
Het aanbod van de  
gemeenschapsinstellingen 

In het kader van het decreet jeugddelinquentierecht



Een andere aanpak (1) 

Duidelijkheid Snelheid Herstelgericht Constructief



Een andere aanpak (2) 



Een andere aanpak (3) 

Snelheid



Een andere aanpak (4) 

Snelheid



Een andere aanpak (5)



Krachtlijnen van het decreet

Feiten gepleegd tussen 12j - 18j

Zoveel mogelijk met een ambulante reactie
(subsidiariteit)

Residentiële reactie enkel in GI vanaf 14j

Recht op hulpverlening blijft

Verantwoordelijkheid: jongere als een
actieve participant bij de afhandeling t.a.v. 
het slachtoffer en de maatschappij

Maximale betrokkenheid van ouders en
context



Nieuwe elementen bij de uitvoering van het decreet

Ambulante reacties

• Het positief project

• Delictgerichte contextbegeleiding

• Elektronisch toezicht

Residentiële reacties

• Oriëntatiecentrum GI

• Modulering GI: 3-6-9 m

• Gesloten begeleiding tot 7j



Consequenties 

GEEN VOS-jongeren meer in de 
gemeenschapsinstellingen

• Enkel in time-out modules

• Nood aan gesloten VOS in 
private aanbod

Gedeelde trajecten als onmisbaar deel 
in de begeleiding van jongeren in de 
gemeenschapsinstellingen

• Een VOS-traject bij een gesloten 
opname (continuerend of nieuw)

• Een combinatie van residentiële en 
ambulante forensische werking: 
subsidiariteit in werking



Een gesloten start

• ELKE jongere komt binnen via het 
oriëntatiecentrum

• Een tweetrapsbeslissing:

1. de mogelijkheid van een SUBSIDIAIR traject
onderzoeken (10 dagen)

2.  verder onderzoek naar de bouwstenen
GESLOTEN begeleiding



Een forensische bril kijkt naar:

Criminogene 
factoren 

Levensdoelen

RECIDIVE

WELZIJN

1. CRIMINOGENE FACTOREN 

2. LEVENSDOELEN

met als doel het 
verminderen van recidive en 

het verhogen van welzijn



Een traject van 
3, 6, 9 maanden 

Verkennen

Competenties 
en 

vaardigheden

Verbinding en 
transfer

3 generieke middel-doelstellingen:

• Samen met jongere en context

• Samen met private partners

• Duidelijkheid en transparantie



Een gedeeld traject
ver-
ken-
ning

binnen

vaar-
dig-

heden

buiten

ver-
bin-
ding

transfer

Regionale campussen maar nood aan 
nabijheid context

Complementaire trajecten

Vasthouden van doelstellingen en acties



Verkenning

Sterktes, valkuilen, 
opportuniteiten, 
bedreigingen bij 

jongere en context

Criminogene noden, 
behoeften, 

levensdomeinen

Persoonlijke 
levensdoelen

Afstemming private 
partners

Wat pakken we aan 
en hoe (acties en 

methodieken)

Doel = 
hervalpreventie en 
welzijnsverhoging

Wie doet wat en 
wanneer  = 

handelingsplan op 
RONDE TAFEL



Competenties 
en 
vaardigheden

Belang van inoefening, bijsturing, herhaling, lukken en 
mislukken ….

Roos Steens: onderzoek naar wat werkt

Dagprogramma op 
maat van de jongere: 

onderwijs én 
leergroepen

Gedeeld met private 
partners: 

wie doet wat

Bv. agressie-regulatie,  
mediawijsheid,  

probleemoplossende 
en sociale 

vaardigheden, 
drughulp, identiteit, 

empathie-
ontwikkeling …

Link met normoverschrijdend gedrag: 

wat pakken we hoe aan…



Verbinding en 
transfer

Zorg vanaf de eerste dag voor 
de aanwezige verbindingen: 

behoud en versterking
Vaak nieuwe netwerken nodig

Belang van de regionale 
partner 

Herstel van breuken en relaties

Herstel naar mogelijk 
slachtoffer

Transfer = hulp om inzichten 
en competenties in te oefenen 

en te gebruiken in de 
contexten van de jongere



Langdurige
geslotenheid

Als alternatief voor UHG



Een alternatief voor UHG

• Langdurig gesloten traject

• Zeer kleine doelgroep

• Enkel als sanctie: dus na een voorlopige 
maatregel in de GI

• Over de grens van 18 jaar heen

• Toch een traject binnen jeugdrecht

• Focus op zelfredzaamheid, eigen regie, 
opleiding en tewerkstelling

• Intramuraal en extramuraal 

• Partners uit volwassen aanbod

Begeleiding 2-5-7 jaar



Het infomateriaal van deze regionale infosessies is te vinden op:

www.jongerenwelzijn.be

Nog vragen? Stuur een e-mail naar 

communicatie@jongerenwelzijn.be. 

Afsluitend: 
vragen en antwoorden

http://www.jongerenwelzijn.be/
mailto:communicatie@jongerenwelzijn.be

