Rubrieken
4 jaar Decreet Rechtspositie Minderjarigen: verslag van een inspectieronde

Jeugdbescherming

Op 19 november 2010 vond te Brussel een studie-

Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg
vzw wordt Steunpunt Jeugdhulp vzw.

dag plaats met als doelstelling een stand van

OSBJ vzw veranderde recent haar naam in

Decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspo-

Steunpunt Jeugdhulp vzw. De vereniging bena-

sitie van de minderjarige in de integrale jeugd-

drukt daarmee de ambitie om uit te groeien tot

hulp ('DRM'), in werking getreden op 1 juli 2006.

een praktijkcentrum voor alle jeugdhulpsecto-

Concrete aanleiding hiervoor was de inspectie-

ren. Dit wordt gezien als een logisch gevolg van

ronde die tussen april 2009 en juli 2010 is gehou-

de evolutie naar een meer integrale jeugdhulp-

den door Zorginspectie en Onderwijsinspectie,

verlening. Zo wil het Steunpunt haar klassieke

over de toepassing van dit Decreet. 368 voorzie-

troeven – juridische en inhoudelijke ondersteu-

ningen, verspreid over 10 (sub)sectoren die onder

ning voor praktijkwerkers – uitspelen voor een

integrale

breder publiek.

bezocht.

Het Steunpunt wil praktijkwerkers ondersteu-

De basisvraag waarop inspectie een antwoord

nen in hun kritische reflectie op het eigen han-

wou geven, was hoe voorzieningen (de meest

delen. Daarvoor zijn er verschillende invalshoe-

relevante bepalingen van) het DRM en het

ken: duidelijkheid over juridische en maatschap-

decreet over integrale jeugdhulp toepassen. De

pelijke kaders, deontologie, cijfers om het eigen

inspectiediensten hanteerden een drievoudige

handelen te evalueren, het opzetten van kennis-

toets op respectievelijk beleids-, organisatie- en

delingsprocessen en werken aan innovatieve

casusniveau:

praktijken vormen de basis die het Steunpunt ter

- heeft het DRM zijn weg gevonden naar het

beschikking heeft.

beleidsniveau van de voorziening?

Het Steunpunt wil daarmee inspelen op de

- is dit beleid vertaald naar de concrete werking?

vraag naar groei en ontwikkeling van professio-

- worden de rechten ook in de individuele hulp-

nals tot reflectieve praktijkwerkers. Het gaat er

verleningsrelatie gerespecteerd?

zaken op te maken over de toepassing van het

jeugdhulp

ressorteren,

werden

van uit dat dit een doorslaggevend kwaliteitscri-

De resultaten van deze inspectie werden voorge-

terium is voor de hulpverlening. Het Kinder-

steld op de studiedag, naast een kritische reflec-

rechtenverdrag blijft een belangrijke leidraad in

tie op het Decreet en een debat met praktijkacto-

deze ontwikkeling. Daar blijft het Steunpunt een

ren en beleidsverantwoordelijken. De presenta-

voedingsbodem vinden voor het zorgvuldig

ties van de studiedag zijn raadpleegbaar via

omgaan met kinderen en jongeren.

wvg.vlaanderen.be/jeugdhulp/01_nieuws/index

Dit alles zal niet van vandaag op morgen gereali-

.htm. Het inspectierapport, een brochure, een cij-

seerd kunnen worden. Het Steunpunt rekent op

ferrapport en cijferrapporten per sector zijn

een groeitraject dat verschillende jaren zal

raadpleegbaar op de websites van Zorginspectie,

beslaan. Dat groeitraject wordt aangestuurd

Onderwijsinspectie en Integrale Jeugdhulp (bv.

door een Raad van Bestuur en een Algemene Ver-

www4.vlaanderen.be/wvg/zorginspectie/publi-

gadering waar gedreven mensen van de praktijk

caties/Pages/rapportendrm.aspx).

uit verschillende sectoren en terreinen deze taak
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