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Jeugdhulp - Samen plaatsen van broers en zussen
Het is helaas niet altijd mogelijk om bij een uithuisplaatsing in de jeugdhulp te
verzekeren dat broers en zussen samen worden geplaatst. Dit is onder meer te wijten
aan de organisatie van de jeugdhulpinstelling in leeftijdsgroepen, een verschil in de te
behandelen problematiek bij de jongeren of plaatsgebrek in de jeugdhulpinstellingen. De
problematiek werd op 1 december 2020 nog in de commissie besproken naar aanleiding
van een oproep van SOS Kinderdorpen.
In de beleids- en begrotingstoelichting (BBT) 2021 staat dat er een regelgevend kader
wordt opgesteld voor de brede uitrol van de gezinshuizen. Binnen de opvang van
kinderen en jongeren in residentiële voorzieningen is er ook bijzondere aandacht voor de
situatie waar kinderen uit eenzelfde gezin (zussen/broers) tijdelijk niet meer thuis
kunnen verblijven.
1.

Kan de minister een overzicht geven van het aantal broers en zussen die de laatste 5
jaar samen geplaatst werden in een jeugdhulpvoorziening of pleeggezin? Graag een
opdeling per jaar, per instelling of pleeggezin en de duur van de opvang.

2.

Kan de minister een overzicht geven van het aantal broers en zussen die de laatste 5
jaar niet samen geplaatst werden in een jeugdhulpvoorziening of pleeggezin? Graag
een opdeling per jaar, per instelling of pleeggezin en de duur van de opvang.

3.

Wat zijn de voornaamste redenen dat broers en zussen niet samen geplaatst kunnen
worden? Is er een mogelijkheid om dit procentueel uit te drukken?

4.

Hoe staat de minister tegenover het opstarten van een wetenschappelijk onderzoek
in Vlaanderen dat het antwoord biedt op volgende vragen:
a)

Hoe vaak en waarom worden broers of zussen van elkaar gescheiden bij een
uithuisplaatsing?

b)

Kunnen broers of zussen contact met elkaar houden bij scheiding en in welke
mate?

c)

Wat zijn de gevolgen van een scheiding van broers of zussen?

5.

Wat is de stand van zaken in het opstellen van het regelgevend kader voor de
gezinshuizen?

6.

Hoe wil de minister bijzondere aandacht geven aan het samen opvangen van broers
en zussen in de residentiële voorzieningen? Heeft de minister hiervoor bijzondere
acties in gedachten?
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1-2.We beschikken niet over cijfergegevens m.b.t. het aantal broers en zussen die
samen werden geplaatst of die niet samen werden geplaatst.
De mogelijkheid om dit te registreren in bestaande systemen van Opgroeien, zoals
Binc en Insisto, werd wel verkend, maar blijkt, vooral omwille van de ruime
omschrijving van ‘broers en zussen’ vanuit het perspectief van de kinderen (zie ook
het federale wetsvoorstel hieromtrent), niet evident te realiseren zonder een
aanzienlijke opzoek- en registratielast te creëren bij de hulpverleners.
3. Op basis van gesprekken met voorzieningen en wetenschappelijke literatuur blijken
veel voorkomende redenen te zijn om niet samen te plaatsen: gedragsproblemen bij
jongeren, rivaliteit en geweld tussen siblings, ziekmakende relaties binnen een
gezinscontext zoals parentificatie, … In bepaalde gevallen is het ook de jongere zelf
die uitdrukkelijk aangeeft om geen contact te willen met zijn broer of zus.
We beschikken niet over cijfergegevens m.b.t. de redenen voor het niet samen
plaatsen en kunnen u hierover daarom geen procentuele verdeling geven.
4.

We verkennen de piste van een wetenschappelijk onderzoek dat zowel kwalitatief als
kwantitatief diepgaander antwoorden kan bieden op vragen m.b.t. het samen
plaatsen van broers en zussen.

5.

Het is de bedoeling om in 2021 het regelgevend kader voor gezinshuizen uit te
werken. Dit legistieke traject, samen met het inhoudelijke overleg dat we dit jaar
met het werkveld organiseren om ook praktijkervaringen mee in de verdere
conceptvorming te nemen, moet ervoor zorgen dat we in het najaar een reconversieoproep kunnen lanceren en het concept vanaf 2022 effectief operationeel kan zijn.

6.

We verwijzen naar de bespreking die we over het thema hadden in de vergaderingen
op 1 december 2020 en 26 januari 2021 van de Commissie Welzijn,
Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. Broers en zussen zijn als belangrijk
thema in de beleids- en begrotingstoelichting voor 2021 opgenomen. Het onderwerp
krijgt een prominente plek in de oefeningen van Opgroeien met betrekking tot de
jeugdhulp en de organisatie van het residentieel verblijf. We refereren hierbij onder
meer aan de gezinshuizen.

