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WERKZAME
FORENSISCHE METHODIEKEN
ONDERZOEK & PRAKTIJK

NIEUW DECREET
JEUGDDELINQUENTIERECHT
Algemene situering
Is het jeugdhulplandschap klaar voor het decreet Jeugddelinquentierecht? Dat maakt een duidelijk onderscheid tussen

reacties naar aanleiding van een delict en maatregelen in het kader van integrale jeughulp, zonder evenwel de complementariteit van beiden uit het oog te verliezen.Hoe gaan we om met minderjarigen die delinquent gedrag stellen? Welke
ambulante methodieken zetten we best in als reactie op een delict? Wanneer komt een residentiële plaatsing in beeld en
hoe geven we hieraan vorm binnen de gemeenschapsinstellingen, die hun vernieuwde opdracht willen realiseren met een
gedifferentieerd en modulair aanbod?
Op deze en vele andere vragen trachten we tijdens het voormiddaggedeelte antwoorden te formuleren, zowel vanuit de
bouwstenen van het decreet Jeugddelinquentierecht zelf als vanuit een onderzoek naar werkzame ambulante forensische
methodieken.
In de namiddag vertellen voorzieningen hoe ze dit decreet mee vorm willen geven.

Inschrijven
De inspiratiedag is gratis, inschrijven is echter verplicht. Dit kan tot 14 mei.

Locatie
Voormiddag
MTC Grote Aula KULeuven
Sint-Michielsstraat 6
3000 Leuven

Namiddag
HAL 5 (achterkant station Leuven)
Locomotievenstraat
3000 Leuven

Programma
09.00 – 09.30 uur. Onthaal
09.30 - 10.00 uur.

Welkomstwoord
door minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – Jo Vandeurzen

10.00 – 11.00 uur.

Het decreet Jeugddelinquentierecht: een stand van zaken
Op 20 maart 2015 zette de Vlaamse Regering het licht op groen voor de ontwikkeling van
een eigen beleid omtrent jeugddelinquentie. Haar conceptnota – Contouren en plan van
aanpak voor een Vlaams beleid inzake een gedifferentieerde aanpak van jeugddelinquentie –
legde de krijtlijnen vast waarbinnen de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wil
werken. 3 jaar later is het eerste Vlaams decreet betreffende jeugddelinquentie uitgewerkt.
Ellen Van Wellen is juriste en werkt binnen Jongerenwelzijn. Van in het begin was zij
betrokken bij het beleidsvoorbereidende werk dat tot dit decreet heeft geleid en bij de
verschillende discussiefora met relevante stakeholders.

11.00 – 11.15 uur.

Pauze

11.15 – 12.30 uur.

Wat werkt in ambulante forensische methodieken?
In maart 2017 kreeg Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen van Jongerenwelzijn de kans om zijn

ervaring met ambulante trajecten voor jonge delictplegers uit te diepen én te verbreden.
In het kader van een ‘Best Practice Unit’ nam Roos Steens in dialoog met diverse actoren
de doeltreffendheid van de Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer (NPT)- trajecten onder de
loep, voerde ze een breed literatuuronderzoek uit naar werkzame factoren en deed ze een
vergelijkend onderzoek naar diverse ambulante methodieken. Tijdens de presentatie gaat
ze dieper in op dit literatuuronderzoek.
Roos Steens is stafmedewerker onderzoek in Jeugdzorg Emmaüs, waar ze verantwoordelijk
is voor de academische werkplaats ofwel de link tussen onderzoek, praktijk en cliënten.

13.00 – 16.00 uur.

Lunch en beurs
In HAL5 vertellen verschillende organisaties hoe het decreet invloed zal hebben op hun
manier van werken met jongeren en welke keuzes ze hierbij zullen maken. Genodigden
krijgen een waaier aan informatie en worden uitgenodigd om kritisch mee te denken over
de uitvoering van dit nieuwe decreet Jeugddelinquentierecht.

In samenwerking met:

Raidho, Pieter Simenon, Vuurvogel, Hadron, Oranjehuis, alle HCA-diensten van Vlaanderen,
Wingerdbloei, De Switch, Vereniging Ons Tehuis, Van Celst, De Leemwinning, YAR,
Tordaele, St- Idesbald, Oosterloo, St- Ferdinand, Bethanië, UCKIA, UPC Leuven
en de gemeenschapsinstellingen.

