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Vooraf:
Deze werkgroep werd begeleid door Min Berghmans van Steunpunt Jeugdhulp

Wat zijn de belangrijkste conclusies en signalen uit de werkgroep?
Instemming op de rechtbank
Recht op instemming en de rol van de jeugdrechter bij pleegplaatsing: ook jeugdrechters kunnen meer
rekening houden met de mening van het kind. Sommige jeugdrechters doen dit al. Zeker bij de 16-jarigen.
De jeugdadvocaat moet bewuster omgaan met zijn rol. Hij is de advocaat van de jongere, niet de advocaat
van de ouders. Te vaak worden bij pleegzorgplaatsingen de ouders verdedigd door de jeugdadvocaat. En
wordt er niet ingegaan op wat de jongere zelf aangeeft of nodig heeft.
De toegang tot pro-deo is te beperkt. Het inkomensbarema is te laag.
Drempels om in te gaan op de mening van de jongeren
Soms is het moeilijk om rekening te houden met de mening van de kinderen, bijvoorbeeld bij terugkeer naar
de ouder: er worden zorgen geuit bij een stopzetting van pleegplaatsing. Hoe zal de terugkeer naar huis
gebeuren? Voor pleegzorg stopt daar dan het verhaal, terwijl het voor alle partijen goed zou zijn dat het
ouderlijk gezin begeleid en ondersteund worden.
De rol van de vertrouwenspersoon bij recht op instemming
Belang van vertrouwenspersonen: in de pleegzorg moet het recht op een vertrouwenspersoon veel meer
bekendheid krijgen. Het recht op bijstand door een vertrouwenspersoon wordt niet zo vaak ingezet. De
pleegzorgbegeleider neemt deze rol soms op, op niet-juridische wijze, en gaat op zoek naar momenten waar
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ze de officiële rol van begeleider kunnen loslaten. Een ideaal moment is bijvoorbeeld in de auto tijdens een
autorit of een vrijetijdsactiviteit.
Wachtlijsten en tekort aan hulpaanbod wegen op het recht op instemming
We moeten de vraag naar de gewenste jeugdhulp blijven stellen aan de toegangspoort.
Soms wordt er geen jeugdhulp meer gevraagd omdat er geanticipeerd wordt op wachtlijsten, dat mogen
hulpverleners niet doen.
De wachtlijsten moeten worden weggewerkt.
Het recht op instemming levendig houden
Het recht op instemming versterken door simpelweg te blijven polsen naar de mening van de jongere, het
gewoon blijven vragen.
De rechten van de jongeren in pleegzorg moeten we levendig houden, zeker ook naar de jongeren toe.
vb met de brochures van tZitemzo of de nieuwe website van pleegzorg
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