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Brussel – 22/03/2017 In de loop van dit jaar nog worden een aantal wijzigingen binnen de gesloten
jeugdinstellingen van de Vlaamse overheid doorgevoerd. Jongerenwelzijn wil hiermee een
antwoord bieden op enkele duidelijke bewegingen en haar werking hierop flexibel enten. Het gaat
over het bieden van gepaste antwoorden voor jongeren met complexe problematieken, de nood
aan een meer evenwichtige verdeling van de capaciteit tussen jongens en meisjes en de
samenwerking met het recent uitgebreide aanbod binnen de private initiatiefnemers binnen de
jeugdhulp.

De gemeenschapsinstellingen bieden plaats aan jongens en meisjes van wie de jeugdrechter
oordeelt dat gesloten opvang noodzakelijk is. Dit kan zijn omdat zij een delict pleegden (een als
misdrijf omschreven feit, MOF), in een verontrustende situatie opgroeien (VOS), ernstige
gedragsproblemen hebben of een combinatie hiervan. De instellingen (met campussen in Mol,
Ruiselede, Wingene, Everberg en Beernem) staan nu voor een aantal ingrijpende wijzigingen.
Gespecialiseerde units
Voor jongeren met een complexe en vaak psychische problematiek, komt er per campus een
gespecialiseerde leefgroep die maximaal 8 plaatsen kent. Door de groepsgrootte te beperken - een
reguliere leefgroep telt 9 max 10 plaatsen - en ook extra personeelsomkadering te voorzien voor
deze gespecialiseerde units, wordt deze kwetsbare doelgroep maximaal ondersteund. “Het is in het
belang van de jongere en hun verder traject”, zegt Peter Jan Bogaert. “Op die manier kan er ook
meer één op één worden gewerkt.”
Twee leefgroepen meisjes in Mol
Verder is er ook de beslissing om vanaf oktober dit jaar twee volwaardige leefgroepen te
organiseren voor meisjes op de campus De Markt in Mol. Die extra capaciteit voor meisjes wordt
gerealiseerd door interne verschuivingen en ombouw van plaatsen voor jongens. In 2015 is de
nieuwe campus (voor 35 jongens) in gebruik genomen in Wingene, daardoor komt er iets meer
ruimte om op andere campussen de capaciteit voor jongens af te bouwen. Het past ook in de visie
om flexibel om te springen met (toekomstige) maatschappelijke evoluties en specifieke
fenomenen.
Concreet betekent dat er netto 8 plaatsen binnen de totale capaciteit bijkomen voor meisjes en dit
door de ombouw van 8 plaatsen voor jongens. Op die manier wordt antwoord gegeven aan de
blijvende vraag naar bijkomende gesloten capaciteit voor meisjes (bijv omwille van de
problematiek tienerpooiers) én een betere regionale spreiding.
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Totnutoe is er enkel in Beernem, in het westen van het land, een campus met verschillende
reguliere leefgroepen voor meisjes. “De extra plaatsen in Mol bieden het voordeel dat meisjes uit
Antwerpen of Limburg dichter bij hun thuis zullen verblijven, wat familiebezoek makkelijker
maakt”, zegt woordvoerder Peter Jan Bogaert van Jongerenwelzijn. “Ook de samenwerking met de
eigen school of private voorzieningen uit de regio voor een traject op maat na het verblijf in de
instelling kan straks vlotter verlopen.”
Snellere doorstroom
De kernopdracht van de gemeenschapsinstelling is toe te werken naar een snelle re-integratie van
de jongeren in de samenleving. Meer en meer is een verblijf in een gesloten setting één schakel in
een breder traject op maat waarbij verschillende externe partners betrokken zijn. Dit jaar worden
die private partners extra ondersteund om een snellere doorstroom te realiseren . Dit gaat van
extra thuisbegeleidingen voor 72 meisjes na hun verblijf in Beernem tot de ombouw naar besloten
plaatsen in de private sector waardoor er 25 meisjes extra per jaar kunnen geholpen worden. Ook
door een deel van het uitbreidingsbeleid voor personen met een handicap te voorzien voor de
kwetsbare doelgroep van jongeren met complexe gedragsstoornissen, kan de noodzakelijke
doorstroom sneller gerealiseerd worden.
Verlichten
Deze maatregelen moeten de constante druk op de capaciteit verlichten, waardoor de instellingen
zich kunnen concentreren op hun kernopdrachten, binnen een gesloten setting. Om die reden
wordt ook een leefgroep ‘buiten de muren’ met een meer open werking in Beernem afgebouwd.
Op termijn gebeurt hetzelfde met de open leefgroep in Ruiselede. Deze opdracht wordt
overgenomen door de private spelers.
Overleg
Deze veranderingen worden de komende maanden in nauw overleg met de lokale directies, eigen
vakbonden, personeel, private partners én jeugdmagistratuur verder uitgewerkt en toegepast.
Jongerenwelzijn wil alvast iedereen bedanken voor de constructieve medewerking.
Personeel
Door de verschuivingen is er ook de mogelijkheid gecreëerd om in enkele campussen bijkomend
personeel te voorzien voor avond- en weekenddiensten. Dat is al meteen vanaf 1 maart in werking
getreden.
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Enkel voor de pers
Perscontact: Peter Jan Bogaert, woordvoerder
T. 0476 41 00 46
E. peterjan.bogaert@jongerenwelzijn.be
Twitter: @PJBogaert
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