
Kinderen in verblijf die terug naar 
huis keerden in kader van de 

coronamaatregelen



When written in Chinese, the word 
"crisis" is composed of two characters -

one represents danger and the other 
represents opportunity. “ 

John F. Kennedy



2 invalshoeken

Vaststelling dat heel wat kinderen naar aanleiding van coronamaatregelen naar huis gegaan zijn ondanks indicatie 
‘verblijf’

Kans om te leren uit de vele inspanningen geleverd door iedereen in deze bijzondere periode. Zowel in huidige situaties 
als naar trajecten in de toekomst:

  Op welke manier kunnen gezinnen en hun context, samen met de hulpverlening en jeugdrechters mee zorg 
dragen voor maximale ontwikkelingskansen voor minderjarigen in een voldoende veilige omgeving? Waar liggen 
hier kansen om aan veiligheidsplanning van thuis uit te doen?

  Welke randvoorwaarden moeten er vanuit de overheid gecreëerd worden om structureel nog meer in te 
kunnen zetten op innovatieve vormen van aanbod als alternatief voor residentiële zorg? Welke lessen leren we met 
betrekking tot indicatiestelling verblijf en het vormgeven van veiligheidsplannen in de context?



Proces

• Najaar 2020 focusgroepen in elke regio

• Verwerking focusgroepen en andere bronnen zoals rapport KRC, besprekingen IROJ,..

• Verschillende thema’s:
- Wat werkte?
- Aanbevelingen vanuit deelnemers
- Link met lopende trajecten

• Conclusie en hoe verder?



Indicatie verblijf

• Indicatie verblijf blijvend in vraag stellen, focussen op wat nodig is om kind/jongere wel in context te laten 
verblijven.

• Echt luisteren naar kinderen, jongeren en ouders bij indicatiestelling 

• Het stappenplan moet meer concreet geënt zijn op terugkeer naar huis

Jeugdhulp zet nog sterker in 
op vroegtijdige mobiele 

ondersteuning



De hulpverlening 
maakt meer gebruik 

van de krachten in het 
gezin en het bredere 

netwerk

Versterking netwerkgericht 
werken halveert de 
wachtlijsten voor 
residentiële hulp

• Voor élke jongere wordt een contextbegeleider, iemand die de draad mee kan vasthouden, voorzien. 

• De verblijfplaats van het kind, de jongere wordt vanuit gemeenschappelijk inzicht (kinderen, ouders, context, 
hulpverleners) en door middel van een concreet plan bepaald door de gezinnen in samenspraak met de jeugdhulp. 
De stem van het kind als toetssteen voor wat voorgesteld wordt.

• Ondersteun gezinnen van kinderen, jongeren, jongvolwassenen in het installeren van een structuur aangepast aan 
de problematiek. Voorzie paramedische ondersteuning waar noodzakelijk. Bekijk aansluiting bij een groep in functie 
van de ontwikkelingskansen.  

• Zorg voor extra ogen in het gezin.

• Inzetten van herenigingsmethodiek.

• De intensiteit van contextbegeleiding moet flexibel ingezet kunnen worden.

Resoluut gaan voor netwerkversterkend, intensief 
mobiele & aanklampende begeleiding mét vangnet

Elke jongere heeft een 
(context)-begeleider die 
zijn hulptraject opvolgt



Regie bij gezinnen & jongeren, ook bij verontrusting 
of maatschappelijke noodzaak

• In het belang van de kinderen/jongeren en hun omgeving is het belangrijk om snel te komen tot een gericht en 
concreet stappenplan, geënt op terugkeer naar huis. 

• Om het hulpverleningstraject en het gezinsplan voor de gezinnen overzichtelijk te houden zou een 
gebruiksvriendelijke app handig zijn.



FLEXIBILITEIT in de procedures, processen, in inzet 
middelen, organisatie verblijf, inzet personeel 

• Bekijk de mogelijkheid om de caseload van de consulenten naar beneden te halen of minder essentiële opdrachten 
te schrappen, zodat ze tijd en ruimte hebben om elk dossier ter harte te nemen.

• 1 budget per jongere, flexibel inzetbaar, los van modules. 

• Blijf verder inzetten op innovatie in verblijf

• Organiseer het verblijf in functie van waar een kind nood aan heeft, maak het mogelijk dat er flexibel kan 
omgesprongen worden met verblijfsmogelijkheden

• Schrap termijnen crisisopvang, laat de jongere op één plek verblijven tot er een structurele oplossing gevonden is 

Flexibel schakelen in 
jeugdhulptrajecten 

wordt de norm

Crisisplaatsen 
worden omgevormd 
naar crisistrajecten



Geen schrik voor digitaal 

• Investeer in mogelijkheden om digitaal te werken, ook bij gezinnen

• Verspreid richtlijnen rond veilig digitaal contact

• Breng laagdrempelige hulp meer in beeld, ook online, via sociale media: waar kan iemand terecht met vragen?

Digitaal samenwerken 
geeft vrijheid en ruimte 

aan hulpverleners



Algemene samenleving: minder druk (inz. 
onderwijs)

• Zet in op alternatieve vormen van onderwijs om tegemoet te kunnen komen aan de leerplicht.

• It takes a village to raise a child. Verruiming van de leefomgeving van kinderen, jongeren en jongvolwassenen 
verhoogt de veiligheid. Nog meer inzetten op betrekken van vrijwilligers in de dagelijkse werking van een 
voorziening.

• Vergroot het (formeel/informeel) netwerk rond jongeren die op internaat zitten.

Elke jongere heeft recht op 
een aangepast leertraject



Conclusie en hoe verder?

• grote meerwaarde van out of the box denken 

• nood aan doorgedreven inzet op wat gezinnen nodig hebben om kinderen veilig in hun context te laten opgroeien.
 Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ook dit out of the box denken mogelijk is buiten coronatijden? Wat kunnen 

organisaties hierin zelf ondernemen, welke rol kan de overheid hierin spelen? 
 Op welke manier kunnen we de toen noodzakelijk aangeleerde creativiteit vast blijven houden en vermijden dat 

we al te snel terugplooien op oude gewoontes? 
 Wat hebben we nodig om echt tot een paragdigma-shift te komen als het gaat om kinderen te laten opgroeien 

in een veilige omgeving?

Hoe kunnen we het geleerde vasthouden en samen aan de slag met de 
aanbevelingen in gedeelde verantwoordelijkheid?


