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Op 16 september 2013 begon, na 15 jaar theoretische voorbereiding, de integrale 
jeugdzorg te proefdraaien in Oost Vlaanderen. Concreet werd het vroegere 
‘Comité voor bijzondere jeugdzorg’ omgevormd tot ‘Ondersteuningscentrum 
jeugdzorg’ en werd de ‘Bemiddelingscommissie’ opgedoekt. De jeugdhulp wordt 
nu georganiseerd via een intersectorale toegangspoort. 
 
Dit theoretisch-filosofisch model is gestoeld op de idee dat schaarste van 
werkingsmiddelen beter kan functioneren indien de verschillende betrokken 
sectoren (onderwijs, kind en gezin, geestelijke gezondheidszorg, vlaams fonds, 
vertrouwensartsencentra en jongerenwelzijn) beter met elkaar zouden 
samenwerken. 
 
De aanmelding in het nieuwe systeem verloopt via elektronische weg. De 
minderjarigen krijgen hierbij een nummer toegewezen en komen op vrijwel 
eindeloze wachtlijsten te staan. Ten gevolge van de chaos kan niemand daar het 
overzicht in bewaren. Het e-mailverkeer onder de hulpverleners gaat niet meer 
over ‘cliënt X’ maar over een ellenlang nummer. 
 
Het jeugdhulpverlenerslandschap is op 6 maanden tijd in Oost- Vlaanderen een 
versnipperd maanlandschap geworden. Het is onleefbaar omdat iedereen 
verst(r)ikt raakt in ingewikkelde procedures. De cliëntgesprekken zijn nu 
ondergeschikt aan de urenlange noodzakelijke elektronische administratie. De 
rechtszekerheid van de jongeren wordt dagelijks geschonden. Bovendien blijven de 
jongeren vastzitten op wachtlijsten. Indien er toevallig toch hulp beschikbaar is, kan 
die niet worden toegewezen door chronische technische mankementen aan het 
systeem. 
 
ACOD Overheidsdiensten wijst erop dat bovenop al deze problemen in de 
bijzondere jeugdzorg nog steeds een chronisch plaatsgebrek heerst. Volgens ons is 
het onverantwoord dit inefficiënt, bureaucratisch systeem uit te breiden naar het 
volledige jeugdhulpverleningslandschap in Vlaanderen. Wij zijn ervan overtuigd dat 
indien men het gespendeerde belastingsgeld aan de integrale jeugdzorg had 
geïnvesteerd in meer werkingsmiddelen, het jeugdhulpverleningslandschap er 
vandaag anders en menselijker had uitgezien. 
 
ACOD Overheidsdiensten roept haar leden op tot een sensibiliseringsactie aan het 
Vlaams Parlement op 26 februari 2014. 
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