PERSBERICHT – 30 maart 2022

Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen stelt
jaarverslag voor
Het was opnieuw een bewogen jaar voor jongeren die in de gesloten jeugdhulp
verblijven. Dat blijkt uit het jaarverslag dat de Commissie van Toezicht voor
Jeugdinstellingen vandaag voorstelt in het Vlaams Parlement. Het rapport beschrijft
de beleving van jongeren en schuift aanbevelingen naar voren.
“De voorzieningen houden rekening met de observaties van onze maandcommissarissen”,
vertelt kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens, die voorzitter is van de Commissie. “Zo
zien we dat ze stapsgewijs werk maken van een positief leefklimaat, zoals we al lang vragen.
Niettemin blijft er werk aan de winkel. Zo hopen we dat er in 2022 eindelijk gelijke
onderwijskansen komen voor deze groep van jongeren.”
Een greep uit de aanbevelingen in het jaarverslag:
•

Zorg dat jongeren in geslotenheid volwaardig onderwijs krijgen, met de
mogelijkheid om diploma’s en certificaten te behalen
“De lessen hadden vaak niets te maken met mijn richting, maar er waren
ook leuke dingen bij. Ik leerde een fietsband herstellen en een ketting op
een fiets leggen. Dat zijn dingen waar je later iets mee bent.”
Jongere in gemeenschapsinstelling
“De lessen bouw zijn nutteloos. We metselen, maar moeten alles daarna
weer afbreken, zodat we niets van ons resultaat zien. Bovendien krijgen
we geen attest van wat we geleerd hebben.”
Jongere in gemeenschapsinstelling

•

Geef jongeren met complexe zorgnoden hulp op maat en voldoende perspectief
“Er is te weinig plek in de psychiatrie. Ik sta al jaren op de wachtlijst. En
wanneer eindelijk een plek vrijkomt, blijkt het geen plek voor mij te zijn.
Ik ben op een dag heel agressief geworden, en heb erge dingen gedaan waar
ik heel veel spijt van heb. Nu zit ik in de gemeenschapsinstelling. Dit is
absoluut geen plek voor mij, dat zeggen mijn begeleiders ook. Maar ik moet
hier blijven totdat er ergens anders plek is.
Jongere in de gemeenschapsinstelling
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•

Als jongeren een sanctie krijgen, zorg dan dat deze duidelijk is. Wees zuinig met
kamermomenten en zet in op een rechtspositieregeling die helderheid brengt
over het gebruik van afzondering.
“Ik heb nu een individueel traject. Ik mag niet meer meedoen in de leefgroep.
Ik vraag me af wanneer ik weer mag aansluiten, al is het maar gedeeltelijk.
Als ik dat vraag, antwoorden ze: ‘Daar kunnen we nog niets van zeggen.’
Jongere in gemeenschapsinstelling

•

Laat jongeren contact met hun gezin houden, ook met broers en zussen en zet
verder in op moderne communicatiemiddelen, zoals beeldbellen.
“Ik mag mijn belminuten gebruiken om naar mijn moeder te bellen, maar
niet naar mijn zus die ergens anders woont. Ik zou haar graag nog eens
horen.”
Jongere in gemeenschapsinstelling

•

Zorg voor voldoende mensen en middelen om de rechten van jongeren in
geslotenheid maximaal te waarborgen en te versterken. Het is een belangrijke
hefboom om ondersteuning en nabijheid op maat te kunnen bieden.
“Bij mijn bezoek zeiden alle jongeren dat ze een goeie band hebben met hun
individueel begeleider. Ze hebben het gevoel dat ze met alles bij hun
begeleider terecht kunnen, maar dat er gewoon geen tijd is om echt apart
met de jongeren aan de slag te gaan. Drie jongeren zeiden dat de
begeleiders veel administratieve verplichtingen hebben”.
Maandcommissaris gemeenschapsinstelling

De commissie bestaat uit maandcommissarissen die elke maand ‘hun’ instelling bezoeken.
Het zijn vrijwillige burgers die het reilen en zeilen in de voorziening opvolgen. Tijdens deze
bezoeken spreken ze met jongeren en begeleiders. Ze luisteren naar wat er leeft, naar wat
jongeren bezighoudt. Zo waken ze mee over de rechten van deze jongeren.
De Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen is ingebed in de schoot van het
Kinderrechtencommissariaat. Het is een toezichtsorgaan voor de gemeenschapsinstellingen
en de voorzieningen Veilig Verblijf.
Het volledige jaarverslag kunt u op 30 maart vanaf 13u hier downloaden:
https://www.cvtj.be/
https://www.kinderrechtencommissariaat.be/
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