
Brusselse jongeren in de niet-rechtstreeks 
toegankelijke  jeugdhulp 

 
Al enkele jaren merken we als Brusselse residentiële voorziening (OBC) dat de instroom             
van jongeren uit Brussel zelf beperkt is. De voorbije jaren zagen we een daling in onze                
jaarverslagen, naar 10 % of minder. Een cijfer dat wenkbrauwen doet fronsen, want in een               
grootstad als Brussel is een performante en toegankelijke jeugdhulp een noodzaak.  
 
In het globale jaarverslag van de jeugdhulp worden geen cijfers voor Brussel afzonderlijk             
gegeven. In 2017 (laatste volledig jaarverslag) werden er 1.771 jongeren aangemeld in            
Vlaams-Brabant en Brussel. Het blijkt erg moeilijk om na te gaan hoeveel Brusselse             
jongeren er aangemeld zijn, door wie, voor welke modules, hoe vlot ze doorstromen. Vinden              
ze minder makkelijk de weg doorheen de soms complexe aanmelding- en           
prioriteringsprocedures ? Ontbreekt het aan mankracht inzake diagnostiek, om de juiste           
attesteringen rond te krijgen ? Of is er eerder een doorstroom-probleem ? Zijn er bepaalde               
cliënt-kenmerken, of schaarste van aanbod, die ervoor zorgen dat brusselse jongeren langer            
wachten op hulp?  
 
We deden verschillende keren navraag bij de intersectorale toegangspoort. Het blijkt           
voorlopig onmogelijk om Brusselse cijfers te verzamelen. We zijn erg blij dat het IROJ deze               
vraag oppikt, en geven alvast een eerste aanzet van te verzamelen cijfers. We proberen              
daarbij vooral een beperkte, eenvoudige data-set te verzamelen uit insisto. In maat kent men              
de meester !  
 
 
 
1. Aangemelde jongeren.  
 
We willen eerst en vooral nagaan hoe vaak Brusselse gezinnen een vraag stellen naar              
niet-rechtsstreeks toegankelijke hulp. We stellen voor om uit insisto de gegevens van één             
kalenderjaar te verzamelen, voor alle aangemelde jongeren met domicilie Brussel. Volgende           
ge-anonmiseerde data-set lijkt ons relevant: 

- moment van aanmelden 
- welke aanmelder 
- biografische kenmerken: leeftijd, geslacht 
- welke modules worden gevraagd 
- prioriteringsaanvraag gebeurd tijdens de wachttijd, met welk resultaat 
- gevraagde modules 
- bijkomend interessant, maar niet noodzakelijk:  

- wel/geen handicap-code 
- gezinssamenstelling (moeilijk te operationaliseren variabele) 
- reeds gebruiker van jeugdhulp/crisishulp voorbije jaar, en zoja, welke ?          

(moeilijk automatisch uit insisto te halen) 
 

 



Deze gegevens moeten toelaten om basale vragen te beantwoorden als:  
- Ontbreken er belangrijke aanmelders in het Brusselse landschap, vergeleken met          

Vlaanderen ? Is er instroom vanuit het Franstalig circuit naar Nederlandstalige           
hulpverlening (SAJ, SPJ, …) ? 

- Vallen bepaalde groepen qua leeftijd/geslacht uit de boot ? gebeuren aanmeldingen           
misschien vooral op latere leeftijd, als problemen al sterker geëscaleerd zijn ?  

- Worden bepaalde vragen niet gesteld, misschien omdat het aanbod niet/te beperkt           
aanwezig is ?  

- is er vooral een minder instroom naar VAPH-voorzieningen, omdat er daar een            
uitgebreidere diagnostiek wordt gevraagd.  

- hebben Brusselse jongeren vaker een complexe gezinssituatie dan Vlaamse         
jongeren ? 

- worden de aangemelde jongeren reeds ondersteund door een vorm van rechtstreeks           
toegankelijke jeugdhulp, of slaan ze deze stap als het ware over, en worden ze              
meteen voor niet-rechtstreekse hulp aangemeld ?  

 
 
 
2. Ingestroomde jongeren 
 
Voor het cohort (of een steekproef ervan) “aangemelde jongeren” is het interessant om na te               
gaan in welke mate de juiste hulp al opgestart kon worden. Dit vraag volgende gegevens: 

- aangemeld voor voorziening binnen/buiten Brussel (ja/nee/beide) 
- aanmelding geweigerd door voorziening (ja/nee) 
- gezin gaat niet op een open plaats (ja/nee) 
- startdatum bij instroom 
- indien mogelijk: traject nog steeds lopend 

 
Deze variabelen kunnen een zicht geven op vragen als: 

- moeten Brusselse jongeren vaak buiten Brussel geholpen worden ? Voor welk soort            
vragen is er te weinig/geen aanbod binnen Brussel ?  

- welke aanbieders zijn vooral actief rond Brusselse jongeren ? 
- is er een langere wachttijd voor Brusselse jongeren dan doorsnee ? Zijn er             

verschillen tussen bepaalde werkvormen ?  
 
 
We denken dat deze beperkte data-set al heel wat interessante vragen kan beantwoorden.  


