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Intersectoraal handelen, de kool en de geit?1 
 
Jo Voets, Jan Nijs 
 
 
 
 1.Inleiding 
 
De vraag van dit artikel is op het eerste zicht bedrieglijk eenvoudig: is het in het huidig landschap van 
Jeugdzorg mogelijk om een intersectoraal handelingsplan op te zetten tussen de sectoren AJW2 
enerzijds en VAPH anderzijds. Het antwoord, zo zal blijken, is echter zeer complex. De grond van 
deze vraag is de tragische realiteit dat er steeds meer jongeren in ernstige probleemsituaties niet de 
hulp krijgen waar ze nood aan hebben. Hoewel beide sectoren een gestage groei kennen de laatste 
jaren, blijkt parallel hieraan dat meer en meer (moeilijke) jongeren uit te boot te vallen. In tijden van 
Integrale Jeugdhulp is het dan ook bijzonder interessant om te detecteren of en hoe de competenties 
van beide sectoren integraal kunnen ingezet worden. Integrale Jeugdhulp heeft als eerste doel de 
samenwerking en de integratie tussen alle sectoren die zich concentreren op jeugdhulpverlening te 
stimuleren, zelfs te structureren. In hoofdzaak organiseren twee sectoren, nl. VAPH en Agentschap 
Jongerenwelzijn de niet-rechtstreekse toegankelijke hulp aan jongeren, met name de residentiële 
modules. Hoewel het niet mogelijk is om deze twee sectoren qua doelgroep op vlak van  
+overeenkomsten en verschillen haarscherp van elkaar af te lijnen, kwam vanuit de praktijk van 
verwijzers en betrokken hulpverleners steeds meer de vraag welke mogelijke samenwerking, 
c.q.handelingsplannen, onderling konden opgezet worden ten behoeve van een geïntegreerde en 
afgestemde aanpak van betrokken jongeren.  
SEN vzw (Steunpunt Expertise-Netwerken) en de Limburgse regionale stuurgroep Integrale Jeugdhulp 
besloten hiertoe de handen in elkaar te slaan en organiseerden man en middelen om vanuit het oogpunt 
van de levende praktijk te kijken naar kansen en obstakels tot Intersectoraal Handelen. Op methodisch 
vlak werd gekozen voor de methodiek van praktijk- of actieonderzoek3. 
 
 
2.Doelgroep en doelstellingen 
 
In het definiëren van de doelgroep van het onderzoek, onderscheiden we twee onderzoeksniveaus. Het 
eerste niveau is de organisatorische of beleidsmatige laag, daarnaast is er de laag van de 
hulpverleningspraktijk rond de cliënt met een uitgesproken nood aan de expertise of het aanbod van 
één van beide, of zelfs beide sectoren, maar hiertoe geen toegang krijgt. De keuze werd gemaakt om 
eerst vanuit het praktijkveld te vertrekken (via themagroepen met cliënten).  
De doelen en de gestelde opdrachten situeren zich eveneens parallel op het beleidsmatige niveau en 
anderzijds de levende praktijk: 

 -het effectief verbeteren van het zorgtraject van de cliënt in kwestie, door een verbeterde 
toegang of afstemming van de sectoren onderling. 

- het analyseren, inventariseren van drempels, mogelijkheden om hulp, kennis, structuren op 
elkaar af te stemmen. 

 
In de loop van het onderzoek balanceerden we tussen de complexe structuren van de twee sectoren 
enerzijds en het werken met de impasse en de tragiek van de cliënt zelf anderzijds. Vanuit beide 

                                                 
1 Dit artikel zal in geredigeerde vorm ook worden opgenomen in de derde aflevering van het Handboek Integrale 
Jeugdhulp (Uitgeverij Politeia); deze derde aflevering zal verschijnen in het najaar van 2009 
2 AJW staat voor Agentschap Jongerenwelzijn, de nieuwe naam voor de sectoradministratie van de Bijzondere 
Jeugdzorg; VAPH staat voor Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (voorheen Vlaams Fonds 
genoemd). 
3 Wat resulteerde in een uitgebreid kwalitatief ervaringsverslag dat u kan downloaden via 
www.jeugdhulp.be/rapport_ishp 
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perspectieven lag de centrale focus op de vraag of een integraal handelingplan in de praktijk en/of 
beleidsmatig tot de mogelijkheden behoort.  
 
 
3. Agentschap voor Personen met een Handicap versus Jongerenwelzijn: de koning en de keizer 
 
Om het bestek en de resultaten van het gevoerd onderzoek te kunnen plaatsten, lijkt het nuttig om eerst 
een helder beeld te schetsen van de doelgroep en toeleiding van de twee genoemde sectoren. 
Het minste wat men kan zeggen is dat de twee sectoren op vlak van geschiedenis, omvang, toeleiding 
en doelgroep erg verschillend zijn. 
Het VAPH focust op hulp aan personen met een beperking op vlak van mentale, psychische, fysieke of 
zintuiglijke aard, van die aard dat participatie en integratie in de samenleving een probleem kan zijn: 
kinderen, adolescenten, volwassenen met een te omschrijven intra-individuele beperking dus. De 
jongeren worden opgevangen in MPI4’s, met een niet-gelimiteerde verblijfsduur, of een OBC5, met 
een gelimiteerde verblijfsduur.  
Agentschap Jongerenwelzijn omvat kinderen en jongeren verkerend in een Problematische 
Opvoedingssituatie of jongeren met een als Misdaad omschreven Feit en onderscheidt als 
werkvormen: begeleidingstehuis, gezinstehuizen, opvang-, oriëntatie en observatiecentra, 
thuisbegeleidingsdiensten, dagcentra, diensten voor begeleid zelfstandig wonen en pleegzorg. Sinds 
2009 ook diensten Crisishulp Aan Huis en diensten HERGO. 
Hoewel de definitie en afbakening van beide sectoren min of duidelijk afgetekend is, blijkt dit op het 
niveau van de cliënt en zijn context niet zo helder. Immers een moeilijk lopende opvoedingssituatie 
(POS) kan de kinderlijke ontwikkeling  bemoeilijken en in die zin een beperking generen, of 
anderzijds kan een kwetsbaar kind een functioneel systeem uit balans brengen. In die zin dient zich 
een eerste essentie aan: de wijze waarop de sectoren zich definiëren en vooral differentiëren blijkt niet 
steeds evenredig met de probleemsituatie of de vraagstelling van de cliënt, de jongere, zijn gezin. De 
symptomen die de jongere ontwikkelt, zijn meestal een resultante van omgevingsfactoren én 
kindfactoren en dienen dus integraal therapeutisch en/of orthopedagogisch bewerkt te worden, terwijl 
de sectoren die zich naar deze doelgroep richten zich slechts op één van deze aspecten- beperking of 
POS - richten, en dus verkavelen. Dit element komt in de bespreking uitvoerig terug. 
 
 
4. Onderzoek in actie 
 
Zoals reeds aangegeven werd de keuze gemaakt om zo direct mogelijk met de betreffende jongeren en 
hun context (ouders, hulpverleners) te werken. Vanuit deze optiek werd aan beide sectoren gevraagd 
om voor dit onderzoek relevante dossiers te traceren. In totaal werden er 19 casussen aangeleverd, 13 
hiervan werden verder bestudeerd in de zin van een grondige exploratie van het traject van de 
knelpunten, met 6 cliënten en betrokken hulpverleners werd live gewerkt d.m.v. themagroepen met 
cliënten. Dit laatste betekent dat er één of meerdere sessies met de cliënt en zijn netwerk, met 
vroegere, actuele hulpverleners, verwijzers, thematische groepen werden ingericht om met alle partijen 
na te kijken welk alternatief, welke intersectorale handelingen wenselijk en realiseerbaar zouden 
kunnen zijn om zo kwalitatief mogelijk in te gaan op de vraagstelling en de problematiek van de 
jongere en zijn context. Dit waren zeer levendige, soms complexe en moeilijke sessies met echter als 
grote kracht dat de impasse, de tragiek van de cliënt evenals de onmacht van betrokken hulpverleners 
zeer invoelbaar was.  
Parallel aan dit direct proces met de cliënt, werden rond hetzelfde thema groepen met clinici en 
beleidsmensen samengesteld (themagroepen met beleidsmedewerkers). 
In de loop van het onderzoek kwam, zowel uit de lectuur van de dossiers, als uit de themagroepen met 
beleidsmedewerkers  naar voren dat de sector kinderpsychiatrie een grote rol speelde in de trajecten 
van deze jongeren, en dit op diverse niveaus: in  de toeleiding naar de sectoren, vooral naar VAPH, zo 
blijkt, of als back-up voor beide sectoren, met als functie diagnostiek of behandeling, of ten derde, als 

                                                 
4 MPI staat voor ‘Medisch-Pedagogisch Instituut’. 
5 Een Onthaal- en Behandelingscentrum 
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opvang van acute situaties.  Om die reden werden, los van het feit dat bij de exploratie van de casussen 
de kinderpsychiaters reeds aanwezig waren, extra sessies georganiseerd met de representanten van 
deze sector. Evenals trouwens met de jeugdrechters,  omwille van hun positie en stem in de verwijzing 
van jongeren in problematische situaties of met hun als misdaad omschreven feit. 
 
 
5.Gegevens en Resultaten 
 
Het spectrum van het onderzoek is vrij breed opgezet. Zowel  de ervaring van de cliënt, de obstakels 
op beleidsniveau, als de macro-structuur van de beide sectoren komen aan bod.  Het leidt ons te ver 
om al de gegenereerde resultaten minutieus te herhalen6, en geven binnen dit bestek vooral de 
tendensen weer. 
Om de veelheid en de complexiteit van de gegevens te verwerken diende we al in een vroeg stadium 
een ordeningskader te ontwerpen. Om het helder te houden, geven we een overzicht, maar werken de 
aspecten stapsgewijze uit. 

- Cliënt –en contextspecifieke gegevens 
- Knelpunten binnen het hulpverleningsproces 
- Sectorspecifieke knelpunten 
- Intersectorale knelpunten 
- Beleidsmatige knelpunten 

 
 
5.1.Cliënt- en contextspecifieke gegevens 
 
Hiermee bedoelen we de cliëntgebonden kenmerken (van de jongere en/of gezin), dus de factoren die 
direct te maken hebben met de problematiek of de context van de cliënt. 
 
5.1.1. Diagnose 
Een eerste prominent gegeven, vooral uit de themagroepen met cliënten, bleek de impact van de 
gestelde diagnose op de toegang (of uitgang) naar de geïndiceerde sector. Vooral de verwijzers en 
medewerkers van het Agentschap Jongerenwelzijn beklemtonen dat, mede onder invloed van de 
ontwikkelingen in de kinderpsychiatrie, jeugdproblematiek steeds meer uitgedrukt worden in termen 
van diagnostische classificatie en pathologie. Voor de voorzieningen van de Bijzondere Jeugdzorg 
blijkt dit een obstakel. De omschreven beperking is immers een contra-indicatie voor een sector die 
focust op het thema Problematische Opvoedingssituatie. In tijden dat deze labeling minder 
gearticuleerd gebeurde, werden jongeren met een gelijkaardig beeld, maar aangekondigd in meer 
beschrijvende termen, wel opgenomen in deze voorzieningen.  
Bovendien leert de praktijk dat er zelden sprake is van of een beperking (diagnose, pathologie) of  een 
opvoedingsprobleem, maar dat er vrijwel altijd een samengaan is van intra-individuele variabelen en 
inter-individuele factoren: een middengebied dus. In die zin constateren we een uitstroom uit 
Bijzondere Jeugdzorg, anderzijds – vaak via Kinderpsychiatrie als intermediaire sector – een op vlak 
van capaciteit onhanteerbare toeleiding naar het VAPH, waar het omschrijven van beperking 
voorwaarde is tot intrede. Dient gezegd dagt binnen de MPI’s een groot aantal jongeren verblijft onder 
begeleiding van Comité Bijzonder Jeugdzorg of Jeugdrechbank, en in die zin de intra-indviduele 
problematiek gecombineerd wordt met risico-factoren in het gezin.  
 
5.1.2.De ernst/combinatie van symptomen.  
Uit de kennisname met de praktijk, de studie van de trajecten van de jongeren en de themagroepen met 
beleidsmedewerkers, blijkt in feite het grootste knelpunt in de intersectorale samenwerking de ernst (in 
termen van tijd, duur, frequentie…) van de symptomen te zijn en dit in een dubbele betekenis: de ernst 
van de problematiek impliceert een (acute) afbouw van het verblijf, plus vormt vaak een onneembare 
drempel tot opname in een andere sector of setting. Met name gaat het meestal over antisociaal gedrag, 
meer specifiek agressie. We zagen meermaals voorbeelden hoe één agressief feit, zelfs op jonge 

                                                 
6 Zie het rapport Tussen de mazen van het netwerk. Intersectoraal Handelingsplan: (on)mogelijkheden, pp.53-74. 
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leeftijd, het traject van jongeren meerdere jaren destabiliseerde omdat de toegang naar een 
geïndiceerde voorziening of sector geblokkeerd bleef. Eerder op basis van reputatie en imago dan op 
basis van feiten. Een oneigenlijke lange wachttijd in Kinderpsychiatrie of Gemeenschapsinstelling 
verstoort dan iedere toeleiding naar een geïndiceerd alternatief en dus het perspectief van de jongere in 
kwestie. Een pijnlijke situatie die op haar beurt dreigt nieuwe symptomen te genereren. Uit de 
casuïstiek van het onderzoek: een jongen met een zware vorm van autisme raakt niet in het gepast 
hulpcircuit, wordt op scholen geweigerd, heeft geen dagbezigheid en raakt in contact met deviante 
jongeren, evolueert naar antisociaal gedrag, raakt in een gemeenschapsinstelling, waar de oriëntatie 
naar geïndiceerde hulp niet op gang geraakt. Idem dito met een verstandelijk beperkte jongen die op 
elf jaar omwille van agressie via collocatie naar Kinderpsychiatrie gaat, jarenlang in een 
gemeenschapsinstelling vertoeft, omwille een geblokkeerde ingang naar VAPH.  
Zeker als we te doen hebben met een combinatie van symptomen loopt het gewenste traject soms vast 
op de verkaveling van de sectoren. Een jongen met autisme kan binnen VAPH, maar in combinatie 
met antisociaal gedrag, agressie en/of een beperkte draagkracht van het gezin wordt de kans tot 
opname kleiner. Bijzondere Jeugdzorg wil aan de slag met de Problematische Opvoedingssituatie 
maar aarzelt rond de eigen competenties en draagkracht rond beperkingen. 
 
 
5.1.3.Kwetsbare gezinnen en/of een beperkt netwerk 
Binnen VAPH verblijven heel wat jongeren met een kwetsbare gezinsachtergrond, net zoals binnen 
Jongerenwelzijn jongeren te vinden zijn met een intra-individueel probleem.  
In vrijwel alle knelpuntdossiers bleek de kwetsbaarheid van het gezin, belast met  meervoudige 
problemen een bezwarende factor te zijn in het traject van de jongeren en in de ernst en draagwijdte 
van de problematiek. Vanuit dit oogpunt komt het profiel van de jongere waar dit onderzoek om gaat,  
sterk in beeld: Jongeren, vooral adolescenten, met meestal een vroege intrede in de hulpverlening 
(vroege starters), met toenemende gedragsproblemen, een instabiel parcours, een gezin met een 
beperkte draagkracht. Meer precies blijkt vooral de vader op de achtergrond geraakt en geen actieve 
rol meer te spelen in de opvoeding: de externe sturing is zoek en het perspectief raakt verduisterd. 
 

 
5.2.Knelpunten binnen het hulpverleningsproces 
 
We noemen enkele factoren die interfereren in het proces van de hulp en het traject. 
 
5.2.1.Settingspecifieke factoren 
 
De verwijzer wordt in zijn traject van toewijzing geconfronteerd met zeer settingspecifieke factoren. 
Het profiel van de jongeren past binnen de doelgroep van de setting, maar de draagkracht van de 
beschikbare leefgroep is onvoldoende, of het aangezochte en geschikte MPI wil van start gaan maar 
het hieraan verbonden BUSO blijkt overbezet, of er is geen mogelijkheid tot weekendopvang enz.  
Bovendien zijn de verschillen tussen de voorzieningen aanzienlijk: de missie, de draagkracht, de eigen 
geschiedenis, de zogenaamde traumatische ervaringen (fysieke agressie, drugsmisbruik, seksueel 
grensoverschrijdend gedrag) of de interne reacties van de eigen personeelsleden. De zoektocht naar de 
geschikte plaats wordt een processie van Echternach, waarin de verwijzer, in volle trial and error, 
zoveel mogelijk interne en externe wachtlijsten aanspreekt, maar niet kan verzekeren wanneer zijn 
cliënt de geïndiceerde plaats verkrijgt, met ontoereikende hulp en oneigenlijke tussenplaatsen tot 
gevolg. Met deze realiteit worden hulpverleners en cliënten al jarenlang geconfronteerd. Dit gegeven 
dit wordt steeds acuter, maar we moeten ons blijven realiseren dat door gebrek aan voorspelbaarheid 
en onduidelijkheid, het onvermogen om jongeren met een complex profiel de geschikte hulp aan te 
bieden, zeer veel kwaliteitsverlies met zich meebrengt en secundair hieraan, spijtig genoeg een verdere 
toename van de gedragsproblematiek. 
 
 
5.2.2. De stem van de cliënt 
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Wat unaniem als zeer positief werd ervaren was de duidelijke stem die de cliënt, de jongere en/of zijn 
ouders, toebedeeld kregen rond het thema traject, oriëntatie, de impasse, de frustratie over de voorbije 
hulp enz.. Het toont aan hoe relevant het is de knellende thema’s met de cliënt zelf, op een 
gelijkwaardige manier, te delen, waarbij wederzijdse veronderstellingen, vooroordelen en 
verwachtingen ook kunnen worden uitgesproken. Dit legde bovendien bloot hoe vaak cruciale 
beslissingen, éénzijdig door de hulpverleners werden genomen, met als gevolg wantrouwen, 
demotivatie en non-acceptatie. De schroom van professionelen om delicate thema’s met de cliënt te 
delen is zeer begrijpelijk. Bovendien dreigt de hulpverlener geconfronteerd te worden met kritiek op 
genomen beslissingen. Er wordt dan van ons een kwetsbaarheid verondersteld, die we anderzijds zelf 
ook verwachten van de cliënt. Dit blijkt niet zo evident.  
 
 
5.2.3. Langdurige en complexe trajecten 
Uit de bovenstaande gegevens blijkt hoe complex en discontinu de trajecten zijn die jongeren 
doorlopen. Meer specifiek willen we wijzen op het contraproductief effect van langdurige plaatsingen. 
Opgroeien in leefgroepen, met diverse opvoeders en opvoedingsstijlen, de turbulentie van de 
groepsdynamiek, de perceptie van te wonen in een ongewoon circuit…infecteert de stabiliteit, het 
zelfbeeld van deze jongeren en genereert, mede door het gebrek aan perspectief, een zekere stress. 
Deze stress dreigt zich te vertalen in toenemende externaliserende symptomen. Ook het gegeven dat 
het gezin, de ouders, eventueel broers en zussen, zich handhaven en hun leven verder ontwikkelen 
zonder hen, drukt hen ongewild in een marge en destabiliseert hen op affectief vlak. 
Hieraan gekoppeld hoorden we de sterke vraag van zowel beleids- als praktijkmensen (maar ook 
ouders) op een transparante structuur van trajectbegeleiding om over voorzieningen en werkvormen 
heen de regie van het traject in handen te houden en een zekere continuïteit aan te houden. Zeker als 
het gaat over risicogezinnen en de impasses die met bedoelde jongeren ontstaan, kan 
trajectbegeleiding de effectiviteit van de hulp doen toenemen. We spreken dan wel over een 
intersectorale regie: trajectbegeleiding die toegang en impact heeft op beide sectoren. 
In de marge vermelden we de vaststelling hoe zwaar de turbulente trajecten wegen op de 
schoolloopbaan en het opleidingscircuit van de jongeren. De vele plaatsingen, de herhaalde tijdelijke 
stopzetting van het schoolgaan enz. gaf voor de meeste jongeren uiteindelijk een doodsteek aan hun zo 
al fragiele motivatie. Vrijwel iedere jongere betrokken in dit onderzoek, zal onaf en onopgeleid aan de 
startmeet verschijnen. Een herhaald proces van uitsluiting: gezin, instellingen, school…met 
vermoedelijk bijna onomkeerbare gevolgen… 
 
 
5.3.Sectorspecifieke knelpunten 
 
5.3.1.De twee sectoren: gelijk en zo verschillend? 
Het verschil tussen de sectoren op vlak van toegang, doelgroep, werking…werd aangehaald. Dit in 
tegenstelling met de overlap op vlak van populatie. De verwijzing naar AJW is in handen van 
consulenten, de toegang naar de voorzieningen wordt getaxeerd door het bureau CBJ of de 
Jeugdrechter. Een verslag met beschrijving van de problematiek, staaft deze beslissing. Voor de 
toegang naar VAPH, zelfs in geval van gelijke problematiek, analyse of diagnose - we wezen reeds 
meermaals over de overlap van doelgroep - is een Multidisciplinair Verslag nodig, opgemaakt door 
een Multidisciplinair Team, waar in termen van beperking en intra-individuele problematiek, de 
Provinciale Evaluatiecommissie beslist of er een toegang tot een VAPH-module mogelijk is. Ook de 
interne organisatie op vlak inhoudelijke werking (handelingsplan, multidisciplinaire omkadering….), 
practische procedures zoals bijdrage van de ouders, practische regelingen voor de jongere enz. blijkt 
zeer verschillend. Deze verschillen drukken op de mogelijkheden om intersectoraal te werken.  
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5.3.2.Omkadering 
Binnen het VAPH blijkt de  multidisciplinaire omkadering iets ruimer uitgebouwd. Hoewel de 
invulling hiervan minimaal verschilt van voorziening tot voorziening, is er binnen VAPH inderdaad 
de mogelijkheid om psychiatrische, paramedische, therapeutische invalshoeken in te zetten. Dit hangt 
samen met de definitie van de beperking. Zeker functionele stoornissen (psychomotoriek, 
taalontwikkeling…enz.) vragen specifieke ondersteuning.  
Dit kan een reden zijn om een cliënt vanuit AJW te verwijzen naar VAPH.  
Indien echter het verblijf in AJW overwegend goed geïndiceerd en geaccepteerd werd, maar de 
jongeren nood heeft aan multidisciplinaire ondersteuning, is het te verkiezen om het bestaande traject 
stabiel te houden, en de nodige zorg te integreren in het bestaande traject. De zorg naar de jongere dus 
i.p.v. omgekeerd. 
 
 
5.4. Intersectorale knelpunten 

  
5.4.1. Alles of niets 
Het gegeven dat de gehanteerde werkvormen of methodieken tussen de sectoren onderling niet kunnen 
gecombineerd worden om in die zin in te zetten op maat van de cliënt, blijkt bijzonder onproductief. 
Een MPI dat omwille van de specifieke nood van het gezin, het residentiële pakket wil aanvullen of 
geleidelijk wil afbouwen met behulp van intensieve thuisbegeleiding, kan geen beroep doen op de 
expertise van Bijzondere Jeugdzorg, waar deze werkvorm ten volle ontwikkeld is. VAPH beschikt ook 
over modules thuisbegeleiding maar specifiek voor de doelgroep jongeren met autisme, verstandelijke 
beperking enz.  
Pleegzorg kan instaan voor de opvoeding van een jongere uit een verzwakt gezin, maar de combinatie 
van pleegzorg met therapie of tijdelijke bijstand van een VAPH voorziening omwille van een 
persoonlijkheidsproblematiek, is tot op heden echter wettelijk niet mogelijk. Het gevolg kan zijn dat 
om die reden pleegzorg afgebroken wordt of onmogelijk geacht wordt, met een duurdere (residentiële) 
werkvorm als gevolg. Terwijl de praktijk en het profiel van de jongere om een geïntegreerde aanpak 
vraagt, loopt het aanbod vast op een verkaveld veld van hulpverlening. 

 
 

5.5. Beleidsmatige knelpunten 
 

De prestaties die binnen AJW worden geleverd, worden door de overheid gefinancierd via het stelsel 
van dagprijs, die de kosten van begeleiding (personeel) en verblijf inrekent. Binnen VAPH is dat in 
grote lijnen identiek, hoewel daar via PAB (Persoonlijk Assistentie Budget) een portefeuille kan 
toegekend worden aan de cliënt zelf. De orde van grootte hiervan hangt af van de zorgbehoefte en de 
zorggradatie.  
Binnen de sectoren is er op vlak van volume van de dagprijs een gradueel verschil afhankelijk van de 
werkvorm: een OOOC binnen Bijzondere Jeugdzorg is duurder dan een Dagcentrum, binnen VAPH is 
een Observatie- en Behandelingscentrum duurder dan een MPI, om maar een paar voorbeelden te 
noemen. 
De beleidsmakers van beide sectoren, maar zeker binnen VAPH, geven aan dat de vergoeding niet in 
verhouding is met de moeilijkheidsgraad. De dagprijs voor een jongen met autisme maar behoorlijk 
invoegend in een leefgroep en met een draagkrachtig gezin op de achtergrond, is vrijwel identiek aan 
de dagprijs voor een jongere met anti-sociaal gedrag, met een complexe gedragsproblematiek zonder 
terugval op een gezinsbasis. Het spreekt voor zich dat de inzet, het volume, de personeelsbezetting, de 
therapeutische omkadering mee bepaald wordt door de zorggradatie – high care, low care - van de 
jongeren. Dit verschil wordt op financieel vlak niet gehonoreerd. De directies en beleidsmakers 
argumenteren dat meer arbeid en zorg, extra mankracht, middelen dus, vraagt. De verwijzers 
vermoeden dat aan de ingang van de voorzieningen een subtiel mechanisme van selectie in functie van 
moeilijkheidsgraad gehanteerd wordt. 
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6. Een intersectoraal handelingsplan: realiteit of utopie? 
 

De vraag of intersectoraal handelen in het huidig landschap van jeugdhulp mogelijk is, werd, om de 
vraag operationeel te maken, verscherpt in drie subvragen: 

- wordt de cliënt effectief geholpen? 
- wat is de effectiviteit van deze manier van werken? 
- welke mogelijkheden en knelpunten zijn hier werkzaam?  

Na afsluiting van het onderzoek, werd er nog een rondvraag gedaan naar de ervaringen van 
hulpverleners, ouders en jongeren. 
De hulpverleners vonden het, ondanks in aanvang een zekere koudwaterangst, erg zinvol om met de 
cliënt de geschiedenis en de elementen van de impasse te onderzoeken. Het voelbaar maken van de 
tragiek van de cliënt versterkt het engagement, maar ook de onmacht omtrent de obstakels tot 
intersectoraal handelen. Opnieuw een duidelijk signaal voor de noodzaak tot intersectorale 
samenwerking. Ouders merkten op hoe belangrijk het is om in een formele kring een stem te krijgen 
en vanuit ouderlijke betrokkenheid de zorg rond zoon of dochter te kunnen uitdrukken. Bovendien 
werkte het verhelderend, ook voor de jongeren, om de verschillende percepties van de hulpverleners 
rond het gestelde thema te horen uitspreken. 

 
6.1 Wordt de cliënt effectief verder geholpen? 

 
Tijdens een aantal casussen was duidelijk merkbaar dat er in een aantal sessies procesmatig iets 
verschoof en groeide er ruimte voor een gedeeld perspectief. Het hielp de cliënt inzicht te krijgen in de 
ingezette handelswijze. Op interrelationeel vlak waren er zeker effecten, weliswaar niet meetbaar. De 
aanwezigheid van de cliënt maakte de vergadering in ieder geval meer ‘down to earth’: minder jargon, 
meer bij het probleem van de cliënt blijven, minder veroordelende taal over de probleemsituatie van de 
cliënt, minder verdrinken in setting- of sectorspecifieke procedures.  
Naar tastbare en meetbare effectiviteit bleken de effecten zeer beperkt, immers zonder afdwingbare 
regie kunnen de obstakels, of specifiek de toegang naar een voorziening of het creëren van de 
noodzakelijke hulp of werkvorm niet worden gefaciliteerd. 
De resultaten situeren zich in die zin vooral op het niveau van ‘goodwill’, en er was veel goede wil: 
onderling werden afspraken gemaakt tot extra onderzoek of inzet, het op vrijwillige basis leveren van 
expertises enz. 

 
6.2 Wat is de effectiviteit van deze overlegvorm? 

 
Het antwoord op deze vraag zit al deels verpakt in de vorige paragraaf. De effectiviteit weeft zich 
meer in de zichtbare veelzijdig partijdige perspectiefwisselingen, in de relationele dynamiek, in de 
meer levende laag waarin de vergadering zich installeert, in het energieniveau dat zich meer 
concentreert op de levende thema’s. 
Het verschil tussen de themagroepen met of zonder cliënt bleek groot. De cliënt raakt je, centreert en 
genereert eventueel meer onmacht dat je niet kan realiseren wat nodig is, maar de bron en resultaat 
van deze frustratie is transparant, levendig geworden en daardoor meer acceptabel. Om het te 
absoluut te stellen: zonder cliënt eindigt de verdeeldheid met veel herhalingen in een analoge 
berustende verdeeldheid.  
Kortom: een verhoogd engagement, een gedeeld probleem, meer veelzijdige partijdigheid, meer 
begrip, maar geen harde resultaten, omwille van het ontbreken van regie, procedures om de zijdeuren 
van de sectoren te openen en het middenveld toegankelijk te maken. 

 
6.3 Welke mogelijkheden en knelpunten zijn hier werkzaam? 

 
In grote lijnen zijn in de vorige paragraaf de knelpunten reeds aangegeven. 
Wij geven een korte stenografische oplijsting van de knelpunten die in het werken met de cliënten aan 
de oppervlakte kwamen: 

- Wachtlijsten zijn het grootste obstakel om de jongere op de juiste plaats te krijgen. 
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- Een slingerend traject tussen K-diensten, AJW, VAPH geeft vaak andere diagnoses, 
herhalingen van interventies en op termijn een zekere behandelingsvermoeidheid. 

- Agressie is dé trigger voor uitwijzing en een duidelijke blokkade voor een geïndiceerd 
vervolgtraject. 

- Er is een duidelijk verwijzingscircuit van AJW,  omwille van de moeilijkheidsgraad van het 
gedrag of een vastgestelde beperking, naar VAPH, met vaak de K-diensten als intermediair. 
De omgekeerde weg van VAPH naar AJW komt vrijwel nooit voor. 

- De verwijzers worden lijfelijk geconfronteerd met het verschil in visie tussen beide sectoren. 
- De koppeling van MPI en BUSO geeft voor sommige jongeren voordelen, beperkt echter ook 

verwijzingsmogelijkheden omwille van beperkte studierichtingen binnen het lokale Buso. 
- Jongeren die ‘nergens bij horen’ (uitsluiting) zetten deze perspectiefloosheid om in antisociaal 

gedrag, met soms een uitwijzing tot gevolg (opnieuw uitsluiting) 7. 
- Lange plaatsingen impliceren soms gezinsontlasting en verzwakken band met ouders. 
- Tussen twee sectoren: wie is eigenaar van het probleem, traject… wie heeft het mandaat om 

de regie te voeren? 
- Gebrek aan dagbesteding (school) versterkt snel een verdere desintegratie en lokt een 

weigering uit bij de aangezocht voorzieningen. 
- De regiefunctie van het CLB over de continuïteit van het schooltraject blijkt te zwak. Daarbij 

komt de moeilijkheid om na uitwijzing (BUSO) school een nieuwe school te vinden. 
 
Samenvattend kunnen we stellen dat we ons met de kwestie intersectorale samenwerking in een soort 
avant-première bevinden: vrijwel iedereen ziet de noodzaak, ervaart de uitvallen door de manier 
waarop de jeugdhulp is georganiseerd, er is goodwill, de nodige instrumenten (vb. toegangspoort) 
kondigen zich aan maar de echte scenario’s dienen nog geschreven te worden en de regisseurs nog op 
post gezet. Het publiek zit in ieder geval al vol verlangen te wachten.  

 
 

7. Het intersectoraal middengebied in beeld 
 
Het aantal kinderen in probleemsituaties wordt groter. Tegelijkertijd melden hulpverleners steeds 
jongere aanmeldingsleeftijden, complexere situaties en in mindere mate omringd door een sterk gezin 
of familie. Gezinnen worden geconfronteerd met het verschil tussen afnemende draagkracht en 
toenemende draaglast. Residentiële settings lopen tegen hun grenzen van competenties en zelfs van 
veiligheid.  
  
De analyse van symptomen en probleemgebieden gebeurt daarbij steeds meer in termen van 
diagnoses en classificaties van beperkingen.  
Een aantal kinderen blijken meer hulp nodig te hebben; zij worden verwezen naar een residentiële 
setting ofwel omwille van een beperking, ofwel omwille van een problematische opvoedingssituatie.  
Deze scheidslijn markeert de sectoren, die hierop hun ingang, hun procedures inzetten. Deze 
scheidslijn werkt echter niet voor de cliënt en zijn systeem en de onderlinge relaties. Zeker de 
doelgroep waarover het hier gaat, combineert een problematische opvoedingssituatie met een 
kindfactor of beperking. Het begrippenkader en de regelgeving legitimeren de sector echter om aan de 
ingang  ja of neen te zeggen.  
VAPH markeert de notie beperking, heeft een link met gespecialiseerd onderwijs, maar stelt over een 
beperkte draagkracht te beschikken voor aangehouden en intensieve hulp aan POS.  

                                                 
7 In deze context is het inspirerend ons denken over ‘antisociaal gedrag’ te verbreden. Winnicott heeft een heel 
artikel gewijd aan ‘de antisociale tendens’. We weerhouden hier de gedachte dat antisociaal gedrag een 
uitdrukking is van hoop. In tijden van hoop toont de jongere een antisociale tendens. Het antwoord hierop is 
volgens Winnicott niet zozeer een therapeutische behandeling, maar een omgang met de jongere, een op weg 
gaan om de hoop te ontmoeten en er iets op te vinden. Een onaangepaste jongere is een jongere aan wie de 
omgeving zich niet afdoende heeft weten aan te passen. ‘Omgeving’ kunnen we in de context van een 
Intersectoraal Handelingsplan verbreden van gezin, over instelling, naar sector, ’t intersectorale tot de 
beleidsstructuren toe. 
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AJW markeert POS als kernbegrip, maar beschikt niet over multidisciplinaire opvang, plus het 
functioneren in een leefgroep moet haalbaar zijn. 
 
Waar vroeger het capaciteitsprobleem zich minder stelde en er niet in die mate gedacht werd in 
afbakening en classificaties leek de overvloei sterker en de scheidslijn tussen de sectoren minder 
scherp. Het landschap van de jeugdhulp werd ondertussen sterker verkaveld, problematieken werden 
minder uitgedrukt in een integrale beschrijving maar meer in classificerende termen. 
 
Het hulpverlenerslandschap verruimde in volume, kwantiteit en kwaliteit, maar het aantal jongeren 
die niet op de juiste geïndiceerde én geaccepteerde plaats terecht kwamen, nam snel toe. 
De laatste jaren ontstond er binnen drie sectoren (kinderpsychiatrie hier meegerekend) een soort 
middengebied met spiraliserende jongeren met ernstige gedragsproblemen in een neerwaartse spiraal, 
een belaste opvoedingssituaties waarvan de leefcontext noch de opleiding gestabiliseerd raakte. In dit 
middengebied proberen directies en consulenten het onderlinge verkeer te leiden. Dit kost veel 
energie. Ook hier geldt weer het Pareto-principe: tachtig procent van de energie om jongeren op hun 
plaats te krijgen, focust op een minderheid van de, jongeren, weliswaar met de meest complexe 
hulpvragen. Frustrerend. Tegelijkertijd zeggen we hiermee dat vermoedelijk ook een merendeel van 
de hulpvragende jongeren wel in deze of andere sectoren positief in indicatie en acceptatie zitten.  
 
Diverse lagen van invloed, met een onderlinge samenhang die uiteindelijk leiden naar een beeld 
waarin een soort intersectorale “loop” of piste, zich markeert. Roerend in de turbulentie van de 
bewerkte casussen, wagen we ons aan een ruw beeld. 
 
De toename van preventie, opvoedingsondersteuning en rechtstreeks toegankelijke hulp heeft 
eventueel als gevolg dat de alertheid en de selectiemechanismen verscherpen. Bij twijfel, voor 
observatie of diagnose, voor ‘second opinion’ worden kortdurende modules ingezet, 
kinderpsychiatrie, OOOC’s enz. met vermoedelijk als output meer vragen voor intensieve 
(residentiële) hulp. Door de toenemende tendens en zelfs verplichting om te omschrijven in termen 
van beperking of diagnose – we herhalen dit -, samen met de prevalentieonderzoeken vanuit 
wetenschappelijke kinderpsychiatrische hoek die hoge cijfers aangeven over de aanwezigheid van 
pathologie bij jongeren en zeker bij jongeren in AJW, ontstaat blijkbaar binnen dit specifieke veld 
van de NRTJ8 een scheidslijn met een efferent verkeer van AJW naar psychiatrie en VAPH. Deze 
stroom en het huidige toewijzingsbeleid brengen ongetwijfeld, binnen de huidige wijze waarop we de 
jeugdhulp ruimtelijk ordenen, zeker een groot aantal jongeren geïndiceerd en geaccepteerd naar hun 
module, weliswaar met soms te veel tussenstappen. Diezelfde stroom zet echter omwille van 
aangegeven redenen een oneigenlijke druk op VAPH, waar wachtlijsten en blokkades ontstaan die 
omwille van o.a. niet-gematchte wachtlijsten, capaciteitsgebrek en afwezige regie niet gestroomlijnd 
kunnen worden. Op die manier ontstaan, in afwachting van positieve indicatie/acceptatie, vooral bij 
de jongeren met complexe hulpvragen, spiralen, turbulente pistes waarbij het wachten op niet-
geïndiceerde plaatsen soms langer duurt dan de hulp in de gevraagde, geïndiceerde setting.  
Binnen deze druk tekenen zich profielen af van jongeren, categorieën (combinatie van 
gedragsproblemen en mentale handicap, MOF en psychopathologie…) die zich op termijn lijken te 
vertalen in nieuwe modules en nieuwe termen: orthopsychiatrie, forensische K-bedden, GES+9. 
 
Als we de complexe werkelijkheid, de ingewikkelde mechaniek en haar raderwerk met modules, 
verbindingen, bypassen enz. even onterecht versimpelen, dan spreken we van verhoogde druk op en 
van de gezinnen, toenemende alertheid en detectie, dus meer aanvoer. Ordening en classificatie is dan 
nodig (toegang). Wanneer dit wordt uitgedrukt in termen van beperking, maakt het aantal beschikbare 
modules, zeker voor jongeren met heel complexe hulpvragen, beperkt. Wachtlijsten en druk dus en 
een mechaniek die oververhit dreigt te draaien (binnen een oververhitte samenleving). 
Noodmaatregelen zoals collocaties, politionele optredens binnen de voorzieningen, acute 
verwijdering e.a. blijken dan niet te vermijden. 

                                                 
8 De niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp in het organisatiemodel van de Integrale Jeugdhulp. 
9 Jo Cloet, 2008. 
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De centrale vraag die de casussen ons presenteren is letterlijk: hoe moeten wij verder? Hoe moet dit 
raderwerk verder, een wiel bijsteken (meer plaatsen?), meer olie (betere afstemming, regie en 
samenwerking?), meer kilowatt (meer energie en middelen binnen de settings?)… 
 
We redeneren verder en maken zo de overgang naar het slotstuk van dit artikel waarin we 
aanbevelingen formuleren. Oplossingen is een te ambitieus woord dus we houden het bij mogelijke 
remediërende denkpistes: 

- minder toevoer: dit kan betekenen meer geloven in de kracht en de zelfregulatie van gezinnen 
en systemen 

- routes met opritten en afritten: de juiste oprit op  het juiste moment, niet te vroeg en te laat,  
de hulp net lang genoeg tot de eigen kracht het kan overnemen, dus relativeren dat hoe 
intensiever en langer de hulp hoe meer resultaten, en de juiste afrit naar huis, lichtere hulp. 
Dit vraagt natuurlijk routeplanners met mandaat en het relativeren van de effecten van 
(langdurige) residentiële plaatsingen 

- minder classificatie en meer integratie in termen van persoon en systeem, met de focus op 
vraagstelling, wat heeft deze persoon en zijn omgeving nodig om te ontwikkelen, wat kan op 
eigen kracht en wat is de toegevoegde waarde van de in te zetten hulp.? 

- meer capaciteit: meer plaatsen creëren; dit geeft een tijdelijke verlichting, maar is binnen de 
huidige deficiënte ruimtelijke ordening niet relevant en op termijn onbetaalbaar.  

- omzet verhogen (=turnover). Interne rendabilisering van de modules, doorlooptijd verhogen 
wat concreet betekent dat door beperking van begeleidingsduur de bediende populatie in 
volume stijgt 

- combinatievormen: werkvormen en hulpprogramma”s combineren, AJW – traject aanhouden 
met afgebakende bijstand op maat van MPI, residentiële setting in combinatie met pleegzorg, 
wat een verdere professionalisering, flexibilisering en diversifiëring van pleegzorg vraagt. 

- opletten voor hybris (hoogmoed) of voor ‘meer van hetzelfde’: het falen van de residentiële 
interventies, geeft aanleiding tot nog intensievere residentiële hulp enz. De aspiraties over de 
effecten van residentiële begeleidingsvormen liggen soms (te) hoog en de realiteit gebiedt ons 
om andere lichtere vormen, ondanks hun beperkingen, aan te houden. 

 
 
Terug naar ons intersectoraal gebied:  
Het dient gezegd dat dagelijks de goodwill, de inzet van consulenten, sectoren, beleidsmakers, 
hulpverleners, settings….de schade proberen te beperken en dat we de werkvloer meestal menselijke 
antwoorden zien zoeken op menselijke vragen. Misschien moeten we leren leven met het gegeven dat 
gelijk welk systeem zijn verliesfactor, zijn residu heeft. Maar het volume en het lijden is te groot, zo 
leren ons de casussen. Temeer omdat we mits een aantal ingrepen een aantal circuits kunnen 
voorkomen of verlichten (cfr.9. Aanbevelingen). Een pleidooi voor afstemming, regie, toegangspoort, 
toename van expertise, geduld, besef dat nog meer intensieve hulp niet steeds evenredig is met de te 
bekomen resultaten, zorggradatie enz. 
De competenties, de engagementen hiertoe zijn aanwezig. Dit dient vertaald in een hernieuwd 
ruimtelijk structuurplan van de Vlaamse jeugdhulp, gebaseerd op een integraal niet verkaveld 
mensbeeld, integraal woordgebruik, integrale vraagstelling… Integrale Jeugdhulp in een hogere 
versnelling dus. 
Of om terug over Keizers en Koningen te spreken: een specifiek deel van het volk lijdt honger en de  
keizers en de koningen  redetwisten vriendelijk maar traag, over wie over welk gebied regeert, en wie 
welk deel van de oogst toebedeeld krijgt. Het volk wil duidelijkheid: de jongeren in de knel willen 
weten hoe en wanneer zij in de geïndiceerde en geaccepteerde piste terechtkomen.  
 
 
8. De juiste man op de juiste plaats? Over indicatie en acceptatie…. 
 
In de reeks knelpunten komt de spanning tussen nodige plaats en beschikbare plaats vaak naar boven. 
Om af te bakenen wat welke lading dekt, definiëren we dit begrip. 
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We maken een onderscheid tussen open plaats en een beschikbare plaats. Een open plaats is het 
verschil tussen de erkende bezetting van de setting en de actuele bezetting. Een setting met een 
bezetting van negentig procent, kan bijvoorbeeld over vijf open plaatsen beschikken. De draagkracht 
en de samenstelling van de leefgroepen kan echter van die aard zijn dat tijdelijk een open plaats niet 
beschikbaar is.  
In die zin is een beschikbare plaats, een plaats die open én te begeven is. 
 
 
 
Een andere dimensie wat de plaats betreft, is de definiëring van geïndiceerde plaats en geaccepteerde 
plaats. Een geïndiceerde plaats: de indicaties zijn afgewogen en bekend, het zorgaanbod is 
gedefinieerd en het proces van onderhandeling tussen vraag en aanbod kan beginnen. Een 
geaccepteerde plaats is een plaats die respectievelijk door de cliënt, de context, de setting wordt 
gerespecteerd.  
 
 Cliënt Gezin/context Setting  Verwijzer Resultaat  
Geïndiceerde 
plaats 

OK OK OK OK Indicaties OK 

Geaccepteerde 
plaats 

OK OK OK OK Acceptatie 
OK 

Beschikbare 
plaats 

OK OK OK OK OK 

Matching en 
resultaat 

    OK 

  
In deze matrix zijn de indicaties bekend voor de actoren en blijken geaccepteerd. Het geïndiceerde en 
geaccepteerde aanbod is aanwezig en beschikbaar en kan dus ingezet worden. Dit is een ideale maar 
eerder zeldzame situatie. 
Meestal ligt het veel complexer: de ouders accepteren de geïndiceerde plaats, de adolescent echter 
niet…op basis hiervan bestaat het risico dat de setting de cliënt niet accepteert omwille van een 
gebrek aan motivatie enz. . Anderzijds hebben we tijdens het onderzoek herhaaldelijk vastgesteld dat 
jongeren zich op een door beide partijen  geaccepteerde plaats kunnen bevinden, waarvoor zij echter 
niet geïndiceerd zijn. Zo bv. Sanne, een gedragsmoeilijk meisje met hechtingsstoornis die op een 
geaccepteerde maar niet geïndiceerde plaats zit in AJW waardoor er een vraag is naar bijkomende 
expertise. Of Tristan, een jongere met autismeprofiel in AJW waarbij het hulptraject kon voortgezet 
worden met expertise VAPH.  Dit geeft aan dat dit een complex en veelzijdig partijdig proces is met 
meerdere actoren die tijdens het proces van beslissing wegen. 
Deze matrix kan helpen om de knelpunten tijdens het proces van matching helder te krijgen en een 
hiërarchie van obstakels in beeld te brengen en te detecteren waar verhoogde actie, ondersteuning of 
zelfs aanklamping nodig is. 
Exemplarisch doen we de oefening bij Benno, een jongen met een lichte mentale handicap die zonder 
perspectief voor een MPI op exit in de gemeenschapsinstelling verblijft: dus indicatie en PEC-ticket 
voor MPI schoolgaande jeugd.  
 
 Cliënt Gezin/context Setting (s) Verwijzer/consulent Resultaat  
Geïndiceerde 
plaats 

OK 
ziet nut van 
MPI-plaatsing 

Perifere positie 
maar OK 
 

OK 
Betwijfelt niet 
de indicaties 

OK 
Begeleidt traject 

Indicaties OK 

Geaccepteerde 
plaats 

OK 
Cliënt 
accepteert 

OK NIET OK plaats 
wel open maar 
niet 
beschikbaar, 
repercussie op 
leefgroep enz.  

OK 
Blijft zoeken naar 
geschikte module 

Nihil  

Beschikbare 
plaats 

OK 
Wacht en wordt 
apathisch 

Nauwelijks 
contact 

Geen toegang Blijft regie over 
traject aanhouden 
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Matching en 
resultaat 

Geen     Geen  

 
Op die manier wordt het knelpunt duidelijk: indicaties zijn zeer helder, worden niet betwist maar het 
probleem zit op niveau van draagkracht en acceptatie van de setting, wat een realiteit kan zijn. In de 
praktijk van deze casus werden vijftien MPI”s aangesproken. Op het vlak van acceptatie is hier dan 
ook een verhoogde activiteit aangewezen. De gemeenschapsinstelling en de K-dienst begrijpen dit 
goed en tekenen een engagement om rugdekking in termen van heropname indien nodig en het 
leveren van expertise aan het MPI dat zich engageert, met de hoop dat de acceptatie van de setting 
kan verhogen en de indicatie effectief kan omgezet worden.  
Een dergelijke inschatting biedt een eenvoudig, performant en operationeel kader om impasses en 
toeleidingsmoeilijkheden te exploreren. Het transparant maken van wat op welke laag van vragen of 
drempels ligt, maakt het dialogische proces tussen vraag en aanbod, tussen verwijzer en setting, meer 
gestructureerd. Immers op de drempels kunnen tussen verwijzer, actuele hulpverlener en setting 
faciliterende of ondersteunende interventies gebeuren: meer informatie, afspraken rond heropname, 
training van het team, modaliteiten van overgang, inzet van expertise. In de overgang van setting 1 
naar setting 2, in de praktijk van het onderzoek meestal een intersectoraal middengebied, kunnen dan, 
gecentreerd rond de cliënt, net die acties ingezet worden die een voorbehoud in een try-out of 
proefperiode kunnen omzetten. 

 
 

9. Aanbevelingen 
 
De gegevens die het onderzoek hebben opgeleverd werden omgezet in 37 aanbevelingen, 
gestructureerd op niveau van de cliënt, het proces van hulpverlening, setting- en sectoraspecten, 
intersectorale en beleidsmatige aanbevelingen. 
We houden het kernachtig en beperken ons tot de meest relevante aanbevelingen, welke als indeling 
de oorspronkelijke rubricering van de gegevens en de resultaten van het onderzoek volgen (zie het 
vijfde gedeelte hogerop). Dergelijke wijze van rubricering maakt zichtbaar waar concrete, 
geïntegreerde, acties kunnen worden ondernomen. 
 
9.1 Aanbevelingen mbt de cliënt en zijn context 
 
Hable con  ella 
Is Spaans voor ‘praat met haar’, de slagzin in een film over twee mooie maar comateuze Spaanse 
vrouwen en een zoektocht naar contact. Praat met hen. Met de jongeren in kwestie en hun ouder(s) 
aan tafel, ontstond een andere laag van communicatie: meer bezield, thematisch en oplossingsgericht., 
maar ook soms moeilijk, conflictueus en emotioneel. Voorbij onze zelf gefabriceerde 
hulpverlenerstaal: een taal met meer nuances, simpeler, met meer verbinding. De kracht van deze 
ervaringen is een pleidooi om, op moment van incidenten, impasses…een veelzijdig partijdige tafel te 
creëren met de direct betrokkenen; de moeilijkheid, de mogelijke pistes… te delen met de jongeren en 
hun ouders. Hoe kunnen we insluiten en integratie beogen, als we de cliënt geen plaats geven aan 
tafels waar over hen beslist wordt (Carrette, 2003) 
Dit is een pleidooi voor themagroepen met cliënten. We moeten leren om zo simpel, positief en 
duidelijk  mogelijk te praten met de jongeren en de ouders waarmee we werken. Alleen positiviteit is 
bestand tegen het saldo van chronische negativiteit waarin deze jongeren, betrokken in dit onderzoek,  
jong en ongevraagd in terecht komen. 
 
Diagnose 
Het uitdrukken van gedragsproblemen in classificerende diagnoses schept ordening en 
vergemakkelijkt de communicatie tussen hulpverleners. Het neveneffect kan echter zijn dat een te 
starre diagnostiek een statisch neveneffect genereert in een dynamisch systeem. Een diagnose 
inbrengen in de mechaniek van een systeem doet iets in dat systeem en daar dient aandacht voor te 
zijn. Het effect zou moeten zijn dat de drive en de slagkracht van de ouders, verhoogt en - 
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gestimuleerd door de begeleidende hulpverlening - specifiek ingezet wordt op deze variant van 
gedrag.  
In sommige casussen detecteerden we een ondertoon dat een diagnose, bijv. autisme, impliceert dat 
de aanpak en opvoeding per definitie via ( residentiële)  professionele in handen moet gebeuren.  In 
die zin is het aan te bevelen om jongeren en systemen te beschrijven in vraagstelling: wat heeft deze 
jongere nodig (om te ontwikkelen), wat vraagt hij aan zijn omgeving om te kunnen groeien? Dit vergt 
van alle actoren een zeer zorgvuldige vertaling van sectorale diagnostische categorieën (handicaps, 
POS, DSM-IV…) naar perspectiefbiedende vraagstellingen.  
 
 
9.2 Aanbevelingen mbt het hulpverleningsproces 
 
Agressie 
Het werd reeds bij de bespreking van de resultaten aangegeven: agressie blijkt hét breekijzer te zijn 
om uit een geïndiceerd traject te raken en voor een aantal jongeren is er dan geen weg meer terug, zo 
blijkt. We realiseren ons zeker het effect van agressie op personeel, op de groepsgenoten …. en  de 
afhandeling (straf, inzicht, herstel…) verdient zeker alle aandacht. De sectoren, de settings zouden 
best samenwerken in het versterken van kennis en opvangmogelijkheden om betreffende jongeren 
tijdelijk over te nemen, intensief en herstelgericht te werken, in verbinding met de getroffen leefgroep 
of setting om, mits nazorg- en back-upfuncties, de jongeren en de setting terug op spoor te zetten. 
Beide sectoren tekenen voor jongeren met gedragsproblemen. Daar waar de grenzen van de 
draagkracht van de setting voortdurend op de proef gesteld worden, dient intern of extern versterking 
in termen van expertise, draagkracht enz.. met als doel de jongere terug op het geïndiceerd spoor te 
houden.  
Indien de jongere en de setting in nood zit kan een andere (externe) invalshoek nieuwe elementen 
opleveren, kennis, herstelgerichte sessies, lerende teams…kunnen geïnstalleerd worden om de 
jongere, zijn context, de beproefde setting te versterken.10  
 
Stabiliseer trajecten 
De beschreven trajecten zijn zeer instabiel, en de effecten op de ontwikkeling van de jongeren worden 
naar onze mening ten zeerste onderschat: een discontinue schoolloopbaan, wegvallen van 
steunfiguren, verminderde kans op geïndiceerde en geaccepteerde setting, voordurend van regio 
veranderen enz. Het verwijderen uit de setting naar een andere setting leidt meestal niet tot 
versterking van de hoofdweg, maar schept te vaak nieuwe zijwegen, of ander uitwegen of zijsporen. 
Settings moeten meer hand in hand samenwerken om het hoofdtraject mogelijk te houden.  
Aansluitend bij de aanbevelingen rond agressie, lijkt het raadzaam om alle creatieve krachten te 
mobiliseren om de trajecten van deze jongere te stabiliseren: de zorg naar de jongere brengen ipv de 
jongeren van hun geïndiceerd pad te laten afwijken naar een andere setting, inbrengen van expertise 
en krachten om de draagkracht te versterken, het hoofdtraject mogelijk houden door nodige 
(therapeutische) zijtrajecten tijdelijk in te zetten. 
De adviezen en de ingestelde behandelingen dienen zoveel mogelijk op maat van de basissetting 
geformuleerd en op die manier dat dit in de praktijk van de setting kan neergezet worden. Het 
aangeleverde advies rond aanpak, teamdynamiek, handelingsplan… dient versterkt en meer 
operationeel geformuleerd. Inmiddels zijn er al heel wat voorbeelden van goede praktijken. 
Het is aan te bevelen de regie van het traject meer te consolideren op grond van wat wel loopt en 
ontwikkelt ipv afwijkende trajecten in te zetten op basis van de recidiverende kritische incidenten. 
Ook dient onderzocht hoe de positie en de regievoering door trajectbegeleiding (consulententeams) 
hierin meer consoliderend kan werken. 
 
Perspectief 
Een zeer markant maar tragische factor waar we in de bestudeerde trajecten mee geconfronteerd 
werden, was voor de jongere het onduidelijke perspectief: hoe lang blijf ik hier, waar ga ik naartoe. 
De jongen met de matig mentale handicap, tientallen maanden reeds in een Gemeenschapsinstelling, 
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zonder zicht op waar en wanneer een geschikte setting zich zou aandienen, de adolescent met autisme 
zonder school en zonder zekerheid over opleiding, woonplaats, behandeling….jongeren waarvan een 
aantal existentiële vragen onbeantwoord blijven: 

- Waarom ben ik hier, wat is mijn opdracht, wat moet ik doen? 
- Hoe lang moet ik hier blijven? 
- Wie zorgt voor mij? Wat met mijn familie? 
- Waar ga ik naar toe? 

De trajecten leren ons dan ook hoe nodig, ook hoe moeilijk, het is om beslissingen te nemen rond 
opvoedingssituaties, vandaar: 
 
De moed om te beslissen 
Als het gaat over zeer jonge kinderen in een ernstige problematische situatie, maar meer vertaald in 
termen van proces van hulpverlening: 

- Analyseer de ouderlijke positie en competentie (ouderlijk besef van verantwoordelijkheid; 
andere dan ouderschapsproblematiek; omstandigheden en taakverdeling; ouderlijke 
vaardigheden...11) 

- Varieer in gezinsondersteuning gaande van informatie en advies, intensieve thuishulp, 
oudertrainingen tot gezinstherapie. 

- Maak de balans tussen de twee statements: ieder kind heeft het recht op een 
ontwikkelingsstimulerende opvoeding versus ieder ouder heeft het recht zijn kind zelf op te 
voeden 

- Kies:  
o voor terugkeer naar huis en bepaal de graad van ondersteuning 
o indien niet mogelijk: voor gezinsvervangende of gezinsondersteunende pleegzorg 

afhankelijk van indicatie van het kind, en acceptatie van het gezin 
o voor een langdurige orthopedagogische context maar met link en contact met gezin, 

familie, netwerk of community-programma’s zoals Persoonlijke Toekomstplanning.  
 
Het zijn inderdaad zeer ingrijpende beslissingen, maar het brengt weinig bij om, als alle analyse en 
interventies rond zijn, de te nemen stappen uit te stellen. Net op dit kruispunt waar een grondige 
analyse nodig is van het pedagogisch systeem en een meerpartijdig handelingsplan dient opgezet, is 
het nodig alle ervaring en expertise te integreren, ongeacht in welke sector zij gevestigd is. De 
achterliggende premisse is dat aan (pedagogisch) ongezonde situaties zoveel mogelijk gezonde 
systemen dienen toegevoegd, kinderen zoveel mogelijk kansen te geven tot opvoeding, opleiding en 
ontwikkeling. 
Naar pleegzorg toe: om het volume en de nodige diversiteit/flexibiliteit te realiseren, lijkt (semi)-
professionalisering en diversifiëring van pleegzorg de boodschap, ook weer binnen een intersectorale 
context. 
 
 
9.3 Settingsspecifieke aanbevelingen 

 
Effecten van plaatsingen  
Het onderzoek toont aan dat de parameters langdurigheid, intensiteit, kost enz. van de residentiële 
interventies vaak niet altijd ressorteren in het gewenste effect. Natuurlijk zijn deze jongeren in dit 
onderzoek op impasses geselecteerd en niet representatief voor alle plaatsingen en moeten we ons 
behoeden voor algemene stellingen. Toch lijkt er een overschatting van de effecten van plaatsingen en 
klinkt er in de textuur van de trajecten een hypothese door dat ‘zwaardere’ en langere hulp in relatie 
zou staan met de effecten, wat nog de vraag is. Het effect van gezinsontlasting, en vanuit het 
perspectief van de jongere de vervreemding, de uitsluiting uit gezin en samenleving, drukt op de 
ontwikkelingsgang, het traject en het perspectief van de jongeren.  

                                                 
11 Alice Van der Pas ontwierp een zeer handzame taxonomie die toelaat ouders te positioneren. Van der Pas, 
2006  
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In ieder traject doen zich kruispunten voor en worden we geconfronteerd met de deficiënties van het 
gezinssysteem. De vraag is of, hoe en in welke mate een residentiële plaatsing dit kan verbeteren. Dit 
hangt natuurlijk samen met de visie en de methodieken van de setting. Onderzoek levert steeds meer 
gegevens over welke factoren de kwaliteit van een voorziening mee determineren12. 
We moeten zeker onder ogen zien dat de discontinuïteit, de deviantie en de instabiliteit van een 
problematisch gezin in zekere mate ook in de setting terug te vinden is in de vorm van instabiele 
teams, antisociaal gedrag in de leefgroep enz.  
 
Het is aan te bevelen om bij stagnaties en impasses de cruciale vraag te stellen of een meer intensieve, 
zwaardere, langere plaatsingen wel een meerwaarde biedt. Of zelfs de vraag te stellen of andere niet 
direct plausibele motieven zoals een terugkeer naar huis (met ondersteuning), schoolinternaat, 
community-programma’s (YAR, Eigen Kracht Conferenties, Persoonlijke Toekomsplanning…) 
alternatieven kunnen zijn.  
Het is aan te bevelen dat de setting zelf onderzoekt in welke mate de setting zelf debet is aan de 
symptomen en parallel loopt aan de disfunctionaliteit van het origineel systeem. Een fenomeen dat 
wel eens pathoplastie wordt genoemd (Oury, 1996)..We moeten opletten met een spoor van meer van 
hetzelfde: plaatsing zonder verhoopt resultaat, toename probleemgedrag, nog een intensievere 
plaatsing, inzet van kinderpsychiatrie of gemeenschapsinstellingen enz. 
De effecten van plaatsing dienen blijvend kritisch onderzocht, de inschatting of de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de jongeren toenemen in vergelijking met de POS-situatie thuis. De 
factor veiligheid blijft hier natuurlijk erg cruciaal en vraagt de nodige bedachtzaamheid. 
We waarschuwen echter voor een te groot minimalisme. Een plaatsing is meer dan een noodzakelijk 
kwaad. Een residentiële interventie kan een noodzakelijk goed zijn, indien daardoor stabiliteit, warme 
opvang, bescherming, opleiding kan gerealiseerd worden, natuurlijk met een link en open vizier op 
(pleeg)gezin en samenleving. 
 
Jongeren met complexe zorgvragen: decentraliseren of concentreren? 
We hadden het al over de neveneffecten van langdurige plaatsingen, met name de uitsluitingseffecten, 
gezinsvervreemding e.d. De druk op residentiële voorzieningen die zich toeleggen op jongeren met 
ernstige moeilijkheden, is groot. Niet alleen de opnamedruk, maar vooral het gegeven dat de 
concentratie van deviante jongeren het risico geeft tot onderlinge beïnvloeding en toename van 
problemen, impliceert dat de organisatie veel moet investeren in het beheersbaar houden van de 
leefgroepen. De externe en interne druk om met deze jongeren residentieel te werken, is groot.. Voor 
een bepaalde groep van jongeren heeft deze manier van werken nadelen en is zelfs contraproductief 
(druk van deviante peergroup, strak structurerende manier van werken, leven in een leefgroep...). 
Zowel de reguliere pleegzorg als de meer gespecialiseerde vormen van pleegzorg zouden een goed 
antwoord kunnen zijn. De toeleiding naar pleegzorg loopt moeilijk  omwille van een tekort aan 
kandidaat pleegouders, zeker voor jongeren met ernstige moeilijkheden. In die zin zou het goed zijn 
dat de combinatie met residentieel werken mogelijk wordt gemaakt. We maken ons sterk dat als 
pleegouders in partnerschap en met ondersteuning van een residentie hun taak kunnen opnemen en 
volhouden, de drempel voor pleegouders lager zou zijn en de ingestelde pleegzorgtrajecten aan 
continuïteit zouden winnen. Het zou het genaamde ‘deviant’ effect verminderen en de jongeren meer 
in de samenleving houden. Dit vraagt dus inderdaad een sterke uitbouw en professionalisering van 
pleegzorg.  In Limburg werd dit gedurende jaren gerealiseerd door OPPZET (Orthopedagogische 
Pleegzorg en Training) waar zestien jongeren met gedragsproblemen succesvol begeleid werden in 
een semi-professioneel pleegzorgkader.  
 
9.4. Intersectorale Aanbevelingen 
 
Combinatie van werkvormen  (intersectoraal) 
Het is aan te bevelen om combinatie van modules inschrijfbaar te maken op maat en nood van de 
cliënt..Strikt genomen heeft AJW ervaring in het werken met problematische opvoedingsituaties, 
VAPH met  beperkingen. In de praktijk stellen we meestal een samengaan van beide componenten 

                                                 
12 Whittaker, 1998 



 16 

vast. Vanuit deze logica is het wenselijk dat beide sectoren de handen in elkaar slaan en modules 
ontwerpen en beheren die beiden expertises bevatten, of anderzijds faciliteren dat de deskundigheid 
van de ene sector kan toegevoegd worden aan de begeleidingspiste die in de andere sector loopt. Een 
klassieke vraag die al lang vanuit  pleegzorg loopt is de combinatie van pleegzorg en de werkvormen 
van VAPH of AJW. Wanneer pleegouders, c.q. de jongere complementair aan de piste binnen 
Pleegzorg,  voor therapie, tijdelijke opvang, crisis enz. kunnen terugvallen op een residentiële setting 
als medepartner, expertisecentrum, tijdelijke opvang….wordt de kans verhoogd dat moeilijk lopende 
pleegzorgbegeleidingen zich toch kunnen stabiliseren.  
 
Indicatie/acceptatie 
De notie geïndiceerde/geaccepteerde plaats werd uitgewerkt, en in meerdere lagen gezet, om de 
factoren van toewijzing meer te structureren. We zien dit als een  dynamisch evolutief kader wat het 
proces van matching kan rendabiliseren. In een situatie waar de indicatie naar de setting OK is, maar 
de acceptatie problematisch is, kan procesmatig rond het thema acceptatie worden gewerkt.  
We bevelen aan dat in de periferie van de Intersectorale Toegangspoort, na de Diagnose en 
Indicatiestelling en in het proces van Toewijzing de begrippen indicatie en acceptatie op niveau van 
jongeren, ouders, setting, toewijzer enz. performant worden ingezet. Daarmee wordt transparant 
gemaakt op welke lagen nog naar engagement en commitment moet gewerkt worden. Op die manier 
kunnen niet-gestelde maar zeer relevante vragen naar boven komen: wat is nodig op vlak van 
expertise, ondersteuning, middelen, terugnamegarantie zodat de geïndiceerde setting tot acceptatie 
overgaat, wie werkt met de jongeren rond de opdracht en de motivatie om verplichte hulp de 
aanvaarden of tenminste te begrijpen. In dit licht dient de volgende aanbeveling rond de gradatie in 
high/low care ook gezien te worden. De acceptatie wordt gefaciliteerd indien, congruent aan de 
gedefinieerde zorggradatie c.q. ‘high care’, bijkomende ondersteuning wordt voorzien.  Bij ‘low 
care’, vice versa.  
De ingang bepaalt de loop van het traject en de uitgang; vandaar dat we beklemtonen dat de intrede in 
de geïndiceerde module goed wordt ingezet.  
Op setting- en sectoroverstijgend niveau kan tezelfdertijd en onder impuls van Integrale Jeugdhulp 
ook toegewerkt worden naar een convenant tussen alle niet rechtstreeks toegankelijke private 
hulpaanbieders opdat het recht op jeugdhulp ook voor deze doelgroep effectief wordt gewaarborgd. 
Het lijkt er immers op dat er voor jongeren met dit profiel een negatief discriminatiebeleid wordt 
gevoerd. 
 
High care, low care  
De facto, zo blijkt uit het onderzoek, komen jongeren met een ernstige acting-out tijdelijk of blijvend 
in soms niet-geïndiceerde of niet-geaccepteerde settings terecht. Of hier dan meer of minder 
personele middelen aanwezig zijn om de gepaste hulp te bieden, is geen overweging.  
Een jongere die een specifieke BuSO-opleiding nodig heeft en daarom een plaats krijgt in een 
gelieerd MPI, maar niet in een POS-situatie verkeert en geen agerend gedrag stelt, vergt niet dezelfde 
zorgintensiteit van de in dit onderzoek gevatte doelgroep, maar de dagprijs ligt wel identiek.  
Het is aan te bevelen om zorggradatie en profielen uit te drukken in het volume en de intensiteit van 
de nodige zorgen en de middelen in verhouding toe te kennen. Indien middelen alleen toegekend 
worden aan ‘high-care’ profielen, gaat het effect zijn dat de ‘high-care’ categorie vlug ingevuld zal 
raken en niemand het nog voor een gewone dagprijs wil doen. Door parallel ‘low-care’ te installeren, 
kan je de huidige dagprijs eventueel behouden. Onderzoek is nodig welk technisch-financieel 
instrument dit doel zo objectief mogelijk kan dienen (rugzakfinanciering , parameter in tijd en 
middelen, financiering van de organisatie ifv doelgroep enz.) en hoe de setting weegt in de inschaling 
van de zorg.,  
 
Wachtlijsten – wachten kan niet meer 
In de eerste themagroepen met de beleidsmensen melden de consulenten, de jeugdrechters als 
probleem nummer één: wachtlijsten. De frustratie om niet te kunnen inschatten of,  en zo ja waar wie 
wanneer op een (niet) - geïndiceerde plaats kan terecht komen.  
Het feit dat iedere sector een ander wachtlijstbeleid heeft, is een eerste probleem. AJW werkt met 
centrale aanmeldingen,  centraal gestuurd naar de voorzieningen met gradaties in prioriteit. 
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VAPH werkt met Centrale Regie Zorgvragen, met urgentiecodes en op termijn zorggradaties, maar er 
is geen centrale aansturing naar de voorzieningen. De interne wachtlijst van de voorziening werkt nog 
steeds door met eigen selectiecriteria rond regio, moeilijkheidsgraad enz. 
In de praktijk staan een aantal jongeren op beide wachtlijsten, plus vermoedelijk in de wachtrij van K-
diensten. Aan de verwijzer wordt zeer veel creativiteit gevraagd om dit intermezzo te overbruggen: 
thuisbegeleiding in afwachting van, verblijf in een gemeenschapsinstelling, een OOOC, een K-
dienst….vaak duurdere en niet geïndiceerde intermezzo’s.  Een onderlinge matching en meer 
integraal beheer van wachtlijsten dringt zich op. 
Een tweede probleem dat het volume van de wachtlijsten direct te maken heeft met capaciteit.  Een 
volumineuze wachtrij en beperkte capaciteit geeft veel oneigenlijke tussenstadia. De capaciteit 
verhogen kan soelaas bieden, maar uitbreiding gebeurt traag, nog steeds zonder intersectorale 
afstemming, en niet in verhouding met de vraag. Misschien moet de factor  doorlooptijd (turn-over) 
onderzocht worden: langdurige plaatsingen en dus geringe turn-over vernauwen de ingang van de 
sector, van de voorziening. Het aan de ingang verhelderen van de opdracht en het definiëren van  de 
tijd, de begeleidingsduur dus, die hiertoe nodig is, geeft al een andere modus operandi.  Het is zelfs 
niet denkbeeldig om toegekende verblijfsduren en de (PEC)goedkeuring hiertoe in tijd uit te drukken. 
Een beperking zoals autisme, ADHD e.d. kan statisch zijn – zelfs dat is de vraag – maar dat 
impliceert niet automatisch dat de duur van de noodzakelijke residentiële orthopedagogische 
behandeling niet in tijd mag gelimiteerd zijn. Door de spanning van de tijd geïnspireerde 
onderhandelingen met ouders, of overweging naar alternatieve piste of werkvorm, kan net een 
interessante dynamiek geven en nieuwe openingen of zelfs herkadering van opdrachten opleveren. 
 
 
10. Besluit: de kool en de geit? 
 
In essentie gaat het onderzoek over de mogelijkheid tot intersectoraal handelen. Intersectoraal 
handelen is niet identiek aan integraal handelen. Integraal, dat wat Integrale Jeugdhulp beoogt, is een 
sterkere term en ambitie dan intersectoraal. In essentie is het antwoord dat in het actuele landschap van 
jeugd en welzijn effectieve inhoudelijke samenwerking tussen deze twee sectoren, in de zin van een 
constructie van een geïintegreerd handelingsplan, moeilijk realiseerbaar is. Wel werd -al doende met 
de cliënten- duidelijk dat er op menselijk niveau een voortdurende bron en activiteit (engagement, 
inzet, good-will, verbinding….) is om samenwerking te genereren., Maar met name de scheidslijn en 
het artificieel middenveld tussen twee sectoren maakt het zeer moeilijk om deze goodwill in de 
praktijk ten gunste van de cliënt neer te zetten. Vooral de definiëring en de afbakening die AJW doet 
in termen van Problematische Opvoedingssituatie, en VAPH in termen van ‘beperking’, legitimeert 
beide sectoren om ‘integrale probleemsituaties’ op te (ver)delen in -voor de betrokken jongeren- een 
virtuele, steriele en onwerkbare verkaveling. Vooral het segment van jongeren met heel complexe 
hulpvragen, struikelen over de scheidslijn en raken vast in dit niemandsland.  
In een eerste laag van oplossing kan het helpen om procedures te creëren om samenwerking mogelijk 
te maken, om bruggen, combinatievormen te maken tussen beide sectoren. Dit is een intersectorale 
bypassing, maar geen oplossing op integraal niveau. De identiteit van beide sectoren wordt 
gevrijwaard, maar een integrale benadering blijft uit. De kool of de geit?  Echter verandering in de 
integrale zin van het woord, situeert zich op een diepere laag. 
Op het terrein zien veldwerkers de samenhang tussen context en gedrag, tussen omgeving en 
symptomen. Dit moet zich dan ook afspiegelen in het beleid en de organisatie van de hulpvormen, de 
modules, Ieder sector ontwikkelt vanuit haar sterkte sectorspecifieke modules, maar ontwikkelt in 
samenhang en samenwerking modules en hulpvormen die beide aspecten incorporeert. VAPH en AJW 
organiseren zeer sectorspecifieke modules (bijv. AJW rond MOF, VAPH rond autisme). In het 
middenveld situeren zich de modules die voor beide doelgroepen, in de mate dat we ze kunnen 
scheiden, onderling combineerbaar zijn, onder een integraal beheer door beide sectoren. Steeds met 
dien verstande dat beschrijving in termen van vraagstelling een dynamische realiteit schetst en een 
helder en bruikbaar beeld geeft voor het handelingsplan: wat heeft de cliënt en zijn context nodig om 
te ontwikkelen? 
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