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SITUERING 

OBBRA|BAKEN vzw is een vergunde zorgaanbieder van 
het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap) en biedt ondersteuning op maat en op vraag 
aan personen met een (vermoeden van) beperking en 
hun netwerk: 

 Psychosociale ondersteuning  - mobiel en ambu-
lant 

 Dagbesteding - diverse vormen 

 Forensische  werking 
 
Sinds 2001 werkt OBRA|BAKEN vzw in de Gentse ge-
vangenis met gedetineerden (beklaagden, veroordeelden, 
geïnterneerden) met een (vermoeden van) beperking. 
Daar stellen we vast dat deze mensen vaak reeds in hun 
voorgeschiedenis getroffen zijn door risicofactoren die 
hen extra kwetsbaar maken om later, als slachtoffer en/of 
dader, in aanraking te komen met criminaliteit, politie en 
justitie. Hun achtergrondverhaal legt ook heel wat hiaten 
bloot in de organisatie van het zorglandschap. Zo botsen 
mensen met een beperking en bijkomende gedrags– en 
emotionele problemen op talrijke exclusiecriteria in de 
reguliere zorg en worden ze geconfronteerd met een ab-
rupte kloof tussen minderjarigen- en volwassenzorg. We 
stellen vast dat de afwezigheid van specifieke ondersteu-
ning voor deze mensen na de minderjarigheid kan bijdra-
gen tot een (verdere) delinquente ontwikkeling. Velen van 
hen belanden hierdoor (kort) na de minderjarigheid in de 
gevangenis.  
OBRA|BAKEN vzw wil met zijn forensische outreach  
4Hobo¹ dan ook maximaal tegemoet komen aan deze 
knelpunten en het recht op zorg bij de overgang van min-
der– naar meerderjarigheid voor deze mensen realiseren.  

1 ‘Hobo’ staat voor ‘zwerver’. Het symboliseert jongeren en (jong)

volwassenen, die door hun complexe problematiek binnen de regulie-

re zorg tussen de mazen van het net vallen en na het wegvallen van 

de minderjarigenzorg het spoor bijster zijn.  



VOOR WIE 

• Jongeren en jongvolwassenen van 16 tot 25 jaar, 

met een (vermoeden van) beperking en    

risicogedrag (probleemgedrag met een verhoogd risico 

om te belanden in criminaliteit) 

• Hun natuurlijk en professioneel netwerk 

VISIE & MISSIE 

• Deze jongeren hebben, ook na de minderjarigheid, 
nood aan én recht op zorg, die aansluit bij de com-
plexiteit van hun problematiek 

• Realisatie van het recht op zorg bij de overgang van 
minderjarig naar meerderjarig,  om de kansen op een 
kwaliteitsvol en maatschappelijk geïntegreerd le-
ven voor deze jongeren maximaal  te bevorderen, op 
zo veel mogelijk levensdomeinen. 

4HOBO 

• Van exclusie naar inclusie:  

 Jongeren hoeven geen probleeminzicht of expliciete 

 hulpvraag te hebben om in aanmerking te komen voor 

 ons aanbod. We beschouwen dit als een onvermogen 

 eigen aan hun problematiek. 

 IQ cijfers zijn geen inclusie- of exclusiecriterium; het 

 totale functioneren wordt in kaart gebracht, met speci-

 fieke aandacht voor de emotionele ontwikkeling.  

 Specifieke attesten, ticketten of statuten zijn niet ver-

 eist.  Een vermoeden van beperking en risicoge-

 drag volstaat om een jongere aan te melden. Samen 

 met de aanmelder wordt bekeken of de jongere in aan-

 merking komt voor het aanbod.  

• Continuïteit in hulpverlening: door in te stappen tij-

dens de minderjarigheid, beschikbaar te blijven na de 

meerderjarigheid en de jongere te volgen in zijn/haar 

traject. 

• Forensische outreach: vanuit onze expertise en erva-

ring in het ondersteunen van personen met een beper-

king met een forensisch profiel bieden wij outreach aan 

de jongeren en aan hun (natuurlijk en professioneel)   

netwerk. 

 

• Netwerkvorming en intersectorale samenwerking: 

het realiseren van deze zorg vraagt een proactieve 

intersectorale samenwerking, met alle sectoren binnen 

de integrale jeugdhulp en met belendende actoren 

betrokken op de doelgroep: onderwijs, justitie, politie, 

psychiatrie, OCMW, enz. Deze samenwerking wordt 

gedragen en gestuwd door een intersectoraal samen-

gestelde stuurgroep.  

• Beleidsbeïnvloedend werk: intersectorale knelpunten 

en goede praktijken worden binnen de stuurgroep ge-

ïnventariseerd en gecommuniceerd aan de daartoe 

bevoegde instanties. 

REGIO 

Oost-Vlaanderen. 

 

KOSTPRIJS 

• Voor jongeren: gratis 

• Voor professionelen: kostprijs volgens vraag  

AANMELDING 

Iedereen die zich zorgen maakt of vragen heeft over de 

ontwikkeling van een jongere mét (vermoeden van) be-

perking en risicogedrag, kan ons contacteren. 

In functie van preventie pleiten we er voor dat jongeren 

worden aangemeld op de leeftijd van 16 jaar.  

 

Outreach t.a.v. professioneel netwerk:  

• Ondersteuning van het professioneel net-

werk dat verantwoordelijk is voor de cliënt 

• Dossierondersteuning op vraag: adviesver-

lening, casusoverleg, casemamagement; met 

bijzondere  aandacht voor de overgang van 

minder– naar meerderjarigheid 

• Vorming (op maat) m.b.t. expertise beperking 

en risicogedrag 

• Bijstand politieverhoor: op vraag van politie 

en parket. 

Forensische outreach 

 

Outreach t.a.v. jongere en natuurlijk netwerk: 

• Laagdrempelige, vraaggestuurde zorg met maximale participatie 

van de jongere en zijn context, in de leefwereld van de jongere.  

• Zorg op maat: frequentie, intensiteit en tijdsduur van de ondersteu-

ning is aangepast aan (de problematiek, emotionele ontwikkeling en 

criminogene behoeften van) elke jongere afzonderlijk.  

• Verbinden en op de radar houden: met de jongeren in contact pro-

beren te blijven en steeds een vinger aan de pols houden; o.m. door 

gebruik van sociale media, intersectorale samenwerking, werken met 

bestaande contexten en installeren van nieuwe netwerken die stand 

houden na 18 jaar. 

• Proactief en aanklampend handelen: ‘samen zijn en samen doen’ 

met de jongere én blijvend kansen bieden tot ontmoeting. 4Hobo doet 

niet zelf aan behandeling van bijkomende psychische of psychiatri-

sche problematiek. Waar nodig en indien de relatie met de jongere dit 

toelaat, verwijzen wij door. In afwachting van eventueel gespeciali-

seerde zorg blijven wij beschikbaar en nabij. 

 


