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Coronavirus: reguliere time-out werking binnen de gemeenschapsinstellingen

Geachte heer,
Geachte mevrouw,
In het kader van de nieuwe richtlijnen rond het coronavirus heeft Opgroeien de lopende
maatregelen binnen Jeugdhulp aangepast. Deze maatregelen werden op 18 maart jl.
gecommuniceerd op www.jeugdhulp.be.
Een van de maatregelen is de beslissing om de reguliere time-out werking binnen de
gemeenschapsinstelling tijdelijk op te schorten. Dit om de instroom, het aantal overbrengingen en
het verloop van jongeren zo maximaal mogelijk te vermijden.
We begrijpen dat de reguliere werking van de time-out - zoals we die kennen voor de noodzakelijke
Corona-maatregelen - opschorten, een ingrijpende maatregel is voor de residentiële voorzieningen
binnen de jeugdhulp.
We willen echter vermijden dat zeer acute crisissituaties, i.c. zware agressie t.a.v. personeel of
medebewoners in lopende opnames in residentiële voorzieningen, leiden tot een compleet
vastlopen of breuk in de residentiële trajecten. Daarom nemen we volgende bijkomende
maatregelen.
Gelet dat het in tijden van bijzondere en tijdelijke ingrepen, noodzakelijk is dat er een duidelijk
mandaat is, waarbij snel en transparant gehandeld kan worden en het overzicht op vraag en
aanbod bewaard, kan worden, nemen we voor acute crisissituaties in residentiële voorzieningen
de volgende acties:

Onder de Hoge Bescherming van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin.










Residentiële voorzieningen kunnen in geval van zeer acute crisissituaties in een lopend
residentieel traject, dat onder toezicht staat van de sociale dienst jeugdrechtbank, een vraag
tot tijdelijke crisisopname in de gemeenschapsinstellingen doen.
We stellen de regiocoördinatoren ACT van hun regio aan als eerste punt om deze aanvragen
te behandelen. Ze krijgen met andere woorden het mandaat – en dit in alle transparantie –
om indien nodig de aanvragen te prioriseren. Bij meerdere aanvragen krijgt de
regiocoördinator tevens het mandaat om overleg met de residentiële voorzieningen te
organiseren.
De regiocoördinator bezorgt de finale keuze aan de consulent die vervolgens het akkoord
vraagt van de jeugdrechter.
Zeer acute crisissituaties gaan in eerste instantie over zware agressie binnen de residentiële
setting jegens personeel en/of medebewoners.
Dergelijke opname is beperkt tot 7 dagen en uitdrukkelijk gekoppeld aan een heropname
binnen de residentiële voorziening.
Per regio zullen een beperkt aantal plaatsen voor dergelijke tijdelijke crisisopnames worden
voorzien in de gemeenschapsinstellingen en dit volgens een maximale regionale spreiding.

U begrijpt natuurlijk dat dit een tijdelijke maatregel is, waarbij we rekenen op maximale
solidariteit en zorg, om deze gemeenschappelijk vorm te geven. We hopen hiermee een
evenwicht te krijgen, tussen de verschillende diensten betrokken elk vanuit hun dagelijks
engagement.
We kunnen deze bijkomende aanpak operationaliseren vanaf begin volgende week.
We zullen dit ook centraal permanent monitoren en zijn bereid tot verder overleg.

Met vriendelijke groet,

Katrien Verhegge
Administrateur-generaal
Agentschap Opgroeien

