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Belangrijke items die steeds terugkeren bij de bespreking van elk thema aangaande de
uitbouw van een nieuw jeugdrecht in Vlaanderen:

Ouders duiden er op dat hulpverlening, al of niet in gesloten context, steeds moet
aangeboden worden. Daarbij moet aandacht gaan naar de volgende 6 aandachtspunten:
1. wijzen op deel verantwoordelijkheid; hier past de sanctie
2. aandacht voor het feit dat men zich kan herpakken en het leven daarna zo veel mogelijk
voorbereiden: re-integratie
3. bij deze re-integratie horen 2 zaken: de jongere moet beter inzicht krijgen in het eigen
functioneren en reageren, het eigen aandeel: het pedagogische, lerende aanbod
4. daarnaast moet de jongere weten dat door het gebeurde een aantal zaken geschonden zijn:
werken aan herstel, zowel materieel als relationeel, zowel naar het slachtoffer als naar de
eigen context (belangrijke relevante personen rond de jongere)
5. wat een grote rol speelt bij de aanpak, en de beoordeling is volgens ouders de drijfveer bij
de jongere, dit moet onderwerp van gesprek zijn en meespelen bij de hulpverlening om herval
te verhinderen
6. hier komt men ook bij motivatie/zingeving bij de jongere: in het lerende, herstellende
aspect zijn dit zaken die heel belangrijk zijn (een jongere die het gevoel heeft van 'niets te
verliezen' zal zich ook navenant gedragen).

* Daarnaast wil ik nog meegeven dat de afkorting VOS bij ouders (en ik denk ook bij
hulpverleners) toch doet denken aan POS, dus in die zin wordt de O als opvoeding gezien.
Vandaar de klemtoon op de terminologie, VLS beter dan VOS.
Ondertussen vernam ik dat het nooit de bedoeling was dat de O in VOS voor opvoeding staat,
het is gewoon de afkorting voor Verontrusting…..Misschien kiezen we toch beter om de
verwarring te vermijden?

