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60 jongeren extra begeleid na verblijf in een
gemeenschapsinstelling
Overheid en private sector werken in jeugdhulp nauwer samen

Brussel, 11 december 2015.. Jongerenwelzijn heeft middelen vrijgemaakt voor de

versterking van het private aanbod in de jeugdhulp. Deze middelen zijn gericht op het
versnellen van de uitstroom uit de gemeenschapsinstellingen. Het gaat om een bedrag
van 800.000 euro voor vzw’s die zowel jongens als meisjes intensief begeleiden na hun
verblijf in een gemeenschapsinstelling.
Vanaf 1 januari 2016 komen er 30 begeleiding bij in de niet-rechtstreeks toegankelijke hulp, gespreid
over heel Vlaanderen. Dat zijn vrij ingrijpende modules die pas worden toegekend nadat de overheid
heeft beslist dat dit kan, via de toegangspoort. Het gaat om de module hoogintensieve
contextbegeleiding.
Sociaal weefsel
Concreet betekent dit dat er gedurende 6 maanden een intensieve begeleiding is, gericht op het
ondersteunen en het versterken van het sociaal weefsel van het gezin. Waar de ouders niet (meer of
volledig) in beeld zijn, worden andere sleutelfiguren van de jongere betrokken bij de hulpverlening. Deze
module kan gecombineerd worden met andere vormen van hulpverlening: van een verblijf in een open
voorziening tot kamertraining.
Met de extra middelen kunnen op jaarbasis zo’n 20 meisjes en 40 jongens per jaar extra worden
ondersteund, na hun verblijf in een gemeenschapsinstelling.
“Meer en meer zet Jongerenwelzijn in op trajecten op maat van jongeren, in samenspraak met private
voorzieningen”, zegt woordvoerder Peter Jan Bogaert. “De hulpprogramma’s van wat de overheid opzet
en wat de private partner in een vervolgtraject aanbieden worden op elkaar afgestemd. Een verblijf in
een gemeenschapsinstelling wordt op die manier een schakel in een breder hulptraject.”
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Door jongeren na hun verblijf
in een gemeenschapsinstelling intensief te begeleiden en dankzij een gevarieerd aanbod blijven we
de kwaliteit in de opvang garanderen. Zo kunnen we de plaatsen voor jongeren in
problemen ook optimaler benutten. Dat alles stelt ons in staat kwetsbare jongens en meisjes met meer
geloof in eigen kunnen weer aan de samenleving toe te vertrouwen.”
Time out
Een ander voorbeeld van structurele samenwerking tussen de overheid en de private sector is de timeout. Jongens en meisjes die in een private voorziening verblijven en het even moeilijk hebben kunnen in
een time-out plaats terecht in de gemeenschapsinstelling.
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Het is een korte intensieve periode van twee weken in een gesloten en gestructureerde setting waarna
de jongere terugkeert naar de private voorziening waar hij/zij voorheen verbleef.
In de gemeenschapsinstelling in Ruiselede is er sinds enkele weken een nieuwe leefgroep Time-out
voor 10 meisjes. Bogaert: ”Daarmee kunnen jaarlijks zo’n 200 meisjes geholpen worden. De uitstroom
uit de gemeenschapsinstelling wordt daardoor bevorderd en we vermijden ook op die manier dat
jongeren voor een lange periode in een gemeenschapsinstelling geplaatst moeten worden.”
Time Out bestond al voor jongens in Ruiselede en ook voor jongens en meisjes in de
gemeenschapsinstelling in Mol. “Ook hier zijn overheid en private sector structurele partners in het
opzetten van een hulpprogramma op maat”, zegt Bogaert.

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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