


Missie

Startend vanuit geslotenheid samen kansen creëren

Visie

Vanuit de keuzes van de jongere en zijn context slaan we samen de brug naar een 
betere toekomst door het risico op herval te beperken en de levenskwaliteit te 
verhogen



Vanaf 1 september 2022

▪ (Vermoedelijke) plegers van een jeugddelict

▪ Ondergrens: 14 jaar

Zeer uitzonderlijk voor 12- en 13-jarigen die ernstige delicten pleegden

▪ Bovengrens: uitvoering maximaal tot 23 jaar (uitz. 25 jaar bij sanctie van 7 jaar 
begeleiding van een +16-jarige)

▪ Geen open afdelingen meer ( Brussel!) 
▪ VOS enkel nog toegankelijk voor time-out van veertien dagen ( art. 48 § 1, 9°

decreet integrale jeugdhulp)
Overgangsbepaling met oog op zorgzame transitie en uitstroom reguliere VOS →beschikkingen en 
vonnissen lopend op 1/9/2022 kunnen verder worden uitgevoerd tot einddatum 
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▪ Oriëntatie (De Grubbe)

▪ Begeleiding (De Zande en De Kempen)

▪ Langdurige begeleiding (De Kempen en De Zande)

▪ Uithandengeving (Vlaams Detentiecentrum Beveren)

▪ Time Out (De Zande en De Kempen)



▪ De Grubbe: 53 (44 jongens + 9 meisjes)

▪ De Markt: 80 (54 jongens en 26 meisjes)

▪ De Hutten: 42 ( jongens)

▪ Beernem: 53 (van 53 meisjes naar: 35 meisjes en 18 jongens)

▪ Ruiselede: 53 (jongens)

▪ Wingene: 35 (jongens)

▪ Beveren: 8 UHG

▪ Totaal: 324



▪ De Grubbe: 79 (62 jongens en 17 meisjes)

▪ De Kempen: 123

▪ De Markt: 62 (jongens en meisjes)

▪ De Hutten: 61 (jongens)

▪ De Zande: 141

▪ Beernem: 53 (jongens en meisjes)

▪ Ruiselede: 53 (jongens)

▪ Wingene: 35 (jongens)

▪ Beveren: 8 UHG (jongens)

▪ Totaal: 351



▪ De Grubbe: 79 (jongens en meisjes)

▪ De Kempen: 123

▪ De Markt: 62 (jongens en meisjes)

▪ De Hutten: 61 (jongens)

▪ De Zande: 141

▪ Beernem: 53 (jongens en meisjes)

▪ Ruiselede: 62 (jongens)

▪ Wingene: 35 (jongens)

▪ Beveren: 8 UHG (jongens)

▪ Totaal: 360







RNR-M (cf. RNR & GLM)

▪ Empirisch gevalideerde rehabilitatiemodellen die wijd verspreid zijn en via 

wetenschappelijk onderzoek hun effectiviteit hebben aangetoond bij jongeren (en 

volwassenen) die feiten plegen.

▪ 2 jaar lopend traject voor ontwikkeling en implementatie van module oriëntatie 

onder begeleiding van UG en VUB



RNR-M (cf. RNR & GLM)

▪ Normoverschrijdend gedrag is voorspelbaar

▪ Risicotaxatie: screening criminogene behoeften (noden)

▪ Risicoprincipe: mate van ingrijpen hangt af van risiconiveau

▪ Responsiviteit: behandeling afstemmen op kenmerken en noden van jongere/context

▪ Aanpak is gericht op reduceren van risicofactoren

▪ Belang van begeleidershouding en wetenschappelijk gefundeerde methodieken



RNR-M (cf. RNR & GLM)

▪ Maar risicotaxatie en elimineren van criminogene factoren alleen is onvoldoende en 

weinig motiverend

▪ Primary goods: Levensbehoeften als drijfveer van handelen

▪ Secondary goods: Manieren/middelen om levensbehoeften te realiseren en link 

met normoverschrijdend gedrag

▪ Aanpak is gericht op identificeren van levensbehoeften en het 

opstellen van prosociaal levensplan





Vaststelling:

▪ Begeleiding in de samenleving levert voor de meeste jongeren betere resultaten op

▪ Maar, soms is geslotenheid een noodzaak

▪ Zo snel mogelijk onderzoeken of een begeleiding in een gesloten omgeving aangewezen is op 

basis van een empirisch onderbouwde en gevalideerde methode

▪ Jongeren die geen baat hebben bij een begeleiding in een gesloten omgeving zo snel als mogelijk 

laten uitstromen





▪ Bepalen van het risiconiveau op basis van beslissingsboom

na 10 kalenderdagen: advies over de behoefte aan gesloten begeleiding



▪ Verfijnen risicotaxatie

▪ Verfijnen/bepalen responsiviteit

▪ Levensdoelen van jongere bepalen

▪ Advies over noodzaak verdere geslotenheid + duur

▪ Bindend advies (afwijking enkel mogelijk mits gemotiveerd )

▪ Indien evident, advies rond noodzaak aard andere vervolghulpverlening



▪ Tijdens de voorbereidende rechtspleging: maximaal 3 maanden – principieel maximaal 2 
keer verlengbaar met maximaal 3 maanden mits bijzonder gemotiveerde beslissing, na de 
minderjarige verdachte, zijn ouders of zijn opvoedingsverantwoordelijken te hebben 
opgeroepen; daarna enkel verlengbaar in de decretaal bepaalde uitzonderingsgevallen –

▪ Tijdens de fase ten gronde: maximaal  3, 6 of 9 maanden- niet verlengbaar

▪ Het aanbod in de GI is erop gericht de kansen van een minderjarige op re-integratie te 
maximaliseren door kans op recidive te verminderen en welzijn te verhogen

▪ Via de inzet van onderwijsactiviteiten, pedagogische activiteiten en methodisch 
onderbouwde acties stellen we drie doelen voorop die gericht zijn op gedragsverandering:

o Verkenning

o Vergroten van inzichten, competenties en vaardigheden

o Verbinding en transfer



▪ Alternatief voor uithandengeving

▪ In principe na maatschappelijk en medisch psychologisch onderzoek (maturiteitsgraad, persoonlijkheid en omgeving, evt. 

aard, frequentie en ernst feiten)

o Tot 2 jaar: 12-13 jaar op ogenblik van de feiten (uitzonderlijke omstandigheden)

o Tot 5 jaar: 14-15 jaar op ogenblik van de feiten (uitzonderlijke omstandigheden)

o Tot 7 jaar: 16-17 jaar op ogenblik van de feiten (max tot 25 jaar)

▪ Halfjaarlijkse evaluatie (vanaf 18j jaarlijks) met mogelijkheid om vervolgtraject uit te werken

▪ Gericht op begeleiding en re-integratie

▪ Focus op zelfredzaamheid, eigen regie, opleiding en tewerkstelling

▪ Intramuraal en extramuraal

▪ Partners uit volwassen aanbod



▪ Instroom

▪ Dwz dat jongeren worden veroordeeld volgens het volwassenen strafrecht

▪ Blijft bestaan MAAR principieel cumul met eerdere gesloten begeleiding als sanctie 
noodzakelijk

Uitz: oorlogs- humanitaire en terroristische misdrijven (136bis, 136ter, 136quater, 

136sexies, 137, 140, 141 SW)

levensdelicten (inclusief roofmoord) (393, 394, 395, 396, 397  en 475 SW) en alle vormen 

van verkrachting in alle vormen (375 en 376 SW) 

▪ Verblijf in Vlaams Detentiecentrum in Beveren tot max 23 jaar, dan doorschuiven naar 

federale gevangenis



▪ VOS

▪ Toewerken naar herstart van lopende traject

▪ GI als meerzijdig partijdige bemiddelaar

▪ Twee weken, jongere keert terug naar voorziening

▪ 4 leefgroepen: De Zande & De Kempen



▪ SDJ, ACT en VZB

▪ Psychiatrie

▪ HCA

▪ Delictgerichte contextbegeleiding

▪ Partners Jeugdhulp en VAPH

▪ Scholen en CLB

▪ Specifieke hulpverlening

▪ …



▪ Aanmelding bij CAP (matrix)

▪ Instroom in module oriëntatie

▪ Advies

o Initiële risicotaxatie

o Verdiepende risicotaxatie

▪ Instroom module begeleiding

o Capaciteitsbeheersing CAP

o Werkwijze



▪ Aanmelding bij CAP (matrix)

▪ Instroom in module oriëntatie

▪ Advies

o Initiële risicotaxatie

o Verdiepende risicotaxatie

▪ Instroom module begeleiding/ instroom module langdurige begeleiding

o Capaciteitsbeheer CAP

o Werkwijze



▪ Onthaal 2 dagen

▪ Oriëntatieperiode programma onderwijs en leefgroepwerking

▪ Module begeleiding start van een individueel handelingsplan

▪ Leefgroepwerking

▪ Onderwijs

▪ Forensisch aanbod







http://www.raymondjames.com/vandenboschcapitalmanagement/pdfs/Your_Plan-Reality.pdf


▪ Samenwerking GI en private voorzieningen

o Forensische partners: HCA en delco

o Inzetten op continuïteit voor lopende VOS

▪ Gedeeld handelingsplan



Oefenmoment in kader van integratie (met en zonder begeleiding)

▪ Dagbezoek / weekendbezoek

▪ Extern schoollopen

▪ Werken

▪ Vrije tijd



▪ Niet gelijk aan opsluiting

▪ Een modaliteit om hulpverlening mogelijk te maken

▪ Bescherming

▪ Beveiliging

▪ Gradaties

▪ Nabijheid

▪ Verantwoordelijkheid



▪ In ontwikkeling

▪ Thema's:

o Omkadering en tijdsbesteding

o Personeel

o Opname

o Persoonlijke levenssfeer

o Sanctiebeleid

o Infrastructuur


