Persbericht

Jongerenwelzijn creëert negen plaatsen voor meisjes
in gesloten opvang
Brussel, 18 augustus 2015. Op 15 oktober 2015 opent Jongerenwelzijn een leefgroep voor 9
meisjes in gemeenschapsinstelling De Zande, campus Ruiselede. Hiermee wordt versneld
gevolg gegeven aan de verhoogde maatschappelijke druk tot opname van meisjes die kampen
met een complexe problematiek. De gemeenschapsinstellingen organiseren gesloten opvang
voor jongeren waarvan de jeugdrechter oordeelt dat deze beveiliging noodzakelijk is.
De magistratuur en het werkveld signaleerden de nood aan gesloten plaatsen voor meisjes. Deze
dringende, en maatschappelijk noodzakelijke, vraag wordt nu door minister Vandeurzen samen met
Jongerenwelzijn beantwoord. Een deel van de geplande capaciteitsuitbreiding voor jongens wordt
tijdelijk en versneld ingezet voor meisjes.
Op 15 oktober wordt een time-outleefgroep voor negen meisjes geopend in gemeenschapsinstelling
De Zande, campus Ruiselede. De nieuwe herstelgerichte time-out leefgroep is bestemd voor meisjes
bij wie de begeleiding in een andere voorziening moeilijk loopt.
Ook op 15 oktober wordt de capaciteit van campus Wingene uitgebreid voor negen jongens.
In 2016 komt er nogmaals een capaciteitsuitbreiding voor negen meisjes en negen jongens.
Meer opvangcapaciteit voor meisjes
De verhoogde capaciteit voor meisjes komt er daardoor vroeger en in afwachting van de reeds
geplande uitbreiding volgend jaar. Midden 2016 start dan nogmaals een leefgroep van 9 meisjes op.
Daardoor zal de capaciteit voor meisjes in de gemeenschapsinstellingen verhogen van 56 op vandaag
naar 74 plaatsen halfweg 2016.
De start van de time-out leefgroep voor meisjes op campus Ruiselede wordt momenteel grondig
voorbereid, zowel inhoudelijk als praktisch. Daarnaast wordt ook met de private partners verder werk
gemaakt van alternatieven voor deze meisjes die vaak kampen met een combinatie aan complexe
problematieken. Met hen worden initiatieven opgezet die de uitstroom moeten versnellen of die
alternatieve trajecten voor gesloten opvang bieden.
Bijkomende leefgroepen voor jongens
Ook voor jongens wordt op korte termijn een capaciteitsuitbreiding voorzien. In de recent geopende
campus Wingene zal in oktober 2015 een bijkomende leefgroep voor 9 jongens openen. In het najaar
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van 2016 zal er daar bovenop nog een leefgroep voor 9 jongens bij komen in campus Ruiselede. Dat
betekent dat ook voor jongens binnen een jaar tijd een capaciteitsuitbreiding met 18 plaatsen in de
Vlaamse gemeenschapsinstellingen wordt gerealiseerd, nl. van 232 plaatsen naar 250.

Jongerenwelzijn is als Vlaams agentschap de stuwende kracht voor de hulp aan jongeren in een moeilijke leefsituatie.
Meer informatie over de verschillende hulpvormen binnen de jeugdhulp is te vinden op www.jongerenwelzijn.be.
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