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Jeugdhulp in crisis? 
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In deze analyse maken we een cijfermatige staat op van de jeugdhulp in Vlaanderen anno 2018. Hoeveel 
kinderen en jongeren met een zorgnood maken gebruik van jeugdhulp in Vlaanderen, en hoe is dat de 
laatste jaren geëvolueerd? Hoeveel kinderen met een zware zorgnood staan op een wachtlijst, en zijn die 
wachtlijsten gekrompen of gegroeid? Waar is er extra capaciteit gecreëerd, waar is er capaciteit verloren 
gegaan? En hoe leiden tekorten op één plek in het jeugdhulplandschap tot escalerende problemen elders 
in de jeugdhulp?

Op 1 maart 2014 werd het jeugdhulplandschap grondig gereorganiseerd: de start van de zogenaamde 
‘integrale jeugdhulp’, waarbij verschillende sectoren die voordien min of meer naast elkaar functioneerden 
werden samengebracht en hun aanbod werd gestroomlijnd. Dit maakt vergelijken tussen de jaren vóór 
2015 en nadien vaak moeilijk: vergelijkbare cijferreeksen ontbreken. We zullen ons noodgedwongen dan 
ook veelal beperken tot de periode 2015 tot en met 2017.

De meeste cijfers waar we gebruik van maken zijn gebaseerd op de intersectorale jaarverslagen jeugd-
hulp. Daarnaast is ook gebruik gemaakt van onder andere Zorgregierapporten (van het Vlaams Agent-
schap voor Personen met een Handicap), werkingsverslagen van jeugdrechtbanken, en jaarverslagen van 
verschillende private erkende voorzieningen in de jeugdhulp.

We bespreken achtereenvolgens de brede instap, de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, de niet-recht-
streeks toegankelijke jeugdhulp, en de crisisjeugdhulp en de gerechtelijke jeugdhulp, alvorens te conclu-
deren.



Brede instap.

Een eerste reeks spelers in het jeugdhulplandschap vinden we in de zogenaamde ‘brede instap’. De bedoe-
ling is dat kinderen en jongeren die ergens mee zitten, zich niet goed in hun vel voelen, het op school 
of thuis wat moeilijk hebben … zelf gemakkelijk de weg vinden naar iemand die hen verder kan helpen, 
zonder overbodige drempels.

1. Centra voor Leerlingenbegeleiding

De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) hebben hier door hun positie een unieke rol te spelen: 
leerlingen komen op school immers sowieso al in contact met medewerkers van het CLB, bijvoorbeeld 
door het medisch schooltoezicht. Elk jaar bereiken de CLB’s zo ongeveer de helft van alle leerlingen die 
school lopen in Vlaanderen.

Meer dan een kwart miljoen leerlingen stapt naar een medewerker van het CLB omdat ze met één of 
andere vraag zitten waar ze geen blijf mee weten: omdat het leren moeilijk gaat, omdat ze niet weten hoe 
het verder moet met hun studies, omwille van pestgedrag of problemen thuis …
Het aantal leerlingen dat deze stap zet, loopt wel al enkele jaren achteruit.

Als een kind niet afdoende geholpen is met een eerste gesprek over het probleem waarmee zij zitten, dan 
kan het CLB zelf een korte begeleiding voorzien, van twee tot acht sessies, om een oplossing te zoeken 
voor de problemen waarmee de leerling kampt. Iets meer dan 40.000 kinderen en jongeren maakten 
gebruik van deze mogelijkheid in 2017.



Wanneer de zorgvraag van de leerling van die aard is dat het CLB zelf niet de gepaste ondersteuning kan 
bieden, dan moet het een zgn. netwerkfunctie opnemen: het CLB verwijst het kind of de jongere niet 
simpelweg door, maar zorgt zelf voor het contact van de jongere met een meer gepaste hulpverleningsin-
stantie, zoals een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) of een Centrum voor Algemeen 
Welzijnswerk (CAW). 

Deze rol wordt steeds belangrijker voor de CLB’s, en vooral op het domein ‘psychosociaal functioneren’ 
kunnen we hier al twee jaar op rij een sterke stijging van het aantal doorverwezen leerlingen vaststellen. 
Het lijkt erop te wijzen dat CLB’s ofwel te maken krijgen met ernstiger problematieken waar zij zelf niet 
meer voor de gepaste hulpverlening kunnen instaan, ofwel dat CLB’s zelf meer en meer kampen met 
capaciteitsproblemen waardoor zij sneller geneigd zijn leerlingen door te verwijzen naar andere instanties.

Deze laatste hypothese spoort ook met de vaststelling dat de CLB’s minder leerlingen bereiken in hun 
rol van ‘brede instap’ en ‘korte begeleiding’: niet omdat het aantal zorgvragen zou dalen, maar omdat de 
zorgvragen steeds complexer worden en —aldus de CLB’s zelf— door het stroplopen van hulptrajecten 
in de meer gespecialiseerde jeugdhulp (we zullen zo meteen vaststellen hoeveel jeugdhulpvoorzieningen 
kampen met lange wachtlijsten) leerlingen langer dan eigenlijk aangewezen is door het CLB zelf onder-
steund blijven worden, met als gevolg dat het aantal leerlingen die ze kunnen begeleiden daalt.



2. Centra voor Algemeen Welzijnswerk

De andere grote speler in de ‘brede instap’ zijn de Centra voor Algemeen Welzijnswerk, waar jaarlijks 
meer dan 25.000 jongeren over de vloer komen met een eerste vraag om hulp en bijstand bij problemen. 

Terwijl de CLB’s —zoals te verwachten valt— in de eerste plaats minderjarige kinderen en jongeren 
bereiken, is twee op drie jongeren die aankloppen bij een CAW een jongvolwassene tussen de 18 en de 25 
jaar. CAW’s die de jongere zelf niet afdoende kunnen verderhelpen, verwijzen hem of haar in de meeste 
gevallen door naar een OCMW of een CGG.



Rechtstreeks Toegankelijke Hulp, of:
Wachtlijsten zover het oog reikt.

Heel wat kinderen en jongeren hebben meer specifieke of gespecialiseerde hulp en ondersteuning nodig 
dan wat een Centrum voor Leerlingenbegeleiding of een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk in eerste 
instantie kan bieden — en zoals al bleek uit het feit dat de CLB’s voor meer en meer kinderen een 
netwerkfunctie moeten opnemen, lijkt het aantal jongeren dat verdere ondersteuning nodig heeft in stij-
gende lijn te zijn. Deze jongeren moeten terecht kunnen in de ‘rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp’: 
jeugdhulp die specifieke en meer gespecialiseerde zorg en ondersteuning biedt aan —in principe— elke 
jongere met een zorgnood.

Die ‘in principe’ is, helaas, belangrijk. Want het is niet omdat deze vorm van jeugdhulp in theorie ‘recht-
streeks toegankelijk’ is, dat ze dat ook in de praktijk is. Zowat alle diensten met een rechtstreeks toeganke-
lijk zorgaanbod, moeten noodgedwongen werken met vaak lange wachtlijsten en zelfs aanmeldingsstops: 
wie eerst komt, eerst maalt — en wie later komt, kan niet verder geholpen worden. Vergelijk het met een 
huisarts die, althans in theorie, weliswaar voor iedereen beschikbaar is, maar geen nieuwe patiënten meer 
kan aannemen omdat elke minuut van zijn dag nu al gevuld is met consultaties en huisbezoeken — en dat 
zonder dat er een andere huisartst in de regio werkt. Word je dan toch ziek?: pech.

Problematisch is ook dat men geen goed zicht heeft op de precieze tekorten: waar welke wachtlijsten en 
aanmeldingsstops zijn, wordt niet centraal geregistreerd en opgevolgd. Behalve voor de Centra voor Gees-
telijke Gezondheidszorg hebben we dus geen precieze cijfers over hoelang kinderen en jongeren moeten 
wachten op noodzakelijke hulp, en hoeveel kinderen en jongeren de meer specifieke zorg en ondersteu-
ning die zij nodig hebben helemaal niet krijgen. 

In het slechtste geval betekent dit ontbreken van het hulpaanbod ook dat problemen escaleren, en kinderen 
en jongeren en hun gezin die initieel geholpen hadden kunnen worden met rechtstreeks toegankelijke 
hulp, een nood ontwikkelen aan de meer ingrijpende en intensieve zorg en ondersteuning uit de ‘niet-
rechtstreeks toegankelijke’ jeugdhulp. Om beroep te kunnen doen op deze meer intensieve en ingrijpende 
vorm van gespecialiseerde zorg en ondersteuning, moet men eerst een procedure doorlopen die bepaalt 
of men wel degelijk nood heeft aan de gevraagde zorg en aan welke vorm van gespecialiseerde onder-
steuning men precies nood heeft. Zoals we verderop zullen zien, worden kinderen en jongeren met een 
erkende dringende en ingrijpende zorgnood ook in dit niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpaanbod 
echter geconfronteerd met lange wachtlijsten en wachttijden. En door die lange wachttijden voor het 
meer intensieve en ingrijpende hulpaanbod, komen kinderen en jongeren met een zware en dringende 
zorgnood opnieuw terecht in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, waardoor die vorm van hulpverle-
ning nog verder verder dichtslibt. Een vicieuze cirkel die zal blijven bestaan zolang de jeugdhulp met de 
huidige tekorten blijft kampen.



3. Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg

Het is geen toeval dat geestelijke gezondheidszorg bij kinderen en jongeren zo centraal staat — denk 
maar een Rode Neuzen Dag. Een relatief grote groep kinderen en jongeren die nood hebben aan meer 
gespecialiseerde zorg en ondersteuning dan een CLB of een CAW in eerste instantie kan bieden, komt 
terecht bij een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG).

De CGG’s zien de vraag naar ondersteuning stijgen, maar die stijgende zorgvraag wordt —doordat de 
behandelingscapaciteit van de CGG’s stagneert— niet weerspiegeld in een groter aantal kinderen en 
jongeren dat effectief in begeleiding is bij een CGG.

De stijging van het aantal zorgvragen, zonder dat het hulpaanbod zelf mee groeit met die aanwassende 
zorgnood, leidt tot steeds langere wachttijden bij de CGG’s. De tijd dat kinderen en jongeren moeten 
wachten tussen hun aanmelding bij een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg en de effectieve start 
van hun behandeling, neemt jaar na jaar toe.

Een kwart van alle kinderen en jongeren met een psychische zorgnood waarvoor in 2017 een hulptra-
ject werd gestart, moest daarvoor langer dan twinting weken wachten: een stijging met maar liefst tien 
procent, nadat de wachttijden het jaar voordien ook al met acht procent waren aangegroeid.



We kunnen de wachttijden ook voor de verschillende leeftijdsgroepen berekenen.



Behalve voor de allerjongsten (en zelfs daar is het beeld allesbehalve eenduidig) nemen de wachttijden voor 
alle leeftijdsgroepen van kinderen en jongeren gestaag toe. Voor de 6- tot 11-jarigen geldt ondertussen 
zelfs dat een kwart van de kinderen waarvoor het noodzakelijke behandelingstraject effectief startte, daar 
meer dan zeven maanden op moest wachten: voor jonge kinderen met een zorgvraag die ondersteuning 
vanuit het CGG noodzakelijk maakt problematisch lang.

De volgende keer dat een minister een rode neus opzet ‘om aandacht te vragen voor psychologische 
problemen bij kinderen en jongeren’, toon hen dan deze cijfers: you can’t talk the talk if you don’t walk the 
walk.



4. Centra voor Algemeen Welzijnswerk

De Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) hebben niet enkel de functie van onthaal en vraagverhel-
dering in het kader van de ‘brede instap’ die we hierboven al belichtten, maar bieden ook een meer gespe-
cialiseerd en specifiek hulpaanbod aan, zoals begeleid zelfstandig wonen, ondersteuning bij persoonlijke 
problemen, begeleiding voor minderjarige slachtoffers, of toezicht op contactmomenten tussen kinderen 
en gescheiden ouders. 

Uit de cijfers blijkt een relatief sterke stijging van het aantal jongeren dat één of andere vorm van meer 
intensieve begeleiding krijgt door het CAW, waarbij vooral de sterke stijging van het aantal jongeren in 
een programma van woonbegeleiding opvalt, waarbij zij ondersteuning krijgen om zelfstandig wonen 
mogelijk te maken — dit kan zowel gaan om psychologische en sociale begeleiding als om financiële en 
praktische begeleiding. 

Ondanks de toename in het aantal begeleide jongeren, kunnen CAW’s nog steeds lang niet alle jongeren 
die nood hebben aan deze vormen van intensieve ondersteuning verder helpen. Deels probeert men dit 
op te vangen door deze jongeren al te laten begeleiden vanuit de onthaalfunctie die de CAW’s ook spelen, 
zoals we hebben gezien in het luik ‘brede instap’, en wat de grote toename van het aantal begeleide 
jongeren daar mee verklaart. Maar ook daar stuit men hierdoor steeds meer op acute capaciteitsproblemen.



5. Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning

De Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) bieden hulp aan gezinnen met (heel) jonge 
kinderen. Het CKG moet gezinnen ondersteunen die (min of meer ernstige) opvoedingsproblemen onder-
vinden, opdat problematische opvoedingssituaties kunnen normaliseren in plaats van te escaleren. Het 
CKG biedt begeleiding en pedagogische training aan, zowel individueel per gezin als in groep, dagopvang 
en (in crisissituaties) korte residentiële opvang. Indien dit noodzakelijk blijkt, kunnen jonge kinderen ook 
langdurig residentieel opgevangen worden in een CKG, maar dit aanbod is niet rechtstreeks toegankelijk.

Veruit de grootste groep kinderen en hun ouders die ondersteund worden door een CKG krijgen een 
vorm van mobiele begeleiding, waarbij medewerkers van het CKG aan huis komen om de ouder(s) te 
ondersteunen in hun opvoedingstaak.

Officieel zijn er alleen cijfers beschikbaar over het aantal kinderen en jongeren dat wél terecht kan binnen 
het aanbod van de CKG’s, niet van de gezinnen die willen aankloppen bij een CKG maar er wegens 
capaciteitsgebrek niet terecht kunnen. Heel wat CKG’s moeten echter noodgedwongen met wachtlijsten 
werken, ondanks het feit dat zij nu al vaak méér begeleiding en opvang realiseren dan waarvoor ze plaats 
en personeel hebben. Een indicatie voor dit dwingende capaciteitstekort bij de CKG’s biedt ook de bezet-
tingsgraad van bijv. de module ‘dagopvang’, die in 2017 maar liefst 99% bedroeg, wat de facto betekent dat 
er geen enkele dag, in geen enkel CKG, een plek vrij was om één extra kind op te vangen. 

Gegeven het feit dat het hier om een bijzonder kwetsbaar publiek gaat, is elk tekort hier bijzonder zwaar-
wegend.



6. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) subsidieert zelf ook een aanbod 
‘rechtstreeks toegankelijke hulp’ voor kinderen en jongeren met een beperking. In 2017 werden de vroe-
gere diensten ‘thuisbegeleiding’ die voordien niet rechtstreeks toegankelijk waren geïntegreerd in dit 
rechtstreeks toegankelijke aanbod. Deze overheveling van de thuisbegeleidingsdiensten naar het recht-
streeks toegankelijke aanbod, samen met een verbeterde registratie van begeleide minderjarigen in het 
reeds bestaande aanbod, verklaart het grootste deel van de in het oog springende verveelvoudiging van het 
aantal ondersteunde kinderen en jongeren.

Een ander deel van de groei in het aantal bereikte jongeren is het gevolg van de keuze om jongeren met 
een beperking die meerderjarig worden toe te leiden naar dit rechtstreeks toegankelijke aanbod in plaats 
van hen een persoonsvolgend budget toe te kennen (in het ‘volwassen’ aanbod van het VAPH). Bovendien 
zijn er de laatste jaren ook middelen ingezet om, bij het rechtstreeks toegankelijk maken van de vroegere 
thuisbegeleidingsdiensten, de capaciteit zelf ook uit te breiden.

Deze capaciteitsuitbreiding komt geen dag te vroeg, en de vraag is nog maar of het volstaat: heel wat dien-
sten mobiele of ambulante begeleiding of dagopvang hanteren nog steeds noodgedwongen wachtlijsten 
of zelfs aanmeldingsstops.

Ter illustratie: in 2016 liep de wachttijd voor begeleiding bij jonge kinderen met een autismespectrum-
stoornis op tot zes jaar.



7. Centra voor Ontwikkelingsstoornissen

Heel jonge kinderen met een (vermoeden van) ontwikkelingsstoornis zijn gebaat bij een zo vroeg moge-
lijke detectie en diagnose van het probleem: hier staan de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen voor in. 

Ook hier geldt echter weer dat ouders die met hun kindje een afspraak willen maken met een COS, daar 
in de eerste plaats enorm veel geduld voor moeten uitoefenen. De verschillende Centra hebben noodge-
dwongen een eigen prioritering uitgewerkt (waarbij voorrang wordt gegeven aan de jongste kinderen); 
dan nog zijn wachttijden van vele maanden en zelfs jaren niet uitzonderlijk.



8. Organisaties voor Bijzondere Jeugdzorg

Het Agentschap Jongerenwelzijn erkent en subsidieert een reeks private organisaties voor bijzondere 
jeugdzorg die rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding en dagbegeleiding aanbieden aan kinderen 
en jongeren (en hun gezinscontext) waar die nood bestaat. Het niet-rechtstreeks toegankelijk aanbod van 
de organisaties voor bijzondere jeugdzorg kent o.a. ook een belangrijk luik ‘verblijf ’, waar kinderen en 
jongeren terecht kunnen die (tijdelijk of permanent) geen gezinscontext (meer) hebben waar ze terecht 
kunnen.

In totaal kregen in de loop van 2017 meer dan 11.000 kinderen en jongeren één of andere (rechtstreeks 
toegankelijke en/of niet-rechtstreeks toegankelijke) vorm van ondersteuning door een organisatie voor 
bijzondere jeugdzorg.

Een lichte stijging in het aanbod (het aantal typemodules) spiegelt zich dus in een veel sterkere stijging 
van het aantal begeleide kinderen en jongeren. Dit is een gevolg van de keuze om bij eventuele capaciteits-
uitbreidingen meer de nadruk te leggen op begeleidingsvormen van relatief kortere duur, die per jaar dus 
meer jongeren kunnen ondersteunen; een voorbeeld hiervan is de uitbreiding van de begeleidingsmodule 
die jongeren in staat moet stellen sneller uit te stromen uit een gemeenschapsinstelling — zelf weer een 
keuze ingegeven door het capaciteitstekort bij de gemeenschapsinstellingen.

Een andere oorzaak van de snellere stijging van het aantal begeleide jongeren in verhouding tot de zwakke 
groei van het aantal erkende typemodules is de flexibilisering van het verblijfsaanbod, waardoor meer 
(relatief kortdurende) crisisopvang mogelijk werd.



De bezettingsgraad van de verschillende vormen van begeleiding die organisaties voor bijzondere jeugd-
zorg aanbieden zweven systematisch boven de negentig procent, met voor sommige typemodules uitschie-
ters tot ver boven de honderd procent, zoals voor de rechtstreeks toegankelijke typemodule ‘contextbege-
leiding breedsporig’, waarbij kinderen en jongeren en hun thuiscontext (sociale, pedagogische, relationele, 
materiële …) begeleiding en ondersteuning krijgen voor een meervoudige en vaak langdurige problema-
tiek.

Dat organisaties ‘boven capaciteit’ werken geeft een indicatie van de inspanningen die zij doen om 
ondanks de beperkte middelen toch zoveel mogelijk jongeren te ondersteunen. Dan nog blijkt echter dat 
zowat alle organisaties voor bijzondere jeugdzorg zelf wachtlijsten moeten hanteren voor hun in prin-
cipe rechtstreeks toegankelijk aanbod, naast de wachtlijsten die centraal geregistreerd worden voor het 
niet-rechtstreeks toegankelijk aanbod. Verschillende organisaties hebben hiervoor samen ad hoc systemen 
opgezet om aanvragen voor rechtstreeks toegankelijke hulp te systematiseren en te verwerken en, zo 
nodig, te prioritiseren.

Het geeft een indicatie van hoe chronisch de problematiek van capaciteitstekorten in de rechtstreeks 
toegankelijke hulp is.



9. Centra voor Integrale Gezinszorg

Gezinnen in een bijzonder kwetsbare leefsituatie worden begeleid door en kunnen tijdelijk verblijven in 
een centrum voor integrale gezinszorg (CIG).

Een substantiële minderheid van de gezinnen die tijdelijk verblijven in een CIG wordt aangemeld via 
een crisismeldpunt. Andere jonge gezinnen met een dringende ondersteuningsnood die hulp zoeken bij 
een CIG komen echter vaak op een wachtlijst van verschillende maanden terecht, of moeten zelfs gewei-
gerd worden wegens een chronisch capaciteitsgebrek. Het gaat hier nochtans opnieuw om een bijzonder 
kwetsbare groep ouders met jonge kinderen.



Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp, of:
Meer wachtlijsten…

Kinderen en jongeren met een zware zorgnood en een vraag om meer intensieve en ingrijpende zorg en 
ondersteuning moeten sinds 1 maart 2014 een aanvraag indienen (via daarvoor bevoegde diensten) bij de 
zogenaamde ‘integrale toegangspoort’, die zal bepalen of de zorgvraag terecht is, en welke zorg en onder-
steuning precies nodig is. Kinderen en jongeren met een erkende hulpvraag komen op de wachtlijst voor 
niet-rechtstreeks toegankelijke hulp terecht.

10. Hulp in een jeugdhulpvoorziening

Het aantal erkende nieuwe hulpvragen bij de integrale toegangspoort voor zorg en ondersteuning in de 
bijzondere jeugdzorg is, na een piek na de opstart in 2015, weer aan het afnemen. Het aantal erkenningen 
van aanvragen voor hulp en ondersteuning voor een kind of een jongere met een beperking en bij Kind 
en Gezin (het gaat hier dan bijv. om aanvragen voor langdurig residentieel verblijf in een CKG) nemen 
sinds 2015 alleen maar toe.

Het is helaas niet zo dat, als een vraag om intensieve en ingrijpende zorg en ondersteuning omwille 
van een grote zorgnood wordt erkend bij de integrale toegangspoort en de nodige hulpmodules worden 
bepaald, ook effectief met die hulp gestart wordt.

Voor minder dan 7.000 kinderen en jongeren met een hoge zorgnood werd het afgelopen jaar niet-recht-
streeks toegankelijke hulp gestart door een jeugdhulpvoorziening: terwijl 2016 nog een sterke stijging 
van het aantal opgestarte hulptrajecten liet zien ten opzichte van  2015 (het eerste jaar na de start van de 
integrale jeugdhulp), werd die eerdere toename in 2017 meer dan ongedaan gemaakt.



Bijzonder verontrustend is het gegeven dat een kind of een jongere met een zware zorgnood waarvoor 
niet-rechtstreeks toegankelijke hulp in een jeugdhulpvoorziening wordt gestart, voor de start van de hulp 
een steeds langere tijd op die wachtlijst voor niet-rechtstreeks toegankelijke hulp staat.

Een kind met een zware zorgnood omwille van een beperking waarvoor niet-rechtstreekse hulp werd 
gestart in 2017, stond gemiddeld al zeven maanden op de wachtlijst: een stijging met meer dan een derde 
ten opzichte van het voorgaande jaar. De wachttijden in de bijzondere jeudgzorg zijn zelfs met bijna de 
helft toegenomen op een jaar tijd.

De volgende grafiek geeft aan hoeveel kinderen en jongeren met een zware zorgnood aan het einde van 
een jaar nog op de wachtlijst staan voor niet-rechtstreeks toegankelijke hulp in een voorziening van de 
bijzondere jeugdzorg, een voorziening erkend door het agentschap voor personen met een handicap, of 
door Kind & Gezin.



De opmerkelijke afname van het aantal kinderen en jongeren op de wachtlijst tussen het einde van 2015 
en het einde van 2016 valt te verklaren doordat in de loop van 2016 de wachtlijst zelf werd ‘opgeschoond’: 
hulpvragen die als niet meer actueel werden bestempeld, dubbeltellingen, etc. werden geschrapt van de 
wachtlijst. De meeste schrappingen van hulpvragen gebeurden bij vragen om hulp bij het VAPH, waar 
bijna de helft van de nog openstaande hulpvragen werd geannuleerd. Na 2016 nemen de wachtlijsten 
echter weer gewoon toe.

Eind 2017 wachtten in totaal bijna 5.300 (unieke) kinderen en jongeren met een erkende zware zorgnood 
op de nodige zorg en ondersteuning bij een jeugdhulpvoorziening. De wachtlijsten zijn het langst voor 
hulp in de bijzondere jeugdzorg. (Kinderen en jongeren kunnen zowel op de wachtlijst staan voor bijv. een 
hulptraject in de bijzondere jeugdzorg als voor een hulptraject bij een voorziening erkend door het VAPH 
of door Kind & Gezin: ze worden dan op elke wachtlijst afzonderlijk geteld om te bepalen hoe lang de 
wachtlijst is voor dat type van zorg en ondersteuning, maar slechts eenmaal op de totale wachtlijst.)

Kijken we voor iedereen die aan het eind van het jaar op een wachtlijst voor niet-rechtstreeks toeganke-
lijke hulp in een jeugdhulpvoorziening staat, hoe lang hij of zij al op die wachtlijst staat, dan zien we (op 
de volgende grafiek) tussen 2016 en 2017 enorme toenames, met een gemiddelde wachttijd die onder-
tussen het jaar vlot overschrijdt. (Voor voorgaande jaren ontbreken de nodige cijfers.)

Kinderen en jongeren die eind 2017 wachtten op zorg en ondersteuning bij een voorziening van het 
VAPH, stonden gemiddeld al meer dan zestig weken —of een jaar en twee maanden— op die wachtlijst. 
Ook bij wachtenden op hulp bij voorzieningen in de bijzondere jeugdzorg lopen de gemiddelde wacht-
tijden ondertussen echter al tegen het jaar aan, terwijl wachtenden op hulp in een voorziening van Kind 
& Gezin al meer dan tien maanden wachtten.



Het is niet omdat iemand nog op de wachtlijst staat voor niet-rechtstreeks toegankelijke hulp in een 
jeugdhulpvoorziening, dat zij nog geen enkele vorm van niet-rechtstreeks toegankelijk hulp krijgen of ooit 
hebben gekregen: een jongere met een beperking kan bijvoorbeeld een erkende aanvraag hebben lopen 
voor verblijf in een multifunctioneel centrum waar hij ondertussen al wel schoolvervangende dagopvang 
krijgt; hij staat dan op de wachtlijst voor niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (voor verblijf ), terwijl hij al 
een vorm van niet-rechtstreeks toegankelijke hulp krijgt (dagopvang).

Deze grafiek geeft aan, voor 2017, welk aandeel van de kinderen op de wachtlijst voor niet-rechtstreeks 
toegankelijke hulp al één of andere vorm van niet-rechtstreeks toegankelijke hulp krijgen of ooit hebben 
gekregen. De grootste groep wachtende kinderen en jongeren voor wie er nog geen enkele vorm van 
niet-rechtstreeks toegankelijke hulp is of was, vinden we bij kinderen en jongeren met een beperking die 
wachten op hulp in een voorziening van het VAPH. Meer dan twee op drie van hen heeft nog geen enkele 
vorm van intensieve hulp gekregen. Het is natuurlijk ook niet zo dat een kind dat op de wachtlijst staat 
voor hulp met een specifieke zorgvraag en dat voor een andere zorgvraag al wél ondersteuning krijgt, plots 
minder dwingend wacht op hulp voor die eerste zorgvraag: alsof iemand die én een longontsteking, én een 
gebroken arm heeft, en wel geholpen wordt voor de gebroken arm maar niet voor de longontsteking, plots 
minder ziek zou zijn en minder dringend behandeld moet worden voor de longontsteking.



11. Persoonlijk Assistentie Budget

Niet elk kind met een zware zorgnood omwille van een beperking dat om zorg en ondersteuning vraagt, 
heeft nood aan hulp vanuit een jeugdhulpvoorziening: zij vragen een budget aan waarmee zij zelf assis-
tentie kunnen organiseren thuis of op school, het persoonlijkassistentiebudget (PAB). In 2017 kregen 
228 kinderen en jongeren een PAB toegekend, het merendeel van hen in de hoogste budgetcategorie (of 
ongeveer 43.200 € à 46.500 € per jaar).

De kinderen en jongeren die in 2017 een PAB toegekend kregen, moesten gemiddeld net geen twee jaar 
wachten op die positieve beslissing. De kinderen en jongeren waarvoor het afgelopen jaar de beslissing 
viel dat zij uiteindelijk toch geen PAB toegekend kregen, stonden gemiddeld al bijna twee jaar en acht 
maanden op de wachtlijst. 

Het aantal kinderen en jongeren dat op de wachtlijst staat voor toekenning van een PAB, gaat onder-
tussen gestaag de hoogte in. Eind 2017 wachtten meer dan 1.500 kinderen met een zware zorgnood op 
de toekenning van een PAB.



12. Prioriteringsvragen

Ellenlange wachtlijsten en maanden- tot jarenlange wachttijden voor intensieve zorg en ondersteuning 
voor kinderen en jongeren met een zware zorgnood leiden natuurlijk tot escalerende situaties en tot 
vragen om bepaalde hulpvragen wegens hoogdringendheid te prioriteren — en hoe langer de wachtlijsten, 
hoe meer kinderen en jongeren met een zware zorgnood die zo’n vraag om prioritering moeten stellen.
Zowel in 2016 als opnieuw in 2017 nam het aantal vragen om prioritering met meer dan een vijfde toe, 
tot bijna 3.600 in 2017. Het aantal goedkeuringen steeg wel lichtjes, maar hield lang geen gelijke tred: 
men hanteert een vorm van quota om te vermijden dat kinderen en jongeren waarvan de zware zorgnood 
nét dat beetje ‘minder’ dringend is, telkens opnieuw voorbij gestoken worden door minderjarigen met een 
prior.

Het is bovendien ook niet zo dat wie een goedgekeurde prior kreeg, wél meteen geholpen wordt. In 2015 
moest nog iets meer dan zeventig procent van de kinderen met een goedgekeurde prior langer dan een 
maand wachten vooraleer effectief gestart werd met de geprioriteerde hulp, en bijna twintig procent van 
de kinderen zelfs meer dan zes maanden. In 2017 moest al 85 procent van de kinderen met een goedge-
keurde prior minstens een maand wachten vooraleer effectief gestart kon worden met de geprioriteerde 
zorg en ondersteuning.

De meeste (goedgekeurde) prioraanvragen zijn vragen om verblijf in een voorziening van bijzondere 
jeugdzorg of van het VAPH.



13. Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning

De Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) hebben naast een rechstreeks toegankelijk 
hulpaanbod ook een niet-rechtstreeks toegankelijk aanbod van langdurig residentieel verblijf. ( Jonge) 
kinderen in een problematische thuissituatie kunnen tot een jaar lang in een CKG verblijven tijdens een 
lopend begeleidingstraject van de thuiscontext die een veilige thuiskomst weer moet mogelijk maken. 
Indien dit onmogelijk blijkt, kan een kind tot zijn zesde permanent in een CKG blijven. 

Het aantal kinderen dat met langdurig residentieel verblijf ondersteund wordt door een CKG neemt licht 
af, en wordt in eerste instantie bepaald door de beschikbare opvangcapaciteit in de CKG’s. 

14. Multifunctionele Centra

Voor meer dan 11.500 kinderen en jongeren met een beperking die niet-rechtstreeks toegankelijke zorg 
en ondersteuning krijgen in een jeugdhulpvoorziening, gebeurt dat in (of vanuit) een multifunctioneel 
centrum (MFC). MFC’s bieden intensieve contextbegeleiding aan, schoolaanvullende en schoolvervan-
gende dagopvang, verblijf, en combinaties van deze hulpvormen.

Het aantal kinderen en jongeren met een beperking die zorg en ondersteuning krijgen in een MFC evolu-
eert nauwelijks, omdat ze niet de middelen krijgen om een capaciteitsverhoging mogelijk te maken (om 
niet te zeggen dat ze verschillende niet-indexeringen van de werkingsmiddelen moesten slikken).
Nochtans neemt het aantal erkenningen van vragen om intensieve hulp in een voorziening van het VAPH 
jaar na jaar toe (met vijf procent in 2016 en met nog eens acht procent in 2017), terwijl het aantal kinderen 
waarvan de toegezegde hulp effectief van start gaat daarentegen daalt (minus veertien procent in 2017), 
zoals we hierboven al zagen. Het gevolg hiervan zijn de escalerende wachttijden. De bijna 2.400 kinderen 
met een beperking en een zware zorgnood die eind 2017 op de wachtlijst voor niet-rechtstreeks toegan-
kelijke hulp in een voorziening stonden, wachtten gemiddeld al vierhonderdvijfentwintig dagen (of meer 
dan zestig weken) op de start van de hun toegezegde hulp.



15. Organisaties voor Bijzondere Jeugdzorg

We zagen eerder al dat de organisaties voor bijzondere jeugdzorg in 2017 meer dan 11.000 kinderen en 
jongeren één of andere vorm van begeleiding en ondersteuning gaven, deels in het rechtstreeks toegan-
kelijk aanbod, deels in het niet-rechtstreeks toegankelijke aanbod. Voor de meeste jongeren die gebruik 
maken van het niet-rechtstreeks toegankelijke aanbod in de bijzondere jeugdzorg, betekent dit dat zij 
(tijdelijk of meer permanent) in een voorziening verblijven of begeleid worden naar zelfstandig autonoom 
wonen. Voor ongeveer de helft van de kinderen die niet-rechtstreeks toegankelijke hulp kregen, duurde 
het begeleidingstraject minder dan een jaar; de gemiddelde begeleidingsduur loopt echter op tot bijna 
twee jaar doordat sommige kinderen en jongeren een zeer lange tijd in een voorziening voor bijzondere 
jeugdzorg wonen.

Voor bijna 2.000 kinderen en jongeren liep in 2017 een niet-rechtstreeks toegankelijk hulptraject in de 
bijzondere jeugdzorg ten einde, een stijging met zes procent ten opzichte van het jaar voordien. Dit is het 
gevolg van de flexibilisering van een deel van het aanbod: verblijfsmodules die korter worden ingezet, en 
vaker worden ingezet voor crisisopvang.
Ondanks deze flexibilisering om meer kinderen en jongeren te kunnen ondersteunen, stonden eind 
2017 nog steeds bijna 3.000 kinderen en jongeren te wachten op niet-rechtstreeks toegankelijke hulp in 
de bijzondere jeugdzorg (een stijging met meer dan een tiende ten opzichte van het jaar voordien), en 
stonden zij gemiddeld al bijna vijftig weken op die wachtlijst.

16. Onthaal-, Observatie, en Oriëntatiecentrum

In bepaalde gevallen is het nodig om een kind of een jongere enige tijd op te vangen in een Onthaal-, 
Observatie-, en Oriëntatiecentrum (OOOC), om een beter zicht te krijgen op de problemen waarmee 
hij of zij te maken heeft en welke begeleiding en ondersteuning noodzakelijk is. De OOOC’s nemen ook 
hun rol op in het opvangen van zeer dringende vragen om crisisverblijf. Het aantal kinderen en jongeren 
dat ondersteund wordt binnen een OOOC in een gegeven jaar fluctueert in functie van de beschikbare 
capaciteit.



17. Pleegzorg

Voor kinderen en jongeren die voor enige tijd uit de eigen thuissituatie geplaatst moeten worden, kan 
pleegzorg een optie zijn. Verschillende vormen zijn hier mogelijk, afhankelijk van de situatie. Onder-
steunende pleegzorg is voor kortere periodes, bijv. regelmatig een weekend, en biedt kind en ouders de 
mogelijkheid om indien nodig even op adem te komen. Perspectiefzoekende pleegzorg is een tijdelijke 
plaatsing in een pleeggezin, tot een meer permanente oplossing wordt gevonden. Perspectiefbiedende 
pleegzorg vormt zo’n meer permanente opvangmogelijkheid.

Het aantal kinderen en jongeren in een pleegzorgsituatie (en in mindere mate ook volwassenen pleeg-
gasten met een verstandelijke beperking die verblijven in een pleeggezin) neemt elk jaar toe. 

Ondanks de toename van het aantal pleegzorgsituaties, nemen echter ook de wachtlijsten voor pleegzorg 
toe: eind 2017 wachtten 396 kinderen op een plek in perspectiefzoekende pleegzorg en 722 kinderen en 
jongeren op een plek in perspectiefbiedende pleegzorg.



Crisisjeugdhulp en gerechtelijke jeugdhulp

18. Crisisjeugdhulp

Zowel in de rechtstreeks toegankelijke vormen van jeugdhulp als in de niet-rechtstreeks toegankelijke 
vormen van jeugdhulp worden kinderen en jongeren en hun gezin dus geconfronteerd met maanden- en 
soms zelfs jarenlange wachtlijsten: de hulp die zij nodig hebben is niet beschikbaar, of pas na een proble-
matisch lange wachttijd. Zowel voor kinderen en jongeren en hun gezin die nood hebben aan opvoe-
dingsondersteuning als voor kinderen en jongeren met een beperking moeten we spreken van acute en 
chronische tekorten. Het gevolg hiervan is dat al te vaak problematische situaties verder escaleren, tot een 
crisispunt bereikt wordt. 
In crisissituaties waarin de jongere, zijn omgeving, of hulpverlenende instanties geen uitweg meer zien, 
kan een crisismeldpunt gecontacteerd worden, dat na een inschatting van de situatie verschillende vormen 
van crisishulp kunnen voorzien, zoals crisisinterventie, crisisbegeleiding of crisisverblijf.

In 2017 werden bijna 5.400 kinderen en jongeren aangemeld bij een crisismeldpunt omwille van een 
crisissituatie. Een deel van hen kon verder geholpen worden met een consult door het crisismeldpunt, 
maar voor bijna 3.400 kinderen en jongeren werd de inzet van crisishulp ook effectief noodzakelijk geacht 
door het crisismeldpunt. (Vergelijkingen met vorige jaren zijn, omwille van een verschillende manier van 
registreren, helaas niet mogelijk.)

In niet alle gevallen waarin crisishulp noodzakelijk wordt geacht door het crisismeldpunt, komt het effec-
tief zover. Een deel van de aanmeldingen wordt afgebroken omdat er geen bereidheid blijkt te zijn bij de 
jongere of zijn context om mee te werken aan de geïndiceerde crisishulp. Maar ook wanneer die bereid-
heid er wel is, komt het vaak niet tot een effectieve opstart van de nodige crisishulp, omdat ook in het 
crisisnetwerk zelf het hulpverleningsaanbod volledig dichtgeslibt blijkt te zijn.

Onderstaande grafiek geeft voor de verschillende types van crisishulp aan of de hulp effectief werd gestart 
(inzet), dan wel werd geïndiceerd maar niet werd gestart omdat het hulpverleningsaanbod volzet was.



19. Gemandateerde voorzieningen

Bij een (vermoeden van) een ernstige verontrustende opvoedingsituatie kunnen hulpverleners een zgn. 
gemandateerde voorziening inschakelen: het Vertrouwencentrum Kindermishandeling (VK) of het 
Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ). Het OCJ zal in eerste instantie samen met de hulpverle-
ners en de thuiscontext nagaan in hoeverre er sprake is van een verontrustende opvoedingssituatie en in 
hoeverre het gezin kan of wil meewerken in het zoeken naar een oplossing voor de problematische situ-
atie. Het VK kan vermoedens van psychisch, fysiek, of seksueel misbruik nagaan.
Indien het nodig blijkt (bijv. omdat er effectief sprake blijkt te zijn van misbruik of omdat ingrijpen in de 
opvoedingssituatie noodzakelijk blijkt maar het gezin niet wil meewerken), kunnen het OCJ en het VK 
het gerecht inschakelen.



20. Gerechtelijke jeugdhulp

Jongeren die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (MOF) en kinderen en jongeren in een 
ernstige verontrustende opvoedingssituatie (VOS) kunnen terecht komen in een traject van gerechtelijke 
jeugdhulp. Op vraag van de jeugdrechter zal de sociale dienst van de jeugdrechtbank een verslag opstellen 
waarin het precieze probleem beschreven wordt en een jeugdhulpmaatregel wordt voorgesteld.

Het aantal kinderen en jongeren dat wordt aangemeld bij de sociale dienst van de jeugdrechtbank neemt 
weer jaar na jaar toe. Het gros wordt gevormd door kinderen en jongeren in een verontrustende opvoe-
dingssituatie, waarvan de toename zeker in 2016 erg uitgesproken was. De jeugdrechter kan voor hen 
gerechtelijke jeugdhulp opleggen, waaronder bijv. ook verplichte plaatsing in een jeugdhulpvoorziening.

Jongeren die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, kunnen hiervoor een gerechtelijke jeugd-
hulpmaatregel opgelegd krijgen. Het aantal jongeren die onderworpen zijn aan een jeugdhulpmaatregel 
omwille van het plegen van een als misdrijf omschreven feit, is al jaren in dalende lijn.



Vaker en vaker krijgen jongeren die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd als gerechtelijke 
maatregel (ook) een ‘herstelgerichte en constructieve’ maatregel opgelegd. Meestal gaat het daarbij om 
herstelbemiddeling, in mindere mate om leertrajecten of gemeenschapsdienst.

Gaat het om een ernstig misdrijf, dan kan de jongere geplaatst worden in een (open of gesloten) gemeen-
schapsinstelling van de Vlaamse overheid. Een groot deel van de jongeren die effectief geplaatst wordt in 
een gemeenschapsinstelling, zit daar echter niet omwille van het plegen van een als misdrijf omschreven 
feit, maar omwille van een ernstige verontrustende opvoedingssituatie.

De capaciteit van de gemeenschapsinstellingen is de laatste jaren enigszins gestegen, maar dat verbergt 
verschuivingen binnen het aanbod: het aantal ‘open’ bedden voor jongens is licht gedaald, om plaats te 
maken voor meer bedden voor meisjes. Bedden in een gemeenschapsinstelling worden niet alleen ingezet 
voor een ‘langer’ verblijf in de instelling, maar bijvoorbeeld ook voor ‘time-outs’, wanneer een jongere 
enige dagen elders geplaatst moet worden om moeilijke situaties te laten bekoelen.



Ondanks de lichte stijging van het aantal bedden, kampen de gemeenschapsinstellingen met een perma-
nent plaatsgebrek.

Deels probeert men dit op te lossen door programma’s op te zetten waarbij jongeren in een versneld 
traject worden geplaatst om uit te stromen uit de gemeenschapsinstelling (we kwamen deze al tegen bij 
de bespreking van het aanbod van de organisaties voor bijzondere jeugdzorg), zodat sneller bedden vrij-
komen voor ‘nieuwe’ jongeren maar, zo klinkt de kritiek van sommige jeugdrechters, dit leidt er weleens 
toe dat jongeren te snel moeten terugkeren naar hun ‘oude’ context, zonder dat zij of hun omgeving hier 
klaar voor zijn — met als gevolg dat een nieuwe hulpverleningscarrousel ontstaat.

Een ander gevolg van de acute capaciteitstekorten in de gemeenschapsinstellingen doet zich vooral voor 
in het Antwerpse: uit de werkingsverslagen van de rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arron-
dissement Antwerpen blijkt dat men zich daar steeds vaker gedwongen ziet jongeren te laten overnachten 
in een politiecel omdat er nergens beschikbare geschikte opvang is voor de jongere.

In de loop van 2017 gebeurde dit in Antwerpen alleen al gemiddeld één keer per week, een toename van 
maar liefst tachtig procent ten opzichte van 2016 en meer dan een verdubbeling tegenover 2015.  Voor 
2018 zijn er nog geen definitieve cijfers, maar zou dat hoge gemiddelde opnieuw vlot gehaald worden.

Het fenomeen van gedwongen ‘celslapers’ doet zich niet alleen in Antwerpen voor, maar is daar wel 
het meest uitgesproken. Deels heeft dit te maken met het feit dat de capaciteitstekorten voor de meest 
ingrijpende vormen van jeugdhulp in Antwerpen het meest acuut lijken te zijn, maar dit kan niet de 
enige verklaring zijn: ook in andere gerechtelijke arrondissementen wordt men geconfronteerd met acute 
plaatstekorten voor jongeren. Deels is de hogere concentratie aan celslapers in Antwerpen dan elders ook 
het gevolg van een beleidskeuze van verschillende parketten, waarbij de ene er al sneller voor zal kiezen 
om een jongere uit een problematische context te halen zelfs als er geen garantie op alternatieve opvang is.



Conclusie

Dit cijfermatig overzicht kan alleen een partieel beeld schetsen van de staat van de jeugdhulp in Vlaan-
deren anno 2018. Hoeveel kinderen en jongeren met een zorgnood niet de zorg en ondersteuning krijgen 
die zij nodig hebben in het rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpaanbod, blijft een blinde vlek. We kunnen 
alleen stellen dat zowat elke voorziening die zorg en ondersteuning biedt aan kinderen en jongeren met 
een zorgnood, moet werken met wachtlijsten en zelfs aanmeldingstops. We weten dus wel dat heel wat 
kinderen in de kou blijven staan, maar we kunnen niet precies bepalen om hoeveel kinderen het hier gaat. 
Dat maakt ook dat beleidskeuzes deels ‘blind’ gebeuren: als men niet precies weet waar welke tekorten 
het meest acuut of het meest chronisch zijn, zal ook de inzet van middelen deels een kwestie van natte-
vingerwerk zijn.

Wat we wel kunnen zeggen, is dat de jeugdhulp in Vlaanderen —niettegenstaande de inzet en over-
gave van zovelen die werken in de jeugdhulp— ver onder de maat van het nodige blijft: vele duizenden 
kinderen en jongeren en hun gezin met een zware zorgnood krijgen niet de zorg en ondersteuning die zij 
nodig hebben, noch in het rechtstreeks toegankelijke aanbod, noch in het niet-rechtstreeks toegankelijke 
aanbod.

Het zou volstrekt onaanvaardbaar zijn moest iemand die zijn arm breekt bij geen enkele spoeddienst 
geholpen worden omdat het gips voor dat jaar al is opgebruikt: dat is nochtans wel hoe we omgaan 
met kinderen en jongeren met een zware zorgnood. Of het nu gaat om jongeren met een fysieke of een 
verstandelijke beperking of om kinderen met gedragsmoeilijkheden of in een problematische opvoedings-
situatie: we werken in Vlaanderen voor hen nog steeds al te vaak volgens het principe: wie eerst komt, eerst 
maalt,  en de rest moet zichzelf maar zien te redden.

Het hoort echter onaanvaardbaar te zijn dat kinderen en jongeren met een zware zorgnood, soms in erg 
kwetsbare situaties, maanden- en zelfs jarenlang moeten wachten op de nodige zorg en ondersteuning — 
als ze al geholpen worden tout court.

Wat hier nodig is, is geen zoveelste hertekening van het jeugdhulplandschap: wat ontbreekt zijn voldoende 
middelen om iedereen te helpen die hulp nodig heeft. Wat nodig is, is een fundamentele discussie over 
de manier waarop we de zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren met een zware zorgnood 
willen financieren: blijven we werken met een budget dat vastgelegd wordt zonder voeling met de reële 
behoeften, waarna we hulpverleners en kinderen om de kruimels laten vechten, of gaan we naar een finan-
ciering die vertrekt vanuit de noden van kinderen en jongeren met een ernstige zorgvraag? Want ondanks 
alle inspanningen die nu geleverd worden, is de jeugdhulp in Vlaanderen veel te vaak een kwestie van 
beredderen, behelpen, het schuiven met tekorten — en  duizenden en nog eens duizenden kinderen en 
jongeren die in de kou blijven staan.




