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Op 15 oktober 2019 bent u welkom op de studiedag ‘Sleutelmomenten: afzondering en
isolatie vanuit de ervaring van jongeren’ van het Kinderrechtencommissariaat, de Vlaamse
Jeugdraad en vzw Cachet.
Hoe beleven jongeren afzondering? Wat kan ze helpen om tot rust te komen? Hoe kunnen we
jongeren betrekken bij keuzes over individuele afzondering en over hoe hun voorziening of
instelling daarmee omgaat?
Laat u als professional en beleidsmaker inspireren door wat jongeren er zelf over vertellen.
Kersvers kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens start samen met jongeren de dag. Laat u
meevoeren door de oprechte een eerlijke belevingen van jongeren met ervaring. Samen met Xavier
Taveirne (VRT) leert u wat hulpverleners ervan denken. Kom luisteren naar experten en beleids
makers. We reserveren alvast een plaatsje voor de nieuwe minister van Welzijn om de dag af te sluiten.
Verwacht u aan een dag vol belevingen, inzicht en inspiratie. Afspraak in het Vlaams Parlement
in Brussel.
Boeiend programma
9u: Onthaal
10u: ‘Muren van mousse’: jongeren hebben heel wat te vertellen over afzondering en isolatie.
Het Kinderrechtencommissariaat, de Vlaamse Jeugdraad en vzw Cachet gingen op creatieve wijze
met jongeren aan de slag rond hun ervaringen.
• Caroline Vrijens, kinderrechtencommissaris
• Eveline Meylemans, jongerenadviseur Vlaamse Jeugdraad
10.40u: ‘Ze hebben me op pauze gezet’
• Kristien Spooren, podiumdichter en ervaringsdeskundige, vzw Cachet
10.50u: Wat houdt de nieuwe richtlijn voor de preventie en toepassing van afzondering en fixatie
in de geestelijke gezondheidszorg precies in? Welke links zijn er met andere sectoren?
• Dr. Kathleen De Cuyper, coördinator Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
11.15u: Koffiepauze
11.35u: Kunnen we in België lessen trekken uit de vernieuwde visie op afzondering en isolatie bij jongeren
in Nederland?
• Frederique Coelman, directeur de Koppeling, Jeugdzorg Plus Amsterdam
12u: ‘Beste dagboek, vandaag zat ik in afzondering’
• Mieke Van Cauwenberg, jongerenvertegenwoordiger en ervaringsdeskundige
12.10u: Panelgesprek onder leiding van Xavier Taveirne (VRT): Afzondering is een uitzondering (?)
• Frederique Coelman, directeur jeugdzorgvoorziening De Koppeling (Nederland)
• Evi Verbeke, psychologe in het psychiatrisch centrum Caritas, praktijkassistent UGent
• Katrien Sel, orthopedagoge in het buitengewoon onderwijs, vormingsmedewerker over omgaan met agressie
12.50u: Lunch
13.30u: De kracht van gevoelsplekken
• Lut Celie, coördinator therapiecentrum De Bleekweide

13.50u: Sleutels tot preventie. Panelgesprek onder leiding van Xavier Taveirne (VRT):
• Lut Celie, coördinator therapiecentrum De Bleekwijde
• Kristof Das, docent zorgverbreding en conflicthantering in het buitengewoon onderwijs, onderzoeker
• Willem De Muer, zorgmanager opnameafdeling voor geestelijke gezondheidszorg Multiversum
• Begeleider jeugdhulporganisatie vzw Oranjehuis
14.35u: Wat betekent de kracht van ervaringskennis? Hoe betrek je de ervaringskennis van jongeren
bij de praktijk?
• Tijs Van Steenberghe, wetenschappelijk medewerker expertisecentrum Quality-of-Life HoGent
14.55u: De dag door de ogen van drie jongeren met ervaring
• vzw Cachet en Vlaamse Jeugdraad
15.05u: Wat nemen jullie mee? Panelgesprek onder leiding van Xavier Taveirne
• Bruno Vanobbergen, algemeen directeur Jongerenwelzijn Agentschap Opgroeien
• Dr. Daniel Neves Ramos, kinder- en jeugdpsychiater, netwerk geestelijke gezondheidszorg voor kinderen
en jongeren in de provincie Antwerpen
• Inge Van Trimpont, directeur permanente Ondersteuningscel Centra voor Leerlingenbegeleiding, GO!
• Jongerenadviseur Vlaamse Jeugdraad
15.45u: Slotbeschouwing vanuit het beleid
• Vlaams minister van Welzijn (o.v.)
Volg of reageer op twitter @KRcommissaris, @VLJR #Afzondering

Praktisch
Inschrijven kan tot 8 oktober 2019. Schrijf online in
https://contact.kinderrechten.be/kinderrechtencommissariaat/sleutelmomenten-afzondering-en-isolatie-vanuit-de-ervaring-van-jongeren

15 oktober 2019, 10-16u
Onthaal start vanaf 9u
Vlaams Parlement, zaal De Schelp, ingang via het Bezoekerscentrum, IJzerenkruisstraat 99, 1000 Brussel
Een plannetje vindt u op: https://www.vlaamsparlement.be/contact
Kom zeker op tijd want er gelden verhoogde veiligheidsmaatregelen in het Vlaams Parlement.
Breng uw identiteitskaart en een minimum aan bagage mee, want alles en iedereen moet door de scanner.
We vragen u om de badge die u de dag zelf van ons krijgt altijd zichtbaar te dragen.
Bezorg deze uitnodiging gerust aan andere geïnteresseerden.
Ons excuus als u de uitnodiging verschillende keren krijgt. Beschouw het als een teken dat we u er écht graag willen.

https://www.kinderrechtencommissariaat.be/actueel/sleutelmomenten-afzondering-en-isolatie-vanuit-de-beleving-van-jongeren

Praktisch
22 november 2017, 12u tot 13u30.
Onthaal start vanaf 11u.
Kom zeker op tijd want er gelden verhoogde
veiligheidsmaatregelen in het Vlaams Parlement.
Breng uw identiteitskaart en een minimaal aan
bagage mee want iedereen moet door de scanner.
We vragen u om de badge die u de dag
zelf van ons krijgt altijd zichtbaar te dragen.
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