Studiedag
02/05/2017
Jeugddelinquentie en gesloten publieke opvang
Jongerenwelzijn organiseert een symposium over de toekomst
van de gemeenschapsinstellingen in het vooruitzicht van een
nieuw jeugdrecht.
Wetenschappelijk onderzoek en de jarenlange samenwerking
tussen de gemeenschapsinstellingen en hun partners uit hulpverlening en onderwijs wijzen hierin de weg.

Programma:
09u00:

Onthaal en koffie

09u30:

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn

09u50:

Inleiding door Magda Massoels,
wnd. afdelingshoofd Gemeenschapsinstellingen

10u00:

Keynote - Tore Andreassen, senior adviseur
bij het Noorse Directoraat voor Kinderen, Jongeren en Familiezaken

11u00:

Pauze

11u20:

Panelgesprek over de toekomst van de gemeenschapsinstellingen

12u30:

Middagpauze met broodjesmaaltijd

13u30:

Workshop 1 - zie verder

14u45:

Workshop 2 - zie verder

15u45:

Jongeren sluiten het debat

16u00:

Receptie

Voor beleidsmakers, magistraten, academici, hulpverleners
Paleis der Academiën, Hertogsstraat 1, 1000 Brussel

De workshops presenteren ervaringen uit onderzoek en praktijk rond jeugddelinquentie van, met en door
de gemeenschapsinstellingen en hun vele partners:
1. Een module oriëntatie: het uitzetten van een recidive-verminderend en welzijnsverhogend traject voor
jongeren die feiten plegen, vraagt een weldoordachte start en screening van bij de eerste dag van een
gesloten opname. De ontwikkeling van een oriëntatiecentrum dringt zich op.
In samenwerking met Stef Decoene (VUB) en Stijn Vandevelde (UGent)
2. Herstelgericht werken en gemeenschapsinstellingen: geen contradictie. De voorbije jaren zijn sterke samenwerkingsinitiatieven opgezet tussen HCA-diensten en de gemeenschapsinstellingen. Het nieuwe jeugdrecht
biedt nieuwe opportuniteiten.
In samenwerking met HCA-diensten Vlaanderen
3. Outreachende psychiatrische hulp voor multicomplexe jongeren: ondersteuning en expertise-inbreng
maken een wereld van verschil.
In samenwerking met Raoul De Cuyper van Outreach projecten Gent-Sleidinge
4. Gedeelde trajecten met BJB en VAPH: één plus één is zoveel meer dan twee. Samen op weg in gedeelde
trajecten zorgt voor naadloze overgangen en goede resultaten.
In samenwerking met CANO Vlaanderen
5. Kinderrechten achter de muren: het wat en hoe van een gesloten maatregel binnen het kader van het
decreet rechtspositie minderjarigen. De focus van het nieuwe jeugdrecht zorgt voor nieuwe perspectieven.
In samenwerking met Bruno Vanobbergen (Kinderrechtencommissariaat)
6. Veelplegers: de VUB kijkt mee naar mogelijkheden om met deze kleine doelgroep aan de slag te blijven
gaan. En de vraag ligt op tafel: zijn er alternatieven voor uithandengeving?
In samenwerking met Jenneke Christiaens en Els Dumortier (VUB)
7. Došen: inzichten in aanpak en ontwikkeling van jongeren met een handicap komen van partners in
het VAPH. Het sociaal ontwikkelingsmodel van Anton Došen biedt taal en handvatten voor een vruchtbare
samenwerking.
In samenwerking met SEN
8. Onderwijs en tewerkstelling: jongeren dreigen vaak uit te vallen in het onderwijs of hun onderwijstraject
is ernstig bedreigd. Onderwijs, vorming of arbeidstoeleiding op maat van elke jongere is een gedeelde
opdracht.
In samenwerking met CMP Antwerpen

Deelname is gratis maar inschrijven verplicht. Dat kan tot en met 15 april via de link:
http://www.kindengezin.be/evenementen/index.do?id=5743

Met de steun van
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