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 nota Staten-Generaal Bijzondere Jeugdzorg 

   informatief 
         
 

 

 

Waar staat de bijzondere jeugdzorg in 2020? 

 

 

In een evoluerend Vlaanderen heeft elke jongere het recht om kansrijk mee te groeien. 

Jongerenwelzijn is de stuwende kracht van de hulp aan jongeren in een moeilijke leefsi-

tuatie en gaat tot het uiterste voor jongeren in moeilijke leefsituaties. 

 

De bijzondere jeugdzorg is een immer evoluerende sector die voor ingrijpende verande-

ringen staat. Op een dergelijk cruciaal moment willen we ons buigen over de toekomst en 

de visie van de sector. Op vraag van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en 

Gezin Jo Vandeurzen, organiseert Jongerenwelzijn - in nauwe samenwerking met zijn 

Raadgevend Comité - een Staten-Generaal voor de Bijzondere Jeugdzorg. Op deze Sta-

ten-Generaal willen we een document presenteren dat wordt gedragen door allen die de 

sector genegen zijn, en dat de visie van de bijzondere jeugdzorg in 2020 beschrijft en de 

daaruit voortvloeiende doelstellingen benoemt.  

 

Bij de opmaak van deze visietekst wordt rekening gehouden met de beleidsnota van de 

voogdijminister en met de recent aangenomen motie bij de maatschappelijke beleidsnota 

jeugdzorg
1
 van het Vlaams Parlement. 

 

Het is van essentieel belang dat een dergelijk werkstuk wordt gedragen en opgesteld 

door en met de hele sector. Cruciale partners hierbij zijn private voorzieningen, koepelor-

                                                      
1
 Op voorstel van de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid besliste het Uitge-

breid Bureau van het Vlaams Parlement op 5 juli 2010 een themadebat te houden over jeugdzorg, waarvoor 
een commissie ad hoc, met als benaming "Commissie Jeugdzorg", werd opgericht. De taak van de commissie 
was het zoeken naar maatschappelijke verklaringen voor de voortdurend stijgende instroom van jongeren in de 
(bijzondere) jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg, en te komen tot beleidsvoorstellen op korte, middel-
lange en lange termijn die de voortdurend stijgende instroom moeten tegengaan.  
De werkzaamheden van de commissie ad hoc resulteerde in een maatschappelijke beleidsnota jeugdzorg (stuk 
1190 (2010-2011) – Nr. 1) ingediend in het Vlaams Parlement op 16 juni 2011 (2010-2011). De plenaire verga-
dering op 5 juli 2011 heeft de motie van de dames Katrien Schryvers, Else De Wachter, Vera Celis en Vera 
Jans, de heer John Crombez en de dames Danielle Godderis-T’Jonck en Tinne Rombouts (stuk 1190 (2010 – 
2011) – Nr. 5 ingediend op 27 juni 2011 (2010-2011)) aangenomen. 
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ganisaties, belendende sectoren, cliënten
2
, wetenschaps- en onderzoekspartners, magi-

stratuur, e.a. 

 

Er is gekozen om het rapport op te bouwen aan de hand van verschillende thema’s die 

van belang zijn voor de bijzondere jeugdzorg. Elk thema wordt voorgezeten door een lid 

van het Raadgevend Comité van Jongerenwelzijn.  

 

De ontwikkeling van de visietekst gebeurt procesmatig. Om de Staten–Generaal Bijzon-

dere Jeugdzorg voor te bereiden en te organiseren, zetten experten een gestructureerde 

dialoog op in een aantal themagroepen. Het gesprek vertrekt van een startnota die de 

contouren van het thema aflijnt. De opdracht van een themagroep is het uitwerken een 

strategische visie in een tussentijds themarapport. Daarin worden behalve de visie op het 

thema ook strategische en operationele doelstellingen geformuleerd.  

 

De tussentijdse themarapporten worden voorgelegd aan een breder publiek. Dat gebeurt 

door de organisatie van een ronde tafel en door de mogelijkheid om schriftelijk te rea-

geren. Waar de themagroepen op basis van expertise worden samengesteld, streven de 

ronde tafels representativiteit na.  

Tegelijk worden de tussentijdse themarapporten voorgelegd aan een expertengroep. 

Deze groep heeft als opdracht de tussentijdse themarapportenrapporten te analyseren 

naar interne congruentie, het niveau van uitwerking en het gewicht per doelstelling. 

 

De gesprekken van de ronde tafel, de reflectie van de expertengroep en de schriftelijke 

reacties uit het werkveld leiden tot een aangepast themarapport.  

 

Tot slot worden alle themarapporten gebundeld en verwerkt in een syntheserapport. Dat 

rapport bundelt de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen uit de themarapporten in 

een consistent en geïntegreerd geheel. Dat rapport wordt op de Staten-Generaal Bij-

zondere Jeugdzorg voorgesteld.  

 

Een stuurgroep, bestaande uit de voorzitters van de thema’s en een afvaardiging van 

het kabinet Welzijn en Jongerenwelzijn, wordt - met het oog op het bewaren van het 

overzicht - op de hoogte gehouden van de werkzaamheden van de themagroepen en kan 

desgevallend de themagroepen bijsturen.  

 

 

 

 

                                                      
2
 Onder ‘cliënten’ wordt begrepen: jongeren, hun opvoedingsverantwoordelijken en hun context. 
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Thema’s  

 

De thema’s en hun voorzitters zijn: 

1. Positie bijzondere jeugdzorg binnen Integrale Jeugdhulpverlening en samenwerking 

Voorzitter Rik Bloemen 

2. Zorg op maat privaat hulpaanbod (flexibilisering, differentiatie, modulering, multifunc-

tionaliteit, cliënttrajecten, pleegzorg) 

Voorzitter Jan Bosmans 

3. Zorg op maat in beveiligde opvang (flexibilisering, differentiatie, modulering, multi-

functionaliteit, cliënttrajecten) 

Voorzitter Johan Put 

4. Kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie en participatie 

Voorzitter Wim Taels 

 

 
 

Geïnteresseerd? 
 

Indien u op de hoogte wilt blijven van de werkzaamheden van de Staten-Generaal, kunt 

u zich inschrijven op een verzendlijst. U ontvangt een bericht met de stand van zaken 

zonder dat daarin wordt ingegaan op de inhoud. Deze informatie zal ook de website van 

Jongerenwelzijn (www.jongerenwelzijn.be) worden gepubliceerd. Een e-mailbericht aan 

statengeneraal@jongerenwelzijn.be volstaat.  

 

Experten bemannen de themagroepen, de ronde tafels streven representativiteit na. 

Indien u graag deel zou uitmaken van een ronde tafel, kunt u dit eveneens aangeven met 

een e-mail aan statengeneraal@jongerenwelzijn.be.  Vermeld uw naam, contactgege-

vens, de organisatie waarvoor u werkt en het thema waarnaar u solliciteert: 

 Thema 1: positie van de bijzondere jeugdzorg binnen integrale jeugdhulp en samen-

werking, ronde tafel op 15 maart 2012.  

 Thema 2: zorg op maat privaat hulpaanbod, ronde tafel op 6 maart 2012. 

 Thema 3: zorg op maat beveiligde opvang, ronde tafel op 16 maart 2012. 

 Thema 4: kwaliteit, effectiviteit, efficiëntie en participatie, ronde tafel op 8 maart 

2012. 

 

Alle tussentijdse themarapporten worden op de website van Jongerenwelzijn 

(www.jongerenwelzijn.be) gepubliceerd. U kunt uw bedenkingen en reflectie schrifte-

lijk overmaken.  
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