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Inleiding
Uit het voorgaand jaarverslag bleek dat 2010 een belangrijk jaar was, in twee opzichten:
Enerzijds werd YAR Vlaanderen in dat jaar een autonome organisatie, met kantoren in
Hasselt. Daarmee was de ontkoppeling van vzw De Overstap in Antwerpen een feit.
Anderzijds was er een verdubbeling van het aantal programma’s. Tot en met 2009
organiseerden we jaarlijks 1 programma, voor jongeren gedomicilieerd in zowel de regio
Midden-Limburg als het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
In 2010 werd vanuit de Vlaamse overheid de mogelijkheid geboden om 2 volwaardige
programma’s te organiseren: een programma in de provincie Limburg en een programma in
de provincie Antwerpen. Voor het Limburgse programma betekende dit een uitbreiding naar
alle gemeenten en steden van de provincie. Voor het programma in Antwerpen werden de
gerechtelijke arrondissementen Mechelen en Turnhout betrokken waardoor ook jongeren
uit de volledige provincie in aanmerking konden komen voor het programma.
De uitbreiding die in 2010 werd ingezet kreeg navolging door in 2011 een bijkomend
programma te organiseren in een nieuwe regio: Vlaams-Brabant en Brussel.
In het eerste hoofdstuk van dit jaarverslag zullen we aandacht hebben voor de afronding van
de 2 programma’s die werden opgestart in 2010, respectievelijk in Limburg en Antwerpen.
In het daaropvolgende hoofdstuk ligt de focus op de 3 programma’s die in 2011 werden
opgestart. Deze programma’s zullen eindigen in 2012 en de eindresultaten zijn terug te
vinden in het komende jaarverslag. Aan het eind van het hoofdstuk bekijken we de cijfers
over de programma’s heen zodat we een meer volledig beeld krijgen over de jongeren die
instapten in een YAR-programma.
We vinden het belangrijk om onze waardering uit te spreken naar de Jeugdrechters van de
gerechtelijke arrondissementen, de regioverantwoordelijken, de teamverantwoordelijken,
en de consulenten van de betrokken sociale diensten. Enkel dankzij de constructieve manier
van samenwerken is het mogelijk dat jongeren de kans krijgen om deel te nemen aan het
YAR-programma.
We willen daarnaast ook de jongeren, hun ouders en familie bedanken voor het vertrouwen
dat ze in de organisatie hebben getoond. We zijn ons ervan bewust dat er heel wat moed en
kracht voor nodig is om deel te nemen aan het programma.
Tenslotte willen we onze bijzondere appreciatie uitspreken voor de grote groep van vrijwilligers.
Mede dankzij hun engagement en inzet is het voor ons mogelijk om de jongeren de nodige
ondersteuning te bieden.
Pagina|3

1. De afronding van 2 programma’s
In 2010 organiseerden we zowel in de provincie Limburg als in de provincie Antwerpen een
programma.
In het voorgaande jaarverslag beschreven we voor beide programma’s reeds de eerste
periode van beide programma’s: het voortraject, de residentiële fase en de opstart van het
vervolgtraject. Aangezien beide programma’s eindigden in 2011, werd voor de
eindresultaten verwezen naar dit jaarverslag.
Om de afronding van de programma’s beter te kunnen kaderen, nemen we ook een aantal
gegevens terug op die we ook terugvinden in het jaarverslag van 2010.
We bespreken achtereenvolgens het programma in Limburg en in Antwerpen.

1.1. Programma Limburg

1.1.1. Gegevens gedurende het programma-verloop
Uit de cijfers van het voorgaande jaarverslag zagen we dat er in totaal 33 jongeren werden
aangemeld voor het programma. In onderstaande tabel worden het aantal jongeren, per
fase, getoond.

Arr.

Aangemeld

Georiënteerd

Tongeren

20

18

15

Hasselt

13

10

Totaal

33

28

Tabel 1.1.1.1.

Kandidaat Voorbereijongeren
dingsdag

Vertrekdag

Start
fase 3

Slot

15

14

13

12

7

7

7

7

7

22

22

21

20

19

Overzicht van het aantal jongeren dat werd aangemeld, georiënteerd werd, aanwezig was op
de voorbereidings- en vertrekdag, startte aan het vervolgtraject en uiteindelijk het volledige
programma volbracht.
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Uit de bovenstaande tabel merken we dat 33 jongeren werden aangemeld voor het YARprogramma, waarvan 28 jongeren ook op een oriëntatiemoment aanwezig waren. Van deze
groep jongeren besloot 79% om zich kandidaat te stellen voor het programma. Aan het eind
van het voortraject besliste nog 1 jongere om niet deel te nemen aan de tweede fase.
Tijdens deze residentiële trainingsweek van 6 dagen werd 1 jongere, omwille van medische
redenen, genoodzaakt om het programma stop te zetten waardoor de derde fase werd
opgestart met 20 jongeren, hetgeen neerkomt op 91% van het totale aantal jongeren dat
ook wilde deelnemen aan het programma.
Tijdens het vervolgtraject van 9 maanden worden de jongeren door een individuele coach
ondersteund in het bereiken van de vooraf geformuleerde doelstellingen. Eveneens in de
tabel zien we dat 1 jongere het programma niet beëindigde.
Meisjes
Leeftijd

POS

15 jaar

2

16 jaar

1

17 jaar

1

Totaal

4

Tabel 1.1.1.2.

MOF

Jongens
POS
MOF

POS

MOF

POS
MOF

Totaal

2
1

1

2

7

2

2

4

9

1

12
5

1

19

Overzicht van het aantal meisjes en jongens, onderverdeeld op vlak van dossier (MOF, POS en
de combinatie POS/MOF) en leeftijd

Uit tabel 1.1.1.2. wordt duidelijk dat de groep van 19 jongeren die het programma
beëindigden, bestond uit 5 meisjes (26%) en 14 jongens (74%).
Daarnaast zien we dat de overgrote meerderheid verdeeld is over de 16- en 17-jarigen, met
respectievelijk 63% en 26% van de totale groep. Iets meer dan 10% is 15 jaar. Opvallend
daarbij is dat deze laatste groep enkel vertegenwoordigd wordt door meisjes. Bovendien
merken we dat geen enkele jongere 18 jaar is bij aanvang van zijn of haar programma.
Als we de focus leggen op de aard van het dossier, dan merken we dat 80% van de meisjes
een POS-dossier heeft, daar waar dat bij de jongens 29% is. Bij deze groep zijn het aantal
jongeren met een MOF-dossier sterk vertegenwoordigd met 64%. Twee jongeren, een
meisje en een jongen, hebben een gecombineerd dossier POS/MOF.
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1.1.2. Cijfers omtrent de 3 objectieve parameters
Zoals bekend, en in eerdere jaarverslagen ook reeds beschreven, maken we bij de meting
van het programma steeds gebruik van 3 objectieve parameters. Deze parameters geven ons
een beeld over het proces van de groep van jongeren die deelnemen aan het programma.
We gaan aan de hand van 2 metingen, die genomen werden op het moment dat de jongere
werd aangemeld voor het programma en aan het eind van het programma, na hoe de
verschuivingen zijn op vlak van de verblijfssituatie, de dagbesteding en gepleegde feiten.
Voor elk van deze objectieve variabelen hebben we in het voorgaande jaarverslag de situatie
getoond voordat het programma begon. Op dit ogenblik kunnen we een beeld tonen van het
moment dat het programma eindigde. We houden deze cijfers tegen het licht van de cijfers
van de beginsituatie.
Voor de volledigheid geven we ook nog mee dat we enkel de cijfers in de voormeting
meegeven van de jongeren die uiteindelijk ook het programma hebben afgerond.

De verblijfssituatie van de jongeren
Op het moment dat de groep van jongeren werd aangemeld zagen we dat er een evenwicht
was tussen het aantal jongeren dat verbleef in een voorziening en jongeren die thuis
woonden, met respectievelijk 9 en 10 jongeren.
Voor programma

Eind van programma

In gemeenschapsinstelling

4

1

In residentiële voorziening

5

0

Netwerkplaatsing

0

1

Begeleid Zelfstandig Wonen

0

1

Thuis

10

16

Tabel 1.1.2.1.

Overzicht van de verblijfssituatie aan het begin van het programma en aan het eind van het
programma.
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Aan het eind van het programma was een wijziging in deze situatie zichtbaar. Het aantal
jongeren dat in een voorziening verblijft, hetzij in een gemeenschapsinstelling, hetzij in een
andere residentiële voorziening, is herleid tot 1 jongere. In percentages uitgedrukt betekent
dat van 47% naar 5%.
Anderzijds zien we dat er aan het eind van het programma meer jongeren thuis woonden
(84%) dan bij de opstart van het programma (53%).
Bovendien zat aan het eind van het programma 1 jongere in een programma van Begeleid
Zelfstandig Wonen en 1 jongere verbleef bij iemand binnen de familiale sfeer in een
netwerkplaatsing.

De dagbesteding van de jongeren
Van de groep van 19 jongeren hadden, voordat het programma startte, 9 jongeren geen
zinvolle dagbesteding. Ze namen niet actief deel aan enige vorm van onderwijs of
tewerkstelling. De overige 10 jongeren volgden onderwijs, hetzij voltijds (5), deeltijds (4) of
in leertijd (1).
Voor programma

Eind van programma

9

1

Voltijds onderwijs

5

2

Deeltijds onderwijs

4

9

Leercontract

1

6

Werk

0

1

Geen zinvolle dagbesteding

Zinvolle
dagbesteding

Tabel 1.1.2.2.

Overzicht van de dagbesteding, verdeeld over al dan niet zinvol, aan het begin en aan het eind
van het programma

Aan het eind van het programma merken we dat 17 jongeren (89%) een vorm van onderwijs
volgen, waarvan 11% voltijds, 47% deeltijds en 32% in leertijd.
Eén jongere zit in het arbeidscircuit. Opvallend is dat nog slechts 1 jongere (5%) geen zinvolle
dagbesteding heeft, tegenover 47% van de jongeren bij aanvang van het programma.
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Gegevens over eventuele feiten
Meer dan 63% van de jongeren die uiteindelijk het programma afgerond hebben, had
vooraleer het programma begon strafbare feiten gepleegd. Het spreekt voor zich dat de
overige 37% geen feiten begaan had.
Voor programma

Eind van programma

Feiten gepleegd

12

1

Geen feiten gepleegd

7

18

Tabel 1.1.2.3.

Overzicht van het aantal jongeren dat al dan niet feiten heeft gepleegd, gemeten aan het
begin en eind van het programma.

Uiteindelijk, na de 9 maanden van het vervolgtraject, had nog slechts 1 jongere strafbare
feiten gepleegd. Voor de overige 95% van de jongeren was dat niet het geval.

1.2. Programma Antwerpen

1.2.1. Gegevens gedurende het programma-verloop
Net zoals het programma in Limburg werd het programma voor jongeren uit de provincie
Antwerpen opgestart in 2010. Een gedeelte van de cijfergegevens zijn dan ook reeds terug te
vinden in het betreffende jaarverslag.
We vermelden voor de volledigheid nogmaals dat vanaf 2010 de regio werd uitgebreid met
de gerechtelijke arrondissementen Mechelen en Turnhout.
In totaal werden 36 jongeren aangemeld, waarvan uiteindelijk 27 jongeren aanwezig waren
op een oriëntatiemoment. Van deze groep jongeren stelt 74% zich kandidaat voor het
programma.

Pagina|8

Arr.

Georiënteerd
10

Voorbereidingsdag
7

Vertrekdag
6

Start
fase 3
3

Slot

Antwerpen

Aangemeld
18

Mechelen

13

12

10

8

7

7

Turnhout

5

5

3

3

3

3

Totaal

36

27

20

17

13

13

Tabel 1.2.1.1.

3

Overzicht van het aantal jongeren dat werd aangemeld, georiënteerd werd, aanwezig was op
de voorbereidings- en vertrekdag, startte aan het vervolgtraject en uiteindelijk het volledige
programma volbracht.

De start van de tweede fase, de vertrekdag naar de residentiële trainingsweek, vatten we
aan met 17 jongeren, waarvan 30% jongeren uit het arrondissement Antwerpen. Uit de regio
Mechelen komt 40% van de jongeren en 15% is gedomicilieerd in Turnhout en omgeving.
Tijdens de trainingsweek besluiten 4 jongeren om niet langer deel te nemen aan het
programma omwille van de intensiteit. Een jongere neemt deze beslissing op de eerste dag
van de residentie. Een tweede en derde jongere maken deze keuze op de derde dag voor de
vierde jongere is de vierde dag te zwaar. Dit betekent dat we de 3de fase van het programma
startten met 13 jongeren.
In onderstaande tabel 1.2.1.2. staat de groep van 13 jongeren die deelnamen aan de derde
fase, het vervolgtraject van 8 maanden, beschreven op basis van geslacht, leeftijd en aard
van dossier.
Meisjes
Leeftijd

15 jaar

POS

MOF

Jongens
POS
MOF

POS

MOF

POS
MOF

1

16 jaar

Totaal

1
6

1

7

17 jaar

1

3

1

5

Totaal

2

9

2

13

Tabel 1.2.1.2.

Overzicht van het aantal meisjes en jongens, onderverdeeld op vlak van dossier (MOF, POS en
de combinatie POS/MOF) en leeftijd.
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Als we kijken naar de verdeling jongens-meisjes dan zien we dat de groep enkel bestaat uit
jongens.
Op vlak van leeftijd zien we dat de groep van 16-jarigen het meest vertegenwoordigd is met
54%, gevolgd door de groep van 17-jarigen (38%). In deze groep is er 1 jongere van 15 jaar.
Op het ogenblik dat de 3de fase van start ging, was geen enkele jongen 18 jaar.
Uit de verdeling van de aard van de dossier blijkt dat de groep met jongeren met een MOFdossier met 69% het meest vertegenwoordigd is. De groep van jongeren met een POSdossier en een combinatie POS- en MOF-dossier is gelijk verdeeld.

1.2.2. Cijfers omtrent de 3 objectieve parameters
Net zoals in het programma van Limburg doen we, zowel aan het begin als aan het eind van
het programma, metingen op vlak van de 3 objectieve variabelen verblijfssituatie,
dagbesteding en gepleegde feiten.
In het jaarverslag 2010 waren de cijfers terug te vinden die gemeten werden aan het begin
van het programma. In onderstaande tabellen worden deze opnieuw gebruikt om de
evolutie met het eind van het programma beter zichtbaar te maken.
Alle jongeren die aan de laatste van het programma zijn gestart hebben het programma ook
volledig doorlopen.

De verblijfssituatie van de jongeren
Aan het begin van het vervolgtraject verbleef 54% in een residentiële voorziening, waarvan
de overgrote meerderheid in een gemeenschapsinstelling. De overige 46% verbleef op dat
ogenblik thuis.
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Voor programma

Eind van programma

In gemeenschapsinstelling

6

2

In residentiële voorziening

1

0

Kamertraining

0

1

Zelfstandig

0

1

Thuis

6

9

Tabel 1.2.2.1.

Overzicht van de verblijfssituatie aan het begin van het programma en aan het eind van het
programma.

Aan het eind van het programma verbleef 69% van het totaal aantal jongeren thuis. Eén
jongere woonde tegen het eind van het programma volledig op eigen kracht. Het
percentage jongeren in een voorziening was gereduceerd tot 15%. Een andere jongere volgt
een traject van kamertraining en zal de overstap maken naar Begeleid Zelfstandig Wonen.

De dagbesteding van de jongeren
Op het domein van dagbesteding zien we dat iets meer dan de helft van het aantal jongeren
niet deelneemt aan enige vorm van onderwijs, noch aan het werk is.
De overige 46% volgt onderwijs waarbij een gelijke verdeling is tussen jongeren die voltijds
onderwijs volgen, en jongeren die deeltijds onderwijs combineren met een tewerkstelling.
Voor programma

Eind van programma

7

2

Voltijds onderwijs

3

5

Deeltijds onderwijs

3

4

Werk

0

2

Geen zinvolle dagbesteding

Zinvolle
dagbesteding

Tabel 1.2.2.2.

Overzicht van de dagbesteding, verdeeld over al dan niet zinvol, aan het begin en aan het eind
van het programma.

P a g i n a | 11

Na de 8 maanden van het vervolgtraject is de groep van jongeren die geen zinvolle
dagbesteding hebben herleid naar 15%.
De overige 85% van de groep volgt voltijds onderwijs (38%), deeltijds onderwijs (31%) of is
actief betrokken in het arbeidscircuit (15%).

Gegevens over eventuele feiten
Alle jongeren die uiteindelijk deelnamen aan het vervolgtraject hadden in het verleden
feiten gepleegd.
Voor programma

Eind van programma

Feiten gepleegd

13

3

Geen feiten gepleegd

0

10

Tabel 1.2.2.3.

Overzicht van het aantal jongeren dat al dan niet feiten heeft gepleegd, gemeten aan het
begin en eind van het programma

Aan het eind van het programma hadden nog 3 jongeren (23%) een misdrijf gepleegd. De
overige 77% was er in geslaagd geen delict meer te plegen.
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2. De opstart van 3 programma’s in 2011
Op 1 januari 2011 bestond YAR Vlaanderen als autonome vzw exact 1 jaar. Bij de opstart van
YAR Vlaanderen organiseerden we zowel voor jongeren uit de volledige provincie Limburg
als jongeren uit de volledige provincie Antwerpen een programma.
In 2011 werd de mogelijkheid geboden om zowel het aantal programma’s als de regio uit te
breiden.
In dit hoofdstuk beschrijven we welke invloed de uitbreiding had op het vlak van de
organisatie. Daarnaast gaan we meer in detail kijken naar de 3 afzonderlijke programma’s,
en aan het eind geven we een overzicht over de programma’s heen voor wat betreft het
voortraject, de residentiële fase en het vervolgtraject.

2.1. YAR Vlaanderen in uitbreiding
2.1.1. Inhoudelijk
In 2010 bestond de mogelijkheid om in 2011 drie programma’s te organiseren. De
programma’s uit de provincies Limburg en Antwerpen konden behouden blijven. We kregen
echter ook de kans om in een voor de organisatie nieuwe regio, de provincie VlaamsBrabant, aangevuld met Brussel, een YAR-programma in te richten.
In deze regio werd gekozen om, bij wijze van “experiment”, samen te werken met de
Comités voor Bijzondere Jeugdzorg. Ook vanuit deze diensten konden jongeren aangemeld
worden voor het programma. De evaluatie hiervan zal gebeuren na de afsluiting van het
programma in 2012.

2.1.2. Personeel
Gezien het bijkomende programma in de provincie Vlaams-Brabant en Brussel kwam er ook
een wijziging op vlak van personeel. In totaliteit werden 4 nieuwe mensen aangeworven.
Enerzijds om de bestaande teams te versterken en anderzijds om het nieuwe team op te
starten.
Michael Francken en Olivier Dirickx werden aangeworven als respectievelijk programmaverantwoordelijke en programma-medewerker om het nieuwe programma in de regio
Vlaams-Brabant en Brussel te organiseren.
De beide bestaande programma’s werden eveneens versterkt met telkens 1 collega:
Filip Sleurs werd programma-medewerker in de provincie Limburg. Carl Lodewyckx werd
aangeworven als programma-verantwoordelijke voor de provincie Antwerpen.
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2.2. Programma Limburg
Het voorgaande programma in Limburg, dat werd opgestart in mei 2010, werd afgerond in
februari 2011. De beschrijving van dat programma kon u vinden in voorgaand hoofdstuk.
In maart 2011 werd gestart met het volgende programma. Het voortraject van dat
programma duurde van begin april tot eind mei, en werd gevolgd door de residentiële
trainingsweek van 24 mei tot en met 29 mei. Vanaf dat moment startte ook het
vervolgtraject van 9 maanden. Het programma wordt afgesloten in februari 2012.

2.2.1. Het voortraject
Tijdens het voortraject, dat in totaliteit 7 weken duurde, werden een aantal
oriëntatiemomenten georganiseerd. Voorafgaand aan deze fase was een overleg gepland
met de verwijzende instanties om na te gaan welke jongeren in aanmerking kunnen komen.

Arr.

Aangemeld

Georiënteerd

Kandidaat
jongeren

Voorbereidingsdag

Vertrekdag

Start
vervolgtraject

Tongeren

29

21

20

18

15

14

Hasselt

19

14

11

10

6

6

Totaal

48

35

31

28

21

20

Tabel 2.2.1.1.

Overzicht van het aantal jongeren gedurende het proces van aanmelding tot aan de overstap
naar de tweede fase van het programma.

In bovenstaande tabel halen we dat er in totaal 48 jongeren werden aangemeld voor het
YAR programma in de provincie Limburg. Daarvan kwam 60% uit het gerechtelijk
arrondissement Tongeren en 40% uit het gerechtelijk arrondissement Hasselt. Voor beide
regio kwam iets meer dan 70% van de aangemelde jongeren naar een oriëntatiemoment,
waardoor we de kans kregen om 35 jongeren te ontmoeten. Van deze groep jongeren gaf
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89% aan dat ze wilden deelnemen aan het programma. Zoals in het overzicht te zien is,
kwam ongeveer 2/3 uit de regio Tongeren.
Aan het eind van het voortraject richtten we een voorbereidingsdag in waarop alle jongeren
die zich kandidaat hebben gesteld aanwezig moeten zijn. Drie jongeren besloten niet langer
deel te nemen aan het programma, waardoor er nog 28 jongeren aanwezig waren op deze
dag.
Een viertal dagen later, op de vertrekdag, waren nog 21 jongeren vastbesloten om de
overstap te maken naar de tweede fase van het programma.

De oriëntatiemomenten
Tijdens het voortraject organiseren we, op diverse locaties een aantal oriëntatiemomenten,
dewelke een tweeledige functie hebben. Enerzijds maken de jongeren uitgebreid kennis met
het programma zodat de wederzijdse verwachtingen heel erg duidelijk zijn. Anderzijds geldt
een oriëntatiemoment als de opstart van een uitgebreide intakeprocedure, met als
belangrijkste onderdeel dat jongeren hun 3 individuele doelstellingen gaan formuleren
waaraan ze willen werken tijdens en door middel van het programma.

Aantal
Oriëntatiemomenten

Aantal jongeren op
oriëntatiemoment

Hasselt

4

13

Genk

4

15

GI De Hutten

2

6

GI De Grubbe

1

1

Totaal

11

35

Tabel 2.2.1.2.

Overzicht over het aantal oriëntatiemomenten in de provincie Limburg, met het aantal
jongeren dat op de oriëntatiemomenten is komen opdagen.

Tijdens het voortraject organiseerden we in totaal 11 oriëntatiemomenten voor het
programma in de provincie Limburg, waarvan er 4 in Hasselt en 4 in Genk, 2 in GIBJ De
Hutten en één in De Grubbe.
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De oriëntatiemomenten trachtten we zoveel mogelijk in beide gerechtelijke
arrondissementen te organiseren. De jongeren die verblijven in het gerechtelijk
arrondissement Hasselt werden verwacht op een oriëntatiemoment in het stadhuis van
Hasselt. De jongeren uit het arrondissement Tongeren kwamen naar de oriëntatiemomenten
in Rondpunt 26 in Genk.
Als we de cijfers van de jongeren bekijken die aanwezig waren op een oriëntatiemoment in
de gemeenschapsinstellingen, dan zagen we dat 6 van de 7 jongeren gedomicilieerd waren
in het gerechtelijk arrondissement Tongeren.

2.2.2. De residentiële fase
Uit tabel 2.2.1.1. zien we dat we de residentiële fase, een 6-daagse training op locatie, zijn
gestart met 21 jongeren. Als we kijken naar de regio waar deze jongeren vandaan komen
dan zien we dat 71% van deze groep gedomicilieerd is in het gerechtelijk arrondissement
Tongeren. De overige 29% is woonachtig in de regio Hasselt.
Voor een gedetailleerd beeld omtrent geslacht en leeftijd, kijken we naar onderstaande
tabel.

Demografische gegevens over de jongeren
Meisjes
Leeftijd

POS

15 jaar

MOF

Jongens
POS
MOF

Totaal

POS

MOF

POS
MOF

1

2

2

5

16 jaar

3

1

2

1

7

17 jaar

2

1

5

1

9

Totaal

5

3

9

4

21

Tabel 2.2.2.1.

Overzicht van het aantal jongens en meisjes, met een onderverdeling op vlak van leeftijd en
aard van het dossier (POS-MOF), bij de start van de residentiële fase.
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Als we kijken naar het geslacht van de jongeren, zien we dat 76% van de deelnemers aan de
residentie jongens is. Binnen deze groep zien we dat het merendeel (9 jongeren) een MOFdossier hebben. Drie jongeren hebben een POS-dossier en de overige 4 jongeren hebben
een combinatie POS-MOF-dossier. Bij de groep van meisjes (24%) merken we dat ze allemaal
een POS-dossier hebben.
Op vlak van leeftijd is de groep van 17 jarigen (43%) meer vertegenwoordigd dan de 16jarigen (33%). De jongeren van 15 jaar (24%) zijn uitsluitend jongens.
Helemaal aan het eind van de tweede fase verliet nog 1 jongere de residentiële training.

2.2.3. Het vervolgtraject
Het vervolgtraject van het programma voor jongeren uit Limburg startte eind mei met 20
jongeren, zoals ook af te lezen valt in tabel 2.2.1.1. Eind 2011, op het moment dat het
vervolgprogramma 7 maanden bezig was, namen al deze jongeren nog deel aan het
programma.
Aangezien dit programma in februari 2012 zal afgerond worden, kunnen we op dit ogenblik
nog geen resultaten weergeven. Daarvoor verwijzen we naar het jaarverslag 2012.
Om een beeld te geven van de groep van 20 jongeren op het tijdstip dat zij hun
vervolgtraject aanvatten, kijken we naar de 3 objectieve variabelen die we steeds voor ogen
hebben: verblijfssituatie, dagbesteding en al dan niet gepleegde feiten.

De verblijfssituatie van de jongeren
Voor programma
In gemeenschapsinstelling

4

In residentiële voorziening

3

Thuis

13

Tabel 2.2.3.1.

Overzicht van de verblijfssituatie van de jongeren bij aanvang van het programma.

Op het ogenblik dat de jongeren besloten om aan het programma deel te nemen, verbleef
65% thuis, 20% in een gemeenschapsinstelling en 15% in een andere voorziening.
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De dagbesteding van de jongeren
Voor programma
Geen zinvolle dagbesteding

Zinvolle
dagbesteding

Tabel 2.2.3.2.

7

Voltijds onderwijs

8

Deeltijds onderwijs

3

Leercontract

2

Overzicht van de dagbesteding van de jongeren bij aanvang van het programma.

Op vlak van dagbesteding volgde 65% van de jongeren een vorm van onderwijs: 40% zat in
voltijds onderwijs, 15% in deeltijds onderwijs en 10% combineerde tewerkstelling met
leertijd.

Gegevens over eventuele feiten
Voor programma
Feiten gepleegd

13

Geen feiten gepleegd

7

Tabel 2.2.3.3.

Overzicht over het al dan niet plegen van feiten van de jongeren bij aanvang van het
programma.

In het verleden had 65% van de jongeren een of meerdere feiten gepleegd.
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2.3. Programma Antwerpen
Vanaf 2010 werd het programma dat we organiseerden in Antwerpen uitgebreid met de
gerechtelijke arrondissementen Mechelen en Turnhout zodat het programma toegankelijk
werd voor alle jongeren, met een dossier op de sociale dienst, uit de provincie.
Het programma 2011 in de provincie Antwerpen startte medio september met het
voortraject en wordt afgesloten eind juni 2012.

2.3.1. Het voortraject
Het voortraject van dit programma duurde 6 weken, van 12 september 2011 tot 21 oktober
2011. Voorafgaand aan het voortraject konden consulenten van de sociale diensten uit de
regio jongeren aanmelden voor het programma.
In onderstaande tabel is te zien dat naast de gerechtelijke arrondissementen Antwerpen,
Turnhout en Mechelen ook nog het gerechtelijk arrondissement Tongeren vermeld staat. De
reden hiervoor was dat we, aan het eind van het voortraject, nog ruimte hadden om een
aantal jongeren op te nemen in het programma en op datzelfde ogenblik de vraag voor een
aanmelding kwam uit de regio Tongeren. Om mogelijke verwarring te voorkomen, worden
de cijfers vanuit het gerechtelijk arrondissement Tongeren meegenomen in de cijfers van het
programma Antwerpen.
Arr.

Aangemeld

Georiënteerd

Kandidaat
jongeren

Voorberei
dingsdag

Vertrekdag

Antwerpen

34

21

13

13

12

Start
vervolgtraject
11

Mechelen

10

9

6

5

4

4

Turnhout

6

5

5

1

1

1

Tongeren

3

3

2

2

2

2

Totaal

53

38

26

21

19

18

Tabel 2.3.1.1.

Overzicht van het aantal jongeren gedurende het proces van aanmelding tot aan de overstap
naar de tweede fase van het programma.
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In totaal werden 53 jongeren aangemeld voor het programma in Antwerpen. Ongeveer 64%
van deze jongeren hadden een dossier bij de sociale dienst van de Jeugdrechtbank van
Antwerpen. De overige groep was verdeeld over Mechelen (19%), Turnhout (11%) en
Tongeren (5%).
Van de groep jongeren die aangemeld werden door hun consulent(e), verscheen 72% op een
oriëntatiemoment. Nadat deze jongeren alle details over het programma hadden vernomen,
werden ze uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor het programma.
Ongeveer 68% van de jongeren die we op een oriëntatiemoment hebben ontmoet, gaven
aan dat ze het programma wilden aangrijpen om hun leven een andere wending te geven.
De helft van deze groep kwam uit het arrondissement Antwerpen. Uit de regio’s Mechelen,
Turnhout en Tongeren kwamen respectievelijk 6, 5 en 2 jongeren.
Tussen het moment van oriëntatie en de voorbereidingsdag besloten nog 5 jongeren om hun
kandidatuur in te trekken, waardoor er 21 jongeren aanwezig waren op de
voorbereidingsdag. Een aantal dagen later, op de vertrekdag, waren nog 19 jongeren die de
tweede fase wilden aanvatten.

De oriëntatiemomenten
In de 6 weken van het voortraject organiseerden we in totaliteit 12 oriëntatiemomenten,
verdeeld over 6 locaties: Het Oude Badhuis in Antwerpen (4), het stadhuis van Mechelen (3),
het jeugdcentrum De Wollewei in Turnhout (1), de sociale dienst in Tongeren (1), en in de
gemeenschapsinstellingen van De Hutten (1) en De Grubbe (2).
Uit tabel 2.3.1.1. wordt duidelijk dat we de meerderheid van de 38 jongeren ontmoet
hebben op een oriëntatiemoment in de stad Antwerpen, met name 55%. Op de
oriëntatiemomenten in Mechelen hebben we 9 jongeren ontmoet.
Zowel in Turnhout, Tongeren en de gemeenschapsinstelling De Hutten hebben we 1
oriëntatiemoment georganiseerd en telkens zagen we 2 jongeren. In de
gemeenschapsinstelling van De Grubbe hielden we 2 momenten, telkens voor 1 jongere.
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Antwerpen

Aantal
Oriëntatiemomenten
4

Aantal jongeren op
oriëntatie
21

Mechelen

3

9

Turnhout

1

2

Tongeren

1

2

GI De Hutten

1

2

GI De Grubbe

2

2

Totaal

12

38

Tabel 2.3.1.2.

Overzicht over het aantal oriëntatiemoment in de provincie Antwerpen, met het aantal
jongeren dat op de oriëntatiemomenten is komen opdagen.

Deze cijfers uit tabel 2.3.1.2. omtrent het aantal oriëntatiemomenten in verhouding tot het
aantal jongeren dat aanwezig was op deze momenten, dan zien we een sterke
overeenkomst met het programma in Limburg. In Antwerpen kwamen gemiddeld iets meer
dan 3 jongeren per oriëntatiemoment, net als in Limburg.

2.3.2. De residentiële fase
De residentiële fase ging door in Abdijdomein Roosendael in Sint-Katelijne-Waver en begon
op 24 oktober 2011 en eindigde met de welkomthuisceremonie op 29 oktober 2011.
Tabel 2.3.1.1. laat zien dat er 19 jongeren aanwezig waren op de vertrekdag. Deze jongeren
zijn ook allemaal gestart aan de tweede fase van het programma. In de volgende tabel
krijgen we een beeld over de gegevens van deze groep van jongeren, voor wat betreft de
verdeling jongens-meisjes, leeftijd en aard van het dossier bij de sociale dienst van de
Jeugdrechtbank.
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Demografische gegevens over de jongeren
Op vlak van geslacht zien we dat de jongens het meest vertegenwoordigd zijn met 79%.
Binnen deze groep heeft 93% een MOF-dossier. In leeftijd zien we bij de jongens geen
uitschieters. Alle jongens zijn 16 of 17 jaar.
Bij de meisjes zien we dat ze allemaal een POS-dossier hebben, en dat er een grotere
spreiding is in leeftijd. De helft van de groep is 15 jaar, de andere helft is 17 jaar.
Meisjes
Leeftijd

15 jaar

POS

MOF

POS

MOF

2

16 jaar
2

Totaal

4

Totaal

2
1

17 jaar

Tabel 2.3.2.1.

Jongens

1

6

7

8

10

14

19

Overzicht van het aantal jongens en meisjes, met een onderverdeling op vlak van leeftijd en
aard van dossier (POS-MOF), bij de start van de residentiële fase.

Door de grote groep van 17-jarigen (53%) zullen heel wat jongeren gedurende het vervolg
van het programma 18 jaar worden.
In tabel 2.3.1.1. zagen we eerder dat we de residentiële fase zijn gestart met 19 jongeren.
Gedurende de intensieve trainingsweek besloot 1 jongere omwille van de zwaarte en
intensiteit van het programma om niet langer deel te nemen. Hierdoor werd het aantal
jongeren dat startte aan het 8-maanden durende vervolgtraject herleid tot 18.

2.3.3. Het vervolgtraject
Zoals in alle andere programma’s worden de eerste stappen van het vervolgtraject gezet op
de residentiële training, als de koppeling tussen jongere en individuele coach plaatsvindt. De
eigenlijke derde fase start de dag na het beëindigen van trainingsweek.
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Het vervolgtraject van het programma in Antwerpen begon op 30 oktober met 18 jongeren.
Aangezien het vervolgtraject eind 2011 slechts 2 maanden ver was, zullen we het uitvoerig
bespreken in het volgende jaarverslag.
Net zoals in het programma voor jongeren uit Limburg kijken we ook voor deze groep van 18
jongeren naar de 3 objectieve variabelen.

De verblijfssituatie van de jongeren
Voor programma
In gemeenschapsinstelling

4

In residentiële voorziening

3

Thuis

11

Tabel 2.3.3.1.

Overzicht van de verblijfssituatie van de jongeren bij aanvang van het programma.

Op het moment dat de jongeren kennismaakten met het programma verbleef 39% in een
voorziening, hetzij in een gemeenschapsinstelling (22%) hetzij in een residentiële voorziening
(17%). De overige jongeren woonden op dat ogenblik thuis, bij één of beide ouders.

De dagbesteding van de jongeren
Voor programma
Geen zinvolle dagbesteding

4

Zinvolle
dagbesteding

Voltijds onderwijs

8

Deeltijds onderwijs

6

Tabel 2.3.3.2.

Overzicht van de dagbesteding van de jongeren bij aanvang van het programma.

Als we kijken naar de dagbesteding van de jongeren, dan merken we dat 78% onderwijs
volgt. Daarvan is de meerderheid ingeschreven in het voltijds systeem (44%). De anderen
zitten, al dan niet gekoppeld aan een werksituatie, in het deeltijds onderwijs (33%).
De overige jongeren (22%) volgen geen onderwijs of zijn niet actief binnen het arbeidscircuit.
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Gegevens over eventuele feiten
Voor programma
Feiten gepleegd

13

Geen feiten gepleegd

5

Tabel 2.3.3.3.

Overzicht over het al dan niet plegen van feiten van de jongeren bij aanvang van het
programma.

Aan het begin van het programma had 72% van de jongeren minimaal één feit gepleegd.

2.4. Programma Vlaams-Brabant en Brussel
Het YAR-programma werd in 2011 in de regio Vlaams-Brabant en Brussel voor het eerst
georganiseerd. Concreet betekende dit dat we gingen samenwerken met de sociale
diensten van de gerechtelijke arrondissementen Leuven en Brussel-Halle-Vilvoorde. Zoals
eerder werd aangegeven werkten we in deze regio ook samen met de Comités voor
Bijzondere Jeugdzorg in de bestuurlijke arrondissementen Leuven, Brussel en HalleVilvoorde.
Medio oktober 2011 werd gestart met het voortraject, hetgeen werd afgerond begin
december 2011. De tweede fase was ingepland van 3 december 2011 tot en met 11
december 2011, waarna de derde fase van start ging. Het volledige programma wordt
afgerond midden september 2012.

2.4.1. Het voortraject
Voorafgaand aan de opstart van het voortraject, werd ook in dit programma overleg
gepleegd met de consulenten van zowel de sociale diensten van de Jeugdrechtbank als van
de Comités voor Bijzondere Jeugdzorg.
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Arr.

Aange- Georiën- Kandidaat
meld
teerd
jongeren

Voorbereidingsdag

Vertrek- Start
dag
vervolgtraject

SDJ

8

8

7

6

6

6

CBJ

4

4

3

3

3

3

SDJ

21

18

14

9

9

8

CBJ

2

1

1

1

1

1

SDJ

1

1

1

1

1

1

SDJ

30

27

22

16

16

15

CBJ

6

5

4

4

4

4

36

32

26

20

20

19

BHV

Leuven

Tongeren

Totaal

Tabel 2.4.1.1.

Overzicht van het aantal jongeren gedurende het proces van aanmelding tot aan de overstap
naar de tweede fase van het programma.

Uit tabel 2.4.1.1. halen we dat er in totaal 36 jongeren door de consulenten werden
aangemeld als mogelijke kandidaten. Daarvan werd 17% aangemeld door consulenten van
het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg: uit de bestuurlijk arrondissementen Brussel-HalleVilvoorde en Leuven kwamen respectievelijk 4 en 1 jongere(n).
Vanuit de verschillende sociale diensten van de Jeugdrechtbank werd 83% van de jongeren
aangemeld. Van deze groep van jongeren kwam de grote meerderheid uit Leuven (70%),
27% kwam uit de regio Brussel-Halle-Vilvoorde. Zoals eerder aangegeven kwam ook 1
jongere (3%) uit het gerechtelijk arrondissement Tongeren.
Van de totale groep van aangemelde jongeren was 89% ook aanwezig op één van de
oriëntatiemomenten. Nadat de jongeren alle details van het programma hadden vernomen,
maakten 81% de keuze om zich kandidaat te stellen voor het programma.
Van de 26 jongeren die zich kandidaat hadden gesteld, namen 20 jongeren ook effectief deel
aan de voorbereidingsdag. Deze 20 jongeren waren eveneens aanwezig op de vertrekdag
van de residentiële training.
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De oriëntatiemomenten
Tijdens het 7 weken durende voortraject werden in totaal 11 oriëntatiemomenten
georganiseerd, verdeeld over 5 verschillende locaties:
Leuven, Vilvoorde en de
gemeenschapsinstellingen van De Hutten en De Zande (Campus Beernem en campus
Ruiselede).
Aantal
Oriëntatiemomenten

Aantal jongeren op
oriëntatie

Leuven

5

18

Vilvoorde

3

5

GI De Hutten

1

3

GI Beernem

1

3

GI Ruiselede

1

3

Totaal

11

32

Tabel 2.4.1.2.

Overzicht over het aantal oriëntatiemoment in de provincie Vlaams-Brabant en Brussel, met
het aantal jongeren dat op de oriëntatiemomenten is komen opdagen.

Aangezien een grote groep van jongeren werden aangemeld vanuit het arrondissement
Leuven, organiseerden we er 5 oriëntatiemomenten. Voor jongeren uit de regio BrusselHalle-Vilvoorde werden 3 momenten gepland, en in de 3 gemeenschapsinstellingen telkens
1 moment.
Tijdens de oriëntatiemomenten in Leuven kwamen 18 jongeren kennismaken met het
programma en in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde zagen we 5 jongeren.
In de gemeenschapsinstellingen van De Hutten en De Zande (campus Beernem en campus
Ruiselede) hebben we telkens 1 oriëntatiemoment georganiseerd. Telkens ontmoetten we
er 3 jongeren.
Net zoals in de andere provincies situeert het aantal jongeren dat gemiddeld aanwezig is op
een oriëntatiemoment rond 3 jongeren.
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2.4.2. De residentiële fase
Zoals te zien in tabel 2.4.1.1. startten 20 jongeren aan de tweede fase van het programma.
Van deze groep heeft 80% een dossier bij de sociale dienst van de Jeugdrechtbank en 20%
een dossier bij het Comité van Bijzondere Jeugdzorg.
Als we kijken naar de regio, dan zien we dat de verdeling min of meer gelijk is: 45% van de
jongeren is gedomicilieerd in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde en 20% is woonachtig in de
regio Leuven. De overige 5% is een jongere uit de omgeving van Tongeren.

Demografische gegevens over de jongeren
Als we kijken naar de groep van 20 jongeren die deelnam aan de residentiële fase, dan zien
we dat het merendeel jongens (85%) zijn.
Op vlak van leeftijd merken we dat er evenveel 16-jarigen als 17-jarigen zijn, beiden 40% van
de totale groep. Daarnaast is er een kleinere groep 15 jaar (20%). Geen enkele jongere is op
het moment van de opstart van de tweede fase 18 jaar.
Meisjes
Leeftijd

POS

Jongens
MOF

POS

MOF

Totaal

15 jaar

1

1

2

4

16 jaar

1

5

2

8

17 jaar

1

4

3

8

Totaal

3

10

7

20

Tabel 2.4.2.1.

Overzicht van het aantal jongens en meisjes, met een onderverdeling op vlak van leeftijd en
aard van dossier (POS – MOF), bij de start van de residentiële fase.

In totaal hebben meer jongeren een POS-dossier (65%) ten opzichte van de jongeren met
een MOF-dossier (35%). Uit de tabel blijkt dat geen enkel meisje een MOF-dossier heeft en
dat er meer een gelijke verdeling is bij jongens. Deze laatste groep is eveneens evenredig
verdeeld over de leeftijden.
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De residentiële trainingsweek werd gestart met 20 jongeren, zoals te zien is in tabel 2.4.1.1.
In deze tabel staat ook af te lezen dat we het vervolgtraject zijn gestart met 19 jongeren,
hetgeen betekent dat er 1 jongere besloot om niet langer deel aan het programma. Dit
besluit nam hij op de vierde dag van de residentiële fase.

2.4.3. Het vervolgtraject
Het vervolgtraject van het programma Vlaams-Brabant en Brussel startte midden december
2011. Vermits het vervolgtraject zich hoofdzakelijk afspeelt in 2012, zullen we uitvoerig op
deze fase terugkeren in het jaarverslag 2012. Deze fase van 9 maanden, en het volledige
programma, wordt afgerond medio september 2012.
Als we de 3 objectief meetbare variabelen houden tegen deze groep van 19 jongeren, op het
moment van de opstart, dan krijgen we volgend overzicht:

De verblijfssituatie van de jongeren
Voor programma
In gemeenschapsinstelling

9

In residentiële voorziening

1

Thuis

9

Tabel 2.4.3.1.

Overzicht van de verblijfssituatie van de jongeren bij aanvang van het programma.

Iets meer dan de helft van de jongeren verbleef op het moment dat ze met het programma
startten in een voorziening (53%). Eén jongere woonde in een residentiële voorziening en 9
anderen verbleven in een gemeenschapsinstelling.
De overige 47% van de jongeren verbleef bij aanvang van het programma thuis, bij één of
beide ouders.
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De dagbesteding van de jongeren
Voor programma
Geen zinvolle dagbesteding

Zinvolle
dagbesteding

Tabel 2.4.3.2.

10

Voltijds onderwijs

4

Deeltijds onderwijs

3

Leercontract

2

Overzicht van de dagbesteding van de jongeren bij aanvang van het programma.

Bij het begin van het programma hadden 10 jongeren (53%) geen zinvolle dagbesteding,
hetgeen betekent dat ze noch naar school gingen, noch werk hadden. De overige 47% was
verdeeld over voltijds onderwijs (21%), deeltijds onderwijs (16%) en leercontract (10%).

Gegevens over eventuele feiten
Voor programma
Feiten gepleegd

15

Geen feiten gepleegd

4

Tabel 2.4.3.3.

Overzicht over het al dan niet plegen van feiten van de jongeren bij aanvang van het
programma.

Omtrent er in het verleden al dan niet misdrijven werden gepleegd zien we volgende cijfers:
79% van de jongeren had minimaal één feit gepleegd voor aanvang van het programma.
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2.5. Overzicht van de 3 programma’s
Voor de volledigheid schetsen we een overzicht van de 3 programma’s die in 2011 werden
opgestart.
We hebben samengewerkt met de sociale diensten van de Jeugdrechtbank in 7 gerechtelijke
arrondissementen: Tongeren en Hasselt in de provincie Limburg, Turnhout, Mechelen en
Antwerpen in de provincie Antwerpen, en Leuven en Brussel-Halle-Vilvoorde in VlaamsBrabant en Brussel. In deze laatste regio werkten we ook samen met het Comité voor
Bijzondere Jeugdzorg in de 3 bestuurlijke arrondissementen Leuven, Brussel en HalleVilvoorde.

2.5.1. Het voortraject
Voor alle programma’s duurde het voortraject tussen 6 en 8 weken. Gedurende deze weken
organiseerden we in totaal 34 oriëntatiemomenten waarvoor 137 jongeren over de 3
programma’s werden aangemeld.

Provincie

Aangemeld

Georiënteerd

Kandidaat
jongeren

Voorberei
dingsdag

Vertrekdag

Limburg

48

35

31

28

21

Start
vervolgtraject
20

Antwerpen

53

38

26

21

19

18

VlaamsBrabant en
Brussel

36

32

26

20

20

19

Totaal

137

105

83

69

60

57

Tabel 2.5.1.1.

Overzicht van het aantal jongeren gedurende het proces van aanmelding tot aan de overstap
naar de tweede fase van het programma.
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We hebben in het voorbije jaar 105 jongeren ontmoet op een oriëntatiemoment, en daarvan
gaf 79% aan dat ze zich kandidaat wilde stellen voor het YAR-programma. Van de groep van
kandidaat-jongeren kwam 83% opdagen op de voorbereidingsdag, en uiteindelijk was 72%
aanwezig op de vertrekdag, waar de overstap gemaakt werd naar de tweede fase van het
programma: de residentiële trainingsweek.

2.5.2. De residentiële fase
De residentiële training duurde in alle programma’s 6 dagen voor de jongeren en de
structurele opbouw van elk programma was identiek. Inhoudelijk, op basis van het
curriculum, konden er een aantal kleine wijzigingen gebeuren op basis van de noden van de
groep.
Om een helder beeld te krijgen over de groep van jongeren die deelnamen aan een
residentiële trainingsweek, geven we in tabel 2.5.2.1 een overzicht op basis van leeftijd,
geslacht en aard van het dossier.

Demografische gegevens over de jongeren
Meisjes
Leeftijd

POS

MOF

Jongens
POS
MOF

POS

MOF

POS
MOF

Totaal

15 jaar

3

2

4

2

11

16 jaar

4

7

10

1

22

17 jaar

5

5

16

1

27

Totaal

12

14

30

4

60

Tabel 2.5.2.1.

Overzicht van het aantal jongens en meisjes, met een onderverdeling op vlak van leeftijd en
aard van het dossier (POS-MOF), bij de start van de residentiële fase.

In totaal startten 60 jongeren aan een residentiële trainingsweek. Daarvan was de verdeling
tussen jongens en meisjes respectievelijk 80% en 20%.
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Als we kijken naar de leeftijd dan merken we dat de groep van 17-jarigen (45%) het grootst
is, gevolgd door de groep van 16-jarigen (37%). De overige 18% werd gevormd door de 15jarigen. Er was in 2011 geen jongere die 18 jaar was op het moment dat we voor het eerst
kennismaakten op een oriëntatiemoment.
Exact de helft van de jongeren die deelnamen had een MOF-dossier. Slechts een erg kleine
groep had zowel een POS- als een MOF-dossier (7%). De overige 43% had een POS-dossier.
Als we kijken naar de verhouding geslacht en aard van dossier dan merken we dat de meisjes
enkel een POS-dossier hebben. Uit de groep van jongens kunnen we zien dat dubbel zoveel
jongens een MOF-dossier hebben in vergelijking met de jongens met een POS-dossier.
In tabel 2.5.1.1. konden we zien dat 60 jongeren de residentiële week zijn opgestart en 57
jongeren het vervolgtraject zijn gestart. In totaal besloten drie jongeren tijdens één van de
residentiële trainingsweken om niet verder deel te nemen aan het programma.

2.5.3. Het vervolgtraject
Vermits de vervolgtrajecten van de 3 programma’s afgerond werden in 2012 zijn de
resultaten van de afronding van de programma’s niet beschreven.
Eind 2011 was het programma in Limburg 7 maanden ver in het vervolgtraject. De 2 andere
programma’s waren nog maar net gestart met het vervolgtraject: De jongeren uit de
provincie Antwerpen zaten 2 maanden in hun vervolgtraject, en de jongeren uit het
programma Vlaams-Brabant en Brussel slechts 3 weken.
In het volgend jaarverslag zal uitgebreid worden stil gestaan bij de resultaten op het eind van
de programma’s.
Toch willen we een beeld geven van alle jongeren die deelnamen aan een vervolgtraject in
2011 voor wat betreft hun verblijfssituatie, dagbesteding en eventuele feiten, op het
moment dat ze besloten om deel te nemen aan het programma.
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De verblijfssituatie van de jongeren

Voor programma
In gemeenschapsinstelling

17

In residentiële voorziening

7

Thuis

33

Totaal

57

Tabel 2.5.3.1.

Overzicht van de verblijfssituatie van alle jongeren die in 2011 deelnamen aan een YARprogramma.

De meeste jongeren woonden thuis (58%) op het ogenblik dat ze besloten om zich kandidaat
te stellen voor een programma. Van de andere jongeren verbleef het merendeel in een
gemeenschapsinstelling (30%). De overige 12% verbleef in een residentiële voorziening.

De dagbesteding van de jongeren
Voor programma
Geen zinvolle dagbesteding

Zinvolle
dagbesteding

Totaal
Tabel 2.5.3.2.

21

Voltijds onderwijs

20

Deeltijds onderwijs

12

Leercontract

4
57

Overzicht van de dagbesteding van alle jongeren die in 2011 deelnamen aan een YARprogramma.

Op het moment dat de jongeren besloten om deel te nemen had 37% geen zinvolle
dagbesteding. De andere jongeren genieten onderwijs, waarvan 35% voltijds onderwijs, 21%
deeltijds onderwijs en 7% in leertijd.
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Gegevens over eventuele feiten
Voor programma
Feiten gepleegd

41

Geen feiten gepleegd

16

Totaal

57

Tabel 2.5.3.3.

Overzicht over het al dan niet plegen van feiten van alle jongeren die in 2011 deelnamen aan
een YAR-programma.

Van de totale groep van jongeren had 72% in het verleden minimaal één feit gepleegd. De
overige 28% had nooit eerder een delict gepleegd.
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3. Tot slot
In 2011 werkte YAR Vlaanderen in 5 verschillende programma’s. Twee programma’s werden
afgerond en 3 nieuwe programma’s werden opgestart. In totaal namen 89 jongeren actief
deel aan een programma: 32 jongeren hebben hun YAR-programma afgerond en 57 andere
jongeren zitten momenteel in het vervolgtraject.
In dit jaarverslag stonden we in het eerste gedeelte stil bij de programma’s die hun opstart
kenden in 2010 maar afgerond werden in 2011. We bespraken daarbij de situatie van de
19 jongeren uit het Limburgs programma en de 13 jongeren die het programma in
Antwerpen hebben beëindigd. Onze aandacht ging daarbij vooral uit naar de 3 objectieve
parameters die we meten in het begin en aan het eind van een programma: verblijfssituatie,
dagbesteding en het al dan niet plegen van feiten.
In het tweede gedeelte bespraken we de programma’s die opgestart werden in 2011.
Opvallend was de uitbreiding met een bijkomend programma in een nieuwe regio: VlaamsBrabant en Brussel. Als gevolg daarvan werden ook een aantal nieuwe medewerkers binnen
de organisatie aangeworven. Dit programma week af van de voorgaande programma’s
doordat voor het eerst ook jongeren met een dossier bij de Comités voor Bijzondere
Jeugdzorg uit de bestuurlijke arrondissementen Leuven, Brussel en Halle-Vilvoorde konden
deelnemen aan het programma.
In het voorbije jaar werden, over de 3 programma’s, 137 jongeren aangemeld voor een YARprogramma en daarvan hebben we 105 jongeren ontmoet op een oriëntatiemoment. Van
deze groep stelde zich 79% kandidaat voor het programma en uiteindelijk maakte 57% de
werkelijke overstap naar de tweede fase. Uit de cijfers bleek dat in elk van de 3 programma’s
1 jongere besloot om niet langer deel te nemen, waardoor er 57 jongeren zijn gestart aan
het vervolgtraject.
Aangezien de 3 programma’s zullen eindigen in 2012 zullen de vervolgtrajecten uitvoerig
beschreven worden in het komende jaarverslag.
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