WAT ZEGGEN OUDERS?
Bron: adviezen van ouders
Datum 3/09/2020
Context: synthese opgesteld uit bronmateriaal if ad ie en oor het lerend net erk be eiligend
erblijf West-Vlaanderen
Thema: beveiligend verblijf

Visie / bevraging cliënten over het aanbod be ei ige d e b ijf 1

Visie vanuit voorbereidende werkgroepen met ouders ifv het decreet Jeugddelinquentierecht:
Tijdens de bevraging van de ouders, in voorbereiding van het nieuwe jeugddelinquentierecht decreet,
kwamen bepaalde basisprincipes telkens naar boven. Deze blijven, voor de ouders die meewerkten
aan de voorbereidende gesprekken, van belang voor de uitwerking van alle aanbod en elke
begeleiding binnen het jeugddelinquentierecht.
Algemene aandachtspunten (zoals naar voor gebracht tijdens de hoorzitting in het Vlaams Parlement):
Ouders duiden er op dat hulpverlening, al of niet in gesloten context, steeds moet aangeboden
worden.
Daarbij moet aandacht gaan naar de volgende 6 aandachtspunten:
1. wijzen op deel verantwoordelijkheid; hier past de sanctie
2. aandacht voor het feit dat men zich kan herpakken en het leven daarna zo veel mogelijk
voorbereiden: re-integratie
3. bij deze re-integratie horen 2 zaken: de jongere moet beter inzicht krijgen in het eigen
functioneren en reageren, het eigen aandeel: en het pedagogische, lerende aanbod
4. daarnaast moet de jongere weten dat door het gebeurde een aantal zaken geschonden zijn:
werken aan herstel, zowel materieel als relationeel, zowel naar het slachtoffer als naar de
eigen context (belangrijke relevante personen rond de jongere)
5. wat een grote rol speelt bij de aanpak, en de beoordeling is volgens ouders de drijfveer bij
de jongere, dit moet onderwerp van gesprek zijn en meespelen bij de hulpverlening om
herval te verhinderen
6. hier komt men ook bij motivatie/zingeving bij de jongere: in het lerende, herstellende
aspect zijn dit zaken die heel belangrijk zijn (een jongere die het gevoel heeft van 'niets te
verliezen' zal zich ook navenant gedragen).

1

Er is een bevraging lopende, op Vlaams niveau, waarbij vragen van de voorzieningen voorgelegd
worden aan ouders en jongeren.
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Het was de uitdrukkelijke vraag van ouders om in de toekomst te werken met een gescheiden
opvang voor enerzijds daders, naast jongeren die eerder slachtoffer zijn (ook al zijn ook zij soms
mede-dader).
Ouders spraken hier over een verblijf dat slachtoffers vooral moet beveiligen tegen hun eigen
gedrag. Hier mag de sanctie niet de insteek zijn. De klemtoon ligt op beveiligende opvang,
beveiligend zijn voor de jongere zelf. Het moet een aanbod zijn dat jongeren 'beveiligt' tegen het
risico dat ze lopen door eigen gedrag: weglopers, straatslapers, jongeren die het slachtoffer zijn van
b tienerpooiers drughandel groepsagressie
Er moet een grotere duidelijkheid zijn tussen MOF/VOS (VLS): geen mix van de beide
groepen. Ouders pleiten voor een gescheiden spoor.
Bij MOF sterk in etten op de es componenten erant oordelijkheid hulp erlening
(pedagogische), herstel, re-integratie, zingeving en drijfveer.
Bij VOS VLS
de beschermende component staat centraal naast de andere
componenten, kijken wat de jongere nodig heeft.
Geslotenheid kan nodig zijn maar hoeft niet per definitie in een gemeenschapsinstelling te
zijn. GI of gesloten op ang als last resort
Gesloten VOS (VLS) als bescherming: jongere weg uit het leefmilieu om hem/haar te
beschermen. Gesloten opvang heeft een dubbele werking: jongeren kunnen niet naar buiten
maar anderen mogen ook niet naar binnen kunnen.
Open en gesloten definiëren. Geslotenheid mag in beveiligende opvang nooit een straf zijn.
Geslotenheid slaat niet op de hele voorziening maar op een aanpak die past in een
individueel traject, indien nodig voor de jongere. De jongere moet dan ook weten wanneer,
hoe en waarom dit gehanteerd wordt.
Ontwikkel een duidelijke leidraad hiervoor.
Laat ook het netwerk mee bepalen wat nodig is: duurzaamheid. Op zoek gaan naar
duurzame oplossingen.
Bereid jongeren voor op een terugkeer naar huis, een vervolg in hun traject re-integratie.
Kijk daarom van bij de start wat je wegneemt van de jongere door de tussenkomst en werk
er aan hoe dit op een gezonde manier kan hersteld, terug opgenomen worden.

Uit een bevraging in de cliëntvertegenwoordigers groep van Antwerpen:
De cliëntvertegenwoordigersgroep is intersectoraal samengesteld en bestaat dus uit cliënten met
ervaring in verschillend jeugdzorg aanbod. Zij formuleerden enkele belangrijke vragen ter reflectie
voor professionelen die dit aanbod uitwerken.
Welke maatregelen neemt men om geen vrijheid beperkende maatregelen te moeten
nemen?
Welke strategie en procedures hanteren ze?
Reflectie met bijsturing: Hoe leert men uit de situatie en gaat men hier actief mee aan de
slag?
Helpend hierbij is een lerend netwerk waar men werkt aan een voortschrijdende visie, dit
lerend netwerk best participatief vormgeven.
Ander voorbeeld, evolutie van isolatie van de jongere, naar isolatie met context, naar
studio-wonen. Time out op vraag van de jongere.
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Is er ook een monitoring van het welbevinden van de jongeren voor en na de
vrijheidsberoving?
Vrijheidsberoving kan mentaal zwaar wegen en traumatische impact hebben.
Hoe wordt er samengewerkt om alternatief met deze jongeren aan de slag te gaan?
Belangrijkste aspect is dat de jongeren niet losgelaten worden, zeer aanklampend werken.
Falen is inherent aan hulpverlenen, maar niet loslaten is belangrijkste, de oorzaak van het
gedrag proberen te verstaan

Uit de bevraging van ouders ifv stuurgroep cliëntenrechten 23/9/2019
De vraag die voorgelegd werd aan de ouders was: Wat is vrijheidsbeperking in de hulpverlening (bijv.
af ondering fi atie beperken an contacten met de buiten ereld en anneer is dit
verantwoord?
Uit de reacties in verschillende oudergroepen namen we volgende punten mee:
Vrijheidsbeperking is: alle vormen waarbij de jongere beperkt wordt in zijn handelen;
afnemen van de gsm, op de kamer moeten blijven, niet kunnen uitgaan...
Ouders geven aan dat vrijheidsbeperkingen soms nodig zijn. In een thuissituatie is immers
ook niet alles mogelijk.
Ouders vinden dat de essentie van de opvoeding verloren gaat als hulpverleners niet meer
mogen straffen/inperken.
De vrijheidsbeperkingen dienen el in proportie te zijn met wat de jongere verkeerd gedaan
heeft.
Als een isoleercel nodig is, dan moet dat maar. Als de veiligheid van het kind dit vereist.
Het moet verantwoord zijn: als het gedrag volledig buitensporig is.
Ouders kunnen hierover meedenken.
Bovendien is het ook erg belangrijk dat er duidelijk en transparant gecommuniceerd wordt
rond deze maatregelen en uitgelegd waarom - dit zowel naar de jongere als naar de ouders.
Om uit te hangen in de voorzieningen: plichten van het kind.

Andere interessante info-bronnen opgesteld vanuit het perspectief van cliënten:
Open enster op gesloten en besloten jeugdinstellingen Jaarverslag Commissie van Toezicht voor
jeugdinstellingen 2019 KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT
Ouders o er het decreet Jeugddelinquentierecht V

Oudersparticipatie Augustus
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