
Drughulpverlening moet plaats vinden in hervormde “Integrale Jeugdhulp” 

Vanaf 2014 spreken we niet meer over “bijzondere jeugdzorg” maar over “integrale jeugdhulp”. 

Tegelijk zal men het niet langer hebben over jongeren die door comités en jeugdrechters worden 

“geplaatst”. De jeugdhulpverlening wordt dus grondig bijgestuurd. Een nieuw decreet stelt de 

jongere centraal. De kracht van de kinderen en hun directe omgeving wordt de belangrijkste bron 

van hulpverlening.  Van hulpverleners wordt daarom  verwacht dat ze in eerste instantie de 

mogelijkheden van de jongeren en zijn gezin aanspreken en versterken.  

De nieuwe jeugdhulp moet de jongere beter kunnen helpen.  Midden 2013 zijn reeds 15 

jeugdhulpvoorzieningen omgevormd tot multifunctionele centra. Een jongere zal straks dus steeds 

opnieuw voor de jeugdrechter moeten verschijnen als de situatie verandert. De organisatie kan de 

hulp zelf bijsturen. Op termijn zullen alle voorzieningen zo werken. Tegen eind 2013 sullen 60 

voorzieningen erin mee gestapt zijn. Er komt straks ook een onderscheid tussen lichtere jeugdhulp, 

voor iedereen snel bereikbaar, en zwaardere, alleen voor wie die echt nodig heeft. Hulpdiensten 

zullen het gezin dan via een centrale “Toegangspoort” kunnen aanmelden. 

Enkele cijfers 

In vijf jaar tijd blijkt het aantal jongeren in de bijzondere jeugdzorg met 15 procent gestegen, tot 

bijna 27.000. De stijging situeert zich vooral bij jonge kinderen. Bijna één op de drie kinderen in de 

jeugdzorg is zelfs jonger dan 10 jaar. Er zijn ook meer meisjes dan jongens.  

De groep van jongeren die een als misdrijf omschreven feit (MOF) plegen, nam af van 3.100 in 2011 

naar 2.700 in 2012. De overgrote meerderheid – zo’n 24000 kinderen en jongeren - komt in 

aanraking met jeugdzorg omdat ze in een problematische opvoedingssituatie (POS) opgroeien.  

Ook voor de drughulpverlening heeft deze hervorming impact. Jongeren die in een problematische 

opvoedingssituatie opgroeien, vormen immers een risicogroep voor druggebruik. Vanuit De Sleutel 

staan wij open voor alle vormen van samenwerking willen we ook ons steentje bijdragen in de 

kennisoverdracht rond deze problematiek binnen integrale jeugdzorg.  

 


