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Jongeren aan het woord
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Keten Ondersteuning Minderjarige Plegers Antwerpen Stad

is een samenwerkingsverband 

tussen justitie, hulpverlening en bestuur 

! KOMPAS+ is geen zelfstandige organisatie op zich, maar een netwerk ! 
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• Agentschap Opgroeien

• CAW Antwerpen

• Vzw Jeugdzorg Emmaus 
Antwerpen 

• Vzw Elegast

• Vzw Wingerdbloei

• Vzw De Touter

• CGG Vagga

• UKJA

• Parket Antwerpen

• Rechtbank van eerste aanleg  
Antwerpen

• Politiezone Antwerpen

• Balie Provincie Antwerpen

• Justitiehuis Antwerpen

• CMP/CLB

• Stad Antwerpen (bestuur, 
administratie incl. OCMW)

• Vlaams Ministerie van Justitie en 
Handhaving, Omgeving, Energie en 
Toerisme

• Vlaams Ministerie van Welzijn, Gezin, 
Volksgezondheid en 
Armoedebestrijding
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Jongeren kunnen gedurende hun minderjarigheid worden aangemeld bij KOMPAS+,
indien ze voldoen aan volgende criteria:

• een verblijf en/of woonplaats hebben in de stad Antwerpen en haar districten;

• gekend zijn voor meerdere delicten;

• waarvan 1 delict in de afgelopen 12 maanden werd gepleegd;

• waarbij er zich op meerdere levensdomeinen problemen voordoen;

• waar de kans op herval zeer groot is.

Enkel ketenpartners kunnen dossiers aanmelden.
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Delicten door minderjarige plegers stoppen en recidive in de toekomst voorkomen,

door enerzijds:

• het installeren, verstevigen en opvolgen van de zorgcoördinatie en

zorgcontinuïteit voor de jongere;

• het intensief betrekken van de jongere, het gezin en zijn/haar netwerk;

• het installeren of verstevigen van het sociaal netwerk van de jongere;

• de jongere aan te spreken op de eigen verantwoordelijkheid;

• het bieden van perspectief binnen de verschillende leefdomeinen en het

bevorderen van het welzijn van de jongere;
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door anderzijds:

• een intensieve samenwerking en accurate informatiedeling te waarborgen tussen

diensten uit de domeinen zorg/welzijn, politie/justitie, onderwijs en bestuur en

deze permanent te monitoren en optimaliseren;

• hiaten in de huidige aanpak van jonge delictplegers bloot te leggen en

beleidssignalen te formuleren;

• in te zetten op nieuwe methodieken die worden ontwikkeld op maat van de

doelgroep.
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• Helikopterperspectief

• Centraal aanspreekpunt voor alle betrokkenen (jongere, ouders , alle 

partners)

• Organiseren van de ronde tafels (regie over het plan van aanpak en de 

opvolging ervan) 

• In actie komen wanneer het nodig is: hulpverlening die vastloopt, 

crisissituaties, …

• Nauwe samenwerking met politie,  parket & JRB 
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DATUM: 14/10/2021 Doelstelling Organisatie Timing

Justitie en politie

Geen strafbare feiten of politionele registraties CR
Consulent JRB

doorlopend

School

Mogelijkheden doorstart school oplijsten Leerlingenbegelei

ding

CLB

CMP

asap

Thuis

Reis/ontheemding in Afrika

Regels respecteren thuis, geen fugues

Verhuis

Ouders

Moeder/ABC

23/12/2021-

08/01/2022

24/10/2021

Aanvraag 
ingediend

Vrije tijd

Op zoek naar sportclub in de buurt

Contact formaat

Buurtsport

format

Asap

Asap

Gedrag & sociaal emotioneel 
welzijn Traject OPZ Geel

Mogelijkheid IB+

Plan per levensdomein verder uitwerken

OPZ

CR

GI

Opgestart

Aanvragen

Lopende, 

trajectoverleg op 

23/10/2021

Netwerk / Steunfiguren
Oom betrekken bij volgende overleg CR
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• 8 vaste casusregisseurs verdeeld (HCA ADAM, HCA Elegast, stad Antwerpen)

• 147 aangemelde dossiers

• Gemiddelde duur van een traject 23 maanden 

• 2 dossiers in fase ‘onthaal & intake’

• 63 lopende dossiers

• 55 afgesloten dossiers (32 dossiers positief en 23 negatief)

• 27 dossiers niet weerhouden (8 voor weging en 19 na weging)
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• Bijna 42% van de jongeren met een lopend traject zijn intussen 

ouder dan 18 jaar. 

• 70% van de jongeren is op moment van aanmelden verdachte in 

meer dan 5 delicten. We zien hierbij voornamelijk vermogens- en 

geweldsdelicten.

• 76% van de jongeren groeit op in een verontrustende 

opvoedingssituatie, met vaak onderliggende trauma’s bij de jongere 

en/of binnen het gezinssysteem. 
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Bij de dossiervorming blijkt dat van de 137 dossiers: 

• 110 jongeren gedragsproblemen vertonen op school (80%) 

• 53 jongeren niet meer naar school/werk gaan of willen 
stoppen (39%)

• 88 jongeren ongewettigde afwezigheden hebben (vanaf 10 
B-codes) (64%)

• 88 jongeren recent sancties / dreiging schorsing of ontslag 
oplopen (64%)

• 104 jongeren meerdere keren van studie/school wisselen 
(76%)
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Trajecten onbepaalde duur – uitdagingen – nieuwe ontwikkelingen  : 

• Expertentafel Transitie : expertise bundelen voor KOMPAS+ trajecten waarbij 

dichtbij de meerderjarigheid staan;

• Good Lives Model (GLM) : krachtgerichte benadering 

• SAPROF YV : instrument om beschermende factoren in beeld te brengen

• Ronde tafel methodiek : jongere nog meer centraal stellen 
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Aanbod geestelijke gezondheidszorg CGG Vagga

• begeleidingen: laagdrempelig, outreachend, forensisch, zo lang als nodig 

• Consultfunctie

• linken of verbindingen leggen met partners uit de geestelijke gezondheidszorg

Individuele begeleiding door IB+ Kwadraat CAW

• Trajecten zo lang als nodig, zo kort als mogelijk (2 jr als focus)
• Intensief en aanklampend
• Nauwe afstemming met de CR

Duo begeleidingstrajecten door Houvast de Touter 

• Individueel en met de context
• 6 maanden intensieve bgl
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• Iedere jongere wordt geïnformeerd door de aanmelder en geeft hierbij aan of men al 

dan niet  bereid is om mee te werken met KOMPAS+

• Ieder aangemeld dossier wordt voorgelegd aan de referentiemagistraat van 

KOMPAS+ voor toepassing van het art. 458ter SW m.b.t. het casusoverleg

• Bij opmaak van het plan van aanpak ondertekent iedere jongere een 

engagementsverklaring

• Eigen deontologische richtlijnen van de organisatie 

• Ketenpartners en externe partners ondertekenen de verklaring met betrekking tot 

geheimhouding
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Vragen of opmerkingen 

?

?
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Meer informatie?

Ketenregisseur: Inès Van Leugenhaeghe 
Ines.vanleugenhaeghe@antwerpen.be
03 338 37 05 | 0478 61 78 93

Operationeel Coördinator: Evelien Van den Eeden 
Evelien.vandeneeden@antwerpen.be
03 338 62 95 | 0486 97 24 66

Website:

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/kompas/voorstelling-kompas

mailto:Ines.vanleugenhaeghe@antwerpen.be
mailto:Evelien.vandeneeden@antwerpen.be
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/kompas/voorstelling-kompas

