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Aanpak slachtoffers van tienerpooiers:
specifieke acties Vlaamse overheid
Brussel, 08 juni 2016. Het Vlaams agentschap Jongerenwelzijn is opgezet met de
collectieve aanpak van de problematiek van tienerpooiers, waarbij zowel het
openbaar ministerie, de jeugdmagistraten, de politiediensten, hulpverleners, Child
Focus en andere organisaties betrokken zijn. Vandaag zijn, op initiatief van het
Antwerpse parket, enkele resultaten voorgesteld aan de media. Jongerenwelzijn licht
hier enkele van haar specifieke acties toe.
“Jongerenwelzijn leeft sterk mee met meisjes die vaak in heel schrijnende situaties zijn
terechtgekomen”, zegt woordvoerder Peter Jan Bogaert. “Een globale aanpak waarbij zowel klanten
en tienerpooiers vervolgd worden als slachtoffers goed opgevangen worden is nodig.”
Het rapport dat Child Focus begin dit jaar heeft opgesteld, op vraag van de Vlaamse overheid, geldt
daarbij als richtsnoer. Bogaert: “We zien op het terrein dat zowel politiediensten, parket als
hulpverleners al veel inspanningen leveren.”
Zelf heeft de Vlaamse overheid al een aantal specifieke acties ondernomen
- Het aantal plaatsen in de gesloten gemeenschapsinstelling voor meisjes in Beernem is het
afgelopen jaar gevoelig uitgebreid van 36 naar 54.
-

Een specifiek hulpprogramma richt zich niet enkel tot slachtoffers van tienerpooiers, maar
werkt met alle meisjes die zich in een negatieve invloedssfeer bevinden. Naast een
gemeenschappelijk traject wordt er vooral individueel gewerkt.
o

-

Het is een unieke samenwerking tussen de overheid en private partners waarbij ook
de jeugdrechters nauw betrokken worden. “Binnen de algemene werking van
campus Beernem worden enkele specifieke accenten gelegd en gewerkt rond
bijvoorbeeld seksualiteit, sociale media, motivatie en probleemoplossende
vaardigheden”, zegt woordvoerder Peter Jan Bogaert. “Tegelijk kan de private
partner het netwerk van de jongere betrekken bij de hulp en samen werken aan
oplossingen in functie van uitstroom.”
De slachtoffers van tienerpooiers zitten, op hun eigen vraag, verspreid in
verschillende leefgroepen. Afhankelijk van het individueel traject kan een jongere
verblijven in een gemeenschapsinstelling en/of in een besloten voorziening van een
private partner.

Omdat die meisjes in eerste instantie nood hebben aan een beveiligde opvang, worden 15
plaatsen in de private sector omgebouwd naar meer besloten opvang. Dit moet tegen het
begin van 2017 gerealiseerd zijn.
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Deze acties kaderen in het actieplan dat op initiatief van Vlaams minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen begin januari is opgesteld, op basis van de
aanbevelingen in het rapport van Child Focus.
In het rapport is er onder meer aandacht voor
- Preventie en sensibilisering
- Opvang en bescherming
- Integrale veiligheidsaanpak en vervolging
- Voortdurend overleg en uitwisseling van expertise tussen welzijn, politie en justitie
Ondertussen is Child Focus, op vraag van de Vlaamse overheid, een aantal van de aanbevelingen
op het vlak van vorming, preventie en sensibilisering verder aan het uitwerken.
- Zo zal onder meer de site www.tienerpooiers.be ontwikkeld worden; Deze website zal
algemene informatie over de problematiek bevatten, en kan bovendien inhoudelijk
opgedeeld worden volgens doelgroepen.

Het actieplan kan je via deze link raadplegen:
http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/assets/docs/persberichten/2016/20160125_pbtienerpooiers.pdf

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 beantwoorden.
Jongerenwelzijn wil samen kansen creëren.
www.jongerenwelzijn.be

Enkel voor pers
Perscontact: Peter Jan Bogaert, woordvoerder
Tel.:0476 41 00 46
E-mail: peterjan.bogaert@jongerenwelzijn.be
Twitter: @PJBogaert

Koning Albert II-laan 35, bus 32, 1030 Brussel
T 02 553 33 01 F 02 553 34 19
www.jongerenwelzijn.be

