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1.

Goedkeuring verslag 4 februari 2015.

Vorig verslag wordt goedgekeurd.

2.

Toelichting vzw Jeugdzorg Emmaüs over de besloten voorziening “De
Leemwinning – in opbouw – aan de Jubellaan (toelichting door Louis Janssens,
algemeen directeur, jeugdzorg Emmaüs – Theo Vanderstukken, stadmedewerker
pedagogisch beleid, jeugdzorg Emmaüs – Katja Verschooten, verantwoordelijke
HCA-BIC/MST- Mechelen, Jeugdzorg Emmaüs).

De vertegenwoordigers van vzw Jeugdzorg Emmaüs geven aan presentatie (beschikbaar in
Cobra) over:
 de ontstaansgeschiedenis,
 de deelwerkingen HCA-BIC (Herstelgerichte en Constructieve Afhandelingen en
Bemiddeling Ivo Cornelis) die in De Leemwinning een plaats krijgen
 het inhoudelijke concept en de gefaseerde werking binnen de voorziening
De Leemwinning omvat dus verschillende zorgtrajecten voor jonge delictplegers uit de regio.
Het contextgerichte werken is innoverend binnen de jeugdzorg en kenmerkt de werkingen. De
MST-methode (Multi Systeem Therapie) geeft veelbelovende resultaten: meer dan 80 % van
de jongeren woont na afloop thuis, pleegt geen feiten meer en gaat naar school of heeft werk.
In andere landen wordt eenzelfde percentage genoteerd. Vergelijkingen met andere Vlaamse
regio’s in niet mogelijk, want Emmaüs is de eerste en enige die een licentie heeft en dus met
MST mag werken.
Het project zou zonder samenwerking met de stad Mechelen nooit gerealiseerd geweest zijn.
Dergelijke participatie van een lokaal bestuur (zowel inhoudelijk als financieel en logistiek) is
een unicum in de geschiedenis van de Vlaamse Jeugdzorg.
De totale kostprijs van het project bedraagt ongeveer 2,45 miljoen euro. De exploitatiekost zal
ongeveer 800.000,- euro per jaar bedragen. De proeftuin creëert ook 13 bijkomende ‘voltijds
equivalenten’. Die functies moeten allemaal nog ingevuld worden.
Kristof Calvo vraagt wat het profiel is van de jongeren binnen de HCA diensten?

Het gaat over jongeren die strafbare feiten hebben gepleegd en door de jeugdrechter zijn
doorverwezen voor een herstelbemiddeling of een andere constructieve afhandelingsvorm. De
strafbare feiten zijn meestal beschadigingen, diefstallen en opzettelijke slagen en
verwondingen. Soms worden ook zwaardere profielen doorgestuurd. In 2014 zijn voor het
gerechtelijk arrondissement Mechelen 300 jongeren in dat verband doorverwezen.

Ali Salmi vraagt wie precies de doelgroep is, omdat in oorsprong het project ontstaan is om
een antwoord te zoeken op de harde kern jongeren?
De doelgroep zijn jongens uit de omgeving rond Mechelen die veelpleger zijn of het dreigen te
worden. De doelgroep is bewust ruim omschreven. Meestal is er sprake van strafbare feiten,
maar ook andere vormen van norm overschrijdend gedrag mogen niet uitgesloten worden.
Marina De Bie vraagt of de capaciteit van maximaal 10 plaatsen voor 15 jongeren wel
voldoende is?
Voor de doelgroep die beoogd wordt en waar ambulant kan gewerkt worden is er MST. Die
jongeren waar een residentiële start noodzakelijk is, gaan naar De Leemwinning. Ideaal is dat
de 10 plaatsen verspreid zijn over de verschillende fases van de werking, zodat er per jaar
ongeveer 15 jongeren kunnen doorstromen.
Uiteraard zullen de resultaten gemeten worden. Naar verwachting zullen de resultaten (thuis
wonen, school of werk, geen recidive) lager liggen dan bij MST. Prognoses kunnen niet
gemaakt worden.
Kristof Calvo stelt 2 afsluitende vragen:
1) Wat zijn de TO DO’s voor Mechelen?
2) Word de jeugdzorg binnen Emmaüs geconfronteerd met het fenomeen
radicalisering?
1) Dat de stad haar engagementen binnen het afgesloten protocol blijft nakomen, omdat
de steun van dergelijke projecten door de stad onmisbaar is en noodzakelijk gebleken is
om de Vlaamse Overheid over de streep te trekken
2) Nee. Antwerpen wel. Binnen De Touter is er een werking rond opgestart. De Mechelse
werkers gaan daar een kijkje nemen en contacten leggen om desgevallend snel en
adequaat te kunnen reageren.
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