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Rapport 03 
 
Evaluatie time-outprojecten Bijzondere Jeugdbijstand 
 
Samenvatting 

Time-out is een vernieuwend initiatief dat de reguliere begeleiding van 
minderjarigen tijdens hun verblijf of toewijzing aan een voorziening of dienst van 
de Bijzondere Jeugdbijstand ondersteunt. Time-outprojecten hebben als doel 
vastgelopen of moeilijk lopende begeleidingen - residentieel of (semi)ambulant - 
te deblokkeren door de minderjarige voor een beperkte periode, meestal 1 à 2 
weken, uit deze begeleidingscontext te halen. Dit creëert een moment van 
afstand en rust. In die periode werk men aan probleeminzicht en zoekt men naar 
antwoorden op en oplossingen voor het vastlopen van de begeleiding. Het 
uiteindelijke doel is een nieuw akkoord over de lopende begeleiding.  
 
Time-out is dus geen sanctie maar een reactie op de spreekwoordelijke druppel 
die de emmer doet overlopen. Over het algemeen worden de time-outprojecten 
als positief ervaren. Maar een grondige evaluatie werd sinds hun financiering door 
de Vlaamse overheid (2002) nog niet uitgevoerd. 
SWVG onderzocht daarom de time-outprojecten op hun processtappen en op de 
betrokkenheid van verschillende actoren. De effectiviteit van de projecten werd 
gerelateerd aan de ingezette middelen. Het onderzoeksrapport besteedt aandacht 
aan de visies en werkingsprincipes van de verschillende projecten, bespreekt de 
doelgroep, het hulpverleningsproces en de resultaten en formuleert hierover 
beleidsaanbevelingen.  
 
Enkele resultaten: 
▪  time-outprojecten kunnen hun werking meer afstemmen op kennis over 

effectieve interventies, en zodoende een meer planmatige, doelgerichte 
aanpak realiseren; 

▪  het beter gebruik van diagnostische instrumenten om de problematiek van de 
jongeren in kaart te brengen is wenselijk; 

▪  het begrip “ontheming” kan men beter verlaten om te kiezen voor time-outs in 
de omgeving van de jongere; 

▪  investeren in een systematische evaluatie van de vooruitgang van de jongere 
op korte en langer termijn is wenselijk; 

▪  het aantal door de projecten te realiseren time-outs moet op een 
systematische wijze (op onderzoek gebaseerd) bepaald worden. 


