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Wingene officieel geopend
Nieuwe campus past in uitbreiding plaatse n gemeenschapsinstellingen

Brussel, 22 oktober 2015. Vandaag is de nieuwe campus Wingene van de

gemeenschapsinstelling De Zande officieel geopend. Er is plaats voor 36 minderjarige
jongens. De nieuwe campus kadert in de gefaseerde uitbreiding van het aantal plaatsen
in de gemeenschapsinstellingen.
“In totaal zijn er nu 324 plaatsen in een beveiligde setting. In 2016 wordt dit verder opgetrokken tot 344”,
zegt Peter Jan Bogaert, woordvoerder van Jongerenwelzijn.
“Jongeren worden pedagogisch begeleid tijdens hun verblijf. Ze leven met 9 samen in een leefgroep
waar naast onderwijs veel sport op het menu staat. Ze worden ook psychosociaal ondersteund.” De
campus is de voorbije maanden gefaseerd in gebruik genomen en is sinds 15 oktober volledig
operationeel met 4 leefgroepen voor samen 36 jongeren.
“Het project is een realisatie waar we trots op kunnen zijn”, zegt Bogaert. “Duurzame materialen, een
zeer lage energiekost, mooi ingeplant in de natuurlijke omgeving vol groen en bos. Het is een
combinatie van een bewust laag gehouden nieuwbouw met een duurzame renovatie van een historisch
pand, een vroegere zeevaartschool.” Voor dit project werd 12,4 miljoen euro vrijgemaakt en zijn er zo’n
50 extra jobs gecreëerd, vooral opvoeders.
Meisjes
De komende maanden worden nog meer nieuwe investeringen in de gemeenschapsinstellingen in
gebruik genomen. De nieuwe leefgroep time-out voor 10 meisjes – sinds deze maand opgestart op de
campus Ruiselede – verhuist midden 2016 naar Campus Beernem waar een nieuwbouw bijna afgerond
is. Dan komt er ook een volledig nieuwe en reguliere leefgroep voor 9 meisjes bij. Daarmee wordt de
totale capaciteit voor meisjes opgetrokken tot 74. Ook deze uitbreiding zal gepaard gaan met extra
aanwervingen.
Versterkt
“De opening van de nieuwe campus Wingene is een belangrijke stap in de uitbouw en versterking van
de capaciteit in de jeugdhulp”, zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin. “In overleg met de magistratuur en het werkveld kunnen we de plaatsen voor jongeren in
problemen hoe langer hoe meer optimaal benutten.”
“Dit start bij een goede en gedeelde inschatting van wat de jongere nodig heeft”, zegt de minister. “We
moeten hierbij meer en meer de capaciteit van de gemeenschapsinstellingen zien binnen het parcours
van die jongeren en dit samen met andere partners zoals de jeugdhulpvoorzieningen binnen
Jongerenwelzijn, de voorzieningen voor jongeren met een beperking en de gespecialiseerde geestelijke
gezondheidszorg. Daar is het ons om te doen: die kwetsbare jongens en meisjes adequaat en in een
kwalitatieve omkadering opvangen om ze versterkt weer aan de samenleving toe te vertrouwen."
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Foto’s van de nieuwe campus zijn te downloaden op deze site:
http://jongerenwelzijn.be/persfotos/campus-wingene/
Overzicht aantal plaatsen Gemeenschapsinstellingen en Vlaams Detentiecentrum
Situatie vandaag, na opening Wingene
Totaal gemeenschapsinstellingen (Ruiselde, Wingene, Beernem, Mol en Everberg): 309
Vlaams Detentiecentrum Tongeren: 15
Totaal aantal beveiligde’plaatsen: 324
Jongens:
36 plaatsen in Wingene
55 plaatsen in Ruiselede
112 plaatsen in Mol
40 plaatsen in Everberg
Totaal Jongens: 243 Gemeenschapsinstelling + 15 Tongeren = 258 beveiligde plaatsen
Meisjes:
46 plaatsen in Beernem
10 plaatsen Time Out in Ruiselede (nieuw sinds 15/10)
10 plaatsen Time Out in Mol
Totaal meisjes: 66 plaatsen in Gemeenschapsinstelling
Totaal jongens (258) + Totaal Meisjes (66) geeft totaal 324
Voorziene uitbreiding Meisjes (midden 2016) :
- 8 plaatsen extra Beernem
- Totaal meisjes 74
Voorziene uitbreiding jongens (2016)
- 3 plaatsen extra in Mol (januari)
- 9 plaatsen extra in Ruiselede (november)
Totaal eind 2016: 329 plaatsen Gemeenschapsinstelling + 15 Tongeren = 344 beveiligde plaatsen
Jongerenwelzijn is als Vlaams agentschap de stuwende kracht om samen de zorgbehoefte
en ondersteu ningsnood van elk kind, jongere en pleeggast op een kwaliteitsvolle en
integrale manier te b eantwoorden.
Jongerenwelzijn wil samen kansen creëren.
www.jongerenwelzijn.be
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