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AFSPRAAK RODE LICHTENSYSTEEM
VZW DE KORF

We willen komen tot een aantal bindende afspraken rond agressie t.a.v. de
begeleiding, geldend voor de ganse voorziening.
Vooreerst willen we stellen dat we binnen de voorziening een
NULTOLERANTIE hanteren tav alle vormen van fysieke agressie.
We willen komen tot een aantal afspraken indien er toch sprake is van fysieke
agressie en bedreigingen.
- Over deze afspraken wensen we géén discussie te voeren met
kinderen/jongeren/collega’s/ouders/ ….
- Doel is tav de ouders en de context duidelijkheid te geven omtrent het
agressiebeleid van onze voorziening
- Onderstaande afspraken worden opgenomen in het huishoudelijk
reglement en kaderen in de visie van de organisatie t.a.v. agressie.
- Onderstaande afspraken kwamen tot stand na consensus binnen het Ateam.

AFSPRAAK :
- bij FYSIEKE AGRESSIE VAN EEN KIND/JONGERE tav een BEGELEIDER wordt
het kind/de jongere ONMIDDELLIJK verwijderd uit de afdeling.
- Ook bij BEDREIGINGEN (“met de intentie” tot .. slaan/schoppen) volgt
onmiddellijke verwijdering
- Wat betreft agressie van KINDEREN/JONGEREN ONDER MEKAAR : dit
hoort binnen een begeleidingsopdracht - in samenspraak met collega’s,

permanent, … kan eventueel beroep gedaan worden op interne/externe
time-out

Bovenstaande afspraken gelden :
- Voor jongeren vanaf 10 jaar (beneden de 10 jaar kan dit ook, maar is dit
niet bindend)
- De permanent regelt de verwijdering (zie nota interne/externe time- out)
- De begeleiding hoeft geen oordeel te vellen omtrent “al dan niet
verwijderen” … “Het is het beleid die dit beslist heeft” (begeleider hoeft
dan geen standpunt in te nemen)
- Verwijdering is steeds minimaal tot de volgende morgen.
- De eerstvolgende morgen bekijkt de TC, in samenspraak met iemand van
het team, hoe het kind/jongere terug in de afdeling kan en/of de time-out
al dan niet moet verlengd worden
- Bij terugkeer van het kind/de jongere volgt er steeds éérst een gesprek met
de TC (met eventueel een begeleider uit de afdeling). In dit gesprek wordt
afgesproken wat /hoe en wanneer herstel zal gebeuren. Indien de TC van
de betrokken afdeling afwezig is, neemt een andere TC dit over. Vooraleer
dit gesprek plaats heeft kan kind/jongere niet terug naar de afdeling. Het
herstel tussen kind/jongere dient steeds te gebeuren wanneer de
betrokken begeleider terug op dienst is. Ook hoe herstel gebeurt naar de
andere teamleden dient opgenomen te worden in het gesprek met de TC.
- Elk agressie incident tav begeleiding wordt gemeld aan de plaatsende
instantie (door CB/ZC), ouders (door CB/ZC) én de directie (TC)
- Deze regeling gaat in vanaf 01.12..2013 en zal na één jaar geëvalueerd
worden binnen het A-team.

