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De gemeenschapsinstellingen



De gemeenschapsinstellingen
Een specifieke setting

Afdeling GI-
hoofdbestuur

GI De Kempen 
- Mol:

De Markt | De 
Hutten

GI De Zande:
Ruiselede | 
Beernem | 
Wingene

VDC Tongeren

GI De Grubbe
Everberg



Vier instellingen…
…één missie

Startend vanuit geslotenheid samen kansen creëren. 

“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.”

We doen dit via een veilige werk-, leef-, leeromgeving waarin individuele 
ontwikkeling en groei van elke jongere binnen een positief klimaat centraal 
staat.



Eigenheid van een GI
• Duidelijke doelgroep: 

jeugddelictplegers (high en mediumrisk) – VOS met nood aan gesloten
en beveiligde opvang

• Niet vrij toegankelijk: Enkel jongeren via de jeugdrechtbank
• Open GI: jongeren vanaf 12 jaar
• Gesloten GI: jongeren vanaf 14 jaar (uitzonderingsclausule vanaf

12j)
• VOS tot 18 jaar, jeugddelictplegers tot 20 jaar
• Schakel in gedeelde trajecten

• To be: geen onderscheid open/gesloten meer, vanaf 14j en VOS 
enkel nog in time-out





Enkele cijfers ter illustratie



Enkele globale cijferramingen

Verhouding VOS – MOF jongens – open: 25-75
Verhouding VOS – MOF jongens – gesloten: 5-95
Verhouding VOS – MOF meisjes: 60-40



Profiel van alle Antwerpse jongeren in de GI’s in 
september 2019 (cijfers Insisto):

N= 71

VAPH: 25
BJB: 36
VAPH maar aangemeld in BJB: 7
Ongekend: 3



Verhouding VOS binnen deze cijfers

• Volgens de gegevens van CAP gaat het over 13 jongeren:

8 jongeren of 62% hebben een handicap
5 jongeren of 38% hebben een BJB-profiel. 



Opsplitsing naar  verblijfsduur

N= 36

VAPH
56%

BJB
22%

VAPH/BJB
22%

verblijf tussen 0-90 dagen

VAPH BJB VAPH/BJB

VAPH 11
BJB 23
VAPH/BJB 2



Opsplitsing naar  verblijfsduur

N= 33

VAPH
56%

BJB
22%

VAPH/BJB
22%

verblijf tussen 90-180 dagen

VAPH BJB VAPH/BJB

VAPH 9
BJB 11
VAPH/BJB 13



Opsplitsing naar  verblijfsduur

N= 9

VAPH
56%

BJB
22%

VAPH/BJB
22%

verblijf tussen >180 dagen

VAPH BJB VAPH/BJB

VAPH 5
BJB 2
VAPH/BJB 2



Profiel VOS-jongere in GI



Wie zijn deze VOS-jongeren met nood 
aan beveiligd verblijf?

• Geen nieuwe doelgroep, we kennen ze al
• Kenmerken:

• Meestal al lange gebroken hulpverleningstrajecten
• Trauma
• Gedragsmoeilijkheden
• Zelfbeschadiging
• Onrecht
• Kinderen in nood



Beveiligend verblijf 

o Definitie: Indien de leefsituatie van de jongere dermate precair is en de jongere 
onvoldoende bereikbaar is voor hulpverlening terwijl dit noodzakelijk geacht wordt, 
dan kan deze hulpverlening geboden worden binnen een beveiligend kader. Dit 
beveiligend aanbod heeft als doel de jongere en zijn context begeleidbaar te maken 
en de onveiligheid van de situatie van de jongere te keren tot een voldoende veilige 
leefsituatie, zodat reïntegratie in de samenleving en (her)aansluiting bij de reguliere 
hulpverlening mogelijk is. 

o Doelgroep: jongeren die zich aan de hulpverlening willen onttrekken, onder invloed 
van een negatieve context overschrijdend gedrag stellen of zichzelf in gevaar brengen, 
zoals slachtoffers van tienerpooiers, jongeren met autodestructief gedrag … De 
reguliere hulpverlening is ontoereikend. De jongeren hebben in deze fase van hun 
traject nood aan beveiligende opvang. Elke jongere in dit aanbod heeft structureel 
extra ondersteuning nodig en vraag een sterk geïndividualiseerde aanpak.



Beveiligend verblijf 
o Doelgroep: combinatie van verschillende van volgende elementen:

Ø het gedrag is niet van dien aard dat maatschappijbeveiliging noodzakelijk is, 
wel beveiliging van het individu

Ø zich onttrekkend aan de hulpverlening en persistent fuguegedrag
Ø ernstige verontrusting, met complexe (meervoudige) problematieken. De 

intensiteit van het gedrag maakt de jongeren niet begeleidbaar in een niet-
gespecialiseerde setting

Ø op het snijpunt tussen kinder- en jeugdpsychiatrie en jeugdhulp, waardoor 
zowel begeleiding als behandeling aangewezen zijn

Ø een lange en moeilijke hulpverleningsgeschiedenis, waardoor ze zich 
onvoldoende of niet affectief-relationeel kunnen hechten

Ø gebrek aan actieve, positieve context
Ø problematische schoolloopbaan
Ø Licht tot ernstig verstandelijke handicap met externaliserend of 

internaliserend storend gedrag



Wie zijn de VOS-jongeren?

• Casus X. (meisje, 17j)
• Vader verloren (zelfmoord) en moeder beperkt geïntegreerd (spreekt weinig 

Nederlands)
• Misbruikt (net als haar broer) in de context
• Normaal begaafd
• Meerdere keren BJB-voorzieningen en in GI (momenteel al 2 maanden)
• Slachtoffer van tienerpooier, tot 20 ‘klanten’ per dag
• Frequente fugues
• Wil graag op kamertraining of ontheming, wil graag terug naar school



Wie zijn de VOS-jongeren?

• Casus Y. (meisje van 16 jaar)
• 1ste residentiële plaatsing op 7j
• 2j OBC, dan MPI met wisselend crisis, time-out en psychiatrie
• sinds haar 14j onafgebroken in de GI
• Onveilige situatie in de context (seksueel misbruik door familielid)
• Licht mentale beperking, SEO fase 1-2, GES+
• Trauma, agressie, regressie, weinig emotieregulatie, zelfbeschadiging, 

angstaanvallen
• Verblijf van ups en downs, echter door complexiteit geen 

uitstroomperspectieven
• Nu (beperkt) gedeelde traject maar ook gedwongen opname
• Ondanks netwerktafels, extra budgetten, op vandaag nog altijd geen 

doorstroomperspectief of concrete engagementen



Wie zijn de VOS-jongeren?

• Casus Z. (jongen, 16j)
• Aanwezige moeder (maar beperkt door de zorg voor 2 jonge kindjes) 

afwezige vader (niet verwerkt dat papa plots uit beeld was)
• Lang gepest geweest, teruggetrokken (gamer)
• Veelgebruiker verdovende middelen en alcohol
• Normaal begaafd, maar afgegleden in schoolloopbaan, spijbelgedrag
• Ernstige gedragsmoeilijkheden thuis en in BJB-instelling
• Laag zelfwaardegevoel
• Nu drie maanden GI
• Kan wss niet terug naar huis, eerder richting BJB



Geslotenheid



Geslotenheid is een middel, geen doel

• Niet gelijk aan opsluiting
• Bescherming
• Beveiliging
• Gradaties
• Nabijheid
• Verantwoordelijkheid,
• maar ook een sluipend gevaar



Geslotenheid begint met zichzelf in vraag 
te stellen!

• Op organisatie niveau:

• Wat is onze visie op geslotenheid?

• Wat betekent dit voor: infrastructuur, personeel, procedures en afspraken,…

• Hoe kijken we naar trajecten?

• de onvoorwaardelijkheid



Geslotenheid begint met zichzelf in vraag 
te stellen!

• Op cliëntniveau:

• Voor wie

• Zo lang als nodig en zo kort als mogelijk

• Risico-inschatting



Geslotenheid begint met zichzelf in vraag 
te stellen!
• Voorbeeld GI-oriëntatie (focus op delictplegers):



Belangrijk binnen geslotenheid:

• Een programma dat oog heeft voor het versterken van veerkracht en het 
verminderen van kwetsbaarheid

• Binnen een veilig leef- leer- en werkklimaat voor jongeren en begeleiders

• Openheid binnen geslotenheid

• Binnen geslotenheid inzetten op connectie maken:
- Met de jongere
- Met de brede context
- Met externe partners
- Met de samenleving



Belangrijk binnen geslotenheid:

• Respecteer de pauzeknop, terug rust installeren

• Structuur, voorspelbaarheid als helpend gegeven

• Signalerings- of veiligheidsplan

• Participatief werken



Uitdagingen: loslaten of niet?



Slachtoffers tienerpooiers

• Onderschat probleem
• Dualiteit tussen zorg/nabijheid bieden en beschermen
• Dark number bij jongens die slachtoffer zijn
• Werken aan een gecoördineerde aanpak
• Gevaar van de social media
• www.stoptienerpooiers.be



Grote zorgen over suïcidepogingen 
jongeren in gesloten jeugdzorg (NL) (bron NOS)

• Een groeiend aantal suïcidale jongeren belandt nu op gesloten afdelingen 
in de jeugdzorg. Ook daar gaan de pogingen en ernstige zelfmutilaties 
door. Dit probleem moet direct worden aangepakt, zegt Peer van der 
Helm, de Leidse lector residentiële jeugdzorg. De situatie voor de 
kinderen en het personeel is dermate ernstig geworden en dreigt nu 
verder te verslechteren.
• De laatste jaren is er een stijging van het aantal suïcides bij kinderen in de 

jeugdhulp zichtbaar. In 2014 stapten tien jongeren, die bekend waren bij 
hulpverleners, uit het leven. Een van hen verbleef tijdens de daad in een 
gesloten jeugdhulpinstelling. Vorig jaar was dit aantal gestegen naar 
negentien jongeren, waarvan vijf in een gesloten jeugdhulpinstelling. Dit 
blijkt uit opgevraagde cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
• En dan spreken we nog niet over het aantal pogingen….



• Ter illustratie toont onderstaande figuur de person-based rates van 
suïcidepogingen in 2017, in de regio Groot Gent. Hieruit blijkt dat vooral 
jonge vrouwen (-20 jaar) en vrouwen tussen 45 en 55 een risicogroep zijn 
wat betreft suïcidepogingen. Figuur 1. Person-based rates
suïcidepogingen, Groot Gent, 2017, volgens leeftijd en geslacht.(bron 
zelfmoord1813.be)



Bij ons?

• De Vlaamse (en bij uitbreiding Belgische) cijfers zijn sowieso hoog ten 
opzichte van de Europese landen, en in het bijzonder ten opzichte van 
Nederland. .(bron zelfmoord1813.be)

• De helft van de jongeren in de jeugdhulp denkt aan zelfmoord of 
verwondt zichzelf. Dat blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven, waarbij 
271 jongeren tussen 10 en 21 jaar bevraagd werden. De helft van hen 
verbleef in een voorziening, een op de vijf in een pleeggezin. (bron Knack
2018)



Een ruimer probleem

• 1 op 5 Vlaamse jongeren kampt met psychische problemen. En door die 
problemen verlaten heel wat jongeren vroegtijdig de schoolbanken, 
spijbelen ze of komen in een depressie terecht.

• Daarnaast voelen veel jongeren zich ook lichamelijk niet goed in hun vel.

• (tip: steun Rode neuzendag!)



Module herstelgerichte time-out GI blijft 
een rol spelen!
• We geven jongeren - bij wie de hulpverlening in 

een minder gestructureerde en beveiligde setting 
dreigt te blokkeren – de kans om toe te werken 
naar een hervatting van de dialoog met de 
betrokken voorziening

• Een sterk gestructureerd en gemonitord aanbod 
waarin de jongere op maat van zijn/haar 
mogelijkheden en beperkingen intensief wordt 
voorbereid op een herstart van het lopende 
begeleidings- of behandeltraject

• Twee weken



Elke jongere heeft het recht op

Gewoon te zijn
Gelukkig te zijn 
Een warm nest

Wij zijn aan zet!!!  



Afsluitend…

“Veiligheid creëer je niet door hoge muren te bouwen, 
maar door deuren te openen.”

(U. Kekkonen, Fins staatsman)



Bedankt voor jullie aandacht!



Wanneer gaat de 
deur op slot? 

Reflecties over beveiliging
van en verbinding
tussen jongeren en
samenleving 

COJ-studiedag 
Leuven, 

18/10/2019



Kinderrechtenperspectief: 
vrijheidsberoving- vrijheidsbeneming 
– vrijheidsbeperking  

n IVRK
ØArtikel 37: wanneer een Staat kinderen van 

hun vrijheid berooft dan moet het 
beantwoorden aan een aantal voorwaarden wil 
men de rechten van het kind respecteren. Het 
moet wettelijk zijn – zo kort mogelijk-
uitzonderlijk en door een onafhankelijke 
instantie toetsbaar 

22/10/19



Kinderrechtenperspectief 

n Havana Rules:  regels voor de bescherming 
van minderjarigen die van hun vrijheid zijn 
beroofd

Ø Vrijheidsberoving is elke vorm van 
inhechtenisneming, gevangenneming of 
plaatsing van een persoon in een openbare of 
privé-instelling, die hij niet gemachtigd is op 
eigen initiatief te verlaten, bevolen door een 
gerechtelijke, administratieve of andere 
autoriteit.

22/10/19



Kinderrechtenperspectief 

n Aanbevelingen van de Raad van Europa 
(2008):

Ø Art. 21.5 : Vrijheidsberoving is elke vorm van 
plaatsing op grond van een beslissing van 
een gerechtelijke of administratieve autoriteit 
in een instelling die hij niet gemachtigd is op 
eigen initiatief te verlaten.

22/10/19



Kinderrechtenperspectief 

n Definities pogen het woord 
vrijheidsbeneming te definiëren en verwijzen 
ook naar de soorten voorzieningen of 
instellingen. 

n Woorden en betekenissen: “besloten opvang” 
, “gesloten opvang” ,“vrijheidsbeperkend” , 
“vrijheidsbeneming”. -> recht op duidelijke en 
heldere informatie op maat van minderjarigen 

22/10/19



Klachtrecht 

n Intern en extern goed uitgebouwd klachtrecht 
en rekenen op een onafhankelijk ambt 

n Commissie van Toezicht voor 
jeugdinstellingen 

22/10/19



Commissie van Toezicht 

22/10/19



Lessen vanuit de CvTj

n Wat zijn rechten? In een voorziening en 
procedurele rechtswaarborgen? 

n Rechtspositieregeling van bij de start 

n Nadenken: hoe zetten we rechten in? Geen 
eindfase! 

22/10/19



Lessen vanuit de CvTj

n Populatie: VOS -> maar onderschat 
verscheidenheid niet (bescherming tegen 
zichzelf? Omgeving? Behandeling?)

n Leeftijd
n Maturiteit 
n Verstandelijke capaciteiten 
n Taal
n Sociaal-emotioneel functioneren 
=> Personeelskader! 

22/10/19



Lessen vanuit de CvTj

n Onthaal en onthaalfase -> voorbij de 
gestandaardiseerde trajecten 

n Begeleiding 
Ø Relatie met opvoeders 

Consequente en rechtvaardige 
houding 

Luisteren zonder te veroordelen
Verzorgend
Aanspreekbaar en betrouwbaar
Open dialoog

22/10/19



Lessen vanuit de CvTj

“Ik en ook de andere jongens uit mijn leefgroep 
zeggen vaak tegen elkaar dat we hier het best 
zoveel mogelijk zwijgen en gewoon doen alsof 
we voldoen aan de verwachtingen. Maar 
daardoor kroppen we wel veel op.” 

22/10/19



Lessen vanuit de CvTj

Ø De dagelijkse routine doorbreken
Activiteiten samen met opvoeders
Activiteiten door externen

Ø Leefregels 
Hoeveelheid formele en informele regels
Verschillende toepassing
Onzekerheid en angst voor overtreding 
Sanctie 
Dialoog mogelijk? 

22/10/19



Lessen vanuit de CvTj

n Contact met de buitenwereld -> vermijd 
artificiële setting 

n Veiligheid -> afzondering? 

n Onderwijs -> uitdagingen 

n Re-integratie: naadloze trajecten, vermijd 
“wachtruimte”

22/10/19



Lessen vanuit de CvTj

n Proeftuinen -> op weg naar meer autonomie 
en zelfstandigheid in een huiselijke sfeer

n Gecontroleerde vrijheid -> het “normale 
leven” benaderen

n Vermijd verschillende toepassing van rechten 
afhankelijk van de plek waar men zit 

22/10/19



Lessen vanuit de CvTj

“De eerste weken waren de hel. Plots geen 
contact meer met de buitenwereld. Dat is om 
ons tot onszelf te laten komen, maar het is té 
hard. Sommigen zijn hier belangrijke zorg-of 
steunfiguren voor anderen buiten. De bruuske 
beslissing om de buitenwereld af te snijden, 
brengt helemaal geen rust.” 

22/10/19



Lessen vanuit de CvTj

“ Ja, ik heb een agressieprobleem. Dat weet ik. Toen 
ik hier kwam was het de eerste keer dat een 
begeleider mij kwam vragen aan wat ze konden zien 
dat ik een moeilijk moment heb, wat me dan zou 
kunnen helpen en wat we samen konden 
uitproberen. Dat had nog nooit eerder iemand 
gevraagd.” 

“ ’ s Avonds kan het er druk aan toegaan als alle 
meisjes er zijn. Opvoeders lijken de sfeer goed aan 
te voelen en ontmijnen  de drukte en spanningen 
door met een deel van jongeren naar buiten te gaan. 
Dat werkt beter dan voortdurend opmerkingen te 
moeten geven. Daarna keert de rust snel terug. 
Kleinschalig werken is belangrijk om een 
groepsleven leefbaar te houden. “ 
(maandcommissaris)

22/10/19



Pedagogisch handelen: centraal

n Wat doen we? Programma: waarin verschillen 
we van de residentiële opvang? 
Verslavingszorg! -> expertise tijdig betrekken 

n Hoe zo kort mogelijk houden? Motiveren! 
Daarin schuilt onze verplichting 

22/10/19



Tot slot en ter inspiratie 

n Graag omkeren: Wanneer gaat de deur open? 

n Om welke deur gaat het? 
ü Omheining? 
ü Buitendeur?
ü Kamerdeur?
ü Woonkamerdeur?
ü Therapiedeur? 
ü Deur met de buitenwereld? 

22/10/19



Met dank! 

Inge Schoevaerts 
Secretaris van de Commissie van Toezicht voor 
jeugdinstellingen 
Coördinator Klachtenlijn Kinderrechtencommissariaat 
Inge.schoevaerts@vlaamsparlement.be

www.cvtj.be
www.kinderrechtencommissariaat.be
Facebook: @kinderrechtencommissariaat
Twitter: @KRCommissaris

22/10/19

mailto:Inge.schoevaerts@vlaamsparlement.be
http://www.cvtj.be/
http://www.kinderrechtencommissariaat.be/
https://twitter.com/KRCommissaris


Lundy, L. (2007). Voice’ is not enough: conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the 
Child, British Educational Research Journal, 33(6), 927-942.





Kun je in privacy bellen / contact hebben met je familie?

Ben vrij om contact te hebben met je vrienden? 

Mag je in je eigen taal communiceren met je familie tijdens bezoek / aan telefoon? 

Komt je familie elke week op bezoek? 

Heb je bezoek gekregen ?







0 kinderen achter slot, een noodzakelijk streven

Wanneer gaat de deur op slot
Peter Dijkshoorn, kinder- en jeugdpsychiater, bestuurder Accare,OZJ

Beweging van 0
Twitter @PDijkshoorn

Leuven, 18-10-2019



Een nieuwe wet

Geen delict, geen opsluiting.
Kan dat?

Uw uitdaging!



dodelijke ongelukken ßà uithuisplaatsingen

Onderzoek na elke 
calamiteit?

Jaar                aantal Jaar               aantal

Dodelijke ongevallen ja 1975 2500 2018 680

Uithuisplaatsingen 
kinderen

nee 1998                   26000 2018                     46000





Beweging van O 
• Gaat voor grote doelen, want dan bereik je meer,
• met kennis van goed geschoolde professionals,
• die werken volgens EBP (best bewezen werkzame methodes)
• en die uitstralen hun vak te beheersen
• zodat probleemeigenaars hún vragen hun probleem aan te pakken
• Samen met anderen







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Factoren die rol spelen bij opnames kinderen 

        = research 

 

We nemen heel 
veel kinderen op 

0 opnames 

Hebben we data 
op basis waarvan 
we 
verbeterpunten 
kunnen bepalen? 

Flevoland-onderzoek:    
We hebben ambulant  en 
klinisch geen adequate 
probleemanalyse 

……………………………… 

Flevoland-onderzoek:        
We behandelen ambulant  
en klinisch goed 
behandelbare problemen 
niet 

Flevoland-onderzoek:                 
We hebben ambulant en klinisch 
geen doelen geformuleerd van 
en  met kind en ouders, terwijl 
we weten dat behandelen dan 
niet werkt 

Promotie-onderzoek 
(2019):                                
We halen kinderen 
ondoelmatig uit huis 

Als kind lang in instelling is 
wordt resultaat kleiner en soms 
negatief 

campagne 

Als we 
medewerkers 
beter scholen 
worden 
resultaten 
beter 

………………. 
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Figuur 1: Factoren die rol spelen bij separeren 

        = research 

 

Startsituatie 
Accare, 400 
separaties per 
jaar 

0 separaties 

Besluit en 
overtuiging 

Risicoweging 

Evidence based 
werken 

Niet opnemen 

Doelen van kinderen en ouders 

Snel naar huis en/of 

Snelle afwisseling met thuis 

Ouder tijdig adequaat 
behandelen 

Campagne 

………….. 
Bestuur 
organisatie 

Politiek 
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• Besluit dat het kan
• Grote doelen
• Doelen met jongeren en ouders
• Goede probleemanalyse
• Risicoweging ambulant
• Risicoweging in instelling
• Evidence based zorg
• Durf risico te nemen
• De hele regio moet mee

• Armoede
• Trauma van de jonge ouder
• Topsport: altijd nieuwe wegen naar 

beter
• Ervaringsdeskundigen
• De groepsbehandelaar
• De directeur
• De wethouder
• De minister
• E.v.a. factoren

FACTOREN NAAR 0 SEPARATIES



evidence based behandelen, 
voorbeelden:

•KINGS, Kind in nieuw gezond systeem
•Trauma
•Autisme
•Werken met doelen van kinderen en 

ouders
•……………………..



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Factoren die rol spelen in het voorkomen van uit huis plaatsen 

        = research en development 

 

Startsituatie 0 kinderen uit huis 

Over 
mishandeling 
durven praten 

…………………… 

Risicoweging  

Meeleefgezinnen 

………………………. 

……………………… 

KINGS 

campagne 

…………… 
 



Factoren naar 0
• Adequate probleemanalyse
• Logeergezinnen
• Traumabehandeling ouder
• Traumabehandeling kind
• Evidence based hulp bij gedragsproblemen
• Armoede aanpak
• Vroegherkenning hechtingsproblemen
• Preventie hechtingsproblemen
• Optimale behandeling hechtingsproblemen
• KOPP (kinderen van ouders met psychiatrische problematiek
• ……………..
• ……………..





0 kinderen achter slot. 
Waarom moeten we daarnaar streven?

• Er kan meer dan we denken
• Grote doelen werken beter
• Rechten van kinderen 
• Morele plicht
• We kunnen meer dan we denken



0 kinderen achter slot

Dank u en ik wens u succes en vooral plezier.





§ Structuur in het dagelijks leven

§ Een gepast therapeutisch aanbod

§ Wat met de (afwezigheid van) motivatie bij de jongeren

§ Dwang in de hulpverlening - geslotenheid

§ Hoe verbinding maken met jongeren die verbinding afwijzen?



§ De meerderheid van onze jongeren heeft intrinsiek te weinig 
structuur om zichzelf te organiseren

§ Dus nood aan externe structuur om hun leefomgeving vorm te geven

§ Oproepen gericht op deze doelgroep spreken over: 
§ “strikte structuur – gefaseerde werking”

§ ”zeer gestructureerd verblijf”

§ ”intensief gestructureerde fase”

§ Bedoeld wordt: de jongere moet gedwongen worden in structuur

§ Maar: meer dwang genereert een verhoogde kans op escalatie



§ We zoeken naar structurerende elementen die niet dwingend zijn, 
maar wél ”strikt, duidelijk en intensief”

§ Structuur in de omgeving: beweging doorheen het gebouw (ruimte)

§ Een ‘evidente’ dagindeling (tijd)

§ Geen ‘onnodige’ regels maar maximaal gedeeld 

§ Structuur is niet afhankelijk van aanwezigheid of gedrag van 
jongeren

§ … maar dus wel van de houding en het gedrag van de begeleiding
§ Stiptheid
§ Blijvend uitnodigen
§ Individuele gesprekken

§ Voorbeelden: activiteiten in het dagelijks leven, ateliers, instituten…



§ Vaak wordt de afwezigheid van motivatie gezien als zeer 
belemmerend voor begeleiding en behandeling.

§ Evenwel: jongeren zijn heel gedreven en dynamisch, wíllen veel

§ Omgekeerd: hoe gemotiveerd is de jeugdhulp om aan de slag te 
gaan met wat de jongeren willen?

§ Wat is het aanbod dat we zelf creëren waarvoor motivatie vanuit de 
jongere zelf niet nodig is?



van gedwongen omsingelen
naar 

ondersteunend omringen



§Aan alle fantastische medewerkers van de 
Switch!

§Aan alle meisjes die ons doorheen 10 jaar met hun 
aanwezigheid vereerden!

§Aan alle collega’s uit andere organisaties die mee op weg 
gingen!

§Aan heel De Wissel om te zijn wie ze is!



De Switch
Sint Pieters Rode (Holsbeek)

016/441932

switch@wissel.be

www.wissel.be

mailto:switch@wissel.be
http://www.wissel.be/


GESLOTEN, GESLOTENHEID, 
BEVEILIGING, BEVEILIGEND.
HUN BETEKENIS BIJ ZORG VOOR 
HAPERENDE 
ONTWIKKELINGSTRAJECTEN

STEF DECOENE
LISN

STEFDECOENE@GMAIL.COM
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• Inleiding

• een redeneerschema

• een voorbeeld
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1.  INLEIDING

• Zorg/hulpverlening heeft een minstens ambivalente houding 
t.a.v. de begrippencluster ‘gesloten’, en de verwachting dat 
de private zorg hier aanbod dient te ontwikkelen.

• De overheid heeft een vaak door medialogica aangestuurde 
mening over hoe ‘gesloten’ concreet gemaakt kan/moet 
worden.  De hieruit afgeleide beregeling werkt niet direct 
positief in op de net beschreven houding vanuit  de 
hulpverlening

• de recente brief rond beveiligende opvang is in mijn lezing 
een best genuanceerde eerste poging terug het midden te 
gaan zoeken.
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2. EEN REDENEERSCHEMA OM ONDER 
MEER OVER DE BEGRIPPENCLUSTER TE 
BEGINNEN NADENKEN.

• What works (wanneer, voor wie, en hoe) is een algemene, én 
robuust gevalideerde benadering van hoe problemen, o.a. in 
de hulpverlening/zorg, kunnen worden aangepakt

• normoverschrijdend handelen

• diverse vormen van (psycho)pathologie 

• ontwikkelingseconomie

• gender(on)gelijkheid

• ….
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• we weten dat interventies meer kans op slagen 
maken indien ze ‘in de samenleving’ zelf gebeuren

• dat wil ook zeggen dat hoe meer afgesloten van de 
wereld interventies gebeuren, hoe hoger de drempel 
is voor ‘werkzaamheid’; hoe artificiëler de omgeving 
hoe hoger de drempel voor ‘werkzaamheid’

• in het algemeen
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• we weten ook dat interventies in voldoende rijke sociale 
omgevingen een lagere drempel hebben tot werkzaamheid 
(‘introduce human contact’; ‘work with and in relationships’).

• En we weten dat direct, ongefilterd reageren op een 
probleem contraproductief is.

• enz ….
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er is een verwarrende mix van begrippen:

• risicobeheersing

• Afsluiting, mate van geslotenheid

• veiligheid, mate van beveiliging

En het is belangrijk deze binnen het net 
beschreven redeneerschema correct te plaatsen
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MET BOVENDIEN:

• residentieel vs ambulant is een dimensie eerder 
dan een tweedeling

• open versus gesloten is een dimensie eerder dan 
een tweedeling

• (on)veiligheid/beveiliging is, opnieuw een 
dimensie, eerder dan een tweedeling

9



• risico en risiconiveau (low, medium, high) heeft 
betrekking op de hoeveelheid en aard van de 
veroorzakende processen, en is dus steeds een 
operationarisatie van ‘intensiteit van interventies’.  

• Hoe hard zal er gewerkt moeten worden :)

• low, medium high risk gaan over mate van 
behandelintensiteit, maar kunnen vanzelfsprekend 
vertaald worden tot een van de manieren van beveiliging 
van de samenleving via minder of minder intensieve 
interventies

• risico-niveau is onafhankelijk van de keuze voor mate van 
geslotenheid, en staat evenmin in een eenvoudige één-
één relatie met mate van beveiliging

10



+  

• geslotenheid, beveiliging, beveiligende handelingen
zijn géén interventies, maar of 

• mogelijke manieren om responsiviteit (het hoe van de 
interventies, hier op niveau van de organisatie), die 
faciliterend of belemmerend kan zijn, meer kans op 
slagen te bieden. 

• of directe reactie op het probleem eerder dan op de 
veroorzakende processen
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mate van beveiliging/geslotenheid

geslotenheid
afsluiting



• de betekenis van beide opties is fundamenteel verschillend.

• het eerste wordt bepaald NADAT de veroorzakende 
processen in beeld zijn gebracht, behandelintensiteit is 
bepaald, en de te verkiezen interventie(s) zijn geïndiceerd.  
Het is geen reactie maar een aspect van 
handelingsplanning (en wordt eerder “laat” in het 
beslisproces genomen).  Het kan dus ook uitgelegd en 
gemotiveerd worden, en heeft professioneel 
behandelingslegitimatie.

• het tweede is een reactie (‘tit for tat’) op bepaalde (binnen 
het redeneerschema, weinig belangrijke) aspecten van het 
probleem — bv de mediatieke aandacht, de zichtbaarheid 
van het probleem …..
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en dit betekent:

• bij de aanpak van een probleem = zorg/hulpverlening, moet er 
nagegaan worden hoe en in welke mate een interventie kan 
interageren met kenmerken van de jongere én de hulpverlener 
én de organisatie, waardoor een bepaalde vorm van 
beveiliging/geslotenheid noodzakelijk wordt geacht.  En er moet 
bekeken worden wat de eventuele negatieve impact kan zijn op 
de werkzaamheid (voor deze specifieke cliënt) van de gekozen 
interventie.

• En beoordelen of een mate van beveiliging/geslotenheid voor 
een jongere noodzakelijk is, vooronderstelt gerichte = 
gevalideerde én gestructureerde diagnostiek, en evaluatie van 
de kosten/baten inzake werkzaamheid van de gekozen 
interventie.
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BEVEILIGEN :

• waar tegen?

• agressiviteit, agressie, geweld?

• (para)suicidialiteit, zelfmoord?

• brandstichting, vandalisme

• onwelzijn ….

• ten voordele van wie?

• de jongere?

• de samenleving?

• de hulpverlener?

• de zorgorganisatie?
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• MATE VAN GESLOTENHEID is een organisatievorm die de 
wereld in meer of mindere mate buiten houdt. Die de jongere 
afschermt.

• Het is, ook voor mij, verleidelijk om geslotenheid te beschouwen 
als een specifieke (extreme) vorm van beveiliging, maar ik 
twijfel.  De negatieve impact van afsluiting (de meer extreme 
vormen van geslotenheid) is zeer groot—voor cliënt, voor 
hulpverlener, voor de organisatie.  Het is voor de cliënt, ook snel 
interpreteerbaar als rechtstreekse reactie op het probleem, 
eerder dan om een hulpmiddel om werkzame interventies 
mogelijk te maken.  Niet als afscherming van de wereld, maar 
afscherming van de jongere (voor de wereld).

• misschien is het beter om te spreken over mate van openheid, 
en om ‘afsluiting’ niet te beschouwen als waarde op de dimensie 
‘openheid’.
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• wat en hoe en wie beveiligt een steeds gesloten deur? Een 
minimum bezetting? Een camera?  een tuin? Camera maar niet-
gesloten deuren?  vastgeschroefde tafels en stoelen? De hoogte 
van omheining of muren of beton?  De meer of minder 
geïsoleerde ligging van de setting? afwezigheid van bestek?  
een hoek om alleen te zitten?  niet gestructureerde tijd?  strikte 
regels?  een (niet) samenhangend team ….?  Balans man/vrouw? 
Leeftijd hulpverlener?  Fysieke presence van een hulpverlener?  
Groepssamenstelling?  Communicatiestijl van het team? 
………………………

• Het zou zo leuk zijn om hier een rechttoe rechtaan kookboek voor 
te hebben :)!
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terzijde

• de oproep beveiligende opvang lijkt vooral te gaan 
over beveiliging in het belang van de jongere (ook al 
worden de hulpverlener en de omgeving genoemd), 
en t.a.v. fugues en agressie.

• maar ….

18



19



20



• noteer de wetenschappelijk te problematiseren term: 
‘verontrusting’… Wat zou dat nu kunnen zijn?

• Het wisselen tussen beveiliging en 
vrijheidsbeperking/afsluiting

• Het wissel tussen beveiliging in belang van de jongere, vs 
geslotenheid in verondersteld belang van de ‘samenleving’.

• de herinnering dat de gedragswetenschappelijke 
differentiatie tussen VOS en MOF te problematiseren blijft.
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3.  EEN VOORBEELD 
(OVER DE INTERACTIE TUSSEN MATE VAN BEVEILIGING EN CLIËNTKENMERKEN)

• neem, als mogelijke start, zelfdeterminatietheorie.  
Elk handelen wordt bepaald door het proberen 
realiseren van (een of meerdere van) drie doelen:

• competentie

• verbondenheid

• autonomie (self-endorsed functioning, morele 
zelfsturing)
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• En laat ons volgende premissen hanteren:

• Socialisatie is gericht op burgerschap, en dat 
betekent het bereiken van een aanvaardbaar 
niveau van morele zelfsturing (interventies moeten 
dus dit helpen tot stand komen)

23



• Handelen communiceert. Het communiceert denken, 
voelen, en doelgerichtheid (bv verbondenheid, 
competentie, autonomie)

• De jongeren die in de omzendbrief worden 
geïndiceerd handelen vanuit de aangeleerde attitude 
dat ze er, als puntje bij paaltje komt, alleen voor zullen 
staan, en dat wat ((voor hen)) belangrijk is, op 
zijn/haar eentje zal moeten worden bereikt.
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• En neem nu fugue.... ( in de veronderstelling dat dit bij 
jongere x een ernstig probleem is) …

• Hoe starten we met het beantwoorden van de vraag 
of en zo ja in welke mate, beveiliging noodzakelijk is?  
Wat communiceert de fugue?

• Hoe/wanneer kan beveiliging bijdragen tot het 
werkzaam aanpakken van dit probleemgedrag?

• Hoeveel beveiliging is er eventueel nodig?  Waar 
hangt dit van af?

• Hoe gesloten moet dit dan gebeuren?
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probleembeschrijving: bv, waar loopt de jongere 
naar toe?  Hoe vaak?  Hoe pakt hij dit aan?  

Berokkent de fugue schade?  Hoe lang duurt de 
fugue? enz., enz.

Probleemanalyse: welke factoren/processen 
veroorzaken de fugue(s)?  Wat streeft de jongere 

na?  Welke uitlokkende, verzwarende, vertragende 
factoren zijn doorheen, bv. verschillende fugues, 

merkbaar? enz. enz .
bepaal behandelintensiteit

Bepaal de best mogelijke interventies t.a.v. de door u gekozen 
behandeldoelen, en kies deze die bij deze jongeren het meest 

werkzaam zouden kunnen zijn

Evalueer of er bij of keuze van interventies, of uitvoering van de 
interventie faciliterende of hinderende factoren zijn die in 

rekening moeten worden gebracht om de interventie kans op 
slagen te geven

o.a. moet er bijzondere aandacht voor beveiliging
zijn?  is een zekere mate van geslotenheid noodzakelijk 

(en productief)?
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