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NOTA Advies namens het IROJ West-Vlaanderen Uitbreiding 

beveiligend verblijf 
Datum: 25/10/2019 

Nota aan: IROJ West-Vlaanderen 

Uw kenmerk:   

Naam lijnmanager:   

Naam auteur: Stijn Hermans 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1. VOORAFGAAND 

Dit advies kadert in de oproep van het Agentschap Opgroeien (regie) van 13 mei 2019 betreffende 

de uitbouw van het residentiële aanbod in de jeugdhulp. 

De omzendbrief voorziet in de periode 2020 tot 2023 een groeipad voor het beveiligende aanbod. 

In de eerste fase worden de bestaande proeftuinen omgebouwd naar settings voor beveiligend 

aanbod.  

In West-Vlaanderen heeft dit betrekking op de proeftuin JEZ11 (Vereniging Ons Tehuis). 

In de tweede fase, vanaf 2021 wordt een uitbreiding van het aanbod voorzien voor West-

Vlaanderen. 

 

 2021 2022 Totaal 

Meisjes 6 0 6 

Jongens 12 6 18 

De omzendbrief voorzag een advisering van de aanvragen door het IROJ van het/de 

werkingsgebied(en) waar het beoogde aanbod gerealiseerd wordt. 

2. PROCES TOT HET ADVIES 

− Het IROJ heeft tijdens haar vergaderingen van 21 juni 2019 aandacht besteed aan de oproep en 

de stand van zaken mbt de mogelijke aanvragen in de regio.  

Het IROJ ging akkoord met het voorstel vanuit de werkgroep “hoe omgaan met de nieuwe 

positie van de gemeenschapsinstelling in het jeugddelinquentierecht” om op 4 september 2019 
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een overleg te organiseren met kandidaat initiatiefnemers en organisaties die een 

ondersteunende rol zouden kunnen spelen. 

Dit overleg vond plaats op 4 september 2019 (verslag in bijlage 1) 

− Op initiatief van De Zande heeft op 17 september 2019 een overleg plaatsgevonden met de 

kandidaat-initiatiefnemers uit Oost- en West-Vlaanderen. 

− Het IROJ heeft tijdens haar vergaderingen van 20 september 2019 opnieuw stil gestaan bij de 

stand van zaken in de regio.  

Het IROJ keurde de criteria goed die bij de advisering van de aanvragen in de regio zouden 

worden gebruikt (cfr verder). 

− Het Agentschap Opgroeien heeft op 1 oktober 2019 de aanvragen bezorgd van: 

o Huize Tordale 

o Vereniging Ons Tehuis 

o OC Sint-Idesbald 

o De Lovie. 

− Het Agentschap Opgroeien heeft op 8 oktober 2019 de aanvraag van Minor Ndako bezorgd, die 

als regio-overschrijdende aanvraag ook moest worden geadviseerd door het IROJ West-

Vlaanderen. 

− De aanvragen werden bezorgd aan de leden van het IROJ en de werkgroep advisering. 

− De werkgroep advisering van het IROJ heeft op 15 oktober 2019 de aanvragen besproken en 

beoordeeld en heeft een voorstel van advies geformuleerd ten aanzien van het IROJ. 

− Het IROJ heeft tijdens haar vergadering van 25 oktober 2019, na bespreking van het voorstel van 

advies van de werkgroep advisering, een definitief advies geformuleerd.  

3. HET ADVIES NAMENS HET IROJ 

De aanvragen zijn beoordeeld aan de hand van de criteria die tijdens het IROJ van 20 september 

2019 waren vastgelegd:   

− de mate waarin dossiers beantwoorden aan de noden voor West-Vlaanderen zoals in de oproep 

vermeld. 

− het vermijden van uitsluitingscriteria 

− de mate waarin de mogelijkheid tot samenwerking met partners op casusniveau structureel 

gegarandeerd is / linken met relevante partners 

− waarborgen voor de positie van de jongere: mate van participatie, partnerschap, vrijwaring 

rechten, vrijwaren van de integriteit van de jongeren, vertrouwenspersoon, etc. 

Bij de beoordeling van de aanvragen werd per criterium gebruik gemaakt van een 5-punten schaal 

(voldoet helemaal niet / voldoet eerder niet / voldoet / goed / zeer goed). 

De beoordeling van de aanvragen op deze criteria levert onderstaande scores op (op een maximum 

van 120 punten). 

Organisatie Behaalde score 

Huize Tordale 85 

Vereniging Ons Tehuis 94,5 

OC Sint-Idesbald 88 

De Lovie 91 

Minor Ndako 57,5 
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Deze score mag niet los gezien worden van de inhoudelijke opmerkingen die U hieronder terug 

vindt. 

− Huize Tordale (85/120):  

o de aanvrager verengt de doelgroep tot jongeren met een verstandelijke beperking.  

Het IROJ pleit voor een verruiming van de doelgroep zodat ook jongeren zonder verstandelijke 

beperking in aanmerking komen.  

o het IROJ leest weinig concrete garanties rond het werken met vertrouwenspersonen en inzake 

participatie, er is in de beschreven aanpak wel veel aandacht voor een individuele aanpak van 

de jongeren; 

o het IROJ stelt vast dat er een ruime samenwerking bestaat om de werking te flankeren. 

Aanvullende bedenkingen: 

o het IROJ stelt vast dat een uitbreiding met 8 plaatsen niet conform is aan de oproep; 

o is de aanvrager bereid om, wanneer ze ook jongeren uit Oost-Vlaanderen bedienen, de 

volledige regio Oost-Vlaanderen te bedienen ? 

 

− Vereniging Ons Tehuis (94,5/120) 

o de aanvraag richt zich op meisjes maar voorziet een aantal bijkomende exclusiecriteria 

(intelligentie/geen primaire drugproblematiek/groepsdynamiek), waardoor het aanbod voor 

meisjes niet sluitend is. 

o het IROJ leest zeer concrete afspraken met flankerende partners op de verschillende 

terreinen; 

o het aanbod is sterk programma-gestuurd – minder geïndividualiseerd. 

 

− OC Sint-Idesbald (88/120) 

o de aanvraag richt zich op een ruime doelgroep zonder uitgesproken exclusiecriteria; 

o de samenwerking met Cachet die men wil opzetten in functie van participatie wordt positief 

beoordeeld; 

o de wijze waarop de ombouw van de GES+ -plaatsen zal gebeuren is een cruciaal element in 

deze aanvraag (cfr verder).  

 

− De Lovie (91/120) 

o de aanvrager verengt de doelgroep tot jongeren met een verstandelijke beperking.  

Het IROJ pleit voor een verruiming van de doelgroep zodat ook jongeren zonder verstandelijke 

beperking in aanmerking komen.  

Of jongeren met een primaire drugsproblematiek in aanmerking komen is niet helemaal 

duidelijk. 

o Het werken met een vertrouwenspersoon en zeer sterk vertrekken vanuit de vraag tot in het 

beveiligend aspect toe wordt gewaardeerd. 

 

− Minor Ndako (57,5/120):  

Het project dat in de aanvraag van Minor Ndako wordt omschreven richt zich op een specifieke 

doelgroep met een specifieke aanpak en partners, op Vlaams niveau. 

Op regionaal niveau is er weinig zicht op de doelgroep en vanuit regionaal perspectief is dit 

project minder prioritair. 

Het IROJ is van oordeel dat de aanvraag inhoudelijk voldoende onderbouwd is, de lage score die 

dit project behaalt is het resultaat van de te specifieke afbakening van de doelgroep ten opzichte 

van de regionale noden. 

Dergelijk aanbod veronderstelt een beleid en capaciteit op Vlaams niveau. 
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Voorstel van toewijzing 

Het IROJ stelt voor om de capaciteit voor de regio als volgt toe te verdelen: 

− Huize Tordale: +6 

− Vereniging Ons Tehuis: +6 

− OC Sint-Idesbald: +6 onder voorwaarden !! (cfr verder) 

− De Lovie: + 6 

 

Algemene voorwaarden ten opzichte van de betrokken voorzieningen:  

Het IROJ is van oordeel dat gezien de profilering van de verschillende voorzieningen, jongeren met 

bepaalde profielen uit de boot zouden kunnen vallen.  

Het IROJ verwacht een gezamenlijk engagement van de betrokken voorzieningen om het  aanbod 

verder afstemmen om te zorgen dat een aanbod wordt gerealiseerd dat alle jongeren includeert.  

 

Specifieke voorwaarde ten opzichte van OC Sint-Idesbald: 

OC Sint-Idesbald geeft in de aanvraag aan dat ze vanaf september 2022 6 plaatsen GES+ willen 

omzetten naar beveiligend verblijf. Ze wensen de 6 GES+ -plaatsen terug aan te bieden aan de 

partners in de jeugdhulp in West-Vlaanderen zodat deze 6 plaatsen ergens anders zouden kunnen 

uitgebouwd worden. 

Het behoud van de capaciteit GES+ in de regio is fundamenteel voor het IROJ, gelet op de zeer 

grote druk op deze plaatsen en de zeer beperkte instroommogelijkheden die er zijn. 

Het IROJ verwacht van OC Sint-Idesbald dat samen met de erkennende en subsidiërende overheid 

een traject wordt gelopen om de erkende plaatsen GES+ die terug ter beschikking zouden worden 

gesteld een andere bestemming te geven en niet verloren gaan voor de regio. 

Het behoud van de GES+ -plaatsen in de regio is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor 

een uitbreiding in het kader van deze oproep. 

 

Het IROJ neemt akte van het signaal vanuit het sectoraal overleg VAPH dat er interesse is om 

capaciteit GES+ over te nemen. 

 

Verwachtingen ten aanzien van de Vlaamse overheid: 

Het IROJ verwacht van de Vlaamse administraties dat, indien middelen voor uitbreiding van 

capaciteit in de regio niet volledig kunnen worden ingezet binnen deze oproep of terug ter 

beschikking worden gesteld uit vroeger uitbreidingsbeleid (vb capaciteit GES+), deze middelen 

gealloceerd blijven voor West-Vlaanderen en er samen met het IROJ een traject wordt gegaan om 

tot een nieuwe toewijzing van extra capaciteit te komen in de regio. 

 

Voor de aanvraag van Minor Ndako moet een antwoord worden gezocht op Vlaams niveau. 

 

Aandacht voor de rechten van de jongeren en participatie en visie op beveiligend verblijf 

Het IROJ vraagt aan alle betrokken voorzieningen om bij de uitbouw van de werking en de verdere 

afstemming tussen de initiatiefnemers maximaal aandacht te besteden aan en in te zetten op 

participatie en de rechten van de jongeren. 

 

Het IROJ stelt voor om een opvolging hiervan te organiseren binnen de werkgroep van het IROJ 

“hoe omgaan met de nieuwe positie van de gemeenschapsinstelling in het 

jeugddelinquentierecht”.  
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Deze werkgroep is voor het IROJ een belangrijk forum in functie van het intersectoraal debat over 

de visie op beveiligend verblijf. 

 

Binnen het IROJ is er op gewezen dat jongeren en hun netwerk het moeilijk zouden kunnen hebben 

om zich te identificeren met de voorzieningen die historisch binnen het VAPH erkend zijn. 

Het IROJ vraagt aan de betrokken voorzieningen om hier aandacht voor te hebben. 

 

Tot slot 
Het IROJ wil ten slotte zijn uitdrukkelijke appreciatie uitspreken ten aanzien van het engagement 

van alle aanvragers. Er is bijzondere appreciatie voor de onderlinge afstemming. 


