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WAAROM DEZE VERBETERNOTA, DEZE CONFERENTIE?

 Signalen van het werkveld: botsen op grenzen, 

machteloosheid

 Beleidsinitiatieven:

 Intersectorale zorgnetwerken

 Investeringen in nieuwe zorgvormen sinds decreet integrale 

jeugdhulp

 Uitbreiding capaciteit GES+, gemeenschapsinstellingen, e.a.

 2019: bijkomende input van 55 miljoen euro

 Vaststelling: investeren in intensieve vormen, blijvend 

aanhouden, maar ook: blijvend vraagstuk naar continuïteit 

en het vermijden van breuken
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BESCHOUWINGEN

 Uitdaging van agressie

 Maatschappij wordt complexer, dus ook hoe kinderen en 

jongeren zich hierin ontwikkelen

 Nood aan versterkte gemeenschappelijke inzichten en 

hulpverleningsstrategieën

 Het belang van het tijdskader, momentum:

 Inzichten uit de 4 werven

 Decreet betreffende het jeugddelinquentierecht

 Academische inzichten

 Resolutie voor een meerjarenperspectief



BELANG VROEGTIJDIGE 

ONDERSTEUNING

 Zo vroeg als mogelijk

 Inhoudelijke motivatie tot 

realisatie van het Agentschap 

Opgroeien

 Bruggen met onderwijs

 1 gezin 1 plan

 Ook: Overkophuizen, 

ketenaanpak intrafamiliaal 

geweld, Huizen van het Kind, …



BELANG VAN EEN GEDEELDE KIJK

 Gedeelde probleemanalyse of diagnostiek

 Met open vizier: geen dogmatische 
benadering 

 Wel minder vrijblijvend: niet steeds opnieuw 
nieuwe analyse, ander plan… ook niet in 
belang van kinderen, jongeren en 
gezinnen/netwerk zelf

 Versnippering: regionaal krachten bundelen

 Afstemming met rechtstreeks toegankelijke 
jeugdhulp (RTJH) – netwerken 1gezin I plan



BELANG VAN DELEN 

VAN INFO

 Continuïteit van ondersteuning 

en zorg in ontwikkelingstraject 

 Focussen op mogelijkheden

 Goede praktijken: 

samenwerking met kinder- en 

jeugdpsychiatrie, casusoverleg, 

afspraken in RTJH

 3 lopende projecten ook van 

belang:

 e-youth

 Intersectoraal jaarverslag: 

eenduidigheid begrippen

 Longitudinaal onderzoek



BELANG VAN 
ORGANISATIE GERICHT 
OP CONTINUÏTEIT

 Discontinuïteit en breuken

 Impact op ontwikkelingstraject 

kinderen en jongeren

 Impact op personeel: nood aan 

herstel + mogelijkheden tot 

outreach op werkvloer

 Cf. oproep en toewijzing van 

de outreach gespecialiseerde 

GGZ in jeugdhulp

 Extra investering €2 miljoen

 Decreet 

jeugddelinquentierecht

 Meerjarenperspectief

 Infrastructuur



BELANG VAN DE 

ONTWIKKELING IN DE 

LEEFTIJD 10 TOT 14 JAAR

 Vaststelling inzet werven 

+ ook beleidsmatig 10 tot 

14 jaar op de agenda

 Belangrijk ook in shift 

naar vroeger en 

preventiever in jeugdhulp



BELANG VAN 

HECHTING

 Kinderen en jongeren 

gehecht, geaard in gezin, 

breder netwerk

 Belang van geborgenheid

 Kennisontwikkeling en 

inzetten op methodieken 

die netwerk centraal zetten

 Innovatie op kleinschaligheid 

installeren, ook in trajecten 

waar woonvormen 

noodzakelijk zijn



CONCLUSIE: NAAR JEUGDHULPORGANISATIE VAN DE TOEKOMST

 Lokaal, regionaal verankerd en uitgerust om ook vroegtijdig te ondersteunen

 Aansluiting op competenties van diagnostiek

 Versterkte synergie met kinder- en jeugdpsychiatrie

 Gericht op innovatie en flexibel in bijv. woonvormen met wisselende intensiteit, 

kleinschaligheid en slimme infrastructuur

 Consensus over meerjarenperspectief

 Op korte (impact jeugddelinquentierecht) en middellange termijn

 Concrete oproep om initiatieven te nemen, kenbaar te maken.


