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Woord Vooraf  

Mijn stage in de gemeenschapsinstelling De Zande (2012-2013) in het derde bachelorjaar van 

de masteropleiding criminologische wetenschappen was een leerrijke ervaring met betrekking 

tot jongeren die een MOF gepleegd hebben. Hierdoor werd mijn interesse in het gerechtelijk 

hulpverleningssysteem opgewekt. Het feit dat ik reeds beschik over een vooropleiding 

orthopedagogie, laat voortdurend de hulpverlener in mij naar boven komen. Naast de 

ervaringen in de leefgroep, was ik benieuwd naar de verdere structuur van de gerechtelijke 

hulpverlening. Hierbij botste ik op de functie jeugdconsulent. Een functie die mooi zou 

aansluiten bij het traject van mijn hogere studies en mijn interesses. De interesse naar de 

inhoud van de job werd aangewakkerd. Dit in combinatie met de inhoudelijke zoektocht, heeft 

me ertoe aangezet om de functie van een jeugdconsulent als onderwerp voor deze masterproef 

te nemen. 

Graag wil ik met dit woord van de gelegenheid gebruik maken om enkele relevante personen 

in het proces van de thesis te bedanken.  

In de eerste plaats wil ik een oprechte bedanking uiten naar mijn promotor Professor Vander 

Laenen om mij de kans te geven dit onderwerp uit te werken. Haar kort en krachtige feedback 

en kritische oog heeft me voortdurend tot nieuwe inzichten en bedenkingen gebracht.  Het 

was zeker en vast een meerwaarde om Professor Vander Laenen als promotor naast mij te 

hebben gedurende het leerproces van het wetenschappelijk onderzoek. 

Verder wil ik Indra Goetry, stafmedewerkster in de gemeenschapsinstelling De Zande, en 

Bert Ducatteeuw, pedagogisch directeur van De Zande, van harte bedanken voor de kans die 

ze me gaven om mijn thesisonderzoek in de instelling uit te voeren.  Hierbij wil ik mijn 

dankbaarheid aan Indra benadrukken. Via haar heb ik vlot toegang gekregen tot de leefgroep, 

waaruit de jongeren geselecteerd werden, en de betrokken individuele begeleiders. De 

kritische blik en de tips die Indra aanbood, waren eveneens een meerwaarde, bedankt. 

Daarenboven wil ik mijn dank richten tot alle deelnemende respondenten van dit empirische 

onderzoek. Hun bereidwillige medewerking en openhartigheid hebben me inzicht gebracht in 

de praktijkuitvoering van het functieprofiel van een consulent.  



iii 

 

Overigens wil ik eveneens mijn vriend Jonas Demunster en goede vriendinnen Sarah Verwilst 

en Eva Blauwet bedanken voor hun morele steun, adviezen en hulp die ze me gaven 

gedurende mijn proces. Zij stonden steeds met goede moed voor me klaar indien het even niet 

van een leien dakje liep. De aanmoedigende woorden waren een steun in de rug.  

Naast deze belangrijke personen, kon ik steeds rekenen op mijn gezin en familieleden. 

Uiteindelijk wil ik ook de lezers van deze masterproef bedanken voor het nalezen op schijf- 

en taalfouten. Naast mijn promotor, gaat dit over mijn papa Luc De Puydt, mijn vriendin 

Sarah Verwilst en mijn nicht Emma Bruggeman.  

 

 

Evergem, 15 mei 2014 



iv 

 

Inhoudstafel 

 

Woord Vooraf ..................................................................................................................... ii 

Inhoudstafel ........................................................................................................................ iv 

Lijst van Gebruikte afkortingen ......................................................................................... xi 

INLEIDING ....................................................................................................................... 1 

Probleemstelling .............................................................................................................. 1 

Situering projectkader ..................................................................................................... 2 

Doelstelling en centrale onderzoeksvragen ..................................................................... 3 

Toelichting methodologie ............................................................................................... 4 

Structuur van de masterproef .......................................................................................... 4 

DEEL I: Literatuurstudie ................................................................................................ 6 

Inleiding: ......................................................................................................................... 6 

1. Hoofdstuk 1: Begripsbepaling ................................................................................ 7 

2. Hoofdstuk 2: Wetgeving in het licht geplaatst ..................................................... 10 

2.1. Jeugdbeschermingsrecht ............................................................................. 10 

2.1.1. Inleiding ................................................................................................... 10 

2.1.2. Ontstaan notie ‘jeugddelinquentie’ .......................................................... 10 

2.1.3. Kinderbeschermingswet 1912 ................................................................. 11 

2.1.4. Jeugdbeschermingswet 1965 ................................................................... 11 

2.1.4.1. Sociale jeugdbescherming ................................................................ 12 

2.1.4.2. Gerechtelijke jeugdbescherming ...................................................... 12 

2.1.5. Jeugdbeschermingswet 2006 ................................................................... 13 

3. Hoodstuk 3: De integrale jeugdhulp ..................................................................... 15 



v 

 

3.1. Algemeen: de  integrale jeugdhulp ............................................................. 15 

3.1.1. Inleiding ................................................................................................... 15 

3.1.2. Missie en principes .................................................................................. 15 

3.1.3. Doelstellingen .......................................................................................... 16 

3.2. Onderscheid rechtstreeks en niet – rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp .. 16 

3.3. De toegangspoort voor niet – rechtstreeks toegankelijke hulpverlening .... 17 

3.3.1. Algemeen ................................................................................................. 17 

3.3.2. Werking en actoren .................................................................................. 17 

3.3.2.1. De aanmelding .................................................................................. 17 

3.3.2.2. De indicatiestelling ........................................................................... 18 

3.3.2.3. Jeugdhulpregie .................................................................................. 18 

4. Hoofdstuk 3: De sociale dienst van de Vlaamse gemeenschap bij de 

jeugdrechtbank .............................................................................................................. 20 

4.1. Inleiding ...................................................................................................... 20 

4.2. Beginselen gerechtelijke jeugdbijstand ....................................................... 20 

4.2.1. Subsidiariteitsbeginsel ............................................................................. 20 

4.2.2. Draagkracht van het milieu ...................................................................... 20 

4.2.3. Aanstelling voorziening ........................................................................... 21 

4.2.4. Duur en kostprijs ..................................................................................... 21 

4.3. Oprichting, organisatie en werking ............................................................. 21 

4.4. Leden van de sociale dienst ........................................................................ 21 

4.4.1. De teamverantwoordelijke ....................................................................... 21 

4.4.2. Consulenten ............................................................................................. 22 

4.4.3. Vrijwillige consulenten ............................................................................ 23 

4.5. Taken ........................................................................................................... 23 



vi 

 

4.5.1. De navorsingsopdrachten ........................................................................ 23 

4.5.2. De opmaak van een hulpverleningsprogramma en een begeleidingsplan 25 

4.5.2.1. Hulpverleningsprogramma ............................................................... 25 

4.5.2.2. Handelingsplan ................................................................................. 25 

4.5.2.3. Begeleidingsplan .............................................................................. 26 

4.5.2.4. Waken over uitvoering van de pedagogische maatregel .................. 27 

4.5.3. De opdrachten van sociale aard ............................................................... 27 

4.5.4. De bewaking van de uitvoering van de opgelegde pedagogische 

maatregel .............................................................................................................. 28 

4.5.5. Sociale dienst als aanmelder .................................................................... 28 

4.5.6. Conclusie ................................................................................................. 28 

4.6. Het secretariaat ............................................................................................ 29 

5. Hoofdstuk 4: Caseload en stress van de consulenten ........................................... 30 

5.1. Inleiding ...................................................................................................... 30 

5.2. Caseload en complexe dossiers ................................................................... 30 

5.3. Stress en burn – out? ................................................................................... 31 

5.4. Beleidsadviezen van de consulenten uit? .................................................... 32 

5.5. Conclusie ..................................................................................................... 33 

DEEL II: Methodologie .................................................................................................. 34 

6. Hoofdstuk 6: Probleemstelling geformuleerd in doel- en vraagstellingen ........... 34 

6.1. Doel ............................................................................................................. 34 

6.2. Onderzoeksvraag ......................................................................................... 34 

6.3. Deelvragen .................................................................................................. 34 

7. Hoofdstuk 7: Onderzoeksdesign .......................................................................... 35 

7.1. Inleiding ...................................................................................................... 35 



vii 

 

7.2. Onderzoeksstrategie en – methode ............................................................. 35 

7.2.1. Kwalitatief onderzoek .............................................................................. 35 

7.2.2. Half open of semi – gestructureerd interview ......................................... 36 

7.2.3. Conclusie ................................................................................................. 37 

7.3. Onderzoekstechnieken ................................................................................ 37 

7.3.1. Onderzoekspopulatie ............................................................................... 37 

7.3.2. Steekproeftrekking ................................................................................... 38 

7.3.3. Aanmeldingsstrategie .............................................................................. 41 

7.3.4. Weigering tot deelname ........................................................................... 42 

7.4. Methodologische kwaliteit .......................................................................... 43 

7.4.1. Rol van de onderzoeker: objectiviteit ? ................................................... 43 

7.4.2. Betrouwbaarheid ...................................................................................... 44 

7.4.2.1. Interne betrouwbaarheid ................................................................... 44 

7.4.2.2. Externe betrouwbaarheid .................................................................. 46 

7.4.3. Validiteit .................................................................................................. 46 

7.4.3.1. Interne validiteit ................................................................................ 46 

7.4.3.2. Externe validiteit ............................................................................... 47 

7.4.4. Authenticiteit ........................................................................................... 47 

7.5. Ethische aspecten ........................................................................................ 47 

7.6. Onderzoeksmateriaal ................................................................................... 49 

7.6.1. Vragen opstellen ......................................................................................... 49 

7.6.2. Bijvragen ..................................................................................................... 50 

7.6.3. Conclusie ..................................................................................................... 50 

8. Hoofdstuk 8: Beperkingen van het onderzoek ..................................................... 52 

 



viii 

 

DEEL III: Onderzoeksrapport ...................................................................................... 53 

9. Hoofdstuk 9: Dataverzameling ............................................................................. 53 

9.1. Onderzoeksperiode ..................................................................................... 53 

9.2. Duur interviews ........................................................................................... 53 

9.3. Afnemen en transcriberen interviews ......................................................... 53 

10. Hoofdstuk 10: Data – analyse .............................................................................. 55 

10.1. Inleiding ...................................................................................................... 55 

10.2. Codeersysteem ............................................................................................ 55 

10.3. Bronnen rapport .......................................................................................... 57 

10.4. Analyse omtrent de ervaring met een jeugdconsulent per type 

onderzoekseenheid ................................................................................................... 58 

10.4.1. Inleiding ................................................................................................. 58 

10.4.2. De jongeren ............................................................................................ 59 

10.4.2.1. Betekenis Functie ........................................................................... 59 

10.4.2.2. Specifieke persoonlijke ervaring .................................................... 60 

10.4.3. De individuele begeleiders .................................................................... 60 

10.4.3.1. Betekenis Functie ........................................................................... 60 

10.4.3.2. Specifieke persoonlijke ervaring .................................................... 60 

10.4.4. De jeugdconsulenten .............................................................................. 62 

10.4.4.1. Betekenis Functie ........................................................................... 62 

10.4.4.2. Specifieke persoonlijke ervaring .................................................... 62 

10.4.5. De jeugdrechters .................................................................................... 63 

10.4.5.1. Betekenis Functie ........................................................................... 63 

10.4.5.2. Specifieke persoonlijke ervaring .................................................... 64 

10.4.6. Conclusie ............................................................................................... 64 



ix 

 

10.5. Analyse van alle onderzoekeenheden ......................................................... 65 

10.5.1. De opdrachten ........................................................................................ 65 

10.5.1.1. Maatschappelijk onderzoek ............................................................ 65 

10.5.1.2. Bezoek in de voorziening ............................................................... 66 

10.5.1.3. Teambespreking .............................................................................. 68 

10.5.1.4. Administratie .................................................................................. 70 

10.5.1.5. Advisering jeugdrechter ................................................................. 72 

10.5.1.6. Opvolging ....................................................................................... 73 

10.5.1.7. Permanentie .................................................................................... 75 

10.5.1.8. Overbrenging jongere ..................................................................... 76 

10.5.2. De bevraagde informatie ....................................................................... 76 

10.5.3. De contacten .......................................................................................... 77 

10.5.4. De tijdsinvulling .................................................................................... 78 

10.5.4.1. Tijd per opdracht ............................................................................ 78 

10.5.4.2. Caseload .......................................................................................... 79 

10.5.5. De integrale jeugdhulp ........................................................................... 81 

10.5.6. Ervaring: verbeterpunten ....................................................................... 81 

11. Hoofdstuk 11: Toetsing aan literatuurstudie ........................................................ 83 

11.1. Inleiding ...................................................................................................... 83 

11.2. Takenpakket van de jeugdconsulent ........................................................... 83 

11.2.1. Navorsingsopdrachten ........................................................................... 83 

11.2.2. De opmaak van een hulpverleningsprogramma en een begeleidingsplan . 

  ............................................................................................................... 85 

11.2.2.1. Hulpverleningsprogramma ............................................................. 85 

11.2.2.2. Handelingsplan ............................................................................... 86 



x 

 

11.2.2.3. Begeleidingsplan ............................................................................ 87 

11.2.2.4. Waken over uitvoering van de pedagogische maatregel ................ 87 

11.2.3. De opdrachten van sociale aard ............................................................. 87 

11.2.4. De bewaking van de uitvoering van de opgelegde pedagogische 

maatregel .............................................................................................................. 88 

11.2.5. Conclusie ............................................................................................... 88 

11.3. Caseload ...................................................................................................... 89 

11.4. Integrale jeugdhulp ..................................................................................... 89 

DISCUSSIE .................................................................................................................. 91 

CONCLUSIE ............................................................................................................... 92 

Bibliografie ...................................................................................................................... 95 

Gebruikte wetteksten: ....................................................................................................... 99 

Bijlagen .......................................................................................................................... 100 

Bijlage 1: Informed consent ........................................................................................ 100 

Bijlage 2: Brief aanvraag interview ............................................................................ 103 

Bijlage 3: Vragenlijst interviews ................................................................................. 106 

Bijlage 4: Bijvragen .................................................................................................... 108 

Bijlage 5: Bronnenrapport ........................................................................................... 109 

Bijlage 6: Codeboek .................................................................................................... 111 

Bijlage 7: Voorbeeld verslag maatschappelijk onderzoek .......................................... 119 

 

 



xi 

 

Lijst van Gebruikte afkortingen 

BJB   Bijzondere jeugdbijstand 

Hergo   Herstelgericht groepsoverleg  

IJH   Integrale jeugdhulp 

MDT   Multi disciplinair team  

MOF   Als misdrijf omschreven feit 

OCMW  Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 

POS   Problematische opvoedingssituatie 

S.D.-JRB.  Sociale dienst van de Vlaamse gemeenschap bij de jeugdrechtbanken 

 



1 

 

INLEIDING 

Probleemstelling  

Volgens Meyvis (2001) is de relatie tussen hulpverlening en justitie een noodzakelijke relatie. 

Dit aangezien justitie en hulpverlening basisinstellingen zijn die een rechtvaardige, solidaire 

samenleving proberen op te bouwen en te behouden waarbij mensen het recht hebben op een 

menswaardig bestaan. Daar beide instituten betrekking hebben op één en dezelfde persoon en 

een gemeenschappelijk einddoel nastreven  (Meyvis, 2001; Cantwell, 2013), kan het belang 

van deze relatie niet miskend worden. Kortom, de relatie tussen hulpverlening en justitie is 

dus onafwendbaar.(Meyvis, 2001) 

Deze relatie en samenwerking tussen beide wordt steeds belangrijker en biedt ongetwijfeld 

voordelen. Hulpverlening tracht een antwoord te bieden aan justitiecliënten in verband met de 

kern van sociale en gezondheidsfenomenen. Anderzijds zorgt justitie ervoor dat de 

hulpverlening via doorverwijzingen groepen bereikt die voorheen niet bereikt werden. Naast 

de voordelen, kan tevens een spanningsveld waargenomen worden.  De spanning komt voort 

uit het feit dat deze instellingen vertrekken vanuit een eigen en bijgevolg ander 

referentiekader.  (Vander Laenen, 2011) Het gaat om een verschillende werkwijze, denkkader 

en management  (De Ruyver, et al., 2009). Concreet kan deze eigen invalshoek geïllustreerd 

worden aan de hand van het knelpunt tussen de welzijnssector en het parket. Het parket spitst 

zich toe op de rechtshandhaving waarbij het uitgangspunt juridisch is. Hierbij wordt in eerste 

instantie gekeken naar de belangen van de samenleving en indien mogelijk rekening 

gehouden met het individuele belang. De welzijnssector daarentegen kijkt vanuit het 

perspectief van de individuele cliënt waarbij de leefbaarheid voorop gesteld wordt.  (Meyvis, 

2001) De zich van elkaar onderscheidende referentiekaders zijn niet abuis, zolang voldaan 

wordt aan de essentiële randvoorwaarden die hiermee gepaard gaan  (Vander Laenen, 2011). 

Meerbepaald gaat het om wederzijds vertrouwen en respect voor elkaars eigenheid, finaliteit, 

rol en doelstelling  (De Ruyver, et al., 2009;  Vander Laenen, 2011). Hiertoe dient een 

duidelijke rol- en taakafbakening opgesteld te worden opdat beide actoren hun eigenheid 

kunnen bewaren (Vander Laenen, 2011). Justitieassistenten geven aan dat hun taakinvulling 

niet steeds duidelijk afgelijnd is, waardoor zij zichzelf niet voldoende als medewerker van 

justitie zien  (De Bruyn, 2006). Zodoende wordt in deze thesis nader ingegaan op de 
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taakafbakening als specifiek onderwerp met betrekking tot het spanningsveld tussen justitie en 

hulpverlening. 

Concluderend kan gesteld worden dat, ongeacht justitie en hulpverlening twee verschillende 

systemen zijn met contrasterende objectieven en werkingsprincipes, zij dienen samen te 

werken in het belang van de cliënt. Hiervoor moet voldaan worden aan diverse essentiële 

randvoorwaarden.  (Colman, Vander Laenen, & De Ruyver, 2010) Hierbij fungeert de 

hulpverlening als efficiënt verlengstuk van justitie waarbij de hulpverlening mee gaat 

controleren, beschermen en verdedigen  (Meyvis, 2001).  

Situering projectkader  

Criminaliteit haalt vrijwel dagelijks een krantenkop (De Koster, 2010). “Tiener krijgt 75 uur 

taakstraf voor uitsteken oog leeftijdsgenoot” (De Morgen 05/07/2013), “ 'Kopschopper' Aalst 

maand langer in gesloten instelling” (De Morgen 11/10/2013), “Tiener die broer aanviel met 

mes naar gesloten instelling” (Het Laatste Nieuws 18/12/2011): dit zijn sprekende 

voorbeelden hiervan. Hierdoor zien we dat de Belgische maatschappij nagenoeg dagelijks in 

aanraking komt met criminaliteit.  

Zoals de sociale positivist Emile Durkheim in de 19
de

 eeuw reeds aangaf, is criminaliteit een 

sociaal verschijnsel dat aan de algemene behoeften van de samenleving als organisme 

beantwoordt. Criminaliteit is in deze context een normaal en zelfs noodzakelijk verschijnsel. 

Het fenomeen komt doorheen de geschiedenis voor in alle soorten maatschappijen. 

(Durkheim, 1927)  

Desondanks kunnen deze criminele gedragingen niet ongestraft getolereerd worden. Hiervoor 

bestaat een geheel der strafregels die bepaalde gedragingen strafbaar stelt en sanctioneert. Dit 

wordt het materieel strafrecht genoemd  (Van den Wyngaert, 2011). 

Het strafrecht is geldig voor iedereen, behalve voor jongeren onder de achttien jaar. Zij 

worden echter aan het gewone strafrecht onttrokken. Voor jongeren bestaat immers een aparte 

wetgeving, namelijk het jeugdrecht. Vandaag de dag dienen jongeren zich te houden aan de 

Jeugdwet van 2006. (Wet tot wijziging wet 2006, 30/12/2013; Put,  2010) Deze is van 

toepassing op jongeren die verkeren in een POS (Problematische Opvoedingssituatie) of een 

als misdrijf omschreven feit (MOF) gepleegd hebben. Afhankelijk van de situatie of het 

gepleegde feit, kan de jeugdrechter gedwongen hulpverlening, ook wel gerechtelijke 
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jeugdbescherming genoemd, opleggen aan de jongere. Hierbij heeft de rechter de keuze uit 

diverse maatregelen om de meest aangewezen regel aan de jongere op te leggen. Delinquente 

jongeren die een MOF gepleegd hebben, kunnen onder andere een ‘plaatsing in een gesloten 

opvoedingsafdeling’ als jeugdbeschermingsmaatregel opgelegd krijgen. Deze wordt 

uitgesproken door de jeugdrechter waarbij zijn besluit gebaseerd is op het advies van de 

sociale dienst voor gerechtelijke jeugdbijstand. Dit advies is opgebouwd uit een 

maatschappelijk onderzoek dat de jeugdconsulenten van de sociale dienst uitvoeren in 

opdracht van de jeugdrechter. Dit is evenwel niet de enige opdracht van de consulenten van 

de sociale dienst bij de jeugdrechtbanken. (AgentschapJongerenwelzijn, 2006-2013) 

Deze thesis spitst zich derhalve nader toe op de uitvoering van het volledige takenpakket van 

de jeugdconsulenten van de sociale dienst bij de jeugdrechtbank in het geval van MOF 

dossiers. De concrete invulling wordt via de begripsbepaling in de inleiding van deel I – 

literatuurstudie nader bepaald.  

Doelstelling en centrale onderzoeksvragen 

Het doel van dit onderzoek is inzicht te geven in de congruentie tussen de formele opdrachten 

van een jeugdconsulent en de effectieve praktijkuitvoering.  

Met dit onderzoek wordt getracht een overzicht te geven van de formele en werkelijke 

jobinhoud van een jeugdconsulent bij de jeugdrechtbank in MOF gevallen. Tevens wordt er 

aandacht geschonken aan de ervaring van betrokken partijen omtrent de uitvoering van het 

takenpakket van een jeugdconsulent. Onrechtstreeks wordt bijgevolg gekeken naar het ‘nut’ 

van een jeugdconsulent in een specifieke MOF context. ‘Nut’ dient in deze context begrepen 

te worden als de bijdrage die deze functie levert in een strafproces van jongeren die een als 

misdrijf omschreven feit gepleegd hebben.  

Deze doelstelling wordt operationeel gemaakt door deze te transformeren tot volgende 

onderzoeksvraag: “Welke werkzaamheden moeten jeugdconsulenten van de sociale dienst van 

de Vlaamse gemeenschap bij de Jeugdrechtbank uitvoeren volgens hun functieprofiel en 

welke activiteiten voeren ze in werkelijkheid uit?” 

Om deze centrale vraagstelling te kunnen bereiken, worden nog verscheidene concrete 

deelvragen geformuleerd. 
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- Hoe ziet het functieprofiel van een jeugdconsulent bij de jeugdrechtbank eruit, of nog 

wat zijn de formele opdrachten van een jeugdconsulent? 

- Welke opdrachten voert een jeugdconsulent effectief uit in de praktijk? Worden alle 

formeel vooropgestelde opdrachten effectief in de praktijk uitgevoerd?  

- Welke informatie vergaart een jeugdconsulent? Op welke manier wordt deze 

verkregen informatie gebruikt in de uitvoering van de andere formele opdrachten van 

een jeugdconsulent? 

- Hoe wordt de uitvoering van het takenpakket ervaren door diverse betrokkenen? 

Toelichting methodologie  

Dit onderzoek wordt uitgevoerd via een kwalitatief onderzoeksdesign, meer specifiek door 

middel van semi-gestructureerde interviews. Op die manier wordt informatie ingewonnen 

omtrent de praktische uitvoering van het takenpakket van een jeugdconsulent. De methode 

biedt de mogelijkheid om vanuit verschillende perspectieven beeld te krijgen op hetgeen 

onderzocht wordt. De respondenten worden via een doelgerichte steekproef geselecteerd. 

Wegens pragmatische redenen en op basis van vooropgestelde criteria, worden vier geplaatste 

jongens uit de gemeenschapsinstelling De Zande geselecteerd. Op basis van deze selectie en 

de vrijwillige deelname van deze jongeren, werden de vier bijhorende consulenten, de vier 

individuele begeleiders en de vier betrokken jeugdmagistraten geselecteerd om deel te nemen 

aan dit onderzoek. 

Structuur van de masterproef  

Deze masterproef is opgedeeld in drie grote onderdelen.  

Het eerste deel omvat de literatuurstudie. Concreet handelt het over de sociale dienst van de 

Vlaamse gemeenschap bij de jeugdrechtbank. Het ontstaan, de structuur, organisatie, 

opdrachten en werking van deze dienst wordt nader bekeken in het licht van de bijzondere 

jeugdbijstand, maar evenzo in het licht van het nieuwe hulpverleningslandschap, namelijk de 

integrale jeugdhulp. Alvorens dit te verduidelijken, is het van belang om de tot op vandaag 

geldende aspecten van het jeugdbeschermingsrecht en de principes van de integrale jeugdhulp 

toe te lichten. 
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Deel twee spitst zich toe op het methodologisch onderzoek. In eerste instantie wordt het doel 

en de centrale vraagstelling toegelicht. Verder bespreekt dit hoofdstuk het onderzoeksdesign. 

Tot slot wordt ingegaan op de beperkingen van het onderzoek.  

Tot slot gaat het derde onderdeel van deze thesis in op het onderzoeksrapport. Dit houdt 

informatie met betrekking tot de dataverzameling in. Verder wordt de data – analyse eveneens 

geëxpliciteerd. Het derde deel wordt afgesloten met een toetsing van de onderzoeksgegevens 

aan de literatuurstudie. 

Deze thesis wordt afgesloten met de aanbevelingen, de discussie en een algemeen besluit. 
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DEEL I: Literatuurstudie  

Inleiding:  

In de titel van deze thesis worden enkele vakkundige begrippen gebruikt. Om verwarring en 

eigen interpretaties te voorkomen, wordt in hoofdstuk één een duidelijke betekenisverlening 

en afbakening aan deze begrippen gegeven in het kader van deze masterproef.   

Alvorens verder effectief in te gaan op de organisatie, de werking en het concrete takenpakket 

van de sociale dienst bij de jeugdrechtbank (hoofdstuk 4), is het in het kader van 

jeugdhulpverlening relevant een inzicht aan te brengen. Gedurende de referentieperiode van 

het onderzoek (13 november 2013 tot 15 mei 2014) bevindt het achterliggende wetgevend 

kader en hulpverleninglandschap zich in een overgangsfase. De data van deze afbakening zijn 

gebaseerd op het indienen van een voorlopige titel en het indienen van de masterproef.  

Sinds 1 maart 2014 vindt de grootste wijziging in decennia plaats in het jeugdhulplandschap 

in Vlaanderen (Krols, 2014). Het Vlaamse Parlement heeft op 21 februari 2014 via een 

uitvoeringsbesluit het decreet van de integrale jeugdhulp definitief goedgekeurd. Bijgevolg is 

een nieuw hulpverleningslandschap een feit in Vlaanderen sinds 1 maart 2014. (Besluit IJH, 

28/02/2014; AgentschapJongerenwelzijn, Regelgeving, 2006-2013)  

Voorafgaand aan deze goedkeuring werd een proefperiode van de toegangspoort van de 

integrale jeugdzorg gelanceerd. Een proeftermijn is noodzakelijk alvorens het decreet 

toegepast wordt in het volledige landschap  (NetwerkTegenArmoede, 2012). Sinds 16 

september 2013 werd deze voorstartfase geïntroduceerd  (Krols, 2014) in de Oost-Vlaamse 

regio Gent  (NetwerkTegenArmoede, 2012). Daar het onderzoek plaatsvindt in diverse regio’s 

in Oost-Vlaanderen, waaronder Gent, is het relevant om dit in achting te nemen.  

Ondanks de overgangsfase wordt een zo helder mogelijk beeld geschetst van het geheel. 

Derhalve wordt de sociale dienst van de Vlaamse gemeenschap in het licht van het besluit van 

de Vlaamse Regering inzake bijzondere jeugdbijstand van 2008 geplaatst, waarna de 

aanpassingen naar het nieuwe jeugdhulplandschap eveneens toegelicht worden. Daar dit een 

belangrijke stap is in de geschiedenis van de hulpverlening (Krols, 2014),worden de principes, 

de doelstellingen en de werking van de jeugdhulpverlening, die gegroeid is tot de huidige 

integrale jeugdhulp, in eerste instantie uitgebreid besproken in hoofdstuk twee en drie. 
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1. Hoofdstuk 1: Begripsbepaling 

Zoals reeds aan bod kwam, vallen jongeren onder de achttien jaar onder het 

jeugdbeschermingsrecht van 2006 in plaats van het klassieke berechtingsysteem voor 

volwassenen. (Wet tot wijziging wet 2006, 30/12/2013;  Put, 2010) Het feit dat zij door 

middel van een separaat regime benaderd worden, wil dit niet zeggen dat ze niet meer voor 

een rechter kunnen verschijnen (Decreet integrale jeugdhulp, 13/09/2013)  

Algemeen gezien kan in diverse situaties beroep gedaan worden op de jeugdrechtbank. De 

jeugdrechtbank komt bijvoorbeeld tussen inzake adoptie, ontvoogding, het verlenen van 

toelating om te trouwen indien men nog minderjarig is of wijziging van het omgangsrecht 

wanneer ouders gescheiden zijn. In de context van dit onderzoek dient men niet op deze 

manier naar de jeugdrechter te kijken, wel als een instelling die 

jeugdbeschermingsmaatregelen oplegt aan minderjarige delinquente jongeren. In dit geval is 

het van essentieel belang om het begrip gerechtelijke jeugdhulpverlening toe te lichten. Met 

deze term wordt namelijk verwezen naar hulpverlening die opgelegd wordt bij een 

jeugdrechtelijke beslissing.  (Decreet integrale jeugdhulp, 13/09/2013;  Put, 2010; 

AgentschapJongerenwelzijn, Jij en de jeugdrechtbank, 2010) 

In gerechtelijke context kunnen jongeren op twee manieren terecht komen bij de 

jeugdrechtbank. Enerzijds kan het gaan om een situatie waarin een jongere in een POS 

verkeert. Anderzijds kan hij/zij een als misdrijf omschreven feit of MOF gepleegd hebben. 

(Wet betreffende de jeugdbescherming, 15/04/1965; Franssens, Put, & Deklerck, 2010;  Put, 

2010)  De term ‘als misdrijf omschreven feit’ wordt ontleend aan de idee dat een jongere geen 

misdrijf kan plegen aangezien deze, wegens jonge leeftijd, nog niet verantwoordelijk is voor 

zijn eigen daden. Het begrip refereert naar een feit of handeling, met het klassiek strafrecht als 

referentiepunt, dat als een misdrijf beschouwd wordt. (Put, 2010; AgentschapJongerenwelzijn, 

Jongerenwelzijn, 2006-2013) POS en MOF zijn dus twee potentiële redenen waarbij besloten 

kan worden om de jongere door te verwijzen naar de jeugdrechter.  

Eenmaal een zaak aanhangig gemaakt wordt bij een jeugdrechter, wordt een dossier met 

betrekking tot de jongere geopend. De jeugdrechter bestudeert de verzamelde gegevens 

betreffende de jongere en geeft de sociale dienst voor gerechtelijke jeugdbijstand opdracht om 

het dossier en de situatie verder te onderzoeken. Deze opdracht dient uitgevoerd te worden 

met oog op het geven van advies aan de jeugdrechter betreffende een passende maatregel voor 
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de jongere in kwestie. (Put, 2010; AgentschapJongerenwelzijn, Jij en de jeugdrechtbank, 

2010) 

De sociale diensten van de Vlaamse gemeenschap bij de jeugdrechtbanken zijn 

overheidsdiensten die werken met diverse consulenten. In deze dienst werken leidende 

consulenten of teamverantwoordelijken, consulenten en vrijwillige consulenten. Het gebruik 

van het woord ‘consulent’ in deze uiteenzetting wordt afgebakend tot consulenten daar deze 

de hoofduitvoerders zijn van de taken van de sociale dienst. Deze consulenten hebben met 

name een viervoudige opdracht. De thesis bestudeert het takenpakket van deze consulenten. 

De vierledige taak van consulenten bestaat uit navorsingsopdrachten, de opmaak van een 

hulpverleningsprogramma en een begeleidingsplan, opdrachten van sociale aard en de 

bewaking van de uitvoering van pedagogische maatregelen (Besluit BJB, 02/03/2009). Bij 

uitvoering van deze werkzaamheden treedt de consulent op in diverse rollen: als een 

organisator, coördinator en kwaliteitsbewaker. De onderdelen van het takenpakket wordt 

verder in deze masterproef toegelicht.  (Kloeck & Vereecke, 1991) 

De organisatie van de sociale dienst bij de jeugdrechtbanken en het bijhorende functieprofiel 

van consulenten dienen begrepen te worden in Belgische context. Doordat ‘counsel(l)ing’ een 

alternatieve invulling krijgt in andere landen, kan dit niet internationaal gegeneraliseerd 

worden. Bijgevolg zal dit onderzoek zich beperken tot de Belgische context van de sociale 

dienst van de jeugdrechtbank, meer specifiek de Vlaamse gemeenschap. 

Nadat de sociale dienst verder onderzoek heeft gedaan betreffende een specifieke jongere, zal 

deze op basis van het onderzoek een deskundig advies geven aan de magistraat inzake een 

gepaste maatregel en hulpverleningsvorm. Op basis van dit advies, neemt de jeugdrechter een 

beslissing.  (Besluit BJB, 02/03/2009;  AgentschapJongerenwelzijn, Jij en de jeugdrechtbank, 

2010) Afhankelijk van de POS of MOF kan hij verscheidene maatregelen opleggen. 

De keuze van maatregel kan geput worden uit één van volgende vier klassieke 

jeugdbeschermingsmaatregelen (Put, 2010; AgentschapJongerenwelzijn, Jij en de 

jeugdrechtbank, 2010):  

- Berisping: Dit is de minst ingrijpende maatregel. Deze houdt in dat de jongere een 

terechtwijzing of vermaning krijgt met betrekking tot zijn gestelde gedrag. Hierbij 

hoort eveneens een aanmaning voor het eventuele toekomstig handelen.  
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- Ondertoezichtstelling: De jongere wordt onder toezicht van de sociale dienst bij de 

jeugdrechtbank geplaatst. Hij/zij kan in zijn vertrouwde gezinsomgeving blijven 

waarbij de consulent erover waakt dat de jongere de voorwaarden, opgelegd door de 

jeugdrechter, naleeft. 

- De gewone plaatsing: Door deze regel wordt de minderjarige toevertrouwd aan een 

betrouwbaar persoon. In dit geval wordt de jongere uit zijn gezinsmilieu gehaald en 

geplaatst in één van door de Vlaamse regering erkende en gesubsidieerde inrichtingen. 

Hierbij heeft de rechter de keuze uit: begeleidingstehuizen, gezinstehuizen, onthaal- 

oriëntatie- en observatiecentra, dagcentra, thuisbegeleidingsdiensten, diensten voor 

begeleid zelfstandig wonen of dienst voor pleegzorg. 

- Plaatsing in een openbare instelling voor observatie en opvoeding onder toezicht: 

Deze maatregel heeft betrekking op de plaatsing in een Gemeenschapsinstelling voor 

de Bijzondere Jeugdzorg. Er is een onderscheid in een halfopen of gesloten karakter 

van de instelling. Het karakter en de exacte duur van de maatregel worden bepaald 

door de jeugdmagistraat. 

Naast de klassieke maatregelen zijn er tevens alternatieve maatregelen waar de jeugdrechter 

beroep op kan doen  (Put, 2010;  AgentschapJongerenwelzijn, Jij en de jeugdrechtbank, 

2010). Deze zijn niet van belang in context van deze masterproef. Ze worden in deze inleiding 

toch vermeld opdat men van het bestaan zou afweten.  

Vanwaar de toelichting voor de mogelijke maatregelen die een jeugdrechter kan opleggen? 

Het kwalitatief onderzoek dat uitgevoerd zal worden, heeft namelijk betrekking op 

jeugdconsulenten aangesteld bij jongeren die geplaatst zijn in de gemeenschapsinstelling De 

Zande. Het is dus van belang te weten dat het onderzoek zich louter richt naar de begeleiding 

van MOF jongeren uit de gemeenschapsinstelling door een consulent van de sociale dienst.  

Kortom, met ’de context’ wordt in kader van dit onderzoek gerefereerd naar de consulenten 

van de sociale dienst van de Vlaamse gemeenschap bij de jeugdrechtbanken die hun taken 

vervullen in functie van MOF jongeren geplaatst in de gemeenschapsinstelling De Zande te 

Ruiselede. 
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2. Hoofdstuk 2: Wetgeving in het licht geplaatst 

2.1. Jeugdbeschermingsrecht  

2.1.1. Inleiding 

Onder de definitie sensu lato van het begrip ‘jeugdbeschermingsrecht’ wordt “het geheel van 

de juridische regels die het welzijn en de ontplooiing van jongeren beogen te bevorderen en te 

waarborgen” begrepen. Dit kan eerder begrepen worden als het ‘algemeen jeugdrecht’.  (Put, 

2010) Om verwarring te voorkomen wordt jeugdbeschermingsrecht zodoende sensu stricto 

afgebakend als volgt: “het geheel van juridische regels betreffende de overheidsinterventie, 

door middel van specifieke instellingen of voorzieningen, met het oog op bijstand aan 

jongeren wier welzijn of ontplooiing onvoldoende wordt gewaarborgd door het gezinsmilieu 

en de algemeen maatschappelijke voorzieningen”. (Put, 2010) 

Naargelang de bril die de maatschappij hanteert in de tijd, wordt een bepaalde behandeling 

van jongeren ten opzichte criminaliteit vooropgesteld.  In de eerste plaats wordt het ontstaan 

van het jeugdrecht en de bijhorende notie ‘jeugddelinquentie’ kortstondig toegelicht. Verder 

worden de verschillende wetten en evoluties doorheen de jaren verduidelijkt, dit louter met 

betrekking tot de tot op vandaag de dag relevante zaken en de gerechtelijke hulpverlening. 

2.1.2. Ontstaan notie ‘jeugddelinquentie’ 

Sinds de Verlichting werden de lijf – en doodstraffen vervangen door hoofdzakelijk de 

gevangenisstraf  (De Koster, 2010). De Verlichte filosofen kregen doorheen de 18
de

 en 19
de

 

eeuw het idee om een aparte sociale categorie te implementeren voor jongeren. Deze hadden 

nood aan een speciale bescherming en zorg.  (De Ruyver, 1988) 

In het begin van de 19
de

 eeuw ontstond er een spanningsveld tussen de criminele politiek en 

de jeugddelinquentie. Jeugddelinquentie was een constructie van de criminele politiek, eerder 

dan dat het fenomeen zijn naam te danken had aan het gedrag van jonge criminelen.  Een 

viertal verschuivingen waren de oorzaak van dit spanningsveld (ontstaan morele en criminele 

statistiek, verschuiving in strafklimaat, penitentiair beleid en onderzoek en verschuivingen in 

de samenleving). Hieruit kon geconcludeerd worden dat de ontdekking van jeugddelinquentie 

voornamelijk te wijten is aan de verschillende maatschappelijke, economische en politieke 

omstandigheden en minder aan de jeugddelinquentie op zich.  (Christiaens, 1999) 



11 

 

2.1.3. Kinderbeschermingswet 1912 

In het begin van de twintigste eeuw ontstond de kinderbeschermingswet. Hierbij werden 

jeugddelinquenten niet meer berecht zoals volwassenen, maar werden kinderen beneden de 16 

jaar  (Put, 2010) volledig onttrokken aan het klassieke berechtingsysteem. Het jeugdrecht was 

een ‘Sui Generis’.  (Trepannier & Tulkens, 1995) Ondanks kinderen onttrokken werden aan 

het volwassen strafrecht, was in dit tijdperk was nog geen sprake van een concrete opsplitsing 

tussen vrijwillige en gerechtelijke hulpverlening. Bijgevolg worden enkel de zaken die tot op 

vandaag relevant zijn, benoemd. 

Typerend is het feit dat de jongere aanzien wordt als een handelingsonbekwaam en 

onverantwoordelijke persoon voor zijn eigen fouten. Wat als gevolg heeft dat hij hier niet 

voor gestraft kan worden. (Vogels, 2006) Eigenlijk kan dit als een signaal beschouwd worden 

dat de nood aan hulp en bescherming attendeert.  

Deze wet beoogde een dubbele doelstelling. In de eerste plaats wou men het kind beschermen 

tegen de gevaren van zijn omgeving. Ten tweede wou men voorkomen dat de jongere in een 

spiraal van crimineel gedrag terecht zou komen en bijgevolg een gevaar voor de maatschappij 

zou betekenen. Beschermen en voorkomen zijn elementen die op de voorgrond treden. Hier 

komt duidelijk het Sociaal Verweer denken tot uiting. Niet de persoon van de daad was van 

belang, wel het gevaar dat deze persoon betekende voor de samenleving.  (Cartuyvels, 2000) 

Via deze wet is België één van de eerste landen die een bijzonder orgaan in het leven roept 

met name de kinderrechter. Deze kan maatregelen opleggen. Aparte rechtbanken voor 

jongeren werden opricht binnen de rechtbank van eerste aanleg. (Put, 2010) Hierbij staan 

maatregelen tot heropvoeding centraal. Notie ‘predelinquentie’ wordt ingevoerd waarbij 

minderjarigen geen straf, maar een bezwarende en opvoedende maatregel opgelegd krijgen.  

(Vanderplasschen, Van Hove, & Broeckaert, 2006) 

Concreet gaat het over geïndividualiseerde maatregelen van onbepaalde duur in plaats van 

straffen uit het klassieke strafrecht zoals in de voorgaande periode. (Cartuyvels, 2000) Met het 

beginsel van individualisering trachtte men de persoonlijkheid van de jongere meer op de 

voorgrond te laten treden dan de ernst van het door hem gepleegde feit (Put, 2010) 

2.1.4. Jeugdbeschermingswet 1965 
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De jeugdbeschermingwet van 1965 vervangt de kinderbeschermingswet van 1912. Deze wet 

is gebaseerd op 2 krachtlijnen: het gedragswetenschappelijke gedachtegoed en “primaat van 

het gezin”. De wet probeert dus belangen van zowel de minderjarige zelf als het gezin te 

behartigen. Dit betekent tevens dat de jongere niet meer als een gevaar voor de maatschappij 

aanschouwd wordt. De focus van gevaarlijke jongere is verschoven naar ‘kind in gevaar’.  

(Verhellen, 1998) 

Bij deze wetswijziging treden enkele nieuwigheden die op. Ten eerste is er de introductie van 

de sociale bescherming. Ten tweede werd de strafrechtelijke meerderjarigheid opgetrokken 

van 16 tot 18 jaar. (Put, 2010) waarbij de mogelijkheid bestaat dat de minderjarige ‘in gevaar’ 

beschermd wordt tot 21 jaar. Hier bestaat echter de uitzonderingsmogelijkheid van de 

uithandengeving.  Dit houdt in dat de jeugdrechter jongeren naar het gewone strafrecht voor 

volwassenen kan doorverwijzen. Het wordt toegepast wanneer een maatregel van bewaring, 

opvoeding of behoeding ontoereikend blijft voor de minderjarige.  (Cartuyvels, 2001) 

2.1.4.1. Sociale jeugdbescherming 

Deze sociale bescherming werd per gerechtelijk arrondissement gerealiseerd door middel van 

de jeugdbeschermingcomités. (Wet jeugdbescherming, 15/04/1965; Cartuyvels, 2001) Deze 

hadden hoofdzakelijk een preventieve taak (Wet jeugdbescherming, 15/04/1965) waarmee 

beoogd werd de gerechtelijke hulpverlening zo veel mogelijk te vermijden  (Put, 2010). 

Aangezien dit onderzoek louter focust op de gerechtelijke hulpverlening, zal hier niet nader 

op ingegaan worden. 

2.1.4.2. Gerechtelijke jeugdbescherming 

Eén van de voornaamste hervormingen van deze wet is de centralisatie van de gerechtelijke 

bescherming bij een gespecialiseerd orgaan. De kinderrechter werd namelijk vervangen door 

een jeugdrechtbank. Sindsdien wordt de jeugdrechtbank uitgerust met een eigen sociale 

dienst. (Put, 2010) Daarnaast werden tevens gespecialiseerde en gekwalificeerde ‘technische 

diensten’ of voorzieningen opgericht om de opgelegde jeugdbeschermingsinterventie uit te 

voeren. Hierdoor werd het toepassingsgebied van de jeugdbescherming gevoelig uitgebreid.  

(Put, 2010) 

Gerechtelijke jeugdbescherming heeft een tweeledig doel: 
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I. Het waken over de essentiële rechten van het kind als een volwaardig persoon en 

volwaardig lid van het gezin; 

II. Het nemen van dwangmaatregelen wanneer de sociale bescherming ontoereikend was 

of wanneer inbreuken gerechtelijke jeugdbescherming vereisen.  

Jongeren komen derhalve in aanraking met de gerechtelijke jeugdbescherming via een 

doorverwijzing van de jeugdrechter. De jeugdrechtbank heeft de bevoegdheid gekregen die 

normaliter toebehoort aan de rechtbanken van eerste aanleg (Wet jeugdbescherming, 

15/04/1965), namelijk de bevoegdheden op alle vlakken van jeugdbescherming.  (Verhellen, 

1998) 

2.1.5. Jeugdbeschermingswet 2006 

De tweede hervorming van de jeugdbeschermingwet zorgt ervoor dat de rechter een breder 

wettelijk pakket van maatregelen heeft die hij kan opleggen aan de minderjarige. De ‘nieuwe’ 

maatregelen hebben pedagogisch of herstelgericht karakter. De rechter heeft dus een ruim 

aanbod waaruit hij de meest toepasselijke maatregel kan kiezen ten aanzien van de jongere.  

(Onkelinx, 2007) 

Tot het arsenaal waaruit de jeugdrechter kan putten, behoren volgende maatregelen: 

herstelrechtelijk aanbod (bemiddeling en hergo), geschreven project, ambulante maatregelen 

(berisping, ondertoezichtstelling, intensieve educatieve begeleiding, prestatie van 

opvoedkundige aard en van algemeen nut, volgen van ambulante behandeling ), voorwaarden 

voor behoud in de leefomgeving, plaatsingsmaatregelen.(Wet jeugdbescherming, 15/04/1965) 

De jeugdrechtbank heeft een ruime keuzemogelijkheid waarbij daarbovenop de mogelijkheid 

tot cumulatie bestaat. Ingeval van een plaatsingsmaatregel, een combinatie van maatregelen al 

dan niet met voorwaarden en een plaatsing in een gesloten opvoedingsafdeling van een 

gemeenschapsinstelling, geldt een bijzondere motiveringsplicht  (Put & Rom, De Nieuwe 

Jeugdwet, 2006) 

Sinds de invoering dient de jeugdrechter expliciet rekening te houden met een aantal factoren 

bij het opleggen van een maatregel (Wet jeugdbescherming, 15/04/1965). Meerbepaald gaat 

het om volgende factoren: persoonlijkheid en maturiteitsgraad van de betrokkene, zijn 

leefomgeving, de ernst van de feiten, de omstandigheden waarin de feiten gepleegd zijn, de 

schade en de gevolgen voor het slachtoffer, de vroegere maatregelen die ten aanzien van de 

betrokkene werden genomen en diens gedrag tijdens de uitvoering ervan, de veiligheid van de 
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betrokkene, de openbare veiligheid, de mate waarin de behandelwijzen, de 

opvoedingsprogramma’s of enig andere middelen daartoe beschikbaar zijn en het voordeel dat 

de betrokkene hieruit zou kunnen putten.  (Put & Rom, De Nieuwe Jeugdwet, 2006) 

De sociale dienst van de jeugdrechtbank is belast met het toezicht houden op de uitvoering 

van de meeste opgelegde maatregelen, het herstelgerichte aanbod buiten beschouwing gelaten  

(Put & Rom, De Nieuwe Jeugdwet, 2006). 

Tot slot werd in de wet van 2006 de uithandengeving concreter bepaald. Dit kan slechts 

aanbevolen worden wanneer de jeugdrechtbank een maatregel van bewaring, behoeding of 

opvoeding niet geschikt acht. (Wet jeugdbescherming, 15/04/1965;  Put & Rom, De Nieuwe 

Jeugdwet, 2006) De rechtbank kan een zaak pas uit handen geven wanneer een 

maatschappelijk en medisch – psychologisch onderzoek verricht is .(Wet jeugdbescherming, 

15/04/1965) Er zijn drie aanpassingen: de versnelling van de procedure, de ontdubbeling van 

de procedure door een kamer binnen de jeugdrechtbank hiervoor aan te stellen, de uitvoeren 

van voorlopige hechtenis of gevangenisstraf. (Onkelinx, 2007) 

Volgens de kadernota van minister van justitie worden met de hervormingen drie doelen 

vooropgesteld: 

I. De mogelijkheid geven aan de minderjarige om zelf voor “herstel” te zorgen. 

II. Introductie van rangorde in het opleggen van maatregelen zodat de voorkeur gegeven 

kan worden aan maatregelen die in thuismilieu gerealiseerd kunnen worden. 

III. Plaatsing in gemeenschapsinstellingen te verminderen aangezien er prioriteit gegeven 

wordt aan het (her)opvoeden in eigen persoonlijke leefomgeving.  (Onkelinx, 2007) 
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3. Hoodstuk 3: De integrale jeugdhulp  

3.1. Algemeen: de  integrale jeugdhulp 

3.1.1. Inleiding 

Doorheen voorgaande decennia hulpverlening trachtte de overheid steeds een passend 

antwoord te bieden op hulpvragen. Hiertoe werden meer gespecialiseerde vormen van 

hulpverlening aangeboden. Met deze aanpassing werd op een nieuwe grens gestoten: in een 

van specialismen doordrongen samenleving, duurt het immers langer alvorens men bij de 

juiste hulpverlening terecht komt. Dit stelde frustraties bij betrokken partijen en afhakende 

cliënten tewerk. Veelvuldig komt een complexe situatie voor waar het onvermijdelijk is om 

verschillende hulpverleners te betrekken op één cliënt of gezin. Hierdoor werd duidelijk dat 

het afstemmen van de verscheiden betrokken hulpverleningen geen sinecure is.  (Hellinckx & 

Van den Bruel, 1996; AgenschapJongerenwelzijn, 2012)   

Integrale jeugdhulp beoogt hierop in te spelen door de jeugdhulp in Vlaanderen te 

optimaliseren. Dit houdt in dat op grond van een vraag of behoefte een samenhangend geheel 

van hulp aan de minderjarige, mogelijks ook aan zijn leefomgeving, aangeboden wordt. 

Kortom, het is een intersectoraal georganiseerde, vraaggerichte en doeltreffende jeugdzorg. 

Hiermee wordt gepoogd een antwoord te bieden op één van de belangrijkste knelpunten die in 

diverse beleidsnota’s aangekaart werden, namelijk het gebrek aan vraaggerichte hulp. (Put, 

2010) 

3.1.2. Missie en principes  

Om de gevraagde hulp en zorg op maat aan te bieden aan de minderjarige, hun ouders, 

mogelijks opvoedingsverantwoordelijken en betrokkenen, wordt een gemeenschappelijke 

analyse van de hulpvraag opgesteld. Dit wordt besproken in een sectoroverschrijdende 

samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders en intersectorale afstemming van het 

jeugdhulpaanbod. Indien nodig kan het hulpverleningsaanbod herzien worden. Het nieuwe 

hulpverleningslandschap omvat zowel rechtstreeks als niet – rechtstreeks toegankelijke 

jeugdhulp. (Decreet IJH, 13/09/2013) 

De jeugdhulp wordt aangeboden op een contextgerichte manier die zo efficiënt en effectief 

mogelijk wordt ingezet. Ze tracht de eigen krachten van de jongere, ouders en mogelijke 

betrokkenen maximaal in te zetten. De hulpvraag of hulpbehoefte van de personen tot wie de 
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jeugdhulp zich richt is steeds het uitgangspunt. Met exceptie van de gerechtelijke 

jeugdhulpverlening, kan de hulpverlening louter verleend worden met instemming  van de 

personen tot wie deze gericht is. (Decreet IJH, 13/09/2013) 

3.1.3. Doelstellingen  

Met het nieuwe jeugdhulpverleningslandschap worden zeven cliënt- en resultaatgerichte 

doelstellingen vooropgesteld: (Decreet IJH, 13/09/2013; AgenschapJongerenwelzijn, 2012) 

I. Inzetten op de vermaatschappelijking van de jeugdhulp ven het versterken van de 

eigen krachten van de cliënt en zijn omgeving. 

II. Cliënten vlot en tijdig toegang geven tot de jeugdhulp die ze nodig hebben, zowel in 

het rechtstreeks als het niet – rechtstreeks aanbod. 

III. Het meer expliciet verzekeren van de flexibiliteit en continuïteit in de jeugdhulp, met 

inbegrip van de naadloze overgang naar andere vormen van hulpverlening Gepast en 

alert reageren op situaties van verontrusting 

IV. Het consolideren van een subsidiair aanbod crisishulp waarop hulpverleners 

permanent een beroep op kunnen doen 

V. Maximale participatie van de minderjarige en zijn gezin.  

VI. Een integrale aanpak realiseren bij het organiseren en aanbieden van 

jeugdhulpverlening (Decreet IJH, 13/09/2013) 

3.2. Onderscheid rechtstreeks en niet – rechtstreeks toegankelijke 

jeugdhulp 

Wat de werkelijk hulpverlening betreft, is de essentiële baken waarop de integrale jeugdhulp 

steunt, de invoering van het onderscheid tussen rechtstreeks en niet – rechtstreeks 

toegankelijke hulpverlening (Put, 2010). 

Iedere jeugdhulpaanbieder in de Vlaamse Gemeenschap biedt zijn hulpverlening aan onder de 

vorm van modules. Naargelang de hulpvraag en wat jongeren en ouders als ondersteunend 

ervaren, kan hulpverlening uit dit aanbod geput worden. (Decreet IJH, 13/09/2013) Deze 

aangeboden modules worden opgedeeld in rechtstreeks en niet – rechtstreeks toegankelijke 

modules. (Decreet IJH, 13/09/2013) Het onderscheid tussen beiden wordt gemaakt aan de 

hand van drie criteria. Ten eerste wordt rekening gehouden met de frequentie of het 

gemiddeld aantal hulpverlenende contacten binnen een welbepaalde periode  (Put, 2010; 

Decreet IJH, 13/09/2013). In de tweede plaats wordt de gemiddelde duur van één 
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hulpverlenend contact, uitgedrukt in uren per etmaal, in achting gebracht. Dit kenmerk wordt 

benoemd als de intensiteit (Decreet IJH, 13/09/2013; Put, 2010). Ten slotte wordt gekeken 

naar de duur of de gemiddelde duur waarvoor de (type)module wordt aangeboden. (Decreet 

IJH, 13/09/2013) Bijgevolg kan enkel toegang verkregen worden tot modules, die vanwege 

hun graad van ingrijpendheid (Decreet IJH, 13/09/2013; Put, 2010), behoren tot de niet – 

rechtstreeks toegankelijke hulpverlening, via een jeugdhulpverleningsbeslissing van de 

toegangspoort (Decreet IJH, 13/09/2013). De niet – rechtstreeks toegankelijke hulpverlening 

is van belang in het kader van dit onderzoek. 

3.3. De toegangspoort voor niet – rechtstreeks toegankelijke hulpverlening 

3.3.1. Algemeen 

De beslissing over het al dan niet toekennen van toegang tot de niet – rechtstreeks 

toegankelijke hulpverlening, ligt in handen van een nieuw in het leven geroepen orgaan, met 

name de toegangspoort (Put, 2010). Het is een orgaan dat onafhankelijk werkt van de 

jeugdhulpaanbieders (Decreet IJH, 13/09/2013; Put, 2010). Het is bevoegd voor de 

behandeling van een aanvraag tot niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening (Besluit 

IJH, 28/02/2014). Het heeft dus als doel de buitengerechtelijke toegang tot de niet – 

rechtstreeks toegankelijke modules te organiseren en biedt bijgevolg zelf geen hulp aan 

(Decreet IJH, 13/09/2013; Put, 2010). Tot de toegangspoort behoren een team 

indicatiestelling, een team jeugdhulpregie, een leidinggevende toegangspoort voor het team 

indicatiestelling en jeugdhulpregie en tot slot een team administratie (Besluit IJH, 

28/02/2014). Deze poort heeft een tweeledige taak die in onafhankelijkheid van elkaar dienen 

uitgevoerd te worden. Het gaat over de indicatiestelling en de toewijzing  (Put, 2010)  

3.3.2. Werking en actoren 

3.3.2.1. De aanmelding  

Jeugdhulpaanbieders, andere personen en voorzieningen die jeugdhulp aanbieden, kunnen een 

minderjarige aanmelden bij de toegangspoort (Decreet IJH, 13/09/2013). Bijgevolg kan een 

consulent van de sociale dienst ook een aanvraag tot niet – rechtstreeks toegankelijke 

hulpverlening indienen. De aanvraag kan enkel en alleen ingediend worden door de vereiste 

gegevens te verschaffen met het aanvraagdocument. Deze aanvraag wordt elektronisch 

ingediend en komt uiteindelijk terecht bij het team indicatiestelling. (Besluit IJH, 28/02/2014) 
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De aanvraag beoogt een indicatiestelling en de realisatie van niet – rechtstreeks toegankelijke 

jeugdhulpverlening (Decreet IJH, 13/09/2013). 

3.3.2.2. De indicatiestelling 

Het team indicatiestelling is belast met te indicatiestelling van een aanvraag. Dit team is 

multidisciplinair samengesteld en beschikt over een brede expertise inzake aangemelde 

problemen. Dit team vertegenwoordigt de minderjarigen, hun ouders of 

opvoedingsverantwoordelijken. (Decreet IJH, 13/09/2013) 

Het team staat voor twee opdrachten. Ten eerste dient het team op basis van de beschikbare 

relevante gegevens vast te stellen welke jeugdhulpverlening maximaal wenselijk is. Hiertoe 

wordt in overleg met de betrokkenen het gedeelte van het aanvraagdocument met betrekking 

tot de indicatiegegevens ingevuld (Besluit IJH, 28/02/2014). Onafhankelijk van het 

beschikbare jeugdhulpaanbod, wordt de urgentie van de aanbevolen hulpverlening 

aangegeven. (Decreet IJH, 13/09/2013) Ten tweede dient deze ploeg een 

indicatiestellingsverslag op te stellen. Dit verslag geeft de vooropgestelde hulpverlening weer 

waarbij de vorm van typemodules omschreven staat en waarvan de geldigheidsduur van het 

verslag weergegeven wordt. (Decreet IJH, 13/09/2013) Verder dient het verslag te voldoen 

aan volgende voorwaarden: begrijpelijk zijn voor de betrokken partijen, tijdig tot stand komen 

binnen maximale termijn van 30 werkdagen (Besluit IJH, 28/02/2014), een synthese van de 

analyse van de situatie en indien nodig de diagnostiek bevatten, de  datum van aanmelding en 

indicatiestellingsverslag bevatten, de geldigheidsduur van de indicatiestelling weergeven, de 

naam en contactgegevens van de dossierverantwoordelijke van team indicatiestelling bevatten 

en een bepaling over de mogelijkheid om jeugdhulpregie niet te starten of op te schorten 

(Besluit IJH, 28/02/2014). Dit verslag dient overhandigd te worden aan de minderjarige, zijn 

ouders of opvoedingsverantwoordelijken en het team jeugdhulpregie. (Decreet IJH, 

13/09/2013)  Wanneer de ploeg indicatiestelling van oordeel is dat geen beroep dient gedaan 

te worden op niet – rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, kan er besloten worden om geen 

indicatieverslag op te maken. Mits een gemotiveerde kennisgeving worden de betrokken 

partijen hiervan op de hoogte gesteld. (Decreet IJH, 13/09/2013) 

3.3.2.3. Jeugdhulpregie  

Team jeugdhulpregie zet het ontvangen indicatiestellingsverslag om in modules die zoveel als 

mogelijk aansluiten bij de als meest wenselijke aangeduide jeugdhulpverlening, met als 
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ondergrens de minimaal noodzakelijke jeugdhulpverlening  (Put, 2010). Verder beslist de 

ploeg jeugdhulpregie over de prioriteitsbepaling van een dossier (Besluit IJH, 28/02/2014; 

Put, 2010). Dit houdt in dat het team bepaalt wie welke module, die onvoldoende beschikbaar 

is voor de vraag, toegewezen krijgt  (Put, 2010). De dossierverantwoordelijke heeft hierbij 

volgende opdrachten: het dossier agenderen op een vergadering van team jeugdhulpregie of 

van de intersectorale regionale prioriteitencommissie, het jeugdhulpverleningsvoorstel of de 

jeugdhulpverleningsbeslissing aan de aanmelder, de minderjarige en andere betrokkenen 

bezorgen, het verzoek voor de jeugdrechter brengen en de sociale dienst ervan op de hoogte 

brengen waar en wanneer de niet rechtstreeks toegankelijke hulpverlening uitgevoerd kan 

worden. (Besluit IJH, 28/02/2014) Het toewijzingsproces eindigt met een 

toewijzingsbeslissing, waarin de modules waarvan de uitvoering verwezenlijkt kan worden, 

worden vastgelegd  (Put, 2010) 

Onderstaand schema geeft samenvattend alle betrokken actoren weer, waarna verder ingegaan 

wordt op de consulenten van de sociale dienst van de jeugdrechtbank. 
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4. Hoofdstuk 3: De sociale dienst van de Vlaamse gemeenschap bij de 

jeugdrechtbank  

4.1. Inleiding 

Daar het onderzoek zich louter focust op MOF dossiers, wordt enkel de sociale dienst voor 

gerechtelijke jeugdbijstand toegelicht. Gerechtelijke jeugdhulpverlening is de hulpverlening 

waartoe beslist wordt in een jeugdrechterlijke beslissing (Decreet IJH, 13/09/2013;  Put, 

2010) . De taken van deze ‘gedwongen’ hulpverlening zijn weggelegd voor de jeugdrechtbank 

in combinatie met het Openbare Ministerie (parket) en de sociale dienst bij de jeugdrechtbank 

(Put, 2010).  

In eerste instantie worden de beginselen van de gerechtelijke jeugdbijstand aangekaart 

(Besluit BJB, 02/03/2009). Daarna worden de oprichting, de organisatie, de werking en de 

leden van deze dienst verduidelijkt. Aansluitend worden de taken van de consulenten 

aangegeven in het licht van het decreet van de bijzondere jeugdbijstand van 2008. Indien met 

het besluit van de integrale jeugdhulp veranderingen of opdrachten toegevoegd worden aan 

het oorspronkelijke takenpakket, wordt dit aangegeven.  

4.2. Beginselen gerechtelijke jeugdbijstand  

Bij de uitwerking van een voorstel tot pedagogische maatregel, de verlening ervan of het 

verzoek tot vervanging van de maatregel, dient aan onderstaande beginselen te voldoen. Deze 

moeten zoals in onderstaande volgorde in acht genomen worden. (Besluit BJB, 02/03/2009) 

4.2.1. Subsidiariteitsbeginsel 

Wanneer er keuze is tussen bepaalde maatregelen waarvan de doeltreffendheid als 

gelijkaardig aanschouwd wordt, moet de voorkeur gegeven worden aan de minst ingrijpende 

maatregel. Hierbij dient eveneens de voorkeur gegeven te worden aan het behoud van de 

minderjarige in zijn natuurlijk milieu en het gezin waartoe hij behoort, pedagogisch begeleid 

wordt en psychosociaal ondersteund wordt. (Besluit BJB, 02/03/2009)  

4.2.2. Draagkracht van het milieu  

Een verwijdering uit het milieu kan enkel gerealiseerd worden wanneer uit de gegevens blijkt 

dat de pedagogische draagkracht van het milieu ontoereikende waarborgen biedt voor het 

behoud van de minderjarige. (Besluit BJB, 02/03/2009) 
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4.2.3. Aanstelling voorziening  

Bij de aanstelling van een voorziening, wanneer een verwijdering uit het milieu voorgesteld 

wordt, belast met de uitvoering van de pedagogische maatregel, dient rekening gehouden te 

worden met het feit dat een gezinsgerichte werking mogelijk moet zijn. Dit wordt gerealiseerd 

door de afstand van de plaats van uitvoering van de maatregel en de huidige woonplaats van 

de minderjarige te beperken. (Besluit BJB, 02/03/2009) 

4.2.4. Duur en kostprijs 

De geraamde duur en kostprijs van de voorgestelde hulpverlening moeten in acht genomen 

worden bij het bepalen, verlengen of aanpassen van de maatregel. (Besluit BJB, 02/03/2009) 

Indien nodig, kunnen aanvullende voorwaarden en verplichtingen opgelegd worden.  

4.3. Oprichting, organisatie en werking 

De sociale diensten van de Vlaamse Gemeenschap bij de jeugdrechtbanken zijn opgericht 

door het Decreet inzake bijzondere jeugdbijstand van 27 juni 1985 (art. 29 §2), gewijzigd bij 

decreet van 28 maart 1990 en gecoördineerde decreten inzake bijzondere jeugdbijstand van 4 

april 1990.  (Kloeck & Vereecke, 1991) Inmiddels is hun organisatie en werkwijze 

opgenomen in het besluit van 24 oktober 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand (Besluit BJB, 

02/03/2009). Zoals supra reeds aangegeven is de organisatie en de werking van deze dienst op 

21 februari 2014 evenzo opgenomen in het uitvoeringsbesluit van het decreet van de integrale 

jeugdhulp. (Besluit IJH, 28/02/2014; AgentschapJongerenwelzijn, Regelgeving, 2006-2013) 

De zetel van de sociale dienst bevindt zich in de hoofdplaats van het gerechtelijk 

arrondissement. Dit omvat tevens het werkgebied van de dienst. (Besluit BJB, 02/03/2009; 

Decreet IJH, 13/09/2013; Besluit IJH, 28/02/2014). De dienst bestaat uit consulenten, 

mogelijks aangevuld met vrijwillige consulenten, onder leiding van de teamverantwoordelijke 

(Put, 2010; Besluit BJB, 02/03/2009). Hierbij wordt het administratieve secretariaat 

toegevoegd aan de sociale dienst (Besluit BJB, 02/03/2009).  

4.4. Leden van de sociale dienst  

4.4.1. De teamverantwoordelijke  
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De teamverantwoordelijke neemt de organisatie van de sociale dienst voor zijn rekening en 

vertegenwoordigt deze dienst in de externe relaties. Dit houdt in dat een dergelijke functie 

hoofdzakelijk belast wordt met volgende taken: de organisatie van de permanentie, het in 

ontvangst nemen van opdrachten van de betrokken magistraten en deze op evenredige wijze 

toewijzen aan een consulent van hun dienst, het centraliseren van verslaggeving, de 

organisatie van regelmatige dienstvergaderingen, ontvangen en opleiden van nieuwe 

consulenten, het stimuleren van permanente vorming, het bewaken van kwaliteit van het 

gepresteerde werk en toezicht op de regelmatige uitvoering ervan en tot slot de leiding van het 

secretariaat. (Besluit BJB, 02/03/2009) Permanentie betekent dat de sociale dienst elke 

werkdag tussen bepaalde uren telefonisch bereikbaar is, maar tevens elke werkdag publiek 

toegankelijk is tijdens vooraf bekendgemaakte uren. (Besluit BJB, 02/03/2009) Aanvullend 

neemt het consulent – hoofd van de dienst  (Krols, 2014) deel aan vergaderingen met 

betrekking tot de bijzondere jeugddienst, inzonderheid coördinatievergaderingen 

georganiseerd door het agentschap. Concreet betreft het een intern verzelfstandigd agentschap 

Jongerenwelzijn zonder rechtspersoonlijkheid. (Besluit BJB, 02/03/2009) Dit agentschap 

wordt beheerd door de Vlaamse Regering (Decreet BJB, 15/04/2008). De verantwoordelijke 

kan tevens één van de consulenten  aanbevelen deel te nemen aan dergelijke vergaderingen.  

4.4.2. Consulenten  

Consulenten zijn personeelsleden van het agentschap zoals hierboven vernoemd (Besluit BJB, 

02/03/2009). Een consulent bijgevolg is een personeelslid van het ondersteuningscentrum of 

van de sociale dienst (Besluit IJH, 28/02/2014). Zij dienen houder te zijn van een diploma 

maatschappelijke assistent of van een diploma waaruit voldoende pedagogische of sociale 

kennis blijkt. De mate waarin deze kennis voldoende blijkt, wordt bepaald door de Vlaamse 

Regering (Decreet BJB, 15/04/2008). Volgens de integrale jeugdhulp is de administrateur – 

generaal van het agentschap Jongerenwelzijn bevoegd voor het vastleggen van deze 

diplomavoorwaarden. De hoedanigheid van consulent en van vrijwillig consulent bij de 

sociale dienst is incompatibel met deze van een personeelslid van de toegangspoort of van een 

gemandateerde voorziening. (Besluit IJH, 28/02/2014) 

Deze personeelsleden hebben hun standplaats op de zetel van de sociale dienst (Besluit BJB, 

02/03/2009). De consulenten dienen, onder leiding van de teamverantwoordelijke en in 

samenwerking met de overheden, hun toevertrouwde opdrachten (zie infra 4.5.) uit te voeren 

op de wijze bepaald door de Vlaamse Regering of het agentschap Jongerenwelzijn (Decreet 
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BJB, 15/04/2008). Het onderzoek richt zich op deze consulenten, omdat zij de 

hoofduitvoerders zijn van de taken van de sociale dienst. Dit takenpakket komt onder punt 

4.5. uitgebreid aan bod.  

4.4.3. Vrijwillige consulenten 

Op gemotiveerde voordracht van de teamverantwoordelijke kan de administrateur-generaal 

beslissen om vrijwillige consulenten toe te voegen aan het team. Deze personen kunnen 

bepaalde deeltaken opnemen, die onder leiding en verantwoordelijkheid van de consulent, 

belast met een specifiek dossier, uitgevoerd worden. (Besluit BJB, 02/03/2009; Decreet IJH, 

13/09/2013). 

4.5. Taken 

4.5.1. De navorsingsopdrachten 

Navorsingsopdrachten, ook onderzoeksopdrachten genoemd  (Put, 2010), hebben betrekking 

op opdrachten in het kader van de jeugdbijstandsregeling. Deze opdrachten kunnen 

toevertrouwd worden aan de consulenten via de parketmagistraat belast met jeugdzaken of via 

een jeugdrechter. (Besluit BJB, 02/03/2009; Besluit IJH, 28/02/2014)  

Een onderzoeksopdracht uitgaande van een parketmagistraat betekent dat de consulent een 

kort onderzoek uitvoert. Dit resulteert in een kort verslag dat een gemotiveerd advies met 

betrekking tot de vraag naar vrijwillige hulpverlening impliceert. Vrijwillige hulpverlening 

kan op die manier aangewezen worden, maar kan tevens afgeraden worden.  (Besluit BJB, 

02/03/2009). 

Een navorsingsopdracht die door de jeugdrechter toevertrouwd wordt aan de sociale dienst 

resulteert in een schriftelijk verslag dat bestaat uit minimaal volgende onderdelen: 

I. " Inlichtingen met betrekking tot de identiteit van de minderjarige en het gezin waartoe 

hij behoort; 

II. Een concrete beschrijving, een analyse en eventueel een diagnose van de situatie die 

de aanleiding vormt voor de gerechtelijke tussenkomst en een weergave van de 

ontwikkelingen sinds de aanmelding tot het ogenblik van de verslaggeving; 

III. Een beschrijving en evaluatie van de al gerealiseerde bijstand en hulp 
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IV. Gegevens waaruit moet blijken of hulpverlening op vrijwillige basis al dan niet 

mogelijk of aangewezen is; De integrale hulp verwoordt dit als een inschatting van de 

nood aan een gerechtelijke maatregel (Besluit IJH, 28/02/2014) 

V. Zo nodig, de aanduiding van de doelstellingen die met de gerechtelijke hulpverlening 

beoogd  worden; 

VI. Zo nodig, een voorstel tot pedagogische maatregel, die het aangepaste kader vormt om 

de doelstellingen, vermeld in punt V, te realiseren; 

VII. Zo nodig de aanduiding van de voorziening waaraan de uitvoering van de 

pedagogische maatregel, vermeld in punt VI, kan worden toevertrouwd en de geplande 

duur van de maatregel; De integrale jeugdhulp verwacht hier tevens een aanwijzing 

van de geplande duur van de maatregel (Besluit IJH, 28/02/2014) 

VIII. De vermelding van de natuurlijke personen of rechtspersonen die wettelijk, ook bij 

overeenkomst of bij rechterlijke uitspraak gehouden zijn geheel of gedeeltelijk de 

kosten te dekken, alsook van de elementen die verplichtingen staven met een 

beoordeling van de opportuniteit om hun tussenkomst te vragen; 

IX. De vermelding van de openbare of private instellingen of enige andere natuurlijke 

personen of rechtspersonen die de uitgaven geheel of gedeeltelijk kunnen dekken, en 

de motivatie waarom hun tussenkomst werd gevraagd of waarom werd afgezien van 

hun tussenkomst; 

X. Een raming van de uitgaven en een raming van de mogelijke bijdragen in de kosten 

door de minderjarige, de onderhoudsplichtige personen en de personen of instellingen, 

vermeld in punt XIII en IX.” (Besluit BJB, 02/03/2009) 

De uitgebreide opsomming van de verwachte onderdelen van deze verslaggeving worden 

letterlijk overgenomen zoals in het Besluit van de Vlaamse Regering, daar de invulling van 

het takenpakket helder dient te zijn alvorens een vergelijking te maken met de 

onderzoeksresultaten.  

In de integrale jeugdhulp dient dit verslag maximaal geformuleerd te zijn in termen van 

typemodules (Besluit IJH, 28/02/2014). Verder lijkt het verslag goed overeen te komen met 

de verwachte eisen. 

Het verslag met bijhorend advies moet binnen de termijn van 75 dagen afgeleverd worden aan 

de betrokken jeugdrechter. (Wet jeugdbescherming, 15/04/1965;  Put, 2010) 
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De integrale jeugdhulp geeft specifieke verwachtingen aan met betrekking tot deze opdracht. 

Ter verwerkelijking van de navorsingsopdrachten worden de jongere, zijn ouders en indien 

nodig de opvoedingsverantwoordelijken gehoord door de sociale dienst. Hierbij wordt gepeild 

naar de bereidheid tot medewerking aan het vooropgestelde jeugdhulpverleningsplan. (Besluit 

IJH, 28/02/2014) 

4.5.2. De opmaak van een hulpverleningsprogramma en een begeleidingsplan 

4.5.2.1. Hulpverleningsprogramma  

De gerechtelijke hulpverlening aangeboden door de sociale dienst van de Vlaamse 

Gemeenschap bij de jeugdrechtbanken verloopt volgens een bepaald programma. Het 

specifieke programma wordt door de sociale dienst opgemaakt en bijgestuurd naar gelang de 

situatie het toelaat. Dit wordt het hulpverleningsprogramma genoemd. Het plan geeft een 

aanduiding van de doelstellingen die men beoogt te bereiken met de gerechtelijke interventie. 

Om het vooropgestelde hulpverleningsdoel te bereiken, wordt een voorstel tot een 

pedagogische maatregel geformuleerd. Naargelang de omstandigheden het toelaten, kan het 

programma bijgestuurd worden ofwel door een verzoek om de pedagogische maatregel te 

vervangen ofwel door het intrekken of verlengen van deze maatregel. Om het programma te 

vervolledigen moet de sociale dienst eveneens een handelingsplan of begeleidingsplan 

opstellen. (Besluit BJB, 02/03/2009; Besluit IJH, 28/02/2014) 

4.5.2.2. Handelingsplan 

Indien een voorziening of een betrouwbaar persoon of gezin belast is met de uitvoering van de 

door de jeugdrechter opgelegde pedagogische maatregel, vraagt de consulent de betrokken 

hulpverlening een handelingsplan op te stellen (Besluit BJB, 02/03/2009). In uitzonderlijke 

gevallen dient de sociale dienst dit handelingsplan zelf op te stellen (Besluit IJH, 28/02/2014). 

Feitelijk is dit de inhoudelijke invulling van de pedagogische maatregel. Opdat dit op een 

degelijke manier opgesteld kan worden, bezorgt de met het dossier belaste consulent alle 

nuttige gegevens aan de voorziening, persoon of het gezin. Deze gegevens hebben betrekking 

op de minderjarige, op de personen die het ouderlijke gezag over de minderjarige uitoefenen 

of hen onder hun bewaring hebben. Hierbij aansluitend vindt een gesprek over de 

mogelijkheden van de uitvoering van de hulpverleningsmaatregel plaats. De betrokken 

consulent dient deel te nemen aan dit gesprek. Tot slot overhandigt de consulent een kopie 

van het handelingsplan aan de betrokken magistraten. (Besluit BJB, 02/03/2009) 
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Inhoudelijk komen volgende aspecten aan bod in het handelingsplan volgens de integrale 

jeugdhulp (Besluit IJH, 28/02/2014):   

I. “de identiteit van de minderjarige en van de andere, bij de jeugdhulpverlening 

betrokken partijen; 

II. de tussentijdse en concrete doelstellingen, ter uitvoering van de algemene 

doelstellingen, geformuleerd in het jeugdhulpverleningsplan van de sociale dienst; 

III. de aandachtspunten en de klemtonen die in de jeugdhulpverlening gelegd moeten 

worden en waarbij de minderjarige, het gezin, de context en de school betrokken 

worden; 

IV. de middelen en de werkwijzen die individueel aangewend moeten worden om de 

doelstellingen, gelet op de aandachtspunten en klemtonen, te realiseren; 

V. bij opname van de minderjarige in een voorziening de afspraken over de 

bezoekregeling, de briefwisseling en het opvoedingsregime, rekening houdend met 

wat eventueel door de sociale dienst werd beslist; 

VI. de taakverdeling en de samenwerkingsafspraken tussen de betrokken partijen.” 

(Besluit IJH, 28/02/2014) 

4.5.2.3. Begeleidingsplan  

Als geen voorziening verantwoordelijk is voor  de begeleiding van een persoon of het gezin, 

dan dient de consulent in samenspraak met de betrokken partijen een begeleidingsplan op te 

stellen. Dit komt voor ingeval dat de sociale dienst moet instaan voor gezinsbegeleiding of de 

minderjarige toevertrouwd wordt aan een betrouwbaar persoon of gezin. Hier worden de 

pedagogische maatregel, de duur ervan en mogelijks de aanvullende verbonden voorwaarden 

en verplichtingen in vermeld. Ook een aanduiding van de betrokken partijen bij de 

samenspraak en een kort verslag daarvan worden verwacht in het plan. Verder bevat het 

begeleidingsplan de aandachtspunten, de nagestreefde veranderingen en de hiertoe ingezette 

actiestrategieën. Tot slot worden de afspraken met betrekking tot de duur van de 

hulpverlening, de data, de criteria en de wijze waarop de hulpverlening geëvalueerd zal 

worden eveneens aangewend. (Besluit BJB, 02/03/2009) Ook in geval van een 

begeleidingsplan dient de betrokken jeugdrechter een kopie van het plan te ontvangen (Besluit 

BJB, 02/03/2009); Put, 2010) Het opstellen van een begeleidingsplan komt niet aan bod in de 

taakomschrijving van de sociale dienst binnen de integrale jeugdhulp (Besluit IJH, 

28/02/2014). 
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4.5.2.4. Waken over uitvoering van de pedagogische maatregel 

De met een specifiek dossier belaste consulent dient, aansluitend bij voorgaande plannen, 

toezicht uit te oefenen op de uitvoering van de opgelegde pedagogische maatregel. Dit 

verwezenlijkt de consulent door enerzijds regelmatig contact te leggen met de betrokken 

voorziening. Hierbij moeten de evolutieverslagen, die de voorziening moet overhandigen aan 

de sociale dienst, nagekeken worden. (Besluit BJB, 02/03/2009) Hier stelt de integrale 

jeugdhulp extra eisen. Wanneer een ingrijpende gebeurtenis plaatsvindt of de omstandigheden 

wijzigen die van invloed zijn op de jeugdhulpverlening, dan is het de taak van de consulenten 

om de betrokken jeugdrechter hiervan op de hoogte te brengen (Besluit IJH, 28/02/2014). 

Anderzijds wordt verwacht dat in uitvoering van deze opdracht regelmatig, meer specifiek ten 

minste zesmaandelijks, een bezoek gebracht wordt aan de minderjarige en bijhorend contact 

onderhouden wordt met de andere belanghebbende partijen. Tenslotte wordt een regelmatige 

evaluatie van het verloop van de gerechtelijke hulpverlening volgens het handelings- en 

begeleidinsgplan verwacht. Opdat de jeugdrechtbank op de hoogte zou zijn van voorgaande 

gebeurtenissen, dient de sociale dienst minstens om de zes maanden schriftelijk verslag uit te 

brengen over het verloop van de opgelegde maatregel. Dit met oog op handhaving, 

vervanging, intrekking of verlenging van de pedagogische regeling. Hiertoe worden kopieën 

van de evaluatieverslagen aan de betrokken magistraten bezorgd. (Besluit BJB, 02/03/2009) 

4.5.3. De opdrachten van sociale aard  

De sociale dienst heeft ook opdrachten van sociale aard, met name het uitvoeren van 

opgelegde afdwingbare pedagogische maatregelen (Put, 2010). Deze betreffen het toezicht 

over de minderjarige, de gezinsbegeleiding en de overbrenging van de minderjarige (Besluit 

BJB, 02/03/2009;  Put, 2010). De minderjarige kan ten hoogste één jaar onder toezicht gesteld 

worden van de sociale dienst bij de jeugdrechtbank. Verder kan de jeugdrechtbank 

gezinsbegeleiding aanbevelen van maximaal één jaar. Deze opgelegde maatregel kan 

uitgevoerd worden door een erkende voorziening of desgevallend door de sociale dienst. 

(Decreet BJB, 15/04/2008) Tot slot kunnen consulenten eveneens gevraagd worden om de 

overbrenging van de minderjarige te realiseren. Indien de betrokken magistraat de sociale 

dienst verzoekt om de overbrenging van een jongere op zich te nemen, kan de dienst dit op 

zich nemen. In bepaalde gevallen is dit echter niet aangewezen wegens pedagogische of 

veiligheidsredenen. (Besluit BJB, 02/03/2009)   
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4.5.4. De bewaking van de uitvoering van de opgelegde pedagogische maatregel 

Tot slot heeft de sociale dienst van de Vlaamse Gemeenschap bij jeugdrechtbanken als 

opdracht de bewaking van de uitvoering van de opgelegde pedagogische maatregel (Besluit 

BJB, 02/03/2009). Deze uitvoering wordt door de betrokken jeugdrechter opgelegd, verloopt 

volgens een opgesteld handelingsplan dat, op aanvraag van de consulent, in samenspraak met 

de betrokken partijen en voorzieningen wordt opgesteld (Decreet BJB, 15/04/2008). Dit wordt 

binnen de integrale jeugdhulp niet aanzien als een onderdeel van het takenpakket (Besluit IJH, 

28/02/2014). 

4.5.5. Sociale dienst als aanmelder 

Dit is een extra opzicht ten opzicht van het decreet BJB.  

Indien de jeugdrechter de sociale dienst verzoekt een vraag tot niet – rechtstreeks 

toegankelijke hulpverlening in te dienen bij de toegangspoort, treedt deze dienst op als 

aanmelder bij de toegangspoort. Dit heeft als gevolg dat de sociale dienst op dat moment 

instaat voor de opmaak en indiening van het indicatiestellingsverslag, de communicatie met 

de toegangspoort en met de jongere, zijn ouders / opvoedingsverantwoordelijken en de 

opvolging van de geboden jeugdhulpverlening. (Besluit IJH, 28/02/2014). 

4.5.6. Conclusie  

Volgens Kloeck en Vereecken (1991) kan inhoudelijk gesteld worden dat de consulent in drie 

verscheidene functies optreedt bij de uitvoering van zijn takenpakket: 

I. De consulent is de organisator van de hulpverlening in het kader van de gerechtelijke 

interventie. Op basis van een grondige probleemanalyse en doel – 

middelenformulering in het kader van het hulpverleningsprogramma geeft de 

consulent een deskundig advies aan de magistraat, belast met een specifieke 

jeugdzaak, aangaande de gepaste maatregel en hulpverleningsvorm.  

II. Doordat de consulent een schakelfunctie heeft tussen cliënt, jeugdrechtbank en de 

voorziening, treedt hij op als coördinator tussen deze drie betrokken actoren. 

III. Verder wordt deze functie van een consulent tevens aanzien als de kwaliteitsbewaker 

van de hulpverlening. Deze persoon voert met name de opvolging van de het 
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handelingsplan van de voorziening uit. Hij toetst dit aan het 

hulpverleningsprogramma, evalueert het geheel en maakt hiervan een verslag dat hij 

overhandigt aan de opdrachtgever, meer bepaald de betrokken jeugdmagistraat.  

(Kloeck & Vereecke, 1991) 

4.6. Het secretariaat  

Van iedere jongere die een bijstandsregeling treft, wordt een dossier bijgehouden op het 

administratieve secretariaat. Bij de verwerking van het inhoudelijke aspect en de 

personengegevens wordt rekening gehouden met de wet van 8 december 1992 voor de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Op het secretariaat dienen volgens de richtlijnen 

van het agentschap Jongerenwelzijn tevens volgende documenten aanwezig te zijn op het 

secretariaat: een document met de opdracht van de sociale dienst en consulent en een bestand 

betreffende de minderjarige ten aanzien van wie een jeugdbijstandsregeling werd vervuld. 

Een dergelijk dossier bevat schriftelijke verslagen ter uitvoering van de navorsingsopdrachten 

en de opdrachten van sociale aard, een onderdeel met betrekking tot het hulpverleningsplan, 

een gedeelte betreffende de rechterlijke beslissing over de minderjarige en tot slot andere 

nuttige gegevens (zoals de financiële rekening van de minderjarige, zijn ziekteverzekering en 

de betrokken compensatiekas voor kinderbijslag). Als een dossier afgesloten wordt, blijft dit 

bewaard tot vijf jaar na datum waarop de pedagogische maatregel beëindigd wordt. Naast het 

dossier, kan men volgens de richtlijnen van het agentschap eveneens volgende bestanden 

vinden in het secretariaat: een document waarin de opdrachten van de sociale dienst en van de 

consulenten vermeld wordt en het bestand met betrekking tot de minderjarige ten aanzien van 

wie overeenkomstig de jeugdbijstandsregeling een opdracht vervuld werd. (Besluit BJB, 

02/03/2009)   
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5. Hoofdstuk 4: Caseload en stress van de consulenten  

5.1. Inleiding 

Zoals de vele persberichten (Het Nieuwsblad, 2006; Het Belang Van Limburg, 2006; De 

Gazet Van Antwerpen,2009; De Standaard, 2009; De Morgen, 2009) aangeven blijken 

consulenten een hoge werkdruk te hebben in de zin van consulenten die te veel dossiers 

beheren. Hierdoor zouden consulenten hun job niet naar behoren kunnen uitoefenen, terwijl 

de consulenten wel met de verantwoordelijkheid blijven zitten. In 2006 en 2009 waren er 

betogingen tegen het gebrek aan mensen en middelen waarmee de sociale sector kampt. Er 

wordt gepleit voor het terugbrengen van de ‘workload’ naar 60 dossiers per persoon.  

Naar aanleiding van de vele nieuwsberichten, worden in dit hoofdstuk twee studies toegelicht 

die betrekking hebben op de caseload van de job en de stress die deze met zich meebrengt. 

5.2. Caseload en complexe dossiers 

Volgens de studie van Hellinckx en Van den Bruel in 2000 worden consulenten eerder 

beschouwd als deskwerkers en wordt in mindere mate tijd besteed aan contacten met cliënten. 

Deze studie heeft aangetoond dat de caseload van de consulenten moet dalen. Voor deze 

berekening werden volgende factoren in rekening gebracht: de aard van de cases, de hieraan 

verbonden activiteiten, de extra werkuren en de casusverdeling. Op het moment van 

voorgenoemd onderzoek hadden consulenten van de jeugdrechtbank gemiddeld 66 dossiers. 

Rekening houdend met de reeds aangegeven bepalende factoren, stelde deze studie vast dat de 

caseload van consulenten met 30% mag dalen. Dit zou betekenen dat de ideale caseload op 46 

dossiers zou liggen. Uit deze studie blijkt eveneens dat consulenten een eerder laag burn – out 

effect ervaren.  

De studie van  Driessens, Jacobs, & Peeters (2009) is de recentste studie met betrekking tot de 

caseload van jeugdconsulenten bij de jeugdrechtbank. Uit de gevoerde observaties in het 

werkveld bleek dat de consulenten van Antwerpen een caseload hebben van 80 tot 100 

dossiers per voltijds equivalent. De berekening over de verschillende arrondissementen en 

diensten geeft aan dat er een gemiddelde caseload is van 99 dossiers per consulent. In 

vergelijking met voorgaande studie te Breda  (Hellinckx & Van den Bruel, 1996) is het aantal 

dossiers per consulent niet gedaald, maar juist toegenomen.  (Driessens, Jacobs, & Peeters, 

2009) 
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Naast de hoeveelheid dossiers, wordt de werklast van de consulent eveneens bepaald door de 

tijdsinvestering die naar het dossier gaat. Het verlengen of veranderen van maatregel heeft het 

grootste aandeel in de handelingspraktijk van de consulenten. Hierbij is de verhouding van 

nieuwe dossiers ten opzichte van het afsluiten van dossiers tevens interessant met betrekking 

tot de werklast. De studie geeft aan dat het aantal afgesloten dossiers ongeveer de helft is van 

de nieuwe dossiers. Op deze manier kan verwacht worden dat de caseload alleen maar zal 

verhogen. (Driessens, Jacobs, & Peeters, 2009) 

Grafiek Gemiddelde aantal cases in de referentieperiode waarin de consulenten CBJ en SDJ 

(in voltijds equivalenten) een handelingspraktijk stellen (Driessens, Jacobs, & Peeters, 2009) 

 

5.3. Stress en burn – out?  

Verder werd uitvoerig onderzocht als de hoge caseload, zoals hierboven aangegeven, impact 

heeft op stress ervaringen en mogelijks samengaat met een burn – out. Belangrijke factoren 

die stress in de hand werken zijn wel degelijk de caseload, maar daar blijft het niet bij. De 

complexiteit van de dossiers, die bijgevolg veel energie en tijd vragen op tot een oplossing te 

komen, is evenzo een stressvolle factor. De energievergende en tijdrovende complexe dossiers 

zorgen er voor dat andere dossiers blijven aanslepen. Hierdoor wordt het consequent opvolgen 

van dossiers bemoeilijkt.  Daarnaast kan het vinden van adequate hulpverlening als antwoord 

op de hulpverlenervraag bemoeilijkt worden wanneer een grote personeelsverloop is. 

Afwezigheden wegens stress of ziekte zorgen tevens voor discontinuïteit in de opvolging van 
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de jongere door de consulent. Naast nieuwe dossiers, vergen crisisdossiers ook veel  van de 

consulent waardoor opvolging van de vele dossiers niet vanzelfsprekend is.  (Driessens, 

Jacobs, & Peeters, 2009) 

Grafiek Percepties omtrent de werkomstandigheden binnen het CBJ en de SDJ  (Driessens, 

Jacobs, & Peeters, 2009) 

 

Uit de voorgenoemde factoren, kan geconcludeerd worden dat dit stressvolle 

werkomstandigheden zijn waardoor een consulent vatbaarder is voor stress en burn – out 

ervaringen. Verder wordt 67% aangeeft dat hun job op bepaalde momenten te veel wordt en 

58% zich regelmatig gespannen is of zich kwaad voelt ten gevolge van hun job. Toch heeft 

slechts 1,9/4 last van een burn – out.  (Driessens, Jacobs, & Peeters, 2009) 

Ondanks de zware caseload en bijkomende stressvolle factoren kan desalniettemin besloten 

worden dat consulenten van de jeugdrechtbank geen uitgesproken ervaring hebben met burn – 

out.  (Driessens, Jacobs, & Peeters, 2009) 

5.4. Beleidsadviezen van de consulenten uit? 

Met een meerderheid, met name 88%, geven consulenten aan dat ze de kwaliteit van hun 

hulpverlening beter zou zijn indien hun werk anders georganiseerd zou zijn. 50% van de 

consulenten van de jeugdrechtbank geeft aan te denken over het veranderen van job omwille 

van de gebrekkig kwaliteit van hulpverlening.  (Driessens, Jacobs, & Peeters, 2009) 
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Vanuit deze redeneringen worden mogelijke beleidsadviezen aangegeven. De adviezen 

hebben voornamelijk betrekking op de aandacht van preventie, de snelle opstart van de meest 

wenselijke hulpverlening en de uitbreiding van beschikbare plaatsen in de verschillende 

sectoren. Kortom, het onderzoek geeft aan dat de consulenten voorkeur geven aan scenario’s 

waarbij hun taak verlicht wordt. De toenmalige toekomstige integrale toegangspoort, die 

ondertussen is ingevoerd (Besluit IJH, 28/02/2014) zou de taak van consulenten gedeeltelijk 

moeten verlichten. Anderzijds blijkt uit de studie dat slechts 28% van de consulenten aangeeft 

dat de implementatie van de integrale toegangspoort zou bijdragen tot het optimaliseren van 

de bijzondere jeugdzorg. Bijgevolg wordt, in kader van matigen van de taak, de toegangspoort 

niet als wenselijk aanzien door de jeugdconsulenten. In tussentijd blijkt dat het 

beleidsscenario van de toegangspoort nog geen draagvlak heeft bij de consulenten. Hiernaast 

is duidelijk geworden dat er nood is aan een duidelijke afstemming van de taken.  (Driessens, 

Jacobs, & Peeters, 2009) 

5.5. Conclusie  

Uit voorgaande onderzoeken  (Driessens, Jacobs, & Peeters, 2009;  Hellinckx & Van den 

Bruel, 1996) blijkt de zware caseload van een jeugdconsulent van de jeugdrechtbank een 

probleem dat reeds sinds 1996 in kaart gebracht is en in 2009 alleen vermeerderd bleek te 

zijn.  

Bovenop het talrijke aantal van dossiers, hebben ze vaak te maken met complexiteit van de 

dossiers, die een intensieve verwerking vereisen. Dit kan stress veroorzaken wat op zijn beurt 

versterkt kan worden door afwezigheden, personeelsverloop en intensieve crisissituaties. 

Ondanks de ervaren stress, zijn jeugdconsulenten eerder tevreden van hun job en ervaren in 

mindere mate een burn – out.  Uit dit onderzoek bleek de integrale toegangspoort weinig 

draagkracht van de consulenten te hebben. 

Het onderzoek bevestigt dat de vraag naar capaciteitsuitbreiding terecht is. Consulenten bij de 

jeugdrechtbank ervaren dagelijks de hoge caseload, de werkdruk en de stress. Ondanks de 

zware arbeidsomstandigheden, voeren consulenten hun job vol overtuiging uit en blijven 

nastreven wat ze voor ogen hebben. 
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DEEL II: Methodologie  

6. Hoofdstuk 6: Probleemstelling geformuleerd in doel- en 

vraagstellingen 

6.1. Doel 

Het doel van dit onderzoek is inzicht te geven in de congruentie tussen de formele opdrachten 

van een jeugdconsulent en de effectieve praktijkuitvoering.  Met dit onderzoek wordt getracht 

een overzicht te geven van de formele en werkelijke job inhoud van een jeugdconsulent bij de 

jeugdrechtbank in MOF gevallen. Tevens wordt aandacht geschonken aan de ervaring van 

betrokken partijen hieromtrent. Onrechtstreeks wordt bijgevolg gekeken naar het ‘nut’ van 

een jeugdconsulent in een specifieke MOF context. ‘Nut’ dient in deze context begrepen te 

worden als de bijdrage die deze functie levert in een strafproces van jongeren die een als 

misdrijf omschreven feit gepleegd hebben.  

6.2. Onderzoeksvraag 

Deze doelstelling wordt operationeel gemaakt door deze te transformeren tot volgende 

onderzoeksvraag: “Welke werkzaamheden moeten jeugdconsulenten van de sociale dienst van 

de Vlaamse Gemeenschap bij de Jeugdrechtbank uitvoeren volgens hun functieprofiel en 

welke activiteiten voeren ze in werkelijkheid uit?” 

6.3. Deelvragen 

Om deze centrale vraagstelling te kunnen bereiken, worden nog verscheidene concrete 

deelvragen geformuleerd. 

- Hoe ziet het functieprofiel van een jeugdconsulent bij de jeugdrechtbank eruit, of nog 

wat zijn de formele opdrachten van een jeugdconsulent? 

- Welke opdrachten voert een jeugdconsulent effectief uit in de praktijk? Worden alle 

formeel vooropgestelde opdrachten effectief in de praktijk uitgevoerd?  

- Welke informatie vergaart een jeugdconsulent? Op welke manier wordt deze 

verkregen informatie gebruikt in de uitvoering van de andere formele opdrachten van 

een jeugdconsulent? 

- Hoe wordt de uitvoering van het takenpakket ervaren door diverse betrokkenen? 
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7. Hoofdstuk 7: Onderzoeksdesign  

7.1. Inleiding 

Dit hoofdstuk handelt over de onderzoeksopzet van deze masterproef. De motivatie voor 

kwalitatief onderzoek, meer bepaald een semi-gestructureerd interview, wordt aangehaald. 

Hierna wordt de populatie en de steekproeftrekking van de onderzoekseenheden toegelicht. 

De manier waarop de geselecteerde respondenten benaderd worden, met name de 

aanmeldingsstrategie, en bijhorende weigeringen worden behandeld. Verder wordt de 

methodologische kwaliteit op basis van volgende onderdelen nader toegelicht: de rol van de 

objectieve onderzoeker?, de betrouwbaarheid, de validiteit en de authenticiteit. Het hoofdstuk 

wordt afgesloten met de bespreking van het onderzoeksmateriaal. 

7.2. Onderzoeksstrategie en – methode  

7.2.1. Kwalitatief onderzoek 

Aangezien nog weinig gekend is met betrekking tot het werkveld van een jeugdconsulent bij 

de jeugdrechtbank, tracht dit onderzoek dit onderzoeksveld te exploreren of verkennen  

(Boeije, 't Hart, & Hox, 2009). Kwalitatief onderzoek is uitermate geschikt voor. 

Daar de jeugdconsulent bij het vervullen van zijn takenpakket met diverse actoren in 

aanraking komt, is het van belang om dit onderzoek vanuit de diverse referentiekaders te 

bekijken.  (Boeije, 't Hart, & Hox, 2009;  Snape & Spencer, 2003) Onder punt 7.4.1. (infra) 

wordt de perspectiefneming van de onderzoeker en de factoren waarmee rekening gehouden 

dient te worden nader toegelicht.  

Deze open en flexibele manier van onderzoek zorgt ervoor dat door middel van interactie 

achterhaald kan worden wat de betekenis van uitspraken en ervaringen voor deze persoon 

inhoudt  (Maso & Smaling, 1990;  (Maso & Smaling, 2004; Boeije, 't Hart, & Hox, 2009), 

wat in functie van dit onderzoek zeker van belang is. De kwalitatieve strategie is een 

naturalistische interpretatieve benadering (Snape & Spencer, 2003) waarbij het essentieel is 

om een duidelijke afbakening te maken. Met alledaagse, natuurlijke taal  (Maso & Smaling, 

1990; Maso & Smaling, 2004) kunnen de respondenten invulling en verduidelijking geven 

aan hun ervaring met betrekking tot het uitvoeren van het takenpakket van de jeugdconsulent.  
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De onderzoeker tracht zich via de kwalitatieve benadering zo nauw mogelijk aan te sluiten bij 

de beleving van de deelnemers. De alledaagse en natuurlijke taal die gehanteerd wordt, draagt 

bij dat de onderzoeker zo dicht mogelijk bij de persoonlijke en sociale werkelijkheid van de 

respondenten kan aanleunen.  Daar in dit onderzoek vier betrokken partijen bevraagd worden, 

is de inleving in deze verschillende perspectieven geen evidentie. (Maso & Smaling, 1990; 

Maso & Smaling, 2004) Deze role taking  (Maso & Smaling, 1990;  Beyens & Tournel, 2010) 

vergt goede sociale vaardigheden en een grote bekwaamheid tot rolneming van de 

onderzoeker (Maso & Smaling, 1990) 

7.2.2. Half open of semi – gestructureerd interview 

Een kwalitatief of face – to – face interview is doorgaans de meest voorkomende vorm van 

kwalitatieve onderzoeksmethode in sociaal wetenschappelijk onderzoek (Hutjes & 

VanBuuren, 1992;  Hollyway & Jefferson, 2000). Daar dit onderzoek zich toespitst op de 

functie van een jeugdconsulent waarbij voornamelijk het wat, het hoe en het waarom 

bevraagd wordt, wordt geopteerd voor een kwalitatieve interview.  Het interview biedt 

namelijk de mogelijkheid een handelende actor, zoals de jeugdconsulent, te bevragen over 

zijn handelingsmotieven. Verder is deze methodiek eveneens uitermate aangewezen bij het 

bevragen van de insider’s view of met andere woorden het perspectief en de belevingswereld 

van de betrokkenen. Vanuit de verschillende referentiekaders van de jongere, de individuele 

begeleider en de jeugdrechter wordt uiteindelijk gezocht naar gedeelde en particuliere 

ervaringen.  (Beyens & Tournel, 2010) De verwerking van de gegevens is dan ook een 

interpretatief proces (Maso & Smaling, 1990). 

Daar een semi – gestructureerd interview (Beyens & Tournel, 2010;  Lucassen & Hartman, 

2007) een breed toepassingsvermogen en hoge mate van flexibiliteit kent (Hutjes & 

VanBuuren, 1992;  Boeije, 't Hart, & Hox, 2009), wordt geopteerd voor deze kwalitatieve 

onderzoeksmethodiek. Het semi-gestructureerd interview maakt namelijk gebruik van een 

topiclijst. De logisch opgebouwde en vooropgestelde lijst met vragen of thema’s (wat terug te 

vinden is onder punt 7.6. onderzoeksmateriaal) geeft aan welke zaken aan bod moeten komen 

tijdens het vraaggesprek. (Beyens & Tournel, 2010) Dit gestructureerde gedeelte waakt over 

het feit dat zo veel mogelijk vergelijkbare informatie ontvangen wordt  (Hutjes & VanBuuren, 

1992). Echter, deze onderwerpen en vragen zijn slechts tentatief. De voorgenoemde 

flexibiliteit komt hier tot uiting daar de mogelijkheid bestaat om in het eigenlijke 

vraaggesprek de topics door elkaar aan te halen en hierop door te vragen doordat deze topics 
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gedurende het onderzoek bijgesteld kunnen worden. (Lucassen & Hartman, 2007) Via 

vraagstelling en eventueel bijkomende topics kan de interviewer zelf richting geven aan de 

inhoud van de informatieverzameling  (Hutjes & VanBuuren, 1992). Op die manier wordt een 

exploreerruimte gecreëerd. Zodoende kan dit resulteren in variabele uitkomsten van de 

afgenomen interviews.  (Britten, 1995) Ondanks de variabele uitkomsten wordt toch gezocht 

naar gedeelde en particuliere ervaringen (Beyens & Tournel, 2010). 

Voordelig aan deze methodiek is dat een doelgericht vraaggesprek plaatsvindt onder leiding 

van de interviewer, waarbij deze kan inspelen op de respons van de deelnemers  (Lucassen & 

Hartman, 2007). Anderzijds zijn tevens nadelen verbonden aan deze methodiek: de 

onderzoeker kan namelijk gedrag uitlokken en het gaat slechts om verbaliseringen van de 

ondervraagde in de specifieke situatie van het vraaggesprek  (Hutjes & VanBuuren, 1992). 

7.2.3. Conclusie 

De interviewmethode zorgt voor rijkelijk verkregen informatie (Hutjes & VanBuuren, 1992). 

Via een dergelijk interactief gesprek probeert het onderzoek inzicht te krijgen in het 

referentiekader van diverse betrokken actoren  (Boeije, 't Hart, & Hox, 2009; Snape & 

Spencer, 2003). Concreet gaat het over een geplaatste minderjarige, zijn individuele 

begeleider, de bijhorende jeugdconsulent en jeugdrechter. Via specifieke vragen, die terug te 

vinden zijn onder punt 6.6., en bijvragen poogt de onderzoeker inzicht te creëren in de 

heersende visie van de verscheidene bevraagde partijen aangaande de uitvoering van  het 

takenpakket van de jeugdconsulent. Door deze verscheidene referentiekaders in vergelijking 

met elkaar te plaatsen  (Beyens & Tournel, 2010; Maso & Smaling, 2004), tracht het 

onderzoek een totaal onderzoeksperspectief  (Snape & Spencer, 2003) op het centrale 

gegeven, namelijk uitvoering van het takenpakket van de jeugdconsulent, te bieden.  

7.3. Onderzoekstechnieken  

7.3.1. Onderzoekspopulatie 

Wegens haalbaarheidsredenen is het niet mogelijk om de volledige onderzoekspopulatie, met 

name alle consulenten van de sociale dienst bij de Vlaamse gemeenschappen van de 

jeugdrechtbank, te bevragen. Bijgevolg dient het onderzoek zich te beperken tot een selectie 

van deze onderzoekseenheden. Uiteindelijk zal bij een drie- of viertal jeugdconsulenten een 

interview afgenomen worden.  (Ponsaers, Pauwels, & Decorte, 2008) 
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Naast deze onderzoekspopulatie, behoren de bevraagde betrokken partijen eveneens tot een 

ruimer geheel. De bevraagde jongere en zijn bijhorende individuele begeleider zijn 

onderzoekseenheden van de respectievelijke populatie delinquente jongeren uit de 

gemeenschapsinstelling De Zande en individuele begeleiders van de gemeenschapsinstelling 

De Zande. Tot slot zijn er heel wat jeugdrechters te vinden in België. Vandaar dient deze 

populatie alsook afgebakend te worden tot een selectie van onderzoekseenheden, namelijk 

jeugdrechters bij de Vlaamse gemeenschap verbonden aan een jongere van de 

gemeenschapsinstelling De Zande.  

Nadere operationalisering van deze onderzoekspopulatie en selectie van de 

onderzoekseenheden in dit onderzoek worden hieronder uitvoerig besproken.  

7.3.2. Steekproeftrekking 

Aangezien men in kwalitatief onderzoek vaak met betrekkelijk kleine steekproeven werkt, 

heeft een willekeurige steekproef geen zin (Mortelmans, 2010). De kwalitatieve methodiek 

werkt meer in de diepte en onderzoekt geen grote aantallen onderzoekseenheden (Boeije, 't 

Hart, & Hox, 2009). Dit bepaalt de keuze om slechts vier jongens met bijhorende individuele 

begeleider, betrokken jeugdconsulent en jeugdrechter te bevragen. Dit onderzoeksdesign geeft 

zijn voorkeur aan de doelgerichte steekproeven of ‘purposive sampling’ (Mortelmans, 2010;  

Silverman, 2013;  Boeije, 't Hart, & Hox, 2009;  Marshall, 1996), om deze 

onderzoekseenheden te selecteren. Hierbij staat het selecteren van informatierijke cases 

centraal. Om dit te kunnen verwezenlijken dient uit de grote diversiteit aan doelgerichte 

steekproeven een specifieke invalshoek gekozen te worden. (Mortelmans, 2010) 

In deze thesis heeft de onderzoeker door middel van een reeds met succes volbrachte stage in 

De Zande toegang tot juiste contacten binnen deze gemeenschapsinstelling. Vanuit dit 

perspectief wordt gezocht naar een informatierijke relatie tussen de delinquent en de 

jeugdconsulent. Vanwege deze praktische beweegreden, wordt een dergelijke 

steekproefmethode ook wel een pragmatische steekproef of convenience sampling genoemd. 

Deze steekproef impliceert dat het gaat om een jongen van minimum 12 jaar die geplaatst is 

in de gemeenschapsinstelling De Zande door een jeugdrechter, wegens het verkeren in een 

POS situatie of het plegen van een als misdrijf omschreven feit.  
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Om een nog concretere afbakening te maken van de geselecteerde jongeren worden diverse 

gemotiveerde en specifieke kenmerken vooropgesteld als centrale criteria die deze 

onderzoekseenheden duidelijk identificeren (Mortelmans, 2010). 

Jongeren uit een gesloten opvoedingsleefgroep staan meer onder toezicht en hebben nood aan  

een intensievere begeleiding dan in het half open regime (Put, 2010; 

AgentschapJongerenwelzijn, Jongerenwelzijn, 2006-2013), waardoor jongeren in eerste 

instantie uit deze setting geprefereerd worden als informatievolle studieobjecten. 

Deze jongens zijn in een gesloten opvoedingsafdeling van een gemeenschapsinstelling 

geplaatst door de jeugdrechter op basis van de minimumleeftijd en de minimale ernst van de 

gepleegde feiten. (Put, 2010) 

Bijgevolg dient de jongen te behoren tot één van de genoemde categorieën in art. 37, §2 

quater, tweede lid van de wet betreffende de jeugdbescherming van 8 april 1965 (Put, 2010). 

De eerste genoemde categorie, namelijk ‘een MOF gepleegd hebben’ die in het volwassen 

strafrecht een straf van vijf tot tien jaar opsluiting oplegt, wordt uit deze categorieën verkozen 

als meest relevant criterium om de onderzoekseenheden te identificeren.  

Voorgaande keuze voor een gesloten opvoedingsleefgroep impliceert dat de geselecteerde 

jongen minstens 14 jaar oud is (Put, 2010). Uit ethische overwegingen wordt echter geopteerd 

om enkel jongeren van minstens 16 jaar oud te selecteren. Indien de jongen jonger dan 16 zou 

zijn, dient namelijk bijkomende toestemming gevraagd te worden aan ouders en / of 

opvoeders (Mortelmans, 2010). Daar geplaatste jongeren vaak te kampen hebben met een 

complexe opvoedingssituatie, zou toestemming vragen aan ouders geen evidentie zijn. Vanaf 

16 jaar volstaat een toestemming van de jongere zelf  (O'Gorman & Vander Laenen, 2010). 

Bijgevolg werd bewust gekozen om louter jongeren vanaf 16 jaar te selecteren als 

onderzoekseenheid binnen deze onderzoeksopzet. 

Tot slot dient de jongere een relatie te hebben met de jeugdconsulent. Dit betekent dat de 

jongere begeleid wordt door een jeugdconsulent van de Vlaamse Gemeenschap bij de 

jeugdrechtbank. Indien een afwezigheid van deze relatie waargenomen wordt, hebben de 

onderzoeksvragen geen zin. Concreet betekent dit dat de relatie tussen de jongere en de 

jeugdconsulent een onvermijdelijke basisvereiste is die fungeert als het uitgangspunt in de 

doelgerichte pragmatische steekproef en verantwoordelijk is voor het beantwoorden van de 

onderzoeksvragen 
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Om een vertaling naar concreet observeerbare steekproeftrekking te kunnen realiseren, wordt 

binnen dit centraal criterium diversiteit aangebracht om het thema werkelijk te exploreren.  

(Mortelmans, 2010) Deze variatie vertaalt zich in ‘de diversiteit in de relatie tussen de jongere 

en de jeugdconsulent’. (Ritchie, Lewis, & Elam, 2003) Met betrekking tot deze variatie is het 

perspectief van maximale variatie of heterogeniteit  (Mortelmans, 2010;  Ritchie, Lewis, & 

Elam, 2003;  Boeije, 't Hart, & Hox, 2009) op vlak van relatie tussen de jongere en de 

jeugdconsulent in deze onderzoeksopzet relevant. Dit houdt in dat een sterke of zwakke 

relatie een respectievelijk goed of minder goed onderhouden relatie is tussen de jongere en de 

consulent. Met betrekking tot dit selectiecriterium zijn beide soorten relaties essentiële 

casussen, waardoor beiden in achting genomen worden in dit onderzoeksopzet. Een goede of 

slechte relatie is uiteraard een subjectief gegeven, waardoor het geen evidentie vormt om dit 

te bepalen. Daar de onderzoeker de relatie tussen de potentiële selectie eenheden niet kent, 

wordt het selecteren van informatierijke relaties uit handen gegeven aan de individuele 

begeleiders van de gesloten opvoedingsleefgroep. Bij het selecteren van de cases baseren de 

begeleiders zich op het feit dat de jongere al dan niet tevreden is van zijn jeugdconsulent en 

op het aantal en het verloop van de contacten die reeds plaatsvonden tussen de jongere of 

begeleider en de jeugdconsulent. 

Op basis van de relatie tussen een jonge delinquent uit een gesloten opvoedingsleefgroep van 

De Zande en de aangewezen jeugdconsulent van een sociale dienst bij de jeugdrechtbank, 

worden ook de andere onderzoekseenheden, met name de jeugdconsulent zelf, de individuele 

begeleider van de jongere en de bijhorende jeugdrechter, bevraagd.  

Het is een evidentie dat de jeugdconsulenten zelf bevraagd worden daar zij zelf het best 

kunnen aangeven wat hun functieprofiel inhoudt en welke zaken ze hiervan kunnen 

verwezenlijken.  

Daar de individuele begeleider dicht bij de jongere staat en deze op individueel niveau 

nauwgezet opvolgt, is deze persoon een belangrijke actor qua inzicht in de jongere en zijn 

handelingen. Deze kan met andere woorden een beduidende factor zijn voor de prognose na 

afloop (Cantwell, 2013) van zijn plaatsingsmaatregel in de gemeenschapsinstelling. Daar de 

jeugdconsulent advies geeft aan de jeugdrechter met betrekking tot het toekomstperspectief 

van de jongere, is de mening van de individuele begeleider hierbij van belang.  



41 

 

Daarnaast doet de individuele begeleider aan netwerking, wat betekent dat samen met de 

ruimere context van de jeugdhulpverlening gewerkt wordt. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de 

ouderondersteuning die aangeboden wordt. (AuteurOnbekend, 2003) Deze samenwerking kan 

een verrijking met betrekking tot de context betekenen voor de jeugdconsulent.  

Verder biedt deze persoon eveneens een maximale samenwerking en afstemming met de 

relevante actoren binnen de jeugdhulpverlening om het vooropgestelde doel te bereiken. 

(AuteurOnbekend, 2003) De jeugdconsulent is één van deze belangrijke actoren waar de 

individuele begeleider contact met heeft. Bijgevolg wordt deze gekozen als relevante 

onderzoekseenheid binnen dit onderzoeksdesign. 

Tot slot wordt ook de jeugdrechter bevraagd als onderzoekseenheid. Reden hiertoe is dat het 

overgrote deel van het werk van de consulent inzicht creëert om op basis hiervan een advies te 

geven aan de jeugdrechter, waarmee de jeugdrechter al dan niet akkoord gaat. Bijgevolg zou 

de jeugdrechter een reële inschatting kunnen maken over welke taken de jeugdconsulent dient 

uit te voeren naast en alvorens advies uit te brengen naar de jeugdrechter, waardoor deze 

functie eveneens gezien wordt als een informatierijke actor met betrekking tot dit onderzoek. 

Concluderend kan één definitie per soort onderzoekseenheid opgesteld worden op basis van 

voorgaande selectie: 

 Jongen van minstens 16 jaar die een MOF gepleegd heeft en verblijft in een gesloten 

opvoedingsleefgroep van de gemeenschapsinstelling De Zande. 

 Een consulent die in de uitvoering van zijn takenpakket een jongen, van minstens 16 

jaar die een MOF gepleegd heeft en verblijft in een gesloten opvoedingsleefgroep van 

de gemeenschapsinstelling De Zande, begeleidt. 

 Individuele begeleider van een MOF jongere die verblijft in een gesloten leefgroep in 

de gemeenschapsinstelling De Zande te Ruiselede. 

 Jeugdrechter bij één van de rechtbanken van de Vlaamse Gemeenschap die jongeren, 

die een als misdrijf omschreven feit gepleegd hebben, een plaatsing in een openbare 

instelling voor observatie en opvoeding onder toezicht als 

jeugdbeschermingsmaatregel opgelegd heeft.  (Put, 2010) 

7.3.3. Aanmeldingsstrategie 
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Aangezien het eerste contact reeds plaatsvindt via e – mail, is de invloed van een goede 

aanmeldstrategie niet te onderschatten. (Beyens & Tournel, 2010) Bijgevolg werden per soort 

onderzoekseenheden op voorhand een brief opgesteld voor het aanvragen van een interview. 

Een voorbeeld van dergelijke brief, kan terug gevonden worden als bijlage 2. Alvorens de 

vraag te stellen om een interview te mogen afnemen bij de desbetreffende respondent, wordt 

een kader geschetst van de onderzoeksopzet, de manier waarop zij als onderzoekseenheid 

geselecteerd zijn of met andere woorden de steekproeftrekking, een schatting van de duur van 

het interview, het benadrukken van de anonimiteit en de vertrouwelijke basis, de 

contactgegevens van de onderzoeker en tot slot de vooropgestelde vragen / topics die 

gedurende het interview aan bod komen. (Beyens & Tournel, 2010) Via e – mail, waarvoor de 

e – mail adressen verkregen  zijn via de contacten in de gemeenschapsinstelling ‘De Zande’, 

werd de brief in bijlage verstuurd naar de betrokken partijen. Aangezien onbekende afzenders, 

zoals het mailadres van de onderzoeker, vaak niet als prioritair aanzien worden door 

respondenten, werd in de e – mail zelf de essentie van de brief vermeld. Mensen die hun 

bijlage niet openen, hebben op die manier zicht op het doel van het onderzoek, de 

steekproeftrekking en krijgen de vraag voor het afnemen van een interview voorgeschoteld. 

Deze informatie werd in eerste instantie doorgemaild naar de ‘poortwachters’  (Hutjes & 

VanBuuren, 1992). Met gatekeepers (O'Gorman & Vander Laenen, 2010) worden volgende 

partijen bedoeld: het afdelingshoofd van De Sociale Diensten bij de Jeugdrechtbanken 

Rahoens L., de verantwoordelijke met betrekking tot integriteit van het agentschap 

Jongerenwelzijn Smolders C. en pedagogisch directeur van de gemeenschapsinstelling ‘De 

Zande’ te Ruiselede Ducatueew, B.. Na contactname met en toestemming van deze personen 

met betrekking tot het onderzoek, werd contact opgenomen met de geselecteerde 

respondenten. De toestemming van de gatekeepers volstaat echter niet. Een individuele 

toestemming van de geselecteerde respondenten is eveneens vereist. (O'Gorman & Vander 

Laenen, 2010) De gegeven achtergrond en inhoudelijke informatie zou medewerking van de 

betrokkenen moeten bewerkstellen  (Hutjes & VanBuuren, 1992;  Ritchie, Lewis, & Elam, 

2003).  

7.3.4. Weigering tot deelname 

Via de voorgenoemde selectie werden bijgevolg vier jongens, vier individuele begeleiders, 

vier jeugdconsulenten en drie jeugdrechters gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek. 

Het ging om drie jeugdrechters daar twee geselecteerde jongens eenzelfde jeugdrechter 
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hebben. Een zorgvuldige introductie over het onderzoek kan weigeringen voorkomen (Hutjes 

& VanBuuren, 1992). Desondanks heeft de gemeenschappelijke jeugdrechter van twee 

geselecteerde jongens geweigerd deel te nemen aan het onderzoek. De reden hiertoe is dat zij 

in té grote mate bevraagd worden door studenten. Bijgevolg hebben ze op deze dienst 

besloten louter mee te werken aan doctoraatsstudies en geen medewerking meer te verlenen 

aan masterproeven. Daar het vervangen van een weigerende respondent kan zorgen voor 

beïnvloeding van de resultaten (Hutjes & VanBuuren, 1992), wordt geen andere respondent 

gezocht. 

7.4. Methodologische kwaliteit  

7.4.1. Rol van de onderzoeker: objectiviteit ?  

Wetenschappelijk onderzoek tracht de resultaten zo objectief mogelijk te offreren en niet te  

vertekenen (Maso & Smaling, 1990). Dit benadrukt het belang van de definiëring van 

objectiviteit. In deze kwalitatieve onderzoeksopzet wordt objectiviteit nader bepaald in twee 

onderdelen. In eerste instantie wordt de grondhouding van de onderzoeker hierdoor bepaald. 

Deze dient namelijk te streven naar een evenwicht tussen betrokkenheid en distantie (Maso & 

Smaling, 1990). De onderzoeker is in deze context betrokken door een actieve luisterhouding 

aan te nemen en door te beroepen op de doorvraag techniek tijdens het semi-gestructureerd 

interview. Anderzijds tracht de onderzoeker zich te verplaatsen in de perspectieven van de 

respondenten. Bij deze role taking dient de onderzoeker enige distantie of terughoudendheid 

aan te nemen, dit in de zin van een kritische houding bij de interpretatie van de gegeven 

antwoorden daar het vanuit een specifiek perspectief meegedeeld wordt  (Maso & Smaling, 

2004). In geval van de geplaatste jongere in de gemeenschapsinstelling, dient de onderzoeker 

voor ogen te houden dat de jongere één consulent heeft waarop hij zijn antwoorden baseert. 

Zijn positieve of negatieve ervaring met de consulent kan de objectiviteit van de gegeven 

antwoorden beïnvloeden. De individuele begeleider daarentegen, kan deze antwoorden putten 

uit de ervaring die deze heeft met vorige en huidige jeugdconsulenten. Dit hangt uiteraard ook 

af van het aantal jaar werkervaring deze begeleider heeft. De jeugdconsulent kan eveneens 

kennis halen uit meerdere casussen waarmee deze reeds geconfronteerd werd. Om hier zicht 

op te krijgen, werd bevraagd hoe lang de functie reeds uitgeoefend werd door de 

desbetreffende consulent. Tot slot kan de jeugdrechter zich ook baseren op voorgaande 

ervaring met jeugdconsulenten. Dit dient door de onderzoeker in acht genomen te worden bij 

de interpretatie van de antwoorden. Dit betekent dat de onderzoeker achteraf een kritische 
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zelfreflectie moet maken en deze zaken in acht dient te nemen bij het analyseren van de 

empirische gegevens (Maso & Smaling, 1990;  Cambré & Waege, 2010). Ten tweede betreft 

objectiviteit de handelwijze van de onderzoeker. Doordat de onderzoeker via e – mail, 

briefing, schriftelijke en mondelinge toelichting uitleg geeft over de onderzoeksopzet, de 

selectieprocedure, het semi-gestructureerd interview en dergelijke meer, tracht hij objectiviteit 

betreffende de handelswijze na te streven. Verder wordt dit eveneens beoogd doordat de 

onderzoeker de bewuste keuze gemaakt heeft om de MOF dossiers van de jongeren niet in te 

kijken. Dit behoedt de onderzoeker zo veel mogelijk van de kans op een onwillekeurige 

bevooroordeelde visie op het uitvoeren van het takenpakket van één specifieke consulent.  

Methodologische objectiviteit als contrafractisch regulatief principe houdt nagenoeg steeds in 

dat de vraag of men recht doet aan het object van het onderzoek blijft bestaan  (Maso & 

Smaling, 2004) Bijgevolg wordt het antwoord op de vraag naar objectiviteit gezocht in de 

mate waarin validiteit en betrouwbaarheid in het onderzoek nagestreefd en gerealiseerd 

worden (Maso & Smaling, 1990). 

7.4.2. Betrouwbaarheid  

In essentie heeft betrouwbaarheid betrekking op de stabiliteit of consistentie van metingen 

over de tijd of over verschillende onderzoekers heen (Maesschalck, 2010). Het verwijst met 

andere woorden naar de herhaalbaarheid (Maso & Smaling, 2004) of de reproduceerbaarheid  

(Ritchie, Lewis, & Elam, 2003) van een onderzoek. Daar kwalitatief onderzoek te kampen 

heeft met veranderlijke situaties en feitelijke herhaling dus onmogelijk blijkt, wordt in deze 

context gesproken van ‘virtuele’ herhaalbaarheid (Maso & Smaling, 2004). In deze 

onderzoekssetting veranderen de situaties ook voor alle betrokken partijen.  Wanneer 

vooruitgang geboekt wordt in een bepaalde case, bijvoorbeeld wanneer een jongere zijn 

maatregel afgelopen is en hij terug naar zijn thuissituatie mag gaan, bestaat de mogelijkheid 

dat de jongere een heel ander beeld over de uitvoering van de taken van zijn jeugdconsulent 

heeft. Naast dit feit is, zoals eerder aangegeven, het hulpverleningslandschap toe aan zijn 

grootste verandering sinds decennia met de invoering van de integrale jeugdhulp  (Krols, 

2014). Deze veranderlijke situatie kan eveneens beïnvloedend zijn waardoor een feitelijke 

herhaling niet mogelijk blijkt. 

7.4.2.1. Interne betrouwbaarheid  
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De interne betrouwbaarheid betekent dat andere onderzoekers tot eenzelfde conclusie komen 

op basis van dezelfde data (Maesschalck, 2010). Dit wordt ook wel de betrouwbaarheid 

binnen een onderzoeksproject genoemd. Dit wordt afgebakend tot de intersubjectieve 

consensus van de leden van het onderzoeksteam. (Maso & Smaling, 2004) Bij dit onderzoek 

is slechts één onderzoeker betrokken, waardoor het komen tot één consensus niet realiseerbaar 

is. 

Desondanks wordt wel gepoogd strategieën toe te passen die deze interne betrouwbaarheid 

bevorderen: 

 Via mechanisering en automatisering van het verzamelen van de gegevens, namelijk 

het nemen van een audio opname van de interviews, wordt getracht de 

betrouwbaarheid op te krikken. Aangezien kwalitatief onderzoek gebruik maakt van 

woorden van de respondent is het belangrijk om deze letterlijk te kunnen citeren en 

deze letterlijk te registreren.  Audio – registratie van een interview is bijgevolg een 

must.  (Beyens & Tournel, 2010) 

 Verder is het gebruik van een computer bevorderend. Het computer programma VLC 

Media Player werd gebruikt om de interviews uit te typen. Voordelig hierbij is dat het 

vraaggesprek in vertraagde versie beluisterd kan worden. Op die manier kan alle 

inhoud letterlijk neergeschreven worden in transcripties  (Beyens & Tournel, 2010) 

wat de betrouwbaarheid van de dataverzameling verhoogt. Daarnaast is het gebruik 

van een computer tevens aangewezen bij de data analyse  (Decorte, 2010). Hiervoor 

wordt beroep gedaan op het kwalitatieve analyse programma NVivo. 

 Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de methodiek bronnen – (Maso & Smaling, 

2004) of  datatriangulatie. Door het gebruik van verschillende databronnen, namelijk 

wetenschappelijke literatuur, interviews en veldnotities, verwerft de onderzoeker 

verschillende perspectieven. Deze worden in de data analyse met elkaar vergeleken. 

Uiteindelijk kunnen op die manier meer geloofwaardige uitspraken gedaan worden 

over de werkelijkheid dan zonder triangulatie. (Maesschalck, 2010) De literatuurstudie 

(supra Deel I) geeft de werkelijke inhoud van het takenpakket van een jeugdconsulent 

weer terwijl de afgenomen interviews de uitoefening van de vooropgestelde taken 

bevragen.  
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 Tot slot wordt via peer debriefing de betrouwbaarheid bevorderd (Maesschalck, 2010).  

Voor deze informele feedback kan men steeds terecht bij van de promotor of een 

medestudent op de empirische hoofdstukken.   

7.4.2.2. Externe betrouwbaarheid  

Externe betrouwbaarheid is de herhaalbaarheid of navolgbaarheid van het volledige 

onderzoek (Maso & Smaling, 2004), wat ook wel de reproduceerbaarheid betekent 

(Maesschalck, 2010). Dit houdt in dat andere onderzoekers het onderzoek volledig kunnen 

herhalen in dezelfde situatie, met eenzelfde onderzoeksopzet en via identieke methoden en 

technieken (Maso & Smaling, 2004). Dit kwaliteitscriterium is echter problematisch in een 

kwalitatief onderzoeksopzet. Daar kwalitatief onderzoek werkt met veranderlijke situaties en 

iedere concrete interactie uniek is, is het bijgevolg niet perfect reproduceerbaar. Om het toch 

zo repliceerbaar mogelijk te maken geeft de onderzoeker maximale informatie met betrekking 

tot de gegevens van de onderzoeker, de onderzoekssubjecten en het onderzoeksdesign via de 

schriftelijke aanvraag tot een interview. Indien gewenst, werd voorafgaand aan het interview 

nog schriftelijke of mondelinge toelichting gegeven hieromtrent. (Maso & Smaling, 2004) 

7.4.3. Validiteit 

Validiteit beproeft of onderzoekers effectief meten wat ze beogen te meten in hun onderzoek.  

7.4.3.1. Interne validiteit  

Het onderzoek moet vrij zijn van systematische vertekeningen (Maso & Smaling, 2004) De 

vraag naar geloofwaardigheid van alle proposities wordt geformuleerd op basis van empirisch 

onderzoek. Deze hebben bijvoorbeeld betrekking op beschrijvende proposities die blijken uit 

de literatuurstudie en interpretatieve proposities die voortvloeien uit de interviews.  

(Maesschalck, 2010) 

De interne validiteit kan verhoogd worden door middel van: 

 Veldnotities te maken als aanvulling op de audio opname (Maso & Smaling, 2004). 

Deze aantekeningen bevorderen de concentratie van de onderzoeker en beoogt 

gerichtheid tijdens het interview (Beyens & Tournel, 2010). Dit geeft tevens de 

mogelijkheid om non – verbale aspecten van communicatie te registreren, 

geheugensteuntjes op te schrijven van zaken die gezegd zijn waar de onderzoeker later 
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op wenst terug te komen, bijkomende vragen te noteren zonder te storen en dergelijke 

meer.  

 Datatriangulatie, zoals supra (7.4.2.1.) reeds aangehaald, is eveneens een uitmuntende 

strategie om de interne kwaliteit te versterken. 

 Respondent validation of member check (Maso & Smaling, 2004;  Maesschalck, 

2010) is eveneens een uitstekende methode om de validiteit op te krikken. Het 

volledige onderzoeksrapport zal aan de participanten voorgelegd worden voor 

feedback. (Maesschalck, 2010) Jammerlijk is deze validering door 

onderzoekssubjecten niet gerealiseerd wegens onvoldoende beschikbare tijd binnen de 

tijdslimiet van deze masterproef.  

7.4.3.2. Externe validiteit  

De generaliseerbaarheid van onderzoeksresultaten naar de volledige populatie kan niet 

gerealiseerd worden in kwalitatief onderzoek (Maesschalck, 2010). 

Desondanks bestaat toch een typische vorm van generaliseerbaarheid binnen een kwalitatieve 

onderzoeksopzet, namelijk de overdraagbaarheid (Maso & Smaling, 2004) of transferability 

(Maso & Smaling, 2004; Maesschalck, 2010). Hierbij bepaalt de lezer zelf of het onderzoek 

aansluiting heeft bij de situaties waarin de lezer geïnteresseerd is. Deze bruikbaarheid of 

benuttingswaarde van het onderzoeksrapport wordt echter niet meer aanzien als een 

methodologische norm (Maso & Smaling, 2004). 

7.4.4. Authenticiteit  

Authenticiteit is een kwaliteitscriterium eigen aan kwalitatief onderzoek. In principe is dit een 

agglomeraat van subcriteria. In dit thesisonderzoek komt ‘fairness’ aan bod. (Maesschalck, 

2010) Via interviews bij diverse soorten onderzoekseenheden, tracht men inzicht te verkrijgen 

in de verschillende perspectieven die aan bod komen.  Door alle onderzoekseenheden een 

exemplaar van het onderzoek te bezorgen, kan elkeen inzicht verwerven in de perspectieven 

van de andere onderzoekseenheden. Op die manier wordt voldaan aan de educatieve 

authenticiteit (Maesschalck, 2010). 

7.5. Ethische aspecten  
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Kwalitatief onderzoek houdt vaak ethische vraagstukken in die alle aspecten van het 

onderzoeksproces bevatten. Het gebruik van dit soort onderzoek eist bijgevolg dat er 

voldoende waarborgen ingebouwd worden ter bescherming van de onderzoekspopulatie.  

(O'Gorman & Vander Laenen, 2010;  ESRC, 2012) 

Ter realisatie van deze waarborgen stelde De Economic and Social Research Council (2012) 

zes basisprincipes van ethisch verantwoord onderzoek voorop.  

1. Het onderzoek dient te gebeuren in het kader van integriteit en kwaliteit. Om deze 

eisen te waarborgen, wordt uitvoerig aandacht geschonken aan de ‘objectieve’ rol van 

de onderzoeker, de betrouwbaarheid en de validiteit zoals reeds aangegeven onder 

punt 6.3..  

2. Alle betrokken actoren, met name de onderzoekers en onderzoekssubjecten, dienen 

geïnformeerd te zijn over het doel, de methode en wijze waarop het onderzoek zal 

verlopen. Via een aanmeldingsstrategie, namelijk een brief tot aanvraag van een 

interview worden de respondenten op de hoogte gesteld van het onderzoeksdoel en het 

onderzoeksdesign. Verder schriftelijke of mondelinge toelichting was steeds mogelijk 

indien gewenst. Hieruit wordt verwacht dat de verschillende partijen hun eigen rol en 

risico’s hierin onderkennen. Op die manier zijn de geselecteerde respondenten naar 

behoren geïnformeerd omtrent het onderzoek en kunnen zij op basis hiervan een 

bewust keuze maken om al dan niet deel te nemen aan het onderzoek. Daar de 

American Antrophological Association aangeeft dat de kwaliteit van de toestemming 

en niet de vorm relevant  is (O'Gorman & Vander Laenen, 2010), werd geopteerd om 

de toestemming van de respondenten op een informele manier te vragen en te 

ontvangen via e – mail. Daar voorafgaandelijk zelf geen toestemming gevraagd kon 

worden aan de geselecteerde jongeren, maar enkel de individuele begeleiders dit 

bevraagd hebben, werd voor deze onderzoekseenheden wel een ‘informed consent’  

(O'Gorman & Vander Laenen, 2010) opgesteld. Alvorens ze toestemming gaven, werd 

tijd voorzien om de informatie toe te lichten en na te lezen. Hierna hadden ze nog 

steeds de mogelijkheid om deelname te weigeren. Alle jongens gaven via een 

handtekening hun toestemming deel te nemen aan dit onderzoek. Deze informed 

consents zijn terug te vinden als bijlage 1. Verder werd voorafgaand aan het interview 

de informele toestemming gevraagd aan de bevraagde actoren of het interview via 

spraakopname geregistreerd mocht worden, daar dit bevorderlijk is voor de 
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verwerking van de ontvangen gegevens. Ook hier waren de respondenten vrij om een 

bewuste keuze te maken. Geen enkele respondent weigerde een spraakopname. 

3. In alle geval dient de vertrouwelijkheid van verstrekte informatie en de anonimiteit 

van de respondenten gerespecteerd te worden. Dit is een belangrijke maar tevens 

moeilijke taak van de onderzoekers. De rapportage van het onderzoek mag geen 

enkele informatie bevatten die de respondent kan identificeren. Eveneens in de brief 

tot aanvraag van het interview wordt gewaarborgd dat bij de verwerking van de 

onderzoeksresultaten volledige anonimiteit gegarandeerd wordt. De naam zal nergens 

in publicaties of rapporten vermeld worden waardoor op basis van de weergegeven 

resultaten niemand geïdentificeerd kan worden. Hiertoe worden enkel de initialen van 

de voornaam van de respondent gebruiken. Tevens wordt vermeld dat de verkregen 

informatie louter aangewend wordt voor wetenschappelijk onderzoek en niet 

toegankelijk is voor andere doeleinden.  

4. Respondenten mogen niet onderworpen worden aan dwangvormen. Zij dienen uit vrije 

wil deel te nemen aan het onderzoek. Doordat de onderzoekseenheden grondig 

geïnformeerd worden door de onderzoeker, kunnen zij vrijwillig deelnemen aan het 

onderzoek. Dit houdt tevens in dat respondenten steeds het recht hebben om zich terug 

te trekken van het onderzoek. De ene jeugdrechter die om gemotiveerde redenen (zie 

supra 7.3.4.) niet deelneemt aan het onderzoek, heeft hier geen nadelige gevolgen van 

ondervonden.  

5. In elke situatie dient schade aan de respondenten voorkomen te worden. Doordat 

volledige anonimiteit gegarandeerd wordt, kunnen respondenten niet geïdentificeerd 

worden. Dit zorgt dat participanten geen nadelige gevolgen ondervinden van hun 

deelname aan dit onderzoek. Verder worden respondenten behoed van verkeerde 

interpretaties van uitspraken doordat een member validation toegepast wordt.   

6. De onafhankelijkheid van het onderzoek dient helder te zijn. Doordat dit een thesis 

onderzoek is, kan de onderzoeker en tevens masterstudent voldoende afstand houden 

tot het onderzoekonderwerp.  

7.6. Onderzoeksmateriaal 

7.6.1. Vragen opstellen 
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Bij het toepassen van semi-gestructureerde interviews, is het van belang dat de vragen / topics 

op voorhand opgesteld zijn. Deze werden opgesteld op basis van het onderzoek ‘Productiviteit 

Forensische assistenten’ (Goedvolk, Van de Grift, & Huiting, 2010). In dit onderzoek worden 

de werkzaamheden, het inhoudelijke aspect en de tijdsbesteding van de functie nader 

bekeken. De vragen zijn terug te vinden als bijlage 3. 

Daar het aangewezen is om de vragenlijsten zo identiek mogelijk op te maken indien gewerkt 

wordt met verschillende types respondenten werden de vragen in eerste instantie opgemaakt 

voor de jeugdconsulent waar het onderzoek betrekking op heeft. Dit was dan ook de 

uitvalsbasis om de vragenlijsten aan te passen naargelang het type onderzoekseenheid. Op die 

manier tracht het onderzoek de specificiteit van de verschillende perspectieven te respecteren  

(Driessens, Jacobs, & Peeters, 2009). 

7.6.2. Bijvragen 

Zoals reeds aangegeven biedt een semi-gestructureerd interview de mogelijkheid om de 

vragenlijst of topiclijst gedurende het onderzoek bij te stellen.  (Lucassen & Hartman, 2007;  

Hutjes & VanBuuren, 1992). Bijgevolg worden de meest relevante bijvragen eveneens 

aangehaald in bijlage 4. Het belang hiervan wordt bepaald op basis van de inhoud. Vragen die 

inhoudelijk een groot onderdeel van de interviews bevatten, worden aanzien als relevante 

bijvragen. Dit komt eveneens tot uiting in het codeersysteem van de data-analyse. Het 

onderwerp van de pertinente bijvragen worden ook als een aparte code opgenomen. Minder 

relevante bijvragen zijn diegene die louter om verduidelijking vragen en worden bijgevolg 

niet opgenomen in de vragenlijsten als bijlage. 

7.6.3. Conclusie  

Om het ijs te breken vangt het interview aan met een vraag die peilt naar de algemene opinie 

van de participant over het onderzoeksonderwerp.  (Beyens & Tournel, 2010) 

Verder wordt ingegaan op de kern van het onderzoek door middel van specifieke en 

gedetailleerde vragen. (Beyens & Tournel, 2010) 

Doorheen het interview wordt beroep gedaan op de doorvraag techniek. Dit werd 

voornamelijk toegepast wanneer het antwoord van de respondent onduidelijk of naar het 

gevoel van de onderzoeker onvolledig was. Wanneer de respondent uitweidt maar geen 
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antwoord gaf op de gestelde vraag, werd eveneens gebruik gemaakt van deze techniek. 

(Beyens & Tournel, 2010) 

Ter controle van begrip parafraseert de onderzoeker regelmatig gedurende het volledige 

interview. Op die manier tracht de onderzoeker zich te behoeden voor contaminatie of de 

interviewer- of respondentenbias (Beyens & Tournel, 2010) 

De interviewer werd steeds voorbereid op het einde van het interview (Beyens & Tournel, 

2010)door aan te geven dat zo goed als alle vooropgestelde vragen gesteld waren. Afsluitend 

werd gevraagd als de respondent nog iets kwijt wou met betrekking tot de functie van een 

jeugdconsulent. (Beyens & Tournel, 2010) Deze open vraag geeft de respondent de 

mogelijkheid alles te vermelden wat hij van belang acht in dit onderzoek. 
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8. Hoofdstuk 8: Beperkingen van het onderzoek  

Bij nader inzien was het een optie geweest om de leden van de sociale dienst te interviewen 

om een nog breder beeld te schetsen van de contactnamen van de consulent met de 

voorziening. 

In de aanmeldingsstrategie mocht duidelijker vermeld worden dat het onderzoek geen 

betrekking heeft tot één bepaalde case, maar dat het over de algemene functie van een 

jeugdconsulent handelt. Ondanks de reeds verschafte informatie, werd veelvuldig een 

bijkomende vraag hieromtrent gesteld. Dit kon eenvoudig opgelost worden door de 

additionele vragen van een gestaafd antwoord te dienen.  Deze antwoorden veroorzaakten 

geen obstructie voor het afnemen van de interviews, integendeel op die manier kon met een 

klare kijk op het onderzoeksdoel aan het interview deel genomen worden.  

Overigens worden de beperkingen van een pragmatische steekproef aangehaald. Daar de 

onderzoeker onvoldoende voorkennis heeft over de relatie tussen de jongere en zijn consulent, 

werd de beoordeling van de ‘diversiteit in relatie’ uit hand van de onderzoeker gegeven. De 

positieve of eerder negatieve relatie tussen de jongere en de jeugdconsulent werd bepaald 

door de individuele begeleiders. Een hierbij aansluitende externe meebepalende factor is dat 

slechts 8 jongens aanwezig zijn in de leefgroep waaruit jongens geselecteerd worden. Dit is 

een beperkt aantal waaruit, de door de individuele begeleiders relevante ervaren cases, 

geselecteerd kan worden. Het is zeker relevant om deze externe factor in achting te nemen, 

daar de onderzoeksresultaten afhangen van de geselecteerde cases. 

Verder werden de beperkingen van de technische apparatuur ondervonden. Ondanks het 

controleren van het technisch apparatuur (Beyens & Tournel, 2010), is wegens ongekende 

technische redenen de spraakopname in het midden van één interview uitgevallen. De 

veldnotities, genomen tijdens het interview, waren hierbij zeker een hulpmiddel om het 

interview zo goed mogelijk te reconstrueren. 

Wegens tijdslimiet kon geen respondent validation uitgevoerd worden. Door deze beperking 

werd gedeeltelijk teniet gedaan aan de interne validiteit.  
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DEEL III: Onderzoeksrapport    

9. Hoofdstuk 9: Dataverzameling 

9.1. Onderzoeksperiode  

Gedurende de maanden maart en april 2014 werden de interviews afgenomen. Alle 

respondenten behalve één jeugdrechter namen vrijwillig deel aan het onderzoek. Eén 

jeugdrechter weigerde zijn medewerking te verlenen daar de dienst over bevraagd is. 

Op 11 maart 2014 werden de vier interviews bij de jongens en de vier interviews bij hun 

individuele begeleider afgenomen in de gemeenschapsinstelling De Zande te Ruiselede. De 

jeugdconsulenten werden geïnterviewd op de sociale dienst van de jeugdrechtbank, al naar 

gelang de regio Gent, Antwerpen of Brussel, op 28 maart 2014, 4,9 en 14 april 2014. Het 

interview bij de jeugdrechters werd afgenomen op 2 en 23 april 2014 in de jeugdrechtbank 

van de betreffende regio. 

Het werd echter vooropgesteld om de interviews af te kunnen nemen in maart 2014 en de 

eerste twee weken van april 2014. Wegens omstandigheden, verlof van de werknemers en 

zittingsdagen van jeugdrechters, was het niet mogelijk om dit te realiseren binnen deze 

periode.  

9.2. Duur interviews  

Bij de jongens is het opvallend dat de gesprekken minder lang duurden. De duur varieert 

namelijk van een negental minuten tot een kleine twintig minuten. Eén jongen was niet 

bepaald erg spraakzaam. 

De interviews van de individuele begeleiders duurt gemiddeld een 35-tal minuten, waarbij één 

uitschieter van iets meer dan een uur.  

Drie van de vier jeugdconsulenten hadden veel informatie te vermelden gedurende een uur. 

Ook hier is het opmerkelijk dat één consulent slechts een twintigtal minuten bevraagd wordt. 

Beide bevraagde jeugdrechters werden gedurende een half uur bevraagd in verband met het 

takenpakket van de jeugdconsulent. 

9.3. Afnemen en transcriberen interviews 
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Veertien interviews afnemen is een tijdrovende activiteit (Hutjes & VanBuuren, 1992). Om de 

interviews achteraf te kunnen transcriberen, werd tijdens het interview gebruik gemaakt van 

een audio opname (Beyens & Tournel, 2010). Daar een spraakopname vaak ook 

onduidelijkheden oplevert,  werd ter ondersteuning ook gebruik gemaakt van veldnotities 

(Hutjes & VanBuuren, 1992). Veldnotities en de audio opname zijn complementair bij het 

transcriberen van de interviews. Opdat het interview vlot leesbaar zou zijn, werden bij de 

verwerking van deze vraaggesprekken stopwoorden zoals “euhm” en dergelijke meer niet 

opgenomen. 
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10. Hoofdstuk 10: Data – analyse  

10.1. Inleiding 

Om een duidelijk beeld te schetsen hoe de data – analyse plaatsgevonden heeft, wordt het 

ontstaan van het codeersysteem toegelicht. Deze coderingen worden in de eerste plaats 

bekeken per databron, waarna in de tweede plaats gekeken wordt naar enkele specifieke 

gegevens per bron. Ten derde wordt een analyse gemaakt van alle onderzoekgegevens van 

alle respondenten. In het volgend hoofdstuk (infra hoofdstuk 11) worden deze geanalyseerde 

gegevens getoetst aan de literatuur uit deel I (supra). 

10.2. Codeersysteem  

Om ordening en datareductie te bekomen, werden de verzamelde gegevens geordend aan de 

hand van een specifiek begrippenkader (Hutjes & VanBuuren, 1992). De centrale 

vraagstelling en concrete deelvragen waren het uitgangspunt van de richtinggevend 

classificatie. Op basis van de inhoud, passen specifieke codes in de verschillende 

vooropgestelde classificaties (Decorte, 2010). Onderstaand schema geeft de verscheidene 

classificaties aan met bijhorende codelijst. De codelijst werden opgesteld op basis van de 

vooropgestelde vragenlijst en relevante bijvragen (supra 7.6.). Sommige categorieën vereisten 

nog subcategorieën. Subcategorieën rezen eveneens op uit bijkomende vragen, welke louter 

om verduidelijking vroegen. Op basis van welke concrete vragen het geheel opgesteld is, 

wordt aangegeven in het codeboek (terug te vinden als bijlage 6) onder de titel classification 

description and node description. Verder geeft dit codeboek tevens het aantal referenties per 

code weer. Bij bepaalde codes worden nul referenties weergegeven, dit betekent dat dit een 

code is waarbij de referenties verdeeld zijn onder subcategorieën. 

Classificatie Codering Subcategorie 

Ervaring 

Betekenis functie 

- Jongeren 

- Individuele begeleiders 

- Jeugdconsulenten 

- Jeugdrechters 

Specifieke persoonlijke 

ervaring 

- Jongeren 

- Individuele begeleiders 
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- Jeugdconsulenten 

- Jeugdrechters 

Verbeterpunten  

Opdrachten 

Maatschappelijk onderzoek 

Bezoeken in de voorziening 

- Aantal 

- Aanwezigen 

- Inhoud 

- Andere plaatsen 

Teambespreking 

- Aanwezigen 

- Inhoud 

- Gedeelde besluitvorming 

- Frequentie 

- Mening 

Administratie 
- Inhoud 

- Instrumenten 

Advisering jeugdrechter 

- Inhoud 

- Opstellen 

- Bespreking 

- Inspraak 

Opvolging 

- Inhoud 

- Evaluatie 

- Contacten 

Permanentie  

Overbrenging jongere 

Bevraagde informatie 
Onderwerpen 

- Gedrag 

- Toekomstperspectief 

- Thuis / Familie  

- School 

- Vrije Tijd 

Wijze bevragen - Drie kolommen model 

Contacten Context 

- Jongere 

- Ouders 

- Familie 

- School 

- Jeugdrechter  
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- Politie 

- Andere hulpverlening 

Wijze contact   

Tijdsinvulling 
Tijd opdrachten 

- Gesprek jongere 

- Taken 

Caseload   

Integrale jeugdhulp 
Instroom dossiers 

Functie consulent 

 

Aangezien deze analyse een interpretatieve benadering is (Beyens & Tournel, 2010) en alle 

onderdelen van het takenpakket verband houden met elkaar, was een coderingsysteem 

opstellen geen evidentie. Om een zo volledig mogelijk beeld te geven van de onderlinge 

samenhang, worden ook enkele relaties weergegeven in het codeboek (bijlage 6) Bij de 

uitwerking van deze codes onder punt 10.4 en 10.5 worden deze linken duidelijk vermeld.  

De meeste vragen van de reeds afgenomen interview zijn algemeen gericht, waardoor geen 

specificatie nodig is naargelang type respondent. Indien gewenst, kan de overzichtelijkheid 

die NVivo in de aangebrachte codes biedt, hier een uitstekend hulpmiddel toe zijn. De 

coderingen zijn namelijk per interview of databron te bekijken, maar eveneens volgens topic. 

Wanneer het topic bekeken wordt, wordt steeds aangegeven vanuit welke bron de gecodeerde 

tekst afkomstig is. In de analyse wordt dit, indien nodig, in achting genomen en aangegeven 

als het onderwerp in meerdere type respondenten aan bod kwam of bij hoeveel van eenzelfde 

type respondent. Dit zorgt bijgevolg dat, indien gewenst, doorheen de analyse steeds een 

onderscheid gemaakt kan worden in de onderzoeksresultaten. 

10.3. Bronnen rapport  

Het bronnenrapport, terug te vinden als bijlage 5 geeft volgende onderdelen weer: 

broncategorieën, omschrijving van de categorie, de benaming van de respondenten, de 

omschrijving van de respondenten, het aantal codes die per bron gebruikt zijn en tot slot het 

aantal referenties uit deze bron gebruikt zijn.  

In de omschrijving van de respondenten wordt aangegeven hoe lang een jongere reeds 

verblijft in de gemeenschapsinstelling De Zande. Dit is van belang zodat een beeld geschetst 

kan worden van het aantal bezoeken die een consulent brengt aan de jongere in de 
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voorziening gedurende welke periode. Daarnaast wordt de opleiding van de consulenten 

eveneens weergegeven in de omschrijving. Op die manier kan aangegeven worden vanuit 

welke achtergrond of vanuit welke profiel de functie van een jeugdconsulent uitgeoefend 

wordt. Tot slot wordt hierbij ook aangegeven hoelang deze functie reeds beoefend wordt door 

de desbetreffende consulent. De ervaring is een indicator zijn die in achting genomen kan 

worden bij het onderzoek naar de uitvoering van hun takenpakket. 

De cijfers die weergegeven worden bij de naam van de onderzoekseenheden zijn louter 

facultatief. Naar gelang welke personen eerst geïnterviewd werden, werd een cijfer 

toegewezen. Op die manier kan een onderscheid gemaakt worden in de respondenten, maar 

anderzijds wordt hierdoor vermeden dat een link gelegd worden in de relationele band de 

verschillende types respondenten met elkaar zouden kunnen hebben.  

Verder kan aan de hand van het aantal gebruikte coderingen en het aantal gebruikte 

referenties een indicatie gegeven worden van hoeveel informatie per respondent gebruikt 

wordt. Opmerkelijk is dat jeugdconsulenten de meest gebruikte bron is waaruit gecodeerd 

werd. Dit bevestigt de logische wijze van denken, namelijk dat vanuit perspectief van de 

jeugdconsulent meer aangegeven kan worden over hun takenpakket dan vanuit het perspectief 

van de andere betrokken actoren.   

10.4. Analyse omtrent de ervaring met een jeugdconsulent per type 

onderzoekseenheid 

10.4.1. Inleiding 

Enkel bij de classificatie ervaring, meer specifiek de codering betekenis en specifieke 

persoonlijke ervaring, wordt in een subcategorie een onderscheid gemaakt in type 

onderzoekseenheid, omdat dit het voornaamste punt is waar een persoonlijke mening vanuit 

type onderzoekseenheid letterlijk benaderd wordt. De codering ‘betekenis van een 

jeugdconsulent’ verwijst naar wat de consulent allemaal moet doen van taken terwijl de 

‘specifieke persoonlijke ervaring’ een eerder positieve of negatieve relatie benadrukt. Dit 

laatste kan eveneens de positie in de maatschappij of het respect en het begrip voor de functie 

weergeven. 

Door de toelichting van deze specifieke coderingen per type respondent tracht het onderzoek 

tegemoet te komen aan de beperkingen van de steekproeftrekking (supra punt 8) waarbij de 
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positieve of eerder negatieve relatie tussen de jongere en de jeugdconsulent bepaald werd 

door de individuele begeleiders en de externe factoren. Op basis van de persoonlijke 

ervaringen van de jongeren en de individuele begeleiders, heeft de lezer toch een inzicht van 

‘de diversiteit in de relatie tussen jongere en jeugdconsulent’.  Deze indicatie kan bijgevolg in 

acht genomen worden wanneer uitspraken van jongeren of individuele begeleiders aangehaald 

worden. 

Naast de jongeren worden ook de andere onderzoekseenheden aangehaald in dit onderdeel. 

Aan de hand hiervan kan een beeld gevormd worden vanuit de diverse perspectieven in het 

groter geheel, namelijk het spanningsveld justitie en gerechtelijke hulpverlening. 

De basistekst van de analyse is gebaseerd op de gebruikte woordkeuze van de respondenten. 

Op die manier wordt tegemoet gekomen aan de vereiste om de inhoud van deze woorden zo 

maximaal mogelijk tot hun recht te laten komen. De basistekst wordt ondersteund door 

sprekende citaten. Een citaat wordt steeds gevolgd door een cijfer. Dit cijfer refereert naar het 

nummer dat bij het bijhorende type respondent aangegeven staat op het bronnenrapport 

(bijlage 5). 

10.4.2. De jongeren 

Op basis van vier geïnterviewde jongeren, die vanuit hun perspectief antwoord konden 

bieden, wordt in dit onderdeel een korte samenvatting gegeven van de respons. 

10.4.2.1. Betekenis Functie 

De vier geïnterviewde jongeren leggen de link tussen de jeugdconsulent en de jeugdrechter. 

Elkeen geeft aan te weten dat een jeugdconsulent veelvuldig communiceert met de 

jeugdrechter, hun ouders en andere personen. Dit is voor hen een persoon die zaken regelt 

buiten de instelling zoals thuisbegeleiding, werk, school en een dagbesteding. Eén jongere 

benadrukt duidelijk dat dit een persoon is die hem helpt, terwijl een andere jongere deze 

persoon duidelijk aanschouwt als iemand die hem buiten de gemeenschapsinstelling zal 

helpen. Eén jongere gaf heel concreet aan dat de consulent hem opvolgt en zijn “leven in 

handen heeft”(4). Dit citaat moet gezien worden in het kader van opvolging, namelijk dat ze 

op basis van de opvolging advies geven aan de jeugdrechter. In dat opzicht heeft de consulent 

dus een grote impact op de jongere. Duidelijk blijkt dat, afhankelijk van welke jongere, deze 

meer of minder weet wat de functie van een jeugdconsulent inhoudt.  
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10.4.2.2. Specifieke persoonlijke ervaring 

Omtrent de persoonlijke ervaringen met de jeugdconsulenten is klaarblijkelijk geen 

eenduidigheid. Twee jongens zijn tevreden, één is vrij negatief ingesteld en de vierde neemt 

eerder een neutrale houding aan ten opzichte van zijn consulent. Dit onderdeel toont dan ook 

aan dat er diversiteit bestaat in de relatie tussen een jongere en een jeugdconsulent.  

Eén jongere is heel tevreden over zijn consulent, omdat hij die als eerlijk ervaart en hij zich 

gesteund en begrepen voelt door hem. Dit terwijl een andere jongen zich helemaal niet 

ondersteund of begrepen voelt wegens de weinige contacten met de consulent. Daardoor lijkt 

de consulent niet geïnteresseerd. Diezelfde jongen gaf ook letterlijk aan “Ik heb geen 

steungevoel, maar wel iets alsof ze zo tegen me is, niet met mij, maar tegen mij” (4). Dit is 

een duidelijke uiting van een minder goede relatie tussen de jongere en de jeugdconsulent. 

“Voor mij betekent hij niet zoveel, alé mijn mening, maar hij doet wel veel”(2) geeft een 

eerder neutrale mening omtrent de jeugdconsulent weer.  

10.4.3. De individuele begeleiders 

10.4.3.1. Betekenis Functie 

De vier individuele begeleiders die werden geïnterviewd omschrijven de functie van de 

jeugdconsulent als “de rechterhand van de jeugdrechter”(1) die fungeert als bindingspersoon 

tussen jeugdrechter en alle andere actoren binnen de hulpverlening van een bepaalde jongere. 

Deze functie dient de belangen van de jongere overal te behartigen. Het is iemand die gelooft 

in gasten en hen van heel nabij volgt door overal bij te zijn. Meehelpen denken aan 

oplossingen met alle betrokken partijen en contacten hebben met de jongere – “kijken wat het 

verhaal van de jongere zelf is”(1) –,  zijn thuissituatie en de voorziening worden door de 

begeleiders eveneens aanschouwd als opdrachten van de consulent.  

Drie van de vier individuele begeleiders benadrukken verder dat de consulent vaak de enige 

constante of vaste figuur is voor jongeren die ze begeleiden.   

10.4.3.2. Specifieke persoonlijke ervaring 

Ook onder de individuele begeleiders zijn er verschillende meningen over de consulent. Twee 

opvoeders zijn tevreden terwijl de andere twee hun bedenkingen hebben bij de consulent.  
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Twee opvoeders zijn tevreden over de uitvoering van de taken van de betrokken consulent. 

Hierbij wordt in één casus wel in vraag gesteld of de consulent niet te ver in gaat in het 

begeleiden van de jongere. De geplaatste jongen heeft zware feiten gepleegd, waardoor deze 

volgens de individuele begeleider uit handen gegeven moet worden. Hierbij leert deze analyse 

ons dat de opvolging van de jongere steevast afhankelijk is van de gepleegde feiten. Kan een 

consulent, afhankelijk van de gepleegde feiten, té ver gaan in zijn begeleidingsopdracht?  

In de twee andere gevallen zijn de begeleiders minder opgetogen. In het eerste geval is de 

begeleider van oordeel dat de consulent haar werk niet gedaan heeft. De consulent moest de 

jongere aanmelden bij verschillende voorzieningen, wat ze nagelaten heeft. In het tweede 

geval heeft de hulpverlener een erg gelaten gevoel van de consulent.  Kortom, de 

tevredenheid wordt mede bepaald door de inhoud van de casus, de zaken die een consulent 

wel / niet doet en de manier waarop hij communiceert.  

Met betrekking tot de omgang van de consulent wordt in één specifiek geval bijgaand het 

belang van professionaliteit aangehaald. De teleurstelling van de omgang met verwijten en 

bedreigingen blijkt duidelijk: “Hij heeft het natuurlijk zelf in de hand gewerkt, maar dan vind 

ik wel dat zij daar dan professioneel moet mee proberen omgaan door dat de counteren en 

door dat toch positief te doen. Dat is haar rol als professionele hulpverlener”(4). Hierbij 

wordt het belang van eigen draagkracht aangehaald. In deze sector is vooraf duidelijk dat men 

met POS’ers en MOF’er in aanraking komt. Indien de negatieve ervaringen met deze cliënten 

niet verwerkt kunnen worden, is het misschien beter dat de persoon in kwestie een andere job 

zoekt die meer bij zijn persoonlijkheid past; 

Ondanks enkele aangehaalde negatieve ervaringen van de individuele begeleiders, wordt over 

het algemeen het nut van de consulent zeker erkent. Dit blijkt dan ook uit volgende sprekende 

citaten: “Dus voor ons is de consulent wel heel bepalend, om te weten welke weg we moeten 

afleggen en waartoe wij moeten werken. Moesten de consulenten er niet zijn, dan is het voor 

ons heel moeilijk is om te weten waar, welk traject we moeten uitstippelen voor die 

jongere”(1), “Ik denk persoonlijk dat de functie van een consulent ongelooflijk nuttig is, 

omdat die mensen heel veel werk verzetten”(2) en “Terwijl die mensen wel voor een groot 

deel een overzicht werven”(2).  

Eén begeleider geeft aan te weten waaruit deze negatieve ervaringen voortvloeien, namelijk 

het systeem dat fout zit. De consulenten hebben volgens deze opvoeder te veel dossiers. Met 

een dergelijke caseload kan niet elke jongen goed begeleid worden. “Dat is niet 
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realistisch”(4). In verband met de caseload kan de vraag gesteld worden of er effectief een 

fout in het systeem zit waardoor consulenten hun job niet naar behoren kunnen uitoefenen?  

De caseload wordt verder toegelicht (infra 10.5.4.2.)  

Verder kaart één begeleider het probleem van verloop van consulenten aan.  

Enerzijds geven twee van de vier opvoeders aan dit te ervaren als een ondankbare job. 

Anderzijds geeft één van beide aan hierdoor veel respect te hebben voor de mensen die deze 

job uitoefenen. Is de functie jeugdconsulent een gerespecteerde functie in de 

hulpverlenersector? 

Tot slot kan aangegeven worden vanuit één opvoeder dat de plaats van een consulent in de 

maatschappij geen evidentie is: “zijn ze een soort van justitieassistent die een dossier 

opvolgen op de jeugdrechtbank of zijn dat mensen die ook een stuk hulpverlener zijn. Ik denk 

dat je dan wel eens gewrongen zit van in hoeverre ben ik hulpverlener, in hoeverre ben ik 

iemand die de belangen behartig van de gasten”(3).  

10.4.4. De jeugdconsulenten 

10.4.4.1. Betekenis Functie 

Daar de opdrachten zoals het op pad gaan met de jongere en het gezin, de 

verantwoordelijkheid, de samenwerking met heel veel diensten, het opvolgen van het traject, 

het juridische luik, de advisering en het controle aspect nog uitgebreid aan bod komen in punt 

10.5.1. , wordt vanuit het perspectief van de jeugdconsulent hier niet nader op ingegaan. 

Het met de mensen zelf bezig zijn waarbij de cliënt voorop gesteld wordt, wordt wel als 

belangrijkste onderdeel beschouwd door de consulenten. 

10.4.4.2. Specifieke persoonlijke ervaring 

De vier geïnterviewde consulenten ervaren hun werk als een maatschappelijke positie waarbij 

ze ergens staan tussen cliënt, jeugdrechter, hulpverlener. Diverse citaten geven aan dat de 

nadruk voornamelijk op het hulpverleneraspect gelegd wordt: “Ik ben minder bezig op dat 

moment met het kader van de rechtbank dat er rond hangt, maar meer als hulpverlener”(1), 

“ik noem mezelf hulpverlener, terwijl dit eigenlijk niet mag”(2) en “Dus voor mij zie ik mijn 

job als consulent hulpverlener, maar ik had te veel de neiging om te veel naar 

hulpverleningsstuk te kijken”(4). Tevens wordt aangehaald: “Ik zeg altijd: het is gene bureau 
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job. Bij mensen van de fiscus, niemand zal ervan sterven als je dossiers laat liggen. Maar bij 

ons gaat het over mensen, over jongeren in gevaar soms.”(3). 

Dit terwijl ze eigenlijk zelf niet echt aan hulpverlening doen. Eén consulent tracht het geheel 

samen te vatten als “het indiceren, het coördineren en het aansturen van de 

hulpverlening”(1). Hierbij is het belangrijk dat dit uitgevoerd wordt door een persoon die 

verder van de hulpverlening af staat. Ze voelen zich hulpverlener, maar toch is het goed dat 

een afstand bestaat tot de uitvoerende hulpverlening. 

Een andere consulent aanziet het meer als tussen ‘zalven en duidelijk zijn’, wat betekent dat 

het enerzijds zoeken is naar een band opbouwen met de gasten, maar anderzijds ook het 

duidelijk zijn in communicatie over de verwachtingen. 

Verder geeft één consulent nog een tegenstrijdigheid aan in zijn functie. Het feit dat de 

consulent als ambtenaar voor de Vlaamse overheid werkt staat haaks op alles waarvoor deze 

functie staat. Dit past volgens haar niet in de hulpverlening. Ze heeft de indruk dat er veel 

consulenten van deze mening zijn.  

Voorgaande visies geven een duidelijk beeld van het spanningsveld waarin een consulent zich 

bevindt. Is de consulent effectief een hulpverlener ondanks de afstand die er is tot de 

hulpverlening? Past deze functie wel binnen het ambtenarenstatuut van de Vlaamse overheid? 

10.4.5. De jeugdrechters 

10.4.5.1. Betekenis Functie 

De consulent wordt beschouwd als het aanspreekpunt voor iedereen. Beide jeugdrechters zijn 

het unaniem eens dat de consulent de noodzakelijke informatie vergaart voor jeugdrechter.  

Informatie betreffende de persoon van die minderjarige, hun milieu, hun context en alles waar 

die jongere met bezig is.  

De ene jeugdrechter beperkt verder de omschrijving van het takenpakket tot het centraliseren 

van informatie bij de consulent. Waarbij het relevante van het minder relevante onderscheiden 

moet worden. Hiertoe dient de consulent voldoende inschattingsvermogen te hebben. Op basis 

hiervan wordt een advies opgesteld naar de jeugdrechter toe. 

De tweede jeugdrechter aanschouwt de functie in een ruimere context. Namelijk dat de 

consulent naast het vergaren van informatie ook een diagnose stelt en een 
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hulpverleningsvoorstel voorlegt aan de jeugdrechter. Verder ziet de consulent toe op de 

uitvoering van de hulpverlening, waarbij hij dus een meer controlerende taak uitvoert. Tot slot 

stelt hij de jeugdrechter op de hoogte van hoe de uitvoering van de opgelegde maatregel loopt. 

Het is duidelijk dat de ene jeugdrechter een ruimer beeld schetst dan de andere. 

10.4.5.2. Specifieke persoonlijke ervaring 

Beide jeugdrechters geven aan dat het een zware job.  

De ene jeugdrechter specificeert dit in de zin dat ze hard moeten werken en ze regelmatig in 

risicovolle situaties verkeren. Hierbij wordt de bewondering naar jeugdconsulenten toe geuit. 

De andere jeugdrechter begrijpt zwaar eerder in de zin dat het emotioneel gezien een zware 

job is. Niet alleen het aantal uren die ze spenderen zijn intensief, maar het inhoudelijke aspect 

waarmee zij geconfronteerd worden, heeft een grote impact. Bijgevolg kan dit eveneens 

aanzien worden als een zwaarwichtige factor van deze functie. 

Eén jeugdrechter geeft eveneens aan: “Voor mij als jeugdrechter, want kijk natuurlijk uit een 

ander perspectief, is dit een hulpverlener ook”. “Dus ze zijn eigenlijk hulpverlener, maar 

door dat gedwongen karakter moeten zaken ook keihard benoemd worden, want er zijn 

anders zware gevolgen voor die mensen en hun kinderen. Dat is een hele dubbele boodschap 

die ze moeten brengen naar de mensen toe”. Deze jeugdrechter geeft, net zoals andere 

actoren, aan dat de positie van de consulent in een spanningsveld zit tussen de hulpverlening 

en zijn functie binnen justitie. 

Naast de positie van de consulent ervaart één van beide jeugdconsulenten een enorm verloop 

van personeel op. Overigens vindt deze magistraat dat ze vaak opleiding missen. De 

consulenten worden er volgens haar ingegooid zonder opleiding of basiskennis. Dit kan 

zorgen voor ergernissen. 

10.4.6. Conclusie 

Over het algemeen geven alle type respondenten te kennen dat de consulent een medewerker 

is van de jeugdrechtbank waarbij zijn functie hoofdzakelijk bestaat uit het vergaren van 

informatie. Dit wordt gerealiseerd door in gesprek te gaan met de cliënt en zijn context.  
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Vijf van de tien respondenten gaan dieper in op de opdrachten van de consulent, met name de 

adviserende taak, het controlerende aspect en het communiceren naar de jeugdrechter.  

De vier consulenten, één jeugdrechter en één individuele begeleider kaarten de positie van 

deze functie binnen de maatschappij aan. Deze personen aanzien de consulent als 

hulpverlener, maar ervaren hierbij een spanningsveld met deze hoedanigheid binnen het 

juridische luik. Volgens deze respondenten is het afwegen in hoeverre een consulent zich kan 

opstellen als hulpverlener. 

Tot slot is een duidelijke verscheidenheid bij de betrokken partijen met betrekking tot de 

tevredenheid over de uitvoering van het takenpakket. Twee jongeren waren tevreden, één 

jongere niet en één was eerder neutraal. Verder waren twee begeleiders tevreden en twee 

minder opgetogen over de uitvoering van hun taken. Beide jeugdrechters wouden geen 

uitspraken doen over de tevredenheidservaring met de consulenten. 

10.5. Analyse van alle onderzoekeenheden  

10.5.1. De opdrachten 

Daar de jeugdconsulenten de meeste informatie konden geven over de opdrachten van een 

consulent, werd de informatie voornamelijk geput uit dit type respondenten. Algemeen kan 

gesteld worden dat alle vier de deelnemende consulenten hun job inhoud duidelijk konden 

verwoorden. Inhoudelijk kan bijna voortdurend eensgezindheid ondervonden worden bij deze 

vier respondenten. De inhoud dient dus steeds vanuit gemeenschappelijk standpunt van alle 

vier de consulenten gelezen te worden. Indien één of meerdere consulenten een afwijkend 

idee of mening hebben van hetgeen doorgaans begrepen wordt onder de bepaalde opdracht, 

wordt dit duidelijk benadrukt. Aanvullend worden ook gegevens vanuit andere type bronnen 

weergegeven.  

De subcategorieën staan in chronologische volgorde van het uitvoeren van de opdrachten, wat 

eveneens de volgorde was waarin de onderwerpen aanbod kwamen tijdens de interviews. 

10.5.1.1. Maatschappelijk onderzoek 

De vier geïnterviewde consulenten zijn eensgezind: wanneer nieuwe dossiers binnenkomen, 

dan is het hun taak om sociaal onderzoek te doen. Caseonderzoek is vooral het verzamelen 

van informatie over de jongere. Dit betekent dat ze nagaan hoe de situatie van zijn / haar gezin 
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eruit ziet of dan moeten zij met andere woorden onderzoeken wie dat de mensen zijn en welke 

hulp ze nodig hebben. Het vormen van een beeld omtrent de situatie wordt verwezenlijkt door 

in gesprek te gaan met de jongere, zijn ouders, de school – clb en andere betrokken actoren. 

Een huisbezoek kan tevens een meerwaarde zijn bij de beeldvorming. De contacten en de 

bezoeken in de voorziening worden in andere coderingen verder (infra punten respectievelijk 

10.5.3. en 10.5.1.2.) verduidelijkt. 

Na de informatieverzameling worden de gegevens in team besproken en vandaar uit wordt 

een advies geformuleerd. Hierbij komen ze samen tot een gedeelde besluitvorming:  wat is nu 

ons advies na alles gehoord en gezien te hebben? De teambespreking (infra 10.5.1.3.) en de 

advisering van de jeugdrechter (infra 10.5.1.5.) komen verder aan bod. In het advies wordt 

aangegeven welke ondersteuning nodig zou zijn in die bepaalde casus. Dan is het case 

onderzoek afgerond waarbij het verslag van het maatschappelijk onderzoek klaar ligt. Dit 

verslag (zie bijlage 6) komt in de administratie (infra 10.5.1.4..) diepgaander aan bod. 

Daarvoor hebben de consulenten 75 dagen de tijd. Eén jeugdrechter bevestigt in het interview 

dat zij wettelijk gezien 75 dagen hebben om het onderzoek uit te voeren.  

Het maatschappelijk onderzoek omvat bijgevolg heel wat onderliggende taken die een 

duidelijke link heeft met de ander opdrachten van de consulent. De eerste taak kan bijgevolg 

aanzien worden als het uitgangspunt voor de daaropvolgende taken. 

Twee individuele begeleiders vernoemen het ‘maatschappelijk onderzoek’ letterlijk als taak 

van de jeugdconsulent waarbij ze aangeven dat zij betekenisvolle mensen in beeld brengen en 

waarbij bepaalde pistes vooropgesteld worden. 

Eén jeugdrechter geeft aan dat de jeugdconsulenten door het maatschappelijk onderzoek  

geïnformeerd zijn, dat de actuele situatie gekend is. Dit wordt beaamd door een opvoeder die 

dit benoemd als de “dossierkennis is groot”(3). 

10.5.1.2. Bezoek in de voorziening 

Zoals beide jeugdrechters bevestigen, brengen de jeugdconsulenten gedurende de uitvoering 

van hun maatschappelijk onderzoek een bezoek aan de voorziening waar de jongere verblijft, 

in dit geval de gemeenschapsinstelling De Zande. Dit blijkt niet steeds vanzelfsprekend, maar 

twee consulenten proberen het eigenlijk altijd te doen. Dit komt doordat het voor de sociale 

diensten van bijvoorbeeld Antwerpen of Brussel erg intensief is om een jongere in Ruiselede 
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te bezoeken. Eén consulent bevestigt hierbij de vraag of het aantal keer een bezoek gebracht 

wordt aan de instelling of naar de plaats waar de jongere geplaatst is, afhankelijk is van waar 

hij geplaatst is. De consulent meldt dat hij dit niet probeert te doen, maar dat een plaatsing in 

Ruiselede nu eenmaal een extreem geval is. Verder zou volgens deze respondent het aantal 

tevens afhankelijk zijn als de maatregel goed loopt of niet. 

In de diverse cases zijn de consulenten één keer op 5 maanden, één keer op 11 maanden, 2 

keer op 13 maanden en drie keer op 20 maanden in de gemeenschapsinstelling op bezoek 

geweest.  

Eén opvoeder merkt het belang van een bezoek op voor de jongens. Volgens hem zouden 

jongens het missen als er slechts weinig bezoeken zijn van de consulent. ‘Weinig’ moet 

begrepen worden in vergelijking met de andere jongens uit de instelling. Het belang hiervan 

wordt bevestigd door de uitgesproken mening van één jongere: “Ik vind dit vrij weinig. Dit 

geeft de indruk dat ze niet geïnteresseerd is in me en om met me te werken. Ze laat me gewoon 

hier”(4). Ondanks slechts twee respondenten dit aangeven, blijkt dat het aantal bezoeken in 

de voorziening een grote impact heeft op de (mening van) de jongere. 

Verder uit een opvoeder zijn ervaren ergernis hieromtrent: “gaat de jongere hier eerst 3 – 4 

maanden zitten voordat de consulent voor de eerste keer langskomt?”(3). Een andere 

opvoeder bekijkt het vanuit zijn perspectief. Hij verwacht zeker dat de consulent langskomt 

bij de opstart, maar begrijpt dat de consulent verder niet voor alles op bezoek moet komen. 

Veel zaken kunnen geregeld worden via e – mail of telefoon.   

Kortom, niet alleen het aantal bezoeken zijn van invloed, maar eveneens wanneer de 

bezoeken plaatsvinden. Bij de opstart van de hulpverlening wordt minstens één bezoek 

verwacht van deze twee individuele begeleiders.  

Volgens de individuele begeleiders behandelen de bezoeken in de meeste gevallen vragen en 

onderwerpen betreffende het gedrag van de jongere, hoe stelt hij het in de leefgroep / het 

onderwijs, het reeds doorlopen traject en de voorbereiding van het dossier. De concrete 

informatie die gedurende de gesprekken aan bod komt, wordt infra onder punt 10.5.2. ‘de 

bevraagde informatie’ uitgebreider besproken. 
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Alle partijen van de jongeren en individuele begeleiders geven aan dat de jongere bezocht 

wordt door de jeugdconsulent alleen, dat het bezoek samen met een opvoeder uit de 

desbetreffende leefgroep plaatsvindt of samen met iemand van de sociale dienst.  

De helft van de bevraagde begeleiders geven aan dat dit in de meeste gevallen doorgaat alleen 

met de jongere. Eén consulent verduidelijkt dat hij de jongere zeker alleen gesproken wil 

hebben. Op die manier tracht de consulent een veilige ruimte te creëren waarbij de jongeren 

zelf hun verhaal kunnen vertellen zonder dat er iemand over hun schouder meekijkt. Zodat ze 

kunnen zeggen wat ze willen, ook al doen ze dat zeker niet altijd.  

Indien de individuele begeleider of een opvoeder van de leefgroep van de jongere niet 

aanwezig zijn bij het bezoek, wordt achteraf uitgewisseld hoe het verlopen is.   

Verder kunnen deze bezoeken, mits aanwezigheid van de individuele begeleider of ander 

opvoedend personeel van die leefgroep, eveneens functioneel zijn voor de consulent. Eén 

individuele begeleider vermeldt dat de consulent op die manier veel informatie van hen 

verkrijgt. Hiervan wordt echter wel aangegeven door een andere opvoeder dat het dan meestal 

gaat over consulenten die de jongere nog niet zo goed kennen.  

Een opvoeder merkt op dat indien het bezoek niet alleen met de jongere is, dat de voorkeur 

van de aanwezige persoon uitgaat naar een individuele begeleider. Dit omdat het opvoedend 

personeel, de begeleiders, toch nog net iets beter zicht kunnen schetsen dan onze sociale 

dienst. 

Samenvattend kan gesteld worden dat een bezoek veelal enkel met de jongere doorgaat zodat 

de jongere rechtuit zijn mening kan zeggen zonder betrokkenheid van anderen. Achteraf 

wordt de relevante informatie doorgegeven aan de opvoeders. Indien een consulent nog niet 

goed op de hoogte is van de zaak, bestaat de mogelijkheid dat de consulent informatie inwint 

bij het opvoedend personeel.  

Naast het bezoek aan de voorziening, geven alle soorten participanten aan dat de consulent 

ook huisbezoeken doet. Ondanks het niet verplicht is, geven twee consulenten aan minstens 

één huisbezoek te doen gedurende het maatschappelijk onderzoek. 

10.5.1.3. Teambespreking 

In elke sociale dienst van de jeugdrechtbank vindt een teambespreking plaats. 
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Aan de teambespreking nemen allemaal consulenten deel. Het team van consulenten bestaat 

veelal uit veel verschillende disciplines: criminoloog, maar er zijn ook maatschappelijk 

werkers, pedagogen, psychologen, …. . Dus op zich is het goed dat je vanuit verschillende 

invalshoeken kan kijken die toch in dezelfde sfeer vertoeven.  

Twee consulenten geven aan dat ook iemand van het MDT, het Multi Disciplinair Team 

aanwezig is op de teamvergadering. Dit zijn mensen die een ondersteunende functie hebben 

voor het regioteam, maar specifiek voor de consulenten hulp bieden wanneer ze vast zitten 

met een bepaalde casus. Er wordt met hen besproken hoe de situatie het best aangepakt kan 

worden. Eén consulent meldt hierbij dat het veelal mensen zijn die zelf lang consulent 

geweest zijn. De aanwezigheid van het MDT wordt echt als ondersteunend ervaren door deze 

twee consulenten. “Dat is vanuit een andere invalshoek, want allemaal consulenten hebben 

zowat allemaal dezelfde ideeën van hoe het gaat. Dus een therapeut die vanuit een ander 

kader kijkt”(2). 

Over het algemeen wordt in de diverse sociale diensten van de jeugdrechtbank op een 

gelijkaardige manier aan teamoverleg gedaan. De consulenten bespreken hun 

maatschappelijke onderzoeken en bekijken de mogelijkheden. De bespreking is een moment 

waarbij de consulenten stil staan bij hun opdracht en kijken als er blinde vlekken zijn. Andere 

personen kunnen vaak zaken zien waar je zelf over heen kijkt omdat je te dicht op de zaak zit. 

Op die manier pogen de consulenten kritisch te kijken naar hun eigen advies. Tot slot komen 

ze tot een gedeelde besluitvorming naar de jeugdrechter toe. Deze adviserende taak wordt 

nader in punt 10.5.1.5. besproken.  

Daar consulenten allemaal een beetje hetzelfde denkkader hebben is de gedeelde 

besluitvorming meestal niet uiteenlopend. De mogelijkheid dat er verschillende meningen 

oprijzen is reëel. Wanneer een team niet op dezelfde lijn zit, is het vaak in twee verdeeld. 

Iedere consulent geeft hierbij aan dat je als zij uiteindelijk zelf nog kunnen kiezen.  

Doorgaans wordt hetgeen gekozen waar de consulent zich zelf het best bij voelt. De gedeelde 

besluitvorming wordt steevast als ondersteunend ervaren. 

Naast de nieuwe dossiers, wordt ook tijd vrij gemaakt om lopende dossiers tijdens een 

teambespreking aan te halen. Sommige moeilijke dossiers keren vaak terug. Naast het 

aankaarten dat men vast zit in een dossier, kan dit ook een persoonlijke ontlading betekenen 

door dit in de teambespreking aan te brengen. 
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De frequentie van de teambespreking is duidelijk verschillend in de diverse regio’s. In het ene 

team is het elke week op maandag, terwijl dit in een andere regio elke week teamgesprekken 

zijn waarbij om de 14 dagen de maatschappelijke onderzoeken die echt af moeten en de 

andere 14 dagen waar vragen of knelpunten. De derde regio heeft één keer om de twee weken 

een case overleg.  

De consulenten zijn het eensgezind omtrent de functie van de teambespreking. “Dat is echt 

wel een steun in de rug. Je voelt je hierdoor wel gesterkt, zeker als iedereen echt duidelijk op 

één lijn staan”(1). “Ik doe dat niet voor mijn plezier, ik doe dit vooral omdat dit een 

meerwaarde heeft. Wat je zelf niet gezien hebt omdat je er te dicht bij zit: zien andere mensen 

soms wel omdat je dit brengt. Dat geeft ons echt wel nieuwe inzichten”(2) en “ik denk dat wij 

dit anders niet zouden trekken. Overleg met een collega is enorm belangrijk. Ook een goed 

team, is heel.. Ik voel hoe sterker een team is hoe meer je aankan, hoe meer je deelt. Dus in 

zo’n job of stress denk ik wel dat dit heel erg nodig is”(3) zijn sprekende citaten die het 

belang ervan weergeven. 

10.5.1.4. Administratie 

“Administratieve gedeelte, wat houdt dit allemaal in?” “Heeeel veel!”(2).  

In eerste instantie dienen alle vier de consulenten een verslag op te maken van het 

maatschappelijk onderzoek, waarvan één consulent een voorbeeld ter beschikking stelt van de 

onderzoeker. Dit voorbeeld kan terug gevonden worden als bijlage 6 . Om de anonimiteit van 

de respondenten te garanderen, wordt de structuur van het document zonder gegevens 

weergegeven. Het is dus van belang te weten dat meerdere opties mogelijk zijn dan dat in het 

voorbeeld aangereikt wordt. Bijvoorbeeld in het onderdeel diagnostiek zijn uiteraard meerdere 

levensdomeinen mogelijk. Afhankelijk van de casus en context kiest de consulent 

levensdomeinen die van toepassing zijn. In een verslag van het maatschappelijk onderzoek 

komen volgende hoofdcategorieën aanbod: de identificatie, de verblijfsituatie, bronnen, de 

aanleiding tot maatschappelijk onderzoek, de huidige maatregel, een sociale anamnese, de 

actuele  leefsituatie, de analyse van de problematiek, de diagnostiek en het advies met 

betrekking tot de gerechtelijke maatregel.  

Het opmaken van een hulpverleningsplan werd aangekaart door één consulent als 

verslaggevende taak. Het communiceren met de jeugdrechter in de vorm van nota’s wordt 

door alle consulenten aangehaald als onderdeel van verslaggeving.  “Dat betekent dat je per 
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week een heel aantal nota’s schrijft naar de jeugdrechter zodat de jeugdrechters ook van de 

belangrijke dingen op de hoogte zijn”(3). “Dus dat maakt dat je daar wel een heel grote 

werkdruk krijgt, dat moet je op papier zetten eigenlijk”(4).  

Aanmeldingen wordt eveneens begrepen als verslaggeving door de consulenten. Drie van de 

vier geven aan dat dit veel werk inhoudt met de invoering van de integrale jeugdhulp, zeker 

ten opzichte van de verwachtingen in het decreet van de BJB.  “Vroeger was de aanmelding 

drie kruisjes zetten, nu is het een formulier van 13 bladzijden”(1).  

Concluderend kan gesteld worden dat administratie volgende opdrachten inhouden: verslag 

maatschappelijk onderzoek, het hulpverleningsplan, de communicatie naar de jeugdrechter via 

nota’s en de aanmeldingen. Opvallend hierbij is dat het hulpverleningsplan slechts door één 

consulent aangehaald wordt. Kan het zijn dat deze taak niet als hoofdopdracht van de 

consulent beschouwd wordt? 

Verder heeft één consulent reeds de opmerking gekregen dat ze vaker verslaggeving moet 

maken. Naar haar mening heeft dit consequenties: “dat is misschien een beetje erg om te 

zeggen, maar daarom heb ik voor mezelf die beslissing heb gemaakt om de verslaggeving 

minder kwalitatief goed te maken, minder kwaliteit dan dat ik ze wil maken, maar dat de 

jeugdrechter op de hoogte is van ik heb die gezien of gehoord in dit dossier.”(4) 

Om deze veelvuldige taak van verslaggeving te realiseren, worden elektronische instrumenten 

aangereikt. In eerste instantie maken alle consulenten gebruik van het programma ‘domino’. 

“Domino moet je echt zien als een dossier op computer”. Het is een programma waarbij alles 

geregistreerd wordt aangaande de cliënten en de contacten in context van het dossier. Het 

gebruik van dit instrument zorgt volgens één consulent dat alle consulenten op een identieke 

manier bezig zijn, waardoor de maatschappelijke onderzoeken meer draagkracht hebben. 

Verder bestaat het programma ‘insisto’. Dat is het nieuwe systeem van integrale jeugdhulp. 

Dit is het programma om gasten aan te melden op wachtlijst. Twee consulenten geven aan dat 

het gebeurt aan de hand van een A document en dat dit veel tijd in beslag neemt. “Een a 

document, dat is een document dat de consulent invult, heel uitgebreid, echt eigenlijk bijna 

een verslag”(3). Het is duidelijk dat de ene consulent reeds meer thuis is dan de andere in het 

nieuw systeem. 
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Daarnaast bestaat ook ‘intercap’. Eén consulent legt uit dat dit een systeem is om 

minderjarigen aan te melden voor De Grubbe, De Zande of voor een time out in Mol voor de 

meisjes. Twee consulenten geven aan dat dit een dagelijkse taak is die om 9u dient te 

gebeuren. Eén hiervan meldt dat deze taak opgenomen wordt onder de permanentietaak (infra 

10.5.1.7.) 

Verder zijn de programma’s ‘isica’ en ‘lyric’ overal gekend, maar worden deze (nog niet) in 

elke regio toegepast. In twee van de drie bevraagde regio’s worden deze instrumenten wel 

gebruikt. De derde regio heeft hier reeds een vorming rond gekregen, maar het is nog niet 

duidelijk als het gebruik van deze instrumenten verplicht is. Isica is om te zoeken welke 

zorgzwaarte nodig is, dus hoe vaak dat hij hulpverlening moet krijgen. De lyric is om te 

onderzoeken wat de veiligheid van de jongere is. 

Met betrekking tot de twee laatstgenoemde instrumenten geeft één consulent aan dat de lyric 

hoogstwaarschijnlijk overal gebruikt zal moeten worden. De algemene invoering van de isica 

is niet gekend. 

Onderstaande uitspraak verwoordt de mening van één consulent met betrekking tot het 

gebruik van instrumenten voor de verslaggeving: “Je steekt daar extra tijd in, zeker in het 

begin als je het nog niet in de vingers hebt, dan vraagt dat veel tijd. Maar ja, ik vind het goed 

dat het wat meer gestandaardiseerd is, dat maakt je beslissingen en inschattingen veel 

neutraler. Je kan geen dingen vergeten, geen blinde vlekken vergeten. Er wordt ook gevraagd 

als er iets goed gaat, komt dit er ook in”(1). Een andere consulent beaamt dat deze 

programma’s helpen om meer onderbouwd advies te kunnen geven. 

Dus verslaggeving omvat heel veel. Om dit te realiseren worden instrumenten aangereikt. 

Sommige gelden voor elke regio, anderen zijn slechts in bepaalde regio’s ingevoerd. De 

instrumenten zorgen voor een groter draagvlak onder de consulenten en meer ondersteuning 

bij het opmaken van de verslaggeving. 

10.5.1.5. Advisering jeugdrechter 

De jeugdrechter moet verplicht advies inwinnen bij de consulenten. Het formuleren van een 

advies aan de jeugdrechter wordt door een consulent omschreven als een indicatiestelling, 

waarbij aangegeven wordt welke hulpverlening nodig zou zijn. Om de vooropgestelde piste te 

mogen uitwerken, wordt eerst een goedkeuring gevraagd aan de jeugdrechter. Het is evenwel 
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mogelijk om een nieuwe beschikking of vonnis te maken. Het advies is een onderdeel van het 

verslag van het maatschappelijk onderzoek. Op basis van dit advies neemt de jeugdrechter een 

beslissing inzake de gerechtelijke maatregel. Alle vier de consulenten geven tevens aan dat de 

jeugdrechter hierna een kabinetsbespreking plant. 

Drie consulenten stellen het voorop om het advies terug te koppelen naar de cliënt. Twee 

jongeren bevestigen dat het advies besproken wordt met hen. 

Twee consulenten geven aan dat elke plaatsing waarbij de jongere niet akkoord gaat, deze 

voorgeleid wordt voor de jeugdrechter. Op die manier krijgt de jongere de mogelijkheid om 

aan de magistraat te melden dat hij niet akkoord gaat. Na de voorleiding kan de jeugdrechter 

de keuze maken om de vooropgestelde maatregel al dan niet door te voeren. 

Twee jongens geven te kennen dat ze toch het gevoel hadden iets te zeggen in het advies van 

de consulent. Bijvoorbeeld: “ik had gevraagd dat ik mijn allerlaatste kans krijg, want 

normaal is er de uitgangsprocedure, hij zegt het is je allerlaatste kans”(2).  

Beide jeugdrechters geven aan het doorgaans eens te zijn met het advies van de consulent. Het 

gebeurt dat de magistraat een ander inzicht heeft, maar dan wordt dit besproken. In sommige 

gevallen zal de consulent zijn advies aanpassen, anderen behouden hun advies ook al neemt 

de rechter een andere beslissing. Indien er afgeweken wordt van het advies, wordt de 

motivering hiertoe duidelijk toegelicht. Beide jeugdrechters geven aan dat dit allemaal 

mogelijk is, omdat dit het voordeel is van de jeugdrechtbank.  

Eén van de twee jeugdrechters merkt hier echter op dat sommige consulenten moeilijkheden 

ervaren wanneer het vooropgestelde advies niet gevolgd wordt.  

Een individuele begeleider gaf facultatief zijn mening hieromtrent: “Ik vind dat eigenlijk wel 

goed, dat een jeugdrechter heel objectief, hij krijgt info en verslaggeving en uiteindelijk neemt 

hij de beslissing”.  

10.5.1.6. Opvolging 

Drie consulenten geven aan dat de opvolging start bij het aanmelden en de intake van de 

jongere in een voorziening. Twee van deze drie specificeert dit tot het opmaken van een 

hulpverleningsprogramma waarbij de doelstellingen en verwachtingen van beide partijen 

uitgesproken worden. Hierna wordt een handelingsplan opgesteld. 



74 

 

Verder geven de vier consulenten aan dat het gewoon opvolgen is. Eén consulent gaat uit van 

het principe ‘geen nieuws, is goed nieuws’. Een ander consulent ervaart dat hij op dat moment 

verder af staat en bij evaluatiemomenten terug op de voorgrond komt. Kortom, tijdens de 

opvolging staat de consulent verder af van de jongere.  

Bij evaluatiemomenten wordt gekeken wat goed loopt, wat minder goed loopt, welke 

doelstellingen reeds gerealiseerd zijn en aan welke verwachtingen nog gewerkt moet worden. 

Indien nodig wordt een nieuwe indicatie gesteld of het handelingsplan bijgesteld, geven de 

consulenten aan. Drie van de vier consulenten brengen aan dat dit binnen een periode van zes 

maand dient te gebeuren.  

In praktijk wordt meer dan halfjaarlijks samen gezeten, brengen twee consulenten aan. Deze 

consulenten stellen voorop om toch driemaandelijks te evalueren. De motivatie van één 

consulent hierbij is dat een tussentijdse evaluatie zijn vruchten afwerpt. Eén consulent is 

letterlijk van mening: “De praktijk is dus echt wel intensiever dan in theorie wordt 

voorgeschreven”. 

Twee individuele begeleiders hebben het gevoel dat de vraag naar info aanwezig is. Ze 

hebben het gevoel wanneer dat het nodig is, er stappen gezet zullen worden.  

In dat opzicht geeft één opvoeder aan dat het welzijn en het tempo van de jongen belangrijk 

is. Wanneer een jongen niet klaar is voor een volgende stap, legt de begeleider zich hierbij 

neer. Eén consulent is eveneens van deze mening: “zolang de jongere niet meewilt, moeten 

we wachten. Ondertussen is het een stuk aan de hulpverlening”(2). In dergelijke gevallen 

vindt één begeleider dat het geen nut heeft om tweewekelijks een verslag op te sturen naar de 

consulent met de melding het loopt nog altijd niet goed. Er moet namelijk ook effectief iets 

nieuws te melden zijn.  

In verband met de opvolging worden tegenstrijdige meningen opgemerkt onder de individuele 

begeleiders: “die zit hier een tijd en als er niets gebeurt, dan heb je er ook geen goed gevoel 

erbij”(3) en “we zijn met een bepaald traject bezig waarbij er weinig inmenging nodig is van 

de consulent. Dat staat allemaal tamelijk vast”(4). Hieruit kan geconcludeerd worden dat de 

opvolging afhankelijk is van de inhoud van het dossier. 

Daarnaast heeft een individuele begeleider nog een bedenking bij de opvolging: “Als wij 

moeten bellen naar de jeugdrechtbank van zijn beschikking gaat verlopen, wat ga je er mee 
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doen? Dat is voor ons het gevoel, ben je wel bezig met de zaak? Het is niet normaal dat wij 

moeten verwittigen dat zijn beschikking ten einde is”.  

Beide jeugdrechters erkennen de taak van opvolging in de zin van intake gesprekken doen, 

evaluatiegesprekken doen en indien nodig het handelingsplan bijstellen. Verder brengt één 

van de jeugdrechters aan dat de consulent in bijna alle gevallen heel goed weet wat er aan de 

hand is. Dit terwijl de andere jeugdrechter zijn soms zijn vragen heeft bij de opvolging (dit 

dient gezien te worden in context van verloop van de consulenten): “we hoorden van de 

school dat er opnieuw afwezigheden waren maar toen had hij geen contact en geen 

opvolgingen meer. Dus die is hervallen. De vraag is natuurlijk: is dit door een tekort aan 

opvolging of zou dit sowieso gebeurd zijn?” 

Kortom, doorgaans start de opvolging met een aanmelding en intake. Verder wordt door de 

minderheid aangegeven dat de opvolging van de consulent op afstand gedaan wordt waarbij 

de hulpverlening het voortouw neemt. Indien er nieuwe elementen opduiken in een dossier, 

stellen begeleiders de consulent hiervan op de hoogte. In alle gevallen vindt er zesmaandelijks 

een evaluatie plaats.  Het belang van opvolging wordt doorgaans erkend, maar vanuit de visie 

van twee begeleiders en één jeugdrechter worden echter wel vragen gesteld bij de uitvoering 

hiervan.  

10.5.1.7. Permanentie 

Verder hebben consulenten ook de permanentietaak. Dit houdt in dat de consulenten 

telefonisch bereikbaar moeten zijn voor cliënteel en hulpverleners en de jeugdrechters. Die 

telefoons gaan dan over cliënten die hun consulent willen spreken, vaak zijn dat hulpverleners 

die iets willen vragen, iets praktisch of we zitten vast, of wat doen we hiermee als dit gebeurt, 

wat is uw advies, …. Dit gaat uiteraard niet over zware beslissingen. Het zijn vragen die soms 

niet echt voor de consulenten bedoeld zijn, maar dan moeten zij doorverwijzen.  

Het merendeel, namelijk drie van de vier consulenten, benoemt crisishulp opvang ook als 

onderdeel van de permanentie. Dit betekent dat de consulenten op dat moment bereikbaar 

moeten zijn om te helpen zoeken naar oplossingen voor crisissituaties. 

Kortom permanentie is de bereikbaarheid en crisissen oplossen. 

In één regio wordt aangekaart dat de aanmeldingen via intercap dagelijks moeten gebeuren en 

dat dit eveneens wordt opgenomen in de permanentietaak.  
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Tot slot moet één regio permanentie doen op de jeugdrechtbank zelf. Dit houdt in dat ze de 

jeugdrechters moeten ondersteunen en de jongeren die binnenkomen als crisis moeten 

opvangen. Hier moeten dan ook gesprekken gevoerd worden met de betrokken partijen om 

een beeld te vormen van de situatie en een voorstel tot hulpverlening op te maken.  

10.5.1.8. Overbrenging jongere 

“Overbrenging wil echt zeggen van ene voorziening naar de andere voorziening”(4), meldt 

een consulent. Alle consulenten bevestigen in principe te moeten zorgen voor overbrenging, 

maar geven aan dat het zelden voorkomt in de praktijk dat ze dit zelf moeten uitvoeren. 

Ondanks de algemene mening, heersen toch diverse motiveringen hieromtrent. Enerzijds 

blijkt dat van hogerop gemeld wordt dat dit niet tot het takenpakket behoort. Anderzijds wordt 

dit wel erkend, maar wordt aangegeven dat hier heel voorzichtig met omgegaan moet worden 

inzake verzekering. 

Verder bekrachtigen alle regio’s bij dat het niet aangewezen is om jongeren die naar een GI 

gaan zelf over te brengen. Dit is een taak voor de politie. 

Eén consulent meldt duidelijk dat zij instaan voor het organiseren van de overbrenging, maar 

dat dit vaak in door de hulpverlening uitgevoerd wordt. “Zelf doen, dit gebeurt steeds minder 

en minder”(3). 

10.5.2. De bevraagde informatie 

De bevraagde informatie gaat over: welke onderwerpen worden bevraagd en besproken? 

Algemeen gezien kunnen een vijftal onderwerpen vooropgesteld worden die bevraagd worden 

in gesprekken tussen de consulent en context. Het gedrag van de jongere en het 

toekomstperspectief zijn de meest bevraagde onderwerpen. 

In eerste instantie gaat het voornamelijk over het gedrag van de jongere. Meer specifiek over 

het gedrag in de instelling. Vragen die hoofdzakelijk gesteld worden volgens de individuele 

begeleiders zijn: hoe doet hij het hier? Welke weg heeft hij afgelegd? Vindt hij gemakkelijk 

zijn draai hier, heeft hij moeilijkheden om zich te integreren in de groep? over de 

persoonlijkheid. Hoe doet hij het in de leefgroep, hoe doet hij het in onderwijs?. Een 

jeugdrechter die het vanuit haar standpunt bekijkt meldt dat het gedrag van de jongere 

bevraagd wordt aan de hand van volgende vragen: moet er iets bijgestuurd worden aan de 
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lopende maatregel? Alle jongens geven aan dat hun gedrag bevraagd wordt. Eén jongen 

aanziet het gedrag van zichzelf bevraagd in de zin van “als ik goed mijn best doe en als ik 

goed mijn best zal blijven doen”(3). 

In tweede instantie wordt het toekomstperspectief naderbij bekeken. Eén consulent verzamelt 

informatie hieromtrent aan de hand van een drie kolommenmodel. “Drie kolommen dat ze zelf 

mogen aangeven: wat gaat er goed, wat gaat er minder goed en wat wil ik dat er 

veranderd?(1)”. De andere typen onderzoekseenheden geven allen aan dat het 

toekomstperspectief benaderd wordt als wat wil de jongere, welke opties zijn beschikbaar, 

welke voorwaarden zijn er en de re-integratie in de maatschappij. Eén jeugdrechter vindt dat 

het niet echt naar de toekomst, maar eerder op dit moment gericht is. “Ik denk dat vaak de 

consulenten achter de feiten aanlopen. Dat is niet toekomstgericht bezig zijn, maar vaak 

brandjes blussen. Maar ik zou niet kunnen zeggen dat wij echt zo toekomstgericht bezig zijn, 

eerder belangen van dit moment”(2). 

Verder wordt vanuit de diverse soorten respondenten aangegeven dat de thuissituatie, de 

houding van de ouders, hoe staat de jongere tegenover zijn familie, de school en de vrije 

tijdsinvulling bevraagde onderwerpen zijn. Deze komen in mindere mate aanbod.  

10.5.3. De contacten 

De consulent heeft bij de uitoefening van zijn takenpakket contact met diverse aangehaalde 

actoren: de jongere zelf, de ouders, de familieleden, de school, de jeugdrechter, de politie en 

andere hulpverlening. 

Eén jongere zelf vermeld “als hij op bezoek komt, legt hij alles heel duidelijk uit, wat er is 

gezegd en hoe het zal gebeuren”(1). “Veel babbel ik niet met haar, alleen maar als ik moet 

voorkomen”(3) is de mening hieromtrent van een andere jongen.  

Naast de contacten in functie van de uitvoering van de opdrachten, bellen ouders vaak omdat 

die moeten ook soms gewoon eens kunnen ventileren. 

Bij de contacten met de familie wordt gekeken naar welke figuren betekenisvol zijn voor de 

jongere: “dat kan bijvoorbeeld een grootmoeder zijn die belangrijk is”(2).  

De school wordt door twee van de vier consulenten als belangrijke barometer benadrukt. Dit 

omdat zij vaak een objectieve kijk hebben op de kinderen. Als het ineens bergaf gaat op 
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school, dan weet je dat er ergens wel iets anders mis zal gaan. Of als hij veel afwezig is. Dat 

is een alarmbelletje van wat er aan de hand is”(1). 

De vier consulenten hebben contacten met de jeugdrechters om hen op de hoogte te brengen 

van de belangrijke vernieuwende elementen. Dit kan gebeuren via een informeel overleg, 

telefonisch, via mail of via nota’s. 

Eén consulent is vastberaden om, indien deze betrokken is, steeds de politie te contacteren bij 

de uitvoering van de functie. “Dat is altijd een dienst die ik altijd contacteer omdat zij weten 

hoe vaak zij die personen in contact zijn gekomen met of als er klachten zijn binnen gekomen 

over die personen. Omdat het wel neutrale informatie is van de politie”(4). 

De consulenten geven tevens aan contact op te nemen met voorgaande of huidige 

hulpverlening. Dit kan gaan over het OCMW, de hulpverlening van mama, de 

contextbegeleiding, de therapeut van de jongere, … . 

10.5.4. De tijdsinvulling 

10.5.4.1. Tijd per opdracht 

De tijd die een consulent besteed aan gesprekken voeren met de jongere is heel uiteenlopend. 

Het onderzoek wijst uit dat dit kan gaan van minimum een kwartier tot maximum anderhalf 

uur. 

De consulenten schetsen volgend schema als tijdsindeling van de uit te voeren opdrachten: 

 Er is eensgezindheid over wat de meeste tijd in beslag neemt, namelijk de contacten 

met de mensen zelf. Dit houden de contacten zelf, de huisbezoeken, de gesprekken 

hier en de gesprekken op diensten in. Dit is tijdsintensief. Eén consulent schat dat ze 

zeker 4 of drie en half op 5 dagen met soorten contacten bezig is. 

  Daarnaast blijkt administratie het grootste onderdeel. Eén consulent en één 

jeugdechter geven aan dat het maatschappelijk onderzoek afgewerkt moet zijn binnen 

een termijn van 75 dagen. Eén consulent schat dat ze dit op een gemiddelde van drie 

maanden afgewerkt heeft. Zij geeft tevens aan dat een jongere aanmelden op insisto 

gemiddeld drie kwartier tot een uur duurt. Een andere consulent stelt zichzelf eisen op 

voor het afwerken van verslaggeving. Zij probeert altijd anderhalve dag voor uit te 

rekken voor het sociaal onderzoek. Aan informatieve nota’s schrijft ze maximaal een 
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kwartier. De nota’s waarin iets gevraagd wordt aan de jeugdrechters, nemen maximaal 

een uur van de tijd in beslag. 

 Permanentie zijn vaste blokken. In de ene sociale dienst is dit één dag in de week. Met 

betrekking tot de telefonische beschikbaarheid legt één consulent zichzelf een 

streefdoel op: “ik probeer telefoontjes af te ronden binnen het kwartier”(4). Dit lijkt 

niet evident, want vaak ben je wel nog langer bezig dan dat de bedoeling is. “Het is 

ook niet 1 + 1 = 2 als je met mensen bezig bent. Daarmee dat we vaak al wat langer 

ermee bezig zijn”(4). Bij een andere sociale dienst is de permanentie op de rechtbank 

1 keer in de 6 weken.  

 Teambesprekingen: Dit is afhankelijk van de regio waar de consulent in dienst is. Dit 

gaat van 1 keer per week tot om de twee weken. 

Kortom, een exacte indicatie geven van de tijdsinvulling is geen sinecure daar elke consulent 

dit mag invullen zoals gewenst. Het blijkt duidelijk dat men goed moet zijn in 

timemanagement. 

De tijdsindeling roept ook enkele bemerkingen op bij twee consulenten. Het grootste deel zou 

het contact met de cliënten moeten zijn, maar vaak gaat de tijd meer naar administratie. Dit is 

niet de bedoeling volgens haar. Dit wordt beaamd door een andere consulent met de uitspraak: 

“Hulpverlening doe je niet op papier, dat werkt niet”(1). 

Ondanks verslaggeving soms veel tijd en energie vergt van de consulenten, is één consulent 

ervan overtuigd dat er voldoende tijd is om alles uit te voeren. Dit uiteraard wanneer de 

planning niet doorkruist wordt door een crisis, want dan is er geen tijd beschikbaar voor iets 

anders.   

De jeugdrechters beseffen consulenten heel veel tijd steken in contacten, 

overlegvergaderingen, huisbezoeken, intake gesprekken en crisismomenten. 

10.5.4.2. Caseload 

De vier consulenten hebben op het moment van het onderzoek respectievelijk 77, rond de 85, 

eind de 90 en rond de 85 lopende dossiers.  

De consulenten zijn het unaniem eens dat er een te hoge caseload is om hun werk naar 

behoren te kunnen uitvoeren. Eén consulent geeft een indicatie aan het aantal dossiers: “In het 
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begin had ik wel 65 dossiers en dan was dit echt perfect haalbaar. Maar een keer je boven de 

70 begint te gaan, voel je van ik kan het niet meer combineren, je kan nooit met al je gasten 

een goede band opbouwen. Je voelt wel van sommige gasten, die nu opstarten of die in het 

voorbije jaar zijn opgestart: als ik daar meer zou kunnen in investeren, zou ik er meer met 

kunnen bereiken”(2).  

De hoge caseload zorgt ervoor dat één consulent het gevoel heeft dat hij de cliënten moet 

aanzien als een dossier, terwijl eigenlijk met mensen gewerkt wordt. 

Hoe zou de caseload aangepakt kunnen worden? “Gemakkelijk antwoord is dat er meer 

consulenten zouden zijn”(3). Desondanks worden hier twee bedenkingen bij gesteld. Het kan 

een oplossing zijn, maar de consulenten hebben niet in de hand hoeveel casussen er 

doorstromen naar de sociale dienst. Indien er op een gegeven moment minder cases zouden 

zijn, kan het gebeuren dat er te veel consulenten zijn. Een andere consulent geeft eveneens 

aan dat dit een oplossing kan bieden, maar dat dit structureel en financieel niet haalbaar is 

voor de overheid. 

Tot slot geeft een consulent het belang van voltijds werken aan in functie van de caseload. 

“Het is niet sowieso al moeilijk om alles rond te krijgen met de hoeveelheid van de caseload. 

En dat je dat moet doet in een parttime, eigenlijk is dit niet oké. Je hoort eigenlijk alle mensen 

die parttime gewerkt hebben, ik bedoel dan vooral 50%, dat eigenlijk echt wel zwaar is”(2). 

Niet alleen de consulenten kaarten de problematiek van de caseload aan, ook de individuele 

begeleiders en jeugdrechters erkennen dit probleem. De hiernavolgende citaten uiten het 

begrip van de individuele begeleiders voor de consulenten: “Die consulent is ver geraakt. Als 

je ziet dat veel jongens dat geluk niet hebben omdat consulenten geen tijd hebben”(1). “Door 

de waarschijnlijk belachelijk veel dossier hebben die mensen veel werkdruk. Ik denk dat het 

ook logisch is dat consulenten meer en meer enkel de grote lijnen kennen van het dossier”(2). 

“Dat ze veel te veel dossiers hebben waardoor ze in feit die opdracht niet goed kunnen doen, 

ook al zouden ze dit willen, kunnen ze dit niet vind ik”(4). De jeugdrechters gaven eveneens 

een duidelijke mening hieromtrent. Eén jeugdrechter zou ‘een gat in de lucht springen’ als de 

overheid meer consulenten aanstelt. Ze vermoed dat dit dromen is. De andere jeugdmagistraat 

geeft aan dat ze op de rechtbank merkt dat de caseload te zwaar is.  

Het is duidelijk, er is een te hoge caseload volgens de consulenten, de jeugdrechters en de 

individuele begeleiders. Meer consulenten kunnen volgens enkele consulenten, enkele 
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begeleiders en één jeugdrechter dienen als oplossing. Jammer genoeg is dit naar mening van 

twee jeugdconsulenten niet realistisch.  

10.5.5. De integrale jeugdhulp 

 “Het hulpverlener zijn, wat ik nu het gevoel heb dat ik dit niet kan omdat er te veel van een 

consulent verwacht wordt”. 

Aangaande de instroom van dossiers bij de gerechtelijke hulpverlening geven drie 

consulenten te kennen dat er een andere instroom is in vergelijking met de instroom van de 

bijzondere jeugdbijstand. Naar mening van één consulent kan dit inhouden dat cliënten al veel 

meer mensen als dossierbeheerder hebben gezien voordat ze bij de consulent komen. Dit zou 

het er niet gemakkelijker op maken. 

Twee van de vier consulenten suggereren: “Ik denk dat we minder dossiers gaan 

hebben”(1&4). Dit wordt evenwel genuanceerd door één van beide consulenten aangezien de 

integrale jeugdhulp nog maar een maand ingevoerd is. 

Algemeen gezien blijkt de functie van jeugdconsulent met de invoering van de integrale 

jeugdhulp inhoudelijk niet veel veranderd. De consulenten hebben nog steeds dezelfde 

doelstelling. 

Eén consulent heeft meer het gevoel dat het hulpverlenersaspect verdwenen is omdat er op dit 

moment meer aandacht besteed wordt aan de verwachtingen van een jeugdconsulent.  

Tot slot merkt regio Gent, die de voorstart heeft meegemaakt, dat zij als team heel erg zoeken 

naar hun plaats binnen het geheel. “Vroeger had de consulent echt een betekenis terwijl dit nu 

wat aan het vervagen is”(2). Een jeugdrechter brengt hierbij aan dat ze met jeugdhulpregie 

nog volop duidelijke afspraken aan het maken zijn omtrent de bevoegdheden in taken. 

10.5.6. Ervaring: verbeterpunten 

De consulenten stellen volgende verbeterpunten voorop:  

 Meer tijd kunnen vrijmaken voor de jongeren. 

 Minder dossiers zodat ze hun job met voldoening kunnen uitoefenen 

 Het administratieve gedeelte uit handen geven, ook al zou dit niet evident zijn. 

 Zorg en erkenning voor de consulent van boven uit. 



82 

 

De individuele begeleiders vinden dat volgende zaken voor verbetering vatbaar zijn: 

 De bereikbaarheid van de consulenten. 

 Het persoonlijk contact tussen de jongere en de consulent, zowel telefonisch als het 

brengen van bezoeken: “als je aan de jongere vraagt wat is de naam van uw 

consulent, vroeger wisten ze dat, nu weten ze dat niet meer. Die mensen zijn er te 

weinig voor hen”(2) 

 Een meldpunt waar misnoegen gemeld kunnen worden over consulenten of het 

systeem. 

 De aanwezigheid op de jeugdrechtbank. 

 Dossierkennis. 

Jeugdrechters hebben eveneens aandachtpunten of beleidsadviezen 

 Meer consulenten aanstellen:“Als de overheid mij meer consulenten geeft, dan zal ik 

een gat in de lucht springen”(1) 

 Te groot verloop of wisseling van consulenten. 

 De consulenten moeten meer opleiding krijgen. 

De voornaamste punten die de jongeren aangeven die voor verbetering zijn: 

 De mogelijkheid tot telefonisch contact met de consulent. 

 Meer bezoeken van de consulent en dit op regelmatige basis: “ik vind dat ze om de 

maand moeten komen, om de maand”(4). 
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11. Hoofdstuk 11: Toetsing aan literatuurstudie 

11.1. Inleiding 

Aangezien de respondenten hoofdzakelijk antwoord gaven vanuit hun ervaring in de 

bijzondere jeugdbijstand, worden de onderzoeksresultaten getoetst aan dit besluit (Besluit 

BJB, 02/03/2009). Daarnaast wordt eveneens een toetsing gedaan van de caseload aan 

voorafgaand toegelichte onderzoeken. De momenteel ervaren veranderingen worden 

toegelicht in het kader van de verwachtingen van consulenten die uit onderzoek van 2009 

voortkwamen. 

11.2. Takenpakket van de jeugdconsulent 

11.2.1. Navorsingsopdrachten  

In de literatuur benoemde ‘navorsingsopdracht’ wordt door alle consulenten, individuele 

begeleiders en jeugdrechters benoemd als caseonderzoek, maatschappelijk of sociaal 

onderzoek. Dit varieert naar gelang gewenst. De consulenten bevestigen dat deze opdracht 

toevertrouwd wordt via een jeugdrechter (Besluit BJB, 02/03/2009): “alle dossier die op de 

jeugdrechtbank komen en waarvan de jeugdrechter ze doorstuurt naar ons, moeten we 

sowieso opnemen”. Daar het onderzoek afgebakend is tot MOF dossiers, brengen de 

participanten niet aan dat de onderzoeksopdracht via een parketmagistraat, belast met 

jeugdzaken, kan toevertrouwd worden aan de sociale dienst. 

Domino is een elektronisch platform waar de dossiers van de jongeren in staan. “Domino 

moet je echt zien als een dossier op de computer”. Dit verwijst dan ook naar het schriftelijk 

verslag dat volgt uit de navorsingsopdrachten (Besluit BJB, 02/03/2009). Een voorbeeld van 

een verslag van het maatschappelijk onderzoek kan terug gevonden worden in bijlage 6.  

Om de eisen met betrekking tot de verslaggeving van de navorsingsopdrachten te toetsen in 

de praktijk, worden de verwachte onderdelen (Besluit BJB, 02/03/2009) vergeleken met het 

verslag als bijlage 6. 

I. De “inlichtingen met betrekking tot de identiteit van de minderjarige en het gezin 

waartoe hij behoort”  kunnen terug gevonden worden in de onderdelen ‘identificatie’, 

‘verblijfssituatie’ en ‘actuele leefsituatie’. 
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II. De onderdelen ‘aanleiding tot maatschappelijk onderzoek’, ‘analyse van de 

problematiek’ en de ‘diagnostiek’ geven “een concrete beschrijving, een analyse en 

eventueel een diagnose van de situatie die de aanleiding vormt voor de gerechtelijke 

tussenkomst” weer. “Een weergave van de ontwikkelingen sinds de aanmelding tot het 

ogenblik van de verslaggeving” kunnen teruggevonden worden in de  ‘huidige 

maatregel’ en de ‘bronnen’. 

III. De sociale anamnese, onderdeel hulpverleningsgeschiedenis geeft “een beschrijving en 

evaluatie van de al gerealiseerde bijstand en hulp”  

IV. “Gegevens waaruit moet blijken of hulpverlening op vrijwillige basis al dan niet 

mogelijk of aangewezen is” worden niet letterlijk weergegeven in het verslag. 

V. “De doelstellingen die met de gerechtelijke hulpverlening beoogd  worden” worden 

vertolkt door de subcategorie ‘verwachtingen’ in het onderdeel ‘advies met betrekking 

tot gerechtelijke maatregel’. 

VI. De subcategorie ‘hulpvoorstel’ in het onderdeel ‘advies met betrekking tot 

gerechtelijke maatregel’ stelt een pedagogische maatregel voor die voldoet aan de 

voorgaande doelstellingen. 

VII. “De aanduiding van de voorziening waaraan de uitvoering van de pedagogische 

maatregel, vermeld in punt VI, kan worden toevertrouwd en de geplande duur van de 

maatregel” wordt eveneens in de subcategorie ‘hulpvoorstel’ beschreven.  

VIII. Artikel 119 8°, 9° en 10° van het besluit 24/10/2008 of punten VIII, XI en X van punt  

1.5.1. (supra) komen niet voor in het verslag van het maatschappelijk onderzoek. Het 

enige wat betrekking heeft op het financiële aspect is de subcategorie ‘materiële / 

financiële omstandigheden’ van het onderdeel ‘actuele leefsituatie’. (Besluit BJB, 

02/03/2009) 

Zeven van de tien vereiste onderdelen komen aan bod in het verslag van de consulenten. 

Opvallend is dat het financiële aspect slecht minimaal aan bod komt in de praktijk. Daar geen 

diepgaandere vereisten opgesteld zijn, blijkt de invulling van het verslag een ruimere 

draagwijdte te hebben in de praktijk. 

In realiteit is het uitvoeren van een maatschappelijk onderzoek de basisopdracht van de 

consulent, aangezien alle andere taken hieruit voortvloeien. In de wetgeving worden de 

navorsingsopdrachten eveneens als eerste opdracht van de consulent vermeld. Desondanks 

wordt hier geen inhoudelijke toelichting bij gegeven. Hoe en welke concrete informatie 

vergaart moet worden voor het verslag, blijkt niet duidelijk uit de wetgeving. In de praktijk 
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komen hier enkele deeltaken bij kijken, die een intensieve uitwerking verwachten van de 

consulent. Dit gaat over de gesprekken op diverse wijzen (briefcorrespondentie, telefonisch, 

mailverkeer, kabinetsbesprekingen,…) met de context (de jongere, de ouders, betekenisvolle 

familieleden, de school, andere hulpverlening, de jeugdrechter en eventueel de politie), 

bezoeken brengen aan instellingen en huisbezoeken doen. Om aan de eisen van de 

verslaggeving te voldoen, wordt op deze manier de noodzakelijke informatie vergaard in de 

praktijk. 

Verder wordt in praktijk de casus uitgebreid op een teamoverleg besproken alvorens een 

advies of hulpvoorstel (Besluit BJB, 02/03/2009) op te stellen. Op basis van deze bespreking 

wordt een advies geformuleerd met een gedeelde besluitvorming. De teambespreking is een 

algemeen erkend onderdeel van het takenpakket, maar wordt niet als opdracht van de 

consulent aangegeven.  

Permanentie of telefonische bereikbaarheid is eveneens een gemeenschappelijke taak van de 

verscheidene diensten. Dit moet volgens de wetgeving georganiseerd worden door de 

teamverantwoordelijke. Meer wordt in de wetgeving niet aangegeven.  

Uit het onderzoek blijkt dat het verslag afgewerkt moet zijn binnen de 75 dagen, zoals ook de 

jeugdwet van 1965 aangeeft (Wet jeugdbescherming, 15/04/1965;  Put, 2010). Meestal kan dit 

verwezenlijkt worden, maar in praktijk gebeurt het evenzeer dat dit verslag niet binnen de 

vooropgestelde termijn afgewerkt is. 

De integrale jeugdhulp komt hier gedeeltelijk aan tegemoet in zijn besluit (Besluit IJH, 

28/02/2014), maar ook dit blijft heel beperkt. 

Kortom, de navorsingsopdracht wordt uitgevoerd zoals omschreven staat in het functieprofiel, 

meer nog het heeft een (tijds)intensievere praktijkinvulling dan vooropgesteld wordt. Hierbij 

blijkt duidelijk dat de contacten met de jongere en context vooropstaan en dat het financiële 

aspect in mindere mate aan bod komt.  

11.2.2. De opmaak van een hulpverleningsprogramma en een begeleidingsplan 

11.2.2.1. Hulpverleningsprogramma  

Zoals aangegeven in de literatuur verloopt de gerechtelijke hulpverlening aangeboden door de 

sociale dienst van de Vlaamse Gemeenschap bij de jeugdrechtbanken volgens een bepaald 
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programma (Besluit BJB, 02/03/2009). Slechts twee consulenten bevestigen een 

hulpverleningsprogramma’s te moeten maken waarbij de verwachtingen van de hulpverlening 

verwoord worden. In praktijk wordt dit gerealiseerd doordat de consulenten een 

hulpverleningsprogramma opsturen naar de voorziening. Al naargelang de soort 

hulpverlening worden de verwachtingen van beide partijen omschreven en op elkaar 

afgestemd. De afstemming van de doelstellingen en de verwachtingen vertolken de 

doelstellingen die men beoogt te bereiken met de gerechtelijke interventie (Besluit BJB, 

02/03/2009). Een voorstel tot een pedagogische maatregel wordt opgesteld het 

maatschappelijk onderzoek. De consulenten gaven niet aan dit te benoemen in het 

hulpverleningsplan, maar wel als voorstel in hun maatschappelijk onderzoek, meer bepaald de 

advisering naar de jeugdrechter toe.   

Het hulpverleningsplan werd slechts door de helft van de consulenten aangehaald als opdracht 

terwijl dit als één van de vier hoofdtaken omschreven staat in hun functieprofiel. Het blijkt 

duidelijk dat deze hoofdtaak niet als hoofdtaak ervaren wordt in de praktijk. 

11.2.2.2. Handelingsplan 

“En dan gaan wij het handelingsplan opstellen”. Om een inhoudelijke invulling aan dit plan 

te geven, zal de consulent een bespreking hebben met de hulpverleners. Op die manier 

worden de doelstellingen op punt gezet en kan met de uitgesproken verwachtingen aan de slag 

gegaan worden. Kortom, in praktijk wordt vaak een samenwerking tussen de hulpverlening en 

de consulent waargenomen bij het opstellen van het handelingsplan. Dit terwijl in theorie 

verwacht wordt dat de consulent enkel de noodzakelijke gegevens aanreikt waarmee de 

betrokken hulpverlening het plan opstelt (Besluit BJB, 02/03/2009). De uitvoering van deze 

opdracht verloopt bijgevolg zoals het verwacht wordt in de wetgeving, maar met meer 

inmenging van de jeugdconsulent. Aanvullend geeft het besluit van de integrale jeugdhulp aan 

dat dit plan in uitzonderlijke gevallen opgesteld kan worden door de sociale dienst (Besluit 

IJH, 28/02/2014). In praktijk blijkt dit doorgaans het geval te zijn. 

Zoals vooropgesteld wordt, vindt in praktijk minstens om de zes maanden een evaluatie 

plaats. Hier wordt besproken hoe de maatregel loopt, wat reeds bereikt is en welke 

doelstellingen nog verder nagestreefd dienen te worden. Indien nodig worden op basis van dit 

gesprek de doelstellingen van het handelingsplan bijgesteld. De opties aangaande de 
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uitvoering van de opgelegde maatregel (Besluit BJB, 02/03/2009) worden op in praktijk onder 

handen genomen zoals verwacht wordt. 

11.2.2.3. Begeleidingsplan  

Aangezien het begeleidingsplan betrekking heeft op begeleiding van een persoon of het gezin 

zonder een verantwoordelijke voorziening, is dit niet aan bod gekomen in de interviews. 

11.2.2.4. Waken over uitvoering van de pedagogische maatregel 

Het nakijken van verslagen (Besluit BJB, 02/03/2009) wordt niet letterlijk benoemd door de 

consulenten als onderdeel van het opvolgen, maar de individuele begeleiders geven wel aan 

verslagen door te sturen naar de consulenten. Dit echter alleen wanneer er iets te melden valt.  

Consulenten proberen altijd een bezoek te brengen aan de jongere in de 

gemeenschapsinstelling. In de diverse cases zijn de consulenten één keer op 5 maanden, één 

keer op 11 maanden, 2 keer op 13 maanden en drie keer op 20 maanden in de 

gemeenschapsinstelling op bezoek geweest. Dit betekent dat alle deelnemende consulenten 

voldoen aan de verwachting om minstens zesmaandelijks op bezoek te gaan in de instelling 

(Besluit BJB, 02/03/2009) 

Verder wordt een regelmatige evaluatie (Besluit BJB, 02/03/2009) verwacht van de 

consulenten. Op het moment dat de opgelegde maatregel opgestart is, staan de consulenten 

verder af en is het meer aan de hulpverlening. Als er beweging in de zaak komt, dan 

verwittigen de opvoeders de consulenten zodat de vooropgestelde doelen van het 

handelingsplan nagekeken kunnen worden. Indien nodig, wordt een nieuwe indicatie gesteld. 

Op die manier wordt de evaluatie van de gerechtelijke hulpverlening verwezenlijkt in praktijk 

zonder hier enige concrete voorschriften voor de uitvoering aanwezig zijn in de wetgeving. 

Via nota, telefoon of e – mail worden jeugdrechters op de hoogte gesteld van belangrijke 

zaken of veranderingen. Dit gebeurt wekelijks en komt dus vaker dan halfjaarlijks voor 

(Besluit BJB, 02/03/2009) 

11.2.3. De opdrachten van sociale aard  

Het uitvoeren van een opgelegde afdwingbare pedagogische maatregel wordt in de 

onderzochte casussen gerealiseerd door een erkende voorziening  (Besluit BJB, 02/03/2009), 
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namelijk de gemeenschapsinstelling De Zande. In dit geval dient de sociale dienst hier 

toezicht op te houden, wat verwezenlijkt wordt zoals in punt 11.2.2.4. aangegeven wordt.  

Wanneer de overbrenging van een jongere aangevraagd wordt door een magistraat (Besluit 

BJB, 02/03/2009) wordt dit steeds minder en minder zelf uitgevoerd door de 

jeugdconsulenten. Veelal heeft de consulent een coördinerende functie waarbij hij moet 

zorgen dat de overbrenging gerealiseerd wordt. Dikwijls wordt dit afgesproken met de 

hulpverlening zelf. De uitvoering van deze taak wordt bijgevolg minder uitgevoerd dan 

vooropgesteld wordt.  

Zoals aangegeven in het besluit (Besluit BJB, 02/03/2009) kan de overbrenging wegens 

pedagogische of veiligheidsredenen niet aangewezen zijn. Verder wordt hier geen invulling 

aan gegeven. De consulenten geven aan dat dit in risicovolle situaties uitgevoerd wordt door 

de politieambtenaren, wat ook Put (2010) bevestigt. Ook hier wordt een eigen invulling van 

de vooropgestelde taak toegepast in praktijk.  

11.2.4. De bewaking van de uitvoering van de opgelegde pedagogische maatregel 

Zoals aangegeven in de literatuurstudie (Decreet BJB, 15/04/2008) coördineert de consulent 

de uitvoering van de hulpverlening volgens een handelingsplan.  

11.2.5. Conclusie 

Naast de omschreven opdrachten in de wetgeving, geven consulenten aan de teambespreking, 

de permanentie en de administratie als onderdeel van hun takenpakket te ervaren. Het is 

opmerkelijk dat deze zaken als een aparte opdracht beschouwd worden door de 

jeugdconsulenten. Hieruit kan afgeleid worden dat deze zaken een groot onderdeel van het 

takenpakket inneemt, ondanks dit niet als aparte opdracht neergeschreven is in hun 

functieprofiel.   

Tevens kan aangetoond worden, dat de vier hoofdtaken zoals vooropgesteld in de wetgeving, 

niet allemaal als hoofdtaken ervaren worden door de consulenten. Dit heeft voornamelijk 

betrekking op het opmaken van een hulpverleningsprogramma. 

Concluderend kan gesteld worden dat het functieprofiel van een consulent zoals in de 

wetgeving omschreven staat, slechts een raamwerk van de alomvattende job inhoud is. Op 
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papier lijkt de inhoud vanzelfsprekend, maar om de vooropgestelde taken te kunnen 

vervullen, wordt meer van een consulent verwacht.  

11.3. Caseload 

De stelling dat consulenten in mindere mate tijd besteden aan contacten met cliënten  

(Hellinckx & Van den Bruel, 1996) kan ontkracht worden door de participerende consulenten. 

Alle consulenten geven namelijk aan het overgrote deel van de tijd te spenderen aan contacten 

met de mensen. De veronderstelling dat consulenten eerder als deskwerkers aanschouwd 

worden, kan daarentegen niet algeheel ontkend worden. Eén consulent geeft namelijk aan de 

laatste tijd meer administratie te moeten doen dan contacten te hebben met de cliënten. “Dat 

is jammer, administratie en verslaggeving, dat is niet de bedoeling dat we dit meer doen dan 

contacten met de context en de hulpverlening”(3).  

De twee studies gaven aan dat de caseload best zou dalen  (Driessens, Jacobs, & Peeters, 

2009;  Hellinckx & Van den Bruel, 1996). In de recentste studie stond de caseload op 99 

dossiers in Antwerpen. De deelnemende Antwerpse consulent heeft op het moment van het 

onderzoek 77 dossiers. Op basis van één consulent kan hier uiteraard geen uitspraak over 

gedaan worden, maar kan wel de vraag gesteld worden als er een algemene daling van de 

caseload in Antwerpen zou zijn ten opzicht van 2009? 

Met het gevoel van een zware caseload en de stressvolle werkomstandigheden  (Driessens, 

Jacobs, & Peeters, 2009), ervaren de consulenten de teambespreking echt als een meerwaarde, 

als een steun in de rug. 

11.4. Integrale jeugdhulp 

Twee consulenten suggereren, net zoals het onderzoek van Peeters, Jacobs en Driessens 

(2009) aanreikt, dat de taak van consulenten gedeeltelijk verlichten zou worden met de 

invoering van de integrale jeugdhulp. Concreet denken ze dat er minder dossiers zullen 

instromen via de toegangspoort. Ook hier kunnen uiteraard geen uitspraken over gedaan 

worden. 

Zoals één jeugdrechter en de consulent, die de voorstartfase meemaakte, eveneens aangeeft, 

blijkt een nood is aan een duidelijke afstemming van de taken.  (Driessens, Jacobs, & Peeters, 

2009)
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AANBEVELINGEN 

Naast de aanbeveling om een duidelijke afstemming van de taken op te stellen in kader van de 

integrale jeugdhulp  (Driessens, Jacobs, & Peeters, 2009) kan deze thesis aanbevelen om het 

functieprofiel van de consulent diepgaander uit te schrijven. De taakomschrijving van de 

sociale dienst bij de jeugdrechtbank van de Vlaamse gemeenschap in de wetgeving biedt 

slechts een kader en verder geen inhoudelijke aspecten. Maatstaven geven van wat concreet 

verwacht wordt kan ervoor zorgen dat alle consulenten op een gelijkaardige manier aan de 

slag gaan. Door de wetgevende vereisten en de praktijkinvullingen op elkaar af te stemmen 

zou de werkdruk van de overvloed aan casussen mogelijks naar beneden geholpen kunnen 

worden. 

Aansluitend komt de idee naar voor om een facultatief tijdschema voor de verscheidene op te 

stellen. Op die manier kunnen (nieuwe) consulenten meer begeleid en opgeleid worden in het 

uitvoeren van hun takenpakket. 
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DISCUSSIE 

Daar slechts weinig wetenschappelijke bronnen gevonden werden betreffende het effectief 

takenpakket van de sociale dienst van de Vlaamse gemeenschap bij de jeugdrechtbank, werd 

de literatuurstudie hoofdzakelijk beroep gedaan op het wetgevend kader. Voor wetgeving 

bestaat geen eenduidige referentiemethodiek binnen de APA 6
th

 stijl, die in deze masterproef 

gehanteerd wordt. Dit zorgt dat het van belang is om steeds op een consequente manier te 

refereren. Aangezien veelvuldig gebruik gemaakt wordt van verschillende wetgevingen in 

eenzelfde paragraaf, werd geopteerd om als volgt te refereren naar wetgeving in de tekst: 

(Besluit/Decreet/Wet (naam kernaspect), publicatiedatum in het Belgisch staatsblad). De 

algehele referentie kan terug gevonden worden in de bibliografie.  

Na het lezen van internationale literatuur  (Harder, Knorth, & Kalverboer, 2013;  Ferster & 

Courtless, 1971;  Masters, 2004; Morris, 1978;  Roberson, 2010;  Williams, 1996) bijkt dat 

‘counsel(l)ing’ een alternatieve invulling krijgt in andere landen. Het Belgische systeem van 

de jeugdconsulenten blijkt een uniek systeem te zijn. Uit deze literatuur kon slechts één 

minimale vergelijking gemaakt worden met buitenlandse systemen, namelijk met de functie 

van Probation Officer in the United Kingdom  (Roberson, 2010). Door het unieke systeem en 

de minimale vergelijkingsmogelijkheden werd geopteerd het internationale perspectief niet 

verder uit te werken in deze masterproef.  
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CONCLUSIE  

Deze masterproef tracht inzicht te verwerven in de congruentie tussen de formele opdrachten 

van een jeugdconsulent bij de jeugdrechtbank van de Vlaamse gemeenschap en de effectieve 

praktijkuitvoering hiervan. 

Het beantwoorden van de centrale onderzoeksvraag “welke werkzaamheden moeten 

jeugdconsulenten van de sociale dienst van de Vlaamse Gemeenschap bij de Jeugdrechtbank 

uitvoeren volgens hun functieprofiel en welke activiteiten voeren ze in werkelijkheid uit?”, 

werd opgesplitst in drie grote onderdelen.  

Enerzijds werd beroep gedaan op literatuur en wetgeving om inzicht te creëren in de formele 

opdrachten van een consulent. In eerste instantie werden de centrale begrippen van dit 

onderzoek duidelijk afgebakend. Verder werd het wetgevend kader en bijhorend 

hulpverleningslandschap (integrale jeugdhulp) toegelicht. Uit de verschillende betrokken 

actoren bij de jeugdhulpverlening, werd de sociale dienst bij de jeugdrechtbank van de 

Vlaamse gemeenschap, waar consulenten tewerk gesteld zijn, uitgebreid bekeken. De 

oprichting, de organisatie, de werking en de samenstelling van deze dienst werden 

diepgaander bekeken. Tot slot werd een beeld gevormd van de vooropgestelde taken de 

jeugdconsulent. Hiermee wordt een antwoord gegeven op de eerste deelvraag, namelijk hoe 

ziet het functieprofiel van een jeugdconsulent bij de jeugdrechtbank eruit, of nog wat zijn de 

formele opdrachten van een jeugdconsulent? Volgens het besluit van de bijzondere jeugdzorg 

(02/03/2009) heeft de consulent vier hoofdtaken: navorsingsopdrachten, opmaak 

hulpverleningsprogramma (handelingsplan en begeleidingsplan), opdrachten van sociale aard 

(toezicht, gezinsbegeleiding en overbrenging van de jongere) en de bewaking over de 

uitvoering van de pedagogische maatregelen. In het licht van het nieuwe 

hulpverleningslandschap blijkt deze taak inhoudelijk niet veranderd. Hieraan wordt de taak 

als aanmelder bij de toegangspoort toegevoegd.  

Anderzijds werd door middel van een kwalitatieve onderzoeksmethode, met name het semi-

gestructureerd interview, gepoogd een beeld te vormen van de praktijkuitvoering van het 

functieprofiel van de jeugdconsulent. Dit werd verwezenlijkt door geplaatste jongeren in de 

gemeenschapsinstelling De Zande, hun bijhorende consulent, individuele begeleiders en 

jeugdrechter te bevragen hieromtrent. De respondenten werden via een geselecteerd via een 

doelgerichte steekproef. Wegens pragmatische redenen en op basis van vooropgestelde 

criteria, werden vier geplaatste jongens uit de instelling geselecteerd. Op basis van de 
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vrijwillige deelname van deze jongeren werden de vier bijhorende consulenten, de vier 

individuele begeleider en de vier betrokken jeugdmagistraten geselecteerd om deel te nemen 

aan dit onderzoek. Deze interviews gaven te kennen dat consulenten volgende zaken ervaren 

als hun hoofdopdrachten: contacten met de cliënt en zijn context, bezoeken (aan huis en bij 

uithuisplaatsing aan instellingen) het maatschappelijk onderzoek, administratie (het 

maatschappelijk onderzoek, het hulpverleningsprogramma, de nota’s aan de jeugdrechter en 

aanmeldingen), permanentie, teamvergadering en opvolging van de jongere. Bijgevolg gaf het 

wetenschappelijk onderzoek invulling aan de tweede deelvraag: welke opdrachten voert een 

jeugdconsulent effectief uit in de praktijk? De interviews trachtten tevens een antwoord te 

bieden op de derde deelvraag: Welke informatie vergaart een jeugdconsulent? Op welke 

manier wordt deze verkregen informatie gebruikt in de uitvoering van de andere formele 

opdrachten van een jeugdconsulent? Doorgaans wordt het vergaren van informatie als 

hoofdtaak van de functie beschouwd. Deze informatie heeft betrekking op volgende 

onderwerpen: het gedrag van de jongere en het toekomstperspectief, de thuissituatie, de 

houding van de ouders, hoe staat de jongere tegenover zijn familie, de school en de vrije 

tijdsinvulling. De bevraagde actoren hieromtrent zijn: de jongere zelf, de ouders, de 

familieleden, de school, de jeugdrechter, de politie en andere hulpverlening. Deze informatie 

wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het verwezenlijken van de navorsingsopdracht, met name 

het maatschappelijk onderzoek. Daar het sociaal onderzoek aanzien wordt als het 

uitgangspunt voor de daaropvolgende taken, wordt de vergaarde informatie gebruikt bij alle 

onderdelen van het functieprofiel. De vierde deelvraag, namelijk hoe wordt de uitvoering 

van het takenpakket ervaren door diverse betrokkenen? Kan eveneens vanuit de 

onderzoeksresultaten beantwoord worden. Over het algemeen erkennen alle type 

respondenten dat de consulent een medewerker is van de jeugdrechtbank waarbij zijn functie 

hoofdzakelijk bestaat uit het vergaren van informatie. Aanvullend geeft de helft van de 

respondenten te kennen dat dit takenpakket uitgebreider is. Volgens de zowel de literatuur als 

de data-analyse kan verder algemeen gesteld worden dat de plaats van de functie van een 

jeugdconsulent in de maatschappij geen vaststaand gegeven is. De hoedanigheid van een 

consulent bevindt zich namelijk in een spanningsveld tussen het de hulpverlening en justitie. 

Volgens de respondenten is het afwegen in hoeverre een consulent zich kan opstellen als 

hulpverlener. Daarenboven blijkt een duidelijke verscheidenheid bij de betrokken partijen met 

betrekking tot de tevredenheid over de uitvoering van het takenpakket. Twee jongeren waren 

tevreden, één jongere niet en één was eerder neutraal. Verder waren twee begeleiders tevreden 
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en twee minder opgetogen over de uitvoering van hun taken. Beide jeugdrechters wouden 

geen uitspraken doen over de tevredenheidservaring met de consulenten. 

Tot slot wordt getoetst of de formeel vooropgestelde opdrachten ook effectief in de praktijk 

uitgevoerd werden. Dit onderdeel komt eveneens tegemoet aan de tweede deelvraag. Uit 

deze studie blijkt dat de hoofdopdrachten zoals geformuleerd in de wetgeving niet 

overeenstemmen met wat de consulenten ervaren als hun hoofdopdrachten. Het opstellen van 

het hulpverleningsprogramma wordt namelijk in mindere mate aangehaald als een taak van de 

consulent. Verder worden de teambespreking, de permanentie en de administratie als 

onderdeel van hun takenpakket te ervaren, ondanks dit niet opgenomen is in hun 

functieprofiel. Kortom, het functieprofiel zoals in de wetgeving omschreven staat, is slechts 

een raamwerk van de alomvattende job inhoud. Op papier lijkt de inhoud vanzelfsprekend, 

maar om de vooropgestelde taken te kunnen vervullen, wordt in praktijk meer van een 

consulent verwacht. 

Concluderend kan gesteld worden dat de formele opdrachten en de effectieve 

praktijkuitvoering, in essentie overeenkomen, maar de praktijkinvulling blijkt 

(tijds)intensiever dan vooropgesteld wordt in het functieprofiel.  
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Bijlagen  

Bijlage 1: Informed consent 
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Geïnformeerde toestemming of Informed Consent 

Spanningsveld Justitie en Gerechtelijke Hulpverlening.  

De uitvoering van het takenpakket van jeugdconsulenten bij de jeugdrechtbank 

in geval van MOF dossiers 

Doel van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is inzicht geven in de congruentie tussen de formele opdrachten van een 

jeugdconsulent en de effectieve praktijkuitvoering.  

Met dit onderzoek wordt getracht een overzicht te geven van de formele en werkelijke job inhoud van 

een jeugdconsulent bij de jeugdrechtbank. Tevens wordt er aandacht geschonken aan de ervaring van 

betrokken partijen omtrent de uitvoering van het takenpakket van een jeugdconsulent. Onrechtstreeks 

wordt bijgevolg gekeken naar ‘nut’ van een jeugdconsulent in een specifieke MOF context. ‘Nut’ 

dient in deze context begrepen te worden als de bijdrage die deze functie levert in een strafproces van 

jongeren die een als misdrijf omschreven feit gepleegd hebben.  

Door dit formulier te ondertekenen 

 Bevestigt u vrijwillig deel te nemen aan het onderzoek, waarbij u steeds het recht heeft om 

zich terug te trekken van het onderzoek. 

 Bevestigt u geïnformeerd te zijn over het doel, de methode en wijze waarop het onderzoek zal 

verlopen. 

 Stemt u in om aan een interview deel te nemen met betrekking tot de praktijk uitvoering van 

de opdrachten van een jeugdconsulent. 

 Geeft u uw akkoord dat het interview via een geluidsopname vastgelegd wordt met oog op het 

uitwerken van de verzamelde informatie. 

 Geeft u aan te weten waarom dit interview afgenomen wordt en wat verder met de verkregen 

informatie zal gebeuren. 

 Geeft u aan op de hoogte te zijn van uw rechten met betrekking tot het onderzoek. 

 

Garanties voor de geïnterviewde: 

 Bij het interview wordt volledige anonimiteit gegarandeerd. Uw naam zal nergens in 

publicaties of rapporten vermeld worden, waardoor u op basis van de weergegeven resultaten 

door niemand geïdentificeerd kan worden. 

 Het interview is volledig vertrouwelijk. De verkregen informatie wordt louter aangewend voor 

wetenschappelijk onderzoek en is niet toegankelijk voor andere doeleinden.  

 De gegevens worden enkel voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt en worden bovendien 

volledig anoniem gerapporteerd. 
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Rechten van de geïnterviewde 

Indien er bijkomende vragen zijn, kan u mij altijd contacteren via volgende gegevens. 

De Puydt Laure 

Universiteitstraat 4 

9000 Gent 

laure.depuydt@ugent.be 

Bevestiging door middel van een handtekening 

Datum: …………………………………………………………………………………………. 

Handtekening geïnterviewde:    

 

Handtekening interviewer:  

 

Het interview zal doorgaan op .…………………………..… om ……..………………….…… 

te ……………………………………………………. . 

Indien u bij nader inzien graag een andere datum, uur of plaats voor dit interview wenst, kan u 

mij steeds contacteren via bovenstaande.    

 

Alvast bedankt voor uw bereidwillige medewerking! 

 

Vriendelijke groeten 

De Puydt Laure  

mailto:laure.depuydt@ugent.be
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Bijlage 2: Brief aanvraag interview 
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Sociale dienst van de Vlaamse Gemeenschap bij de Jeugdrechtbank                           Datum: …/…/………… 
t.a.v. Mevrouw  
Jeugdconsulent  
(adres) 

 

Geachte Mevrouw 

 

In het kader van de masterproef Criminologische Wetenschappen aan de universiteit van Gent doe ik, 

De Puydt Laure, onder promotorschap van Professor Vander Laenen, een kwalitatief onderzoek naar 

het spanningsveld Justitie en Gerechtelijke Hulpverlening. Het onderzoek gaat nader in op de 

uitvoering van het takenpakket van jeugdconsulenten bij de jeugdrechtbank in geval van MOF 

dossiers. 

  

Het doel van het onderzoek is inzicht geven in de congruentie tussen de formele opdrachten van een 

jeugdconsulent en de effectieve praktijkuitvoering. Tevens wordt aandacht geschonken aan de 

ervaring van betrokken partijen omtrent de uitvoering van het takenpakket van een jeugdconsulent. De 

betrokken partijen die bevraagd worden zijn de jongere begeleid door een jeugdconsulent, zijn 

individuele begeleider en zijn jeugdrechter.  

Vanuit een convenience sampling of pragmatische steekproef werden vier jongens, die een MOF 

gepleegd hebben en verblijven in een gesloten opvoedingsleefgroep van de gemeenschapsinstelling De 

Zande te Ruiselede, geselecteerd. Deze jongeren gaven vrijwillig  hun toestemming deel te nemen aan 

dit onderzoek via een informed consent.  Via de vrijwillige deelname van jongere X aan dit onderzoek, 

wordt u, als jeugdconsulent van deze jongere, via een pragmatische steekproef geselecteerd om deel te 

nemen aan dit onderzoek.  

Concreet, ik wil graag uw toestemming vragen om u, als jeugdconsulent van jongere X, te interviewen 

opdat de vooropgestelde onderzoeksvragen van dit onderzoek beantwoord kunnen worden. 

U vindt de vragen die tijdens het interview aan bod zullen komen als bijlage bij deze brief.  

 

Bij de verwerking van de onderzoeksresultaten wordt volledige anonimiteit gegarandeerd. Uw naam 

zal nergens in publicaties of rapporten vermeld worden, waardoor u op basis van de weergegeven 

resultaten door niemand geïdentificeerd kan worden. Het interview is volledig vertrouwelijk. De 

verkregen informatie wordt louter aangewend voor wetenschappelijk onderzoek en is niet toegankelijk 

voor andere doeleinden.  

 

Het interview zal naar schatting een half uur tot drie kwartier duren. Ik had graag het interview 

afgenomen in maart 2014. Ik zal u hiervoor in de loop van volgende week telefonisch contacteren.  

 

Wanneer het onderzoek is afgerond, bezorg ik u een exemplaar van mijn thesisonderzoek. Indien 

gewenst, kan ik de resultaten van het onderzoek in uw voorziening tevens persoonlijk toelichten. 

 

Hopende op een positief antwoord, teken ik, hoogachtend. 

 

De Puydt Laure 

Student master in de criminologische wetenschappen 

laure.depuydt@ugent.be - 0498/66.87.11.  

mailto:laure.depuydt@ugent.be
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Bijlage  

Met betrekking tot de jeugdconsulent van de reeds vrijwillig deelnemende jongen, zullen 

volgende topics/vragen vooropgesteld worden: 

- Wat is voor u de betekenis van een “jeugdconsulent bij de jeugdrechtbank”? 

- Hoeveel jeugdconsulenten zijn tewerkgesteld in de sociale dienst van de 

jeugdrechtbank waartoe u behoort? 

- Welke diverse activiteiten voert een jeugdconsulent uit? 

- Hoeveel tijd wordt besteed aan de vervulling van deze verscheidene opdracht(en)? 

o Hoeveel tijd/gesprekken met de diverse betrokkenen vergt het verzamelen van 

informatie over de jongere en zijn volledige context? 

- Met wie/welke actoren legt u contacten om de opdracht uit te voeren? 

- Op welke manier wordt uw deskundig advies voor de jeugdrechter opgesteld?  

o Hoeveel van de verkregen informatie wordt effectief gebruikt in het advies 

voor de jeugdrechter? 

- Hoe realiseert u opvolging van opgelegde gerechtelijke hulpverlening gerealiseerd ?  
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Bijlage 3: Vragenlijst interviews 

 Jeugdconsulent 

- Wat is voor u de betekenis van een “jeugdconsulent bij de jeugdrechtbank”? 

- Hoeveel jeugdconsulenten zijn tewerkgesteld in de sociale dienst van de 

jeugdrechtbank waartoe u behoort? 

- Welke diverse activiteiten voert een jeugdconsulent uit? 

- Hoeveel tijd wordt besteed aan de vervulling van deze verscheidene opdracht(en)? 

o Hoeveel tijd/gesprekken met de diverse betrokkenen vergt het verzamelen van 

informatie over de jongere en zijn volledige context? 

- Met wie/welke actoren legt u contacten om de opdracht uit te voeren? 

- Op welke manier wordt uw deskundig advies voor de jeugdrechter opgesteld?  

o Hoeveel van de verkregen informatie wordt effectief gebruikt in het advies 

voor de jeugdrechter? 

- Hoe realiseert u opvolging van opgelegde gerechtelijke hulpverlening gerealiseerd ?  

Jongere 

- Wat betekent voor u “jeugdconsulent bij de jeugdrechtbank”? 

- Welke (diverse) activiteit(en) voert de jeugdconsulent naar uw ervaring uit? 

- Hoeveel tijd besteedt de jeugdconsulent aan de vervulling van deze (verscheidene) 

opdracht(en)? 

- Vragen met betrekking tot het voeren van gesprekken/ontmoetingen van de jongere 

met de jeugdconsulent: 

o Wie is allemaal betrokken bij deze gesprekken/ontmoetingen? 

o Hoeveel tijd/gesprekken brengt u door met de jeugdconsulent? 

o Wat wordt in deze gesprekken besproken? 

- Kan u zich, na de gesprekken/ontmoetingen met de jeugdconsulent, vinden in het 

advies van de jeugdconsulent aan de jeugdrechter? 

o Heeft u zelf ook aandeel gehad in het bepalen van dit advies? 

- Hoe wordt de opvolging van opgelegde gerechtelijke hulpverlening door de 

jeugdconsulent ervaren door de jongere?  

Individuele begeleider van de jongere 

- Wat betekent voor u “jeugdconsulent bij de jeugdrechtbank”? 
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- Welke (diverse) activiteit(en) voert de jeugdconsulent naar uw ervaring uit? 

- Hoeveel tijd wordt besteed de jeugdconsulent aan de vervulling van deze 

(verscheidene) opdracht(en)? 

- Vragen met betrekking tot het voeren van gesprekken/ontmoetingen van de 

individuele begeleider met de jeugdconsulent: 

o Wie is allemaal betrokken bij deze gesprekken/ontmoetingen? 

o Hoeveel tijd/gesprekken brengt u door met de jeugdconsulent? 

o Wat wordt in deze gesprekken besproken? 

- Kan u zich, na de gesprekken/ontmoetingen met de jeugdconsulent, vinden in het 

advies van de jeugdconsulent aan de jeugdrechter? 

o Heeft u zelf ook aandeel gehad in het bepalen van dit advies? 

- Hoe wordt de opvolging van opgelegde gerechtelijke hulpverlening door de 

jeugdconsulent ervaren door de individuele begeleider?  

Jeugdrechter 

- Wat betekent voor u “jeugdconsulent bij de jeugdrechtbank”? 

- Welke (diverse) activiteit(en) voert de jeugdconsulent naar uw ervaring uit? 

- Hoeveel tijd wordt besteed de jeugdconsulent aan de vervulling van deze 

(verscheidene) opdracht(en)? 

- Vragen met betrekking tot het voeren van gesprekken/ontmoetingen van de rechter 

met de jeugdconsulent: 

o Wie is allemaal betrokken bij deze gesprekken/ontmoetingen? 

o Hoeveel tijd/gesprekken brengt u door met de jeugdconsulent? 

o Wat wordt in deze gesprekken besproken? 

- Kan u zich, na de gesprekken/ontmoetingen met de jeugdconsulent, vinden in het 

advies van de jeugdconsulent aan de jeugdrechter? 

o Heeft u zelf ook aandeel gehad in het bepalen van dit advies? 

- Hoe wordt de opvolging van opgelegde gerechtelijke hulpverlening door de 

jeugdconsulent ervaren door de jeugdrechter?  
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Bijlage 4: Bijvragen  

 Hoe ervaart u de verhouding tussen de uit te voeren opdrachten en de beschikbare tijd 

daarvoor? 

 Hoe wordt de functie van een jeugdconsulent gezien in het kader van de integrale 

jeugdhulp?  

 Zijn er zaken waarvan u vindt dat deze voor verbetering vatbaar zijn met betrekking 

tot de taakuitvoering van een consulent? 

 Zijn er nog zaken die u wenst toe te voegen in verband met de functie van een 

jeugdconsulent?  
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Bijlage 5: Bronnenrapport 

Bronnenrapport 

Name Description Name Description Number Of Nodes 
Coding 

Number Of Coding 
References 

Individuele begeleiders Vier geselecteerde 
individuele begeleiders. 

IB_1 Transcripties interview 
individuele begeleider 1 

17 46 

Individuele begeleiders Vier geselecteerde 
individuele begeleiders. 

IB_2 Transcripties interview 
individuele begeleider 2 

17 46 

Individuele begeleiders Vier geselecteerde 
individuele begeleiders. 

IB_3 Transcripties interview 
individuele begeleider 3 

15 37 

Individuele begeleiders Vier geselecteerde 
individuele begeleiders. 

IB_4 Transcripties interview 
individuele begeleider 4 

11 35 

Jeugdconsulenten Vier geselecteerde 
jeugdconsulenten. 

Consulent_1 Transcripties interview 
jeugdconsulent 1 - 
Criminoloog van 
opleiding - 3,5 jaar 
ervaring als consulent. 

38 84 

Jeugdconsulenten Vier geselecteerde 
jeugdconsulenten. 

Consulent_2 Transcripties interview 
jeugdconsulent 2 - 
Sociaal werker van 
opleiding - Bijna 5 jaar 
ervaring als consulent. 

29 100 

Jeugdconsulenten Vier geselecteerde 
jeugdconsulenten. 

Consulent_3 Transcripties interview 
jeugdconsulent 3 - 
Psycholoog van 
opleiding - Werkt 
ongeveer een jaar en 
een half als 
jeugdconsulent. 

31 87 

Jeugdconsulenten Vier geselecteerde 
jeugdconsulenten. 

Consulent_4 Transcripties interview 
jeugdconsulent 4 - 
Criminoloog van 
opleiding - Reeds 3 jaar 
en 4 maanden 
tewerkgesteld als 
jeugdconsulent. 

29 79 

Jeugdrechters Twee geselecteerde 
jeugdrechters. 

Jeugdrechter_1 Transcripties interview 
jeugdrechter 1 

19 38 

Jeugdrechters Twee geselecteerde 
jeugdrechters. 

Jeugdrechter_2 Transcripties interview 
jeugdrechter 2 

18 47 

Jongeren Vier geselecteerde 
jongeren uit de 
gemeenschapsinstelling 
De Zande 

Jongere_1 Transcripties interview 
jongere 1 - 13 maanden 
in de 
gemeenschapsinstelling 
De Zande 

13 25 

Jongeren Vier geselecteerde 
jongeren uit de 
gemeenschapsinstelling 
De Zande 

Jongere_2 Transcripties interview 
jongere 2 -11 maanden 
in de 
gemeenschapsinstelling 
De Zande 

12 21 
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Jongeren Vier geselecteerde 
jongeren uit de 
gemeenschapsinstelling 
De Zande 

Jongere_3 Transcripties interview 
jongere 3 - 5 maanden in 
de 
gemeenschapsinstelling 
De Zande 

13 25 

Jongeren Vier geselecteerde 
jongeren uit de 
gemeenschapsinstelling 
De Zande 

Jongere_4 Transcripties interview 
jongere 4 - 20 maanden 
in de 
gemeenschapsinstelling 
De Zande 

13 30 

 

Reports\\Bronnenrapport Page 1 of 1 
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Bijlage 6: Codeboek 

 

Definitief Codeboek 
 Name Description  Hierarchical Name Name  Description Number Of 

Sources Coded 
Number 
Of 
Coding 
Referenc
es 

   Relationships\\Maatschap
pelijkOnderzoek 
(Associated) Inhoud 

MaatschappelijkOnd
erzoek (Associated) 
Inhoud 

  3 7 

   Relationships\\Maatschap
pelijkOnderzoek 
(Associated) Opvolging 

MaatschappelijkOnd
erzoek (Associated) 
Opvolging 

  2 2 

   Relationships\\Maatschap
pelijkOnderzoek 
(Associated) 
Teambespreking 

MaatschappelijkOnd
erzoek (Associated) 
Teambespreking 

  3 6 

BevraagdeInformatie Welke informatie 
vergaart de 
jeugdconsulent? 

 Nodes\\Onderwerpen Onderwerpen  Welke onderwerpen worden 
zoal bevraagd en 
besproken? 

1 2 

BevraagdeInformatie Welke informatie 
vergaart de 
jeugdconsulent? 

 Nodes\\Onderwerpen\Ge
dragJongere 

GedragJongere  Onderwerp wat de 
consulent vergaart en 
bespreekt in gesprekken. 

8 13 

BevraagdeInformatie Welke informatie 
vergaart de 
jeugdconsulent? 

 Nodes\\Onderwerpen\Sc
hool 

School  Bevraagd onderwerp in 
gesprekken.Hoe gaat het op 
school? Is de jongere veel 
afwezig? 

2 3 

BevraagdeInformatie Welke informatie 
vergaart de 
jeugdconsulent? 

 Nodes\\Onderwerpen\Th
uisFamilie 

ThuisFamilie  Bevraagd onderwerp in 
gesprekken.Hoe loopt het 
thuis? 

3 3 

BevraagdeInformatie Welke informatie 
vergaart de 
jeugdconsulent? 

 Nodes\\Onderwerpen\To
ekomstperspectief 

Toekomstperspectief  Onderwerp wat de 
consulent vergaart en 
bespreekt in gesprekken. 

11 19 

BevraagdeInformatie Welke informatie 
vergaart de 
jeugdconsulent? 

 Nodes\\Onderwerpen\Vri
jeTijd 

VrijeTijd  Bevraagd onderwerp in 
gesprekken. Welke 
dagbesteding heeft de 
jongere?Heeft hij werk? 

2 2 

BevraagdeInformatie Welke informatie 
vergaart de 
jeugdconsulent? 

 Nodes\\WijzeBevragen WijzeBevragen  Op welke manier wordt deze 
informatie bevraagd? 

0 0 

BevraagdeInformatie Welke informatie 
vergaart de 
jeugdconsulent? 

 Nodes\\WijzeBevragen\D
rieKolommenModel 

DrieKolommenMode
l 

 Onderwerpen die aan bod 
komen in gesprekken.Wat 
houdt dit in? 

3 3 

Contacten Met wie heeft de 
consulent contact bij de 
uitvoering van zijn 
takenpakket? 

 Nodes\\Context Context  Met welke actoren uit de 
context heeft legt de 
consulent contact? 

0 0 
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Contacten Met wie heeft de 
consulent contact bij de 
uitvoering van zijn 
takenpakket? 

 Nodes\\Context\AndereH
ulpverlening 

AndereHulpverlening  Met welke actoren wordt 
contact gelegd om de 
opdrachten uit te voeren? 

3 7 

Contacten Met wie heeft de 
consulent contact bij de 
uitvoering van zijn 
takenpakket? 

 Nodes\\Context\Familie Familie  Met welke actoren wordt 
contact gelegd om de 
opdrachten uit te voeren? 

3 4 

Contacten Met wie heeft de 
consulent contact bij de 
uitvoering van zijn 
takenpakket? 

 Nodes\\Context\Jeugdrec
hter 

Jeugdrechter  Met welke actoren wordt 
contact gelegd om de 
opdrachten uit te voeren? 

6 10 

Contacten Met wie heeft de 
consulent contact bij de 
uitvoering van zijn 
takenpakket? 

 Nodes\\Context\Jongere Jongere  Met welke actoren wordt 
contact gelegd om de 
opdrachten uit te voeren? 

3 4 

Contacten Met wie heeft de 
consulent contact bij de 
uitvoering van zijn 
takenpakket? 

 Nodes\\Context\Ouders Ouders  Met welke actoren wordt 
contact gelegd om de 
opdrachten uit te voeren? 

5 6 

Contacten Met wie heeft de 
consulent contact bij de 
uitvoering van zijn 
takenpakket? 

 Nodes\\Context\Politie Politie  Met welke actoren wordt 
contact gelegd om de 
opdrachten uit te voeren? 

1 1 

Contacten Met wie heeft de 
consulent contact bij de 
uitvoering van zijn 
takenpakket? 

 Nodes\\Context\School School  Met welke actoren wordt 
contact gelegd om de 
opdrachten uit te voeren? 

3 4 

Contacten Met wie heeft de 
consulent contact bij de 
uitvoering van zijn 
takenpakket? 

 Nodes\\WijzeContact WijzeContact  Is er face-to-face 
contact?Bezoeken?Welke 
media worden gebruikt? 

11 25 

Ervaring Hoe wordt de uitvoering 
van het takenpakket 
ervaren door de diverse 
betrokkenen? 

 Nodes\\BetekenisFunctie BetekenisFunctie  Wat is voor u de betekenis 
van een "jeugdconsulent bij 
de jeugdrechtbank"? 

0 0 

Ervaring Hoe wordt de uitvoering 
van het takenpakket 
ervaren door de diverse 
betrokkenen? 

 Nodes\\BetekenisFunctie\
IndividueleBegeleiders 

IndividueleBegeleide
rs 

 De betekenis van de functie 
vanuit het standpunt van de 
individuele begeleider. 

4 8 

Ervaring Hoe wordt de uitvoering 
van het takenpakket 
ervaren door de diverse 
betrokkenen? 
 
 
 
 

 Nodes\\BetekenisFunctie\
Jeugdconsulenten 

Jeugdconsulenten  De betekenis van de functie 
vanuit het standpunt van de 
jeugdconsulent. 

4 13 

Ervaring Hoe wordt de uitvoering 
van het takenpakket 
ervaren door de diverse 
betrokkenen? 

 Nodes\\BetekenisFunctie\
Jeugdrechters 

Jeugdrechters  De betekenis van de functie 
vanuit het standpunt van de 
jeugdrechter. 

2 7 
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Ervaring Hoe wordt de uitvoering 
van het takenpakket 
ervaren door de diverse 
betrokkenen? 

 Nodes\\BetekenisFunctie\
Jongeren 

Jongeren  De betekenis van de functie 
vanuit het standpunt van de 
jongeren. 

4 13 

     Ervaring Hoe wordt de uitvoering 
van het takenpakket 
ervaren door de diverse 
betrokkenen? 

 Nodes\\SpecifiekPersoonli
jkeErvaring 

SpecifiekPersoonlijke
Ervaring 

 Persoonlijke ervaringen met 
de consulent. 

0 0 

Ervaring Hoe wordt de uitvoering 
van het takenpakket 
ervaren door de diverse 
betrokkenen? 

 Nodes\\SpecifiekPersoonli
jkeErvaring\IndividueleBe
geleiders 

IndividueleBegeleide
rs 

 Hoe ervaren ze de 
consulent? Positief, 
negatief? Begrip? Respect? 

4 25 

Ervaring Hoe wordt de uitvoering 
van het takenpakket 
ervaren door de diverse 
betrokkenen? 

 Nodes\\SpecifiekPersoonli
jkeErvaring\Jeugdconsule
nten 

Jeugdconsulenten  Hoe wordt hun eigen functie 
ervaren door de 
consulenten? 

4 17 

Ervaring Hoe wordt de uitvoering 
van het takenpakket 
ervaren door de diverse 
betrokkenen? 

 Nodes\\SpecifiekPersoonli
jkeErvaring\Jeugdrechters 

Jeugdrechters  Hoe ervaren ze de 
consulent? Positief, 
negatief? Begrip? Respect? 

2 7 

Ervaring Hoe wordt de uitvoering 
van het takenpakket 
ervaren door de diverse 
betrokkenen? 

 Nodes\\SpecifiekPersoonli
jkeErvaring\Jongeren 

Jongeren  Hoe ervaren ze de 
consulent? Positief, 
negatief? Begrip? Respect? 

4 15 

Ervaring Hoe wordt de uitvoering 
van het takenpakket 
ervaren door de diverse 
betrokkenen? 

 Nodes\\Verbeterpunten Verbeterpunten  Welke zaken kunnen volgens 
u verbeterd worden aan de 
uitvoering van het 
takenpakken van de functie 
jeugdconsulent? 

11 31 

  

IntegrraleJeugdhulp Hoe is de functie van een 
jeugdconsulent in het 
nieuwe 
jeugdhulpverleningslands
chap, met name de 
integrale jeugdhulp? 

 Nodes\\FunctieConsulent FunctieConsulent  Hoe ziet de functie van een 
jeugdconsulent er uit in het 
kader van de integrale 
jeugdhulp? 

6 20 

  

IntegrraleJeugdhulp Hoe is de functie van een 
jeugdconsulent in het 
nieuwe 
jeugdhulpverleningslands
chap, met name de 
integrale jeugdhulp? 

 Nodes\\InstroomDossiers InstroomDossiers  Het verloop van instroom 
van dossiers tot de 
gerechtelijke 
jeugdhulpverlening. 

3 4 
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Opdrachten Welke opdrachten voert 
een jeugdconsulent 
effectief uit in praktijk? 
Worden alle formeel 
vooropgestelde 
opdrachten effectief 
uitgevoerd in praktijk? 

 Nodes\\Administratie Administratie  Welke diverse activiteiten 
voert een consulent uit? 
Wordt regelmatig 
aangehaald als taak van de 
jeugdconsulent. 

0 0 

  

Opdrachten Welke opdrachten voert 
een jeugdconsulent 
effectief uit in praktijk? 
Worden alle formeel 
vooropgestelde 
opdrachten effectief 
uitgevoerd in praktijk? 

 Nodes\\Administratie\Inh
oud 

Inhoud  Wat moeten jullie zoal doen 
van administratie? 

4 28 

  

Opdrachten Welke opdrachten voert 
een jeugdconsulent 
effectief uit in praktijk? 
Worden alle formeel 
vooropgestelde 
opdrachten effectief 
uitgevoerd in praktijk? 

 Nodes\\Administratie\Inst
rumenten 

Instrumenten  Welke instrumenten bestaan 
er die u kunnen helpen bij de 
administratie? Hoe staat u 
hier tegenover? 

4 21 

  

Opdrachten Welke opdrachten voert 
een jeugdconsulent 
effectief uit in praktijk? 
Worden alle formeel 
vooropgestelde 
opdrachten effectief 
uitgevoerd in praktijk? 

 Nodes\\AdviseringJeugdr
echter 

AdviseringJeugdrecht
er 

 Welke diverse activiteiten 
voert een consulent uit? 

0 0 

  

Opdrachten Welke opdrachten voert 
een jeugdconsulent 
effectief uit in praktijk? 
Worden alle formeel 
vooropgestelde 
opdrachten effectief 
uitgevoerd in praktijk? 

 Nodes\\AdviseringJeugdr
echter\Bespreking 

Bespreking  Wordt het advies op 
voorhand besproken? 

9 19 

  

Opdrachten Welke opdrachten voert 
een jeugdconsulent 
effectief uit in praktijk? 
Worden alle formeel 
vooropgestelde 
opdrachten effectief 
uitgevoerd in praktijk? 

 Nodes\\AdviseringJeugdr
echter\Inhoud 

Inhoud  Wat houdt de advisering in? 6 6 

  

Opdrachten Welke opdrachten voert 
een jeugdconsulent 
effectief uit in praktijk? 
Worden alle formeel 

 Nodes\\AdviseringJeugdr
echter\Inspraak 

Inspraak  Werd inspraak ervaren bij 
het geven van de advisering 
aan de jeugdrechter? 

8 12 



 

115 

 

vooropgestelde 
opdrachten effectief 
uitgevoerd in praktijk? 

  

Opdrachten Welke opdrachten voert 
een jeugdconsulent 
effectief uit in praktijk? 
Worden alle formeel 
vooropgestelde 
opdrachten effectief 
uitgevoerd in praktijk? 

 Nodes\\AdviseringJeugdr
echter\Opstellen 

Opstellen  Hoe wordt het advies 
opgesteld? Op basis van 
wat? 

4 11 

  

Opdrachten Welke opdrachten voert 
een jeugdconsulent 
effectief uit in praktijk? 
Worden alle formeel 
vooropgestelde 
opdrachten effectief 
uitgevoerd in praktijk? 

 Nodes\\BezoekenVoorzie
ning 

BezoekenVoorzienin
g 

 Welke diverse activiteiten 
voert een consulent uit? 

0 0 

  

Opdrachten Welke opdrachten voert 
een jeugdconsulent 
effectief uit in praktijk? 
Worden alle formeel 
vooropgestelde 
opdrachten effectief 
uitgevoerd in praktijk? 

 Nodes\\BezoekenVoorzie
ning\Aantal 

Aantal  Hoeveel keer heeft de 
consulent de jongere 
bezocht in de Zande 
gedurende welke periode? 

9 17 

  

Opdrachten Welke opdrachten voert 
een jeugdconsulent 
effectief uit in praktijk? 
Worden alle formeel 
vooropgestelde 
opdrachten effectief 
uitgevoerd in praktijk? 

 Nodes\\BezoekenVoorzie
ning\Aanwezigen 

Aanwezigen  Wie is allemaal aanwezig 
tijdens de bezoeken? 

8 20 

  

Opdrachten Welke opdrachten voert 
een jeugdconsulent 
effectief uit in praktijk? 
Worden alle formeel 
vooropgestelde 
opdrachten effectief 
uitgevoerd in praktijk? 

 Nodes\\BezoekenVoorzie
ning\AnderePlaatsen 

AnderePlaatsen  Waar gaat de consulent op 
bezoek? 

8 9 

  

Opdrachten Welke opdrachten voert 
een jeugdconsulent 
effectief uit in praktijk? 
Worden alle formeel 
vooropgestelde 
opdrachten effectief 
uitgevoerd in praktijk? 

 Nodes\\BezoekenVoorzie
ning\Inhoud 

Inhoud  Welke informatie brengt de 
jeugdconsulent zelf aan? 

11 28 
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Opdrachten Welke opdrachten voert 
een jeugdconsulent 
effectief uit in praktijk? 
Worden alle formeel 
vooropgestelde 
opdrachten effectief 
uitgevoerd in praktijk? 

 Nodes\\MaatschappelijkO
nderzoek 

MaatschappelijkOnd
erzoek 

 Welke diverse activiteiten 
voert een consulent uit? 

8 24 

  

Opdrachten Welke opdrachten voert 
een jeugdconsulent 
effectief uit in praktijk? 
Worden alle formeel 
vooropgestelde 
opdrachten effectief 
uitgevoerd in praktijk? 

 Nodes\\Opvolging Opvolging  Hoe wordt de opvolging van 
de opgelegde gerechtelijke 
hulpverlening gerealiseerd 
en ervaren? 

3 5 

  

Opdrachten Welke opdrachten voert 
een jeugdconsulent 
effectief uit in praktijk? 
Worden alle formeel 
vooropgestelde 
opdrachten effectief 
uitgevoerd in praktijk? 

 Nodes\\Opvolging\Contac
t 

Contact  Wanneer is er contact bij de 
opvolging?Komt dit uit twee 
richtingen? 

9 23 

  

Opdrachten Welke opdrachten voert 
een jeugdconsulent 
effectief uit in praktijk? 
Worden alle formeel 
vooropgestelde 
opdrachten effectief 
uitgevoerd in praktijk? 

 Nodes\\Opvolging\Evalua
tie 

Evaluatie  Hoe gebeurt de opvolging 
van de jongere? Hoe en 
wanneer vindt een evaluatie 
plaats? 

5 10 

  

Opdrachten Welke opdrachten voert 
een jeugdconsulent 
effectief uit in praktijk? 
Worden alle formeel 
vooropgestelde 
opdrachten effectief 
uitgevoerd in praktijk? 

 Nodes\\Opvolging\Inhoud Inhoud  Wat betekent het opvolgen 
van een jongere en de 
opgelegde maatregel? 

10 46 

  

Opdrachten Welke opdrachten voert 
een jeugdconsulent 
effectief uit in praktijk? 
Worden alle formeel 
vooropgestelde 
opdrachten effectief 
uitgevoerd in praktijk? 

 Nodes\\OverbrengingJong
ere 

OverbrengingJonger
e 

 Volgens de uit te voeren 
taken van een 
jeugdconsulent is dit een 
opdracht van sociale aard. 

4 8 

  

Opdrachten Welke opdrachten voert 
een jeugdconsulent 
effectief uit in praktijk? 
Worden alle formeel 

 Nodes\\Permanentie Permanentie  Wat houdt permanentie in? 
Wanneer wordt deze taak 
uitgevoerd? 

5 13 
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vooropgestelde 
opdrachten effectief 
uitgevoerd in praktijk? 

  

Opdrachten Welke opdrachten voert 
een jeugdconsulent 
effectief uit in praktijk? 
Worden alle formeel 
vooropgestelde 
opdrachten effectief 
uitgevoerd in praktijk? 

 Nodes\\Teambespreking Teambespreking  Wat houdt zo'n 
teambespreking in? Wie is 
daar alllemaal bij betrokken? 

0 0 

  

Opdrachten Welke opdrachten voert 
een jeugdconsulent 
effectief uit in praktijk? 
Worden alle formeel 
vooropgestelde 
opdrachten effectief 
uitgevoerd in praktijk? 

 Nodes\\Teambespreking\
Aanwezigen 

Aanwezigen  Wie is allemaal aanwezig bij 
een teambespreking? 

2 6 

  

Opdrachten Welke opdrachten voert 
een jeugdconsulent 
effectief uit in praktijk? 
Worden alle formeel 
vooropgestelde 
opdrachten effectief 
uitgevoerd in praktijk? 

 Nodes\\Teambespreking\
Frequentie 

Frequentie  Wanneer vindt een 
teambespreking/teamoverle
g plaats? Om de hoeveel 
tijd? 

3 5 

  

Opdrachten Welke opdrachten voert 
een jeugdconsulent 
effectief uit in praktijk? 
Worden alle formeel 
vooropgestelde 
opdrachten effectief 
uitgevoerd in praktijk? 

 Nodes\\Teambespreking\
GedeeldeBesluitvorming 

GedeeldeBesluitvor
ming 

 Wat is een gedeelde 
besluitvorming? Komen jullie 
soms niet tot een gedeelde 
besluitvorming? 

4 11 

  

Opdrachten Welke opdrachten voert 
een jeugdconsulent 
effectief uit in praktijk? 
Worden alle formeel 
vooropgestelde 
opdrachten effectief 
uitgevoerd in praktijk? 

 Nodes\\Teambespreking\I
nhoud 

Inhoud  Wat wordt besproken op 
een teambespreking? 

5 19 

  

Opdrachten Welke opdrachten voert 
een jeugdconsulent 
effectief uit in praktijk? 
Worden alle formeel 
vooropgestelde 
opdrachten effectief 
uitgevoerd in praktijk? 

 Nodes\\Teambespreking\
Mening 

Mening  Wat is uw mening over de 
teambespeking? Vindt u dit 
noodzakelijk, ondersteunend 
? 

3 5 

  



 

118 

 

Tijdsinvulling Hoe is de tijdsinvulling 
van het takenpakket van 
een jeugdconsulent? 

 Nodes\\Caseload Caseload  Hoeveel cases heeft één 
consulent? 

9 33 

Tijdsinvulling Hoe is de tijdsinvulling 
van het takenpakket van 
een jeugdconsulent? 

 Nodes\\TijdOpdrachten TijdOpdrachten  Hoeveel tijd wordt aan de 
vervulling van deze 
verscheidene opdrachten? 

0 0 

Tijdsinvulling Hoe is de tijdsinvulling 
van het takenpakket van 
een jeugdconsulent? 

 Nodes\\TijdOpdrachten\G
esprek jongere 

Gesprek jongere  Hoeveel tijd neemt een 
gesprek met een jongere in? 

7 10 

Tijdsinvulling Hoe is de tijdsinvulling 
van het takenpakket van 
een jeugdconsulent? 

 Nodes\\TijdOpdrachten\T
aken 

Taken  Hoeveel tijd besteed de 
consulent aan welke taak? 
Aan welke taak wordt de 
meeste tijd geschonken? 

6 30 
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Bijlage 7: Voorbeeld verslag maatschappelijk onderzoek  
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