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 Jeugdbescherming en jeugdhulp 

INLEIDING 
Als pedagogen/sociaal werkers komen we in de jeugdbescherming en jeugdhulp tussen in situaties 
(interventiegronden genoemd)    

INTERVENTIEGRONDEN 

1. Op vraag van kinderen en/of ouders of;  
2. Die we verontrustend vinden (interventiegrond VOS – verontrustende opvoedingssituatie) of; 

 Dit wordt extern beoordeeld. 
3. Die we normovertredend achten (interventiegrond MOF – als Misdrijf Omschreven Feit). 

 In België hebben we geen jeugdstrafrecht, maar een jeugdbeschermingsrecht. 

Interventies georganiseerd in specifieke arrangementen:  

 Stelsel van integrale jeugdhulp 
 Stelsel van jeugdbescherming (binnenkort jeugddelinquentierecht) 

o Afhandeling van MOF 

Interventies kunnen vrijwillig (buitengerechtelijk) dan wel gedwongen (gerechtelijk) zijn 

 Ambulant (thuis) 
 Semi-ambulant (overdagcentra) 
 Residentieel (24 op 7) 

 

HET STELSEL 
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Rechtstreeks toegankelijke hulp  

 Als je een hulpvraag hebt, kan je contact opnemen met de rechtstreeks toegankelijke hulp 
 Het idee is minder intensieve en goedkopere jeugdhulp 

Niet-rechtstreeks toegankelijke hulp  

 Hier geraak je niet zomaar binnen: je moet langs de intersectorale toegangspoort  
o Zij kijken wie prioriteit heeft, wat er precies nodig is,…  

Gedwongen vs. vrijwillige jeugdhulp 

Wanneer men zelf de hulpvraag heeft, is het doorgaans logisch dat men beroep doet op de vrijwillige 
jeugdhulp. Maar het kan zijn dat de hulpverleners het toch een verontrustende situatie zien en dan 
zullen de gemandateerde voorzieningen (OCJ en VK) onderzoeken wat daar kan of moet gebeuren. Ook 
deze gemandateerde voorzieningen moeten eerst langs de intersectorale toegangspoort.  

Ernstige zaken worden doorgestuurd naar het parket en het openbaar ministerie beslist dan wat er 
mee gebeurt. Het parket kan de casus ook doorsturen naar de gerechtelijke jeugdhulp. Dit gaat over 
de verontrustende opvoedingssituaties (VOS). Enkel het openbaar ministerie kan de rechter vorderen. 
Op dat moment gaat de rechter tussen komen.  

Gemeenschapsinstellingen  

In deze instellingen kan je enkel geraken vie de jeugdrechter.  

 

Opmerking: de verontrustende opvoedingssituaties (VOS) en de als misdrijf omschreven feiten (MOF) 
overlappen heel vaak. Bv. een jongen steelt uit een winkel en de rechter classificeert dit als een MOF, 
maar hij houdt wel rekening met de VOS van de jongen en kan beslissen dat dit de bovenhand heeft 
(“moeilijke thuissituatie”, “weinig geld”).  

 Je kan van een MOF een VOS maken, maar je kan geen VOS van een MOF maken.  

 

Deze tussenkomsten zijn gemandateerd en/of gefinancierd door de overheid 

 Dit betekent dat opvoeding en ontwikkeling van kinderen niet worden gezien als PRIVATE 
zaken, maar als PUBLIEKE aangelegenheden 

 Idee van interventies is opvoeding tot goed BURGERSCHAP van kinderen en ook ouders 
 We leven in een gepedagogiseerde samenleving en we willen overal tussenkomen  

o Dit is niet evident en complex  
o We komen als samenleving tussen in de opvoeding van kinderen  
o 1912: eerste wet op de kinderbescherming  

 

 

 



3 

 Jeugdbescherming en jeugdhulp 

DE NOTIE INTERVENTIE 

De notie interventie >< staat hier tegenover de notie “oplossing” 

De notie oplossing verwijst naar: 

 De juiste diagnose 
 Waarna het ‘juiste’ antwoord wordt gegeven 
 Via de ‘juiste methode’ 
 Met het ‘juiste’ resultaat  
 Non-communicatieve pedagogiek: probleemdefinitie ligt buiten de dragers van het probleem, 

c.q. kinderen en ouders. “Wij zijn de experts dus wij hebben gelijk”.  

 

Oplossingslogica zit ingebed in een modernistisch vooruitgangsdenken:  

 We ontwikkelen steeds betere diagnostiek 
 We ontwikkelen steeds betere methodieken (cf. Evidence-based methodieken) 
 Waarbij we steeds meer de kinderen en ouders zelf betrekken en empoweren (vraaggestuurd 

werken, krachtgericht werken, etc…) 

 

OPLOSSING = ESSENTIALISTISCH CONCEPT 

 We kunnen de waarheid kennen: wat is goed voor iedereen?  
 Via het kennen van de waarheid kunnen we tot een wenselijke situatie komen 

Dergelijk essentialistisch concept is zeer problematisch, omdat het voorbijgaat aan de 
machtsprocessen die gepaard gaan in het definiëren van die waarheid en wenselijkheid.  

 De idee van ‘definiëren’ verwijst naar constructionistische benadering: interventie als 
constructionistische notie. 

o Centraal: het in vraag stellen van de ideeën van waaruit wij tussenkomen want dat zijn 
constructen. 

 Interventie als constructionistische logica houdt geen relativisme in (elke definitie is even 
juist), maar wel reflectie over de opvattingen die we hanteren in het tussenkomen in situaties 
die we als problematisch benoemen.  

 

De notie interventie: de wijze waarop we problemen benoemen, de opvattingen over wat een goede 
tussenkomst is, de opvatting over wat een wenselijke tussenkomst is, de opvatting over wat 
delinquentie is, de opvatting over wat goede opvoeding is,… zijn niet neutraal maar zijn. 

Constructies die tijdsgebonden, perspectiefgebonden en contextgebonden zijn:  
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 Tijdsgebonden: wat we als problematisch beschouwen verschuift doorheen de tijd. Hetzelfde 
gedrag van jongeren wordt op een bepaald moment als MOF omgeschreven en op een ander 
moment als een delinquent feit. We gaan in verschillende tijdscontexten anders kijken naar 
situaties. Vb. vroeger was spijbelen een misdrijf omschreven feit, nu niet meer. 

 Contextgebonden: hetzelfde gedrag gaan we in verschillende situaties en settings anders gaan 
bekijken. Vb.  druggebruik in een rijk gezin wordt op een andere wijze geproblematiseerd dan 
in een arm gezin Vb. een prof wou een onderzoek doen in Afrika naar hoe de gemeenschap 
om ging met dorpsgenoten met een beperking, maar de mensen verstonden de vraag niet 
omdat ze niet wisten wat men bedoelde met een ‘beperking’. 

 Perspectiefgebonden: de verschillende domeinen moeten samenwerken en het oneens zijn 
met elkaar. Op die manier gaat men in dialoog en komen beslissingen tot stand. Vb. een 
pedagoog/sociaal werker zal mogelijk naar andere aspecten in de situatie kijken dan een 
psycholoog, criminoloog,…  

 

VOORBEELD: DE NOTIE VOS (AFWIJKEN VAN EEN OPTIMALE OPVOEDINGSSITUATIE)  

Decretale omschrijving VOS: een problematische leefsituatie die de ontwikkeling van de minderjarige 
bedreigt doordat zijn psychische, fysieke of seksuele integriteit wordt aangetast of doordat zijn 
affectieve, morele, intellectuele of sociale ontwikkelingskansen in het gedrang komen. 

 

DIVERSITEIT VAN SITUATIES 

Notie kan op veel verschillende manieren worden ingevuld.  

Een diversiteit van situaties die ‘homogeen’ (= we maken een vlakke definitie van wat normaal en 
abnormaal is) gemaakt worden door: 

 Een gedragwetenschappelijke omschrijving 
o We beslissen via allerlei onderzoek wat een ideale opvoedingssituatie is en hoe verder 

je van die norm zit, hoe verontrustender het wordt. We hebben een soort ideaal van 
hoe een opvoedingssituatie moet zijn.  

 Een institutionele omschrijving 

 

EEN GEDRAGSWETENSCHAPPELIJKE OMSCHRIJVING 

VOS  

= Vergelijking van feitelijke situatie met een gedragswetenschappelijk vastgelegde normsituatie. 
= Maat van afstand ten aanzien van ‘optimale ontwikkelingsomgeving’ 

o Hoe groter de afstand, hoe groter het probleem.  
o Dit roept de vraag op naar norm die gedragswetenschappelijk wordt voorop gesteld.  

 Cf. (oude) lijst van Bartels en Heiner over optimale ontwikkelingsomgeving.  
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Criteria (oude) lijst van Bartels en Heiner over optimale ontwikkelingsomgeving: 

 Adequate verzorging 
 Veilige fysieke omgeving 
 Continuïteit en stabiliteit (in levensomstandigheden, verzorging, relaties) 
 Interesse (van verzorgers in persoon en leefwereld jeugdige) 
 Respect (serieus nemen van wensen en behoeften van jeugdige door verzorgers en anderen) 
 Geborgenheid, steun en begrip ( van tenminste één volwassene, bij voorkeur de verzorger) 
 Een ondersteunende, flexibele structuur (regelmaat, aanmoediging, realistische eisen en 

grenzen, ruimte voor initiatief etc.) 
 Emotionele veiligheid (overzicht, structuur, stabiliteit) 
 Adequate voorbeelden (contact met kinderen en volwassenen die als model voor gedrag, 

normen en waarden kunnen dienen) 
 Educatie (mogelijkheid om talenten te ontplooien) 
 Omgang met leeftijdgenoten in gevarieerde situaties 
 Kennis over en contact met het eigen verleden 

 

Vaststelling:  

 Dit is een zeer uitgebreide conditielijst 
 Die zeer verschillend kan worden geïnterpreteerd 
 Die nooit bij iedereen volledig wordt nageleefd 
 Die moet begrepen worden in een concrete sociale, economische en culturele context waarbij 

de constructie van deze condities moet worden bevraagd: vb. kritiek op het “normale” kind/de 
goede moeder/onderhandelingsopvoeden als beste model?  

 

Constructie van wat als goede gezinssituatie wordt gezien niet los zien van ook maatschappelijke 
ontwikkelingen.  

 Bijvoorbeeld: sentimentalisering van het kind: emotionele waarde kinderen/kleinkinderen: 
“Kind is koning”. 

 Bijvoorbeeld: geloof in opvoeding en opvoedingsondersteuning als antwoord op 
maatschappelijke problemen (spijbelen, criminaliteit,armoede …).  

 

Mogelijke gevolg van sentimentalisering: vermindering engagement t.a.v. moeilijke situaties omdat 
men vreest de norm te “overschrijden, niet te bereiken”. 

 Bange ouders (bv. Frank Furedi) en bange hulpverleners (dit is niet voor ons, doorverwijzen…).  
 Kinderen die niet voldoen aan heilige kindbeeld worden de duivel: probleemjongeren als 

“kinderen van de morele herbewapening” waar de samenleving zich tegen moet verzetten. 
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EEN INSTITUTIONELE BESCHRIJVING 

Onderscheid ‘gewone’ en ‘verontrustende’ opvoedingssituatie wordt ook gemaakt door de inzet van 
een bepaald soort hulpverlening, bijvoorbeeld inzet Gemandateerde Voorziening. 

= Institutioneel onderscheid 

 = onderscheid tussen gezinnen die in staat zijn problematische situatie zelf op te lossen en/of 
hiervoor adequate hulp te zoeken en gezinnen die dit, beoordeeld naar externe maatstaven, 
niet kunnen.  

Vaststelling dat mensen in verschillende sectoren, settings,… niet noodzakelijk andere problemen 
hebben, maar andere trajecten afleggen, andere strategieën ontwikkelen, uitgefilterd worden door de 
zorg naar de private markt en vice versa, …  

Vaststelling dat cliënten hier ook actieve actor in zijn: vb. hun probleem vertalen in een VOS om binnen 
te geraken of vice versa. 

 

HOE MEE OMGAAN? 

 Zelfde zullen we zien bij de notie MOF als construct.  
 Hulpverleners stellen emancipatorisch of empowerend te willen werken met kinderen en 

gezinnen: betekent ook kritisch kijken naar de eigen uitgangspunten (constructies) en de 
context waarin zorg wordt verleend.  

 Van oplossing naar denken over ‘interventies’.  

 

DE NOTIE INTERVENTIE 

Een kritische benadering van jeugdbescherming en jeugdhulp betekent dan dat we de evidenties die 
in het tussenkomen aanwezig zijn ook deconstrueren/in vraag stellen. 

Belang van:  

 Een maatschappelijk perspectief: problemen worden gedefinieerd in relatie tussen individu 
en samenleving. 

 Een historisch perspectief: continuïteit en discontinuïteit ipv vooruitgang. 

 

CENTRALE VRAAGSTELLING 

Wat is de centrale vraagstelling in de cursus? 

 Vanuit welke maatschappelijke en professionele logica wordt, historisch en actueel, 
ingegrepen op de situatie van ouders en kinderen, en wat betekent dit voor ouders en 
kinderen? 
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 Rode draden in deze logica: 
o Pedagogische paradox: 

 Vanzelfsprekendheid van opvoeding als oorzaak en middel tot oplossing van 
sociale problemen. 

 Het gezin als ‘koningin’ (= beste opvoedingsmilieu) en ‘gevangene’ van de 
jeugdhulp en jeugdbescherming (Donzelot) 

o Van interventierecht naar recht op hulp: 
 Spanning tussen recht op hulp dan wel interventierecht als referentiekader: 

opvoeding als wederzijds leerproces en tegensprekelijke activiteit (recht op 
hulp) dan wel als extern geproblematiseerd?  

 Pedagogie als opbouw van pedagogie (cf. Karel De Vos) 
 Voortdurend spanningsveld met ‘ontsnappingspogingen’ en terugslag-

bewegingen (continuïteit en discontinuïteit) dat voortdurend terugkomt.  
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ETAPPES IN DE JEUGDBESCHERMING EN 
JEUGDHULP 

 

INSTEEK LES 

WAAROM EEN HISTORISCH PERSPECTIEF? 

 Historische kadering als achteruitkijkspiegel om ongenuanceerd vooruitgangsperspectief 
tegen te gaan. 

 Huidig kader van jeugdbescherming en jeugdhulp nog steeds ingebed in vroegere wetgeving 
en (sommige) logica’s:  

o Rechten kind staat centraal 
o Vraaggestuurde hulpverlening 
o Cliëntenparticipatie (ouders en kinderen moeten gehoord worden) 
o Respectvolle, empowerende hulpverlening. 
o Maar dit alles is zeker niet evident!  
o We werken met constructies 

Wij zijn geëvolueerd van een interventierecht naar de integrale jeugdhulp met recht op hulp. Ouders 
en kinderen hebben ook veel te zeggen. 

 

WET OP DE KINDERBESCHERMING: 1912 

 

 In 19 de eeuw heerst er een groeiende ongerustheid over een deel van de jeugd, ze worden 
gezien als bedreigend voor de sociale orde. 

 Industrialisering en mechanisering stimuleren vooruitgangsgeloof, maar lage levenspeil 
arbeidersbevolking brengt vooruitgang in gevaar.  

 Bezorgdheid om ’proletarische’ jeugd. 
 Er wordt een link gelegd tussen armoede en jeugddelinquentie.  

o Het gaat vaak over arbeidersgezinnen. 
o Aan de hand van sociale enquêtes ingrijpen. 

 De arme klasse houdt zogezegd onze welvaart tegen want ze drinken en voeden hun kinderen 
slecht op. Mensen in armoede gekenschetst als gedegenereerd. 

o Cf. het actuele debat over de onderklasse: “degene die de vooruitgang verstoren zijn 
een gevaar voor de vooruitgang en we moeten hier ingrijpen”. 

  Transformatie arbeidersklasse in een ‘gevaarlijke klasse’.  
o Maatschappelijke ongerustheid: link tussen armoede en delinquentie wordt gelegd. 

Ze verstoren de openbare orde, we moeten er iets aan doen. De arme bevolking gaan 
schade toebrengen aan de vooruitgang door hun delinquentie. (Nu kunnen we de link 
leggen met de vluchtelingen. Velen zien hen ook als een storende factor.) 
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LEER VAN HET SOCIAAL VERWEER 

Leer van het sociaal verweer staat centraal: vervangt klassieke notie van aansprakelijkheid door ‘anti-
socialiteit’ – niet het kenmerk van misdrijf maar de gevaarlijkheid van de dader komt centraal te staan.  

 Behandeling i.p.v. straf en loslaten legaliteit en proportionaliteit.  
 Preventie wordt zo de centrale notie.  
 Groeiende aandacht voor ‘verwaarloosde’ kinderen en idee dat criminaliteitspreventie moet 

beginnen bij het verwaarloosde kind.  

De leer sociaal verweer is een beleidstheorie die niet kijkt naar de vrije keuze van mensen, maar naar 
het feit dat een aantal mensen gedetermineerd zijn tot delinquent gedrag door hun genen en 
omgeving, en we moeten er ons als samenleving tegen beschermen. Dit heeft te maken met de 
verschillende maatschappelijke ontwikkelingen en met de ondervindingen van Labrosso. Hij stelt dat 
mensen die delinquent gedrag stellen het in de genen hebben en we hen moeten helpen. In die periode 
ging men streng en proportioneel straffen (= klassiek straffen). Hier tegen over staat de leer van het 
sociaal verweer. Zij stellen dat men geen vrije keuze heeft, dus dat men niet gestraft, maar behandeld 
moet worden. We gaan de personen in kwestie ‘heropvoeden’ om de gedetermineerdheid tegen te 
gaan. De groepen die op dit moment het meest door het sociaal verweer getroffen worden zijn 
geïnterneerden en kinderen en jongeren. Er wordt veel belang gehecht aan de preventie en het 
vroegtijdig behandelen.  

 

VOOR DE WET VAN 1912 

Tussenkomen in gezin voor de Wet van 1912 slechts in zeer uitzonderlijke gevallen.  

Discussie toen: mag de overheid tussenkomen in de private opvoeding?  

 Rechten van kinderen vrijwaren, maar tegelijk ook gezin als eerste opvoedingsmilieu vrijwaren 
 Men vertaalt alle maatschappelijke problemen in opvoedingsproblemen.  
 “Gezin als koningin en gevangene” (Donzelot):  

o Ideaal gezin nastreven (koningin)  
 Wanneer dit niet bereikt wordt, grijpen we in  

o Vatbaar voor interventies (gevangene).  
 Het idee van het gezin als hoeksteen van de SL: het gezin is het kernpunt. Je groeit best op in 

je gezin en de problemen moeten hierin aangepakt worden. 
 De wet van sociaal verweer focust zich op mensen in armoede, maar pakt de armoede niet 

aan op structureel niveau. Men focust zich op individuen die zich niet gedragen of hun 
kinderen niet goed opvoeden etc., en op de moraliteit binnen deze groepen. 

 

CONSTRUCTIE GEZIN ALS EERSTE OPVOEDINGSMILIEU 

 “Gezin als haven in een harteloze wereld” (Lasch), maar haven kan nooit worden gerealiseerd, 
dus experten nodig om dit te begeleiden 
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 Gezin wordt dus gezien als probleem en aangrijpingspunt: we stappen in ganse ontwikkeling 
niet uit deze paradox 

 Constructie wordt ook in stand gehouden om niet naar maatschappelijke processen te 
moeten kijken 

 

INDUSTRIALISERING EN VOORUITGANG IN DE SAMENLEVING VS. EEN ENORM 
ARMOEDEPROBLEMATIEK.  

 Deze personen hebben te maken met de vooruitgang.  
 Maar men vertaalt het niet in een structureel debat, maar in een moraliserend verhaal:  

o De ouders moeten hun kinderen beter opvoeden.  
o Het gezin moet alle problematieken van buiten bufferen, het moet een veilige haven 

zijn (veiligheid en geborgenheid bieden).  
o De ouders en de school worden als de grote verantwoordelijken gezien.  
o Men stelt vast dat het gezin dat niet allemaal alleen kan. 
o Er ontstaan veel professionals die het gezin hierin ondersteunen.  

 Toen nog veel vrijwilligers, de voorlopers van pedagogen.  
 Ze ondersteunen de gezinnen om het ideaal te bereiken.  

 Het is een ideaal dat niet te bereiken valt omdat de problemen niet 
alleen in die gezinnen liggen. 

Men problematiseert de honger en de armoede niet, maar wel het immorele gedrag. Bv. stelen doe je 
niet, dit moet afgeleerd worden. Men focust zich op het gezin om niet te kijken naar de 
maatschappelijke processen die zich af spelen, om zo de ongelijkheid in stand te houden. De 
ondersteuning was pover en we besluiten hieruit dat we vroeger, meer en harder moeten optreden. 
Maar de basislogica is ook een probleem, want er zijn ook problemen buiten de gezinnen. De 
beleidsfocus ligt nu ook vooral weer op het individu. 

 

Probleem voor de overheid: hoe tussenkomen in ouderlijke macht zonder zelf tussen te komen?  

Een antwoord op dit probleem van de overheid:  

 Het ‘sociale’ (middenveld) tussen private en publieke  
o Dit zijn de huidige vzw’s.  
o Private organisaties die wel gesubsidieerd worden, zonder winst te willen maken.  
o 19de eeuw: vrijwilligers  

 Inschakelen private actoren zodat overheid ‘tussenkomt zonder tussen te komen’  
o De overheid steunt de patronage comités  
o Er ontstaat dus een sociaal middenveld dat tussen de private en publieke sfeer ligt  

 Stelsel gesubsidieerde vrijheid: private actoren die in opdracht van overheid taken uitvoeren 
o In kader van 1912: via patronagecomités* 
o Het vrijwilligerswerk neemt toe en private actoren gaan zich bemoeien in gezinnen.  
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 Vooral bemiddelde vrouwen met veel vrijetijd, omdat dit een taak was die kon worden vervuld 
buitenshuis en tegelijk werd gezien als toch aanvaardbaar voor vrouwen. 

o Het gaat dus over bemiddelde burgers die zich samenvoegen en zich bekommeren om 
de armere gezinnen (zij worden gezien als risico).  

 

Maar praktijk geeft aan niet voldoende instrumenten te hebben om in gezinnen in te breken en vraagt 
wetgevend kader die grond voor interventie realiseert. Het leidt dus al snel tot problemen. De 
bemiddelde burgers krijgen vaak te maken met mensen die niet geholpen willen worden. Dit leidt tot 
het besef dat er een instrument nodig is om tussen te kunnen komen. Er is dus een kader nodig om te 
kunnen binnenbreken. 

Leidt na veel discussie tot de installatie van de zogenaamde kinderwetten: 

 Wet op de kinderbescherming van 1912 
 Wet op verbod kinderarbeid (1889)  
 Wet op de leerplicht (1914) 
 Parallelle evolutie in verschillende Westerse landen. 
 De drie wetten hangen sterk samen. 

 

Interventies vooral controlerend: dwang, gericht op controle. In die tijd niet verwonderlijk, gezien 
idee van ‘recht op hulp’ nog niet bestond. Dit is pas later tot stand gekomen samen met de 
ontwikkeling van de verzorgingsstaat. De Wet van 1912 komt tot stand in de context van de 
nachtwakerstaat (minimale aanwezigheid, maar waar het uit de hand loopt moeten we tussenkomen) 
(i.t.t. latere verzorgingsstaat).  

De wet van 1912 is een zeer controlerende wet. Dit komt o.a. doordat we nog geen verzorgingsstaat 
waren, waardoor de burgers nog niet veel rechten hadden. In die tijd was de wetgeving gericht op de 
gedwongen tussenkomst. Participatie was een onbestaand idee. 

 

KINDERBESCHERMINGSWET 1912 

Drie interventiegronden:  

 Delinquentie: jongeren, jonger dan 16 jaar wordt onttrokken aan strafrecht. 
 Predelinquentie: eigen gedragingen minderjarige die ‘kunnen leiden tot’ delinquentie (vb. 

ontucht, spel of handelingen die kunnen leiden tot bedelarij, landloperij of criminaliteit) 
 Bescherming kinderen tegen onwaardige ouders. 

Belangrijk: in België hebben we geen jeugdstrafrecht, maar een jeugdbeschermingsrecht. Binnenkort 
evolueren we naar het jeugddelinquentierecht. Dit neigt iets meer naar het jeugdstrafrecht, maar is 
niet helemaal hetzelfde. 
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 Predelinquentie: eigen gedragingen minderjarige die ‘kunnen leiden tot’ delinquentie (vb. 
ontucht, spel of handelingen die kunnen leiden tot bedelarij, landloperij of criminaliteit) 

 Delinquentie: jongeren, jonger dan 16 jaar wordt onttrokken aan strafrecht 
o Onder de 16 jaar ben je niet strafrechtelijk rijp, dus niet verantwoordelijk 
o Er moet geholpen worden en niet op niveau van de volwassenen ingegrepen worden  

 Ook maatregelen t.a.v. onwaardige ouders 
 Maatregelen in principe onbepaalde duur teneinde gepaste heropvoeding mogelijk te maken 

o In een maatregel ligt een heel brede interventiegrond.  
o Men houdt minder tot geen rekening met de legaliteit en de proportionaliteit. Dit zien 

we bv. bij de internering. Mensen die lichte feiten hebben gepleegd, maar toch jaren 
blijven zitten, omdat het idee heerst dat ze moeten blijven zitten tot ze helemaal van 
hun problemen af zijn en behandeld zijn. We gaan hun helpen tot ze ‘normaal’ zijn. 
Tegenwoordig is dit wel niet meer zo vrij (als in 1912), aangezien de rechter de 
maatregel regelmatig moet herzien. 

 Opheffen rechtswaarborgen: het gaat om maatregelen, geen straffen! 
o Een straf is gebonden aan legaliteit (als het bij wet strafbaar is, kan men tussenkomen) 
o Een straf is gebonden aan proportionaliteit (er moet een proportioneel verband zijn 

tussen de gepleegde feiten en de straf) 

 

Installatie aparte rechter: kinderrechter. Ze gaan ze helpen tot ze ‘normaal’ zijn: 

 Installatie aparte rechter: kinderrechten 
 Maatregelen t.a.v. ouders: ontzetting uit de ouderlijke macht 
 Maatregelen t.a.v. kinderen die feiten plegen of pre-delictueel gedrag tot 16 jaar 

o Berisping, toevertrouwen instelling of persoon, ter beschikking stellen van de regering 
 Wordt opgevolgd door afgevaardigden kinderbescherming (vrijwilligers, later professionelen: 

de consulenten) 
 Ouders kunnen ontzet worden uit de ouderlijke macht als ze het niet goed doen.  
 Nog steeds geen verzorgingsstaat 
 Sociaal werkers gaan de gezinnen opvolgen (afgevaardigden) 

 

Kinderrechtbank heeft twee stromingen: 

 Restrictieve interpretatie: zo weinig mogelijk tussenkomen. Enkel op basis gedrag kinderen 
 Ruime interpretatie: proactieve rol kinderrechter. Rechten familie mogen geen fetisj worden 

Discussie: er heerst een alles of niets karakter, waardoor er zeer veel plaatsingen en ontzetting uit 
ouderlijke macht zijn. Veel of weinig tussenkomen? Moeten we nu veel of weinig tussen komen? Naar 
aanleiding van de wet van 1912 een enge en een ruime interpretatie. De proactieve visie wint en dit 
leidt tot heel veel uithuisplaatsingen. De eerste wereldoorlog heeft hier ook mee te maken. Er zijn dus 
heel wat ontzettingen van de ouderlijke macht. 
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Doorzetting ruime interpretatie leidt tot pretoriaanse (= openbaar ministerie die initiatieven neemt 
die niet in de wet van 1912 vervat zitten) (officieuze)  praktijken van parket zowel ten aanzien van 
kinderen als van ouders 

 Raadgeving, toezicht politie, ondersteuning door vast afgevaardigde…  
 Ouders verzoeken ook rechter maatregelen te nemen voor wangedrag teneinde hun 

minderjarigen tussen 16 en 18 jaar aan strafrecht te onttrekken.  
 Leidt tot pleidooi verhoging strafrechtelijke meerderjarigheid tot 18 jaar (wat gebeurt in 1965).  
 Eigen dynamiek kinderrechtbank  

o Verschuiving roldispositie van juridische naar ‘rechter van sociale opvoeding’.  
 Interpretatie delicten als ‘symptoom’ onaangepastheid (sociaal verweer). 
 Verschuiving van (pre)delinquentie naar ‘onaangepastheid’, ‘kind in gevaar’.  
 Ruime interventiegrond! (>< spanning te veel – te weinig)! 

Dit leidt tot heel veel interventies. Tot op de dag van vandaag is de interventielogica gigantisch. We 
komen ongelofelijk veel tussen binnen de jeugdzorg. Dit is niet perse slecht, maar als we kijken naar 
de effecten van deze tussenkomsten dan heerst er wel een bezorgdheid. Kinderen en ouders worden 
hier vaak niet beter van en we kunnen ons de vraag stellen wat we nu eigenlijk aan het doen zijn als 
een beschermingssysteem. Met de wet van 1912 is er steeds meer uithuisplaatsing. We krijgen een 
grote maatschappelijke bezorgdheid over kinderen die niet goed opgevoed worden en er heerst het 
idee dat dit allemaal moet opgelost worden binnen de gezinnen. Hierdoor is er een heel grote 
interventiedrang. De overheid komt op dat moment heel controlerend tussen.  

 

Interventionisme is ‘onomkeerbaar’ = aansturing interventionisme vanuit basisprincipes wet op de 
kinderbescherming: 

 Individualisering maatschappelijke problemen tot opvoedingsproblemen 
 Samenbrengen kinderbescherming en aanpak jeugddelinquentie in één wettelijk kader 
 Preventie als sleutelbegrip tot legitimering interventie 

o De ouders en de kinderen hebben hier geen verweer tegen.  
o Ze hebben geen zeggenschap bij rechters, maar het is de opgelegde hulpverlening 

 ‘Publieke kind’ als norm voor beoordeling van concrete situaties en van ouderlijke opvoeding 
o Alle kinderen die hier van af wijken moeten gered en behandeld worden  

 Er zijn mensen en praktijken die hier anders naar kijken en hier kritisch over nadenken, maar 
dit is de grote logica. Ook vandaag de dag wordt de jeugdzorg meer en meer gezien in termen 
van behandeling. Dit maakt dat men deze kinderen of jongeren ziet als ‘abnormaal’. 

 

Deze interventionistische logica en een maximalistische interpretatie van rol parket/kinderrechter 
leidt tot exponentiële toename van interventies, meer bepaald ook veel plaatsingen van kinderen. Er 
is ook impact van WO II op situatie van kinderen.  

In de loop van de 20ste eeuw wordt plaatsing geproblematiseerd vanuit het ‘hechtingsdenken’ (Rapport 
Bowlby 1951 Maternal Care and Mental Health). Vraag naar herziening van de wet van 1912: 
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Hechtingspsychologie (Bowlby). Het is niet goed dat kinderen gescheiden worden van hun ouders, de 
ontwikkeling verloopt dan niet goed. Dus plaatsing is slecht. Kritiek op Bowlby: na WOII want vrouwen 
gaan steeds meer emanciperen. Het is een belangrijk rapport dat er toe leidt dat men beseft dat men 
iets moet doen aan de wet van 1912. Dit leidt tot de jeugdbeschermingswet van 1965. 

 

WET OP DE JEUGDBESCHERMING VAN 1965 

Dus na WO II:  

 Stijging aantal ontzettingen en plaatsingen 
 Stijging jeugddelinquentie 

Zoektocht naar andere antwoorden:  

 Meer diversiteit in interventies (verwettelijking pretoriaanse praktijken). 

 

Meer nadruk op samenwerking met de ouders  

 Invloed professionalisering sociaal werk: case work 
 Aandacht voor ‘vrijwilligheid’, wat beter zou werken (instrumenteel: het gaat niet over wat 

ouders willen, maar over dat we de ouders moeten overtuigen dat ze beter moeten leven en 
moeten luisteren naar ons). Het idee wekken dat de ouders iets te zeggen hebben.  

We zien steeds meer praktijken ontstaan die niet in de wetten omschreven zijn en dit leidt tot 
veranderingen in de wetgeving. Het idee is dat interventies die vrijwillig zijn beter zou werken. Er 
ontstaat het ‘case work’ en er is een grote invloed van de psychoanalyse. Dit wilt zeggen dat men 
mensen tot inzicht moeten laten komen en we doen dit door hen te bevragen. We gaan mensen dus 
tot inzicht brengen. Dus als we willen dat deze ouders betere ouders worden, moeten we ze 
“vriendelijk overtuigen”. Maar het blijft even controlerend. De controle wordt gewoon verpakt in 
participatie. Ook dit is de dag van vandaag nog heel sterk aanwezig. Het is belangrijk dat we mensen 
écht een stem geven en hun niet gewoon het gevoel geven.  

 

WET OP DE JEUGDBESCHERMING 8 APRIL 1965 

 Kernnotie = ‘kind in gevaar’ 
 Twee luiken: sociale en gerechtelijke jeugdbescherming 
 Sociale of buitengerechtelijke jeugdbescherming = alle maatregelen die door gemeenschap 

genomen kunnen worden ter bescherming van minderjarigen wiens gezondheid, veiligheid of 
zedelijkheid gevaar loopt 

 Sociale bescherming enkel op vraag of aanvaard door de ouders 
 Focus op gezin minderjarige (cf. hechtingsdiscussie) 
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Men stelt vast dat kinderen plaatsen niet echt goed is. We moeten naar een ander systeem en meer 
met de ouders werken. Wet op jeugdbescherming: jeugddelinquentie werd vervangen door het kind 
in gevaar. Hier gaat het nog steeds om het interventierecht waarbij er sprake is van sociale en 
gerechtelijke jeugdbescherming alleen met toestemming van de ouders.  

 

Focus op gezin minderjarige: 

 Introductie van de ‘Opvoedingsbijstand’ als nieuwe maatregel: persoonlijke begeleiding van 
het gezin om ontzetting uit de ouderlijke macht te vermijden 

 Het gezin niet verbreken, maar proberen de eenheid samen te houden.  

Focus blijft dus liggen op gezin als probleem en als oplossing! 

 

SOCIALE BESCHERMING: DRIE SOORTEN ACTIES 

1. Individueel preventieve actie (hulpverlening) 

 Optreden jeugdbeschermingscomité 
 Op basis van gevaarsituatie 
 Hulp gevraagd of aanvaard door de ouders 
 Uitwerking maatregel in en door het gezin 
 Vermijden plaatsing buiten het gezin 

2. Algemeen preventieve actie (algemene preventie) 

 Weinig uitgewerkt: signaalfunctie jeugdbeschermingscomité: parket of minister van justitie 
inlichten over factoren die lichamelijke en geestelijke gezondheid bedreigen en opzet 
preventieprogramma’s i.s.m. private initiatieven.  

 Hier zit een opening naar de meer structurele kijk! Opening voor armoede. In vergelijking met 
de wet van 12, maakt dit de meer structurele kijk mogelijk. 

3. Medewerking met bevoegde rechterlijke overheden 

 Gegevens jeugdbeschermingscomité konden opgevraagd worden door parket of 
jeugdrechtbank/Mogelijkheid plaatsing minderjarige onder toezicht jeugdbeschermings-
comité, door jeugdrechtbank. 

 

SOCIALE EN GERECHTELIJKE JEUGDBESCHERMING GEZIEN ALS COMPLEMENTAIR 

 In geval niet medewerking van ouders doorverwijzing naar gerechtelijke jeugdbescherming 
mogelijk.  

 Vereiste medewerking aan gerechtelijke overheden.  
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Stok achter de deur: vrijwilligheid in zoverre externe diagnose van probleem wordt gevolgd >< recht 
op hulp. Het is zogezegd vrijwillig, maar als de ouders niet willen meewerken, kunnen we naar de 
rechtbank stappen. Je hebt nog steeds geen recht op hulp hier, wel interventierecht. 

 

Kind in gevaar (grondnotie): omwille van eigen bezigheden van de minderjarige of omwille van 
ouderlijk gedrag 

 Maatregelen mogelijk ten aanzien van minderjarige die in gevaar verkeren 
 Maatregelen mogelijk t.a.v. ouders die te kort komen in uitoefening ouderlijke gezag 
 Andere aanleidingen maatregelen: ouderlijke klacht, bedelarij en landloperij, feiten als misdrijf 

omschreven, schoolverzuim, zedelijke bescherming van de jeugd 
o De jeugddelinquentie zit in een aparte categorie 

 

WISSELFUNCTIE ‘KIND IN GEVAAR’: EEN PASSE-PARTOUT FUNCTIE  

EXAMENVRAAG 

1. INTERNE WISSELFUNCTIE 

 Aanwending kind in gevaar voor ook andere aanleidingen. Bijvoorbeeld een MOF wordt 
‘omgezet’ in ‘kind in gevaar’  

 Blijft binnen het gerechtelijke  
 Kijken naar de connotaties en de labels. MOF klinkt meteen ‘slechter’, maar je weet niet wat 

erachter zit 
 VOS kan van alles betekenen, er kan van alles achter liggen 

Er is een constante in de formele interventiegrond, maar de wijze waarop mensen in de hulpverlening 
kijken hebben een heel grote impact. Wat is de wisselfunctie van kind in gevaar of van VOS/MOF? 
Het kind in gevaar kan voor heel wat gebruikt worden. Het kan ingewisseld worden met andere 
interventiegronden. Je hebt een interne wisselfunctie dat binnen het gerechtelijk systeem zit. We 
kunnen bepaalde zaken als kind in gevaar classificeren, i.p.v. een MOF. Met andere woorden als een 
minderjarige een misdrijf gepleegd heeft en het parket zegt dat het een MOF is, maar je hebt een 
slechte thuissituatie, dan kan men het kwalificeren als ‘kind in gevaar’, dus een andere 
interventiegrond. Omgekeerd kan dit niet! Je kan van een kind dat geen misdrijf gepleegd heeft geen 
MOF maken.  

 

2. EXTERNE WISSELFUNCTIE 

 Medewerking van ouders als criterium onderscheid sociale en gerechtelijke jeugdbescherming 
 Toepassing via gerechtelijke weg omwille van pragmatische voordelen 
 Actueel: wisselfunctie VOS en VOS-MOF 
 Belang van constructie-idee, en mede afhankelijk van medewerking ouders en kinderen 
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Extern wilt zeggen dat we wisselen tussen de gerechtelijke en buitengerechtelijke bescherming. Een 
MOF kan je niet buitengerechtelijk afhandelen, een VOS wel. Enkel de rechter kan beslissen over 
misdrijven. Maar als het parket beslist om van een MOF een VOS te maken, kan het feit naar het buiten 
gerechtelijke als de ouders en het kind willen meewerken (= buitengerechtelijk). Omgekeerd kan ook. 
De kinderen of de ouders hebben de vraag, maar men geeft prioriteit aan de situaties die het meest 
ernstig zijn. Als ouders zelf de vraag hebben is het meestal minder ernstig. Op die manier gaan we de 
problematiek erger maken dan dat het is. Men gaat de situatie dan anders kaderen en doorverwijzen 
naar de gerechtelijk hulpverlening (gedwongen), zodat je toch geholpen wordt. Bij een VOS kan je ook 
in het gedwongen luik terecht komen als de ouders niet willen meewerken. Als de ouders wel willen 
meewerken, komt men terecht in het buitengerechtelijke luik. Men gaat sneller hulp krijgen in het 
gerechtelijke luik, omdat je dan zogezegd niet gemotiveerd bent en de hulpverlening dan ongeruster 
zal zijn.  

MOF en VOS zijn verder geen eenduidige categorieën: achter die labels en categorisaties kunnen zeer 
verschillende situaties zitten. MOF en VOS mogen ook niet samen geplaatst worden, want zij gaan 
elkaar besmetten. De delinquenten moeten dus apart geplaatst worden, door o.a. voorlopige 
maatregelen, bv. jongeren waarvan nog niet bewezen is dat ze een misdaad gepleegd hebben, worden 
al even geplaatst.  

 

Maatregelen  

 Officieuze maatregelen (bv. advies,…)  
 Gewone maatregelen (berisping, onder toezichtstelling, plaatsing, opvoedingsbijstand,…) 
 Buitengewone maatregelen (tbs, in bewaring geving, uit handen geving,…)  
 Onderscheid tussen:  

o Voorlopige maatregelen  
o Maatregelen ten gronde  

 

Preventie blijft dus uitgangspunt, en wordt uitgebreid: van preventie van delinquentie naar preventie 
van gedwongen hulp. We moeten maximaal vrijwillig werken. Dit is beter dan gedwongen hulp. 
Mensen die in de vrijwilligheid zitten zijn betere cliënten. Ook algemene preventie: leidt soms tot meer 
structurele kijk. Het probleem wordt blijvend als ‘gezinsprobleem’ gezien (cf. supra). Er is aandacht 
voor vrijwilligheid, maar met stok achter de deur: interventierecht. Zeer ruime interventiegrond (kind 
in gevaar), leidt tot zeer veel interventies en toename plaatsingen. Visie: Ouders die niet doen wat de 
hulpverlening zegt, zijn geen goede ouders en dragen bij tot problemen. Mensen die ons gelijk geven 
zijn goede cliënten (confirmation bias). Als ze niet vrijwillig meewerken, wordt je gedwongen. 

 

DISCUSSIE WET OP DE JEUGDBESCHERMING VAN 1965 

Kritiek: wet wordt niet goed toegepast (minister Vermeylen): te weinig middelen.  
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Meer inhoudelijke kritieken: 

 Verwarring hulp en controle en selectiviteit (Walgrave) 
 Pedagogisch concept: pleidooi voor kinderrechten (Verhellen) 
 Zeer veel gedwongen interventies 

 

Kritiek op verbinding hulp en recht: Discussie dubbelkarakter jeugdzorg: interne contractie 
jeugdbescherming, namelijk samenbrengen hulpverleningsrationaliteit (emancipatie) en juridische 
rationaliteit (macht) die onderling tegenstrijdig zouden zijn. 

L. Walgrave (1979) ‘uitgeleide aan de jeugdbescherming’: 

 Voorstel ‘hulpverleningsrechtbank’ 
 Recht zou gaan om macht, hulpverlening om aanvaard gezag (controle versus emancipatie) 

 

Kritiek op nefaste gevolgen complementariteit sociale en gerechtelijke jeugdbescherming:  

 Preventiedoelstellingen worden niet waargemaakt 
 Stijging aantal plaatsingen wegens uitbreiding (selectief) interventionisme 
 Plaatsingen ook door jeugdbeschermingscomité 

 

Kritiek op de grote selectiviteit ten aanzien van kwetsbare gezinnen: ontwikkeling theorie van de 
maatschappelijke kwetsbaarheid 

 Mensen in armoede worden geviseerd: ontstaan van een nefaste relatie tussen de 
hulpverlening en gezinnen die afwijken van de normen.  

 

THEORIE VAN DE MAATSCHAPPELIJKE KWETSBAARHEID 

Theorie van de maatschappelijke kwetsbaarheid (interactie tussen mensen en maatschappelijke 
instellingen) van Nicole Vettenburg en Lode Walgrave.  

 Kernidee: maatschappelijke kwetsbaarheid = risico om in contact met maatschappelijke 
instellingen vooral, en telkens opnieuw, de negatieve aspecten (controle, sancties) te 
ondergaan en minder te genieten van het positieve aanbod (bv. politie zorgt voor 
bescherming). Accumulatie van de slechte aspecten: bv. drop-out op school, slechte 
ervaringen met de politie.  

 Interactief proces (>< meten van aantal maatschappelijk kwetsbare jongeren).  
o De maatschappelijke kwetsbaarheid gaat niet over een kenmerk van de jongere, maar 

over de interactie met de instellingen.  
o De rechters, consulenten hebben vaak weinig voeling met de ouders en kinderen 

omdat ze controlerend en dwingend bezig zijn en weinig emanciperend werken.  
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DISCUSSIE OVER RECHTSPOSITIE MINDERJARIGE EN PEDAGOGISCH CONCEPT 

 Vraag naar een ander pedagogisch concept 
 Kritiek op ‘nog niet status’ minderjarige 
 Bescherming = bevoogding + vooraf bepaalde finaliteit opvoedingsproces 
 Jeugdwelzijn = ‘nog niet’ welzijn 
 Aandacht voor handelingsbekwaamheid minderjarige of betekenisverlening minderjarige of 

rechten van de minderjarige 

De jeugdbescherming functioneert niet zoals die zou moeten functioneren. We werken over de 
hoofden van kinderen heen. Er wordt weinig aandacht besteed aan hun stem. Er heerst een ‘nog niet’-
denken over kinderen. Ze zijn nog niet rationeel/volwassen. We stappen af van het 
beschermingsmodel (onbekwaam) en evolueren naar een jeugdsanctierecht. Als we jongeren serieus 
nemen, dan zijn ze ook verantwoordelijk voor hun daden (vanuit een emancipatorische logica).  

 

KRITIEK VANUIT KINDERRECHTEN OP JEUGDBESCHERMINGSWET 1965.  

 Vraag strafwaardigheid/Vraag rechtswaarborgen (cf. onbepaalde duur maatregelen) 
 Streven naar: 

o Subjectieve rechten op hulpverlening 
o Jeugdsanctierecht m.i.v. rechtswaarborgen 

Kinderrechtengedachtengoed later veel impact mede door ratificatie IVRK 1989, zowel op beleid MOF 
als POS/VOS. In de wetgeving is er veel aandacht voor de erkenning van de rechten van kinderen, maar 
in de praktijk is dat nog niet altijd duidelijk zichtbaar. 

 

HERVORMINGSDEBAT WET 1965 

HERVORMINGSDEBAT 

 4 D-programma:  
o Decriminalisering 
o Diversie (zoveel mogelijk buitengerechtelijk afhandelen, bv. door bemiddeling) 
o Deïnstitutionalisering (weggaan van de residenties) 
o Due process (recht op advocaat, op inzage,… procesregels) 

 Ontwikkeling diverse alternatieve praktijken – Bijvoorbeeld gemeenschapsdienst – Oikoten 
(voettochten) – Vlonder - Vormingsprojecten voor minderjarigen 
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STAATSHERVORMING 1980 

Maatschappelijke ontwikkelingen spelen een rol: 

 Ontwikkeling verzorgingsstaat, met ook aandacht voor mensenrechten en pleidooi voor 
emancipatie i.p.v. controle 

 Verdere professionalisering/differentiering van de zorg 
 Staatshervorming 1980 biedt mogelijkheid hervormingen door te voeren 
 Meer ambulante diensten. 

Overdragen persoonsgebonden aangelegenheden naar de gemeenschappen (Vlaamse gemeenschap).  

 

UITGANGSPUNT BEVOEGDHEIDSVERDELING 

 Jeugdbescherming is essentieel hulpverlenend van aard en dus gemeenschapsbevoegdheid, 
met uitzondering van: 

o Burgerrechtelijk statuut minderjarige 
o Nemen van dwangmaatregelen door jeugdrechtbank 
o Organisatie, bevoegdheid en rechtspleging jeugdrechtbanken 

 

DUBBELBELEID 

 Op Federaal niveau: verschuivingen in debat jeugdbeschermingsrecht naar ‘herstelrecht’, 
jeugdsanctierecht, jeugddelinquentierecht,…  

o Wet op de jeugdbescherming 2006 
o Decreet jeugddelinquentierecht in de maak (alles valt dan onder de gemeenschappen) 

 Wat we doen met VOS verschilt in Vlaanderen, Wallonië (geregeld door de gemeenschappen), 
maar jeugddelinquentie is overal hetzelfde (federaal geregeld). 

 Op Vlaams niveau radicaliseren van ‘vrijwilligheid’(of buitengerechtelijkheid) met sterkere 
scheiding tussen hulp en recht, ook door installatie bemiddelingscommissies tussen 
gerechtelijkheid en buitengerechtelijkheid in 1987. De bemiddelingscommissie beslist of je al 
dan niet naar het gerechtelijke luik moet.  

o Decreten bijzondere jeugdbijstand 1985/1990 
o Decreet integrale jeugdhulp (2013) 

 

VLAAMS 

1985/1990: BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND.  

 “Kind in gevaar” wordt “Problematische opvoedingssituatie”.  
o Dit laatste klinkt meer wetenschappelijk. Er is een brede interventie mogelijk.  

 Begrip uit de orthopedagogiek (Ter Horst): impact van wetenschap.  
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 Pos (decretaal): “een toestand waarin de fysieke integriteit, de affectieve, morele, intellectuele 
of sociale ontplooiingskansen van minderjarigen in het gedrang komen, door bijzondere 
gebeurtenissen, door relationele conflicten of door de omstandigheden waarin zij leven." 

 

Buitengerechtelijke hulp wordt versterkt, met intrede bemiddelingscommissies: 

 Dient als “buffer” tussen het buitengerechtelijke en het gerechtelijke luik 
 Commissie beslist of zaken worden doorverwezen naar het parket 
 Ook te zien als ’element van hulpverleningsrechtbank’ 
 Discussie: buffer of toch sluis?  

o Vooral sluisfunctie naar het gerecht. Dit is afhankelijk van regio tot regio. 
 Jeugdbeschermingscomités worden comités voor bijzondere jeugdzorg 
 Jongeren vanaf 14 jaar ook zeggenschap, ze moeten akkoord gaan (nu 12) 
 Bijzonder wijst op ‘toegangsticket’: via comité bijzondere jeugdzorg 
 Ook rechtbank kan optreden t.a.v. POS, in hoogdringendheid of indien vrijwilligheid niet werkt 
 Differentiatie van maatregelen:  

o Jaren 1990 ontstaan thuisbegeleidingsdiensten 
o Jaren 1980 dagcentra, etc. 

 

VLAAMS – NAAR EEN INTEGRALE JEUGDHULP 

Minder residentieel tussenkomen: meer in het buitengerechtelijke luik blijven, maar dit werkt niet 
echt. Discussie in de jaren 1990 over rechtvaardigheid interventies, ook in kader van armoedebat.  

 KBS: Algemeen Verslag over De Armoede (1995).  
 De Cirkel: Uit het huis, uit het hart.  
 Nicaise en De Wilde: Het zwaard van Damocles: arme gezinnen over de bijzondere jeugdzorg. 

Stelling: “kinderen plaatsen is het probleem verplaatsen”. 

Kritiek op interventionisme en pleidooi voor de-institutionalisering.  

Interventionisme neemt echter toe: leidt mede tot debat over integrale jeugdhulp.  

 

Gezinsgericht werken staat centraal in de decreten. Maar ruimere sociale problemen komen nog niet 
veel aan bod.  

 1990: kritiek op jeugdzorg: mensen worden niet gehoord door hulpverleners 
 Kritiek op feit dat kinderen in instellingen geadopteerd kunnen worden als de ouders er een 

hele tijd geen contact meer mee hebben. Ze zouden beter het geld rechtstreeks investeren in 
die gezinnen. Als je kinderen uit huis neemt, verandert er niets aan leefsituatie van de ouders.  

 De jeugdzorg kent veel maatschappelijke problemen: te versnipperd, niet participatief genoeg, 
teveel interventiedrang,… We moeten dichter, sneller en participatiever werken.  
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PREVENTIE ALS GRONDSLAG 

Recht op hulp omschreven in het decreet 2013, maar  

 Binnen het beschikbare aanbod 
 Gekoppeld aan vermaatschappelijking: gericht op het maximaal beroep doen op kracht eigen 

network. Positief: mensen kunnen meer dan ze zelf denken. Negatief: we verwachten dat de 
mensen zo zelf hun problemen oplossen.  

 Gericht op het vermijden van verdere hulpverlening. Idee: iemand die hulp nodig heeft, wordt 
gezien als een minder waardige burger. Want je moet zelfredzaam zijn etc.  

 Dus een residuele benadering recht op hulp (staat tegenover structureel: best vermijden van 
hulpverlening.  

 Preventie blijft dus de grondslag van de interventie.  
 Uitbreiding preventienotie: van voorkomen van delinquentie naar voorkomen van 

opvoedingsproblemen naar (voorkomen van sociale uitsluiting) naar voorkomen van hulp  
 >< Tezelfdertijd discussie dat er weinig aandacht is voor preventieve acties  
 >< Preventieconsulenten ‘verdwijnen’ – structurele kijk? Er zijn geen mensen meer die 

nadenken over de structurele componenten. 

 

INDIVIDUALISERENDE CONTEXT 

Recht op hulp in decreet, maar in een paradigma van geïndividualiseerde verantwoordelijkheid.  
(= je bent zelf verantwoordelijk voor je toekomst. Je hebt recht op hulp, maar je moet wel zelf je 
verantwoordelijkheid nemen):  

 Individualisering van sociale problemen 
 Een “orthopedagogisering”, “psychologisering”, “psychiatrisering” van de zorg  
 Risicodenken (cf. opkomst van de notie verontrusting)? >< Angstige professionals?  

 

Dominantie van ‘diagnostiek’:  

 Cf. recente oprichting van Vlaams Kwaliteitcentrum voor Diagnostiek 

Diagnostiek i.p.v. dialoog?  

 Verschillende benaderingen van diagnostiek: als waarheidsregime dan als element in dialoog 
 Diagnostiek als tool om met mensen in gesprek te gaan? 

 

ZEER RUIME INTERVENTIEGROND 

VOS = een problematische leefsituatie die de ontwikkeling van de minderjarige bedreigt doordat zijn 
psychische, fysieke of seksuele integriteit wordt aangetast of doordat zijn affectieve, morele, 
intellectuele of sociale ontwikkelingskansen in het gedrang komen. 
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 >< Zeer breed: leefsituatie i.p.v. opvoedingssituatie 
 >< Ruime definitie (vb. armoede, vb. radicalisering) maar toch individuele ondersteuning 

 

Belang van het kind als centrale notie in de integrale jeugdhulp: 

 Spanning met rechten ouders 
 Ouders als instrument? >< contextgericht werken 
 Belang van het kind als zeer vage notie 

 

BESLUIT 

Achteruitkijken naar enkele centrale ontwikkelingen/ spanningen in de jeugdbescherming en 
jeugdhulp. 

 Spanning tussen ‘te veel’ en ‘te weinig’ tussenkomen 
 Uitbreiding interventies, mede in het kader van de ontwikkeling van de verzorgingsstaat en 

idee dat vrijwillige/krachtgerichte interventies ook per definitie positief zijn? 
 Preventie als leidraad met steeds bredere invulling: preventie van delinquentie naar preventie 

van gedwongen interventies naar preventie bijzondere hulp naar preventie van hulp 
 Spanning recht op hulp versus interventierecht 

 

Wel (discours over) recht op hulp, maar dominante beleidslogica’s jeugdzorg worden verdergezet: 

 Residueel model (cf. supra) 
 Preventie:  preventie van de preventie van de preventie 
 Risicodenken komt sterker naar voor 
 Individuele kijk >< maatschappelijk perspectief? 
 Nu focus op context (i.p.v. gezin), maar zelfde logica? 
 Uitbreiding interventionisme is ok want krachtgericht? 
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KIND IN GEVAAR  - GEVAARLIJKE 
KINDEREN 

 

VANDAAG 

Wet van 1965: er werd gepleit om hen bijeen te houden. Het is in de samenleving niet fair naar de 
delinquente jongeren toe dat we ze apart behandelen want het zijn ook jongeren die in zich in een 
problematische situatie bevinden. Het zijn ook slachtoffers van de samenleving en meer specifiek van 
ouders die hun kinderen slecht opvoeden.  

Nu: deze twee uit elkaar trekken omdat:  

 Apart stelsel  
 Niet in voorzieningen samen te laten zitten. Nu zitten VOS en MOF vaak in dezelfde 

organisaties en men wilt meer aparte benaderingen. Vaak vanuit de argumenten dat het niet 
fijn is voor de niet-delinquente jongeren om als delinquent bestempeld te worden.  

 

 Relatie kinderen in gevaar en gevaarlijke kinderen?  
o Kinderen in moeilijke levensomstandigheden hebben meer kans om feiten te plegen. 

 Zijn/worden kinderen in gevaar gevaarlijke kinderen?  
 Jeugddelinquentierecht: er komt meer aandacht voor strafwaardigheid, verantwoordelijkheid 

en behandeling, minder voor de context 
 Focus op onderscheid MOF – VOS, terwijl in het verleden de focus lag op het bijeen houden  

o Cf. uitspraak Minister Vermeylen ter voorbereiding wet 1965 
 Spanning klassiek strafrecht – sociaal verweer (verschuiving) 

o Strafrecht= jongeren/mensen kiezen ervoor om delinquente feiten te plegen. Ze gaan 
er bewust mee om, dus we moeten ze ook sanctioneren.  

o Sociaal verweer = ondersteunen, behandelen, begrijpen. 
 Heeft ook te maken met discussie over oorzaken jeugddelinquentie 
 Aandacht op eigen verantwoordelijkheid van jongeren, individuele behandeling van jongeren. 

Jongeren individueel tot het juiste gedrag krijgen.  
 MOF kan gekwalificeerd worden als VOS 
 Vermeylen: het is in de samenleving niet fair naar de delinquente jongeren toe dat we ze apart 

behandelen, want zij zitten ook in een problematische situatie. Ze zijn slachtoffers van de 
samenleving, van ouders die hun kinderen slecht opvoeden. 

 2018: het is niet fair dat we de mensen met een VOS laten besmetten door MOF.  We gaan ze 
nu uit elkaar trekken: niet in voorzieningen samen laten zitten + andere systemen.  

o Discussies hierover: samen houden of apart zetten? 
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VERSCHILLENDE VERKLARINGEN IN HET DAGELIJKSE LEVEN 

In discussies over de oorzaken van jeugdcriminaliteit wordt naar veel verschillende factoren verwezen: 

 Inadequate opvoeding, andere (verkeerde) waarden en normen door bv. een andere etniciteit, 
lage intelligentie (domme mensen plegen meer feiten), SES (mensen in armoede), cultuur, 
peergroup (slechte vrienden), drugs,… 

 Met (min of meer) bijpassende antwoorden: controle, bootcamps psychologische begeleiding, 
opvoedingsondersteuning, armoedebestrijding,  discipline, …Onderwijs, goede ondersteuning 
zodat je uit die slechte situatie blijft. Jongeren uit de slechte vriendengroepen halen. Dit is niet 
gemakkelijk 

Deze argumenten zijn vaak impliciet of expliciet te linken aan theoretische paradigma’s. In de publieke 
of private ruimte ga je allerlei argumenten horen, en deze zijn ingebed in theoretische kaders die de 
nadruk leggen op bepaalde argumenten. 

 

THEORETISCHE PARADIGMA’S 

Onderscheid tussen:  

 Positivistische benaderingen: focus op oorzaak-gevolg relaties - proberen een causaal element 
te isoleren, hetzij in het individu (individueel positivisme), hetzij in de samenleving 
(sociologisch positivisme). Bv. Het zit in het individu (karakter, = individueel) of het is door de 
vriendengroep, opvoeding (sociologisch). Dit is de oorzaak van de delinquentie. Er wordt 
gefocust op oorzaak-gevolg relaties.  

 Radicale of kritische benaderingen: focus op criminaliseringsprocessen en gevolgen daarvan. 
Hoe we erop reageren kan ook een impact hebben op de feiten. Focus op wat we definiëren 
als criminaliteit en de gevolgen ervan. Met gaat kijken naar de definitie en of naar de impact 
van de wijze waarop we delinquente beschrijven.  

 Realistische benaderingen: focus op aanpak. De discussie moet niet gaan over de oorzaak, 
maar we moeten kijken naar wat we kunnen doen. Realistisch = wat werk er? (minder of niet 
focussen op de theoretische debatten waarop we delinquenten omschrijven).  

 

POSITIVISME 

Eind negentiende eeuw: 

 Positivisme: op zoek naar ‘objectieve’ kennis over de wijze waarop menselijk gedrag wordt 
gedetermineerd. Het is ingebed in het idee dat we de werkelijkheid kunnen kennen. 

 Succes van natuurwetenschappen en geloof dat de sociale wereld en menselijk gedrag op 
dezelfde manier kan worden gekend en verklaard. We kunnen van alles voorspellen omdat we 
de wetten van de fysica en natuur kunnen leren kennen. Als we dit kunnen, moeten we dit 
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toch ook kunnen met het menselijk gedrag. We geloven in de kennis van het menselijk lichaam, 
de menselijke geest en de interactie. We kunnen dit voorspellen. Hoe gaat een mens reageren? 
Hoe gaat een groep reageren? Als we dit weten, kunnen we ook op een gepaste manier 
tussenkomen en er op een gepaste manier op reageren.  

 

Klassiek strafrecht vertrok vanuit idee van de vrije wil: de ‘keuze’ voor criminaliteit op basis van 
kosten en baten >< wetenschappelijke criminologie wees vanuit positivisme echter op 
gedetermineerdheid tot delinquent gedrag (= mensen zijn gedetermineerd en worden aangezet tot 
delinquent gedrag (sociaal verweer)).  

 Individueel positivisme: het gedetermineerde zit in de mens zelf 
 Sociologisch positivisme 

 

INDIVIDUEEL POSITIVISME 

1) BIOLOGISCHE – GENETISCHE THEORIEËN 

 Biologische en psychologische afwijkingen van normale mensen.  
o We moeten de oorzaak zoeken van de fout die aangeboren is bij de mensen. 

 De La Mettrie (1709-1751) zou één van de eersten geweest zijn om een verband te leggen 
tussen gedrag (bv. criminaliteit) en de menselijke “machine” (mechanistisch mensbeeld).  

o Er zit een vijs los.  
o Er is iets mis met het menselijk lichaam (biologie, genetica) en dit leidt tot vreemd, 

problematisch en ziek gedrag (zoals delinquent gedrag). Er wordt dus naar een 
verband gezocht tussen het menselijk functioneren en het niet goed in elkaar zitten 
van de mens en problematisch gedrag.  

  

Bekende figuur is o.a. Lombroso (1835 – 1905 - Italiaanse antropologische school):  

 Empirische studie van delinquent gedrag!  
 Vader van de criminologie  
 Verband met de eugenetica  
 De eerste die empirisch onderzocht wat de relatie was tussen biologische kenmerken 

(genetica) en de criminaliteit.  
 Stellingen van Lombroso:  

o Criminaliteit is geen vrije keuze maar is aangeboren en erfelijk.  
o Delinquenten zijn atavistisch: behoren tot een primitief mensentype. 

 Platte neus, vooruitstekende kaak,… 
o Misdadiger is te herkennen en te onderscheiden van normale mensen. 

 Criminelen zijn dus abnormaal 
 Het zijn geen mensen zoals ‘u en ik’  

o Kunnen enkel door meest gunstigste omstandigheden delinquent gedrag vermijden. 
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 Kinderen worden geboren met slechte kenmerken en we moeten vroeg 
ingrijpen, zodat we er nog het beste van kunnen maken.  

Lombroso had geen controlegroep. Er waren ook mensen die rare gelaatstrekken hadden en helemaal 
niet delinquent waren. Dus de gelaatstrekken waren niet de oorzaak voor delinquentie. 

 

Andere voorbeelden van theoretici die er een fysiologische benadering op na hielden zijn bijvoorbeeld:  

 Goring (1913): onderzoek naar verschillen tussen delinquenten en niet-delinquenten (kritiek 
op Lombroso die enkel onderzoek deed op delinquenten):  

o Inteelt in criminele klasse (delinquenten kleiner en lichter): de pathologische familie.  
 De kinderen van delinquenten zijn meer vatbaar tot het plegen van delicten. 

 Scheldon (1949) - Glueck en Glueck (1956): relatie tussen lichaamstype en delinquentie, met 
bijhorende persoonskenmerken 

o Mesomorfen (sterke relatie delinquentie). De middelste foto.  
o Ectomorfen 
o Endomorfen  

 

 

 

 

Kritiek: relatie tussen fysiologie en delinquentie is zeer controversieel.  

 Inferioriteit van bepaalde lichaamstrekken?   
o Cf. kritieken op eugenetica (rasverbetering, we moeten ingrijpen op die pathologische 

families): onderzoek naar de verbetering van een genetische samenstelling van een 
populatie. Wanneer we zien dat het genetisch bepaald is dat mensen niet mee kunnen 
in de samenleving, dan moeten we hierop ingrijpen.  

o 1883: idee van Francis Galton: compenseren van impact vooruitgang op natuurlijke 
selectie (survival of the fittest). Als we vooruit willen, moeten we de zwakken eruit 
halen en voorkomen dat de gedegenereerde mensen kinderen krijgen want dit leidt 
tot maatschappelijke problemen. 

o Diverse ideeën in de 19de, begin twintigste eeuw 
 Nu ook: mogen gedegenereerde mensen nog kinderen krijgen of moeten we 

dit verhinderen met anticonceptie? 
o Met de excessen in naziregime en ook communisme in negatief daglicht gekomen. 

 Geïnspireerd door eugenetische denken: als we vooruitgang  willen boeken in 
samenleving, dan moeten we de zwakkeren eruit halen.  

 Vermijden dat gedegenereerde mensen kinderen krijgen met elkaar.  
 Dit idee is na WOII even verdwenen, maar nu is het weer terug.  
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Kritiek op individueel positivisme:  

 Correlaties ≠ causale relatie 
o Onderzoek vaak gebaseerd op correlaties (vb. verband tussen lichaamsbouw en 

delinquentie), maar dit is veel complexer dan onderzoek laat uitschijnen en daarom 
nog geen causaal verband. 

o Bv. Mensen in de jeugdbeweging horen liever hardrock dan andere mensen 
(=correlatie, statistisch gezien). Dit is geen causale relatie: het is niet als je kinderen 
naar Ramstein laat luisteren dat ze graag naar de jeugdbeweging willen of dat ze leren 
op de jeugdbeweging om naar zware muziek te luisteren.  

 

Resultaten van onderzoek naar biologische factoren als causaal element van criminaliteit blijft sterk 
bediscussieerbaar:  

 Vb. lage intelligentie: leidt dit tot sneller plegen van delinquente feiten?  
o Correlatie tussen jongeren die het niet goed doen op school en het plegen van 

delinquente feiten. Maar we moeten nadenken over de causaliteit: plegen ze 
delinquente feiten omdat we ze behandelen als dommeriken? Of worden ze sneller 
gepakt voor de feiten omdat ze dom zijn? Of vervelen ze zich op school, waardoor ze 
zich gefrustreerd voelen en feiten gaan plegen? Plegen ze feiten omdat ze dom zijn?  

 Of bijvoorbeeld:  
o Labeling en een self fulfilling prophecy? 
o Strain wegens moeilijker werk vinden? 
o Minder intelligent waardoor sneller betrapt?  

 

Actueel weer meer aandacht voor genetische en biologische factoren, wat niet altijd evident is/was:  

 Cf. in Nederland: discussie over socio-biologisch onderzoek van Buikhuizen (Nederlandse 
hoogleraar criminologie) in jaren 1970.  

o Wenste hersenonderzoek te doen bij kinderen naar relatie tussen bijvoorbeeld 
adrenaline, testosteron, … en criminaliteit (delinquent gedrag).  

 De man is het land moeten ontvluchten omdat hij in de pers werd afgemaakt: 
“hoe durft hij het aan als onderzoeker dat er een relatie zou zijn tussen 
jeugdcriminaliteit en biologische kenmerken?!” 

 Hij mocht niet suggereren dat er een link was tussen biologische kenmerken 
en jeugddelinquentie. Delinquentie heeft te maken met armoede, ongelijke 
machtsprocessen in de samenleving, etc.  

 Vandaag is er wel onderzoek naar, nu is het aanvaardbaar. 
o Verguisd door publieke opinie en door wetenschappelijke gemeenschap  

 Taboe in die tijdscontext (mede ook onder invloed van aberrante 
eugenetische projecten Nazi’s/Sovjets) 

 Vergeleken met Lombroso 
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Actueel wel terug mogelijk, mede door doorbraken in genetica. Wetenschap heeft heel veel 
vooruitgang geboekt en daardoor worden bepaalde vragen terug gesteld. We kunnen terug kijken naar 
het biologische en genetische en naar de biologisering van de delinquentie. Waar mogen we vragen 
over stellen? Wat mag besproken worden? Waar zit het evenwicht?  

 Maar ook politiek weer aanwezig 
o Cf. actuele discussie: moeten sommige mensen verboden worden kinderen te krijgen? 

 Ook in criminologie en sociaal werk: opkomst neuroscience: governing risky brains  
o Screen and intervene: focus op hersenonderzoek, waar de oorzaak te vinden is voor 

veel pathologisch gedrag.  

 

Kritiek: individualisering/biologisering sociale problemen.  

 Selectief mutisme: in bepaalde contexten klap je helemaal toe. Bv. niet tegen meisjes durven 
praten. Maar je mag niet te snel diagnostische labels op iets plakken! 

 

 

Zie artikel standaard: verplichte anticonceptie voor 
incompetente ouders. Of bv. sterilisatie van mensen 
met een beperking. Deze discussie is terug aanwezig 
in de publieke ruimte.  

 

 

 

 

2) ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGISCHE THEORIEËN 

Nadruk op problemen in de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen.  

 Trait psychologie (bv. nadruk op karaktertrekken): bijvoorbeeld Eysenck (1970): criminelen zijn 
extraverter en zijn minder makkelijk conditioneerbaar.  

o Extraverte personen hebben het moeilijker om zich aan de regels te houden.  
o Is specifieke “karaktertrek” oorzaak van gedrag of  bv. reden tot sneller gevat worden?  
o Nadruk op bv. karaktertrekken: de karakteriële ontwikkeling van kinderen heeft een 

invloed op het stellen van delinquent gedrag: introvert vs. extravert. 

Psychodynamica: delinquent gedrag is symbolisch gedrag gedetermineerd door persoonlijke motieven 
die diep in de mens verborgen zitten.  
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 Link psychoanalyse: er is iets in je ontwikkeling fout gelopen, waardoor je een wrok koestert 
tegenover de samenleving. 

 Bijvoorbeeld overdreven streng Uber-ich waardoor men op zoek gaat naar straf. Je bent bv. 
zeer streng opgevoed en je hebt vaak straf gekregen, waardoor je later zoekt naar straf. Je gaat 
over de schreef zodat mensen je hardhandig kunnen aanpakken. 

 Bijvoorbeeld verwaarlozing met wrok tegen de maatschappij (Aichorn, …) 

De leerpsychologie: aanleren van verkeerde waarden en normen (met als ‘oplossing’ aanleren van 
juiste waarden en normen, bijvoorbeeld via modelling, token economy,…) .  

 Token economy = voor goed gedrag word je beloond met een ‘token’.  
o Bv. als je x aantal stickers hebt, mag je iets leuks doen.  
o Positief, maar complex ondersteuningssysteem.  

 Modeling = je kan bepaalde dingen aanleren via modelling, maar jongeren kunnen op die 
manier ook het verkeerde voorbeeld zien.  

o De opvoeder moet dus het goede voorbeeld zijn. 
o Paradox: begeleiders die mensen doen afkicken van drugs, maar dan zelf drugs nemen 

 Kan dit of kan dit niet?  
 In de jeugdzorg is dit vaak een discussie:  

o De leerpsychologie is hier heel vaak aanwezig.  
o We moeten het goede voorbeeld geven aan deze jongeren.  

 Maar wat is het goede voorbeeld?  

 

KRITIEKEN OP DETERMINISME VAN INDIVIDUEEL POSITIVISTISCHE BENADERINGEN: 

 De delinquent is abnormaal/pathologisch door geboorte of door het aanleren 
(leerpsychologie). We leggen de oorzaak volledig bij het individu die abnormaal is. 

 Zeer moeilijk om causale relaties uit te filteren 
 Gevaar van individualisering van sociale problemen 
 Geen oog voor constructieproces, ook van theorieën zelf 

o Cf. kritiek op de “normale” levensloop in de ontwikkelingspsychologie als een Westers 
middenklassemodel.  

 Bv. hyperactiviteit van kinderen is een tijdje heel sterk in de aandacht 
geweest, ook als oorzaak voor delinquent gedrag. Zij vertonen statisch gezien 
gedrag dat later meer kans heeft om grensoverschrijdend gedrag te worden. 
Maar wat is hyperactiviteit dan? Men gaat dit enorm medicaliseren: we zien 
het als een probleem. Het is moeilijk om een evenwicht te vinden, want een 
diagnose kan ook goed zijn om mensen structuur te geven. 

o Bijvoorbeeld ADHD als constructie? 
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SOCIOLOGISCH POSTIVISME  

Sociologische benaderingen wijzen op de sociale oorzaken van criminaliteit.  

 Gaat terug op reeds oudere ideeën, vb. de milieuschool van Laccasagne, Tarde,… 
 Quetelet, Comte, Durkheim 

o Het sociale gaat het psychologische vooraf. 

Durkheim (1858-1917): criminaliteit is normaal en een teken van een complexer wordende 
maatschappij. Het gedrag is dan te verwachten als de SL complexer wordt, het is een soort 
ontsnappingsstrategie. Criminaliteit zorgt voor solidariteit en het aangeven van grenzen. Een 
maatschappij zonder criminaliteit moet wel zeer repressief zijn. Maar waar zit de grens? Aan kinderen 
kom je niet, dit is een grens in de SL, dit tolereren we niet. Maar:  

 Dus geloof in determinisme en voorspelbaarheid, maar nu door sociale ipv individuele factoren 
 Construct van delinquentie wordt niet bevraagd: blijft dus aanzien worden als pathologisch. 

o De oorzaak ligt in de omgeving 
 Geloof in collectieve gedragenheid van waarden en normen in de samenleving  

 

3 soorten theorieën:  

1. Leertheorieën 
2. Straintheorieën 
3. Controletheorieën   

 

1. LEERTHEORIEËN 

Delinquent gedrag wordt geleerd in interacties met anderen in groepen.  

 Het wordt overgedragen in bepaalde buurten, gedesorganiseerde steden. Jongeren komen in 
contact met andere criminelen en ze nemen onconventionele waarden over. Ze vinden 
erkenning in onconventionele systemen. Bv. Kicks vinden op die manier.  

o Bijvoorbeeld ecologische theorieën: de criminogene stadswijk, stadbuurt (bv. Park en 
Burgess en Shaw & McKay: concentrische zonetheorie) 

 Sociale desorganisatie leidt tot criminaliteit/zone dicht bij centrum grote desorganisatie/ 
gebrek aan sociale controle/leidt tot bendevorming 

 Delinquent gedrag wordt overgedragen op andere jongeren, die in onconventionele systeem 
erkenning vinden die door conventionele kinderen worden gevonden in conventionele 
activiteiten 

 

Bijvoorbeeld differentiële associatietheorie (Sutherland).  

 Focus op aanleren van crimineel gedrag: 
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o Als iemand toegang heeft tot zowel criminele als niet criminele gedragspatronen en 
criminele patronen overheersen, dan zal dat leiden tot crimineel gedrag (cf. discussie 
over “besmetting” van VOS jongeren door MOF jongeren in de voorzieningen).  

o Jongeren weghouden van het delinquent gedrag, anders gaan ze dit aanleren.  
o Als je in arme, slecht georganiseerde buurt woont, delinquent gedrag overnemen. 

 Geeft echter geen uitleg waarom men kiest om te associëren met conventioneel of 
onconventioneel gedrag.  

 Antwoord, bijvoorbeeld stadsvernieuwing, is geen evidentie, want kan voorbijgaan aan wijze 
waarop mensen zelf hun leefomgeving ervaren.  

o Zorgen dat jongeren met de ‘juiste’ jongeren in contact komen.  
o Maar ze houden vaak geen rekening met het perspectief van de jongeren. Want soms 

kan de buurt als positief worden benoemd. Jongeren in de negatieve buurten leren 
meer om te gaan met diversiteit, ze zijn meer zelfredzaam etc. Dus ze ontwikkelen ook 
goede competenties die de rijke kinderen niet leren.  

 
Bijvoorbeeld subcultuurtheorieën, o.a.:  

 Focal concerns (Miller):  
o Delinquentie zit in cultuurpatroon van de lagere klasse. Andere waarden en normen 

dat leidt tot ander gedrag.  
 Een andere klasse heeft andere manieren om de waarden en normen te uiten 

o We zijn allemaal op zoek naar kicks, maar we uiten dit op een andere manier.  
o  Sociale bewijsvoering: in een arm gezin wordt het gedrag vaak anders gepercipieerd 

(problematisch). In goede gezinnen ben je een deugniet. Druggebruik in een rijk gezin 
wordt gezien als ontspanning, maar in een arm gezin is het problematisch. We linken 
bepaalde dingen aan een context. 

o Kernwaarden (focal concerns) zijn bijvoorbeeld hardheid en fysieke kracht, opwinding. 

 

2. STRAINTHEORIEËN 

Bijvoorbeeld anomietheorie (Merton): onevenwicht tussen ‘cultural goals’ en ‘institutionalized means’ 

 Delinquentie als antwoord op discrepantie tussen doel (verwachtingen) en middelen omdat 
men geen toegang heeft tot legale middelen (i.p.v. bijvoorbeeld conformisme of retraitisme) 

 Bv. American dream: je kan het maken in het leven, niet noodzakelijk via school (illegale 
manieren zijn er ook).  

 Bijvoorbeeld de status frustratie theorie (Cohen): er wordt verwacht dat je iets maakt van je 
leven, maar je hebt de toegang en de middelen niet, dus je gaat naar illegale middelen over. 

 Delinquentie als rebellie tegen kloof tussen verwachtingen en beschikbare gedragspatronen 

Belang van sociaal economische situatie (armoede)  in relatie tot delinquentie. 
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KRITIEKEN OP STRAINTHEORIEËN 

 Straintheorieën leiden tot allerlei compensatieprogramma’s (cf. actueel gelijke kansen, …) en 
preventieprogramma’s, maar stellen fundamenteel waarden en normen niet ter discussie 

 Gelijke kansen worden benadrukt, maar niet de ongelijke posities waarin deze kansen moeten 
worden gerealiseerd 

 Nadruk op lagere klassen die meer criminaliteit zouden plegen, maar andere types criminaliteit 
komen niet in beeld (vb. fraude, seksueel overschrijdend gedrag online, vervuilende 
bedrijven). Delinquentie kan ook onzichtbaar zijn. Dit wordt vaak minder geproblematiseerd.  

 Men koppelt de zichtbare criminaliteit aan bepaalde mensen in onze samenleving. Zij worden 
zwaar gesanctioneerd.  

 We moeten onderwijs toegankelijker maken: de financiële drempel wordt weggenomen, maar 
onderwijs betekent niet noodzakelijk iets voor de jongere. Ze denken vaak dat het geen nut 
heeft omdat er toch veel discriminatie is op het werk later. Hoe krijgen we een grotere 
diversiteit? 

o Wat is een effect van het vervroegen van de leerplicht?  
 Pro: participatiegraad verhogen  
 Contra: als je sancties (kindergeld afnemen) zet op de participatie dan ga je 

ouders nog dieper in de armoede duwen.  
 Hoe zit het met de kwaliteit van de scholen? Als je kinderen en jongeren 

motiveert om naar school te gaan, maar ze ervaren dit niet als iets positief, 
dan is dit geen goede zaak. De gelijke kansen en de startpositie zijn dan niet 
eerlijk verdeeld. Ook zijn niet alle scholen zijn even kwalitatief. Een gelijke 
startpositie is ook niet voor alle mensen even zinvol. 

 

3. CONTROLETHEORIEËN 

Een goede binding met de conventionele orde verhindert criminaliteit, goede binding met de 
samenleving? Bijvoorbeeld sociale controle theorie van Hirshi (eind jaren 1960): 4 elementen in de 
binding van jongeren met de samenleving. 

 Attachment: band met anderen. Als kind moet je in een netwerk zitten.  
 Commitment: mate van betrokkenheid bij conventionele banden en vraag wat je te verliezen 

hebt. Als je een goede band hebt met je ouders en je pleegt een feit, dan ga je die band 
misschien verliezen. 

 Involvement: tijd en energie besteed aan conventionele activiteiten: hoe hoger, hoe minder 
ruimte voor onconventionele activiteiten. Hoe veel ben je betrokken? Je moet naar positieve 
activiteiten gaan om de binding met positieve voorbeelden te verhogen. Positieve banden met 
de samenleving zorgt ervoor dat je geen stommiteiten gaat doen. 

 Beliefs: de mate waarin iemand gelooft in de morele waarden en normen. 
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In Vlaanderen bijvoorbeeld Deklerck en Depuydt (eco-criminologie): reli-gare (= het terug verbinden 
van de band) of verbondenheid als antwoord op delinquentie.  

 Met wat voel je je verbonden? 
 Belang van goede binding met onderwijs, hulpverlening. Minder snel geneigd zijn om de regels 

te overtreden:  
o Delinquentie als uiting van gebrek aan gevoel van existentiële verbondenheid 
o Terug verbinding zoeken: preventie moet participatief zijn 
o Vooral aandacht in schoolcontext: participatief en verbindend werken. 

 Theorie Maatschappelijke kwetsbaarheid 

 

MAATSCHAPPELIJKE KWETSBAARHEID 

De notie maatschappelijke kwetsbaarheid verwijst naar theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid 
die werd ontwikkeld begin de jaren tachtig (Vettenburg et al., 1984; Vettenburg, 1988) en ondertussen 
in diverse studies verder werd verdiept (Vettenburg & Walgrave, 2002, Vettenburg & Walgrave, 2009). 
Het gaat om maatschappelijk kwetsbare groepen.  

De theorie van de maatschappelijke kwetsbaarheid werd ontwikkeld binnen de criminologische 
theorievorming en beschrijft hoe een cumulatie van kwetsingen door de maatschappelijke instellingen 
het risico vergroot, enerzijds op delinquent gedrag en justitiële contacten, maar anderzijds ook om 
terecht te komen in een neerwaartse spiraal van toenemende marginalisering.  

Maatschappelijk kwetsbaar is de persoon of de bevolkingsgroep die in zijn contacten met de 
maatschappelijke instellingen (onder andere de school, de arbeidsmarkt, justitie, enzovoort) vooral en 
steeds opnieuw met de negatieve aspecten wordt geconfronteerd en minder profiteert van het 
positieve aanbod.  

Toegepast op bijvoorbeeld de schoolsituatie betekent dit dat een maatschappelijk kwetsbare jongere 
vooral en steeds opnieuw negatieve opmerkingen krijgt, gestraft wordt (onder andere strafstudies, 
schorsing) en minder profiteert van het positieve aanbod van de school, namelijk er minder kennis en 
vaardigheden opdoet. Hierdoor staan zij aanzienlijk zwakker ten aanzien van de andere 
maatschappelijke instellingen, zoals de arbeidsmarkt, …  

EXAMENVRAAG 

Hoewel de notie maatschappelijke kwetsbaarheid verwant is met begrippen als 'lagere sociale klasse', 
'sociale deprivatie', 'kansarmoede', enzovoort, zijn deze termen niet zomaar gelijk te stellen. Het gaat 
vaak om mensen uit lage sociale klassen. 

De term 'maatschappelijke kwetsbaarheid' geeft een geëigende definitie en legt volgende accenten 
(Vettenburg, 1988). 4 kenmerken: 

 Een interactief proces;  
 Een cumulatief proces;   
 De kwetsing ent zich op de culturele kenmerken;  
 Sociale binding staat centraal. 
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Ten eerste is maatschappelijke kwetsbaarheid wezenlijk een interactief proces. Kwetsbaarheid is per 
definitie een interactioneel begrip. In het maatschappelijke kwetsbaarheidsproces is een persoon of 
bevolkingsgroep kwetsbaar in het contact met maatschappelijke instellingen. Het is geen kenmerk van 
een jongeren of groep, maar het gaat om de interactie met de instelling.  

Ten tweede is maatschappelijke kwetsbaarheid een cumulatief proces: eens gekwetst door de ene 
instelling is men kwetsbaarder voor de volgende. Kwetsing op school maakt mensen kwetsbaarder 
voor de arbeidsmarkt, maar bijvoorbeeld ook voor justitie. Een slecht aflopende confrontatie met één 
van de maatschappelijke instellingen leidt niet fataal tot ongunstige contacten met de overige 
instellingen, maar het risico vergroot wel. Kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare 
gezinnen lopen het risico doorheen hun confrontaties met de ketting van maatschappelijke 
instellingen terecht te komen in een neerwaartse spiraal van toenemende maatschappelijke 
kwetsbaarheid, waarin onder andere werkloosheid, justitiële contacten, enzovoort, uitlopers kunnen 
zijn. Het gaat om een cumulatie van kwetsingen. Nergens aansluiting vinden.  

Ten derde ent de kwetsing door de maatschappelijke instellingen zich op de culturele kenmerken 
(onder andere het opvoedingsmodel in het gezin, de waardenoriëntatie, het maatschappelijk 
perspectief, enzovoort). Deze blijken uit onderzoek belangrijker te zijn dan de structurele kenmerken 
(onder andere het beroepsniveau, het al dan niet hebben van werk, of met andere woorden datgene 
wat meestal verstaan wordt onder 'socio-economische status’).  

 Het gaat niet zozeer om materiele omstandigheden. Het is vooral het geen aansluiting vinden 
bij het culturele. Men wordt niet gezien als volwaardig en men wordt niet aanvaard. Ze worden 
gelabeld als ‘het hebben van de foute waarden en normen, het hebben van een slechte thuis’. 
Je persoonlijke houding als pedagoog is belangrijk. 

Ten vierde staat in het maatschappelijke kwetsbaarheidsproces de sociale binding centraal. Het niet 
tot stand komen van een binding tussen een individu en de samenleving heeft vaak te maken met de 
niet-aanvaardende houding van de maatschappelijke instellingen ten aanzien van de cultuur van de 
jongere en zijn milieu. Deze staat verder af van de eisen die de maatschappelijke instellingen (onder 
andere school, jeugdwerk, welzijnswerk, justitie) stellen en heeft onder meer te maken met de 
taalontwikkeling, het kunnen hanteren van beleefdheidsregels, enzovoort.  

 Hoe sanctionerend zijn we? We mogen streng zijn als pedagoog: je mag veel verwachten en 
regels stellen, maar verwacht je dan ook dat de mensen ze volgen? Het controlerende zit in: 
‘als je de regels niet volgt, dan…’ Dit moeten we vermijden. Het is niet abnormaal dat mensen 
de regels eens niet volgen. Je kan streng en rechtvaardig zijn. Een aanvaardende houding is 
belangrijk, maar dit is niet hetzelfde als alles toelaten. We moeten proberen begrijpen waarom 
mensen bepaalde dingen doen. Je verwacht dat iemand participeert, maar als die het niet 
doet, moet je kijken naar de redenen waarom dit zo is. 

De kern van de theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid houdt dus in dat cumulatie van negatieve 
ervaringen met maatschappelijke instellingen leidt tot specifieke sociaalpsychologische coping-
mechanismen en psychologische kenmerken, waar er risico is op intensievere uitsluiting.  
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Nood van deze jongeren:  

 Aanwezige hulpverlening – responsieve hulpverlening (respectvol, geëngageerd)!  
 >< kenmerkende elementen van hulpverlening. 

 

KRITIEK OP CONTROLETHEORIEËN: 

 Controletheorieën evolueren gaandeweg naar meer psychologische invalshoek en nadruk op 
gezin eerder dan op ruimere maatschappelijke context: individualisering. Het gaat vaak over 
de binding met het gezin. Dit leidt tot een engere focus. 

 Normatief beeld van samenleving: binding als evident positief!?  
o Moet iedere jongere gefocust zijn op zelfredzaam zijn, op het halen van een diploma? 

 Wie stelt de normen op? Wie vindt wat de juiste waarden en normen zijn in de SL? 

 

KRITIEKEN OP SOCIOLOGISCH POSITIVISME ALGEMEEN: 

 Vertrekt vaak vanuit determinisme en heeft weinig oog voor het actorschap van jongeren (Zie 
verder discussie over peer group). Het gaat ook over de SL!  

 Stelt constructieproces van delinquentie niet in vraag: wie problematiseert wat? 
 Omzichtigheid in het leggen van causale relaties 

o Bijvoorbeeld: invloed van buurt op criminaliteit is zeer complex: intermediërende 
factoren als bijvoorbeeld werkloosheid, aanwezigheid politie, gebrek aan mobiliteit, 
negatieve perceptie,…   

 

VERSCHILLENDE PERSPECTIEVEN 

Verschillende theoretische kaders kunnen toegepast worden op vraagstukken.  

 Bv.: rol van peer group wordt als belangrijk thema  aangehaald in relatie tot delinquent gedrag.  

 

PEER GROUP 

Rol van vriendschappen kan op verschillende manieren worden benaderd.  

 Leertheorie: men leert delinquent gedrag door relaties met delinquente vrienden: besmetting.  
 Straintheorie: een netwerk kan voor hulpbronnen zorgen of een gebrek aan netwerk betekent 

een gebrek aan hulpbronnen om doelen te realiseren (bijvoorbeeld vinden van werk).  
o Discussie over sociaal kapitaal van mensen 
o Wat is er aanwezig qua sociaal kapitaal? Als er positief sociaal kapitaal is, dan ga je 

goed terechtkomen. Bv. je ouders helpen je aan een vakantiejob. Of mensen die je 
helpen bij het studeren van statistiek. Je hebt ook negatief kapitaal: bv. mensen die 
zwart werk laten doen.  



37 

 Jeugdbescherming en jeugdhulp 

 Controletheorie: hoe sterker de binding met normconforme personen hoe groter de kans dat 
men ook normconform gedrag stelt.  

o Vriendschapsbanden als preventie tegen criminaliteit. 

 

Gegevens zijn echter niet zo eenduidig: socialisatie of selectie?  

 Selectie: men kiest vrienden op basis van crimineel gedrag.   
o Zelf op zoek gaan naar criminele vrienden 

 Socialisatie: men vertoont crimineel gedrag omdat men criminele vrienden heeft  
o Bijvoorbeeld belangrijk in discussie omtrent ‘hangjongeren’: van straat halen om te 

vermijden dat ze socialiseren in delinquent gedrag of haalt dat niets uit want ze vinden 
elkaar ergens anders?  

 

Ook onderzoek is verre van eenduidig.  

 Maar netwerk is daarom geen vriendschapsnetwerk (bendes zijn niet per definitie echte 
bendes en zeker geen vriendschapsnetwerken).  

 Nadruk ligt vaak op homogeniteit ipv diversiteit van netwerk als delinquent of niet delinquent. 
Je moet uit de vriendenkring getrokken worden omdat die vrienden ervoor zorgen dat je 
delinquent gedrag vertoont.  

o Negeert het actorschap van jongeren: vriendschap en overnemen delinquent gedrag 
moeten niet samen gaan (cf. onderzoek Griet Verschelden). 

o In de hulpverlening gooit men dit allemaal op een hoop.  
 Criminele jongens kunnen ook goede vrienden zijn. 

 

BELANGRIJKE VRAAG IN RELATIE TOT INTERVENTIES 

Houden we rekening met deze complexiteit en hoe werken interventies daarop in? 

 

1. KRITISCHE/RADICALE THEORIEËN 

Een diversiteit van theorieën, met als centraal element.  

 De kritiek op de positivistische causale benadering.  
 De nadruk op criminaliseringsprocessen:  

o Interesse in de machtsprocessen die spelen in het definiëren van gedrag als deviant. 
 Verschuiving van vraag naar gedrag naar vraag naar ‘definities’ en de gevolgen hiervan. 
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Vooral vanaf jaren 1960:  

 cf. algemene maatschappelijke ontwikkelingen: niet overtreden van de maatschappelijke 
orde, maar de orde zelf is een probleem.  

 Ook op andere domeinen: anti-psychiatrie, radicaal sociaal werk,… 

Maar reeds vroegere theoretische inbedding:  

 Vb. Chicago school of sociology, bijvoorbeeld.  
o George Herbert Mead (1934) en het symbolisch interactionisme: mensen handelen als 

gevolg van de wijze waarop anderen hen zien.  
o W.I. Thomas lag aan basis van Merton’s Self fulfilling prophecy (1968). 

 

IDEEËN 

 Het is onzin de wereld te zien als een vorm van consensus, maar meer complex en met conflict. 
 Focus verschuift van macroprocessen naar ook meso- en microniveau en naar actorschap van 

mensen (i.t.t. gedetermineerdheid). 
 Het heeft geen zin te argumenteren dat criminaliteit veroorzaakt wordt en dat criminelen 

anders zijn dan niet criminelen.  
 Leidt tot een pluralistisch perspectief op delinquentie: geen pathologisch gedrag maar wordt 

gedefinieerd, waarbij sommige gedragingen in beeld komen en andere niet.  
 Politisering van criminaliteit en criminologie! 

 

VERSCHILLENDE KRITISCHE/RADICALE THEORIEËN 

 Labeling en morele paniek 
 Marxisme en kritische criminologie 
 Feminisme en gender 

 

1. Proces van morele paniek (en labeling): 

 Bepaald gedrag wordt als problematisch gezien (vb. rondhangen, spreken over zaken). 
 Wordt toegeschreven aan subversieve minderheid (vb. jongeren van vreemde origine). 
 Oorzaken worden gesimplificeerd (vb. gebrek aan toezicht). 
 Stigmatisatie van de betrokkenen (vb. slechte ouders, luie jongeren) 
 Aanwakkeren publicatie verontwaardiging (vb. leven op kosten van de staat, zorgen vooe 

overlast, dreigende delinquentie) 
 Repressieve actie (zero –tolerance) 

o Cf. huidig debat over radicalisering/discussie over beroepsgeheim/…  
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Kritiek op labeling (en morele paniek):  

 Vervangt determinisme door genetica/sociale omstandigheden nu door determinisme sociale 
reactie?  

 Minimaliseert primaire deviantie en minimaliseert mogelijke schade door gedragingen waarin 
slachtoffers betrokken zijn door focus op slachtofferloze gedragingen 

 Maar wel belangrijk gevoeligmakend concept en blijvend belang van definitiediscussie 
o Vb. moord – doding in oorlogssituatie 
o Vb. verkrachting lange tijd niet strafbaar binnen huwelijk 

 

2. Marxisme en kritische criminologie: 

 Nood aan het inbedden van de labelingtheorie in ruimere sociale theorie 
o Wetten worden gemaakt door de machtigen en beschermen hen 
o Machtigen plegen ook feiten maar worden niet gestraft, de lagere sociale klassen wel 

 The rich get richer and the poor get prison (Reiman) 
 Cf. discussie interventie in vooral arme gezinnen 

 Criminaliteit is een gevolg van repressie 
o Criminaliteit kanaliseert het verzet van de arbeiderklassen en verdoezelt de uitbuiting 

(cf. wet landloperij) 
o Criminaliteit zal bestaan zolang maatschappelijke ongelijkheid bestaat 

 Reiman (1979):  pyrrhic defeat 
o Strafrechtsysteem ondersteunt machthebbers door niet te werken. Zodoende kan de 

aandacht blijven gaan naar een bepaalde klasse – mensen in armoede, allochtonen,…  
– die als gevaarlijk worden benoemd en de aandacht wegtrekken van de eigen 
criminaliteit.  

 Howard Becker (1967): Whose side are we on? 
o Belang om ook na te denken over de positie van de onderzoeker, die niet neutraal is.   

 

3. Feminisme en gender 

 Gebrek aan aandacht voor vrouwen/gender in criminologie 
 Nadruk op rol van man: vb. verkrachting, seksuele delicten gelinkt aan idee van mannelijkheid 

in de samenleving.  
 Maar ook recent meer aandacht voor specificiteit meisjescriminaliteit  

o Meisjescriminaliteit in de lift? 
o In België daling in cijfers, maar minder daling dan bij jongens 
o Allerlei discussie-elementen:  

 Genderparadox: bij geslacht waar gedrag minst voorkomt, is gedrag vaker 
uiting van ernstig probleem  

 Vroege pubertijd en maturity gap: criminaliteit om vrijheid te zoeken?  
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REALISTISCHE THEORIEËN 

 Jaren 1970 – 1980: economische recessie naar de golden sixties, met de (eerste) oliecrisis 
 Roep om realisme, ook als gevolg van “nothing works these” van Martinson  
 Terugkeer naar enkele selectieve elementen uit positivisme en klassieke benadering 
 Focus verschuift van verklaringen van oorzaken of machtsprocessen in criminalisering naar de 

aanpak van delinquentie 
 Onderscheid tussen rechts realisme en links realisme 

 

Rechts realisme: nadruk op individuele verantwoordelijkheid.  

 Neoliberalisme:  
o Nood aan individuele vrijheid die beknot wordt door sterke staat 

 Neoconservatisme:  
o Nood aan sterke staat die orde houdt 
o Gebrek aan morele waarden en normen 
o Er bestaan gedegenereerde mensen 
o Armoede is geen oorzaak, gezien bij stijging van welvaart delinquentie niet daalt 
o Delinquentie is een rationele keuze van mensen 

Rechts realisme: focus op die criminaliteit door de “onderklassen” gepleegd. “Onderklassetheorie” 
vanuit conservatieve hoek:  

 Bekendste theoreticus Charles Murray (invloed op Reagan/Tatcher)  
 Stelling dat er een klasse is – laaggeschoold, werkloos, .. – met gebrek aan waarden en normen, 

die afhankelijk wordt gemaakt door de welvaartstaat 
 Nadruk op belang van huwelijk en gezin om waarden en normen bij te brengen 
 Cf. ook Theodore Dalrymple en nadruk op responsabilisering 

 

Dalrymple:  

 Kritiek op de pamperende sociaal werkers en criminologen en de  verzorgingsstaat die mensen 
in afhankelijkheid houdt 

 Antwoord: responsabiliseren 

Kritieken op Dalrymple, o.a.  

 Casuïstische verhalen zonder grondige analyse 
 Negeert complexiteit, vb. armoede bestond ook reeds voor verzorgingsstaat 
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Links realisme 

 Reactie op Law and Order 
 Kritiek op reductionisme van radicale en kritische theorieën, vb. simplistisch causaal verband 

tussen armoede en criminaliteit, … dat in de kaart speelt van rechts conservatisme omdat ernst 
wordt onderschat (in plaats daarvan idee van relatieve deprivatie bij Lea en Young) 

 Bekend werk: Lea and Young (1984).  

 

Lea en Young: 

 Criminaliteit is een reëel probleem en onveiligheidsgevoelens zijn echt aanwezig 
 Criminaliteit heeft specifieke oorzaken: relatieve deprivatie – Cf. “The Spirit Level; Why More 

Equal Societies Almost Always Do Better” van Wilkinson en Pickett 
 Theoritici en politici moeten samenwerken en er is nood aan effectieve manieren van 

misdrijfcontrole.  
 Effectief: nadruk op samenlevingsopbouw en belang van een goed sociaal beleid!  

 

Ook in België van belang:  

 Verschuiving van notie responsabiliteit, ook in Belgische context: 
o Cf. discussie over beeld van criminaliteit in Belgische politieke discussie (Carla Nagels)  
o Cf. verschuiving in discussie jeugdsanctierecht: zowel links als rechts realisme leggen 

nadruk op erkenning “rechten” als reactie op “beschermingsidee” maar debat over 
“verantwoordelijkheid” verschuift.  

 

BESLUIT 

 Kind in gevaar – gevaarlijke kinderen 
o Opsplitsing vaak vanuit “essentialisme”:  

 Achter elke VOS schuilt een MOF?  versus MOF is anders dan VOS 
 Realisme noodzakelijk, maar aanpak enkel zinvol indien oog voor complexiteit en verschillende 

factoren 

  



42 

 Jeugdbescherming en jeugdhulp 

FORENSISCH VS. PEDAGOGISCH 
PERSPECTIEF 

 

Forensisch betekent hier op ‘behandeling ‘ gericht: “oplossing” 

Pedagogisch verwijst naar ruimere, contextgerichte en maatschappijkritische benadering:  “zingeving” 

 Roose, R., De Vos, K. & Feryn, F.  (2018).De ontwikkeling van een jeugddelinquentierecht: van 
handelen naar behandelen en (hopelijk) terug?  Panopticon, (3), 39. 

o Discussie over welk perspectief we volgen! 
o Soms is het behandelen en een diagnostiek zeker nodig maar men moet nadenken 

over waar men de focus op legt 
o Er is verontrusting op de focus vooral op het behandelingsperspectief 

 

Wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten 
laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. 

 

KRACHTLIJNEN FEDERALE JEUGDWET 2006 

ACHTERGROND: HERVORMINGSDISCUSSIE WET 1965 

 Kritiek op beschermingsmodel: we leven in een maatschappelijke context waar jongeren niet 
verantwoordelijk geacht worden, niet series worden gezien. We evolueren meer en meer naar 
een sanctie-idee: meer constructief en pedagogisch.  

o Een straf =  een leedtoevoeging.  
o Een sanctie = proberen vermijden dat het gedrag niet meer gesteld wordt  

 Streven naar jeugdsanctierecht 
 Herstelgerichte stroming: kritiek op ons klassieke strafrecht is dat we het conflict ontnemen 

aan mensen in ons systeem: de staat steelt het conflict (de politie, de rechter,… nemen het 
over, waardoor de dader en het slachtoffer nog weinig te zeggen hebben). Het is belangrijk 
dat we dit teruggeven aan mensen.  

o In deze stroming willen we dader en slachtoffer samen zetten om hen te laten 
bemiddelen en het hen zelf te laten uitdokteren wat het beste antwoord is. 

o Op die manier krijgt het slachtoffer erkenning. 
o De dader krijgt meer inzicht in de feiten die hij/zij gepleegd heeft en heeft de kans zich 

te verontschuldigen bij het slachtoffer.  
o Er kan ook gewerkt worden met een bemiddelaar wanneer het slachtoffer en de dader 

niet in contact willen komen met elkaar. De rechter zal op dat moment enkel de 
uitkomst van de bemiddeling weten en niet het hele proces.  

o Heel wat kritiek op deze stroming.  
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Herstelgerichte stroming: 

 Misdrijf als feit en niet zozeer persoon minderjarige komt centraler te staan 
o In klassieke strafrecht ligt de focus op het feit. 
o In sociaal verweer ligt de focus op de dader.  

 Jeugddelinquentie = overtreding maatschappelijke norm. 
o Eerder dan symptoom ‘onwelzijn’ of ‘pos’ 

 Reactie in relatie tot ‘zwaarte’ van de feiten, en omkaderd door rechtswaarborgen 
o Sanctiemodel: pedagogische sanctie (socialisatie) 
o Herstelmodel: herstel van de schade 

 

JEUGDWET VAN 15 MEI 2006 

 Hervorming Wet op de jeugdbescherming 1965 
 Van beschermingsmodel naar panopliemodel (volledige wapenrusting) 

o In principe behoud beschermingsmodel 
 Geen straffen, enkel beschermingsmaatregelen 
 Daar zitten allerlei elementen in; herstelgerichte, sanctionerende,…  
 Het blijft wel een beschermingsrecht met een pedagogische uitkomst, want 

we hebben geen jeugdsanctierecht 
 Uitzonderingen: 

 Individuele uitzondering: uit handen geving 
 Collectieve uitzondering: verkeersdelicten 

 Jeugddelinquentie  
o = ‘M.O.F’ 
o Feiten gepleegd voor leeftijd van 18 jaar 

 2006: grondige hervorming beschermingsmodel 
 Hervorming is niet eenduidig 

o Bescherming als principe 
o Tegelijk constructies refererend naar 

 Herstelrecht en Strafrecht 
 Eigen verantwoordelijkheid minderjarige en Rechtswaarborgen minderjarige 

 

DOELSTELLINGEN JEUGDBESCHERMING: 

 Opvoeding 
 Verantwoordelijkheidszin 
 Resocialisatie 
 Bescherming van de maatschappij 

Minderjarigen zijn onderscheiden van volwassenen m.b.t. de mate van verantwoordelijkheid, maar 
moeten geresponsabiliseerd worden 
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Bepaling criteria waaraan beslissing jeugdrechter moet voldoen: 

 Persoon en maturiteit minderjarige 
 Leefomgeving minderjarige 
 Ernst van de feiten, omstandigheden en veroorzaakte schade 
 Vroegere maatregelen en gedrag minderjarige tijdens uitvoering ervan 
 Veiligheid van de minderjarige 
 Openbare veiligheid 

 Mate waarin opvoedingsprogramma’s, etc. ter beschikking zijn 

 

Criteria staan naast elkaar, geen hiërarchie.  

 ‘Modellendiscussie’ wordt verlegd naar jeugdrechter. 

Beslissing moet gemotiveerd worden (maar in realiteit vaak zeer beperkt). Soms zijn die dossiers zeer 
uitgebreid, vaak niet. Hoe je behandeld wordt, hangt af van de jeugdrechter (iedere rechter heeft een 
eigen visie), of van het al dan niet aanwezig zijn van een voorziening. 

Subsidiariteit (niet evident te realiseren): 

 Voorkeur voor maatregelen: eerst herstelrecht. Plaatsing als uiterste maatregel  
 Meer en meer professionalisering van de rechters 
 Tot niet zo lang geleden was er geen opleiding voor jeugdrechters.  

o Dit is sterk verbeterd de laatste jaren 
 Beperking toegang tot gemeenschapsinstellingen naar leeftijd/ernst van de feiten 

 

Pedagogisch karakter jeugdbescherming.  

 In functie maatschappelijke norm.  
 Visie jeugdrechter bepalend voor uitvoeringspraktijk.  

o Cf. onderzoek Eef Goedseels (2015): in de praktijk verschillende visies en modellen. 
 Parket krijgt autonome afhandelingsbevoegdheid: nadruk op snel optreden mogelijk maken 

door parket voor ze naar rechter gaan (>< rechtswaarborgen). 
o Dit leidt tot heel wat rechtsongelijkheid. 

 

Sinds jeugdwet 2006 kan parket: 

 Seponeren (klasseren zonder gevolg) 
 Seponeren en waarschuwingsbrief sturen naar minderjarige met kopie naar ouders 
 Seponeren en minderjarige en ouders wijzen op risico’s van hun gedrag 
 Minderjarige en ouders informeren over mogelijkheid bemiddeling 
 Een voorstel van bemiddeling doen aan minderjarige 
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Jeugdwet 2006 

 Nadruk op ouderlijke verantwoordelijkheid in preventie jeugddelinquentie en nadruk op 
informatie door parket aan ouders over waarschuwingen, voorstellen tot bemiddeling of 
vordering van een maatregel 

 Wet voorziet ook mogelijkheid ‘ouderstage’ (30 uur / in wet 2006 ingevoerd) 
o ‘Voor ouders die duidelijk onverschillig zijn’ en het parket oordeelt dat ‘deze 

onverschilligheid bijdraagt tot problemen van minderjarigen’.  
 Veel discussie over: ouders helpen, niet straffen.  

 Ouders weten vaak niet wat ze met hun kind moeten aanvangen en 
krijgen geen hulp. 

 Institutionele overlevingsdrift = organisaties die niet echt bezig zijn met het 
welzijn van de mensen, maar enkel met de eigen subsidies. 

o Misschien is het beter om die ouderstage in de vrijwilligheid te steken? 
 Dit gaat niet echt helpen, want ze gaan niet gemotiveerd zijn in die stage. 

o Het zit nog in de wet, maar het is onuitvoerbaar geworden! 
 Actueel: enkel nog een in de wet voorziene theoretische mogelijkheid 

 

MOGELIJKE TYPES MAATREGELEN JEUGDRECHTBANK T.A.V. MINDERJARIGE 

Herstelrechtelijk aanbod 

 In alle fasen rechtspleging mogelijk 

Voorlopige maatregelen 

 = maatregelen genomen in fase onderzoek 

Maatregelen ten gronde 

 = maatregelen genomen bij vonnis 

 

Wetgever geeft voorkeur aan subsidiariteit (lichts mogelijke maatregel) maatregelen d.i. 

 Herstelrechtelijk aanbod boven alle andere maatregelen 
 Dan voorkeur voor geschreven project 
 Dan ambulante maatregelen 
 Dan plaatsingsmaatregelen 
 Voorkeur plaatsing in open inrichting op plaatsing in gesloten inrichting 
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JEUGDBESCHERMINGSMAATREGEL 

 Kan door jeugdrechter te allen tijde herzien worden 
 Ook op vraag minderjarige/ouders  
 In principe eindigt maatregel op 18 jaar 

Uitzonderingen: 

 Tot max. 20 jaar op verzoek van minderjarige of igv minderjarige blijk geeft van wangedrag of 
gevaarlijk gedrag 

 Tot 23 jaar indien MOF gepleegd tussen 12 en 17, het gaat om ernstige feiten, plaatsing in 
gemeenschapsinstelling, en wangedrag of feitelijk gedrag minderjarige 

 Tot 23 jaar indien feiten gepleegd na 16 jaar 
 Tot einde behandeling indien het gaat om plaatsing in jeugdpsychiatrie 

 

UIT HANDEN GEVING 

Uitzondering = wanneer een jongere zeer zware feiten gelaagd heeft die aantonen dat ze toch een 
volwassen persoonlijkheidsstructuur hebben: toch naar het volwassenstrafrecht. 

Voorwaarden  

 Minderjarige ouder dan 16 jaar op ogenblik feiten 
 Jeugdrechtbank acht maatregel niet geschikt 
 Minderjarige kreeg reeds maatregel of herstelrechtelijk aanbod en/of pleegde ernstige feiten 

Enkel na maatschappelijk en medisch psychologisch onderzoek 

 Cf. uit handen geving berust niet op feiten op zich, wel op vraag of minderjarige al dan niet 
‘volwassen persoonlijkheidsstructuur’ heeft 

 Uitzonderingen op onderzoeksverplichting 
o Minderjarige onttrekt zich aan/weigert onderzoek 
o Vervolging minderjarige nadat reeds maatregel ten gronde genomen is 
o MOF voor feiten waarop straf van meer dan 20 jaar, nadat hij 16 jaar werd en wanneer 

hij eerst wordt vervolgd na zijn 18de jaar 

Moet met redenen omkleed zijn:  

 Redenen uitsluitend m.b.t. persoonlijkheid minderjarige.  
 Beoordeling persoonlijkheid op ogenblik van de uitspraak. 

o Cf. jeugdbeschermingsmaatregel is toekomst gericht. 
 Feiten mogen in onderzoek slechts in overweging genomen worden in zoverre ze bijdragen tot 

evaluatie persoonlijkheid minderjarige.  

Gevolg: minderjarige verliest bescherming en wordt onderworpen aan gewone strafrechtbanken. 
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JEUGDWET 2006: ONTDUBBELING PROCEDURE 

Correctionaliseerbaar delict: bijzondere kamer jeugdrechtbank 

Niet correctionaliseerbaar delict: gewone strafrechtbank (Hof van Assissen) 

Cf. onderzoek Catherine Van Dijck (2010):  

 In de praktijk zijn er zeer diverse vormen van onderzoek door ‘deskundigen’ die tot heel 
verschillende besluiten kunnen leiden.  

o Elke ‘deskundige’ kijkt door een andere persoonlijke bril.  
 Onderzoek toont dat uit handen geving niet werkt. Het zal toekomstig crimineel gedrag niet 

per se vermijden.  
 Waarom houdt de overheid dit dan in stand? 

o Langs de ene kant is dit om zich ‘stoer’ voor te doen en te tonen dat ze gefocust zijn 
op het streng straffen, langs de andere kant gebruikt men deze maatregel om te tonen 
dat er met de meeste jongeren op een humane manier omgegaan wordt. Het gaat 
maar om een kleine groep die te maken krijgt met de uithandengeving.  

 

VERKEERSDELICTEN 

 Verkeersdelicten gepleegd door minderjarigen tussen 16 en 18 jaar zijn bevoegdheid 
politierechtbank, niet jeugdrechtbank 

 Vordering parket noodzakelijk 
 Jeugdrechtbank uitzonderlijk bevoegd voor verkeersdelicten 

o Indien opleggen jeugdbeschermingsmaatregel geschikter zou zijn dan opleggen van 
een straf kan politierechtbank bij gemotiveerde beslissing zaak terug doorverwijzen 
naar parket 

o Indien het gaat om verkeersdelicten samengaand met MOF waarvoor parket vordering 
instelde bij de jeugdrechtbank 

 

ZEDELIJKE BESCHERMING VAN DE JEUGD (NOG EEN UITZONDERING) 

 Verbod minderjarige zich op te houden op ‘criminogene plaatsen’ 
o Nachtclubs, casino’s, gokkantoren 

 Mogelijke maatregelen: 
o Berisping 
o Onder toezichtstelling, mits naleving door de jeugdrechtbank opgelegde voorwaarden 
o Minderjarige toevertrouwen aan betrouwbaar persoon of plaatsen in een geschikte 

instelling 
 Actueel: weinig toepassing, cfr. ook interpretatie als ‘vos’ mogelijk 
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MAATREGELEN T.A.V. DE OUDERS 

 Grondslag: (zie vorige lessen) 
o Wet 1965: ‘kind in gevaar’ 
o Actueel ‘VOS’ 

 Sanctionerend karakter 
o Toezicht op gezinsbijslag en andere sociale uitkeringen 
o Ontzetting uit ouderlijk gezag 
o Ouderstage 

 Cfr. theoretische mogelijkheid 

 

TOEZICHT OP GEZINSBIJSLAG EN ANDERE SOCIALE UITKERINGEN 

 Twee noodzakelijk samen aanwezige voorwaarden: 
o Feitelijke opvoedingsomstandigheden beantwoorden niet aan minimumvereisten 

van voeding, huisvesting en hygiëne. 
o En  inkomsten niet aangewend worden in belang van het kind. 

 Maatregel omvat dat een andere persoon (bijv sociale dienst jeugdrechtbank) desbetreffende 
inkomsten int in belang van het kind 

 

ONTZETTING UIT OUDERLIJK GEZAG  

 Slechts mogelijk in laatste instantie, en enkel in drie door de wet omschreven situaties  
 Kan geheel (ouderlijk gezag niet meer voor geen enkel kind) of gedeeltelijk (zeggenschap 

verliezen over 1 kind, bv. seksueel misbruik) zijn.  
 Ontzetting brengt aanstelling van een provoogd mee. 

Ontzetting mogelijk t.a.v. vader of moeder 

 Veroordeeld wegens feiten gepleegd op zijn/haar kinderen of wegens onzedelijke feiten 
gepleegd door kind op persoon ouder, op initiatief ouder  

 Die door slechte behandeling, misbruik van gezag, kennelijk slecht gedrag of erge nalatigheid 
de gezondheid, veiligheid of zedelijkheid van het kind in gevaar brengt 

 Huwt met persoon die reeds ontzet is uit ouderlijk gezag over zijn eigen kinderen. 

 

Ontzetting : 

 = sanctionerende maatregel tav ouders  
 Wordt vermeld op strafregister 
 Is steeds een facultatieve maatregel 

o De jeugdrechter kan altijd oordelen dat ontzetting niet opportuun is 
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 Kan uitgesproken worden t.a.v. alle kinderen of t.a.v. één of meerdere kinderen van de 
betrokken ouder 

 Eindigt niet bij meerderjarigheid, maar is niet noodzakelijk definitief: ten alle tijde is herstel in 
ouderlijk gezag mogelijk 

 Belet niet dat ontzette ouder contact kan onderhouden met zijn kind, mits provoogd dit 
wenselijk oordeelt 

 Herstel in ouderlijk gezag kan enkel in belang van het kind; ‘leven beteren’ is op zich 
onvoldoende 

 

NAAR EEN VLAAMS  JEUGD-DELINQUENTIERECHT 

VOORONTWERP VAN DECREET JEUGDDELINQUENTIERECHT 

 Vlaamse regering keurde op de Ministerraad van 14 juli 2017 het voorontwerp van decreet 
van jeugddelinquentierecht goed 

 Invullen bevoegdheden 6de Staatshervorming  
o Bij de staatshervorming (laatste staatshervorming) gaan een aantal zaken van de 

federale overheid naar de Vlaamse overheid (bv: de justitiehuizen) 
 Proces in verschillende stappen (men is bezig met de uitvoeringsbesluiten) 

o Onderzoeksrapport (aantal jaren geleden) Ugent, KUL, VUB en KEKI (kenniscentrum 
kinderrechten): Omgevingsanalyse jeugdrecht- effecten van maatregelen e.d.  

o Diverse werkgroepen met vertegenwoordigers justitie, hulpverlening, universiteit,…  
o Schrijven voorontwerp 
o Adviesverlening verschillende actoren (Keki, SERV, Werkgroep jeugdsanctierecht, 

Kinderrechtencommissariaat, Kinderrechtencoalitie,…) 
o Actueel: uitwerken uitvoeringsbesluiten 
o Streefdatum: 1 januari 2019 in werking 

 

KRACHTLIJNEN 

DOELGROEP 

 Jongeren tussen 12 en 18 jaar 
 Kan tot 23 jaar, in uitzonderlijke gevallen langer 
 Onder de 18 jaar kan men naar de jeugdhulp 

Focus op verantwoordelijkheid minderjarige (in wet van 2006) 

 Duidelijke, snelle, constructieve en herstelgerichte afhandeling 
 Meer verantwoordelijkheid van de jongere, meer participatie van kinderen en jongeren 
 Veronderstelling dat jongere zelf zijn/haar verantwoordelijkheid neemt 
 Meer mogelijkheden parket: korter op de bal spelen 

o vb. Positief project 
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DUIDELIJKE SCHEIDING MOF EN VOS!  

 Aparte opvang jonge delictplegers 
 Aandacht voor link naar de hulpverlening 

o Jongeren hebben recht op hulp maar systemen moeten duidelijker gescheiden zijn 
 Gesloten oriëntatie als maatregel  
 Uithandengeving blijft bestaan 
 Wetenschappelijk onderbouwde aanpak (dit wil men meer!): evidence based werken – 

databank effectieve jeugdinterventies 

 

FORENSISCH VERSUS PEDAGOGISCH PERSPECTIEF 

BETEKENIS VAN DE NOTIE VERANTWOORDELIJKHEID 

 Zie eerder: verantwoordelijkheid kan op verschillende manieren worden ingevuld (beslis ik wat 
verantwoordelijk gedrag is of daag ik u uit wat jij ervan denkt) 

o Extern: verantwoordelijk zijn is je naar de norm gedragen (bv: jij moet de schade 
betalen aan uw buurman voor het vermoorden van zijn duiven). Notie 
verantwoordelijkheid is een constructie, vooraf ingevuld 

o In dialoog: in interactie kijken wat zinvol is in deze situatie – responsability als ‘the 
ability to respond’ 

 Verantwoordelijkheid ingevuld in de interactie met slachtoffers en dader e.d. 
Proberen begrijpen wat er gebeurd is en wat de redenen zijn. 

 Verschuiving doorheen de tijd: van focus op “ability to respond” naar ‘normnaleving’ .  
 Mogelijk problematisch in de huidige context gezien de decontextualisering van de 

jeugdbescherming: bijvoorbeeld de armoedeblindheid. 
o Wanneer je een probleem wil beheersen en oplossen, krijg je altijd een reductie van 

de complexiteit van het probleem. 

 

SCHEIDING MOF –  VOS: 

 In aanloop naar wet 1965 pleidooi om dat niet te doen, wegens gevaar stigma delinquentie 
jongeren (zie vorige les) 

 Nu: scheiden 
o Kansen: sterker gelinkt aan feit en dus minder loslaten proportionaliteit. Niet elke 

jongere die een misdrijf pleegt, moeten we niet langer in de hulpverlening houden 
o Risico: sterkere focus op jongere als ‘delinquent’ en minder kijken naar de sociale 

context en inbedding van delinquentie in debat over ongelijkheid. Delinquente 
jongeren zien als anders dan jongeren die niet delinquent zijn 

 Vraag naar wijze waarop de koppeling met de hulpverlening zal gebeuren 
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Evidence based beleid: idee installeren databank effectieve jeugdinterventies.  

 Dit leidt tot benadrukken van individuele interventies en focus op psychologische elementen 
i.p.v. op de context.  

 ><. Behoud uit handengeving?  
o Extern: sluit meer aan bij het forensisch perspectief 
o Intern: sluit meer aan bij het pedagogisch perspectief 

 

FOCUS OP PARTICIPATIE JONGEREN EN OUDERS 

= verwachting dat jongeren en ouders meewerken 

 >< confirmation bias: participatieve jongeren en ouders zijn goede jongeren en ouders  
o Cf. Onderzoek: non-participatie als risicofactor en als extra probleem 
o In sommige situaties kunnen hulpverleners er niet tegen dat jongeren tegenspreken 

en dan kunnen ze zo ver gaan dat ze deze jongeren willen plaatsen. Maar: het is 
belangrijk dat we als hulpverlener trachten te achterhalen wat de oorzaak is van het 
gedrag van de jongere. 

 Maar hoe gaan we daar mee om? Wat betekent de vraag naar participatie voor deze jongeren 
en ouders, gezien de contexten waarin ze mogelijks moeten (over)leven? 

 

EVIDENCE BASED BELEID: VERSTERKING BEHANDELINGSPERSPECTIEF?    

We stellen historisch vast dat heel veel hulpverlening niet werkt. Stelling dat interventies nog te vaak 
gebeuren zonder empirische basis (zie van der Laan, et al., 2012): we hebben geen zicht op wat volgens 
onderzoek en praktijk ‘werkt’. Evidence based beleid zien we in de geneeskunde, psychologie, 
pedagogie,… Vraag naar ‘What works’- benadering: evidence based beleid en praktijk. 

 

EBP 

EBP: komt via de medische wetenschap, via psychologie tot ook sociaal werk, criminologie, pedagogie 

 Evidence-based medicine is the conscientious, explicit, and judicious use of current best 
evidence in making decisions about the care of individual patients. The practice of evidence-
based medicine means integrating individual clinical expertise with the best available external 
clinical evidence from systemic research (Sackett, Rosenberg, Gray, Haynes, & Richardson, 
1996: 71). 

Cf. Nederland: Databank Effectieve Jeugdinterventies 

 De databank Effectieve Jeugdinterventies bevat programma's voor hulp bij opgroeien en 
opvoeden, door een onafhankelijke erkenningscommissie erkend als 'goed onderbouwd' of 



52 

 Jeugdbescherming en jeugdhulp 

'effectief’. Wetenschappers die zeggen dat over die methodiek onderzoek bestaat dat 
aantoont dat die werkt. Sommigen hebben een sterke bewijsbasis en andere niet 

 In Nederland koppelt men een subsidie aan methoden die wetenschappelijke basis hebben. 
 http://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies 
 >< Volgens de Nederlandse onderzoeker Peer Van der Helm (doet secundaire analyses op het 

onderzoeksmateriaal) blijken veel van deze interventies bij meta-onderzoek helemaal niet 
effectief (of zelfs contraproductief) en blijkt veel van het onderzoek uitgevoerd en gefinancierd 
in opdracht van/door medewerkers van de ‘uitvinders’ van programma’s (Van der Helm, 2016). 
Hij zegt dat er maar 1 methodiek is die waar kan zijn, de rest houdt geen steek. 

 Je kan moeilijk tegen die EBP zijn, als professional moet je mee zijn.  

 

EBP DEBAT 

Debat over EBP is complex, met felle voor- en tegenstanders 

 Voorstanders:  
o Mensen hebben recht op kwaliteitsvolle ondersteuning en deze moeten de 

wetenschappelijk bewezen ‘werken’. 
o Je moet als goede hulpverlener nadenken over waar je mee bezig bent. 
o Interventies kosten veel geld, dus moet verstandig worden geïnvesteerd. 

 Tegenstanders:  
o Praktische kennis wordt genegeerd, zoals ervaringskennis van mensen; niet per se 

waar, want in de geneeskunde houdt men wel rekening met die praktijk en niet alleen 
met de theorie 

o Reductie van problemen tot beheersbare definities 
o A-politiek 
o Veel kritieken gaan over de kookboekbenadering 

 

EBP KRITIEKEN 

Diverse kritieken op EBP benadering.  

 Standaardisatie van handelen 
o Programma volgen, regels van het programma strikt uitvoeren (protocollen)  

 >< flexibiliteit om af te stemmen op concrete situaties. 

 

Verengt sociale interventies tot behandelingsdenken i.p.v. tot handelen en dus tot individuele 
problematieken: jongeren en gezinnen als ‘te behandelen’?  

 Heel veel van die kennis over methodieken is kennis op psychologisch niveau.  
 Men verzamelt die kennis vaak in gesloten ruimte, in therapeutische ruimtes.  
 Blijven we mensen niet teveel als patiënten zien?  
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 “Als het enige instrument dat je hebt een hamer is, is elk probleem een nagel”. We hebben 
een model dat werkt en we moeten op zoek gaan naar cliënten die bij het model passen: deze 
methode houdt geen steek.  

 Deze uitspraak wijst op risico dat we situaties definiëren in termen die passen bij het 
programma dat we promoten.  

o Vb. Attachment Based Family Therapy: alles is een probleem van attachment, en als 
het dat niet is, dan helpen we de mensen niet?  

o Deze theorieën zijn een industrie en worden soms zelfs verkocht.  

 

Kritiek dat het pedagogisch handelen (gericht op ook de context) dus verengt tot ‘behandelen’ 
(medisch model) en dat interventies worden gedepolitiseerd.  

 Vraag wie het probleem definieert wordt geneutraliseerd, door te doen of de diagnose en de 
interventie ‘objectief’ zijn? 

 A-politiek = ‘DE wetenschap zegt, DE diagnostiek zegt’. 

 

Risico dat verantwoording voor handelen in model wordt gelegd i.p.v. bij pedagoog/sociaal werker.  

 ‘Ik maak geen keuzes, ik ben neutraal, want ik volg het programma- ik moet zelf dus niet meer 
nadenken’.  

 Onderzoek wijst uit dat EBP niet neutraal is, maar er bestaat een “hidden curriculum- 
verborgen ideeën in EBP” (Hopman, 2012): waarden en normen (bv. over wat een goede 
opvoeding is) die standaarden aansturen.  

 Risico dus op verenging van probleemdefinities en uitfilteren van problemen die niet in deze 
modellen passen. 

 

EBP KRITIEKEN OP DISCOURS 

Kritiek op Evidence based beleid en discours hieromtrent:  

 deze kritiek verwijst niet naar EBP op zich, maar naar de wijze waarop beleid en organisaties 
het discours inzetten en op de markt die wordt geopend.  

 Vermarkting?  
 Het programma werkt bv. niet voor mensen met een beperking. Soms is het nodig om af te 

wijken van een programma. Sociaal werkers doen dat ook soms, maar zeggen dat niet tegen 
hun superieuren want dan verliezen ze misschien hun accreditatie. Die hulpverlening werkt 
vaak omdat pedagogen niet doen wat het programma zegt, maar het beleid denkt hierdoor 
wel dat het programma werkt. 
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Idee van beheersbaarheid en betere betaalbaarheid van interventies.  

 >< Maar niet noodzakelijk consequent: vb. nadruk op opsluiting terwijl we weten dat dit niet 
effectief is, behoud uithanden geving terwijl dit niet effectief is, …: beleid promoot kennis dat 
hen steunt in eigen overtuiging?  

 Tijdelijkheid van kennis: wat vandaag ‘werkt’ blijkt morgen onzin?  
o Vb. discussie Glen Mills scholen (scholen voor jongeren uit het bendeleven) in 

Nederland: jongeren die uit die school kwamen, waren er slechter aan toe, dus de 
programma’s zullen niet evidence based geweest zijn. Pistachenootjes-effect: werken 
met de cliënten waarbij het werkt en die gemakkelijk zijn, maar degene die niet passen 
in het programma, laten we links liggen (creaming). 

 

EBP IN DE PRAKTIJK: ENKELE VOORBEELDEN 

Actueel populariteit verschillende rehabilitatiemodellen (cf. debat in de gemeenschapsinstellingen), 
dan wel meer gefocust op risico’s dan wel op positieve ondersteuning (strength based benaderingen)  

 Risk need responsivity model (belangrijke what works benadering) (Andrews & Bonta): focus 
op interventies tav risico’s, wat zou moeten leiden tot een beter leven: sluit aan bij “what 
works”/EBP idee. Eng risicomodel! Good lives model staat hiertegenover. 

 Good lives model (Ward): focus op ondersteuning van een beter leven (en niet op risico’s en 
diagnostiek), wat zou moeten leiden tot verminderen risico’s: oog voor ruimere factoren, ook 
diegenen die los staan van directe interventies – belang in het kader van aandacht voor 
spontane desistance (. Dit model blijft een eng model maar wil naar een ruimere pedagogiek. 

 

DESISTANCE (HET STOPZETTEN VAN CRIMINALITEIT) 

Actuele ontwikkeling: aandacht voor spontane desistance (vragen hoe het komt dat mensen geen 
criminele feiten plegen).  

 Recent ook aandacht voor vraag naar de reden van stopzetten van delinquente carrière (ze 
leggen een crimineel pad af en stoppen er plots mee, tegen alle verwachtingen in), ondanks 
risicofactoren: desistance from crime.  

o Waarom plegen mensen ondanks risicofactoren geen delicten (meer) i.p.v. oorzaken 
criminele carrière.  

 Blijft forensisch perspectief, maar wel ruimer dan risicodenken. Focus verschuift van eerder 
defensieve benadering gericht op risicofactoren (klassieke benadering) naar focus op 
protectieve factoren. 

Internationale ontwikkeling, maar meer recent ook in Vlaanderen meer aandacht.  

 Cf. overzicht Nuytiens, A., Christiaens, J. & Eliaerts, C. (2015). Stoppen of doorgaan? Onderzoek 
naar desistance from crime bij persistente jeugddelinquenten. In I. Weijers, & C. Eliaerts (red.). 
Jeugdcrminologie. Achtergronden van ciminaliteit (pp. 501-513). Den Haag: Boom Lemma 
Uitgevers.  
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What works benadering: zoeken naar evidence based interventies (zie eerder) 

↕ 

Benadering gefocust op spontane desistance. Benadering waarin onderzoek zich eerder richt op 
desistance die niet duidelijk in directe relatie staat tot interventie.  

 Statische en dynamische benaderingen. 

 

SPONTANE DESISTANCE 

 Statische benaderingen: deterministische impact van ontwikkelingen op jonge leeftijd 
o Desistance als natuurlijk proces (hebben allemaal diefstallen gepleegd, zoals snoep) 
o Desistance als ‘psychologische voorbestemdheid’ (sommige groeien uit, andere niet) 

 Dynamische benaderingen (de kogels vliegen me om de oren): impact van gebeurtenissen op 
latere leeftijd 

o Desistance als gevolg van bindingen 
o Desistance als resultaat van rationele en cognitieve processen: AGENCY- de logica en 

zingeving van mensen in het stopzetten van delinquentie? 

 

FOCUS OP AGENCY - TWEE BENADERINGEN 

 Rationele keuzetheorie: kosten/baten afweging, bijvoorbeeld men vindt het de moeite niet 
meer om het risico te lopen, de gevolgen voor de familie zijn te groot bij detentie, etc … Bv: ik 
kies ervoor om te stoppen met feiten te plegen omdat ik een lief heb 

 Cognitieve transformatie theorie (of narratieve theorie) (o.a. Chadd Maruna): nadruk op 
intrapersoonlijke veranderingen en de agency van de dader: men ziet mogelijkheid tot 
zelfverandering. Niet alleen een rationele keuze! Jongeren veranderen als ze de mogelijkheid 
en zin tot zelfverandering zien (volgens Maruna) 

 Pedagogiek gaat over zingeving en EBP gaat over beheersing 

 

MARUNA 

Maruna: desisters gebruiken ‘positieve’ illusies om zichzelf te overtuigen dat ze kunnen en mogen 
veranderen!  

 Ondersteunen van gevoel van locus of control: gevoel dat men kan veranderen: desisters zijn 
optimisten 

 Persisters (verdergaan met criminaliteit) zijn pessimisten die de mogelijkheid van veranderen 
niet inzien: daarom nood aan status elevation ceremonies, bijvoorbeeld bij vrijlating/ desisters 
zijn optimisten (ik mag en kan veranderen) 

o Cf. Vlaanderen, ervaringen met Oikoten: voettochten naar Santiago de Compostela / 
Cf. rol van bemiddeling?  
- >< Actuele aandacht controle en individuele verantwoordelijkheid (cf. Dalrymple)?  
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DRIE TYPES POSITIEVE ILLUSIES 

Maruna onderscheidt drie types van positieve illusies (geven ze aan t.a.v. hun omgeving om hun 
verandering goed te praten):  

1. Zichzelf definiëren als een veranderde persoon 

 Vroeger was ik een andere persoon: nieuwe narratieven ontwikkelen  

 

2. Tragisch optimisme:  

 Ervaringsdeskundigheid aanwenden: bv. ex-drugsverslaafden die andere ex-drugsverslaafden 
helpen.  

 Eigen verleden wordt aangewend als iets positiefs, maar men bouwt dus een identiteit op op 
basis van vroegere miserie. Ervaring opgebouwd om anderen te helpen.  

 

3. Stoppen is een act van verzet 

 Men stelt te stoppen niet voor zichzelf, maar om de samenleving/de ordehandhavers te slim 
af te zijn.  

o Men wilt de rechter te slim af zijn wanner er gezegd wordt dat hij/zij terug moet 
komen. De rechter is gegeneerd want hij heeft zich Mensen construeren verhalen om 
ermee te werken (narratieven) 

 “Ik ontzeg ze het plezier om te arresteren en daarom pleeg ik geen misdrijven meer”…  
 Volgens Maruna moeten we die illusies ondersteunen!  

Deze illusies zijn dus een positieve strategie, belangrijk om deze te ondersteunen! 

Desistance benadering wijst op belang om perspectief van mensen in rekening te brengen >< 
Dwingende karakter van interventies waarbij wordt geloofd in beheersing van gedrag en problemen.  

 

BESLUIT 

 Ontwikkelingen naar responsabilisering/focus op behandeling/risicodenken/ …  
 Deze dagen pedagogen/sociaal werkers nog harder uit in ontwikkelen pedagogisch perspectief 

en uitbreken uit een behandelingsperspectief 
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METEN IS WETEN 
 

BELANG VAN DIAGNOSTIEK 

We moeten meer proberen stil staan bij de cijfers die we zien. Elektronische informatiesystemen zijn 
één manier voor het ‘meten is weten’ van de rationalisering van de zorg. 

 

MAATSCHAPPELIJKE TENDENSEN 

1. MARGINALISME  

 Eind 20ste eeuw: oliecrisis met begrotingstekort, met een crisis als gevolg: krimpende economie 
en groeiende werkloosheid 

o De impact op het leven van de bevolking was enorm. 
 Politici zoeken (en vinden) antwoord in ideologie van het neoliberalisme 
 Neoliberalisme wordt omgezet in praktijk via New Public Management (NPM), wat steunt op 

principes van managerialisme 
 Managerialisme (= manier om om te gaan met maatschappelijke problemen) impliceert het 

geloof dat alle problemen kunnen worden aangepakt door het reorganiseren van de zorg via 
principes van het bedrijfsleven: 

o Nadruk op efficiëntie boven effectiviteit 
 Hoe kunnen we iets bereiken met zo weinig mogelijk middelen?  
 Effectiviteit = welke impact heeft iets op het leven van de mensen? 

o Nadruk op performantie, benchmarking 
 Benchmarking = hierdoor kan men verschillende voorzieningen vergelijken. 

o Vergt standaardisering, uniformisering en controlemechanismes 
 Processen moeten gelijk gesteld worden. 

 

2. RISICOBEHEERSING 

 Verenigd Koninkrijk wordt in 2000 geconfronteerd met tragisch overlijden van Victoria Climbié 
o Victoria werd ernstig en langdurig mishandeld, met haar dood als gevolg. Dit ondanks 

de grote betrokkenheid van 10 hulpverleningsinstanties. Zij hebben nooit informatie 
naar elkaar doorgespeeld.  

 Nederland wordt geconfronteerd met tragisch overlijden van Gessica Gomes (Maasmeisje) 
o Verschillende lichaamsdelen van het meisje werden teruggevonden in de Maas. De 

vader was hier niet verantwoordelijk voor en de hulpverlening was er niet op tijd bij.  
 Verenigde Staten wordt in 2015 geconfronteerd met gruwelijk overlijden van Adrian Jones 
 In alle gevallen was hulpverlening reeds in grote getale aanwezig in het gezin, maar werden de 

signalen niet opgepikt 
 Grote maatschappelijke verontwaardiging met belofte dat dit nooit meer mocht/zou gebeuren 
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o Inzet op vroegdetectie van alarmsignalen 
o Vergt standaardisering, uniformisering en controlemechanismes 
o Op deze manier tracht met risico’s te vermijden of te beheersen.  

 

3. CONSEQUENTIES/PREMISSIE  

 Vraag naar risicobeheersing en efficiëntie vergt een  beheersingslogica.  
 Diagnostiek is één antwoord op die beheersingsvraag.  

o Diagnostiek impliceert toevoeging van een voorspellende dimensie van de methodiek 
om het risico te beheersen.  

 Bv. hulpverleners die door een systeem verwittigd worden wanneer er in de 
voorziening iets niet goed loopt.  

 Diagnostiek taat centraal in de Integrale Jeugdhulp (IJH).  
o Nadruk op diagnostiek in het A-DOC als toegang tot nRTJ.  

 A-DOC = harde diagnostische gegevens: IQ, beperking,…  
o Nadruk op Signs of Safety als methodiek om veiligheidsrisico’s te identificeren.  

 Methodiek die gebruikt wordt binnen de hulpverlening om de krachten van 
jongeren en het gezin in beeld te brengen. 

 Het is een tool die men geeft aan de hulpverlening om bepaalde zaken via een 
protocol in beeld te brengen.  

o Was reeds aanwezig in 1912, maar kent sterke actuele opmars.  

 

METEN IS WETEN 

INLEIDEND 

Historisch en actueel belang 

 Ontdekking van jeugdcriminaliteit (cfr. socioloog Quetelet: ‘grondlegger van statistiek’) 
 Actueel belang van statistiek: 

o Risicobeheersing en efficiëntie 
o Zicht krijgen op evoluties in de jeugdhulp 

 Hoe ontwikkelen beleidsmakers initiatieven om hieraan tegemoet te komen?  
 Bv. het aantal slachtoffers van tienerpooiers stijft 

 Dit is een ernstige evolutie en die wordt blootgelegd door de statistiek 
o Overzicht van aantal jongeren in de jeugdhulp 
o Statistiek kan interessant zijn om de sociale dimensies naar boven te brengen 

 Vraag naar registratie, cijfers en statistieken is actueler dan voorheen 
o (cfr. beleidsbrief WVG 2013) 
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Beleidsbrief WVG 2013 

“In haar streven naar een optimale efficiëntie en effectiviteit objectiveert de zorgsector haar aanbod. 
Dat gaat nog stapsgewijs, maar de ontwikkeling is onmiskenbaar gestoeld op kennis en benchmarking. 
Nieuwe zorginitiatieven worden op grond van (meer) objectieve (behoefte)criteria bewuster ingeplant. 
De vastgestelde beperkingen van een verkokerde hulpverlening leggen de behoefte aan een meer 
geïntegreerde benadering van zorgvragen (en ondersteunende ICT- toepassingen) bloot.” 

 Inzetten op objectivering en standaardisering.  

 

DATAVERZAMELING 

Diversiteit aan manieren: 

 Surveys  
o Diversiteit aan thema’s in beeld brengen (Jongeren Onderzoeks Platform). 
o Het JOB houdt zich sterk bezig met surveys en creëert op die manier een gigantische 

databank aan informatie over o.a. de stand van zaken bij jongeren in de samenleving.  
o Op die manier krijgen we zicht op evoluties, kunnen we conclusies trekken en kunnen 

het beleid, onderzoekers en het onderwijs hier op een gepaste wijze op reageren. 
 Zelfrapportage 

o Vooral bij onderzoek naar delinquentie. 
o Specifiekere nadelen en beperkingen. 

 Voorgestructureerde registratie-instrumenten 
o Vaak elektronisch  
o Internationaal fenomeen in diverse sectoren. 
o Verschillende systemen (BINC, DOMINO, INSISTO, LARS, VIR, CAF, ICS, …) 

 VIR = Verwijsindex Risicojongeren  
 BINC = voor jongeren die binnenkomen in de jeugdhulpverlening of de 

hulpverlening verlaat  

 

WAT CIJFERS ONS LEREN 

VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING 

In 2015 ontving alle Vertrouwenscentra voor Kindermishandeling( VK) over gans Vlaanderen in het 
totaal 6 922 meldingen. Het aantal betrokken kinderen bedroef 8 885. 

25,34 % (1/4 )van deze aanmeldingen gebeurde via schoolse en buitenschoolse voorzieningen waarvan 
20,14%  (1/5) via het CLB. Zij vormen daarmee de grootste aanmelder bij het VK. Het CLB is dus een 
grote aanmelder en men kan die groep bereiken. Het CLB zou er nog meer op kunnen inzetten. 
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ORGANISATIES VOOR BIJZONDERE JEUGDZORG 

In 2015 werden voor 5 107 unieke cliënten (minderjarigen) een nieuw en nog niet afgerond dossier 
opgestart bij een Organisatie Voor Bijzondere Jeugdzorg (OVBJ). Tegelijkertijd werden in datzelfde jaar 
4 819 dossiers voor 4 416 unieke cliënten afgesloten. 

Van de 5 107 unieke cliënten die in 2015 ingestroomd zijn in een OVBJ is 62,2% tussen de 12 en 17 jaar 
oud wanneer het dossier opgestart wordt. Het merendeel (30,2%) wordt opgestart in Antwerpen, 
gevolgd door West-Vlaanderen (21,5%), Vlaams-Brabant (20,6%), Oost-Vlaanderen (15,8%) en Limburg 
(11,9%). Er is een grote nood in Antwerpen om te focussen op die doelgroep! 

 

WAT WETEN WE HIERMEE 

JAARVERSLAG JONGERENWELZIJN 2014 

Cijfermateriaal: In 2014 werden er 3106 jongeren aangemeld bij de sociale diensten voor gerechtelijke 
jeugdhulpverlening. Hiervan verliep het merendeel via een gemandateerde voorziening die melding 
maakte van een verontrustende situatie. In Antwerpen waren dit er 454, in Limburg 282, in Oost-
Vlaanderen 347, in Vlaams-Brabant en Brussel 285 en in West-Vlaanderen 279. 
 

Stelling: Deze cijfers tonen aan dat er in Antwerpen minder jongeren bereid zijn om in een 
verontrustende situatie vrijwillig hulpverlening op te starten. 

 Niet waar: de cijfers zeggen niets over het al dan niet bereid zijn. Het kan zijn dat men in 
Antwerpen veel sneller doorverwijst naar de gerechtelijke hulpverlening. Het kan ook zijn dat 
men meer jongeren in de hulpverlening heeft, dat de gemandateerde voorzieningen sneller 
overgaan tot de NRH of dat de voorzieningen op andere plaatsen de jongeren meer gaan 
proberen motiveren voor vrijwillige hulpverleners.  

 

OMGEVINGSANALYSE JEUGDRECHT 2015 

Cijfermateriaal: In 2013 kwamen in gans Vlaanderen 27 579 jongeren in aanraking met het jeugdparket 
omwille van een misdrijf omschreven feit (MOF). Hierbij gaat het om 7 935 veertien tot vijftien jarigen 
en 6 393 zestien tot zeventien jarigen.  

Stelling: Deze cijfers tonen aan dat de groep veertien tot zeventien jarigen het overgrote deel uitmaakt 
van het totaal aantal geregistreerde jongeren die in 2013 in aanraking kwamen met het jeugdparket 
omwille van een MOF. De stelling is waar. Als je het uitrekent zit je aan de overgrote meerderheid 
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JAARVERSLAG JONGERENWELZIJN 2014 

Cijfermateriaal: In 2014 waren er 12 600 aanmeldingen bij de Intersectorale Toegangspoort (ITP). 
Hierbij werden 11 596 indicatiestellingsverslagen (ISV) opgesteld door het Team Indicatiestelling (IS) 
waarvan er 7 090 geïndiceerd werden richting voorzieningen Jongerenwelzijn. 

Stelling: Deze cijfers tonen aan dat de aanmeldingen die bij de ITP gebeuren, gegrond zijn waarbij de 
aangemelde jongeren ook effectief de hulp nodig hebben die zij aanvragen. De cijfers zeggen niets 
over de gegrondheid van de aanmeldingen. 

 

JAARVERSLAG JONGERENWELZIJN 2015 

Cijfermateriaal: Van de 5 107 unieke cliënten die in 2015 ingestroomd zijn in een OVBJ is 62,2% tussen 
de 12 en 17 jaar oud wanneer het dossier opgestart wordt. Het merendeel (30,2%) wordt opgestart in 
Antwerpen, gevolgd door West-Vlaanderen (21,5%), Vlaams-Brabant (20,6%), Oost-Vlaanderen 
(15,8%) en Limburg (11,9%). 

Stelling: Het leeuwendeel van het aantal cliënten in de OVBJ wordt aangemeld in Antwerpen. 

 

JOP MONITOR 

Cijfermateriaal: Wanneer we kijken naar het verschil tussen jongens en meisjes met betrekking tot de 
zelfgerapporteerde criminaliteit zien we zowel bij de jongens als bij de meisjes een dalende trend: het 
aantal jongens en meisjes dat aangeeft minstens één delict (‘diefstal’, ‘vandalisme’, ‘fysiek geweld’, 
‘wapendracht’ en ‘drugsverkoop) te hebben gepleegd in het voorbije jaar ligt lager in 2013 (29.6% voor 
jongens, 17.4% voor meisjes) dan in 2008 (36.4% voor jongens, 19.9% voor meisjes). 

Stelling: Deze cijfers tonen aan dat jongens in 2013 meer criminele feiten stelden dan meisjes. 

 

Eentje om af te ronden 
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De grafiek klopt niet. Die loopt tot 150% door de meerdere keuzes die je kan ingeven. 

MOEILIJKHEDEN MET STATISTIEK 

Eugene Verhellen (1977) 

“Menselijk gedrag is inderdaad wat anders dan een afspiegeling van de ge- en/of ongehoorzaamheid 
aan gekende en ongekende (nog te ontdekken) determinanten. Een gesprek nu over statistieken der 
jeugdbescherming heeft wezenlijk te maken met menselijk gedrag. Het gaat niet over een volk-trek-
telling. Louter technisch gekeuvel zou hier dan ook niet op zijn plaats zijn.”   

 Wanneer we het hebben over menselijk gedrag, zal dit zeer moeilijk om in te zetten. 

 

FILTERS VAN MICHARD 

EXAMEN 

CONTINUÜM 

Onderscheid tussen basisfenomeen en registratie ervan 

 Verschil tussen feiten en geregistreerde feiten 
 Waarom zou er een verschil zijn tussen het geobserveerde feit en het werkelijke feit?  
 We zitten op een continuüm met 4 filters die het verschil ertussen bepaalt. 

 

1. FILTER OP DE PROBLEEMOMSCHRIJVING 

Definiëring van het probleem is bepalend voor omvang van registratie 

 Voorbeeld 1: regelgeving inzake jeugdbescherming en jeugdbijstand 
 Voorbeeld 2: definitie spijbelen anno 2015 

o De minister veranderd definitie van spijbelen van 30 halve dagen naar 15 halve dagen. 
Op die manier gaan jongeren in de toekomst precies meer spijbelen: de groep 
spijbelaars wordt statistisch gezien veel groter. 

o Wanneer je dit niet weet en de cijfers vergelijkt, dan kom je op een totaal vertekend 
beeld: de cijfers zijn gehalveerd. Hier moet rekening mee gehouden worden.  

 

De Standaard, 27 juni 2015: Al na één dag spijbelen mogen school of CLB de ouders aanspreken. En 
als een leerling meer dan vijftien halve dagen ongewettigd uit de klas afwezig blijft, gaat er een melding 
naar de onderwijsadministratie. Vandaag is dat pas na 30 halve dagen. 'We moeten kort op de bal 
spelen', zegt de minister van Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V). 'Het begint met spijbelen maar dat is de 
voorbode van zittenblijven en van zonder diploma de school verlaten.' 

 



63 

 Jeugdbescherming en jeugdhulp 

 

2. FILTER OP MELDINGEN 

 Verschillende interpretatie van de situatie 
o Bv. een VOS kan gesignaleerd worden binnen de algemene jeugdhulp, waardoor er 

geen doorverwijzing zal gebeuren naar de bijzondere jeugdhulp. Maar een andere 
hulpverlener kan de situatie anders bekijken uit een eigen perspectief en de jongere 
wel meteen naar de niet-rechtstreeks toegankelijke hulp sturen.  

o De interpretatie van een bepaalde situatie kan leiden tot een andere statistiek.  
 Verschillende rolopvattingen van de basisvoorziening 

o Verklaring voor verschillen per arrondissement (cfr. onderzoek 2010) 

Onderzoek 2010: “24.6% van de jongeren met een eerste maatregel in 2005 woont in het gerechtelijk 
arrondissement Antwerpen. De andere gerechtelijke arrondissementen kennen een relatief 
evenredige verdeling van het aantal jongeren met een eerste maatregel. Er is sprake van een sterke 
oververtegenwoordiging van jongeren die een maatregel krijgen op basis van delinquent gedrag in 
Antwerpen.” 

 

3. FILTER OP DE INTERVENTIE 

Verwijspolitiek van aanmelders is bepalend voor aantal doorverwijzingen 

 Voorbeeld: verschil parket met/zonder slachtoffers 
 We moeten een actieve verwijspolitiek vooropstellen 

o Bv. in Antwerpen is het mogelijk dat OCJ’s veel sneller doorverwijzen naar het parket 
dan andere OCJ’s.  

 

4. FILTER OP REGISTRATIE 

Registratiefouten: 

 Diverse interpretatie van registratiecodes 
o Bv. hoe goed voel je je gescoord op een schaal van 1 tot 7? Sommigen zien 4 misschien 

als goed, terwijl anderen 6 pas als goed zien.  
 Al dan niet bewust fout invoeren van data (cfr. street-level strategies) 

Methodologische fouten:  

 A-contextuele interpretatie van de fouten 
 Bv. er zijn veel meer jongeren die een MOF gepleegd hebben, maar we moeten dit in relatie 

zien met het feit dat het geboorteaantal stijgt. Er zijn dus veel meer jongeren in het algemeen. 
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TUSSENCONCLUSIE 

BELANG VAN CIJFERS 

Statistieken belangrijk als indicatie: 

 Krachtig instrument voor beleidsvorming en bestuderen van tendensen 
 Geen ‘objectieve’ weergave, maar lezing van de werkelijkheid door oog van registratie. Er zijn 

filters waardoor er iets fout kan lopen met die  statistieken.   
 Registratie geeft ook mee vorm aan bepaalde fenomenen (cfr. voorstructurering): bv. 

hulpverleners hebben maar een aantal tekens om iets te schrijven  of  de hulpverlener moet 
iets schrijven over het leven van de jongeren en plaatst alles in hokjes (school, thuis) waardoor 
die het overzicht verliest 

Belang van registratiefilters:  

 Besef van ‘dark number’ = ongekende, niet-geregistreerde 
 Deel van het probleem 

Kritisch kijken naar cijfers en bijhorende verklaringen (cfr. omgevingsanalyse jeugdrecht). 

 

OMGEVINGSANALYSE JEUGDRECHT 2015 

“In theorie beslaan de officiële statistieken de door minderjarigen gepleegde als misdrijf omschreven 
feiten die worden (1) vastgesteld en geverbaliseerd door de politiediensten en (2) doorstromen naar 
het parket, waarna (3) het parket al dan niet overgaat tot vervolging, (4) de jeugdrechtbank een 
uitspraak doet en maatregelen kan opleggen, die ten slotte (5) worden uitgevoerd door tal van daartoe 
bevoegde diensten (Pleysier & Put, 2015, p. 28-29). In de praktijk beschikken we in Vlaanderen echter 
enkel over cijfers met betrekking tot de instroom van dossiers en jongeren op het parket (2), en over 
de uitgevoerde maatregelen (5). […] Op basis van deze gegevens kan echter niets worden gezegd over 
de jeugdcriminaliteit aangezien de leeftijd van verdachten niet wordt geregistreerd.” 

 

DE LOGICA VAN DE DATABASE 

ELEKTRONISCHE INFORMATIESYSTEMEN (OF REGISTRATIE) 

INTERNATIONALE ONTWIKKELING 

 Elektronische Informatie Systemen (IS) als begrip 
o Diversiteit aan systemen in diversiteit van landen 
o Zijn steeds meer aanwezig 
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 Dragen bij tot nemen van beslissingen  
o INSISTO in Vlaanderen: draagt bij tot het nemen van beslissingen: het is het systeem 

waarin het A-DOC zit en heeft een centrale plaats ingenomen in de Intersectorale 
Toegangspoort. Het doel is het beperken van risico’s en preventie.  

 Dragen bij tot het beperken van risico’s (cfr. preventive surveillance state) 
o Bv. Verwijsindex Risicojongeren in Nederland 
o Bv. CAF in Verenigd Koninkrijk 

 

LOGICA’S 

Pedagogische logica’s: 

 Transparantie creëren: zichtbaar maken wat er in de praktijk gebeurt en waarom dit gebeurt.  
o Bv. waarom worden jongeren geplaatst?  

 Continuïteit in jeugdhulp verhogen 
o Het A-DOC moet mee verhuizen met de jongere, zodat deze niet telkens opnieuw 

zijn/haar verhaal moet doen. Wat er op papier staat wordt geregistreerd door iemand 
anders en de jongere kan hier een andere kijk op hebben.  

 Participatie vergroten 
o Bv. handtekeningen vragen, de cliënt laten meekijken, inspraak geven, betrekken,… 

Economische logica’s: 

 nRTJ voor diegenen die het echt nodig hebben 
 Juiste cliënt op juiste plaats (cfr. effectiviteit & efficiëntie) 

Beleidsmatige logica’s:  

 Verantwoording afleggen aan o.m. samenleving 
 Monitoring doeleinden en benchmarking 

 

BEPERKINGEN VOOR PROFESSIONALS 

 Tijdsrovend: hulpverleners geven aan dat het soms uren duurt om zo’n A-DOC op te stellen 
 Spanningsveld: doing the things right & doing the right things 

o Zorg creëren voor de cliënt en responsief zijn op zijn/haar noden en de noden van het 
netwerk van de persoon in kwestie. Het gaat over de kwaliteit. 

 Discretionaire ruimte: zowel inperking, maar ook uitbreiding? 
 Van street-level naar screen-level bureaucraten: naar tweet-level bureaucraten? 

 

The logic of the database, 2016 
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“Pff, als hulpverlener in hart en nieren vind je dat niet leuk. Dat is zo een formeel gedoe en dan soms 
van punt naar komma zelfs. Ik kreeg hier ook iets binnen. Hier, is geweigerd door het VAPH. Ik dacht: 
hoe kan dat nu geweigerd worden door het VAPH. Dus nu moet ik dat laten bekijken in LARS, wat is dat 
nu eigenlijk? Hoe komt dat dit nu bij de PEC is gekomen? Zou die kleine misschien een ander domicilie 
hebben? Is het aangemeld van voor de integrale? Allé, ik weet het niet, ik moet dat nog uitzoeken. Dus 
zo’n dingen dat stoort hé. (lacht) Allé ja, al die regeltjes en die dingen, dat stoort enorm in de 
vooruitgang voor de hulp die je wilt voor je cliënt. Het is niet leuk, het is gewoon een last.” (Directeur 
van CLB in Oost-Vlaanderen). 

 

BEPERKINGEN VOOR CLIËNTEN 

Decontextualisatie:  

 Doorknippen levensverhaal (lego blokken) 
 Weinig ruimte voor extra informatie 
 Vaak zijn het de nuances binnen een verhaal die net heel belangrijk zijn, maar deze passen 

vaak niet binnen de voorgestructureerde context.  

Plaats zoeken binnen voorgestructureerde zorg: 

 cfr. verhaal jongeren met mentale beperking 

Privacy-issues (cfr. discussie electronic eye). 

 

The logic of the database, 2016 

“Bijvoorbeeld gisteren had ik op teamvergadering een gast met een IQ van 68. Als een kind dat in een 
semi-internaat zit voor matig mentaal gehandicapte kinderen en komt er niet in. Labeltje, maar 
mentale handicap heeft, maar ze doen terug opnieuw testen voor het A-DOC in te dienen, en die heeft 
nu licht mentale handicap. En dus als ik de regeltjes volg dan komt die niet in, dan wordt die al jaren 
begeleid door eenzelfde semi-internaat, maar dan zou die buitenvliegen. En volgens het VAPH vliegt 
die dan ook effectief buiten. Dan kan die daar niet blijven. Nu samen met de psychiater heb ik heel 
concreet gevraagd van ‘hoe functioneert die, leg mij die beperkingen van die gast uit’, dan zegt de 
psychiater ‘die gast hoort daar thuis, geef die een matig mentale beperking’, dat is een verschil.” 
(Sociaal werk team indicatiestelling). 

 

BEPERKINGEN VOOR SOCIAAL WERK 

Ruimte voor onzekerheid en ambiguïteit verdwijnt.  

Sociaal werk positioneert zich tussen het private (de cliënt en zijn noden) en het publieke (de overheid). 
Het sociaal werk houdt rekening met het feit dat het gelijk moet lopen voor de cliënten, maar kijkt ook 
naar de individuele situaties van de cliënten. Men wil het sociaal werk in de richting duwen naar 
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standaardisering, objectivering,… Zo kan men veel minder responsief zijn tegenover de individuele 
situatie van cliënten (de ruimte van ambiguïteit herkennen en erkennen verkleint). 

EINDCONCLUSIE 

TECHNICITEIT EN RESPONSIVITEIT 

Overdaad aan registratie kan sociaal werk reduceren tot technische praktijk: 

 Nadruk op voorspelbaarheid en controleerbaarheid 
 Technische praktijk: het uitvoeren van de systemen, protocollen: maar dit kan zich niet 

afstemmen op de concrete situatie van de cliënt.  

 

Spanning met responsief sociaal werk: 

 Afstemming op concrete situatie van cliënten 
 Aansluiting maken bij leefwereld van cliënten 
 Probleemconstructie op basis van verhalen 
 Complexiteit van problemen in beeld brengen 
 Ambiguïteit van sociaal werk omarmen (cfr. happy Sisyhus) 

o Sisyhus: werd gestraft en moest een steen naar boven rollen, maar die rolt steeds weer 
naar beneden.  

o De hulpverlening rolt deze steen ook naar boven en beseffen heel goed dat deze 
steeds weer naar beneden zal rollen. De technische kant wilt de steen boven houden 
en denkt dat alles eenduidig is. Enkel de professional die beseft dat de steen naar 
beneden kan rollen is een Happy Sisyhus. 

 

GENUANCEERDE KRITISCHE BRIL 

 Aandacht voor logica’s en ontwikkelingen die cijfers/statistiek/diagnostiek vragen 
 Aandacht voor instrumenten die cijfers/statistiek/diagnostiek vragen 
 Aandacht voor kritiek op cijfers/statistiek/diagnostiek zelf (cfr. discretionaire ruimte) 
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LEEFWERELD ONDER DRUK 
 

1. ACHTERGROND 

KADERING VAN DE LES 

Jeugdwelzijnswerk: 

 Onderzoek naar toegang en continuïteit van jeugdhulp interventies 
 Specifieke aandacht voor het perspectief van jongeren: inter-actioneel gegeven! 

 

Leefwereldperspectief? 

 Respect voor wat zich toont in de context: eerst aansluiting  
 Interventies zijn geen aanbod, maar onderhandelingen op maatschappelijke breuklijnen  
 Sociale rechtvaardigheid als referentiekader 

Het is begonnen vanuit jeugdwelzijnswerk. Dat zweeft op kruispunten van een aantal werkvelden en 
zit niet helemaal in het aanbod van integrale jeugdhulp. Jeugdwelzijnswerk zit meer in de marge. Die 
randpositie is net zo interessant, want je vindt jongeren die worstelen met die structurele kant van 
onze samenleving, jongeren die moeilijk toegang vinden tot algemene dienstverlening, tot sport,… Het 
jeugdwelzijnswerk wil vooral inzetten op de jongeren zelf en ze willen met hen in interactie gaan en 
hen beluisteren.  

Tijdens het onderzoek is men gaan spreken met jongeren in het jeugdwelzijnswerk om hun verhaal te 
beluisteren. Men denkt door een goede aansluiting te maken tussen de verschillende modules van 
hulp, dat dit de continuïteit in de zorg zal verhogen, maar is dit wel zo? Levert dat voor jongeren ook 
een gevoel van continuïteit op? Het is niet omdat je het jongerenperspectief serieus neemt, dat dat 
gemakkelijk is. Ook jongeren zijn kritisch, zitten in een bepaalde context dus je moet ook bevragen wat 
zij allemaal vertellen. Er moet in discussie gegaan worden om te zien welke complexiteit er achter zit. 
Het onderzoek vindt zich binnen een interactioneel kader. Niet alles voor waar aannemen. In het 
referentiekader maakt men gebruik van het leefwereldperspectief. Daar zitten spanningsvelden in. 
Tussen sturen en sturing toelaten van de jongeren, bv. tussen behandelen van jongeren en structurele 
dingen in de samenleving in vraag stellen. Dat perspectief zit vol spanningsvelden en geeft je een kader 
om te reflecteren over de realiteit. Elk kader, elke theorie draagt een visie in zich en is niet zomaar 
neutraal. Eerst aansluiting vinden en zo dicht mogelijk te komen bij de realiteiten van de mensen 
waarover het gaat (leefwereldperspectief). Interventies zijn geen aanbod, maar interventielogica’s 
plaatsen in een onderhandelingslogica. Wat gebeurt is een co-constructie tussen de actoren in het 
veld. Je gaat niet met een voorgestructureerd aanbod naar jongeren toe. Er situeren zich 
maatschappelijke breuklijnen. Je wordt geconfronteerd met gebrekkige huisvesting, armoede,… Je 
stapt daar naartoe met een reden.  
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2. DE STEM VAN JONGEREN 

JONGEREN ZELF AAN HET WOORD 

1. Noden zijn groot: existentiële chaos in hun traject 

 Existentiële chaos in hun traject (heel problematische situaties!). Existentie gaat over je eigen 
leven, over je zijn. Die existentiële chaos heeft 2 lijnen die door elkaar lopen 

 2 belangrijke aspecten: 
o Existentiële chaos die te maken heeft met grondrechten, met zodanig erbarmelijke 

omstandigheden van leven/ overleven dat die jongeren op het punt staan van ‘is dit 
het nog wel’, ‘kan dit nog wel’? 

o Je hebt niemand meer rond u van wie je back-up kan krijgen tijdens je leven. Dat gaat 
heel diepgaand, dus vandaar weer dat existentiële.  

2. Jongeren vinden ergens wel steunfiguren en hebben toekomstdromen waar ze voor gaan en 
samen aan bricoleren.  

 Jongeren blijven toch zoeken naar die stabiliteit in de chaos en heel veel refereren naar 
steunfiguren, familie, vrienden en volwassenen (bv: gewoon vrijwilligers die langskomen en 
aandacht geven aan die jongeren). Jongeren vinden dan een houvast om weer iets te bouwen.  

 Die steunfiguren zijn niet altijd neutraal.  
 Rond die steunfiguren zijn jongeren een beetje dubbel. Ze ervaren steun, maar bij hun 

vrienden worden ze wel geconfronteerd met drugs of hun grootmoeder zit ook in die miserie 
van de familie.  

3. Werkende en minder goed werkende interventie. 

 

EXISTENTIËLE CHAOS IN HUN TRAJECT OP DIVERSE NIVEAUS 

“wanneer we op straat leefden in Brussel, dat was een beetje crisis, we zochten een huis ja … het was 
een moeilijke periode […] er was niets, alleen de integratiedienst, anders niets niets niets … dan na drie 
of vier maanden, ik weet het niet meer, wist een vriend een kraakpand zijn in Gent en we kwamen daar 
terecht voor enkele jaren […] Ik heb de plaats zelf opgelapt, maar er was geen water en alles was kapot. 
Het is daar dat ik Annie ontmoette, ze kwam langs en heeft me geholpen met papierwerk. Vanaf dan 
kon ik werken … het was veel beter, ik moest niet meer denken ‘waar ga ik slapen?’ ‘Wat ga ik eten?’ 
‘Ik heb geen dak’.” 

“Al mijn problemen kwamen tesamen … met mijn moeder … mijn stiefvader zei dat hij niet meer naar 
huis wou komen als ik er was …. En ok, stel dat ik bij mijn moeder was en hij komt langs, wat dan? En 
ik was kwaad op mijn moeder en ik lag echt in ruzie met haar. Ik had op dat moment het gevoel dat ik 
niemand meer achter me had … versta je … mijn moeder wou me verlaten … dat was hoe het voelde … 
dat ze me achter liet. Ik ken mijn vader niet dus … ja … met hem … had ik geen hoop. Dat is hoe de vraag 
in mijn hoofd kwam ‘wat doe ik hier nog?’ Ik had geen vader, geen moeder. Mijn grootmoeder, ok, zij 
zou geraakt zijn … maar wie ging me missen als ik er niet meer zou zijn?” 
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Ondanks deze ervaringen, ook de zoektocht naar stabiliteit en steunfiguren: 

 Familie  
 Vrienden  
 Volwassenen: vrijwilligers, professionele hulpverleners, professionelen in onderwijs  

Hoe kwetsbaar ook op bepaalde momenten, jongeren hebben ideeën en bouwen aan hun toekomst. 
Label van kwetsbare jongeren verlaten en spreken van jongeren in maatschappelijk kwetsbare 
posities of situaties. Jongeren zijn ook zelfredzaam en vinden diverse wegen om ergens toch 
progressie te maken en oplossingen te vinden (dubbel). 

 

ERVARINGEN VAN JONGEREN OVER DE JEUGDHULP 

Reguliere jeugdhulp staat veraf, wordt aanzien als niet bereikbaar, wordt ervaren als niet zinvol, wordt 
ervaren als beschuldigend. “ik ben/was altijd het probleem”. Te weinig steun in beginfasen van het 
traject - soms te veel impact later in het traject. In de hulpverlening zet men het netwerk wat aan de 
kant, met het oog alleen op die risico’s, zoals bv. vrienden met drugs. Maar je zou dat anders moeten 
aanpakken, want die jongeren weten dat dat niet goed zit. Hoe kwetsbaar ze ook op een bepaald 
moment zijn, ze hebben ideeën, dromen, toekomstideeën,… Het is niet omdat je zaken meemaakt die 
je kwetsbaar maken, dat je daar alleen maar kwetsbaar mee bent. Ze vinden ook zelf wegen om 
vooruitgang te maken, ook al zie je dat vanuit je eigen leven als hulpverlener niet altijd als progressie 
(bv: Ahmed die een kraakpand oplapt. Het blijft erbarmelijk maar je moet zien dat de jongen wel 
dingen doet om vooruit te gaan).  

Ook bij die jongeren is het niet zwart-wit. Het is niet omdat ze op bepaalde trajecten heel diep zitten, 
er toch geen andere vormen van ondersteuning bestaan in hun omgeving, dat ze ook echt machteloos 
zijn. Geen klinische kijk hanteren die mensen in een afhankelijke positie plaatst! Mensen zijn niet 
passief en ondergaan niet zomaar hun lot. Er zitten daar sterktes, die wij niet altijd met ons 
referentiekader herkennen als sociaal werker. We moeten dat toch blijven herkennen, de dingen die 
jongeren doen om iets beter te creëren.  

Voor de jongeren staat die reguliere jeugdhulpverlening ver af van hun leefwereld waarin ze 
vertoeven. Het is niet bereikbaar. En als er dan contacten zijn met het jeugdwelzijnswerk, zie je dat die 
jongeren al heel vaak in contact zijn gekomen met instanties, zoals het CLB e.d. Jongeren zien dan ook 
dat die mensen niet echt luisteren naar hen en een aanbod geven die niet betekenisvol is voor hen. Er 
is ook zoiets als een beschuldigende logica die aan het aanbod van de hulpverlening klieft, omdat 
probleemdefiniëringen aan het individu blijven hangen. Je kleeft problemen die zich breed afspelen, 
reduceer je tot een probleem dat aan het individu hangt. Jongeren zien zichzelf altijd als een probleem 
in die hulp. Bv: je vader drinkt en je ziet dat zelf als een probleem - maar als je in de hulpverlening 
terechtkomt, worden zij het probleem en wordt er weinig gedaan aan het verleden zelf. Jongeren zien 
het als ‘ik heb heel lang geen hulpverlening gekregen en als ik geplaatst word in een residentiële setting 
komt er teveel, heel mijn dag ligt vast, alles is bepaald,…’.  
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UITZONDERINGEN? 

 Steun vanuit de leefwereld  
o Door o.a. vrijwilligers, jeugdwelzijnswerkers, andere ‘toevallige’ volwassenen 

 Mensen die binnen ‘het systeem’ een bijzondere rol opnemen 

Er zijn mensen in die leefwereld die wel degelijk het verschil maken in het traject van jongeren, zoals 
vrijwilligers, leerkrachten, buurtwerkers, andere toevallige volwassenen,… Die mensen hebben voorbij 
de grenzen van hun eigen systeem gewerkt en dat is iets belangrijk! ‘Die leerkracht moest dat niet doen 
maar is eens meegekomen naar mijn ouders om te praten want hij zag dat het niet ging’.  

 

EEN OPSTAP, CONNECTIE. ENGAGEMENT ALS VERTREKPUNT: 

“Nu weet ik waar naartoe maar in het verleden was het moeilijk, ik wist mijn weg niet. Versta je, van 
Caroline uit leerde ik mensen kennen in het jeugdhuis in de wijk, van één persoon leerde ik dertig à 
veertig personen kennen, dat is geluk hebben! [] Ja, zie je, nu kan ik naar Evelyne gaan van het jeugdhuis 
voor ondersteuning met papieren of andere dingen, ik weet gewoon dat het goed komt. Ik word sterker, 
ze kan met mij meekomen een eerste keer, een tweede keer doe ik het zelf. Zo word je sterker denk ik.” 

“Ja, maar met de sociale dienst, ja … ik had niets te maken met hen, met het jeugdhuis en Evelyne wel! 
Je doet activiteiten, kampen en je begint elkaar te kennen. Maar met de sociale dienst is het anders, je 
zit daar gewoon en je hebt geen contact met hen. Met Evelyne en David en het jeugdhuis … dat is een 
groep die je kent, dat is belangrijk, het feit dat je dingen kan delen met iemand waarvan je weet dat 
het tussen die muren zal blijven!” 

Een opstap, connectie is nodig voor jongeren om weer eigenaarschap over hun eigen traject te 
ontwikkelen. Bv. iemand leren kennen in de jeugdhulp die hen verder begeleid doorheen hun leven. 
Veel jongeren zien deze ontmoeting als toeval. Leefwereldperspectief: kijken wat een jongere op dat 
moment nodig heeft. 

 

WAT BIEDEN DIE DAN?  

Blijven staan en meer doen dan verwacht. Buiten de lijnen kleuren - ontgrenzend werken. Maar wat 
is dat dan? Iedereen gebruikt die taal wel, maar in de praktijk is het vaak niet zo. Het belang van voorbij 
te gaan aan het puur professionele (schrap die professionele afstand). Reflectie nodig over die 
professionaliteit. Bereikbaar en beschikbaar zijn voor de mensen waar je voor werkt (24 op 24 soms- 
jongeren maken daar geen misbruik van). Wat betekent die professionele afstand?  

“Ze deed meer dan wat een hulpverlener of opvoeder zou moeten doen voor een jongere. Ja, we hebben 
een sterke band! En nu, in deze plaats hier [jongere zit momenteel in residentiële voorziening] komt ze 
naar hier, ik krijg een cadeau met kerstmis en nieuwjaar. Ik zend haar iets via facebook, haar 
persoonlijke facebook en dat van haar man, dus ja, ik heb nog steeds veel contact met haar.” 
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STAAT TEGENOVER WAT JEUGDHULP VAAK NIET BIEDT. TIJD EN RUIMTE OM CONNECTIE 
OP TE BOUWEN? 

“Ze leken niet echt een goed zicht te hebben op mijn context [] je werd verkeerd benaderd … omdat de 
mensen die me benaderden, ik deelde daar de verkeerde zaken mee … Ik gedroeg me op een bepaalde 
manier, waarschijnlijk om mezelf te beschermen, en men keek niet door dat gedrag. Er was, of 
misschien was het doordat ik toen al zo’n sterke persoonlijkheid had … Maar ik heb nooit het gevoel 
gehad dat er iemand een idee had van wat er aan de hand was…” 

Het tijdsaspect om die connectie te bouwen is zeer belangrijk! Binnen de jeugdhulpverlening zie je 
vaak dat de tijd ontbreekt. Je moet alles afstemmen op het ritme van de persoon die tegenover u zit. 
Je moet eerst tijd nemen om elkaar te leren kennen alvorens je begint te spreken over problemen e.d. 
Er kan een mismatch zijn tussen de hulpverlening en de jongere (geen aansluiting bij de leefwereld van 
de jongere), waardoor die jongere zich in een bepaalde rol plaatst en zichzelf niet kan zijn. Jongeren 
hebben niet vaak het gevoel dat er iemand is die begrijpt wat er echt met hen aan de hand is.  

 

LUISTEREN NAAR DE VRAGEN/NODEN VAN JONGEREN ZELF? 

“Het was niet het juiste [interventie CLB], het was helemaal niet cool, het hielp helemaal niet, weet je 
… Door wat er gebeurd was liet ik het pesten wat achter mij en focuste ik op mijn familie, maar zij 
haalden alles terug … van de laatste jaren van mijn leven, alles wat ik zelf aan het verwerken was, waar 
je aan denkt op dat moment, ze haalden dat allemaal naar boven … naast alles wat al aan de hand was 
… het was gewoon echt niet ok”. 

 

A PRIORI, INDIVIDUELE EN INTRA-PSYCHISCHE PROBLEEMVERTALING 

“Ik was het probleem, ik had van alles. Ik veranderde van voorziening naar voorziening [] Op het einde, 
alles is van korte duur en je gaat niet zo gemakkelijk meer een band aan met een nieuwe opvoeder, 
omdat … versta je … Ik ga van één plaats naar een andere [] wat continu was doorheen mijn traject in 
de jeugdzorg was “wat gaat niet goed met hem?” Ja, met hem! Zeker, zeker! … dat is het eigenlijk … 
dat is wat een continu ding was” 

Vooraf weten wat er lijkt aan de hand te zijn: de voorstructurering. Door vooraf bepaalde aannames 
te doen, kan je niet meer luisteren naar wat er nu aan de hand is met een jongere en wat die nu nodig 
heeft. Vooraf individuele en intra-psychische probleemvertaling is niet goed. Jongeren diagnosticeren 
met allerlei zaken en laten veranderen van voorziening creëert net meer chaos voor hen.  

 

INSPRAAK IN HET EIGEN TRAJECT? 

“Het verlies van controle, dat is zo’n gevoel dat ik heb als ik terug kijk en erover nadenk … ja … wie ben 
ik om het zo te zeggen, dus in feite vraag ik me af … het is alsof als je in de jeugdhulp zit, in een 
voorziening zit … je hebt het gevoel dat je een robot bent, versta je?, je zit in de voorziening en je denkt 
dat je controle hebt over je leven maar hoe ouder je wordt, zeg je … shit … ik had geen enkele controle, 
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dat is wat er hard is voor mij nu. Zij beslisten voor mij en over mij, zij zeiden wat je moest doen en 
wanneer … maar uiteindelijk moet je je eigen beslissingen nemen over je leven … dat is het probleem … 
nu dat ik moet beslissingen nemen … het is moeilijk omdat je gewoon bent aan het feit dat iemand 
anders dat voor jou doet”. 

Het beslissingen nemen voor jongeren en hen niet betrekken in hun hulpverleningstraject, zorgt er 
vaak voor dat ze later in hun leven het ook niet voor zichzelf kunnen. Overgangen van lager- naar 
secundair onderwijs naar… verloopt in fases en je wordt gaandeweg geleerd en ondersteund wat het 
betekent om op je eigen benen te staan. Maar als je dat nooit leert, lukt dat niet, want de hulpverleners 
doen het toch voor de jongere. De jongere heeft mede-eigenaarschap van het eigen traject! Inspraak 
is niet genoeg. Dat is schijnparticipatie. Ze moeten er niet alleen iets over te zeggen hebben. Ze moeten 
meedoen. Misschien is sommige vorm van participatie niet aan te wijzen, zoals bv. de evaluatie van 
professoren door studenten.  

 

GEVOLGEN 

 Mandaat van de jeugdhulp verdwijnt (bv. na 18/21 jaar…) 
 Steun die nodig is, blijft achterwege 
 Bepaalde stemmen vallen buiten de klassieke mazen van het net 

o We moeten hier aandacht voor hebben. 

 

3. STRATEGIEËN VAN JONGEREN 

IN RELATIE TOT NIET HELPENDE INTERVENTIES 

 Vechten 
o Bv. ruzie maken  

 Bevriezen 
o Op een bepaald moment zeg of doet de jongere niets meer. Er is geen connectie. 

 Vluchten 
o Proberen weg te blijven van de hulpverlening.  
o Niet zien als een symptoom van het probleem, maar als een signaal. 

Dat is cumulatief: als je de 6e hulpverlener in rij bent en je je hetzelfde presenteert als de voorgaande 
hulpverleners, gaat dat verergeren. Door de individualisering van het probleem, krijg je meer risico van 
hetzelfde. Bv. die jongere is gedragsgestoord en dat ligt aan hem, dus we gaan moeten omgaan 
daarmee. Dat is niet de juiste visie. Je moet je op een juiste manier positioneren als hulpverlener.  

 

4. DE ZORGKANT 

BUREAUCRATISCH TEVEEL 

 Meten is weten > 40 à 50 procent van de tijd bezig met registratie 
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 Reductie: wie kent een jongeren ‘uit het dossier’? (cfr verhaal Saskia Van Nieuwenhove!) 
 Beperkingen in flexibiliteit: cfr. Discussie rond modules in de integrale jeugdhulp 

Je ziet een aantal verschuivingen. De laatste decennia komt er meer nadruk te liggen op meten van 
wat je doet, op controlemechanismen om te tonen wat je doet. Je zit dan met een probleem van 
tijdsbesteding. De tweede zaak is die reductie. Wie kent de jongeren zelf uit een dossier? Als je iets 
leest over iemand anders, ken je een persoon niet, dat dossier is een reductie van wie de persoon 
precies is. Terwijl wel de hulpverlener altijd eerst het dossier te lezen krijgt. Op welke manier kunnen 
wij in contact treden met die jongere? Als je een historiek opbouwt met een jongere, heb je altijd een 
bepaald beeld van die jongere.  

 

SPECIFIEKE INVULLING VAN DESKUNDIGHEID 

 Trechter denken naar meer en meer deskundigheid (wie later komt lijkt meer deskundig) 
 Diagnostische overweegt 
 Sterktes van mensen raken ondergesneeuwd 

Je zit ook met het trechterdenken in de jeugdhulpverlening. Met een brede instap (die werkt niet, want 
het is altijd problematisch en niet zo breed als we denken). Vanonder moet dat holistisch en breed en 
vanboven heb je die expertise. Eigenlijk zou je hem moeten omdraaien. Het is moeilijker om in de 
leefwereld te werken dan in zo’n sterk afgebakend aanbod, zoals de drughulpverlening. Je hebt 
deskundigheid nodig om om te gaan met een ziekte, maar je weet al wat er moet gebeuren. Het is 
moeilijker om connectie te bouwen met die jongere en die leefwereld te leren kennen. Meer 
deskundigheid nodig in het begin! Maar wij denken altijd in termen van; wie later komt in de rij, is 
meer deskundig (generalist verwijst je door naar de specialist). Dat holistisch beeld komt meer op de 
achtergrond! Een diagnostisch kader zegt heel weinig en is zeer beperkend (DSM). Maar we gebruiken 
het massaal. Ook om bepaalde zorg te krijgen, moet je voldoen aan criteria.  

De sterktes, zelfredzaamheid,… raken ondergesneeuwd onder die andere logica’s. We missen die 
aangrijpingspunten en doen er niets mee. Kijken wat wel goed loopt i.p.v. wat misloopt. Dat is moeilijk 
voor hulpverleners die het gewoon zijn om te werken met problemen.  

Je krijgt een depolitisering van sociale zorg in dat technisch jargon. De machtsverhoudingen 
verdwijnen als het ware. Je gaat het maatschappelijk probleem reduceren tot het probleem van 
individuen in de maatschappij. Bv; als je een burn out hebt, dat ligt niet aan het systeem, maar je moet 
een cursus mindfulness volgen. Geen groepsanalyses maken, maar individueel richten! Het 
leefwereldperspectief is het tegenovergestelde daarvan en richt zich op de complexiteit.  
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HOE AAN DE SLAG? 

1. ALTIJD OP VERSCHILLENDE NIVEAUS INGRIJPEN 

 Micro: wat doen we in het dagdagelijks werken met kinderen en jongeren?  
 Meso: hoe verhoudt de organisatie als geheel zich hiertoe en hoe organiseren we ons?  
 Macro: hoe interageren we in een breder maatschappelijk kader? Politiserende jeugdhulp!  

We zien hulpverleners voorbij gaan aan hetgeen jongens zeggen. ‘Als je niet in mijn huis komt, hoe kan 
je dan weten wat er met mij aan de hand is?’. Aanpassen aan de persoon die voor u zit. Niet 
onmiddellijk met een oplossing komen! Laat ruimte om die mensenvisie op de problemen vorm te 
laten krijgen! Goed luisteren naar hoe jongeren zelf praten en jongeren meenemen om hulpverlening 
waar te maken. Je eigen oordeel on hold zetten. Observeer het gewone, pik signalen op, organiseer 
flexibele tijd. Participatieladder! Men geraakt niet hoger dan het midden. 

 

MICRO: WAT DOEN WE IN HET DAGDAGELIJKS WERKEN MET KINDEREN EN JONGEREN? 

“Van loketten naar de straat”  

 Jeugdhulp dient zich meer te bewegen in de leefwereld van kinderen en jongeren 
 Tijd vrijmaken voor echte connectie: verhaal van jongere  
 Respect voor het verhaal van de ander / ‘het andere’ = eigen oordeel ‘on hold’! 
 Observeer het ‘gewone’, oppikken van signalen van kinderen en jongeren  
 Flexibele tijd kunnen vrijmaken om in te spelen op wat zich aandient  
 Holistische beeldvorming i.t.t. reductie via psychologisering of vertechnisering van problemen  
 Interessant kader: presentietheorie van Baart 

 

Wat is de kijk op participatie? 

Participatieladder! Men geraakt niet hoger dan het midden.  
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 Co-productie 
 Circulaire reflectiviteit (dingen liggen niet voor altijd vast, zijn bevraagbaar) 

 

MESO: HOE VERHOUDT DE ORGANISATIE ALS GEHEEL ZICH HIERTOE? 

 Intern klimaat: zie voorgaande Flexibele ruimte  
 Aansluiting beleid – veldwerk  
 Interne coaching en intervisie voor medewerkers  
 Visievorming: bv. Leefwereldactoren aanzien als evenwaardige partners met andere en veel 

knowhow 
 Projecten en activiteiten samen doen creëert mogelijkheden (belang van reële actie) 
 Eigenaarschap (de voorziening is ‘van ons’! Zorgt voor groter engagement en meer 

ontgrenzend werken, motivatie groeit  
 Intern kritische bevraging als eigenschap inbouwen (niet wetende houding op alle niveaus) 

 

MACRO: HOE INTERAGEREN WE IN EEN BREDER MAATSCHAPPELIJK KADER? 

 Hoe brengen we thema’s van jongeren aan bod in alles wat we doen, maar ook breder 
maatschappelijk? 

 Versterken van de maatschappelijke positie van jongeren = echte emancipatie (vb van 
buurtfeest)  

 Ingrijpen op waar systemen voor jongeren schadelijk zijn, niet helpend zijn 

Beleidsmatige adviezen formuleren bv.  

 Jeugdhulp begint waar jongeren vastlopen, niet bij een toegangspoort 
 Jeugddelinquentierecht = breek uit eigen organisatie/sector structurering 

 

CONCLUSIE 

Het stellen van vragen op die niveaus kan altijd helpen om blinde vlekken te zien bv.: Inbouwen van 
de jongerentoets. Vraag als je beleidsmateriaal, aanbod, signalennota’s, projectoproepen enz. leest: 
Waar zijn de jongeren zelf.  
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VERONTRUSTING EN MAATSCHAPPELIJKE 
NOODZAAK/TRANSITIE UIT DE JEUGDZORG 

 

VERONTRUSTING EN MAATSCHAPPELIJKE NOODZAAK 

DOELSTELLINGEN INTEGRALE JEUGDHULP 

We moeten op een gepaste wijze omgaan met verontrusting. Dit is één van de hoofddoelstellingen 
van de integrale jeugdhulp. 

 

 

DECREET INTEGRALE JEUGDHULP 2013 

Art. 2. §1. 50° “In dit decreet wordt verstaan onder een verontrustende situatie: een situatie die de 
ontwikkeling van een minderjarige bedreigt doordat zijn psychische, fysieke of seksuele integriteit of 
die van een of meer leden van zijn gezin wordt aangetast of doordat zijn affectieve, morele, intellectuele 
of sociale ontplooiingskansen in het gedrang komen, waardoor het aanbieden van jeugdhulpverlening 
maatschappelijk noodzakelijk kan zijn” 

Het gaat hier over situaties waar we verontrust over zijn. Als het om verontrusting gaat, dan moet er 
iets gebeuren, maar er kan ook vrijwilligheid aan te pas komen. Wanneer iemand niet wilt meewerken, 
kan de opname gedwongen worden. 

 

VOS 

Notie kan op veel verschillende manieren worden ingevuld: constructie 

 Zie eerdere les: VOS als homogeen gemaakte situatie 
 Een diversiteit aan situaties 
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PROCEDURE OMGAAN MET VERONTRUSTING 

GEPAST OMGAAN MET VERONTRUSTING 

Wordt gezien als een gedeelde verantwoordelijkheid van alle voorzieningen. 

Twee gemandateerde voorzieningen (GV):  

 Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) 
 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) 
 Dit is een sterke wijziging met de jeugdhulp vroeger 

o Vroeger: POS (= Problematische Opvoedingssituatie) 

Maatschappelijke noodzaak als verantwoordelijkheid van de gemandateerde voorzieningen (GV). 

 

Een gedeelde verantwoordelijkheid: 

 Op drie niveaus: hulpverlener – voorziening – GV 
 Verontrusting op een continuüm:  

o Vrijwillig (nog medewerking) 
o Aanklampend (tussen de twee) 
o Gedwongen  

 

VERANTWOORDELIJKHEID VAN HULPVERLENERS 

 Signalen zien en er mee aan de slag gaan 
 De situatie inschatten 
 Verontrusting bespreken met de cliënt: in de praktijk niet evident 
 Bespreken van verontrusting op team 

o In functie van objectivering (komt visie overeen met andere visies?) en ondersteunin 
 Bespreking van verontrusting met andere hulpverleners: 

o In functie van objectivering 
o In functie van zoeken naar gepaste ondersteuning en eventuele doorverwijzing 
o In functie van afspraken over wie wat doet 

 

GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID VAN HULPVERLENERS 

 Eventueel aanmelden bij de Intersectorale Toegangspoort voor meer ingrijpende hulp (ipv 
ambulante, residentiele hulp) 

 Consult (advies vragen) bij de gemandateerde voorziening 
 Bij blijvende ongerustheid en geen vrijwilligheid, aanmelden bij GV 
 Bij ernstig en reëel gevaar: gebruik maken van spreekrecht (art. 458 bis van het Strafwetboek 

– aanmelding bij Parket) 
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VERANTWOORDELIJKHEID VAN VOORZIENINGEN 

 Een context creëren waarin hulpverleners professioneel kunnen handelen: 
o Duidelijke procedures en richtlijnen 
o Ondersteunend klimaat  in de organisatie  

 Oog voor welbevinden, opvangen van behoeftes, opvang bij moeilijkheden, 
professionele ondersteuning,… 

o (visie)vorming van en met personeel in krachtgericht werken 
 Teamwerking intervisie, supervisie, omgaan met morele dilemma’s,… 

 Goede partnerschappen 
o Expertise, ervaringen en informatie uitwisselen, engagementen en afspraken maken 

 

MAATSCHAPPELIJKE NOODZAAK DECREET INTEGRALE JEUGDHULP 2013 

Art. 2. §1. 30° “In dit decreet wordt verstaan onder maatschappelijke noodzaak: de kwalificatie die 
na onderzoek door een gemandateerde voorziening aan een verontrustende situatie wordt gegeven en 
die de noodzaak vastlegt om jeugdhulpverlening in te schakelen” 

 

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEMANDATEERDE VOORZIENING: 

Mandaat van de overheid 

 Onderzoeken of hulp noodzakelijk is 
 Om ontplooiingskansen van jongeren te waarborgen 
 Opvolgen en vanuit het mandaat blijven meekijken 

 

Binnen de buitengerechtelijke jeugdhulp 

 Als scharnier op het continuüm vrijwillig – gedwongen 
 Buffer voor toegang tot gerecht 

o Prioriteit is poging om vrijwillige hulpverlening mogelijk te maken 

 

Twee gemandateerde voorzieningen: OCJ (oudere kinderen en jongeren) en VK (jongere kinderen). 
Dezelfde opdrachten:  

 Ondersteuning hulpverleners en voorzieningen in omgaan met verontrusting middels consult 
 Aanspreekbaar aanmeldingen hulpverleners wanneer de hulpverlener tegen grenzen aanloopt 
 Aanmelden bij parket wanneer de kansen van de jongere niet meer gegarandeerd kunnen 

worden binnen het buitengerechtelijke kader 
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Dit vraagt de gemandateerde voorziening:  

 Steeds belang van de minderjarige voor ogen 
 Ouders in hun rol erkennen 
 Zeer kwetsbare positie voor cliënten in een waarden beladen context 
 Dus: transparantie in processen en procedures, belang van gedeelde besluitvorming, 

bewustzijn van eigen subjectieve normen en waarden, … 

 Weten dat er sprake is van interpretatie 

 

Consult aanvragen bij een gemandateerde voorziening 

“Hulpverleners die in hun werksituatie geconfronteerd worden met een verontrustende 
opvoedingssituatie en vragen hebben over de aanpak ervan kunnen telefonisch contact  opnemen met 
iemand van het consultteam van het OCJ  of VK” : 

 In dialoog de verontrusting helder krijgen 
 Op zoek gaan naar meer handelingsmogelijkheden 
 Verkennen wat haalbaar en werkbaar is 
 Met respect voor de anonimiteit van de cliënt 
 En met de uitspaak dat de beslissing bij de hulpverlener en zijn/haar team ligt  

 

Inhoud consult 

 Analyse van de VOS 
 Formuleren van een werkhypothese 
 Mogelijkheden en beperktheden tot verdergaande hulpverlening 
 Mogelijkheden en beperkingen om anderen in te schakelen 
 Anticiperen op eventuele hindernissen/belemmeringen in de uitvoerbaarheid van het advies 

en voorzien van alternatieven 

 

Resultaat consult 

 Reeds lopende hulp wordt voortgezet of uitgebreid 
 De consultvrager wordt geadviseerd om zijn verontrusting transparant in dialoog te brengen 

met de cliënt 
 Weten ze waarover je verontrust bent? 
 Consult is om het buitengerechtelijke te minimaliseren 

o Wanneer dit toch niet werkt, moet er aangemeld worden bij een GV 
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Aanmelden bij een GV 

 Start van proces bij GV na aanmelding van een hulpverlener via M-doc 

Start onderzoek bij GV 

 Inschatten maatschappelijke noodzaak (MANO) 
 Teambeslissing over hulpvoorstel en Mano 

 

ONDERZOEK EN DISCUSSIE 

Eerste lijn moet maximaal verantwoordelijkheid nemen om te vermijden dat er te snel en te veel 
doorverwezen wordt. Er moet ook zijn voor de verontrusting.  

OMGAAN MET VERONTRUSTING 

Internationaal een ontwikkeling naar risicomanagement nadat enkele zaken gebeurd zijn: 

 Vb. In de UK en Nederland n.a.v. drama’s 
o Baby P.  
o Victoria Climbié  
o Zaak Savannah 
o Het Maasmeisje 
o Zaak in Roermond 

Ernstige verontrusting waar het slecht is afgelopen. Dit heeft geleid naar een sterke focus naar zien en 
opmerken hoeveel risico’s er zijn. 

 Leidt in verschillende landen tot invoeren checklists, controle-instrumenten, …  
 Soms vanuit vrees voor ‘schuldig verzuim’.  
 Risico op ‘angstige professionals’ en handelingsverlegenheid i.p.v. engagement naar gezinnen. 
 Instrumenten gebruiken als bewijs dat het oké leek en dat de hulpverleners niet de schuld 

krijgen als er iets misloopt.  
 Vlaanderen; rol Signs of Safety (risicotaxatie-instrument met positieve onderdelen, installeren 

van een positieve dialoog met ouders en kinderen) – openbreken of sluiten van debat?  
o Sommigen vinden dat instrument positief, maar een kritiek is dat de focus blijft liggen 

op risico’s en ruimere problematieken zoals armoede blijven buiten beeld.  Nog weinig 
aandacht voor positieve dingen en context. Te gericht op risicofactoren. Dit wordt dan 
niet als ondersteunend ervaren.  

 In België/Vlaanderen heerst er vaak een ’rustiger’ in antwoord. We leggen ook meer nadruk 
op hoe we moeten omgaan met verontrusting dan vroeger. Aan de andere kant gebeurd er 
nog positief discours.  

 Maar de ontwikkeling van de integrale jeugdhulp roept wel vraag op hoe dit zich verhoudt tot 
internationale ontwikkelingen.  

 Hoe houden we rust in ons systeem/praktijk?  
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 Ook in integrale jeugdhulp spanning merkbaar tussen beheersing en engagement. 
 Consultfunctie als scharnier op dat spanningsveld.  

o Ingezet worden als vorm beheersing (vb. vluchtroute om snel door te verwijzen).  
o Wil zich inzetten op maximaliseren engagement (vb. aanspreken op maximaliseren 

communicatie met cliënten). 
 Toch maximaliseren van engagement gezien als gedeelde verantwoordelijkheid. Sluis via het 

consult of als hefboom om het engagement in situaties van verontrusting te maximaliseren? 
 Engagement behouden betekent ook blijven kijken wat construct van verontrusting inhoudt 

en waarom. Het kan vele zaken betekenen en we gaan daar soms niet genoeg over in dialoog.  
o Zit ook al vervat in beleidsteksten: soms wordt verwezen naar actuariële 

benaderingen, andere keer gaat het om een buikgevoel.  
o Verwijzing naar feit dat het niet waardenvrij is (zie hoger).  

 Beleid van integrale jeugdhulp is hier zeer dubbel in: zowel screenen als 
objectiveren via tools en de andere keer dus via buikgevoel. 

 Blijvend in dialoog gaan met andere hulpverleners is belangrijk.  

 

ANALYSE NOTIE VERONTRUSTING IN CONSULT OCJ GENT 

 Onderzoek consult omdat consult het moment is waarop het construct van verontrusting en 
antwoord op verontrusting ‘zichtbaar’ is.  

 Participerende observatie van december 2014 tot december 2016.  
 Documentenanalyse 349 consultfiches uit periode van 1 oktober 2013 tot 30 september 2014.  
 Kwantitatieve en kwalitatieve analyse. Hoe wordt de notie verontrusting nu geconstrueerd? 

 

KWANTITATIEVE ANALYSE 

 Wat is de wijze van contactname aan het consult door de consultvrager? 
 Welke soort vragen worden er gesteld aan het consult?  
 Welke soort antwoorden worden er gegeven door het consult?  
 Wat wordt er aangemeld bij het consult? 

 

KWALITATIEVE ANALYSE 

 Waarover wordt er gesproken in de consultfiches van het OCJ, die bepalend zijn voor het 
engagement ten aanzien van de jongere in kwestie? 

 Wat is aanleiding hulpverleners om vraag te stellen aan consult in situaties van verontrusting? 
 Wanneer spreekt men over ‘verontrusting’? 
 Hoe gaan HV om met notie gedeelde verantwoordelijkheid in situaties van verontrusting?  
 Hoe brengen zij dit in communicatie met anderen? 
 Welke antwoorden worden gegeven op verontrusting vanuit het consult?  
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DE WIJZE VAN CONTACTNAME PER MAAND 

Maand Telefonisch Email Brief Persoonlijk AANTAL 

Oktober 2013 31 4 0 0 35 

November 2013 33 2 0 0 35 

December 2013 25 3 0 0 28 

Januari 2014 24 2 0 0 26 

Februari 2014 43 2 0 0 45 

Maart 2014 28 1 0 0 29 

April 2014 12 0 0 0 12 

Mei 2014 30 1 0 0 31 

Juni 2014 30 4 0 0 34 

Juli 2014 27 2 0 0 29 

Augustus 2014 19 2 0 0 21 

September 2014 23 1 0 0 24 

TOTAAL 325 24 0 0 349 

 

HET SOORT VRAAG PER SECTOR 

 Algemeen advies Informatie Bespreking 
concrete situatie  

TOTAAL 

TOTAAL 15 72 262 349 

Andere 2 14 34 50 

AWW 1 10 28 39 

CGG 1 1 4 6 

CLB 5 20 118 143 

Crisiswerk 0 3 5 8 

JWZ 3 11 25 39 

K&G 1 2 14 17 

OCMW 1 0 4 5 

Politie 0 2 3 5 

School 0 2 5 7 

VAPH 1 4 12 17 

VK 0 0 1 1 

Ziekenhuis 0 3 9 12 
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HET SOORT ANTWOORD PER SECTOR 
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TOTAAL 3 11 16 31 38 68 182 349 

/ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Andere 0 0 0 2 5 8 35 50 

AWW 1 0 3 1 3 8 22 38 

CGG 0 0 0 1 1 1 3 6 

CLB 1 7 6 17 17 31 65 144 

Crisiswerk 0 0 1 0 4 0 3 8 

JWZ 1 1 4 4 6 5 18 38 

K&G 0 2 0 2 1 5 7 17 

OCMW 0 0 1 0 0 3 1 5 

Politie 0 0 0 0 0 0 5 5 

School 0 1 / 1 0 0 5 7 

VAPH 0 0 1 2 1 3 10 17 

VK 0 0 0 0 0 0 1 1 

Ziekenhuis 0 0 0 1 0 4 7 12 

 

WAT WORDT ER AANGEMELD BIJ HET CONSULT? 

AANMELDINGSVRAGEN MET BETREKKING TOT… AANTAL 

Opvang vluchtelingen 1 

Veelvuldig verhuizen 2 

Problemen tienerouders 3 

Onhygiënische leefsituatie 3 

Crisissituatie 3 

/ (niet ingevuld) 4 

Onveilige leefsituatie 4 

Info bemiddeling 5 

Depressie/zelfmoord 5 

Psychiatrische problematiek 5 

Wegloopgedrag 6 
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Procedure MOF/jeugdrechtbank 7 

Problemen op school 7 

Drugproblematiek 9 

Pleegplaatsing/voogdij 13 

Misbruik en verwaarlozing 13 

(vecht)scheiding 13 

Agressieproblematiek 14 

Spijbelproblematiek 14 

Multi-problem gezinnen 16 

Op zoek naar hulpverleningsmogelijkheden 17 

Info OCJ 19 

Info IJH 21 

Gedragsproblemen 21 

Info A-DOC 24 

Opvang van de minderjarige 45 

Info M-DOC 55 

TOTAAL 349 

 

VRAGEN MBT DE INTEGRALE JEUGDHULP 

 Technische vragen, bijvoorbeeld over het invullen van het M- document, het A-document, enz. 
 Ontevredenheid over de afwezigheid van/en gebrek aan een duidelijk kader met betrekking 

tot de concepten’ verontrusting’ en ‘maatschappelijke noodzaak’.  
 Grote groep advies bij het invullen en doorsturen van het M-doc.  
 “Hoe aanmelden bij een OCJ?” als gestelde vraag: “toestemming” om een M-doc in te vullen?   

o “Jongen van 13 jaar, Buso type 1, heeft moeilijkheden op diverse vlakken. Jongere en 
moeder vragen een rustperiode en CLB dacht aan een OOOC en vraagt welke stappen 
er moet gezet worden: een M-doc of A-doc” (Consult OCJ Oost-Vlaanderen, 2014).  

 Specifieke vragen over technische, administratieve en procedurele kwesties te begrijpen in het 
licht van de voorstartperiode in Oost-Vlaanderen. 

 

VRAGEN MBT DE HULPVERLENING 

 Organisatorische problemen 
o Vb. wachtlijsten, te weinig budget, dossiers die worden afgesloten bij de overgang 

naar een integrale jeugdhulp maar waar verontrusting terug opduikt,... ). 
 Problematische regelgeving, vb. gebrek aan een domicilieadres ook al is er een hulpvraag.  

o “CLB begeleidt een Roma-gezin. Het meisje uit het gezin werd na een observatie in het 
Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) doorverwezen naar een revalidatie-
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centrum doch omdat het gezin geen domicilie heeft, kan het revalidatiecentrum hen 
niet helpen. Moeder wenst wel thuisbegeleiding. Moet dit gezin naar de toegangspoort 
of naar een OCJ?” (Consult OCJ Oost-Vlaanderen, 2 december 2013).  

 

VRAGEN MBT EIGEN PROFESSIONALITEIT 

 Bespreken van een concrete situatie waarin hij/zij de mogelijke handelingsruimte samen met 
de consultgever willen verkennen.  

 Naar het einde van dergelijke gesprekken verschuift de focus dikwijls naar de toestemming om 
een M-DOC in te dienen bij het OCJ, om de verantwoordelijkheid door te schuiven en de 
beslissing bij het consult te leggen.  

 Een vaak gehoorde klacht van hulpverleners hierbij is de noodzaak of het gemis van de 
consulent van het Comité Bijzondere Jeugdzorg. Dit heeft te maken met de veranderende rol 
van de hulpverlener in het vernieuwde landschap van de Integrale Jeugdhulp, waarin de rol 
van de consulent – zoals die vroeger werd ingevuld -  grotendeels wegvalt. Dit zorgt ervoor dat 
consultvragers vaak een grote druk voelen om snel te handelen, doch geen ruimte laten om 
de verontrusting inhoudelijk te verkennen. De consultgevers schrijven vaak letterlijk dat ze 
geen “opening” vinden om stil te staan bij de concrete situatie met de consultvrager.  

 Twijfel en onzekerheid over het eigen kunnen, de draagkracht en het mandaat van de 
hulverlener: herhaaldelijk terugbellen naar het consult over eenzelfde casus, niet wetende hoe 
ze een bepaalde situatie moeten aanpakken en wat ze nog meer kunnen doen, als nieuwe 
werkkracht het cliëntendossier nog niet ingekeken hebben of vergeten contact op te nemen 
met de hulpverlener of consulent wie vroeger betrokken was op de hulpverlening, enzovoort.  

 Hulpverleners vaak niet op de hoogte van de situatie en de hulpverleningsgeschiedenis van 
hun cliënt. Ze bellen naar het consult om de bevestiging “doe ik het goed genoeg?” 

 Het uitspreken van verontrusting, in de eerste plaats naar de cliënt en zijn/haar ouders toe, en 
de beslissing of de veiligheid en het welzijn van een minderjarige gegarandeerd is door af te 
toetsen door met de ouders in gesprek te (blijven) gaan, is een broos gegeven en een grote 
moeilijkheid. Hulpverleners geven aan bang te zijn om de vertrouwensrelatie met hun cliënt 
op een helling te zetten.  

 In de consultfiches komt naar voren dat er bij de CLB’s geen consensus is over wie wat doet. 
De verontrusting moet op tafel gelegd worden, maar wie de verantwoordelijkheid heeft om er 
iets mee te doen, is vaak niet duidelijk. 

 

GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID? 

 Opvallend hierbij is het feit dat consultvragers het consult raadplegen om de verontrusting te 
bespreken, zonder dit op voorhand besproken te hebben met de cliënt of zijn/haar ouders of 
het team waarin de hulpverlener werkt.  

 Verontrusting op team brengen en eens geraken met collega’s over de te volgen stappen in de 
situatie, blijkt niet altijd evident te zijn.  
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 Hulpverleners zijn zoekend naar de manier waarop ze de vroegere positie van de consulent 
zelf kunnen invullen (bv lastige boodschappen brengen, reflecteren over hun handelen binnen 
een concrete situatie, het nemen van de eindverantwoordelijkheid,…). Binnen het vernieuwde 
hulpverleningslandschap is iedereen zoekende, want verontrusting in communicatie brengen 
is geen makkelijke opdracht.   

 

ANTWOORDEN VAN HET CONSULT 

 Waar verontrusting in eerste instantie heel wat weerstand opwekt, probeert men vanuit het 
consult samen met de consultvrager te zoeken naar positieve zaken die goed lopen in de 
begeleiding.  

 Daarnaast wordt in het kader van gedeelde verantwoordelijkheid gezocht naar partners 
binnen de hulpverlening en het eigen netwerk van de cliënt. 

 Om de focus op de minderjarige en zijn context te leggen, wordt er aan de consultvrager 
gevraagd om te kijken door de ogen van de jongere, wat zijn/haar hulpvraag is en hoe hij/zij 
haar toekomst ziet. Dit helpt om de consultvrager te temporiseren. Bezorgheden worden 
afgetoetst: Waarover maak je je het meeste zorgen? Wat heeft jou doen bellen naar ons? 
Wanneer zou het genoeg voor u? 

 Op zoek gaan naar openingen en werkbare elementen, het zoeken naar vrijwilligheid,  het 
zoeken naar gezonde en positieve aspecten in een verhaal en het zoeken naar handelings-
mogelijkheden, voorafgaand aan de toetsing van verontrusting of maatschappelijke noodzaak.  

 

CONCLUSIE 

OPVALLEND 

 Hoewel in de integrale jeugdhulp veel verwijzing naar diagnostiek, weinig verwijzing door 
hulpverleners die aanmelden: buikgevoel primeert? We weten uit andere landen dat het niet 
werkt als je enkel beslissingen neemt a.d.h.v. instrumenten.  

 Maar ook discussie over “Signs of Safety”: blindheid voor ruimere problemen en vragen?  
 Spreken over verontrusting blijkt ongelofelijk moeilijk: engagement betekent beweging naar 

meer openheid?  
 Verontrusting als “dik begrip”: gaat niet noodzakelijk over de cliënt, maar over problemen van 

de hulpverlening zelf (vb. wachtlijst of hulpverleners die de verantwoordelijkheid niet durven 
nemen). Ook die homogenisering en constructie.  

o Belang van transparantie over interventielogica’s 

 

DISCUSSIE RECHT OP HULP – INTERVENTIERECHT 

Discussie; hoe kijken we naar maatschappelijke noodzaak en gedwongen hulp? 

 Dwang als ‘einde van het recht op hulp’ 



88 

 Jeugdbescherming en jeugdhulp 

 Of dwang als hefboom voor engagement 
o Cf. discussie armoedeproject  in de jeugdzorg: “dit is niet voor ons” of “hier moet iets 

gebeuren, maar we laten niemand in de steek”? 
 Hoe kijken we naar dwang? 
 Integrale jeugdhulp gesplitst: mensen hebben recht op hulp, maar als het niet 

meer vrijwillig is dan nemen ze het interventierecht op  

Uitweg uit de discussie: radicaliseren en maximaliseren van het recht op hulp, ook in gedwongen 
situaties. Dwang als hefboom om hulp te maximaliseren.  

 

TRANSITIE 

 

 

We zien hier een foto van Jordy die enkele jaren geleden in de 
Blaarmeersen is overleden. Hij leefde op straat en niemand 
bekommerde zich nog om hem.  

 Aandacht voor transitieproblematiek.  

 

 

PROBLEEM VAN TRANSITIE UIT DE JEUGDZORG 

 18 jaar als scharnierleeftijd: “l’age du choix”.  
 In 2008 luidde het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk de alarmbel: “jongvolwassenen tussen 

wal en schip”. Na aanleiding van een meisje die overleden was.  
o Kwetsbare groepen: jongeren uit de bjz, NMBM, jongeren met psychische problemen. 
o Vaststelling gebrekkige aansluiting tussen de jeugdhulpverlening en de hulpverlening 

aan volwassenen.  

 

HEEL WAT PROBLEMEN VOOR JONGEREN 

 Schoolproblemen (1/2 zonder diploma middelbaar) 
 Slechte aansluiting op de arbeidsmarkt 
 Thuisloosheid 
 Contact met politie en justitie 
 Druggebruik 
 Fysieke gezondheidsproblemen 
 Psychische problemen 
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BELEIDSMATIG MEER AANDACHT 

 Vb. Beleidsnota ‘Voorstellen van acties voor een Vlaams gecoördineerd beleid rond kwetsbare 
jongvolwassenen dd. 16 oktober 2009 

 Vb. Bruggen na(ar) 18: afstemming hulp jongvolwassenen en jeugdhulp zodat geen vacuüm 
ontstaat 

 2017: actieplan jongvolwassenen (na gebeurtenis Jordy) 
o Uitbreiden tot 25 jaar 
o Groeiplan opstellen 
o Doorgangshuizen 

 Veel kwantitatief onderzoek 
o Zie internationale onderzoeksgroep “Transitions from Care to Adulthood International 

Research group” (INTRAC) – Mike Stein.  
 Weinig zicht op perspectief van de jongeren zelf 

o Doctoraatsonderzoek Criminologie Sharon Van Audenhove (UGent): Overgang naar 
volwassenheid: belevingsonderzoek bij jongeren die de bijzondere jeugdbijstand 
verlaten  

 

KWALITATIEF FOLLOW-UP ONDERZOEK VAN DIT DOCTORAATSONDERZOEK 

 Eerste fase: in de jeugdzorg ouder dan 17 – 71 jongeren 
o Vragen naar toekomstperspectief 

 Tweede fase: minstens 18 maanden later - 58 jongeren 
o Vragen naar levensdomeinen onderwijs, werk, huisvesting, gezondheid, contact 

politie en justitie, sociaal netwerk, algemeen welbevinden 

Resultaten 

 2/3 positief toekomstperspectief 
 1/3: negatief beeld van onoverkomelijke moeilijkheden 

 

Goede inschatting van transitie 

 Meerderheid goede transitie, we moeten jongeren serieus nemen 
 Soms beter dan verwacht 
 >< beeld van jongeren die geen inzicht hebben in hun eigen realiteit  

 

3 VERSCHILLENDE TYPES VAN UITSTROMERS 

 Those moving on: geen moeilijkheden 
 Survivors: problemen, maar slagen er in deze weg te werken (grootste groep) 
 Strugglers: slagen er niet in barrières weg te werken (kleine groep) 



90 

 Jeugdbescherming en jeugdhulp 

 >< massieve benoeming van probleem: “DE” jongeren uit “DE” jeugdzorg versus “diversiteit”. 

 

Dus wel een probleem, maar diverser dan vaak voorgesteld: 

 Belang van goede relaties 
 Waar “strugglers” toch goede transities doorlopen zijn geëngageerde hulpverleners aanwezig 
 Belang van “zorgcontinuïteit”  

o Nazorg, samenwerking overheen jeugdhulp, …  
o Trajectbegeleiding  

 Maar continuïteit echter vaak gezien vanuit perspectief organisaties, niet 
vanuit perspectief jongeren (Naert, Roose, Rapp & Vanderplasschen, 2017).  

Maar ook meer fundamentele vragen 

 Niet enkel probleem van transitie maar van ganse jeugdhulp 
o Ruimte voor dialoog en respect? >< diagnose, evidence based werken, ..  

 Fundamentele vraag scheidslijn jeugdhulp – volwassenenhulp 
o OCMW Paradigma Verhellen als idee (begin jaren 1980 maar nog steeds actueel?) 
o Afschaffen onderscheid als denkpiste?  

 

OCMW PARADIGMA 

 OCMW  (1976) wet “verzekert recht op maatschappelijke dienstverlening teneinde een 
menswaardig bestaan te leiden” 

 Vraag: waarom niet openstellen voor minderjarigen?  
o Recht op hulp zonder apart ‘jeugdland’ 
o Recht op hulp niet vanuit een controlerende finaliteit 
o Ouders niet afhankelijk van de hulp aan jongeren en vice versa 

 

BESLUIT 

Ook hier radicalisering van het recht op hulp als belangrijk aandachtspunt!!! 
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KINDERRECHTEN 
 

VERANDERD KINDBEELD  

Het gaat over een bepaalde manier van kijken naar kinderen. Deze manier bepaalt hoe wij kijken naar 
kindbeelden en kinderrechten.  

Kindbeeld omhelst de wijze waarop we maatschappelijk naar kinderen kijken 

 Is geen statisch gegeven (individuele kindbeelden kunnen afwijken)  
o We spreken over een bepaalde maatschappelijk evolutie 
o Er zijn bepaalde personen die anders denken over een kindbeelden dan anderen 

 Is individueel afhankelijk  
o Het evolueert doorheen de tijd 

 Bepaalt mee het professioneel handen, zowel op macro, meso als microniveau  
 Wijzigen zich doorheen de tijd en verschillen van cultuur tot cultuur  

o De wijze waarop wij hier en vandaag kijken naar kinderen kan verschillen van hoe men 
in andere culturen naar kinderen kijkt 

 Kindbeelden zijn historisch en contextueel bepaald: kindbeeld is dus een sociale constructie  
o Kindbeelden worden op een sociale (maatschappelijke) manier geconstrueerd door 

bepaalde denkwijzen en denkers  
o Het betekent dat het zich ook kan wijzigen doorheen de tijd  

 

 

 

Als we kijken naar de kindbeelden kunnen we dit indelen in drie grote blokken. Hoe zijn de kindbeelden 
in deze drie grote blokken geëvolueerd en dit zal verklaren waarom we op een bepaalde manier kijken 
naar kinderen de dag van vandaag.  
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De kinderen zijn de voorbije drie eeuwen een eigen groep geworden, die duidelijk gescheiden kan 
worden van volwassenen. Ze hebben hun eigen cultuur en noden.  

 

MIDDELEEUWEN  

 Er is binnen de middeleeuwen geen spraken van kinderrechten  
 Hoge graad van onverschilligheid t.o.v. kinderen  

o Ze doen er niet per se toe  
o Kinderen wisten niet lang te overleven: er was een enorm aantal kindersterfte 

waardoor mensen enkele jaren wachtten tot het kind ouder was om een band op te 
bouwen met de kinderen: de kwetsbaarheid was te groot 

 Geen aparte sociale categorie 
o Hoge kindersterfte  

 Geen sprake van kinderrechten  
o Omdat er niet naar kinderen gekeken wordt als een aparte categorie 

 

18DE EEUW  

 Phillippe Ariès met de ‘ontdekking van het kind’  
o Het kind wordt letterlijk ontdekt als een groep binnen de samenleving met een aparte 

sociale categorie 
o Ze hebben andere kenmerken en gedragingen dan die van volwassenen  
o Men begon zich bewust te worden dat kinderen anders zijn dan volwassenen 

 Kinderen worden een aparte sociale categorie 
o Beginnende eigen kind kenmerken en specifieke gedragingen  

 Maar men zag kinderen als ‘(nog) niet volwassen’ 
 Kinderen zitten in een moratorium status (= wachtperiode) 

 Als ‘nog-niet volwassene’ wachten op de volwassenheid  
 Nog niet competent, nog niet volwassen, nog niet verantwoordelijk, nog niet…  
 Kinderen werden niet als speels of experimenteel gezien maar als nog niet volwassenen 
 Men ging niet veel aandacht besteden aan deze kinderen omdat men aan het wachten 

was tot de kinderen volwassenen waren  
 Er was een groeiende ongerustheid bij de maatschappij 

o Er was een groot aantal kindermoord  
o Napoleon vond dat er aan elk opvangthuis een vondelingenschuif moest komen: op 

die manier moesten mensen de kinderen niet vermoorden maar kon men hen ten 
vondeling leggen  

 Weinig sprake van kinderrechten, wel van bescherming  
o Kind als het ‘kwetsbare kind’ (cfr decreet Napoleon tot vondelingentehuis)  
o Verbod op Kinderarbeid (1889)  

 Tot dan was het toegelaten om kinderen mee te laten werken en hun loon 
mee op te nemen in het huishouden  
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20STE EEUW  

 Een vrije weg naar de realisatie van kinderrechten  
o Niet alleen op wetgevend vlak, maar ook op professioneel vlak  

 De eeuw van het kind  
 Kinderen worden een volwaardige aparte sociale categorie 

o Verschuiving van passieve naar actieve wezens  
 Tot volwaardige partners van volwassenen 

o De kinderrechten zijn in opmars 
o Zij moeten op hun eigen manier hun perspectief kunnen laten horen  

 Kinderen worden volwaardige partners  
o Via participatie hun stem/mening/visie laten horen  
o Geen sprake meer van moratoriumfase  

 Wet ligt open naar kinderrechten 
o Wetgevend, beleidsmatig, in professioneel handelen en praktijk  

 

Een niet-exhausief overzicht  

 1912: eerste wet op de Kinderbescherming  
 1914: Wet op de leerplicht  
 1924: Verklaring van Genève 

o Heel belangrijk  
o De verplichtingen en verantwoordelijkheid van volwassenen ten aanzien van kinderen  
o Het is een soort ‘soft law’ of morele code  

 Er zijn geen juridische verplichten aan verbonden 
 Het is een engagement dat men opneemt  

 1959: Verklaring voor de Rechten van het Kind  
o Gigantische uitbereiding van de verklaring van Genève 
o Ruimte voor de nood aan een gezinsleven, verplicht en gratis basisonderwijs,… 
o De nadruk ligt op enerzijds protectie (het beschermen van de kinderen) en de provisie 

(het voorzien van de nodige basisbehoeften) 
 1965: Wet op de Jeugdbescherming 
 1989: Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind (IVRK) 

o Hier is participatie ook een belangrijk punt:  
 2004: Decreet Rechtspositie van de Minderjarige (DRM) 

o Bouwt verder op het IVRK  
o Geeft een aantal rechten aan jongeren die in de bijzondere jeugdhulp verblijven 

krijgen die anderen niet krijgen  
 2014: Decreet Integrale Jeugdhulp (IJH) 

o Bv. recht op hulp: sterke rode draad doorheen de cursus 

 

IVRK  
 Zeer belangrijk verdrag  

o Fundamenten voor het realiseren van kinderrechten  
 Adoptie van het IVRK in de VN in 1989 
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o Belgische ratificatie in 1991 
 Men zal erkennen dat het verdrag goed gekeurd is 

o 193 landen ratificeren het verdrag (Somalië en USA niet)  
 Van soft law naar hard law: pacta sunt servanda  

o “De wet is de wet en niets anders” 
o De rechten worden afdwingbaar gemaakt: rechtbank wanneer deze rechten niet 

gerespecteerd worden  
o Naleving wordt gemonitord door Comité voor de rechten van kind in Genève  
o Rol voor toezichtsorganen voor de naleving van het IVRK: kinderrechtencommisariaat, 

commisie van Toezicht, Kenniscentrum Kinderrechten, Kinderrechtencoalitie, Jo-lij,...  
 Instrumenten in Vlaanderen die proberen om de realisatie van de 

kinderrechten daadwerkelijk in de praktijk te brengen  
 4 basisbeginselen  

o Non-discriminatie beginsel  
o Belang van het kind: cfr notie in huidige decreetgeving Vlaanderen  

 Dit staat bijna overal in en heel wat professionals gebruiken dit wanneer er 
een plaatsing gebeurt: “het is in het belang van het kind” 

 De jeugdrechter beslist in het belang van het kind  
 Er wordt dus heel veel belang gehecht aan dit basisbeginsel 

o Recht op leven, overleven en ontwikkeling  
o Recht op participatie: cfr. Decreet rechtspositie in Vlaanderen  

 Dit is de derde P die niet in de Verklaring van Genève zat, dus is vrij nieuw  
 Hier wordt heel fel op ingezet  

 Uitbreiding naar 3 P’s in comprehensiviteit  
o = alle drie de rechtsvormen worden als evenwaardig beschouwt 

 Binnen de drie P’s zit geen enkele hiërarchie  
o Protectie rechten  
o Provisie rechten  
o Participatie rechten 

 Het is de meest recente P 
 Zorgt voor de meeste onzekerheid 
 De realisatie van het participatierecht is niet evident blijkt uit de praktijk 
 Wat betekent het?   

 Artikel 22 bis in de Belgische Grondwet stelt:  

Elk kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit. 

 Elk kind heeft het recht zijn mening te uiten in alle aangelegenheden die het aangaan; met die mening 
wordt rekening gehouden in overeenstemming met zijn leeftijd en zijn onderscheidingsvermogen. 

Elk kind heeft recht op maatregelen en diensten die zijn ontwikkeling bevorderen.  

Het belang van het kind is de eerste overweging bij elke beslissing die het kind aangaat.  

 

Vertaling van dit alles naar onder meer de jeugdhulp 

! Rechten die gelden voor die jongeren binnen de jeugdhulp die een medische kwetsbaarheid hebben 
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 Recht op jeugdhulp  
o Hier zit spanning op  

 Bv. recht op jeugdhulp en beschikbaarheid van jeugdhulp: “je hebt enkel recht 
op jeugdhulp als er plaats is”  

 Recht op instemming met en vrije keuze van de buitengerechtelijke jeugdhulp  
o Er is niet zoiets als ‘vrijwillige’ jeugdhulp  
o Men kiest voor buitenrechtelijke jeugdhulp omdat men anders naar de jeugdrechter 

moet binnen de gerechtelijke jeugdhulp  
o Deze vrije keuze is dus niet evident  
o Hoe probeert men dit te doen? Er wordt een hulp voorgesteld aan jongere en het is 

mogelijk dat er verschillende voorzieningen bij staan, waardoor de jongere zelf mag 
kiezen in welke instantie hij/zij opgevangen wil worden  

 Recht op informatie en duidelijke communicatie  
o Welke informatie mag je geven aan de jongere en welke niet?  

 Recht op respect voor de gezinsleden  
o Eigenaardig omdat jongeren heel vaak geplaatst worden  
o Bv. bij een plaatsing in een pleeggezin probeert men ervoor te zorgen dat er contact 

blijft met de biologische ouders  
 Recht op inspraak en participatie 
 Recht op toegang tot het dossier  

o Dit vertaalt zich in toegang tot bepaalde delen van het dossier  
 Er zijn gigantisch veel uitzonderingen, bv. informatie over de ouders mogen ze 

niet bekijken  
o Enkel toegang tot wat er over hem/haar gezegd wordt  
o Heel moeilijk om te realiseren in de realiteit en er is nog heel wat tegenwind  

 Recht op bijstand 
o Een vertrouwenspersoon 

 Recht op privacy  
o Bv. in gemeenschapsinstellingen kunnen de kamers gecontroleerd worden zonder dat 

de jongeren hier weet van hebben  
 Recht op een vrij besteedbaar bedrag (zakgeld)   

o Enkel jongeren in de jeugdhulp  
o Jongeren mogen doen wat ze willen met het zakgeld, maar het wordt ook pedagogisch 

ingezet, maar soms wordt het ook ingezet wanneer de jongere iets kapot maakt in de 
voorziening. Dit mag niet, jongeren hebben recht op de keuze wat ze met dit geld doen 

 Recht op een menswaardige behandeling  
 Recht op een klacht  

o Dit is een moeilijk recht  
o Bv. in GI is dit niet evident: men plaats vaak een brievenbus waarin jongeren een klacht 

kunnen deponeren. Hier zie je ook de spanning tussen het recht (dat gerealiseerd is), 
maar er wordt eigenlijk niets gedaan  

 

4D PROGRAMMA  

 Gedachtengoed van de kinderrechtenbeweging werd naar de jeugdbescherming vertaald in 
een 4D programma:  

o Diversie: er moeten alternatieve maatregel ontwikkeld worden (niet enkel plaatsing) 
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 Nog niet goed uitgebouwd: nog steeds te veel plaatsingen  
o Deïnstitutionalisatie: plaatsing enkel als ultimum remedium 

 Enkel als de laatste optie  
 Bv. jeugdrechters moeten eerst kijken of er een optie is tot de plaatsing binnen 

een pleeggezin, vooraleer er gekeken wordt naar instellingen 
o Due-process: aanwezigheid van recht waarborgen (cfr. Mogelijkheid om klacht in te 

dienen en proportionaliteitsbeginsel) 
 Er moet een juiste proportie gehanteerd worden  
 Je kan in beroep gaan tegen de beslissingen van de jeugdrechter  

o Decriminalisatie: statusdelicten worden afgeschaft (niet criminaliseren wat voor 
volwassenen ook niet wordt gecriminaliseerd)  

 Statusdelicten zijn delicten die voor volwassenen niet strafbaar zijn, dus enkel 
voor jongeren  

 Bv. spijbelen was enkel strafbaar voor kinderen (is afgeschaft) 
 Bv. gasboetes: handelingen die niet meer strafbaar waren, gaan we nu weer 

strafbaar maken en dit leidt tot een recriminalisatie 

 

De 4 D’s worden gehanteerd wanneer men jeugdwetgeving zal proberen op te stellen. 

 

DIVERSE LEZINGEN VAN RECHTEN  

 Evolutie naar onder meer IVRK wordt beschouwd als een vooruitgangsbeweging  
o Meer rechten betekent niet per se meer respect voor kinderen, noch hun rechten  
o Het is niet omdat de rechten in de wet staan, dat ze gerealiseerd worden  

 Rechten kunnen op verschillende manieren gelezen worden: 
 De IVRK is een opentekst, dus het blijft een referentiekader dat op verschillende manieren 

gelezen worden en deze hebben een implicatie voor kinderen, jongeren, ouders en de 
professionals die met deze kinderen en jongeren werken  

 

 

TECHNISCHE LEZING  
 Rechten zien als een eindpunt van dialoog  
 Vertrekt vanuit geloof in ‘rightstalk’ 

o Wettelijk vastleggen van rechten wordt als voldoende beschouwd om ze te realiseren  
o Praten over de rechten die vastgelegd zijn  
o Het zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke problemen gebeurt enkel nog in 

termen van de individuele rechten van de persoon  
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o Bv. je hebt recht op bijstand, zoek een vertrouwenspersoon  
o De rechten zijn er, het is de individuele verantwoordelijkheid om er iets mee te doen  

 Nadruk op autonomie en competenties  
o Realisatie van die rechten dreigt bij het individu terecht te komen  
o Het is individuele verantwoordelijk om de rechten die ze hebben tot uiting te laten 

komen 
 Geen dialoog: doe je best om de eigen rechten te realiseren  
 Rechten dreigen gemethodiseerd te worden bv. recht op participatie  

o Men gaat methodes ontwikkelen om de rechten tot uiting te laten komen  
o Bv. rechtenmap: een map met de 11 rechten en tekeningen erbij om deze te 

verduidelijken. De bedoeling was dat elk pleegkind zo’n map kreeg, maar belangrijk 
was dat de professional een handtekening ging verzamelen van de jongeren om zo de 
rechten te realiseren en aan te tonen dat ze deze map gekregen hebben  

 Rechten worden dus niet noodzakelijk nageleefd 
 Rapport kinderrechtencommisariaat over leven in detentie en commissie van Toezicht  

o Bv. geen mogelijkheid om zelf licht uit te doen  
 Dus als zij vroeger willen gaan slapen, moet dat met het licht aan  
 Dit is een inbreuk op het recht op privacy  

o Bv. verplichting om kledij van de instelling te dragen 
 Jongeren hebben het recht op het ontwikkelen van een eigen identiteit   
 De internationale eisen stellen het dragen van de eigen kledij voorop  
 Het kinderrechtencommisariaat krijgt dit niet op 1, 2, 3 geregeld  

o De commissie van Toezicht is een recent orgaan  
 Naar analogie van dat van volwassenen die in gevangenissen leven  
 Werkt met vrijwilligers (11) die maandelijks op bezoek in een gesloten 

instelling  
- Ze hebben elk 1 voorziening gekregen  
- Ze gaan elke maand onverwacht op bezoek 

 Hoe is het daar om te leven? Hoe worden de rechten nageleefd? Hoe wordt 
er met de jongeren om gegaan?  

 Het is geen controle of inspectie, maar het is het open zetten van een extra 
raam in voorzieningen waar jongeren van hun vrijheid beroofd zijn 

 Ze maken verslagen en gaan zaken politiek op de agenda zetten  
 Ze plegen heel wat overleg met de directies van de voorzieningen  

 Doctoraatsonderzoek Clemene Francoise (VUB 
o Hoorrecht wordt niet gerespecteerd (formeel wel)  

 Jongeren hebben niet het gevoel dat er naar hen geluisterd wordt en dat ze 
effectief kunnen participeren  

 Een technische lezing is geen garantie voor de rechten van de jongere 
 Schending 4D programma 

o Invoering GAS boetes  
 Formele naleving zegt niets over realisatie van rechten  

o Cfr. Recht op informatie  
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SOCIAAL-POLITIEKE LEZING  
 Rechten als startpunt van dialoog  

o bv. brievenbus: er zal iets gebeuren met de klachten die ingediend worden  
 Rechten van het kind zijn geen invulling van ‘het belang van het kind’ door derde 
 Rechten van het kind as such zijn ook geen prioriteit  
 Centraal staat dat kinderen een mede-actor zijn in dialoog over hun belang, over ‘het belang 

van het kind’  
o De rechten van kinderen worden in dialoog gebracht tussen alle actoren  

 De rechten van het kind primeren niet perse op rechten van anderen  
o Rechten worden gekoppeld aan de vraag of mensen ook tot hun recht komen  
o Perspectief van jongeren en kinderen wordt in rekening genomen  
o Perspectief van ouders en voorzieningen worden in rekening genomen  

 Weg van het contractdenken  
o Niet ‘ik heb rechten dus’, maar ‘hoe kunnen rechten worden vormgegeven in de 

praktijk’ 
 Het is niet omdat je recht hebt op iets dat dit recht gerealiseerd wordt 

o Dialoog aangaan met praktijk: hoe komt het dat deze rechten niet gerealiseerd 
worden?  

 Impliceert een opvatting over burgerschap zonder vertrek vanuit norm  
o Visie op burgerschap wordt ontwikkeld vanuit dialoog in relatie tot en met mensen  
o Er wordt niet vertrokken vanuit een norm 

 Hulpverlener is hierdoor geen deskundige die moet opleiden tot volwaardig burgerschap 
volgens bestaande normen  

o Er is een bepaald idee over hoe burgerschap er moet uit zien cfr. technische lezing  
o Een hulpverlener is iemand die samen met het kind of de jongeren aan de slag gaat en 

gaat nadenken over de rechten die ze hebben  
 Referentie naar ‘rechtendenken’ betekent niet per definitie een ander perspectief op 

kinderen en ouders en niet per definitie meer respect  
o Het feit dat de rechten van kinderen bestaan is geen garantie voor de realisatie van 

deze rechten  
o Een technische lezing van kinderrechten houdt geen enkele garantie in, omdat de 

verantwoordelijkheid niet bij de samenleving gelegd wordt, maar bij de individuele 
kinderen die verantwoordelijkheid hebben om hun rechten te realiseren 
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GEMEENSCHAPSINSTELLINGEN  

 

 Jeugdrechter kan minderjarigen in gemeenschapsinstelling plaatsen indien  
 Enkel de jeugdrechter heeft het mandaat om iemand te plaatsen in een GI  

o MOF  
o VOS  

 Bv. slachtoffers van tienerpooiers: men wilt deze meisjes uit hun context halen 
door hun ergens anders te plaatsen, maar er is soms geen plaats in andere 
instellingen of de pooiers komen langs in deze instellingen, waardoor ze 
afgeschermd moeten worden in de gemeenschapsinstellingen 

 Diverse mogelijkheden  
o Open campus (12 jaar) 
o Gesloten campus (14 jaar)  
o Detentiecentrum (jeugdgevangenissen) Tongeren (16 jaar) 

 Per definitie forum waar rechten en context in spanning komen  
o Cfr. Commissie van Toezicht 

 

COMMISSIE VAN TOEZICHT  

 Toezichtsorgaan voor alle gesloten en besloten Vlaamse instellingen waar jongeren verblijven  
o 11 voorzieningen/instellingen  

 Vrijwillige burgers die het reilen en zeilen in de instelling opvolgen  
 Tussentijdse verslagen 

o Isolatie, infrastructuur, sancties, privacy, dossier  
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INTEGRALE JEUGDHULP 
NAAR EEN BETERE JEUGDZORG? 

SITUERING 

1998: MAATSCHAPPELIJKE BELEIDSNOTA JEUGDZORG 

 Verkokering 
 Ondoorzichtig kluwen 
 Restgroepen 
 Aanbodgestuurde hulp 

→ Uitbouw van integrale jeugdhulp 

DOEL 

1. De jeugdhulp vraaggerichter te maken 
2. Door middel van meer samenwerking en afstemming 
3. Tussen de verschillende sectoren die jeugdhulp aanbieden 

 

Van versnipperde sectoren naar samenwerkende netwerken rechtstreeks toegankelijke hulp en een 
nieuwe toegangspoort:  

  

 

 

 

 

Trechtermodel 
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TAAL BINNEN INTEGRALE JEUGDHULP 

 Ontwikkeld om de nieuwe structuren met elkaar te kunnen laten praten. 
 Typemodules: algemene formulering van een aanbod op sectorniveau los van een voorziening 

(WAT) (cfr. Verder Indicatiestelling) 
 Modules: concretisering van een typemodule - op organisatieniveau – verschillende modules 

mogelijk (WAAR) (cfr. Verder jeugdhulpregie) 

 

DOEL VAN DEZE INGREPEN? 

 

 

 

 

 

 

 

VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE JEUGDHULP 

 Lineair trechteridee, beginnend bij het netwerk, de familie, de maatschappij 
 Ontwikkelen/introduceren van nieuwe methodieken (Bv. Familie Netwerk Beraad, Nieuwe 

Autoriteit, ...) 
 Bij aanmelding TP of GV verslag over krachtgericht werken 

 

HULPCONTINUÏTEIT WAARBORGEN 

 Bv. Multi Functionele Centra (MFC’s) met verschillend aanbod residentieel of ambulant dat 
flexibel ingezet kan worden 

 Cliëntoverleg (georganiseerd door de Afdeling Continuïteit en Toegang (ACT) 
 Case management bij de GV’s (observerend en interveniërend) 

 

VOORZIEN IN CRISISHULP 

 24/24 en 7/7 
 Snel inzetbare hulp: 

o Crisisinterventie (n dagen contexthulp) 
o Crisisbegeleiding (ambulant maand) 
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o Crisisopvang (resid. 7 dagen max +7) 

 

MAXIMALE PARTICIPATIE MINDERJARIGE EN GEZIN 

Drie niveaus: 

 Op casusniveau: inspraak van cliënten op wat met hen gebeurt 
 Op voorzieningenniveau: impact van cliënten op keuzes van een voorziening 
 Op beleidsniveau: impact op beleidsbeslissingen 

 

TIJDIGE TOEGANG TOT HULP 

De vijf B’s:  

 Bruikbaar 
 Bereikbaar 
 Beschikbaar 
 Begrijpbaar 
 Betaalbaar  

Brede instap, versterken van de eerste lijns hulp 

 

GEPAST OMGAAN MET VERONTRUSTING 

 Integriteit minderjarige in gedrang 
 Gedeelde zorg over sectoren heen als uitgangsprincipe 
 Eerst praten  
 Indien zorg te groot: gemandateerde voorzieningen (VK en OCJ) 

 

INTEGRALE JEUGDHULP 
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Twee belangrijke nieuwkomers:  

 De intersectorale toegangspoort 
 De gemandateerde voorzieningen 

 

 

VERSCHILLENDE LUIKEN  

RECHTSTREEKST TOEGANKELIJKE JEUGDHULP 

 Alles voor de poort 
 Vrij toegankelijk voor cliënt 
 Zonder beslissing van de poort 
 Brede instap 
 Probleemgebonden hulp 
 Multidisciplinaire Team (MDT) 

 

DE BREDE INSTAP 

 Je kan er als cliënt terecht met alle hulpvragen! 
 Aanbod vanuit drie sectoren: CLB, AWW en K&G 
 Drie kernopdrachten:  

o Vraagverheldering 
o Informatieverstrekking 
o Kortdurende hulp 

 Voorbeelden : JAC, CLB, Preventieve zorg K&G, Inloopteam van K&G 

Waarom een Brede instap? 

 Verbeteren van de toegang 
 Vermijden dat cliënten sociale kaart moeten kennen om de juiste hulp te vinden 
 Met zo min mogelijk stappen tot de juiste hulp 

Werkingsprincipes Brede Instap 

 Optimale toegankelijkheid (5b’s) 
 Maximale aandacht voor de eigen krachten van de cliënt 
 Participatie stimuleren 
 Gepast omgaan met verontrustende situaties 
 Continuïteit van de hulp realiseren:  
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o Op een goede manier doorverwijzen naar andere vormen van hulpverlening 
o Contactpersoon en aanmelder naar de ITP, OCJ en VK indien nodig 

 

PROBLEEMGEBONDEN HULP 

 Er is een specifiek gedefinieerd probleem 
 Rechtstreeks toegankelijk: ofwel via doorverwijzing Brede Instap ofwel zelf binnen stappen 
 Zelfde werkingsprincipes Brede Instap 

o Bv. Therapie bij GGZ, Ondersteunende pleegzorg, kortdurende opvang CKG, 
Ambulante thuisbegeleiding, zelfstandig wonen,... 

 

MDT: MULTIDISCIPLINAIR TEAM 

 Gespecialiseerde teams voor diagnostiek 
 Onderworpen aan kwaliteitseisen 
 Diverse teams qua expertise en specialisatie  
 Ruime doelgroep van de jeugdhulpverlening en /of doelgroep met bijzondere hulpvragen 
 MDT’s staan in voor aanmelding bij de ITP 
 Zie tekening: komen op verschillende plaatsen opduiken 

o Binnen IJH 
o Buiten IJH: kinderpsychiatrische dienst, revalidatiecentra,…. 

 MDT georganiseerd door de overheid: 
o Gemandateerde voorzieningen 
o Sociale diensten van de jeugdrechtbank 

Werkingsprincipes MDT 

 Diagnostiek voor verdere hulpverlening in RTJ of NRTJ 
 Besluitvorming gebeurt in teamverband 
 Zorgintensiteit bepalen 
 Contact en aanmelder bij de ITP (A-doc) 
 De cliënt wordt maximaal betrokken 

 

ONDERSTE BALK OP TEKENING 

 Crisishulp: wijziging, cliënten kunnen rechtstreeks aanmelden (itt tot voor nieuwe decreet) 
 Clientoverleg: afstemming tussen hulpverleners rond één specifieke situatie 
 Bemiddeling: inzetbaar bij vastgelopen hulpverlening (subsidiariteitsprincipe) 

o Subsidiariteit:  
 Zoveel mogelijk de minst ingrijpende hulp inzetten.  
 Niet ingrijpen heeft de voorkeur op ingrijpen.  
 Vrijwillige boven gerechtelijke hulp. 
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INTERSECTORALE TOEGANGSPOORT 

 Wanneer? Context en aanbod RTJ is ontoereikend  
 Nood aan meer zorg: opname MPI, Begeleidingstehuis, ... 
 Één uniforme toegang voor alle NRTJ 
 Belangrijk principe: scheiding tussen Indicatiestelling en jeugdhulpregie 
 IS = Welke hulp is nodig? 
 JHR = zoeken naar het realiseren van deze hulp 
 Stap naar ITP = toestemming client! 
 Belangrijke wijziging: combinaties tussen typemodules zijn mogelijk 
 Aanmelders? Basisidee: de contactpersoon-aanmelder is voor alle partijen de aanspreek-

persoon tijdens de behandeling van de aanvraag door de toegangspoort (van aanvraag tot en 
met de opstart van de hulp) en dus verantwoordelijk voor de hulpcontinuïteit.  

o Jeugdhulpaanbieders uit RTJ of NRTJ 
o Jeugdhulpaanbieders buiten het toepassingsgebied van IJH 
o Voorzieningen erkend als MDT 

 Als een erkend MDT betrokken is bij de aanvraag, neemt deze steeds de rol 
van de contactpersoon-aanmelder op zich. 

 Voorwaarde: E-Health registratie voor toegang tot het A-doc 
 Aanmeldingscodument (A-DOC): identificatiegegevens, aanvullende 

info, vraagverheldering en diagnostiek 
 Start voor priorisering (traject wordt erin duidelijk dat al werd gelopen) en analyse van de 

intersectorale toegangspoort.  
o Bij crisissituaties (zonder beschikbare reguliere hulpverlening) kan er aangemeld 

worden bij het meldpunt crisis. 
o Verontrustende situaties kunnen via een consult besproken worden met een 

gemandateerde voorziening of indien de hulpverlener echt niet meer verder kan, na 
een teambeslissing, aangemeld worden bij een gemandateerde voorziening. 

o Noodsituaties zullen nog steeds zoals vandaag de dag, gemeld worden bij parket. 
o Indien de aanmelder/contactpersoon en cliënt niet (langer) op dezelfde lijn zitten qua 

vraag naar jeugdhulp en er geen sprake is van verontrusting, dan kan een beroep 
worden gedaan op de functie bemiddeling. 

 

EINDDOEL ITP 

 Opmaak indicatiestellingsverslag (ISV)  
 Combi modules RTJ - NRTJ 
 Timing: 30 dagen 
 Cliënt kan second opinion aanvragen 
 Interactief proces tussen betrokkenen 
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MODULES? 

 Transparant, eenvoudig en werkbaar 
 ITP baseert zich op type-modulering voor indicatie en modulering voor jeugdhulpregie 
 Doorgedreven intersectorale flexibilisering 

 

NIET RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE JEUGDHULP (NRTJ) 

 Alles na de ITP 
 Pleegzorg, opvang en begeleiding in residentiële setting, langdurig verblijf in CKG, combinaties 

van verschillende modules,…. 
 Voorbeeldtrajecten 

o Sam  
o Kenny  

Sam  

Sam is 5 jaar en zit in de tweede kleuterklas van een school voor buitengewoon kleuteronderwijs 
wegens zijn visuele handicap (type 6).  Tijdens de kleuterklas merkt de juf dat er sprake is van een 
meervoudige problematiek: naast zijn visuele handicap is er ook sprake van een motorische en mentale 
beperking.  Tijdens het oudercontact geven de ouders ook aan dat ze de opvoeding niet 
aankunnen.  Het betrokken CLB organiseert een gesprek met de ouders en de school, observeert Sam 
en stelt voor om aan de hand van een diagnostisch onderzoek te achterhalen waar het fout loopt.   

Het onderzoek bevestigt dat Sam een matig mentale handicap en een motorische beperking heeft. Er 
is nood aan aangepaste ondersteuning.  Het MDT (multidisciplinair team) maakt een A-doc op ten 
aanzien van de toegangspoort en formuleert meteen een voorstel van indicatiestelling: verblijf voor 
minderjarigen met een handicap, bv. in een MPI, en ambulante begeleiding voor minderjarigen met 
een handicap.  

Omdat de aanmelding van een MDT komt kan het team indicatiestelling deze aanvraag snel 
behandelen (consensusdossier) en komt het indicatiestellingsverslag snel bij het team jeugdhulpregie 
terecht.  De ouders van Sam zijn immers nauw betrokken geweest bij het diagnostisch onderzoek en 
kennen het voorstel dat het MDT overgemaakt heeft aan de toegangspoort. 

Bij het team Jeugdhulpregie wordt voor dit dossier een bijzondere procedure gevolgd gezien er een 
typemodule handicap is geïndiceerd: de jeugdhulpregisseur bereidt het dossier voor, voor de 
Intersectorale Regionale Prioriteitencommisie, die beslist of er prioriteit kan worden toegekend aan 
het dossier van Sam.   

Daarna kan de jeugdhulpregisseur opnieuw aan de slag: hij maakt een lijst (shortlist) op van 
voorzieningen in de regio die een module verblijf voor minderjarigen met een handicap voor kinderen 
van vijf jaar aanbieden. De ouders kunnen nu de voorzieningen bezoeken en een keuze maken.  Van 
zodra zij hun keuze gemaakt hebben en de voorkeurvoorziening geeft haar akkoord, kan de hulp 
opgestart worden van zodra er een plaats vrijkomt voor Sam. Het CLB en het MPI maken afspraken 
over de overdracht van het dossier. 
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Kenny  

De moeder van Kenny vertelt aan de regioverpleegkundige van K&G (Kind en Gezin) dat ze de 
opvoeding van haar zoon niet meer aankan, ze weet niet waar naar toe en vreest voor ongelukken als 
er niets gebeurt.  De regioverpleegkundige bevraagt bij de moeder het probleem en zoekt naar 
ondersteunende krachten in de omgeving.    Gezien de verpleegkundige de situatie vrij ernstig inschat 
en de moeder weinig of geen context heeft, stelt de medewerker voor om beroep te doen op een CKG 
(Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning). De jongen kan daar tijdelijk terecht (korte 
residentiële module van 6 weken) en er wordt meteen ook gezinsbegeleiding opgestart in functie van 
een spoedige terugkeer naar huis.   

Toen het net iets beter ging verliest de moeder haar job en komt ze in een zware depressie terecht.  
Het CKG beslist samen met de moeder om een A-document  (Aanmelddocument bij de intersectorale 
toegangspoort) in te vullen om meer langdurige opvang (in het eigen CKG) aan te vragen bij de 
toegangspoort. 

Het team indicatiestelling screent de aanvraag en onderzoekt of de nood aan ingrijpende hulp reëel is. 
Op basis van de aangereikte informatie kiest het team indicatiestelling voor de typemodule 
perspectiefzoekende pleegzorg voor een termijn van 6 maanden. 

De beslissing wordt teruggekoppeld naar het CKG dat de rol van contactpersoon/ aanmelder opneemt 
tijdens de procesvoering van de toegangspoort.  Het CKG bespreekt op haar beurt het voorstel van 
pleegzorg met de moeder en samen beslissen ze dat ze akkoord kunnen gaan met het voorstel.   

Wanneer het indicatiestellingsverslag is afgerond komt dit terecht bij het team jeugdhulpregie.  Dit 
team gaat na welke voorzieningen in aanmerking komen voor de voorgeschreven of geïndiceerde hulp.  
Kenny komt op de wachtlijst terecht van een dienst voor pleegzorg. Het CKG bereidt de pleegplaatsing 
voor en plant een dossieroverdracht met de dienst voor pleegzorg. Van zodra de pleegzorg opstart 
stopt de rol van toegangspoort en het CKG en neemt de dienst voor pleegzorg Kenny ’s dossier in 
handen.  

 

OMGAAN MET VERONTRUSTING 

 Gedeelde verantwoordelijkheid van elke hulpverlener 
 Van POS naar verontrustende leefsituaties 

o Een verontrustende leefsituatie is een situatie die de ontwikkeling van de 
minderjarige bedreigt doordat zijn psychische, fysieke of seksuele integriteit of die 
van één of meer leden van het gezin wordt aantast of doordat zijn affectieve, morele, 
intellectuele of sociale ontplooiingskansen in het gedrang komen.  

 

GEMANDATEERDE VOORZIENINGEN 

Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) 

 Minderjarigen waarvan de ontplooiingskansen/integriteit bedreigd zijn 
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 Verontrustende leefsituaties die de jongeren schaden 

Vertrouwenscentrum kindermishandeling (VK) 

 Situaties van kindermishandeling  

 

Verschillende expertise   zelfde mandaat & regelgevend kader 

 

BASISPRINCIPES GEMANDATEERDE VOORZIENINGEN 

 Belang minderjarige staat centraal 
 Maximaal contextgericht  en subsidiair 
 Maximale informatie (voorspelbaarheid) 
 Gedeelde besluitvorming 
 Maximale participatie aan het proces  
 Onafhankelijk van het hulpaanbod sectoren 

 

Voorbeeld: Cindy (verontrusting) 

Cindy, 16 jaar,  stapt naar het JAC (Jongeren Advies Centrum) en vraagt raad om alleen te gaan wonen.  
Ze is de bemoeizucht van  haar moeder beu.  

Het JAC stelt voor om de moeder ook eens uit te nodigen op gesprek en kan Cindy hiervan overtuigen.   

Daarbij vertelt de mama dat ze geen vat heeft op Cindy. Ze komt vaak dronken thuis, een stuk in de 
nacht.  Cindy zwakt de feiten af en geeft aan dat haar moeder hopeloos ouderwets is.  Na enkele 
bemiddelende gesprekken komen moeder en dochter tot een compromis: moeder zal Cindy meer 
vrijheid geven en Cindy komt op tijd thuis. 

Enkele weken later belt de moeder verontrust naar het JAC: Cindy hield zich aanvankelijk aan de 
afspraken, maar sinds ze een nieuwe vriend heeft gaat het van kwaad naar erger.  Cindy is altijd 
dronken heeft vermoedelijk ook joints gerookt.   Het JAC nodigt Cindy uit maar zij zegt dat er niets aan 
de hand is: een joint roken is zo erg toch niet.  De JAC-medewerker maakt zich naar aanleiding van het 
laatste gesprek toch zorgen (Cindy ziet er vermagerd en verwaarloosd uit) en neemt contact op met 
het OCJ voor consult (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg).  Het OCJ stelt voor om Cindy te motiveren 
om hulp te zoeken bij een CGG (Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg).  Het JAC probeert dit aan 
de hand van motiverende gesprekken maar Cindy weigert en minimaliseert alles. De situatie wordt 
erger en erger: Cindy spijbelt en blijft blowen.  Het JAC verliest de grip op Cindy en beslist in team om 
een melding te doen bij het OCJ.   

Na de melding start het OCJ een caseonderzoek.  Afhankelijk van de uitkomst kan het OCJ voor 
uiteenlopende sporen kiezen:  

Het druggebruik van Cindy staat centraal als probleem, gespecialiseerde hulp dringt zich op  
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Spoor 1: Cindy zal het CGG bezoeken i.f.v. haar drugprobleem, om een verwijzing naar het gerechtelijke 
te vermijden. Zij vindt evenwel niet dat er echt een probleem is en vindt de acties van OCJ en moeder 
zwaar overroepen. Het OCJ zal hier interveniërend optreden en geeft duidelijk aan in het 
hulpverleningsprogramma wat nodig is voor het OCJ om minder bezorgd te zijn en de maatschappelijke 
noodzaak tot hulverlening af te sluiten.  

Het druggebruik van Cindy is een symptoom van een onhoudbare thuissituatie 

Spoor 2: het OCJ komt tot het besluit dat gelet op de verstoorde relatie en de conflicten tussen moeder 
en Cindy  de thuissituatie van Cindy niet langer houdbaar is. Cindy loopt steeds vaker weg, blijft langer 
weg. Het OCJ beslist dat een TCK een goede oplossing zou zijn voor Cindy, in combinatie met de hulp 
van een CGG i.f.v. het druggebruik van Cindy. Cindy aanvaardt de hulp omdat ze dan thuis weg is. 
Moeder wil Cindy niet graag loslaten, maar wil ook niet naar de jeugdrechter en gaat dus toch akkoord, 
hoewel ze ook graag wil dat de relatie met Cindy wordt hersteld. Het JAC heeft sinds de aanmelding 
bij het OCJ geen krediet meer bij Cindy en een stevige aanklampende opvolging is nodig om greep te 
houden op de situatie. Het OCJ beslist tot interveniërend casemanagement en meldt aan bij de 
toegangspoort ifv TCK. Daarnaast wordt Cindy toegeleid naar het CGG. De consulent van het OCJ 
coördineert de beide soorten hulpverlening door middel van afspraken met beide voorzieningen.  

Na 6 maanden ziet Cindy er veel beter uit. Ze is al een maand afgekickt van de drugs en gaat regelmatig 
naar school. Ze is ook zelfstandiger geworden. Er zijn zelfs stappen gezet in de richting van een herstel 
van de relatie met moeder. Cindy heeft vertrouwen in de begeleiders van de kamertraining. Zij is 
relatief gelukkig. Moeder ziet inmiddels ook in dat de lopende hulpverlening voor Cindy een goede 
zaak is, maar hoopt nog wel op een terugkeer naar huis. Het OCJ vindt niet dat haar intensieve 
interveniërende opvolging nog nodig is. De hulpverlening loopt goed. Ze wil evenwel niet loslaten 
omdat Cindy nog maar recent is afgekickt. Daarnaast bestaat nog een latente vrees dat moeder Cindy 
te snel opnieuw naar huis wil laten komen. Er wordt dan ook geschakeld naar observerend 
casemanagement. OCJ laat niet los, maar volgt op van een afstand. 

 

GERECHTELIJKE JEUGDHULP? 

 Politie/burger: MOF 
o Meldingsplicht bij misdrijven gepleegd tegen een minderjarige, bij noodtoestand bv. 

Ernstige verwaarlozing 
 Hulpverlener (458bis SW/ noodtoestand) 
 Gemandateerde voorziening als  

o Er  MaNO is ( besproken met de cliënt) 
o De minimale veiligheid niet gegarandeerd 
o Er geen medewerking voor onderzoek MaNO is 

 

BETROKKENHEID JEUGDRECHTER 

 Vordering van het parket na doorverwijzing vanuit gemandateerde voorziening 
 Procedure hoogdringendheid 
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 Minderjarigen die als misdrijf omschreven feit pleegden.  

 

SOCIALE DIENST JEUGDRECHTBANK 

 Soortgelijke rol gemandateerde voorziening langs justitiële zijde 
 Uitzondering (MOF) 
 Gemeenschapsinstellingen: niet via ITP (federale materie!) 

o Als de jeugdrechter voor een MOF beroep doet op de NRTJ zal hij ook via ITP gaan. Als 
hij de jongere wilt verwijzen naar een gemeenschapsinstelling staat dit los van het 
nieuwe jeugdhulplandschap. Is federale materie en het nieuwe jeugdhulplandschap is 
Vlaams materie.  

 

KRITIEKEN OP INTEGRALE JEUGDHULP 

 Teveel nadruk op systemische (cfr. Onderzoek Naert et.al. (2017), continuïteit vooral bekeken 
vanuit management perspectief i.t.t. perspectief van jongeren 

 Bepaalde doelen blijven onderbelicht, ook in de nieuwe structuur (vermaatschappelijking?) 
 Veel kritiek vanuit cliëntperspectief:  

o Ondoorzichtigheid, Kluwen 
o Weinig flexibele inspraak en weinig zicht op echte verandering 

 Flexibiliteit??? Bv. Ambulante hulp voor de TP vooraf beperkt in aantal contactmomenten 
(hangt samen met de definiëring van modules!) 

 Reeds meer dan 10 jaar in ontwikkeling maar top-down.  
o Veel jeugdhulpverleners kennen het niet 

 Voorveld te weinig betrokken (doen ook aan begeleiding en hulpverlening!) Straathoekwerk, 
jeugdwelzijnswerk, opbouwwerk, integratiesector, enz.  

 Bepaalde jeugdhulp valt niet onder beleidsbevoegdheid en werd minder meegenomen in 
proces (kinder –en jeugdpsychiatrie, drughulpverlening) 

o Integrale Jeugdhulp is een beleidsproces dat de Vlaamse jeugdhulp wil optimaliseren.  
Niet alle jeugdhulp valt hier onder, bv. kinder- en jeugdpsychiatrie of de  
drughulpverlening. Deze diensten zijn niet onmiddellijk in de hervorming betrokken 
maar uiteraard zullen ook zij zich opnieuw moeten positioneren en afstemming 
zoeken met de nieuwe spelers. 
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AFKORTINGEN 
 

 A-document: aanmelddocument bij de 

intersectorale toegangspoort 

 AWW: algemeen welzijnswerk 

 CAP: centraal informatie- en 

aanmeldpunt 

 CGG: centrum geestelijke 

gezondheidszorg 

 CLB: centrum voor 

leerlingenbegeleiding 

 CO: cliëntoverleg 

 COS: centrum voor 

ontwikkelingsstoornissen 

 EMK: experimenteel modulair kader 

 FID: frequentie intensiteit duur 

 GV: gemandateerde voorziening 

 IJH: integrale jeugdhulp 

 IPH: intersectorale prioritaire 

hulpvragen 

 IRPC: intersectorale regionale 

prioriteitencommissie 

 IS: indicatiestelling 

 ISV: indicatiestellingsverslag 

 ITP: intersectorale toegangspoort 

 JHB: jeugdhulpbeslissing 

 JHR: jeugdhulpregie 

 IMB: individuele materiële bijstand 

 

 JRB: jeugdrechtbank 

 MN: maatschappelijke noodzaak 

 MDD: multidisciplinaire dossier 

 MDT: multidisciplinair team  

 MFC: multifunctioneel centrum 

 NRTJ: niet rechtstreeks toegankelijke 

jeugdhulp 

 OBC: observatie en 

behandelingscentrum 

 OCJ: ondersteuningscentrum jeugdzorg 

 OOOC: onthaal, oriëntatie en 

observatiecentrum 

 PAB: persoonlijk assistentie budget 

 PVF: persoonsvolgende financiering 

 RTJ: rechtstreeks toegankelijke 

jeugdhulp 

 SDJ: sociale dienst gerechtelijke 

jeugdbijstand 

 TM: typemodule 

 VAPH: Vlaams agentschap voor 

personen met een handicap 

 VIST: versnelde indicatiestelling en 

toewijzing 

 VK: vertrouwenscentrum 

kindermishandeling 
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 Jeugdbescherming en jeugdhulp 

EXAMEN 
SYNTHESE VAN DE CURSUS  

 Centraal staat de idee van interventie: nadenken over de constructies die we maken in de 
hulpverlening over goede opvoeding, problematisch gedrag en kijken naar betekenissen die 
daar achter zitten 

o De redenen voor interventies zijn sociale constructies  
 We zien in de integrale jeugdhulp een ontwikkeling naar een discours over ‘recht op hulp’ 

o Tegelijkertijd mogelijke versterking van pedagogische paradox: sterke focus blijft op 
individueel gedrag/opvoedingsgedrag i.p.v. ook context (cfr. focus op diagnostiek, 
behandeling, cijfers,…) 

o Tegelijkertijd een minimalistische invulling recht op hulp (cfr. focus op verontrusting 
en inzet van hulp om andere hulp te vermijden) 

 Belangrijk als pedagoog/sociaal werker kritisch na te denken over systeem, maar ook eigen 
positiebepaling  

 

EXAMEN  

 Te kennen: slides, nota’s en tekst jeugddelinquentie  
 Tekst/slides over integrale jeugdhulp als systeem in verondersteld te kennen, maar daar zullen 

geen examenvragen uit komen  
o Niet vragen wat het schema betekent: niet van buiten blokken  

 Maar ken wel de inhoud van het schema van JH (belangrijke notities) 
 Examen  

o Pedagogen: 5 vragen op 3 punten + oefening op 5 punten  
o Sociaal werkers: 6 vragen op 3 punten + 1 vraag op 2 punten  

 

VOORBEELDVRAGEN  

Examenvragen staan op Minerva  

 Bespreek het belang van de notie ‘recht op hulp’ in relatie tot het ontwikkelen van een 
pedagogie als opbouw van pedagogie 

 Bespreek het belang van de discussie over desistance in relatie tot het debat over evidence 
based hulpverlening  

 Bespreek de rol van de gemandateerde voorzieningen  
 Bespreek het OCMW paradigma en de relatie tot het recht op hulp  

 

 Lees goed de vraag!  
 Heel veel studenten vergeten een voorbeeld te geven  

  

 


