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Betreft: Verruiming leeftijdsgrenzen van de inzet van typemodules Jongerenwelzijn

Geachte mevrouw, geachte heer,

Eén van de acties in het actieplan jongvolwassenen1 is het verruimen van de mogelijkheden rond de
voortzetting van de jeugdhulpverlening na de 18de verjaardag.
In het licht van de evaluatie van het decreet pleegzorg werden de mogelijkheden tot de voortzetting
van pleegzorg na de minderjarigheid verruimd van 21 tot 25 jaar. In dit kader werd op 4 juni 2018
een rondzendbrief opgemaakt, die al eerder ten aanzien van het werkveld gecommuniceerd werd:
https://jongerenwelzijn.be/professionelen/assets/docs/privatevoorzieningen/rondzendbrieven/180604_rzb_voortgezette_pleegzorg.pdf
Naast pleegzorg zal het vanaf heden mogelijk zijn om volgende typemodules binnen Jongerenwelzijn
in te zetten tot 25 jaar, zoals binnen het VAPH al mogelijk is2:
Contextbegeleiding laagintensief
Contextbegeleiding breedsporig
Contextbegeleiding in functie van positieve heroriëntering
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Het actieplan jongvolwassenen is terug te vinden op:
https://www.jongerenwelzijn.be/assets/docs/publicaties/andere/actieplan_jongvolwassenen_aangepast_20
170511_goedgekeurd.pdf
2
Sinds 2012 is er de mogelijkheid om verdere ondersteuning door een MFC te krijgen tot en met 25 jaar.
Deze ondersteuning kan zowel bestaan uit mobiele ondersteuning als residentiële ondersteuning.

Ondersteunende begeleiding (projectwerking) RTJ
Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen
Contextbegeleiding kortdurend intensief
Begeleiding in een kleinschalige wooneenheid
Kortdurend crisisverblijf
Verblijf voor minderjarigen [hoge frequentie]
Verblijf voor minderjarigen [lage frequentie]
Kamertraining
Beveiligend verblijf voor minderjarigen

De typemodules ‘diagnostiek in het kader van de bijzondere jeugdbijstand’, ‘verblijf in functie van
diagnostiek (hoge frequentie)’ en ‘verblijf in functie van diagnostiek (lage frequentie)’ worden
inzetbaar tot de leeftijd van 21 jaar, dit omwille van de specifieke diagnostische opdracht met het
oog op het uittekenen van een jeugdhulpverleningstraject. Dit is afgestemd met het werkveld.
De NRTJ-modules van de Centra voor Integrale Gezinszorg blijven vooralsnog ongewijzigd (dus
inzetbaar tot de leeftijd van 20 jaar), gegeven de specifieke doelgroep en de huidige regelgeving rond
erkenning en subsidiëring. In overleg met de CIG zal dit verder worden doorgesproken en eventueel
op een later tijdstip worden aangepast.
De typemodule dagbegeleiding in groep blijft beperkt inzetbaar tot de leeftijd van 18 jaar. Het is niet
aangewezen om meerderjarigen te begeleiden in deze hulpverleningsvorm.

Het is belangrijk om deze wijziging in beleidsvisie te kaderen binnen het actieplan jongvolwassenen.
Dit betekent dat het beslissen tot jeugdhulp vanaf 18 jaar moet gebeuren op basis van een
weloverwogen beslissing die rekening houdt met de situatie en het perspectief van de
jongvolwassene (en zijn context) en met de krijtlijnen uitgezet door het actieplan jongvolwassenen.
We houden vast aan de huidige situatie dat hulpverlening ten aanzien van meerderjarigen altijd een
vrijwillig aanbod is (behalve in situaties van bewindvoering of gedwongen opname in de psychiatrie,
die buiten het bereik van deze doelstelling vallen). Algemeen genomen stromen meerderjarigen in
het rechtstreeks toegankelijke aanbod van het Algemeen Welzijnswerk in, tenzij hulpverlening door
(voortgezette) jeugdhulp aangewezen is, omwille van redenen van continuïteit en complexiteit.
Er kan dus niet zomaar blindelings aangenomen worden dat voortgezette jeugdhulp de enige ‘te
verkiezen’ piste is of standaard naar voren geschoven wordt. Op basis van een gedragen
besluitvorming, gestoeld op het ondersteuningsplan jeugdhulp, moet het duidelijk zijn waarom voor
voortgezette jeugdhulp gekozen wordt en in eerste instantie geen beroep wordt gedaan op
volwassenenhulpverlening. Het spreekt voor zich dat ook binnen voortgezette jeugdhulp
intersectorale samenwerking, zowel binnen de jeugdhulp als met de volwassenenhulpverlening,
aangewezen is in functie van warme overdracht en kennisdeling (cf. actieplan jongvolwassenen).
De procedurele modaliteiten voor de aanvraag van voortgezette jeugdhulp, niet-rechtstreeks en
rechtstreeks toegankelijk, zijn te lezen in de nota ‘Procedureflow bij vragen naar jeugdhulp voor
jongvolwassenen’.
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