
Itinera, 12 jaar op weg met een 
bijzondere groep mensen  

en  
12 jaar (inter) sectorale ketenvorming. 

Toelichting afstemmingsoverleg zorgregio’s 
West-Vlaanderen. 

19, 20, 21, 22 juni 2018 
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https://justitie.belgium.be/nl


Inhoud  

1. Situering Itinera 

2. Beleidskaders personen met internering of detinering 

3. Intersectorale puzzelstukken 

1. Overzicht intersectorale projecten internering 

2. Enkele begrippen 

4. V.A.P.H. 

1. Huidig aanbod 

2. Uitbreidingsbeleid: naar een gepast ondersteuningsaanbod (zie 
toelichting VAPH) 

5. Werking en cijfers Itinera 

6. Krijtlijnen voor een forensisch referentiekader voor diverse forensische 
handicap-specifieke trajecten 

7. Versterking van de (inter) sectorale ketenbenadering in West- en Oost-
Vlaanderen 

8. Vragen? 

 

 

 

 

 

 

2 



1. Situering Itinera 
• Korte geschiedenis: 

• Initiatief van O.C. Sint-Idesbald (overzicht zie bijlage) 

• oktober ’05: opstart capaciteit 10 

• najaar ’14 – jan/feb. ’15:  

• uitbreiding van capaciteit 10 naar 20 

• versterking aanbod dagondersteuning (intern en extern) 

• versterking therapeutisch aanbod 

• versterking contextueel aanbod 

• versterking outreach i.k.v. doorstroomtrajecten 

• versterking terugvalfunctie (na doorstroomtrajecten) 

• okt ’15: netwerkfeest 10 jaar Itinera 

• maart ’16: studiedag 10 jaar Itinera: Rennen, vallen, opstaan en weer doorgaan. 

• 1 juli ’16: opstart samenwerking penitentiair centrum Brugge (i.s.m. U. Gent) 

 

• Erkenning:  

• Tot 31/12/’13: erkenning als tehuis niet-werkenden 

• Vanaf 1/1/’14: beheersovereenkomst i.k.v. flexibel aanbodcentrum meerderjarigen 
(FAM) 

• Vanaf 1/1/’17: afzonderlijke erkenning i.k.v. B.V.R. VAPH geïnterneerden (dec. ’17), 
binnen de vergunning zorgaanbieder (O.C. Sint-Idesbald) 

• 1/1/’17: RTH-aanbod i.k.v. samenwerking penitentiair centrum Brugge 
(uitbreidingsbeleid V.A.P.H. 2017: 11 ppt) 
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 2. Beleidskaders personen met internering of detinering 
 

2.1. Intersectoraal beleidskader 
• Wet op internering: 

• Vorige wet:  

• Nieuwe wet: 5/5/’14, wijziging 4/5/’16, in werking 1/10/’16): recht op zorg  

• Verschillende veroordelingen België/ deadline: 6/12/’18 

• De ondersteuning van volwassenen met een internerings- of 
detineringsstatuut situeert zich bij uitstek binnen een intersectoraal 
kader: 

• 2007: Meerjarenplan internering 

• 2009: Meerjarenplan internering (3 fases) 

• 2014 (uitvoering vanaf 2016): wet tot bescherming van de 
maatschappij 

• 2016: Federaal masterplan internering 

• 2018: gepland: Agentschap zorg en gezondheid: uitwerking 
referentiekader forensisch-psychiatrische zorg 
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 2. Beleidskaders personen met internering of detinering 
 2.1. Beleidskader Vlaanderen/ VAPH 

• Vlaanderen (Departement Welzijn, Volksgezondheid & gezin) 
• Decreet betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan 

gedetineerden (2013) 

• Beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezien 2014-2019 (2014) 

• Actieplan zorg- en dienstverlening aan geïnterneerden (2015) 

• Actualisatie actieplan zorg- en dienstverlening aan geïnterneerden 
(juni ‘17) 

• Rapport Meerjarenplanning geïnterneerden met een beperking 
(maart ‘17)à 

• Meerjarenplanning geïnterneerden met een beperking (april ‘17) 
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 2. Beleidskaders personen met internering of detinering 
 2.1. Beleidskader Vlaanderen/ VAPH 

• VAPH 
Algemeen kader: 

– 2000, 2003, 2011 en 2017: decreet en BVR’s betreffende algemene 
erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg 

– 2010: Perspectief 2020: nieuw ondersteuningsplan voor personen met een 
handicap 

– 2014: Decreet persoonsvolgende financiering 

Specifiek kader: 

– 2004: erkenning en subsidiëring forensische residentiële en ambulante units 
VAPH 

– BVR december 2017: erkenning en subsidiëring van voorzieningen die 
ondersteuning bieden aan personen met een handicap in de gevangenis, en 
van units voor geïnterneerden. 

– Conceptnota jan. ’18: Naar een aangepast ondersteuningsaanbod voor 
geïnterneerde personen met een handicap: plan van aanpak 2018 en 2019 

– Mei-juni ’18:  

» Projectteam internering VAPH (o.l.v. Ann Van Den Abeele) 

» Stuurgroep internering VAPH (onder voorzitterschap van Jos 
Theunissen) 6 



3. Intersectorale puzzelstukken 
 

3.1. Intersectoraal overzicht projecten 

• Zie: intersectorale schema’s (werktekst forensisch 
referentiekader) 
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3. Intersectorale puzzelstukken 
 3.2. Enkele juridische/ psychiatrische begrippen 

• Cliënt:  
• Risico:  

• Gevaarlijkheidsgraad (risico op herval) 

• Vereiste beveiliging 

• Complexiteit (duur en intensiteit) 

• Onderverdeling: 

– Low risk 

– Medium risk 

– High risk 

• Duurtijd: 
• Intensiteit: low, medium, high care 

• Duurtijd: shortstay, longstay 

• Organisatie: 
• Infrastructuur: aspect veiligheid: 

• Low security: regulier aanbod GGZ en VAPH 

• Medium security (forensische units GGZ  en VAPH) 

• High security (FPC) 

 

 

 

 

• Conclusie: nood aan zorgvuldig maatwerk 
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 4. V.A.P.H. 

4.2. Huidig aanbod: 

• Residentiële forensische units (mid-security) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorziening Plaatsen Informatie  

Project Amanis (DVC ‘t 

Zwart Goor) 

10  Gerealiseerd 

Project Itinera (O.C. Sint-

Idesbald) 

20  Gerealiseerd 

Project Limes (O.C. Sint-

Ferdinand) 

17 

+3 vergund 

 Uitbreiding wordt gerealiseerd 

OBRA/ Baken Historische 

vergunning: 20  

 Werd niet gerealiseerd 

 Budget is opgenomen binnen 

uitbreidingsbeleid 

geïnterneerden VAPH 

Totaal 47+ 3 vergund: 50   
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 4. V.A.P.H. 
4.2. Huidig aanbod: 

• Units met werking in de penitentiaire centra (individuele begeleiding, 
dagondersteuning, outreach, …) 

• Historische erkenningen: 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Forensische RTH-werking:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorziening Personeelspunten Werking 

Dienst A.B.A.G.G. 
(DVC ’t Zwart Goor) 

 n-RTH: 821 
(historisch 21 pl 
dagcentrum) 

 Prioritair: Antwerpen 

Dienstencentrum 
Openluchtopvoeding vzw 

 n-RTH: 195 
(historisch 5 pl 
dagcentrum) 

 Prioritair: Antwerpen 

Obra/ Baken vzw  n-RTH: 781 
(historisch 20 pl. 
dagcentrum) 

 Prioritiair: Oost-Vlaanderen 
 In de voorbije 2 jaar werd de werking 

van OBRA-BAKEN uitgebreid naar alle 
penitentiaire centra in Oost-
Vlaanderen 

Totaal n-RTH: 1601 (historisch 46 pl dagcentrum)/ ongeveer 36 punten per 
pl dagcentrum 

Voorziening Personeelspunten Werking 

Project Itinera, mobiele werking 

(O.C. Sint-Idesbald) 

11 ppt (RTH)  prioritaire werking: West-Vlaanderen 

o Penitentiair centrum Brugge 

(prioriteit vrouwen) 

o Penitentiair centrum Ieper: nog geen 

werking omwille van beperkte 

middelen 10 



 4. V.A.P.H. 
4.2. Huidig aanbod: 

• Tot en met 31 december ‘16: Doorstroomtrajecten VAPH met persoonsvolgende 
convenanten 

• Vanaf 1 januari ‘17: 
• Start PVF 

• Voor geïnterneerden: ontwikkelingen aangepast ondersteuningsaanbod en procedures 
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 4. V.A.P.H. 

4.2. Nieuw uitbreidingsbeleid: naar een gepast ondersteuningsaanbod 

• 3 sporen: 
• Erkenning bestaande forensische units 

• Directe financiering voor forensische trajecten binnen interneringsstatuut 

• Persoonvolgende budgetten 

• Meer info: zie VAPH 
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5. Werking en cijfers Itinera 
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• Werking (visietekst Itinera, feb. ‘16): 

• Individuele forensische ondersteuningstrajecten en fasering 

• Residentiële, intensieve woon- en dagondersteuning met specifieke methodieken en 
therapie (midsecurity): 

• Woongroep van 12 (inclusief terugvalfunctie) 

• Woongroep van 6 

• 2 studio’s 

• Dagondersteuning  (arbeid, vrije tijd, therapie, …) op maat: activiteiten en therapieën 
individueel en in groep, intern en extern 

• Doorgedreven interventiebeleid: preventief (kamer/ relaxatieruimte, time-out-
ruimte), interne interventie (time out), externe interventie (GGZ), politie, … 

• Contextuele werking en samenwerking met diverse sectoren 
• Opbouw natuurlijk netwerk + noodzakelijke steunfiguren 

• Intersectorale samenwerking (justitie, bewindvoerder, enz.) 

• Samenwerking psychiater en andere experten, afh. van problematiek 

• Doorstroomtrajecten op basis van grondige beeldvorming, risicotaxatie, 
ondersteuningsplan 

• Terugvalfunctie  

• Outreach in functie van doorstroomtrajecten 

• vorming 

 

 

 

 

 

 



5. Werking en cijfers Itinera 
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• Werking (visietekst Itinera, feb. ‘16): 

• Sedert ’15: in het penitentiair centrum Brugge (2 halve dagen) 

• Individuele mobiele begeleiding 

• Ondersteuning beeldvorming: 

– O.a. pilootproject i.s.m. U. Gent (screening) 

• Ondersteuning dagondersteuning 

• Outreach 

• Vorming 

 

 

 

 

 

 



5. Werking en cijfers Itinera 

 

 

 

 

 

 

Rubriek aantal 

Aantal verschillende cliënten  48 

Aantal doorstroomtrajecten 28 (gemiddeld 2à3 jaar) 

  VAPH – regulier aanbod 19 

GGZ 1 

Partner of familie 1 

Penitentiair centrum 7 (1 persoon omwille van weigering 
medische behandeling) 

Globale conclusies 

 
•Sedert de start zijn er een 28tal cliënten doorgestroomd, waarvan 21 

geslaagd zijn in een positief doorstroomtraject. 

•Gezien de doelgroep is de doorstroom meestal naar de reguliere VAPH-

sector. Dit is een zeer positieve tendens. 

•Van de 7 trajecten waarbij een verwijzing naar een penitenitiair centrum 

noodzakelijk was, vonden er 6 plaats in 2017. Dit wijst duidelijk op een 

intensievere en complexere forensische trajecten waarbij een ‘mid-security’ 

mogelijks het maximale is. 

•Huidige groep cliënten: ongeveer de helft wellicht ‘longstay’ 

Cliënten 2005-2017 
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5. Werking en cijfers Itinera 

jaar 

terugvalfunctie 

dagen 

2014 133 

2015 33 

2016 169 

2017 107 

2018   

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugvalfunctie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusies: 

• Terugvalfunctie is meestal een vraag van een 

doorstroompartners VAPH en is noodzakelijk binnen de 

VAPH-keten (cf. ook time out binnen GGZ) 

• Terugvalfunctie werkt meestal goed! 

• Terugvalfunctie wordt op dit ogenblik niet voorzien in BVR 
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6. Krijtlijnen voor een forensische referentiekader voor 
diverse forensische handicap-specifieke trajecten 
 
Situering: 

• Expertengroep departement WVG: ontwerp forensisch 
psychiatrisch referentiekader 

• VAPH: werktekst vanuit de 6 forensische VAPH-units 

• Combinatie van forensische, handicap-specifieke en 
psychische expertise 

• Er is veel ervaring in de VAPH-sector! 

• Oproep om expertise te bundelen (cf. later) 
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6. Krijtlijnen voor een forensische referentiekader voor 
diverse forensische handicap-specifieke trajecten 
 
• Belangrijk:  

• Voortraject: 
• Beeldvorming (ev. op basis van beschikbare info, verdere screening, verzamelen 

extra informatie (bv. verblijf forensische units), SEO, … 

• Risicotaxatie (risico-factoren en beschermende factoren), cf. Good Life Model 

• Interdisciplinair overleg/ casusbespreking 

• Regulier of forenische VAPH: (intersectorale) ketenvorming 
• Pleidooi voor (inter) sectorale ketenvorming: traject met schakelmogelijkheden 

op maat van de cliënt en met preventieve terugvalmogelijkheden 

• Regulier indien mogelijk, forensisch indien noodzakelijk (bv. op basis van 
beeldvorming, voortraject (rechtstreeks uit gevangenis of FPC of GGZ unit?), .. 

• Gradatie nood aan expertise op diverse thema’s naargelang de 
complexiteit van de cliënten 

• Specifieke expertise: handicap-specifiek + forensisch + psychiatrisch 
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6. Krijtlijnen voor een forensische referentiekader voor 
diverse forensische handicap-specifieke trajecten 
 
Invulling van een specifiek referentiekader is afhankelijk van het aanbod van de 
organisatie: 

• Missie, visie, expertise forensische werkingen: 

• Specifieke visie en keuze m.b.t. forensische trajecten (bv. Good-Life-model, 
specifieke methodieken, enz.) 

• Ervaring en kennis doelgroep 

• Mentale beperking en/ of andere beperkingen (ASS), … 

• Gedrags- en emotionele stoornissen/ psychiatrische problematieken 

• Forensische trajecten (+ risicotaxatie) 

• Interne/ externe controle 

• Interne/ externe motivatie 

• Gespecialiseerd opname en ontslagbeleid:  

• inclusie- en exclusiecriteria 

• Doorgedreven intakebeleid 

• Opstart intersectorale samenwerking 
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6. Krijtlijnen voor een forensische referentiekader voor 
diverse forensische handicap-specifieke trajecten 
 • Intensieve woonondersteuning met forensische expertise (diverse functies/ 

specialisaties) 

• Afhankelijk van eigen aanbod 

• Forensische units: zie werking Itinera 

• Speciale aandacht voor contextueel werken: 
• Opbouw/ herstel natuurlijk netwerk, woonplaats, werkplaats: (sterk afhankelijk van 

levensloop) 

• Inbouw van noodzakelijke professionele steun 

• Bepaalde professionele steun is noodzakelijk/ verplichten: afhankelijk van forensisch traject: 
justitie, schakelteam, bewindvoerder, OCMW, …: werkt ‘beveiligend’, zowel voor cliënt als 
maatschappij 

• Gespecialiseerde medewerkersbeleid en coaching 

• Personeelsbezetting in functie van risicotaxatie  

• Aangepast selectiebeleid, onthaalbeleid, interne opleiding, VTO (intern en 
extern), individuele en teamcoaching, herstelbeleid-verwerking trauma’s, … 

• Specialisatie, interdisciplinair (intern/extern): o.a. psychiater (met 
handicapspecifieke en forensische expertise) 

• Veiligheidsbeleid (in de ruime zin) 
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6. Krijtlijnen voor een forensische referentiekader voor 
diverse forensische handicap-specifieke trajecten 
 
• Infrastructuur 

• Afhankelijk van risicotaxatie en ondersteuningsnood 

• Ligging en soort accommodatie kan rol spelen bij bepaalde cliënten 

• Forensische units: o.a. gesloten units, individuele kamers/ studio’s, 
time-outruimte, relaxatieruimte, therapeutische functies, … 

• Intersectorale samenwerking, netwerken, partnerschappen, trajecten: 

• Engagement voor intersectorale samenwerking: justitie, GGZ, VAPH, 
intersectoraal netwerkoverleg, bemiddelingsoverleg VAPH, 
casusbesprekingen justitie, samenwerking reguliere sectoren, … 

• Wetenschappelijke kennis en samenwerking: 

• Kennis bundelen, verwerken, verspreiden, benutten! 

• Wetenschappelijke onderbouw expertise 
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6. Krijtlijnen voor een forensische referentiekader voor 
diverse forensische handicap-specifieke trajecten 
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7. Versterking van de (inter) sectorale ketenbenadering 
in West- en Oost-Vlaanderen 
 
• VAPH: 

• Stuurgroep VAPH internering o.l.v. Jos Theunissen 

• Projectteam VAPH internering o.l.v. Ann Van Den Abeele 

• Afstemmingsoverleg VAPH WVL per zorgregio 

• Bemiddelingsoverleg VAPH WVL 
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7. Versterking van de (inter) sectorale ketenbenadering 
in West- en Oost-Vlaanderen 
 
• West- en Oost-Vlaanderen: 

• Forensisch netwerkoverleg WVL en OVL (KBM Gent) 

• O.l.v. Joris Dheedene en Katelijne Seynaeve 

• Stuurgroep VAPH, SAM, AMPEL, DOP, forensische 
netwerkcoördinatoren WVL en OVL: 

• Historische gegroeid uit SEN (o.a. uitwisseling, studiedagen, …) 

• Vertegenwoordiging VAPH, VAPH-organisaties, SAM, FOD 
volksgezondheid en justitie 

• Nu dubbel doel/ ambitie: 

– Uitbreidingsbeleid VAPH afstemmen 

– Expertise bundelen en verspreiden: voorstel organiseren van 
studiedag/ workshops: interesse? 
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8. Vragen?  
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Contactgegevens: 
Itinera 

p.a.  

Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus 

Reigerlostraat 10 

8730 Beernem 

 

Contactpersonen: 

Lien Dumortier (ortho-agoog): lien.dumortier@fracarita.org 

Bart Marichal (ortho-agoog/ stafmedewerker directie): 
bart.marichal@fracarita.org 
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Als je binnen een jaar wil oogsten, zaai dan graankorrels.  

Als je over 10 jaar je investering wil zien, plant dan bomen.  
Als je levenslang vruchten wil plukken, ontwikkel dan mensen 
en laat ze groeien 

(Lao Tse) 
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