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Met oprechte dank vanwege heel de gemeenschap van de jongerenwerking!
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Beperkte algemene
informatie vzw
S C H E MATISCHE VOORSTELL IN G
CANO BEGELEIDINGSTEHUIS
PIETER SIMENON
VZW JONGERENWERKING
PIETER SIMENON

HCA-DIENST
DAGCENTrUM DE TEUTEN

CANO begeleidingstehuis Pieter Simenon,

Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning

•

29 modules contextbegeleiding

•

12 modules verblijf

•
•
•

3 modules contextbegeleiding autonoom wonen
4 interne modules ondersteunende begeleiding (project Ervaringsleren en project A)

4 externe modules ondersteunende begeleiding (project Ervaringsleren en project A)

HCA-Dienst BAAL

Bureau Alternatieve Afhandeling Limburg, Hasselt

HCA: Herstelgerichte en Constructieve Afhandeling rond minderjarige delictplegers in het gerechtelijk
arrondissement Limburg (Hasselt en Tongeren)
•

Herstelbemiddeling

•

Gemeenschapsdienst

•

Leerproject Seksualiteit en Relaties in Balans (SRIB)

•
•
•

Herstelgericht Groepsoverleg (HERGO)
Leerproject Slachtoffer in Beeld – Minderjarigen (SIB-M)
Leerproject Drugs, (ver)antwoord? (DVA)

Dagcentrum De Teuten, Lommel
•
•

10 modules dagbegeleiding

12 modules contextbegeleiding

De drie voorzieningen zijn erkend door de Vlaamse Overheid, Agentschap Jongerenwelzijn Bijzondere Jeugdbijstand.
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O PB OU W VA N H E T
J A A RV E R S L AG
Het jaarverslag van 2014 is opgebouwd rond

nen BAAL proberen we steeds om de missie

de kwaliteitsdriehoek. De kwaliteitsdriehoek

te realiseren vanuit een evenwichtig verdeelde

is een aanpassing van het TGI (Themage-

zorg binnen deze vier polen. In dit jaarverslag

centreerd Interactie) -model en wordt binnen

zijn de grote hoofdstukken opgebouwd rond

de vzw gehanteerd als analyse-instrument en

de polen van de kwaliteitsdriehoek. Door deze

kapstok om (beleids- en veranderings)pro-

indeling hopen wij de lezer voldoende te infor-

cessen te beheersen. Het vertrekt vanuit een

meren over onze doelgroep, onze organisatie

driehoek waar drie polen (doelgroep, organi-

en onze medewerkers binnen een continue

satie en medewerker) permanent in verbinding

veranderende globe.

staan. De driehoek wordt omringd en beïnvloed door de vierde pool, de globe (externe
invloeden, maatschappelijke evoluties). Bin-
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A F KORTIN GE N
ADAM
AGM
AM

Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen
Alternatieve Maatregel

APV

Algemene Personeel Vergadering

ASAP

Adolescent Sexual Abuser Project

BAAL

Bureau Alternatieve Afhandeling Limburg

BAL

Bemiddelingsdienst Arrondissement Leuven

BIC

Begeleidingsdienst Ivo Cornelis

BJB

Bijzondere Jeugdbijstand

CAB

Centrum Ambulante Begeleidingen

CAFT

Constructieve Afhandelingen Feiten Turnhout

C AW

Centrum Algemeen Welzijnswerk

CBJ

Comité Bijzondere Jeugdzorg

DVA

Drugs,(ver)antwoord?

GAOZ
GD

Genk As Opglabbeek Zutendaal
Gemeenschapsdienst

GI

Gemeenschapsinstelling

HB

Herstelbemiddeling

HCA

Herstelrechtelijke/herstelgerichte en Constructieve Afhandeling

HSD

Hulp Seksuele Delinquenten

IJH

Integrale Jeugdhulpverlening

IPRO

6

Antwerpse diensten alternatieve maatregelen

Interprovinciaal Overleg

IVA

Intern Verzelfstandigd Agentschap

JPS

Jongerenwerking Pieter Simenon

LP

Leerproject

2M

Materieel en Moreel

MOF

Misdrijf Omschreven Feit

MPI

Medisch Pedagogisch Instituut

OBJ

Ondersteuningsteam Migranten Bijzondere Jeugdzorg

OOOC

Onthaal Oriëntatie Observatie Centrum

OSBJ

Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg

PNO

Procesgerichte NetwerkOrganisatie

POS

Problematische Opvoedingsituatie

PV

Proces Verbaal

SGG J

Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag door Jongeren

SIB-M

Slachtoffer in Beeld – Minderjarigen

SOA

Seksueel Overdraagbare Aandoening

SRIB

Seksualiteit en Relaties in Balans

SWV

Samenwerkingsverband

VIP

Very Important Person

VTE

Voltijdse Equivalent

VTO

Vorming Training Opleiding

VZW

Vereniging Zonder Winstoogmerk
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1

WO OR D J E V OORAF

“Omdat stilstaan achteruit gaan is”

Dagelijks groeien door
Op maat verder te doen met dat waar we goed in zijn
Aan de slag met een werkbaar organisatieschema
Met een aantal herschikkingen die u gebundeld kunt lezen
Een stapje verder durven te gaan
Door te innoveren
In verbinding met
Onze kernprocessen
HCA Vlaanderen
Onze vzw
We wensen u een boeiende lezing!
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2

O nze doelgroep
met het schematisch aanbod

doel
Het realiseren van een geïntegreerd aanbod betreffende het herstelgericht en constructief afhandelen.
Het organiseren en begeleiden van herstelbemiddeling, HERGO, gemeenschapsdienst en leerprojecten.

doelgroep
Minderjarige delictplegers tussen 12 en 18 jaar en hun gezinnen van het gerechtelijk arrondissement
Limburg afdeling Hasselt en Tongeren, aan wie een herstelgerichte en constructieve afhandeling wordt
voorgesteld door het parket in jeugdzaken of opgelegd door de jeugdrechtbank.
methodiek
Het hanteren van een brede overlegstructuur en het aangaan van partnerships met relevante partners
op het terrein. Het organiseren en begeleiden van de concrete afhandelingen als reactie op een gepleegd feit.

Jeugdrechtbank Hasselt
Jeugdrechtbank Tongeren
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He rste lb e middeling
is bedoeld voor bekennende daders vanaf 12 jaar met gekende benadeelden, met aanwijsbare materiële en/
of morele schade. Louter druggebruik is uitgesloten. Herstelbemiddeling is een vrijwillig aanbod dat gebeurt
door een neutrale derde. Minderjarige daders, ouders en benadeelden worden uitgenodigd om via een bemiddelingsproces te komen tot een zo goed mogelijke oplossing voor of herstel van de gevolgen van het delict.

HERG O (her st elger icht gr oepsover leg )
beoogt een begeleid overleg tussen de minderjarige dader en zijn achterban, het slachtoffer en achterban en
een gespecialiseerde politiebeambte. Uitkomst van dit overleg dient een intentieverklaring te zijn die moet leiden tot herstel van de schade voor het slachtoffer en de samenleving. Het groepsoverleg wordt begeleid door
een moderator en co-moderator.

G e m e e n sc hapsdienst
is bedoeld voor jongeren vanaf 12 jaar als reactie op delicten, met uitsluiting van louter druggebruik. De jongere
levert een werkprestatie in de non-profit gedurende het aantal uren dat door de jeugdrechter wordt opgelegd.
Zo krijgt de jongere de kans om zélf zijn verantwoordelijkheid voor zijn daden op te nemen en op een zinvolle
manier zijn delict te herstellen naar de samenleving en zijn omgeving toe.

L e e rp ro je ct S lacht off er in B eeld – M in d e r j a r i g e n ( S I B - M )
is bedoeld voor jongeren vanaf 14 jaar, die de gevolgen van hun misdrijf voor het slachtoffer minimaliseren.
Het wordt opgelegd door de jeugdrechter als reactie op een bewezen strafbaar feit met uitsluiting van louter
druggebruik en seksuele delicten.
Specifiek doel: kennis en inlevingsvermogen vergroten inzake schade en slachtofferschap, de jongere stimuleren om hierin verantwoordelijkheid op te nemen.
Een groepsprogramma van 20 uren dat gebruik maakt van groepsdiscussies, rollenspelen, slachtoffergetuigenissen en werkt met externe deskundigen.

L e e rp ro je ct S eksualit eit en R elat ies in B a l a n s ( S R I B ) ( i . s . m . C AW L i m b u r g )
is bedoeld voor jongeren vanaf 12 jaar die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben gesteld. Het wordt
opgelegd door de jeugdrechter als reactie op het plegen van een bewezen strafbaar feit.
Specifiek doel: het bijbrengen van kennis en inzicht bij de jongere zelf, hem/ haar bewust maken van zijn/haar
seksueel grensoverschrijdend gedrag en de gevolgen hiervan, het bevorderen van zelfcontrole en vaardigheden om met risicovolle situaties om te gaan, het versterken van het inlevingsvermogen ten aanzien van het
slachtoffer, het bevorderen van de verantwoordelijkheidszin van de jongere ten aanzien van het slachtoffer.
Het is een individueel leertraject van 20 uren. Acht uren worden thematisch in groep aangeboden, waarbij het
persoonlijke verhaal van de jongere met zijn context gelinkt aan de gepleegde feiten, het onderwerp vormt.

L e e rp ro je ct D r ugs, ( ver ) ant w oor d?( D VA ) ( i . s . m . v z w K a t a r s i s )
is bedoeld voor minderjarige drugsgebruikers vanaf 14 jaar die weinig zicht hebben op de risico’s van hun
gebruik en de gevolgen ervan. Het wordt opgelegd door de jeugdrechter als reactie op het druggebruik van de
jongere. Specifiek doel: het verschaffen van kennis en inzicht in het persoonlijk druggebruik, het bewustmaken
van de gevolgen van het gebruik, het stimuleren van het verantwoord omgaan met drugs waarbij niet gebruiken
de meest verantwoorde keuze is.
Het is een groepsprogramma van 20 uren in de vrije tijd van de jongere.
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O nze organisatie
3 .1 Organisatie - leiderscha p
3 .1 .1 D e m issie van de vzw
Het uitgangspunt om over herstel te spreken is dat

In het reageren met herstel willen we de partijen

er een gebeurtenis heeft plaatsgevonden die scha-

evenwaardig benaderen in een proces van beteke-

de heeft verwekt, een zgn. schade-verwekkende ge-

nisuitwisseling.

beurtenis. Deze gebeurtenis impliceert drie partijen

aan de partijen tot uitwisseling van de betekenis die

nl. de dader, het slachtoffer en de samenleving die

zij geven aan de schade-verwekkende gebeurtenis

n.a.v. deze gebeurtenis betrokken partijen zijn.

en de gevolgen ervan.

De dader is een verantwoordelijk mens die iets goed

Binnen dit proces van betekenisuitwisseling willen

te maken heeft t.a.v. het slachtoffer en de samen-

wij via ons aanbod van afhandelingsvormen een bij-

leving.

drage leveren om te komen tot het ‘herpositioneren’,

Dit proces geeft de mogelijkheid

het ‘verbinden’, het ‘herstellen’ t.o.v. elkaar, de feiHet slachtoffer is een verantwoordelijk mens die het

ten en de schade.

recht heeft op erkenning van zijn slachtofferschap

We zien herstel als een reactiemodel op zich maar

en het herstel van zijn schade.

dat zich complementair kan verhouden naar andere
reactiemodellen zoals het rehabilitatiemodel en het

Enerzijds is het samenleven verstoord en dient dit

repressieve model.

hersteld te worden, anderzijds dient de samenleving
maximale mogelijkheden te bieden aan de partijen

Los van het reageren op een schade-verwekkende

om zelf te komen tot herstel van de schade.

gebeurtenis behoudt ieder individu recht op hulp
vanuit zijn hulpvraag.
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3 .1 .2 . Onze pr ocesger ichte netw erk organi s ati e (P N O ) v erder i n proc es
De organisatieontwikkeling van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon waarbij er gekozen is voor het PNO-model
aangestuurd door een algemeen directieteam dat is samengesteld uit de drie voorzieningen kondigde zich begin
2010 aan als referentiekader voor de verfijning van de organisatiestructuur van BAAL.
De kernwoorden van dit PNO-model zijn: dynamisch, klantgericht en netwerking.
Het schema is een markt/klant-gerichte structuur, waarbij de deelwerkingen zelfstandige units zijn die achterwaarts
netwerken in een grotere vzw. In die achterwaartse netwerking zitten op vzw-niveau projectgroepen zoals leerbeleid
en kwaliteitsbeleid, steunfuncties zoals preventieadviseur en vertrouwenspersoon en de administratie op vlak van
personeel en financiën.
Het processchema zet de organisatie in horizontale werkprocessen naar de cliënten toe en is naar structuur zeer
flexibel in het operationele (de kernprocessen) en stabiel op vlak van het voorwaardenscheppende (de ondersteuning).
De besprekingen in 2011 kenmerkten zich in een voortdurend pendelen tussen enerzijds wat willen we conceptueel
en anderzijds wat werkt er voor ons concreet. Hoewel een aantal uitgangsprincipes vanzelfsprekend klinken, is het
niet evident om ze op medewerkerniveau tastbaar te krijgen. Niettemin is ieder methodisch team (kernprocesteam)
aan de slag gegaan om de verschillende procesdomeinen onder de loep te nemen en op basis van een teamkwadrant het eigenaarschap toe te kennen van deze domeinen.
We verduidelijkten onder de externe begeleiding van Mia Vandingenen het concept zelfsturing naar een tastbaar
niveau.
Zelfsturing is voor ons een samenwerkingsvorm die zich kenmerkt in een goed evenwicht tussen het individuele en
het gezamenlijke.
We gaan uit van
individuele verantwoordelijkheid,
gelijkwaardigheid
zelfsturend vermogen
deskundigheid
vertrouwen in jezelf en elkaar
gedeelde verantwoordelijkheid
Deze individuele krachten leiden tot een team waarin we
een samen krijgen,
een gedragenheid met mekaar,
een gelijkwaardigheid.
In het overleggen streven we
naar consensus.
Om deze zelfsturing te realiseren creëren we een aantal voorwaarden
die nodig zijn voor een optimale verhouding IK – WIJ:
•

We verwachten een open communicatie

•

We evalueren en we sturen bij

•

We nemen de achterliggende zaken ernstig

•

We ervaren evenwicht in de onderstroom en de bovenstroom

Dit is een blijvende zoektocht, een voortdurende beweging naar een dynamisch evenwicht.
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We werkten het basisschema van juni 2011 verder uit naar een dagelijks hanteerbaar organisatieschema. Binnen
de teams werd er gezocht naar een evenwicht tussen procesdomeinen en -eigenaarschap en dit steeds binnen een
zelfsturende teamwerking. In het vernieuwde organisatieschema vormen het team herstelbemiddeling en Hergo één
team. Gemeenschapsdienst vormt een zelfstandig team. De leerprojecten verzamelen ook onder één team. Verder
werd innovatie en expertisedeling als een vierde kernproces genoteerd. Het vierde kernproces is geen apart team
maar betrokken op het geheel. Voor elk kernproces werd de zogenaamde heli(kopter)functie voorzien waarmee
beoogd wordt dat deze functies zorgen voor verbinding binnen ieder kernproces en het organisatieproces. De functies
tonen leiderschap en coachen binnen een zelfsturend concept. Deze functies maken zelfsturing mogelijk en zorgen
voor een overkoepeling van de kernprocessen. Van een helikopterfunctie wordt verwacht dat er meegedacht wordt
vanuit het organisatie perspectief. De benaming ‘helifunctie’ was de werkterm die in zijn bewoording de lading van
de functie metaforisch stevig dekte. In de definitieve bewoording verkoos het team de term teamverantwoordelijke.
Dit PNO model vraagt iedere dag een gezamenlijke taal naar zowel het concept als naar het dagelijkse werken in
de praktijk met het team, de jongeren en de samenwerkende organisaties. We gaan daarom verder aan de slag met
het oplossingsgericht communiceren en organiseren.

PN O-MO DEL
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On ze o r ganistiestr uctuur in be w egi ng
sta n d van zaken op 01/01/15
R A A D VA N BEST UUR VZ W

ADMIN IS TR ATIE VZW -

D IR EC TIETE A M V ZW -

KAR L BOER S

B A A L ILS E JA S P E R S

BAAL - VA LE S K A PAVIC EV IC

TEAM HB
HERGO

TEAM
GEMEENSCHAPSDIENST

TEAM
Leerproject

Innovatie en
expertisedeling

Ilse Dautzenberg

Birgitte Neven

Bert Ilsen

Vacant

Bart Verbeeck

Valeska Pavicevic

Bart Verbeeck SIB-M

Birgitte Neven

Olga Schrooten

Ann Ooms SIB-M en SRIB

Noortje Martens

Katrien Serdons

Junior Leroux SIB-M en DVA

Olga Schrooten

Joke Vanhoof SRIB

Junior Leroux

Noortje Martens DVA
Katrien Serdons DVA

De kernprocessen (HB/ HERGO, GD, SIB-M/ SRIB/DVA) worden gedragen door een zelfsturende teamwerking.
Deze werking garanderen we door de verschillende procesdomeinen als functie toe te kennen aan een proceseigenaar.
Ieder team werkt zelfsturend waarbij ieder teamlid zijn taak en verantwoordelijkheid heeft zowel in de uitvoering als in de
overkoepeling van de domeinen

P ro ce sdom einen m et - eigenaa rs per k ernproc es t eam
Overkoepelende Kernproces Verantwoordelijkheid

Coachen
teamfunctioneren

Praktijk
administratie

Caseload
Registratie

Externe
communicatie

Planning en
organisatie
Overleg ifv de
praktijk

Stage

Verbinding
kernproces

Junior

Birgitte

Team

Valeska

Katrien

Birgitte
Olga
Katrien

Bert

Ann

Bert

Team HB/ HERGO met teamverantwoordelijke Ilse Dautzenberg

Bart / Ilse D.

Olga

Bart/Olga

Ilse D.

Team GD met teamverantwoordelijke Birgitte Neven

Birgitte

Olga

Birgitte

Birgitte

Team Leerprojecten met teamverantwoordelijke Bert Ilsen

Bart/ Noortje

Katrien DVA
Bert SIB-M
Ann SRIB

Katrien DVA
Bert SIB-M
Ann SRIB

Bert

De tea mve r ant woor delijk en z or gen ov er k o e p e l e n d v o o r :
•
Verbinding kernprocessen
•
Overzicht
•
Kwaliteitsbewaking
•
Externe communicatie taken
•
Coachen
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3 .2 .

K waliteitsbeleid

In het najaar van 2010 hebben we op BAAL een

belangrijke stap indien we een kwaliteitshandboek

uitgebreide

van

als dagelijks werkinstrument wensen te realiseren.

de kwaliteitsdriehoek Doelgroep – Personeel –

inventaris

Het PNO-model wensen we te implementeren op

Organisatie met als eerste realisatie de introductie

maat van BAAL met: installatie van processchema,

van de kwaliteitsdriehoek in de werking van BAAL.

uittekenen van opdrachtovereenkomsten en het

Deze inventaris biedt ons een brede uitgangspositie

concept zelfsturende teams in beweging zetten en dit

om tot een verdere kwaliteitsplanning te komen.

alles vanuit een open communicatie. Op niveau van

Tegelijkertijd zorgt de driehoek voor een duidelijk

de doelgroep/aanbod het thema ‘context’, ‘maatwerk’

en

en ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten zoals o.a.

werkbaar

kader

gemaakt

waarbij

op

alle

basis

medewerkers

meegenomen worden in een kwaliteitsdenken. Een

klachtenprocedure en tevredenheidsmeting.

Realisatie 2014

Realisatie 2014

We herbronden verder op onze herstelvisie

We verfijnden de domeinen effectiviteit,

met focus op innovatie en expertisedeling met

tevredenheid vs cliëntfeedbacksysteem en de

als resultaat een uitgeklaard innovatietraject.

verhouding tot de klachtenprocedure.

G epland 2015

G epland 2015

Opvolging innovatietraject met een sterke
afstemming tussen het Vlaamse en Limburgse
niveau

We installeren een digitale klachtenprocedure /
tevredenheidsmeting

ONZE
DOELGROEP

KERN
PROCESSEN
ONZE
ORGANISATIE

ONZE
MEDEWERKERS

Realisatie 2014

B lijvend gepland 2015

We verfijnden de dagelijkse organisatiewijze in

We reflecteren over procesdomeinen

het geheel van het team en BAALorganisatie.

en eigenaarschap.
We bekwamen ons in open communicatie dmv het

G epland 2015
Op basis van deze verfijning de vertaalslag naar
concrete opdrachtsovereenkomsten maken

oplossingsgericht werken en communiceren
We zoeken een evenwicht in caseload
en werkdruk

De uitwerking van deze items baseren we op de PDCA cyclus. Dit vraagt een volgehouden inspanning die we via het
optekenen van de trajecten in procesnota’s volgens een duidelijke systematiek op basis van PDCA realiseren.
We rolden volgende procesnota’s uit:
•
•
•

Effectiviteit en Tevredenheid met integratie Klachtenprocedure
Omgaan met recidivisme
Innovatieproces op BAAL

Voor 2014 namen we de intentie om een interne kwaliteitsinspectie te organiseren maar in het licht van de wijzigende
uitvoeringsbesluiten hebben we hier niet langer voor geopteerd. De verschillende teams hebben de actiepunten die op
basis van de teamfunctioneringsgesprekken geïnventariseerd zijn in planning en uitvoering gezet (Zie ook hoofdstuk
6 Onze kernprocessen).
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4

O nze M E D E W E R KERS
Volgens de HCA-enveloppe had BAAL in 2014 recht op 11,15 VTE’s.
Voor 2015 geeft onze enveloppe recht op 11,17 VTE
Op 15 september 2014 ging Bernadette Claes uit dienst om de uitdaging aan te gaan bij de CLB Group. Joke Vanhoof
werd mama en werd tijdens haar afwezigheid tijdelijk vervangen door Talia Wouters. Vanaf 1 januari 2015 gaat Joke
zich verder ontplooien binnen CAW Limburg. We wens(t)en de dames veel succes in hun nieuwe werkomgevingen.
Personeelskader aanvang 01/01/2015: 		

			

10,61 VTE HCA (volgens enveloppe 11,17 VTE)
0,79 VTE Tijdelijke Innovatieovereenkomst

Va st p e rsoneelskader
Ilse Jaspers 						100%		Coördinatie BAAL
master in de criminologie							Algemene directie
Bert Ilsen						100%		Teamverantwoordelijke
master in de criminologie							Leerprojecten			
		
Valeska Pavicevic					50%		Onthaal en administratie
bachelor in het sociaal werk				
50%		
Gemeenschapsdienst
bachelor communicatiebeheer 				
Bart Verbeeck						100%		Herstelbemiddeling
bachelor in het sociaal werk						
Leerproject SIB-M
Olga Schrooten 					100%		Gemeenschapsdienst
bachelor in de sociale verpleegkunde					
Leerproject DVA
Noortje Martens 					80%		Leerproject DVA
bachelor in de orthopedagogie
vanaf 01/02/2014 20% ouderschapsverlof						
		
Ilse Dautzenberg					80%		Teamverantwoordelijke
bachelor in het sociaal werk						
Herstelbemiddeling HERGO
master in de criminologie		
		
vanaf 01/12/12 20% ouderschapsverlof
Birgitte Neven 					100%		Teamverantwoordelijke GD
master in de criminologie							Herstelbemiddeling
					
Karl Boers
					100% 		Administratie JPS
bachelor in het bedrijfsbeheer 						
Ann Ooms 						100%		Leerproject SIB-M
bachelor in het sociaal werk						
Leerproject SRIB
Katrien Serdons						80%		Leerproject DVA
bachelor in het sociaal werk						Herstelbemiddeling
vanaf 09/11/12 20% ouderschapsverlof
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Tij d e li jk per soneelskader HCA / 0, 21 V TE 					
Junior Leroux
					21%		Herstelbemiddeling
Master in de criminologie							Leerprojecten SIB-M
vanaf 04/03/13 tem 31/08/15

Tij d e li jk per soneelskader Inno v at i e / 0, 79 V TE
Junior Leroux
					79%		Herstelbemiddeling
master in de criminologie							
Leerprojecten SIB-M en DVA
vanaf 01/09/14 tem 31/08/15

S ta g e s
In de periode van februari tot juni 2014 heeft Gilles Wolfs, derdejaarsstudent orthopedagogie, afstudeerrichting jeugdcriminaliteit aan de Karel de Grote-Hogeschool, stage gelopen op de dienst BAAL,
met een duidelijke focus op het leerproject DVA.

4 .1 L E ERBELEID
De gevolgde vormingen per methodiek per medewerker vindt u terug in hoofdstuk 6.

5

Het groter geheel : onze globe
5 .1 Overleg en samen werking
5 .1 .1 Samenwerkingsverband Herstelrechtelijke en Constructieve Afhandelingen
Minderjarigen Limburg (SWV HCA)
In 2014 vond er bilateraal overleg plaats met de partners van het SWV HCA. Op 16 december 2014 bezochten we
Jongerenwelzijn Limburg om aan alle geïnteresseerden de huidige werking van BAAL toe te lichten. Een boeiende
uitwisseling die in 2015 een verder vervolg zal kennen.
Onder voorzitterschap van mevr Katrien Swartelé van de PXL Hogeschool zal BAAL met de partners van het
arrondissement Limburg verder in overleg gaan.
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5 .1 .2 Overlegorganen i.f.v. de gecoördineerde praktijkuitvoering
BAAL maakt deel uit van de structuur Provinciaal

De raad van bestuur van het Vereffeningsfonds, ge-

Vereffeningsfonds Limburg. De werking van het

naamd Comité V, is het orgaan dat gemachtigd is om

Provinciaal Vereffeningsfonds situeert zich bij twee

aanvragen voor tussenkomst van het Vereffenings-

geledingen m.n. de provinciale begeleidingsgroep en

fonds al dan niet goed te keuren en om de bedragen

het uitvoerend orgaan Comité V.

uit te keren na de geleverde inspanningen.

De provinciale begeleidingsgroep van het Vereffe-

Het Comité V bestaat uit de vertegenwoordigers van

ningsfonds is samengesteld uit vertegenwoordigers

dezelfde diensten die zich engageren in de begelei-

van de provincie, de Parketten in Jeugdzaken, de

dingsgroep.

Comités voor Bijzondere Jeugdzorg (CBJ), de Sociale Diensten bij de Jeugdrechtbank, de bemiddelings-

BAAL neemt deel aan de stuurgroep Herstelbemiddeling

commissie, de advocatuur, de voorzieningen Bijzon-

Meerderjarigen in Tongeren.

dere Jeugdbijstand, Slachtofferhulp, het Justitiehuis,
de Justitie-Antenne Genk en het Ondersteuningsteam
Migranten Bijzondere Jeugdzorg (OBJ).
Deze begeleidingsgroep wordt aangevuld met enkele niet–stemgerechtigde leden:

de coördinator van

BAAL, een staflid van de vzw Steunpunt Jeugdhulp en
een vertegenwoordiger van de academische wereld.

5 .1 .3 Overkoepelende overlegorganen
De coördinatie maakt deel uit van de samenkomsten van de Werkgroep Jeugdsanctierecht. Deze werkgroep, waar
zowel praktijkwerkers als wetenschappers deel van uit maken, is een initiatief van de vzw Jongerenbegeleiding. De
werkgroep volgt en overdenkt reeds jarenlang de ontwikkelingen inzake het jeugdsanctierecht.
BAAL is lid van HOW (Hasselts Overleg Welzijn).
BAAL maakt deel uit van het Contactcomité Bijzondere Jeugdzorg Limburg, dat instaat voor de organisatie van een
viertal debatlunches op jaarbasis.

5 .1 .4 Partnership CAW Limburg in kader van SGGJ
Belangrijke uitdaging in dit proces is het bereiken van de beoogde doelgroep en de afstemming tussen het verplichte
en het vrijwillige aanbod voor deze doelgroep zoals te lezen in Onze kernprocessen. In oktober 2011 lanceerden we
in de schoot van deze samenwerking de SeksGPS.be. Vanuit de praktijk werd er vastgesteld dat jongeren, ouders en
hulpverleners vaak niet weten waar ze terecht kunnen met hun vragen over seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Geregeld hebben ze al een lange zoektocht achter de rug en hebben ze het gevoel dat ze van het kastje naar de
muur worden gestuurd. Daarom werd er vanuit de twee diensten besloten om een platform op te richten voor iedereen
in Limburg die vragen heeft over seksueel grensoverschrijdend gedrag of voor iedereen die in aanraking komt met
jongeren die seksueel grensoverschrijdend gedrag gesteld hebben of dreigen te stellen.
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Deze website is ontwikkeld voor jongeren en voor iedereen die betrokken is op jongeren en vragen heeft over seksueel grensoverschrijdend gedrag.
De GPS in SeksGPS staat voor drie zaken: Grenzen, Persoon en Samenleving. Er werd gekozen voor de naam ‘GPS’
omdat de GPS een wegwijzer probeert te zijn om samen op zoek te gaan naar antwoorden rond het thema seksueel
grensoverschrijdend gedrag. Er wordt gezocht naar het gepast antwoord op de gestelde vraag. Dit kan ondermeer het
zoeken zijn van een vormingsaanbod, een gerichte doorverwijzing naar derden, …
Het doel van de wegwijzer is niet alleen om mensen te helpen met een antwoord te vinden op hun vraag, maar ook
om preventief te werk te gaan. Door mensen gericht te kunnen doorverwijzen wordt er getracht: seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen (primaire preventie), seksueel grensoverschrijdend gedrag te stoppen (secundaire
preventie) en herval van seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen (tertiaire preventie).
Op de website is informatie terug te vinden over het thema, interessante links en kan een vraag gesteld worden. Deze
vraag wordt zo snel mogelijk beantwoord door een medewerker van het CAW Limburg of van de dienst BAAL.

5 .1 .5 Partnership vzw Katarsis uitgebreid naar gemandateerd netwerk DrugSlink
Het project DrugSlink, dat over de bijzondere

Het netwerkoverleg is in 2014 twee keer samen-

jeugdzorg en drughulpverlening heen loopt en in

gekomen. Tijdens de eerste netwerksamenkomst

2010 van start ging, kende eind december 2012

werd er een toelichting gegeven over de werking van

zijn afronding. Vanuit dit project ontstond een

vzw Pieter Simenon. Tijdens de algemene rondvraag

gemandateerd netwerk wat door alle betrokkenen

werd duidelijk dat er vele vragen lagen rond de wer-

als een meerwaarde werd ervaren voor de verdere

king van integrale jeugdhulp. Tijdens de tweede sa-

samenwerking tussen bijzondere jeugdzorg en de

menkomst werd er een toelichting gegeven over de

drughulpverlening.

integrale jeugdhulp door Carla Vanherlen, netwerkcoördinator jeugdwelzijn. Daarnaast werd er stilge-

Omwille van deze reden hebben de gemandateerden

staan bij de incentive die jongerenwelzijn voorziet om

de keuze gemaakt om het netwerk in leven te houden

het lerend netwerk verder te zetten.

na het afronden van het project DrugSlink. Arlette
Wertelaers (Katarsis) en Noortje Martens (BAAL)

Tenslotte werd er in april een tweedelige training

hebben als gemandateerden vanuit het netwerk

gegeven rond motivationele gespreksvoering.

samen het voorzitterschap van Marianne Martens
overgenomen.

Doelstellingen:
• de samenwerking tussen de jeugdzorg en relevante
zorgaanbieders

versterken

(elkaar

beter

leren

kennen en expertise bundelen);
• ontwikkelen, verder verfijnen, levendig houden van
een beleidsvisie rond de drugproblematiek in de
voorzieningen jeugdzorg (coaching en intervisie);
• toegankelijke behandeltrajecten binnen de
gespecialiseerde hulpverlening.
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5 .2 E x terne beleidsontw ikkelingen en re flecties
5 .2 .1 . Innovatie in het vizier :
het innovatieve HCA- proj ec t en z o v eel meer…
In mei ontvingen we de oproep van het Agentschap om een tijdelijk innovatief project in te dienen dat vertrekt vanuit
de kernopdracht van de HCA-diensten dat zorgvernieuwing stimuleert en een evaluatie bevat.
Omdat stilstaan achteruitgaan is, zijn we als BAAL zeer tevreden dat we de mogelijkheid kregen om via een innovatief
project de meerwaarde van herstelgericht en constructief reageren aan te tonen in een ruimere praktijk dan de reeds
met subsidie erkende kernprocessen van BAAL. We opteerden reeds intern voor een ruim innovatief proces omdat we
enerzijds de afspraak met de toekomst niet willen missen en anderzijds omdat we dagelijks ervaren dat onze expertise
ruimer van betekenis kan zijn dan binnen de louter afgebakende kernprocessen.
We concretiseerden 3 innovatieve processen die gehonoreerd werden in de aanvraag nl.:
•

Samenwerking met gemeenschapsinstelling De Kempen om de HCA expertise te verruimen en dit verder te
concretiseren in onder andere het aanbod van SIB-M.

•

Het aanbod van het leerproject DVA vrijwillig openstellen voor jongeren van de voorzieningen
Bijzondere Jeugdzorg (BJZ).

•

Het

aanbieden

van

een

vrijwillig

contextgericht

aanbod

aan

de

context

van

de

door

verwezen jongeren waarbij we in eerste instantie de ouders willen bereiken van jongeren die deelnemen
aan een leerproject.
Daarnaast verduidelijkten we intern de ruime context die innovatie kan aannemen.
Op basis van onderstaande kapstok zijn we met veel goesting innovatief aan de slag:
MAATWERK in de kernopdracht
Beter bereiken van de huidige doelstellingen.
INNOVATIE in de kernopdracht
Opzetten van nieuwe doelstellingen.
INNOVATIE vanuit BAAL
Onze expertise inzetten op andere terreinen.
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5.2.2. De perspectieftekst: HCA Vlaanderen geeft haar ambitieniveau aan!
De Vlaamse HcA diensten werkten hun ambitieniveau uit en kwamen tot onderstaande tekst. Begin 2015 wordt deze
tekst overgemaakt aan het Agentschap en het Kabinet. Zo hopen we samen ons HcA-perspectief waar te maken.

HCA VLAANDEREN GEEFT HAAR AMBITIENIVEAU AAN!
1. D e or g anis at ie v an HcA : de e vo lu tie o p e e n rijtje
De kernopdracht van HcA Vlaanderen is het organiseren van vier herstelgerichte en constructieve werkvormen en
het begeleiden van minderjarige verdachten of daders (tussen 12 en 18 jaar), slachtoffers en hun context binnen deze
vier werkvormen: herstelbemiddeling, herstelgericht groepsoverleg, leerprojecten en gemeenschapsdienst. In 2006
werd de opvang en begeleiding van minderjarigen die een delict plegen één van de belangrijkste pijlers in het ‘Globaal
Plan voor Bijzondere Jeugdzorg’. Elk arrondissement kreeg zijn HCA-dienst en het HCA-aanbod werd gegarandeerd
in Vlaanderen.
Eveneens in 2006 kwam er de ‘nieuwe jeugdwet’. Een wet die de beschermingsfilosofie behield en meer nadruk
legde op de responsabilisering van de minderjarige en zijn ouders, de erkenning van het slachtoffer en respect voor
de rechtswaarborgen van alle betrokkenen.
Bovenstaande info verklaart de stijging van het aantal doorverwijzingen naar HcA vanaf 2006. Op het hoogtepunt in
2008 kregen de Vlaamse HCA-diensten samen 5.885 minderjarigen doorverwezen (grafiek 1.).

Gr afi ek 1 : HCA ev olut ie 2006-2 0 1 3
(Evo lutie aant al dos s ier s door v er wez en n a a r H C A t u s s e n 1 / 1 / 2 0 0 6 e n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 )

De instroom naar HcA is rechtstreeks verbonden met de instroom van MOF-zaken op de parketten. Onderstaande
grafiek (grafiek 2) toont dat het aantal MOF-zaken op parketniveau sterk daalt vanaf 2011, maar ten volle vanaf 2012.
Er worden hiervoor verschillende verklaringen gegeven, het Salduz-arrest is daar één van.
VERV O TTE, I . , ‘G lobaal Plan bijz on d e r e j e u g d z o r g . D e k w e t s b a a r h e i d v o o r b i j …
op nie uw v er binding m ak en. ’, 3 f ebr u a r i 2 0 0 6 .
We t to t wijz iging v an de wet v an 8 a p r i l 1 9 6 5 b e t r e ff e n d e d e j e u g d b e s c h e r m i n g , h e t t e n l a s t e
ne men v an m inder jar igen die een a l s m i s d r i j f o m s c h r e v e n f e i t h e b b e n g e p l e e g d e n h e t h e r s t e l
va n d e door dit f eit
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G r afi ek 2 : MOF-z ak en E v olut ie 2 0 0 6 -2 0 1 3
(Evolu tie a ant al M O F- z ak en t oegek om en b i j h e t p a r k e t t u s s e n 1 / 1 / 2 0 0 6 e n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 )

Hoe dan ook belandden er in 2013 nog 36.083 MOF-zaken op het parket. 23.929 minderjarigen werden hiervoor
als verdachte vermeld (grafiek 3). Wat de instroom op het parket betreft, zien we dat de verhouding POS-MOF is
veranderd.

G r afi ek 3 : P OS - en MOF-minderja rig e n : Evo lu tie 2 0 0 6 -2 0 1 3
(Evolu tie a ant al PO S- en M O F- m inder jar i g e n t o e g e k o m e n b i j h e t p a r k e t t u s s e n 1 / 1 / 2 0 0 6 e n 3 1 / 1 2 / 2 01 3 )

De ze c ijf er s bev at t en het r ec ht s geb i e d A n t w e r p e n ,
h et re c ht s gebied G ent en de ar r ond i s s e m e n t e n L e u v e n e n B r u s s e l .
Id em voet noot 3.

2. U i tgan gs punt en v an HcA V laa n d e re n
Meerdere oorzaken liggen aan de basis van jeugdcriminaliteit (het plegen van strafbare feiten door minderjarigen).
Vanuit HcA Vlaanderen vinden wij dat reacties op jeugdcriminaliteit steeds moeten vertrekken vanuit bepaalde
uitgangspunten.
De reacties:
•

zijn gelinkt aan het misdrijf en zijn gevolgen (delict specifiek);

•

vinden snel na de feiten plaats (kort op de bal);

•

zijn duidelijk (naar inhoud, tijd en omvang) en gestoeld op rechtswaarborgen;

•

zijn proportioneel (in verhouding tot de zwaarte van de feiten, rekening houdende met de persoon van de

•

zijn subsidiair (eerst de minst ingrijpende ambulante HcA reactie);

•

zijn herstelgericht (ten aanzien van slachtoffer en maatschappij);

•

zijn slachtoffergericht;

•

zijn constructief (ondersteunend en toekomstgericht);

•

zijn contextgericht (we gaan aan de slag met de minderjarige en zijn context, indien aangewezen);

•

zijn complementair aan de jeugdhulp.

minderjarige);
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3. H C A- s elf ie
Als we vandaag een selfie maken van HCA Vlaanderen dan zien we een kwaliteitsvolle praktijk die inhoudelijk gegroeid
is in haar kernopdrachten van herstelbemiddeling, HERGO, gemeenschapsdienst en leerprojecten.
Zoals uit bovenstaande cijfers blijkt, heeft de daling van de MOF-instroom op parketniveau ook haar invloed op de
HCA aanmeldingen binnen de 4 verschillende werkvormen. We blijven echter hard geloven in onze MOF specifieke
ambulante aanpak. Op lokaal niveau verloopt de structurele en inhoudelijke samenwerking met onze verwijzers prima.
Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat onze expertise ook toepasbaar is in niet MOF specifieke contexten (de jeugdzorg,
het onderwijs,…). De recent gestarte innovatie HCA projecten zijn een start in de zoektocht naar deze toepasbaarheid.

4. H C A- s elf ie s c herps t ellen en te g e lijke rtijd h e t b e e ld ve rru ime n
4 . 1 . W i j w e n s e n o n z e s e lfie s c h e r p te stel l en: de hui di ge kernopdracht opti mal i seren
e n m a x i m alis e r e n

Het maximaliseren van onze kernopdracht betekent dat we de huidige wetgeving graag toegepast of lichtjes aangepast
willen zien.
Dat betekent:
•

een bemiddelingsvoorstel voor elke dader en elk gekend slachtoffer van een misdrijf;

•

het streven naar een lineair aanbod van bemiddeling (in elke fase van de gerechtelijke procedure);

•

het systematisch aanbod van herstelgericht groepsoverleg (inclusief de automatische overgang naar een 		
aanbod van bemiddeling);

•

de keuze voor ambulante HCA-maatregelen, zoals leerprojecten en gemeenschapsdiensten, alvorens een 		
meer ingrijpend alternatief wordt overwogen;

•

een reactie op jongeren die feiten plegen via het jeugdrecht en niet via de GAS-wet.

Geen gebruik van zogenaamde gemengde inbreuken wat betreft minderjarige delictplegers. Het is onze overtuiging dat
elk MOF-traject een HCA-traject vraagt. Dit in het belang van de minderjarige, zijn context, alsook in het belang van het
slachtoffer en de maatschappij. De wet ondersteunt deze overtuiging, we zouden dit dan ook graag weerspiegeld zien
in de praktijk. In samenspraak met het Agentschap is HCA Vlaanderen bereid hieromtrent inhoudelijk te dialogeren met
de justitiële instanties.

4 . 2 . H C A - b e e ld v e r r u ime n
HCA Vlaanderen wil inzetten op het geschreven project, gezien het geschreven project perfect aansluit bij herstelgericht
en participatief werken en de doelgroep van HCA. In het voorjaar van 2015 zal een werkgroep geschreven project
opgestart worden. De werkgroep zal opportuniteiten en spanningsvelden van het concept “geschreven project binnen
HCA” in kaart brengen.
Het herstelgericht werken kan ook ruimer worden toegepast dan louter binnen de justitiële context. De principes die
we hanteren en de inhoud van ons aanbod biedt antwoord binnen domeinen die nu nog niet bereikbaar zijn voor onze
diensten.
De HCA-winkel heeft een gamma van herstelgerichte werkvormen en methodieken, die ook van betekenis kunnen zijn
bij conflicten buiten het gerechtelijk kader. Op basis van onze herstelgerichte expertises willen we een HCA-applicatie
uitwerken van waaruit we HCA-trajecten op maat kunnen ontwikkelen en aanbieden.
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5. H er s telgeric ht werk en is ‘ons d in g ’!
Een herstelgericht antwoord op jongeren die feiten plegen is nodig. Zowel voor de minderjarige en zijn context als voor
het slachtoffer en de maatschappij. Vanuit HCA werken we met deze driehoek: dader, slachtoffer en maatschappij. Het
is onze ambitie om bij elk feit gepleegd door een minderjarige, deze rol te kunnen opnemen.
Graag zien we deze rol vertaald in concrete beleidsopties.
Als HCA-diensten hebben we de opportuniteit om te innoveren in 2014-2015 met beide handen gegrepen. We kiezen
ervoor om via deze weg te verkennen hoe we de HCA werkvormen ook in andere contexten kunnen inzetten.

5 .2 .3 . Bespar ingen en r ationa l i s eri ngs traj ec t H C A V l aanderen
Het
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eind

gemiddelde berekening van de caseload over de

2014 HCA Vlaanderen uit om mee in een gefaseerd

Agentschap

Jongerenwelzijn

nodigde

jaren n-3 en n-2 te rekenen maar enkel te baseren

rationaliseringstraject te stappen. Enerzijds ontsnapt

op het jaar n-2. Tevens werd er vastgesteld dat de

HCA niet aan de lineaire besparing binnen de sector

eenheidskost verschillend is over de HCA-diensten.

van 0,65%. Anderzijds wordt er een globale daling

Zo kan eenzelfde aanbod tot 2,3 maal duurder zijn.

van dossiers vastgesteld waardoor er gekozen

In 2015 gaan we verder aan de slag om wijs te

wordt om niet langer binnen het basiskader met een

rationaliseren.

6

O nze kernpro cessen
SCHEMATISCH OVERZICHT VAN HET AANBOD VAN BAAL
OMSCHRIJVING
AFHANDELING

VERWIJZING VIA:

PROFIEL JONGERE

PROFIEL DELICT

- minderjarig op het moment van

- aanwijsbaar slachtoffer;

HERSTELBEMIDDELING
Vrijwillig aanbod aan de jonge

dader en zijn ouder(s) en aan het

slachtoffer met oog op het herstel

- parket

- jeugdrechtbank

de feiten;

- geen drugdelicten;

- aanwijsbare vorm van schade.

van de schade (materieel/financieel/moreel)

HERGO
Herstelgericht groepsoverleg

tussen de jonge dader met zijn

- minderjarig op het moment van
- jeugdrechtbank

achterban en het slachtoffer met

de feiten;

- is bereid mee te werken.

- geen drugdelicten;

- aanwijsbaar slachtoffer;

- aanwijsbare vorm van schade.

zijn achterban

GEMEENSCHAPSDIENST
Jongere gaat werken in een

- jeugdrechtbank

non-profit organisatie gedurende

- 12 tot 18 jaar;

- bekent (gedeeltelijk) de feiten.

- geen druggebruik;

het aantal opgelegde uren

LEERPROJECT

Slachtoffer in Beeld – Minderja-

- 14 tot 18 jaar;

rigen

Jongere neemt in groep deel aan

- jeugdrechtbank

het leerproject van 20 uren dat

- bekent (gedeeltelijk) de feiten;
- minimaliseert schade en
slachtofferschap.

- geen drugdelicten;

- geen seksuele delicten;

- aanwijsbaar slachtoffer.

zich inhoudelijk focust op slachtofferschap en schade.

LEERPROJECT

Seksualiteit en relaties
in balans

Jongere volgt individueel en in

groep het leerproject van 20 uren

- 12 tot 18 jaar;

- jeugdrechtbank

- bekent (gedeeltelijk) de feiten.

- seksuele delicten.

- jeugdrechtbank

- 14 tot 18 jaar.

- drugdelicten.

dat focust op de gevolgen van
het seksueel grensoverschrij-

dend gedrag t.a.v. zichzelf en het
slachtoffer.

LEERPROJECT

Drugs, (ver)antwoord?
Jongere neemt in groep deel

aan het leerproject van 20 uren

dat zich inhoudelijk focust op de
risico’s en

gevolgen van druggebruik.
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6 .1 .

H erst elbemiddeling en H er stelger icht G r oepsover leg (her go)

6.1.1. Omschrijving, doelstelling en profiel
6.1.1.1.

Herstelbemiddeling

Omschrijving
Herstelbemiddeling is een aanbod aan slachtoffers

het slachtoffer als voor de dader. Elke partij is vrij

en minderjarige verdachten/daders van een misdrijf.

om deel te nemen en kan op elk moment beslissen

Het aanbod is vrijwillig, maar steeds in samenspraak

om de bemiddeling stop te zetten. De gesprekken

met de gerechtelijke autoriteiten.

kunnen leiden tot een akkoord tussen de partijen. Dit
akkoord wordt dan neergeschreven in een overeen-

Een neutrale bemiddelaar ondersteunt de partijen bij

komst. Daarnaast zijn de gesprekken vertrouwelijk en

het zoeken naar een voor hen zo goed mogelijke ma-

kan men op elk moment een advocaat raadplegen.

nier van omgaan met de gevolgen en/of de schade
die de feiten met zich meebrachten.

Tenslotte vervangt de bemiddeling de gewone gerechtelijke afhandeling niet, maar kan ze wel van in-

Binnen een bemiddeling is er de mogelijkheid om

vloed zijn op de verdere beslissingen die genomen

zowel rechtstreeks als onrechtstreeks met elkaar in

worden in het dossier. De gerechtelijke instanties

gesprek te gaan. Met beide partijen wordt bekeken

kunnen m.a.w. rekening houden met het resultaat

dus of een gezamenlijk gesprek wenselijk is. De be-

van de bemiddeling.

middelaar, die meerzijdig partijdig is, is er zowel voor

Doelstelling
De partijen beslissen in overleg met de bemiddelaar welke stappen er kunnen gezet worden en welke informatie wordt
uitgewisseld. Zo is het mogelijk dat het slachtoffer een antwoord krijgt op vragen, verwachtingen kan uiten ten aanzien
van de dader en/of herstel kan bekomen voor de materiële en/of morele schade. Hierbij wordt schade zo ruim mogelijk
geïnterpreteerd. Voor de dader is het een mogelijkheid om verantwoordelijkheid op te nemen en een kans om iets
goed te maken naar het slachtoffer toe. De ouders van minderjarige daders en slachtoffers worden steeds betrokken
in de bemiddeling.
Herstel kan hierbij verschillende vormen aannemen: rechtstreeks herstel in natura, plaatsvervangende arbeid, moreel
herstel of financiële vereffening, etc.

Het profiel bestaat uit meerdere elementen:
De delicten:
• alle misdrijven met uitzondering van loutere drugdelicten;
• drugsgerelateerde feiten worden wel opgenomen;
• er is sprake van een aanwijsbaar slachtoffer;
• er is een aanwijsbare vorm van schade: die van materiële en/of financiële en/of moreleaard zijn.
De jongere:
• is minderjarig op het ogenblik van de feiten;
• woont in Limburg.
De verwijzer:
• is het parket van de Procureur des Konings;
• is de jeugdrechtbank;
• bemiddeling op vraag van één van de partijen, maar met toestemming van de vernoemde verwijzer;
• er moet sprake zijn van een strafbaar feit, dus dient er een PV te zijn;
• het is geen opgelegde maatregel, maar een vrijwillig aanbod aan beide partijen.
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6.1.1.2.

Hergo

Omschrijving
Het herstelgericht groepsoverleg (hergo) is een samenkomst van de minderjarige dader en het slachtoffer, elk met
hun achterban. Zij gaan op zoek naar een oplossing voor de gevolgen van het delict. Dit gebeurt onder leiding van
een onpartijdige moderator en co-moderator en in aanwezigheid van een politieambtenaar. De advocaat van beide
partijen, alsook de consulent van de jongere, mag op het overleg aanwezig zijn.
De achterban bestaat uit steunfiguren uit de onmiddellijke omgeving van de jongere, die hem op een constructieve
wijze willen bijstaan in het groepsoverleg (ouders, familieleden, leerkrachten, opvoeders, etc.). De partijen kiezen zelf
wie ze meebrengen ter ondersteuning.
Het slachtoffer kan kiezen voor rechtstreekse betrokkenheid, waarbij hij persoonlijk participeert aan het groepsoverleg. Daarnaast kan hij ook kiezen om onrechtstreeks betrokken te worden. In dit geval kan het gaan om een inbreng
of vertegenwoordiging via derden of via brief, videoboodschap, telefoon, etc. Wanneer het slachtoffer helemaal niet
betrokken wil worden, en dus op geen enkele wijze wil participeren, is hergo niet mogelijk.
Als de partijen een akkoord bereiken, wordt dit neergeschreven in een intentieverklaring. Deze intentieverklaring bevat
de stappen die de jongere zal ondernemen om de materiële en/of morele schade te herstellen voor het slachtoffer en/
of de maatschappij, en om verdere feiten in de toekomst te vermijden.

Doelstelling
Een hergo biedt aan het slachtoffer een mogelijkheid om duidelijk te maken wat de feiten betekend hebben en/of
wat de eventuele gevolgen hiervan zijn (geweest). Door een ontmoeting met de dader kan hij meer vernemen over de
jongere en zijn achtergrond en antwoorden krijgen op zijn vragen. Het slachtoffer wordt actief betrokken bij het zoeken
naar een vorm van herstel.
De dader krijgt door deelname aan hergo de kans om beter te begrijpen wat de gevolgen zijn van zijn gedrag. Ge-

steund door zijn achterban, dient hij zelf een oplossing te zoeken om zijn fout zo goed mogelijk te herstellen. De
jongere kan op die manier zijn verantwoordelijkheid opnemen voor de feiten en een voorstel doen om in de toekomst
herhalingen ervan te vermijden.

Het profiel bestaat uit de volgende elementen:
De delicten:
• alle misdrijven met uitzondering van loutere drugdelicten komen in aanmerking,
• drugsgerelateerde feiten worden wel opgenomen,
• er is sprake van een aanwijsbaar slachtoffer,
• er is een aanwijsbare vorm van schade,
• de schade is van materiële en/of financiële en/of morele aard.
De jongere:
• is minderjarig op het ogenblik van de feiten,
• woont in Limburg,
• is bereid mee te werken.
De verwijzer:
• de jeugdrechtbank.
Er zijn ook bijkomende elementen die bepalen of een hergo kan plaatsvinden. Deze elementen worden onderzocht
door de moderator.
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6.1.1.3.

Wijzigingen in het profiel

Het profiel voor zowel herstelbemiddeling als hergo heeft enkele wijzigingen ondergaan. De gewijzigde wet op de
jeugdbescherming en het arrest van het hof van beroep (arrest 50/2008) over elementen uit deze wet, deden ons deze
wijzigingen doorvoeren.

Ten eerste wordt er geen minimumleeftijd meer weerhouden, waar we deze vroeger legden op 12 jaar. De wet
vermeldt namelijk geen minimumleeftijd en zo is er geen juridische reden om deze te behouden. We vinden het wel
belangrijk dat de minderjarige actief betrokken moet kunnen worden in de bemiddeling/hergo en dit volgens zijn eigen
mogelijkheden. Bij jonge kinderen zijn het vaak de ouders die het voortouw nemen en is het moeilijk(er) om ook de
minderjarige actief te betrekken. Vanaf de leeftijd van 12 jaar is de kans al groter dat de jongere beseft waarover het
gaat en de kans krijgt om inbreng te hebben in de bemiddeling/hergo.

Ten tweede stelt het hof van beroep dat het niet langer moet zijn vastgesteld dat er ernstige aanwijzingen van schuld
zijn en dat de minderjarige zijn betrokkenheid niet ontkent. Men stelt verder dat, gezien de minderjarige uitdrukkelijk
moet instemmen zonder voorbehoud, de betwisting van de feiten een contra-indicatie kan zijn voor een oriëntering
naar bemiddeling/hergo. Een minderjarige die de feiten ontkent of betwist kan in principe het voorstel tot bemiddeling/
hergo krijgen, maar de jeugdrechter kan de ontkenning of betwisting ook zien als een gegronde reden om dit niet te
doen. In de praktijk zien we dat een bemiddeling/hergo met een minderjarige die de feiten ontkent of ernstig betwist
niet werkbaar is.

6.1.2. Werkmethode
Aanmelding
In eerste instantie worden de jongeren aangemeld vanuit het parket (herstelbemiddeling) of vanuit de jeugdrechtbank
(herstelbemiddeling of hergo). Het parket verstuurt brieven met het aanbod tot bemiddeling naar alle partijen, alsook
een kopie van deze brieven naar BAAL. De jeugdrechtbank maakt daarnaast nog een kopie van de beschikking of van
het vonnis over aan onze dienst wanneer ze een bemiddeling of hergo voorstellen. De datum waarop de kopieën van
de brieven naar de partijen op BAAL aankomen geldt als datum van aanmelding.

Eerste contactname
In de brieven van de verwijzers naar de partijen wordt hen gevraagd om binnen de acht dagen contact op te nemen
met BAAL, ook als ze niet op het aanbod willen in gaan. Wanneer we een eerste contact hebben gehad met de partijen
(telefonisch, via mail,…), proberen we eerst wat meer informatie te geven en een eerste gesprek te plannen. Gewoonlijk zijn dit huisbezoeken bij de partijen.
Wanneer we na acht dagen niks hebben vernomen van een partij, zullen we zelf – per brief – een huisbezoek aankondigen om alsnog wat meer informatie te kunnen verschaffen omtrent het aanbod.

Eerste huisbezoek
Tijdens een eerste huisbezoek wordt er dus voornamelijk informatie gegeven omtrent bemiddeling/hergo en gepeild
naar de interesse in het aanbod. Vaak wordt er dan ook al stilgestaan bij de feiten en de gevolgen ervan. De bemiddelaar/moderator probeert met de partijen uit te vissen welke stappen voor hen het meest wenselijk zouden zijn in het
herstelproces.
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Volgende gesprekken
Wanneer de partijen beslissen om in te gaan op het aanbod, brengt de bemiddelaar/moderator de verwijzende instantie op de hoogte van deze beslissing. Vanaf dit moment zullen we proberen om stap voor stap, op het tempo van de
partijen, te komen tot de onderliggende vragen, verwachtingen of wensen, om ze vervolgens in verbinding trachten te
brengen met die van de andere partij.
Wanneer er beslist wordt om niet op het aanbod in te gaan – of wanneer er bijvoorbeeld een partij niet reageert op
het aanbod of onbereikbaar is – zal de verwijzende instantie hier eveneens van op de hoogte gebracht worden. Het
dossier wordt dan terug overgemaakt aan het parket of aan de jeugdrechtbank.

Rechtstreeks gesprek of hergo-bijeenkomst
Het is mogelijk dat binnen een bemiddeling beide partijen er voor kiezen om samen aan tafel te gaan zitten, in aanwezigheid van de bemiddelaar. Op deze manier kan er rechtstreeks gepraat worden over de feiten, de gevolgen van de
feiten en de verwachtingen of wensen die partijen hebben naar elkaar toe. Er wordt samen gezocht naar een vorm van
herstel. Een rechtstreeks gesprek wordt altijd goed voorbereid met de respectievelijke partijen, zodat het gesprek zo
veilig en constructief mogelijk kan verlopen. De partijen kiezen zelf wie mee aan tafel komt zitten, maar meestal gaat
het enkel over het slachtoffer, de dader en de ouders.
Binnen hergo is er altijd een rechtstreeks gesprek. Zoals hierboven aangegeven is deze bijeenkomst vaak uitgebreider dan een rechtstreeks bemiddelingsgesprek, onder meer omwille van de aanwezigheid van een politieagent, de
achterban van de partijen. Daarnaast is er ook nog de aanwezigheid van andere professionele actoren, waaronder de
advocaat van beide partijen en de consulent van de jongere. In tegenstelling tot bemiddeling wordt er binnen hergo
meer resultaatgericht gewerkt, waarbij de jongere dient te werken naar een intentieverklaring toe. De jongere en zijn
achterban denken na over de stappen die de jongere zal ondernemen om de schade bij het slachtoffer en de maatschappij te herstellen, en over wat hij zal ondernemen om in de toekomst gelijkaardige feiten te vermijden.
Een hergo-bijeenkomst is dus een specifieke, gestructureerde en meer resultaatgerichte vorm van een rechtstreeks
bemiddelingsgesprek.

Overeenkomst, intentieverklaring en eindverslaggeving
Een overeenkomst binnen een bemiddeling kan de standpunten, afspraken en schaderegeling tussen beide partijen
omvatten. Ze kiezen zelf welke informatie al dan niet wordt opgenomen in de overeenkomst. Wanneer iedereen akkoord is met de inhoud ervan wordt de overeenkomst door alle partijen ondertekend. Er zijn telkens drie exemplaren:
één voor de verwijzer en één voor de beide partijen. Op onze dienst houden wij ook een kopie bij. Een eindverslag,
met de overeenkomst in bijlage, wordt overgemaakt aan de verwijzende instantie. Indien nog niet alle afspraken of
schaderegelingen zijn uitgevoerd, kan er nog een uitvoeringsverslag volgen. Het parket of de jeugdrechtbank kan
hiermee rekening houden bij het verdere verloop van het dossier.
Ook na een hergo-bijeenkomst wordt er een overeenkomst opgemaakt. Deze dient enkel ondertekend te worden door
het slachtoffer en de jongere en zijn ouders. De intentieverklaring daarentegen dient ondertekend te worden door alle
personen die er een engagement in opnemen. Beide documenten kunnen door de partijen worden voorgelegd aan
hun advocaat ter nalezing.
Zowel de overeenkomst als de intentieverklaring worden overgemaakt aan de verwijzende instantie. Wanneer de
jeugdrechter de documenten homologeert, kunnen de woorden omgezet worden in daden. Hiervoor houdt de jongere
zich aan de afgesproken uitvoeringstermijn. Na deze periode plant de moderator nog een afsluitend huisbezoek bij dader – en in voorkomend geval ook bij slachtoffer – om de uitvoering te evalueren. Hiervan brengen ze de jeugdrechter
op de hoogte via een uitvoeringsverslag, opdat deze een (eind)beslissing kan nemen.
Voor een uitgebreid praktijkvoorbeeld van zowel herstelbemiddeling als hergo: zie bijlage.
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6.1.3. Vorming en overleg
6.1.3.1.
Vorming
Dag van het slachtoffer 2014
gevolgd door Junior Leroux op 21/02/2014
Deelname stagebegeleidersdag ‘Positionering van de praktijk binnen het masterplan’
georganiseerd door Hogeschool Thomas More Kempen op 21/02/2014, gevolgd door Katrien Serdons.
Vorming ‘Uitleg HB-hergo’ aan de KHLim te Diepenbeek
gegeven op 03/04/2014 door Noortje Martens en Bart Verbeeck te Diepenbeek.
Vormingsdagen BemiddeLINK
•

lid van BemiddeLINK: Ilse Dautzenberg.
Deelname aan de vergaderingen op 21/03/2014, 23/04/2014, 04/06/2014, 19/09/2014 en 05/11/2014.

•

tweede dag van (tweedaagse) vorming inzake ‘verbindende communicatie’ gevolgd door Ilse Dautzenberg
en Birgitte Neven op 24/02/2014 (eerste dag vond plaats op 16/12/2013).

•

methodiektraining slachtoffer-daderbemiddeling gevolgd door Ilse Dautzenberg,
Katrien Serdons en Bart Verbeeck op 08/05/2014.

•

‘Interculturele communicatie in de bemiddeling’: gevolgd door Junior Leroux op 16/05/2014.

•

‘Omgaan met agressie en onveiligheidsgevoelens’: gevolgd door Birgitte Neven, Katrien Serdons en
Bart Verbeeck op 25/09/2014.

Inspiratiedag ‘herstelrecht en bemiddeling’
georganiseerd door CAFT, Suggnomè en BIS Turnhout op 06/11/2014 en bijgewoond door het voltallig team HB-HERGO.
Deelname opleiding EHBO
georganiseerd door IDEWE op 07/11/2014, gevolgd door het voltallig team.

6.1.3.2.

Overleg

Overleg met collega’s herstelbemiddeling meerderjarigen van vzw Suggnomè
we hielden twee keer een uitwisseling met Mariet Cuppens en Dirk Roussard. Deze momenten vonden plaats op
15/05/2014 en 09/10/2014.
Overleg met Arktos
uitwisseling (o.m. rond hergo) tussen Els Jammaers, Ilse Dautzenberg en Birgitte Neven op 20/05/2014.
Stuurgroep herstelbemiddeling meerderjarigen
BAAL is lid van de stuurgroep herstelbemiddeling meerderjarigen van vzw Suggnomè. Ilse Dautzenberg en Ilse Jaspers namen deel aan de stuurgroep op 03/06/2014.
Forum Herstelbemiddeling Minderjarigen
•

Ilse Dautzenberg nam deel aan de vergaderingen in Brussel op
28/04/2014, 04/07/2014, 18/09/2014 en 28/11/2014.

•

De Forumdag op 15/10/2014 ‘op zoek naar een gedeeld speelveld voor de praktijk van herstelbemiddeling
minderjarigen’, werd bijgewoond door Ilse Dautzenberg, Junior Leroux, Birgitte Neven en Olga Schrooten.
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Overleg met CAFT en BIC (in navolging van PWO KHLim)
Ilse Dautzenberg en Noortje Martens namen op 27/03/2014 en 04/09/2014 deel aan overleg met CAFT en BIC, in navolging van gezamenlijke medewerking aan het PWO-onderzoek van KHLim.

Intervisie hergo
Ilse Dautzenberg en Olga Schrooten woonden de intervisiemomenten te Brussel bij op 29/04/2014, 30/09/2014 en
09/12/2014.
Overlegmoment met consulenten Sociale dienst Hasselt en Tongeren
Op 16/12/2014 met het voltallig team.

6.1.4. Team herstelbemiddeling – Hergo
6.1.4.1.
De samenstelling van het team
Het team bestond in 2014 uit de volgende personen:
Ilse Dautzenberg: Herstelbemiddeling en hergo teamverantwoordelijke
Junior Leroux:

Herstelbemiddeling

Noortje Martens:

Herstelbemiddeling

Birgitte Neven:

Herstelbemiddeling

Olga Schrooten:

Herstelbemiddeling en hergo		

(vanaf januari 2014)

Katrien Serdons:

Herstelbemiddeling			

(tot november 2014)

Bart Verbeeck:

Herstelbemiddeling
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6.1.4.2.

De inhoud van de teamvergaderingen

Er wordt wekelijks een teamvergadering gehouden op donderdagvoormiddag. Het doel van deze teamvergadering
is ondersteuning bieden op het vlak van methodiek en intervisie in de uitvoering van de dossiers, alsook thema’s te
bespreken.
De teamvergadering had ook in 2014 een vast stramien:
−

op te volgen: teamfunctioneren, contacten verwijzers, onderzoek

−

caseload en triëring nieuwe dossiers

−

dossierbespreking

−

themabespreking

−

varia (terugkoppeling extern overleg, planning VTO-dagen, vragen van studenten, …)

De volgende thema’s werden in 2014 besproken:
−

agenda- en themaplanning

−

stage(aanvragen)

−

diverse vragen van studenten

−

tussentijds- en jaarverslag 2013

−

provinciaal vereffeningsfonds

−

kwaliteiten en verantwoordelijkheidsdomeinen

−

afstemming HB en hergo

−

voorbereiding extern overleg

−

forum herstelbemiddeling minderjarigen: opvolging

−

verdeelsleutel voor dossierverdeling – teamvolume

−

uitwisseling met HB+

−

terugkoppeling van VTO en extern overleg

−

recidivisme

−

tevredenheids- en effectiviteitsmeting

−

procedure (aanmelding)

−

actiepunten: evaluatie en planning

−

thema hergo: rol advocaat

−

teamfunctioneren + afstemming HB en hergo

6.1.4.3.

Kwaliteitsvol werken

We evalueren onze actiepunten van het voorbije jaar:

• opvolging aanbevelingen vanuit het rapport onderzoek KHLim (PWO)
Voor de beschrijving van dit actiepunt, verwijzen we u graag naar 6.1.4.4.

• deelname aan het forum, ontstaan vanuit verbetertraject n.a.v. onderzoek Beke
Voor de beschrijving van dit actiepunt, verwijzen we u graag naar 6.1.4.5.
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• afstemming herstelbemiddeling – hergo
Het samengaan van de twee teams werd geëvalueerd op 30 januari. Het resultaat van deze bespreking was dat naast
de vaste moderator een tweede teamlid de focus ging leggen op hergo. Deze manier van werken werd opnieuw geëvalueerd op 4 december.
De agenda van het team HB - hergo werd tevens herbekeken waarbij meer gewicht aan hergo werd gegeven. Thema’s
vanuit hergo worden vanaf 2014 ook besproken op het team HB-hergo. Zo hebben we op 22 april in team een bespreking gehouden rond de rapportering voor hergo (in voorbereiding op de intervisie) en hebben we 5 juni stilgestaan bij
de toekomst van hergo, een bespreking in navolging van intervisie hergo. Op 13 november zoomden we met het team
in op de rol van de advocaat binnen hergo.

• teamfunctioneren
Het team stond aan het begin van 2014 stil bij de verschillende verantwoordelijkheidsdomeinen. Ten eerste werd er een
duidelijke oplijsting en (her)verdeling gemaakt van de te verdelen domeinen. Daarna hebben we per teamlid bekeken
naar welke domeinen zijn/ haar interesse uitgaat om zo bij elk domein één of meerdere namen te kunnen plakken.
Op 4 december hebben we ons teamfunctioneren opnieuw onder de loep genomen.

• uitwisseling samenwerking bemiddeling meerderjarigen
Op 15 mei en 9 oktober zaten we samen met de bemiddelaars meerderjarigen. Cijfers en tendenzen werden besproken, alsook (verdere) mogelijkheden in samenwerking.

• uitbouw netwerk bv Arktos
Op 20 mei hebben we met Arktos een eerste keer samengezeten om elkaar (opnieuw) te leren kennen, uit te wisselen
wat we doen en werd een aanzet gegeven in de zoektocht naar waar we elkaar kunnen aanvullen of wat we in de toekomst voor elkaar kunnen betekenen.

• uitwisseling andere afhandelingsvormen binnen BAAL
Dit actiepunt werd niet gerealiseerd in 2014, maar verdere mogelijkheden hierin worden in 2015 verder bekeken.

Onze actiepunten voor 2015:
•

Samenwerking met HB+ verder uitbouwen en eventuele organisatie van infosessie aan
advocatuur/ gerechtelijke stagiaires verder bekijken;

•

Samenwerking met andere partners en bemiddelingsdiensten HB- verder uitbouwen,
waaronder mogelijks intervisie;

•

Samenwerking met verwijzers;

•

(Verdere) opvolging van aanbevelingen vanuit het PWO-onderzoeksrapport KHLim;

•

(Verdere) deelname aan forum HB-;

•

Teamfunctioneren – verdeelsleutel dossierverdeling;

•

Verdere afstemming HB-hergo;

•

Verkennen van innoverende mogelijkheden: geschreven project, buitengerechtelijk
bemiddelen, andere bemiddelingsmethodieken, …;

•

Vervolgbespreking van onze procedure.
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6.1.4.4.

PWO KHLim – navolgend overleg tussen BAAL, BIC en CAFT

De Katholieke Hogeschool Limburg heeft van september 2010 tot juni 2013 een Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) uitgevoerd naar herstelbemiddeling bij minderjarigen. De teams herstelbemiddeling van de HCA-diensten BAAL, CAFT en BIC hebben aan dit onderzoek geparticipeerd. Op 25 juni 2013 vond de presentatie van het
onderzoeksrapport plaats op de KHLim.
Naar aanleiding van de presentatie van het onderzoeksrapport zijn de drie participerende diensten zowel in 2013 als
in 2014 terug samengekomen. Tijdens deze samenkomsten werden de aanbevelingen onder de loep genomen en
besproken. In het voorjaar van 2014 werden actiepunten gefilterd om hier concreet mee aan de slag te gaan. Uit een
prioriteitenbepaling bleken twee thema’s in het oog te springen. In september werd besloten om het eerste thema
verder uit te werken, zijnde: handvaten aangereikt krijgen om te werken met weerstand bij (ouders van) slachtoffers
t.a.v. bemiddeling. In november werd de dienst slachtofferhulp gecontacteerd, met het oog op de organisatie van een
vormings/uitwisselingsmoment met alle bemiddelaars van de drie diensten over dit thema in het voorjaar van 2015.

6.1.4.5.
		

Onderzoek Bureau Beke – ontstaan en eerste werkjaar
Forum Bemiddeling Minderjarigen

Vanaf 2009 nam het toenmalig OSBJ, nu Steunpunt
Jeugdhulp, niet langer de taak op zich om overleg
tussen

bemiddelingsdiensten

te organiseren.

minderjarigen

Wegvallen van dit overleg en

het onderbrengen van de diensten in de HCA-

naar hun prioriteit van te behandelen thema’s.
Over de ganse lijn bleken de diensten in eerste

plaats wakker te liggen van de finaliteit van
herstelbemiddeling omdat de visie op doelstelling

structuur, zorgden ervoor dat bemiddelingsdiensten

veel van hun keuzes bepaalt.

praktijk- en structureel werk.

Het einde van de werkgroep verbetertraject en

minder contact en dialoog hadden over hun
Beslissingen inzake

nieuwe ontwikkelingen binnen domein jeugdzorg,
visiebepaling omtrent buitengerechtelijk bemiddelen,
herstelgericht werken binnen voorzieningen en
andere thema’s werden opgenomen binnen de
bemiddelingsdienst, zonder een debat tussen de

de nood aan overleg, resulteerde in 2014 in de

oprichting van het Forum Herstelbemiddeling
minderjarigen. Met één vertegenwoordiger van elke
bemiddelingsdienst, en onder het voorzitterschap
van Eric Claes (HUB), komt het vier keer per jaar

diensten.

samen. Het Forum stelde zich het eerste jaar tot

Uit een rondvraag bij de bemiddelingsdiensten

genoemde finaliteit van bemiddeling.

Voorwaarden was: geen overlap met reeds bestaande

Er werd een casus uitgewerkt met bijhorende

doel de diensten te laten reflecteren over de eerder

bleek er interesse voor een hernieuwd overleg.
overlegstructuren én praktische relevantie.

vragenlijst. Deze werd voorgelegd aan de individuele
bemiddelaars, de teams en de coördinatoren.

voerde

Aan de hand van deze bevraging wist het Forum

agentschap Jongerenwelzijn, een onderzoek naar

drie niveaus in kaart te brengen. Dit met het oog op

Van

eind

2009

tot

begin

2011

onderzoeksbureau Beke, in opdracht van het
de praktijk van herstelbemiddeling in Vlaanderen bij
minderjarige daders en hun slachtoffers.
Naar

aanleiding

van

de

resultaten

Jongerenwelzijn

formuleerden,

werd

gemeenschappelijkheden en verschillen op deze
het uitzetten van een gemeenschappelijk speelveld.
Het Forum hoopt zo de diensten op elkaar te kunnen
afstemmen waar mogelijk én nodig. De presentatie

van

dit

onderzoek en de aanbevelingen die het agentschap
door

het

van resultaten vond eind 2014 plaats.
In de toekomst zal het Forum stelselmatig verder

de

de thema’s aanpakken die uit de aanbevelingen en

Deze werkgroep kreeg één jaar het mandaat om te

op finaliteit op het menu zetten van verwijzers en

coördinatorenoverleg

van

de

HCA-diensten

Werkgroep Verbetertraject in het leven geroepen.

werken aan concrete aanbevelingen ter aanpassing
van de regelgeving, aan de verslaggeving aan
verwijzers en aan de aanbodsbrief.
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De Werkgroep Verbetertraject bevroeg de diensten

prioriteitenbevraging voortkwamen, alsook de visie
beleid. Het Forum wil op termijn een adviesfunctie
vervullen t.a.v. het coördinatorenoverleg van de
HCA’s.

6.1.5. Het Provinciaal Vereffeningsfonds Limburg
6.1.5.1.

Voorstelling

Sinds 5 augustus 1999 is er in de provincie Limburg een Vereffeningsfonds. Dit Vereffeningsfonds is opgestart en
wordt ondersteund door de bestendige deputatie van de provincie Limburg en valt onder de bevoegdheid van de
gedeputeerde voor welzijn.
Het Provinciaal Vereffeningsfonds heeft als doel in dossiers van herstelbemiddeling een bijkomende mogelijkheid te
bieden, zodat minderjarige daders zelf hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen in het financiële herstel van de
schade die ze hebben veroorzaakt. De provincie Limburg maakt jaarlijks een budget van 2.000 euro vrij voor het
Vereffeningsfonds.
De jongere wordt vergoed à rato van €6,44 per gepresteerd uur vrijwilligerswerk (dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd).
De jongere krijgt dit niet zelf in handen. Het wordt via BAAL aan het slachtoffer uitbetaald.
Door het Vereffeningsfonds worden ook tal van betekenisvolle actoren op provinciaal niveau betrokken bij een meer
herstelgerichte afhandeling van jeugddelinquentie.

6.1.5.2.

Acties 2014

Comité V:
De raad van beheer van het Vereffeningsfonds, genaamd comité V, is het orgaan dat gemachtigd is om aanvragen
voor tussenkomst van het Vereffeningsfonds al dan niet goed te keuren en om de bedragen uit te keren na geleverde
prestaties.
Het comité V bestaat uit vertegenwoordigers van dezelfde diensten die zich engageren in de begeleidingsgroep:
CAW Limburg, OTA, balie Hasselt, gezinsbond en Limburgs Platform Jeugdzorg. De provincie Limburg neemt het
voorzitterschap op zich, ondersteund door de bemiddelaars van BAAL.
De werking van dit comité V werd in samenspraak met de provincie Limburg en de leden van comité V aangepast (zie
werking en procedure).
In 2014 werd er met Comité V samengekomen op 13 februari en op 27 november.
De agenda van deze samenkomsten bestond uit volgende punten:
•

Voorstelling jaarcijfers 2013 BAAL

•

Voorstelling werkingsverslag 2013 provincie

•

Stand van zaken lopende dossiers

•

Nieuwe aanvragen

•

Evaluatie nieuwe werkingsprocedure

•

Toekomst vereffeningsfonds

Begeleidingsgroep:
In 2014 kwam de begeleidingsgroep niet samen.

6.1.5.3.

Werking en procedure

Graag verwijzen wij u naar de bijlagen indien u meer wenst te lezen over de concrete werking en procedure van het
Vereffeningsfonds.
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6 .2 .

Gemeenschapsdienst

6.2.1. Omschrijving, doelstelling en profiel
Omschrijving
Gemeenschapsdienst is bedoeld voor jongeren die

Aangezien delicten het veiligheidsgevoel en het al-

na het plegen van een strafbaar feit voor de jeugd-

gemeen welzijn in de samenleving aantasten, is de

rechter moeten verschijnen. Afhankelijk van de ernst

samenleving ook slachtoffer en heeft ze dus ook

van het delict, de persoonlijkheid en de leeftijd van

recht op herstel; dit gebeurt dus via een ‘dienst aan

de minderjarige kan de jeugdrechter de minderjarige

de gemeenschap’. Gemeenschapsdienst is ook een

‘gemeenschapsdienst’ opleggen.

Deze maatregel

vorm van reageren op een norm die overschreden

kan als voorwaarde verbonden worden aan een on-

werd, waardoor de norm ‘hersteld’ of opnieuw beves-

dertoezichtstelling van de minderjarige bij de Sociale

tigd wordt.

Dienst van de jeugdrechtbank, maar kan ook autonoom opgelegd worden.
Gemeenschapsdienst houdt in dat de minderjarige
in zijn vrije tijd een aantal uren gaat werken in een
openbare dienst of vzw. Het aantal uren wordt steeds
door de jeugdrechter bepaald.

Doelstelling
Voor de minderjarige is de gemeenschapsdienst een kans om verantwoordelijkheid op te nemen voor de eigen daden.
De jongere moet immers zélf een actieve inspanning leveren. Daarnaast is het ook een kans om de schade die de
minderjarige aan de samenleving heeft toegebracht, te herstellen.
Ouders zijn burgerlijk verantwoordelijk voor de daden van hun minderjarig kind. In de gemeenschapsdienst zien ze
echter dat hun zoon of dochter zelf de verantwoordelijkheid opneemt in het herstel van hun fout.

Het profiel bestaat uit meerdere elementen:
De delicten:
•

alle misdrijven met uitzondering van loutere drugdelicten;

De jongere:
•

is minderjarig op het ogenblik van de feiten;

•

is minimaal 12 jaar;

•

woont in Limburg;

•

bekent de feiten of de feiten zijn bewezen.

De verwijzer:
•

wordt opgelegd door de jeugdrechtbank als modaliteit bij een ondertoezichtstelling;
of wordt autonoom opgelegd zonder toezicht van de sociale dienst;

•
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dit gebeurt bij beschikking (maximaal 30 uren) of bij vonnis (maximaal 150 uren).

6.2.2. Werkmethode aan de hand van een praktijkvoorbeeld
In Lanaken werden een aantal jongeren opgepakt na
een vechtpartij tijdens een lokale fuif. Drie jongeren
raakten slaags met een andere jongen na een discussie over de vriendin van één van de drie.
Koen was één van hen en kwam voor deze feiten
bij de jeugdrechter. De aanklacht luidde: opzettelijke slagen en verwondingen. De jeugdrechter besloot
om Koen een gemeenschapsdienst van 40 uren en
deelname aan het leerproject “Slachtoffer In Beeld –
Minderjarigen” op te leggen.
De jeugdrechter stuurde de opdracht door naar
BAAL. In wat hierna volgt, zal het gaan over de manier waarop Koen in de uitvoering van zijn gemeenschapsdienst door BAAL begeleid werd. Ook het
leerproject “Slachtoffer In Beeld – Minderjarigen”
wordt door BAAL begeleid, maar daar wordt in punt
6.3. op ingegaan.
Nadat de opdracht bij BAAL is toegekomen, wordt
het dossier toegewezen aan één van de 4 begeleiders van gemeenschapsdienst. Hij of zij registreert
het dossier en schrijft vervolgens een brief naar Koen
en zijn ouders waarin een datum wordt voorgesteld
waarop de begeleider op huisbezoek zal komen. De
brief vermeldt dat dit huisbezoek dient plaats te vinden in aanwezigheid van zowel Koen als minstens
één van de ouders.
Tijdens het huisbezoek wordt besproken waarom
Koen een gemeenschapsdienst heeft opgelegd gekregen. Ook de inhoud van het vonnis of de beschikking komt aan bod.
Allereerst wordt er samen met Koen en zijn ouders
stilgestaan rond de feiten; wat is er net gebeurd, hoe
komt dat het zo ver gekomen is, … Vanuit het verhaal van Koen situeert de begeleider hoe het komt
dat de jeugdrechter een gemeenschapsdienst oplegde aan Koen. De juridische weg vanaf de feiten tot
en met de zitting op de jeugdrechtbank worden kort
uitgelegd zodat Koen en zijn ouders weten van waar
de maatregel komt. Vervolgens wordt er stilgestaan

betrokken waren bij de feiten. De ouders van Koen
vinden dat zij ook slachtoffers zijn doordat zij tijd hebben moeten vrijmaken om hem te vergezellen naar
het politiebureau, de zitting op de jeugdrechtbank, …
Het gevoel van onveiligheid - dat mogelijk heerst bij
anderen in de buurt – is een ander gevolg voor de
samenleving waar wordt op ingegaan.
Tijdens dit huisbezoek hebben we het ook al over de
praktische kant van de gemeenschapsdienst: aangezien de uitvoering zal plaatsvinden in de vrije tijd van
de jongere, wordt bekeken wanneer Koen niet naar
school moet en op welke plaats hij zichzelf het meest
ziet werken. Koen geeft aan dat hij deeltijds onderwijs doet en de richting tuinbouw volgt. De ouders
van Koen geven aan dat ze verwachten dat hij zelf op
de plaats raakt: zij moeten immers ook gaan werken
en Koen heeft tenslotte zelf een Buzzy Pas. Tenslotte
overlopen we een blanco overeenkomst met Koen en
zijn ouders: hierin staan meerdere principes en afspraken die dienen nageleefd te worden door Koen.
(gele en rode kaart, beroepsgeheim, verzekering via
BAAL,…). Wanneer de prestatieplaats en de dagen
en uren gekend zijn, wordt deze overeenkomst in vijfvoud opgemaakt ter ondertekening.
Vervolgens gaan we op zoek naar een geschikte
prestatieplaats waar Koen zijn 30 uren gemeenschapdienst zal kunnen uitvoeren. Aangezien Koen
nog geen werk heeft voor zijn deeltijds onderwijs,
zou hij vrij vlug kunnen starten. Hij zou graag bij de
groendienst van de gemeente werken. De begeleiding neemt contact op met de gekozen prestatieplaats en maakt de nodige afspraken voor een kennismakingsgesprek.
Bij het kennismakingsgesprek wordt de prestatieplaats bezocht. Hiervoor gaan we Koen thuis uithalen. Daar hebben we de overeenkomst nog even met
de ouders overlopen en vervolgens hebben zij de
overeenkomst getekend. Die handtekening is nodig,
omdat de ouders verantwoordelijk zijn voor Koen, die
nog minderjarig is.

bij de slachtoffers die gemaakt zijn door het plegen
van deze feiten. Zowel het rechtstreekse slachtoffer
als de samenleving komen hier aan bod. De begeleider probeert duidelijk te maken dat er veel meer
slachtoffers zijn dan louter degenen die rechtstreeks
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Het kennismakingsgesprek vindt plaats in aanwezigheid van de verantwoordelijke van de prestatieplaats, Koen en de
begeleider van BAAL. Even later sluit ook de ploegbaas van de groendienst aan; hij gaat immers direct samenwerken
met Koen. Het kennismakingsgesprek dient in eerste instantie om Koen te laten kennismaken met de prestatieplaats en
de begeleiding ter plekke. Praktische afspraken zoals waar hij zich ’s morgens moet aanmelden, welke kledij hij moet
aandoen, of hij zijn middageten moet meenemen,… worden hier ook gemaakt.
De overeenkomst wordt overlopen met alle partijen rond tafel: hierin staat uitgeschreven welke taken Koen op welke
dagen en uren voor zijn gemeenschapsdienst zal uitvoeren. De overeenkomst is in 5 exemplaren opgemaakt: één voor
iedere partij die mee ondertekend heeft (Koen, één van de ouders, de verantwoordelijke van de prestatieplaats en de
begeleider van BAAL) en één exemplaar voor de jeugdrechter en de sociale dienst van de jeugdrechtbank (kopie).
Tenslotte krijgt Koen nog een korte rondleiding door het magazijn, maakt hij kort kennis met andere werknemers van
de groendienst. Zij gaan er vanuit dat Koen een aantal uren komt helpen voor een stage van de school. Dit werd zo
tijdens het kennismakingsgesprek afgesproken met de ploegbaas en de verantwoordelijke van de prestatieplaats: op
die manier willen we vermijden dat Koen het etiket van “crimineel” opgeplakt krijgt.
Nu ligt de bal in het kamp van Koen en dient hij zijn 30 uren gemeenschapsdienst uit te voeren.
Doorheen de gemeenschapsdienst wordt Koen door BAAL begeleid en ook wordt de uitvoering van zijn gemeenschapsdienst door BAAL gecontroleerd. Na de tweede dag van de uitvoering neemt de begeleider van BAAL telefonisch contact op met de ploegbaas van de groendienst om te horen of alles goed verloopt. De ploegbaas is zeer positief over
de inzet en werkhouding van Koen; hij komt zelf om taken vragen, kan zelfstandig aan het werk blijven, … Koen is de
eerste twee dagen ook stipt op tijd geweest.
De ochtend van de derde dag wordt de BAAL- be-

Hoe was de kwaliteit van zijn werken? Hoe was zijn

geleider opgebeld door de ploegbaas: Koen moest

houding t.a.v. de hem opgelegde taken? Kon hij sa-

een kwartier geleden op de groendienst zijn, maar is

menwerken met het overige personeel? Kwam hij in

nergens te bespeuren. De BAAL- begeleider neemt

contact met het cliënteel en zo ja, hoe verliep dit dan?

hierop contact op met Koen. Bij de 3e poging om hem

Tot slot wordt gevraagd of er nog positieve of nega-

te bereiken neemt Koen zijn telefoon op; hij heeft zich

tieve opmerkingen te maken zijn over de uitvoering

verslapen en vertrekt nu naar de prestatieplaats. Koen

van de gemeenschapsdienst door de jongere. Hierna

krijgt hiervoor een gele kaart omwille van het niet na-

komt de jongere zelf nog even aan het woord. Hij kan

leven van de afspraken. Koen vindt dit een terechte

vertellen wat hij over het werk en de werkomgeving

beslissing en gaat er zeker op letten dat er niets meer

vond en of hij van zichzelf vindt dat hij goed gewerkt

fout loopt. De BAAL- begeleider neemt terug contact

heeft.

op met de ploegbaas en geeft door dat Koen over een
halfuur zal aankomen en dat hij een gele kaart kreeg

Koen heeft dus gewerkt bij de groendienst; hij heeft

voor het niet nakomen van de afspraken. Er wordt af-

vooral geholpen met het wieden van onkruid, bijeen

gesproken dat Koen het uur zal inhalen op zijn laatste

harken van bladeren en snoeien van hagen.

werkdag.
De verantwoordelijke geeft aan dat Koen zeer goed
Die avond neemt de BAAL- begeleider ook contact op

zijn best gedaan heeft; hij voerde de opgelegde taken

met de ouders van Koen om te zeggen dat Koen een

vlot uit en leverde – mede dankzij zijn opleiding – goed

gele kaart gekregen heeft, maar ook om te vermelden

werk. Koen was telkens op tijd, uitgezonderd de derde

dat de prestatieplaats zeer tevreden is over zijn inzet.

dag. Het contact met de andere medewerkers verliep

De resterende uren verlopen zonder problemen en bij

vlot; Koen was de eerste dag nog wat onwennig, maar

het beëindigen van de 30 uren gemeenschapsdienst

vanaf de tweede dag was hij veel opener en sprak hij

volgt er een evaluatiegesprek op de prestatieplaats in

ook meer met de medewerkers. De verantwoordelijke

aanwezigheid van Koen, de ploegbaas en de BAAL-

zegt nog dat hij blij was dat Koen hen kwam helpen;

begeleider.

het was zeer druk en hij heeft zeker goed geholpen bij
het werk wat moest gebeuren.

In dit gesprek worden dezelfde vragen overlopen:
heeft de jongere zich aan de werkdagen en –uren gehouden? Welke taken heeft de jongere uitgevoerd?
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Koen zelf zegt dat hij het werk heel erg leuk vond om te doen. Hij is blij dat hij zich nuttig kon maken en dat hij de verantwoordelijkheid kreeg om zelfstandig de hagen te snoeien. Van dit evaluatiegesprek maakt de begeleider van BAAL
vervolgens een eindverslag op: het bevat een chronologie van het verloop, een schema van de werkelijk gepresteerde
werkdagen, een overzicht van de uitgevoerde taken binnen de prestatieplaatsen en een samenvatting van het evaluatiegesprek. Met dit verslag gaat de begeleider van BAAL voor een laatste keer op huisbezoek bij Koen en zijn ouders.
Samen met hen wordt dit eindverslag overlopen en besproken.
Tijdens dit huisbezoek wordt samen met Koen nog een inzichtsenquête ingevuld. Dit is een lijst met 19 stellingen waarbij er geen juiste of foute antwoorden zijn. Wat belangrijk is, is de mening van Koen. Hij kan antwoorden of hij “akkoord”
is, “niet akkoord” gaat of hij zegt “hangt ervan af.” De bedoeling is om een gesprek op gang te brengen over de feiten
van Koen. Wat zijn de gevolgen geweest voor hemzelf, zijn ouders, zijn slachtoffer en de samenleving. Middels deze
enquête willen we polsen of Koen inzicht heeft in zijn feiten en de gevolgen die ze met zich meebrachten. Eventueel
wordt hier nog op ingegaan. Tenslotte wordt er gevraagd of Koen nog een aanvulling heeft of een boodschap voor de
jeugdrechter wil neergeschreven hebben in zijn eindverslag. De ouders krijgen ook de mogelijkheid om hun mening te
geven. De antwoorden op deze vragen worden ook verwerkt in het eindverslag, net als de mening van de ouders over
het verloop van de gemeenschapsdienst.
Tijdens dit laatste huisbezoek wordt ook nog uitgelegd hoe het dossier nu verder wordt afgehandeld.
Het volledige eindverslag (weergave van het evaluatiegesprek op de prestatieplaats, aangevuld met het afsluitend
gesprek thuis) wordt tot slot opgestuurd naar Koen en zijn ouders. Zij krijgen een week de tijd om erop te reageren. Als
Koen of zijn ouders iets willen wijzigen kunnen de BAAL- begeleider contacteren. Als het eindverslag voor hen goed
is, hoeven ze niet te reageren en wordt het eindverslag vanuit BAAL verstuurd naar de bevoegde jeugdrechter en de
bevoegde consulent van de Sociale Dienst.
Hiermee is de uitvoering van de gemeenschapsdienst volledig afgerond!
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6.2.3. Vorming en overleg
6.2.3.1.
Vorming
Deelname provinciale studiedag ‘Nieuwe ontwikkelingen in het samenwerken met zorgboerderijen’.
Georganiseerd door Steunpunt Groene Zorg vzw in Hasselt op 20/02/2014 gevolgd door
Valeska Pavicevic en Birgitte Neven.
Deelname opleiding EHBO
Georganiseerd door IDEWE op 07/11/2014, gevolgd door volledig team gemeenschapsdienst.

6.2.3.2.

Overleg

Uitwisseling met Steunpunt Groene Zorg vzw:

Naar aanleiding van het volgen van de studiedag ‘nieuwe ontwikkelingen in het samenwerken met zorgboerderijen’
heeft het team gemeenschapsdienst zich gebogen over de vraag of het SGZ, als coördinatiepunt voor zorgboerderijen,
iets kan betekenen voor uitvoeringen van gemeenschapsdiensten. Het gebruik van zorgboeren als prestatieplaats sluit
aan bij onze marges van maatwerk waarbij wij meer en meer jongeren krijgen doorverwezen met een psychiatrische
achtergrond en/of specifieke noden.
In een uitwisseling met het SGZ hebben we elkaars werking leren kennen. Daarnaast hebben we verkend of een samenwerking mogelijk is.

Overleg JPS - Project A/PEL

Het team gemeenschapsdienst is in overleg gegaan met de ondersteunende modules Project A en PEL. Het doel hiervan is elkaars werking beter te leren kennen in het tewerkstellen van jongeren met specifieke noden en behoeften en
jongeren met een psychiatrische problematiek.
Beide diensten zijn onderzoekend wat ze voor elkaar kunnen betekenen en op welke manier er kan samengewerkt
worden.

Overleg stad Genk

Binnen het thema maatwerk heeft het team zich gebogen over de vraag wat de visie is op gemeenschapsdienst binnen
stad Genk. Deze vraag is gekomen naar aanleiding van de verhouding tussen het aantal Genkse jongeren en bereidwillige prestatieplaatsen binnen de stad Genk. Er werd ingestoken op de dienst wijkontwikkeling, dat ressorteert onder
afdeling sociale zaken binnen stad Genk, van waaruit een gedeelde verantwoordelijkheid is ontstaan. Van daaruit heeft
een overleg plaatsgevonden met het veiligheidshuis op zoek naar de mogelijkheden van een gezamenlijk sensibiliseringsactie. De sensibiliseringsactie is ingezet naar diensten binnen sociale zaken.

Overlegmoment met consulenten Sociale dienst Hasselt en Tongeren
Op 16/12/2014 met voltallig team.

6.2.4. Team gemeenschapsdienst minderjarigen
6.2.4.1.

De samenstelling van het team

Het team gemeenschapsdienst bestond in 2014 uit volgende personen:
Bernadette Claes (uit dienst sinds 15 september 2014)
Birgitte Neven

teamverantwoordelijke

Valeska Pavicevic
Olga Schrooten
Katrien Serdons
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(vanaf 3 november 2014)

6.2.4.2.

De inhoud van de teamvergaderingen

Wekelijks wordt er op maandagvoormiddag van 09u30 tot 12u30 een teamvergadering gemeenschapsdienst gehouden. Het doel van dit teammoment is ondersteuning te bieden op het vlak van methodiek en intervisie te organiseren
in de uitvoering van de dossiers gemeenschapsdienst.

De teamvergadering gemeenschapsdienst kent een gestructureerd verloop met een vaste
agenda met volgende punten:
•

opvolging verslagen,

•

bespreking van thema’s,

•

dossierverdeling,

•

intensieve dossierbespreking,

•

varia (terugkoppeling extern overleg, planning vorming en themadagen, …).

Thematische besprekingen in 2014:
•

Acties naar prestatieplaatsen toe:

jaarlijkse rondrit naar een tiental prestatieplaatsen met een presentje, tweemaal per jaar de opmaak van
een nieuwsbrief gericht aan al onze prestatieplaatsen in Limburg;
•

Bespreking van het thema ‘maatwerk’:
acties neerzetten rond de visie en perceptie op gemeenschapsdienst binnen stad Genk;

•

Bespreking van het thema ‘maatwerk’:
werken met jongeren met een psychiatrische problematiek;

•

Bespreking van het thema maatwerk:
link tussen feiten en prestatieplaatsen;

•

Opvolging, bespreking en uitbouw van het project School –Voetbal Eén team – Eén goal;

•

Bespreking van organisatie-ontwikkeling binnen het team gemeenschapsdienst;

•

Bespreking van procesdomeinen ifv teamorganisatie;

•

Nabespreking van de studiedag georganiseerd door steunpunt groene zorg rond
zorgboerderijen;

•

Bespreking van vermoedens van diefstal op een prestatieplaats;

•

Tweejaarlijks overleg met het team leerprojecten met als doel onderlinge
afstemming te optimaliseren in combinatiedossiers, af te stemmen rond de onderlinge
communicatie, verbindend aan het werk te blijven en overkoepelende thema’s te
bespreken: weigering van één van de opgelegde maatregelen, communicatie
vanuit contextbegeleiding, …;

•

Evaluatie van het ijkingssysteem op basis waarvan dossiers verdeeld worden;

•

Bespreking van het thema recidivisme als gevolg van de vragen die gesteld
werden vanuit de werkgroep recidivisme;

•

Bespreking van het thema tevredenheidsmeting als gevolg van de vragen die
gesteld werden vanuit de werkgroep effectiviteits- en tevredenheidsmeting;
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6.2.4.3.

Kwaliteitsvol werken

Realisaties uit deze besprekingen voor 2014 zijn:
‘Ik t.a.v. de taak’:
•

Vanuit de studiedag georganiseerd door Steunpunt Groene Zorg werd een handig instrument voorgesteld
voor kwetsbare, psychiatrische jongeren. Deze mindmap die de aandacht vestigt op het individu, zijn
behoeftes, zijn noden en zijn doelstellingen, is een handig instrument te gebruiken bij jongeren met
specifieke noden en/of behoeften.

•

Naar aanleiding van een vermoeden van diefstal op een prestatieplaats werd in team besproken hoe we
hiermee kunnen omgaan en wat we hieruit kunnen leren. Om deze informatie te gebruiken voor toekomstige
incidenten hebben we een stappenplan opgemaakt met daarin onze visie op welke manier we hier het best
mee omgaan. Centraal hierin staat de zorg naar de prestatieplaats.

‘Ik t.a.v. de wij’ versus ‘wij t.a.v. de taak’:
•

Naar aanleiding van maatwerk en de visie op gemeenschapsdienst binnen de stad Genk is de weg ingezet
naar sensibilisering.

•

In het kader van de maatwerk stellen we ons de vraag in hoeverre onze prestatieplaatsen te matchen
zijn met jongeren met een psychiatrische problematiek. We hebben dit thema vooreerst theoretisch onder
de loep genomen om een basiskader te hebben. Vervolgens zijn we in overleg gegaan met Project A en PEL.

•

Het thema recidivisme, vertrekkend vanuit de vragen op het algemeen BAAL-team, werd binnen het
team verkend. Dit leverde enkele vaststellingen op waarmee we verder aan de slag gaan.

•

Een mogelijke link tussen feiten en prestatieplaatsen werd onderzocht. Deze bespreking bracht ons terug
naar het thema recidivisme waarbij deze link in de toekomst meer wenselijk is.

•

Vanuit de vragen uit het algemeen BAAL-team werd de huidige werkwijze opgelijst omtrent de effectiviteitsen tevredenheidsmeting: welke elementen bevragen de effectiviteit en de tevredenheid.

•

In het kader van organisatie-ontwikkeling werden de procesdomeinen opnieuw besproken. Dit gaf terug
duidelijkheid in de taken horend onder de domeinen en de personen die dit domein op zich nemen.

•

Naar zorg van de reeds bestaande prestatieplaatsen, blijven we zoekend naar uitbreiding van ons aanbod.
Dit leverde enkele nieuwe prestatieplaatsen op, zijnde in Genk en Leopoldsburg.

•

Observatie van een PPP-evaluatie vanuit de leerprojecten met als doel na te gaan of dit evaluatie-instrument
inzetbaar is in dossierbesprekingen binnen het team gemeenschapsdienst.

Het team gemeenschapsdienst blijft steeds zoeken naar hoe we een goede teamreflectie
kunnen organiseren.
•

Het team onderging onder externe coaching van Akin Tatar een teambuildingsdag. Voor het eerst

ondervond het team een teamfunctioneren op basis van ‘het ervaren’. De focus lag op de ‘ik’ in de ‘wij’ met
het oog op zelfevaluatie binnen het teamgebeuren. Dit gaf de mogelijkheid dat elk individu als persoon zich
openstelde hetgeen teamversterkend werkte.
•

In 2014 werd meermaals de vernieuwde organisatie-ontwikkeling besproken, de veranderde percentages
van de teamleden en de impact hiervan op het team gemeenschapsdienst. Deze bespreking zorgt voor een
reflectie op het teamgebeuren alsook voor een reflectie van ieder individueel teamlid binnen het
teamgebeuren. Het blijft een uitdaging voor het team om voor beide aandacht te hebben en zorg te dragen.
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Dit levert volgende actiepunten op voor 2015:
‘Ik t.a.v. de taak’:
•

In beeld krijgen wat het betekent positief en stimulerend te werk te gaan.
Hoe maken wij dit concreet in onze begeleidingen.

•

In 2009 ontstond een uitgeschreven stappenplan met daaraan gekoppeld de
doelstellingen: tijd voor een evaluatie.

•

We zijn er nog niet toe gekomen een goede methodiek vast te pakken voor wat betreft een degelijke 		
dossierbespreking. Een methodiek die de nodige zorg garandeert naar zowel de uit te voeren taak toe, als 		
naar de begeleider als persoon toe. Een eerste aanzet werd gedaan door een observatie van het
PPP-evaluatie binnen het team leerprojecten. Een methode vinden in dossierintervisie kan bijdragen in 		
effectiviteitsmeting.

‘Ik t.a.v. de wij’ versus ‘wij t.a.v. de taak’:
•

We wensen maatwerk verder in actie te zetten. De visie op gemeenschapsdienst binnen stad Genk verder 		
onder de aandacht brengen en de sensibiliseringsactie verder uitbouwen en in werking stellen.

•

Verdere verkenning van een mogelijke samenwerking met de ondersteunende
modules: Project A / PEL.

•

In navolging van maatwerk rond jongeren met een psychiatrische problematiek willen we onze
werkinstrumenten herbekijken en specifiëren indien nodig.

•

Verder gevolg geven aan het thema recidivisme: verder uitdiepen hoe we hier het best aan tegemoet komen.

•

Verdere opvolging en uitbouw rond het project Voetbal-School Eén team-Eén goal.

•

In overleg gaan met justitiehuis met als doel de zorg naar gemeenschappelijke prestatieplaatsen.

•

Uitbreiding van ons aanbod prestatieplaatsen in Hasselt, Genk, Beringen en Lommel.

•

Nagaan of het mogelijk is om een intervisie te organiseren met een collega HCAdienst of met het volledige 		
HCA landschap in Vlaanderen.

Het team gemeenschapsdienst blijft steeds zoeken naar hoe we een goede teamreflectie
en een goede zelfreflectie kunnen organiseren.
•

Als team willen we verder bouwen op hetgeen we uit onze teambuildingsdag hebben gehaald. De manier 		
waarop de focus werd gelegd op de ‘ik’ in de ‘wij’ willen we opnieuw hanteren in een navolgende bespreking.

•

Als gevolg van de veranderde teamsamenstelling bespreken we terug de procesdomeinen waarin het 		
zelfsturende terug wordt aangescherpt en iedereen in zijn sterkte wordt gezet.
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6.2.4.4.

Extra aandachtspunt: de zorg voor prestatieplaatsen

De social profit = de nieuwe profit.
Dag in dag uit komen wij als begeleiders gemeenschapsdienst in social profit organisaties terecht. Doorheen de jaren
dat wij met hen actief mogen samenwerken hebben wij deze organisaties zien evolueren.
De belangrijkste werkingprincipes voor social profit organisaties vandaag de dag zijn:
1.

Ze zetten hun cliënteel/hun klanten centraal.

2.

Medewerkers zijn het kapitaal van hun organisatie.

Wie social profit zegt, zegt ook ‘dienstverlening voor mens en maatschappij’.

De plaats bij uitstek dan ook voor onze jongeren!
Net als vele andere kwetsbaren die actief zijn in deze organisaties, merken wij dat ook onze jongeren de kans krijgen
om niet enkel hun fout goed te maken, maar in deze organisaties ook te groeien en te bloeien.
Voor vele van onze jongeren is gemeenschapsdienst hun eerste werkervaring. Voor ons als begeleiders is het mooi om
te zien hoe de motiverende ingesteldheid van deze social profit organisaties de jongeren kan prikkelen!
Vaak krijgen we van de jongeren reacties als deze:
‘Ik had niet verwacht dat de gemeenschapsdienst ook fijn zou kunnen zijn.’
‘Het zijn zelfs leuke mensen om mee samen te werken en niemand bekeek me scheef.’
‘Iedereen deed heel gewoon tegen mij.’
Reacties die aantonen dat deze jongeren iets heel anders verwacht hadden.
Als we dan bekijken met hoeveel plaatsen we samenwerken en hoe divers ze zijn in aanbod en aanpak. M.a.w. hoeveel
sociale werkgevers er in het landschap bestaan, kunnen we niet anders dan denken dat de social profit gewoonweg de
nieuwe profit wordt. Kwaliteitsvol werken met de maatschappelijk kwetsbaren levert ook echt resultaat op in Limburg.
En vanuit de werking van Gemeenschapsdienst streven we natuurlijk ook naar de win-win. Jongeren krijgen de kans om
te proeven van social profit sector én leveren een ‘dienst aan de gemeenschap’. En wanneer ze merken dat hun dienst
ook echt iets heeft opgeleverd, kunnen we spreken van een win-win-win!

			
Niet alleen geloven we sterk in het positieve kapitaal van de social
profit, heel graag besteedt het team Gemeenschapsdienst ook aandacht aan de zorg en de
appreciatie van deze prestatieplaatsen.
en dat zij niet de idee krijgen dat wij hun signaal naast
De uitvoering van een gemeenschapsdienst verloopt

ons neerleggen. Dit maakt dat het incident voor de

niet altijd zoals gewenst. Ieder jaar zien we dat enke-

prestatieplaats kan afgerond worden. Tegelijkertijd

le jongeren het moeilijk hebben te handelen zoals de

merken wij dat hierdoor de samenwerking niet op een

overeenkomst het beschrijft.

helling komt te staan.

Zo stootten we dit jaar op een vermoeden van dief-

Ditzelfde verhaal zagen we terugkomen in het contact

stal, hetgeen pas na de uitvoering van een gemeen-

met een prestatieplaats die het geloof in het begelei-

schapsdienst naar boven kwam. Na de signaalfunctie

den van onze jongeren kwijt was. Het persoonlijk con-

van de prestatieplaats werd het ons nog maar eens

tact liet toe om op informele wijze onze rol nog eens

duidelijk hoezeer het belangrijk is een persoonlijk

kenbaar te maken en hetgeen zij van ons kunnen

contact te hebben met de verantwoordelijke van de

verwachten in de uitvoering van een gemeenschaps-

prestatieplaats.

dienst. Dit gaf hen terug de openheid om met onze
jongeren aan de slag te gaan.

Zeer belangrijke elementen in dit contact is het feit
dat de prestatieplaats gehoord wordt in zijn verhaal
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Tweemaal per jaar geeft het team gemeenschapsdienst een nieuwsbrief uit. Hierin wordt telkens een aspect van de
gemeenschapsdienst belicht.
Voor 2014 kon je in het een interview lezen met de verantwoordelijke van een prestatieplaats namelijk van jeugdwerking
Patro Eisden. Aan hem werden vragen voorgelegd zoals: wat vind je van een gemeenschapsdienst als maatregel, wat
verwacht je van deze jongeren, welke ervaring is je bijgebleven, waarom werk je samen met BAAL. Daarnaast werden
vragen gesteld ter verduidelijking van het Project School - Voetbal Eén team-één goal.
In het exemplaar van december 2014 werd gemeenschapsdienst cijfermatig in beeld gebracht en werd een weergave
gegeven over wat de jongeren achteraf van hun gemeenschapsdienst vinden.
Deze nieuwsbrieven kan je vinden op www.baallimburg.be onder de rubriek ‘gemeenschapsdienst’.

Op 19 mei 2014 organiseerde het team gemeenschapsdienst een rondrit langs 10 prestatieplaatsen. Het doel hiervan
is om een ontmoeting tussen het volledige team gemeenschapsdienst en de prestatieplaatsen te organiseren, maar ook
om onze appreciatie voor de samenwerking met BAAL uit te drukken met een presentje. We merken dat dit informeel
contact een meerwaarde vormt in de samenwerking met deze prestatieplaatsen.

		
Vanuit onze zorg voor de prestatieplaatsen bieden we de plaatsen een
duidelijk kader en een duidelijke omkadering aan.
We geven een heel duidelijke lijn aan volgens welke

De maatschappelijke druk op organisaties en instel-

een gemeenschapsdienst moet lopen, hetgeen is op-

lingen binnen de non-profit wordt alsmaar groter. Zij

genomen in een overeenkomst waarvan de prestatie-

zijn of moeten een open deur zijn voor alle soorten

plaats ook een exemplaar krijgt.

van tewerkstelling: artikel 60’ers, brugprojecten, leerlingen die als ‘alternatieve straf’ vanuit de school een

Dit bespreken we transparant met de jongere, zijn/

aantal uren moeten werken, vrijwilligers, time-out, …

haar ouders alsook de prestatieplaats.

En dan komen ze vanuit de justitiële wereld ook nog
eens aankloppen met mensen die autonome werk-

Belangrijk hierbij is dat we de verantwoordelijkheid

straffen en gemeenschapsdiensten moeten uitvoe-

voor de uitvoering en de opvolging niet volledig neer-

ren of met jongeren die werken voor het Provinciaal

leggen bij de prestatieplaatsen. Vanuit de rol van be-

Vereffeningsfonds om hun slachtoffer te vergoeden.

geleider Gemeenschapsdienst nemen we expliciet

Allemaal waardevolle, zinvolle werkvormen, maar de

zowel een controlerende als een begeleidende rol op

organisaties zien soms door de bomen het bos niet

ons.

meer en komen handen te kort in de begeleiding.

Dit maakt dat indien de dingen niet lopen zoals voor-

Dit is voor het team van begeleiders van gemeen-

af afgesproken, de begeleiders van Gemeenschaps-

schapsdienst in Limburg dan ook een belangrijk aan-

dienst, vlot te contacteren zijn.

dachtspunt.

Het belangrijkste is en blijft dat we proberen een zo

We zijn dan ook steeds op zoek naar een manier

nauw mogelijk contact te hebben met de prestatie-

om zoveel mogelijk zorg te kunnen dragen voor de

plaatsen tijdens de uitvoering van de gemeenschaps-

non-profit organisaties en instellingen waar onze

dienst. We moeten onze oren open houden voor de

jongeren werken (prestatieplaatsen genoemd). We

beslommeringen, bedenkingen, vragen en ook de

streven ernaar om de mensen die onze jongeren be-

positieve verhalen rond de uitvoering van gemeen-

geleiden niet te veel te belasten. We willen ze wel

schapsdienst door de minderjarigen.

stimuleren en onze appreciatie tonen.
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6.2.4.5

Project Voetbal-School Eén team Eén Goal

Wat is dit project juist weer?
Het project herbergt een unieke samenwerking tussen de Provinciaal Technische School (PTS) Maasmechelen, BAAL
m.n. team gemeenschapsdienst en Patro Eisden. Er werd gekozen om met het PTS samen te werken omdat er een
aantal voetballende jongeren bij Patro ook school lopen in het PTS.
De kruisbestuiving van de kennis en ervaring van deze partners resulteert in een project ter stimulering van de studies
van jonge voetballers. Het doel is een verbeterde samenwerking tussen de school en de voetbalvereniging door middel
van positieve stimulaties en begeleiding om alle voetballers, naast te stimuleren op het voetbalveld ook te motiveren
om de school prioriteit te geven.
Het project vertrekt vanuit de vaststelling dat veel jon-

De taak van het team Gemeenschapsdienst van

ge voetballers veel tijd en moeite steken in hun voet-

BAAL in dit project zal zijn: de procesbegeleiding op

balopleiding, maar dit niet doen in hun studies. Hier-

zich nemen met focus op een positieve insteek naar

door verlaten de meeste van deze jongeren op een

jongeren toe. We ondersteunen zowel de school als

latere leeftijd de school en meestal ook met een diplo-

de voetbalclub in het vinden van antwoorden op vol-

ma dat niet overeenkomt met hun capaciteiten. Om

gende vragen: ‘hoe motiveer, ondersteun en stimuleer

deze jongeren te stimuleren bundelen de drie part-

je jongeren en hoe pak je dit methodisch aan’.

ners hun krachten om op een positieve manier jonge
spelers te stimuleren meer energie te steken in hun

Op 18/09/2013 kwamen de drie partners samen ter

studies. Het aantal spelers dat uiteindelijk voldoende

opstart van dit project. Op 9/10/2013 vond er een

geld kan verdienen met het voetbal is zo laag, dat het

persmoment plaats ter voorstelling van het project,

niet te verantwoorden is om een opgroeiende jongere

met het voltallig team gemeenschapsdienst.

alles op voetbal te laten inzetten. Het is de taak van
de school om te zorgen dat de jongeren de nodige
kennis en capaciteiten vergaren om na het afsluiten
van de humaniora de verdere stappen te kunnen zetten. Patro Eisden wil hier een stimulerend effect hebben en zeker niet fungeren als strafinrichting.

Verloop van het project
In 2014 heeft het team gemeenschapsdienst zich gebogen over de link tussen school-voetbal. Er werd een denkkader
ingezet waarbij zowel school- als voetbalresultaten naast elkaar gelegd konden worden. Dit kader wordt in het project
gehanteerd als het formuleren van krachten, uitdagingen en boostboodschappen. In 2014 werden de jeugdspelers, die
in PTS school lopen, in dit kader geëvalueerd.
Verder werd in 2014 een uitwisselingsmoment georganiseerd aan de hand van een plaats bezoek bij de Jeugdafdeling
van KRC Genk met de vraag hoe zij de combinatie school-voetbal aanpakken.
Naar aanleiding van dit project kreeg Patro Eisden het plus-logo uitgereikt van de Koninklijke Belgische Voetbalbond.
De KBVB reikt dit logo uit aan initiatieven die bijdragen aan een win-win tussen voetbal en samenleving.

Verdere acties
•

organiseren van evaluatiegesprekken met jongeren en hun ouders met als doel
jongeren te stimuleren en te ondersteunen;
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•

evaluatie van deze gesprekken;

•

overleg plegen met gelijkaardige projecten als intervisie en verbetering van eigen project;

•

bekomen van subsidies;

•

zich wenden tot andere scholen, voetbalclubs en andere sporten ter uitbreiding van het project.

6 .3 . L e e rproject en
6 .3 .1 . Om schr ijving, doelstellingen en profi el
6.3.1.1.

Leerproject ‘Slachtoffer in Beeld – Minderjarigen’ (SIB-M)

Omschrijving
‘Slachtoffer in Beeld – Minderjarigen’ (SIB-M) is een

van responsabilisering van de dader en erkenning

leerproject dat zich richt tot minderjarige daders van

van het slachtoffer. De slachtofferdimensie wordt bin-

misdrijven.

nengebracht bij de minderjarige dader, waarbij het
gepleegde feit en de daaruit volgende schade de fo-

Het leerproject is een reactie op het plegen van fei-

cus vormen van het leerproject SIB-M. SIB-M is een

ten en wordt opgelegd door de jeugdrechtbank. Van-

herstelgericht leerproject, gericht op een daad uit het

uit die reactie wordt een proces op gang gebracht

verleden, dat deel uitmaakt van een herstelproces.

Doelstelling
‘Slachtoffer in Beeld – Minderjarigen’ wil bij de dader stapsgewijs volgende doelstellingen bereiken:
•

kennis en inzicht in slachtofferschap en schade vergroten,

•

het inlevingsvermogen ten aanzien van het slachtoffer versterken,

•

aan de jongere de stimulans bieden om te komen tot het opnemen van verantwoordelijkheid,
waarbij erkenning ten aanzien van het slachtoffer en de schade een wezenlijk element is.

Het profiel bestaat uit meerdere elementen:
De delicten:
•

alle misdrijven komen in aanmerking, met uitzondering van zedendelicten en loutere drugdelicten
(drugsgerelateerde feiten worden wel opgenomen),

•

er is sprake van een aanwijsbaar slachtoffer of een benadeelde partij (als die gepersonaliseerd kan worden).

De jongere:
•

is minderjarig op het ogenblik van de feiten,

•

is minimum 14 jaar,

•

woont in Limburg,

•

bekent minstens gedeeltelijk de feiten,

•

heeft een minimaal inlevingsvermogen ten aanzien van het slachtoffer en/of heeft een beperkt schade-inzicht.

De verwijzer:
•

bij beschikking, als voorlopige maatregel;

•

bij vonnis, als autonome voorwaarde voor behoud in de leefomgeving;

•

bij vonnis, als voorwaarde toegevoegd aan een ambulante maatregel
(o.a. berisping, ondertoezichtstelling of een prestatie van opvoedkundige aard en van algemeen nut).
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6.3.1.2.

Leerproject ‘Seksualiteit en Relaties in Balans’ (SRIB)

Omschrijving
‘Seksualiteit en Relaties in Balans’ (SRIB) is een
leerproject dat zich richt op minderjarige daders van

Het leerproject SRIB is een samenwerkingsverband
tussen BAAL en CAW Limburg. Er is gekozen

seksueel grensoverschrijdend gedrag.

voor deze werking omwille van de jarenlange

Het leerproject is een reactie op het plegen van

Seksuele Delinquenten) van CAW Limburg heeft

feiten en wordt opgelegd door de jeugdrechtbank.
SRIB is een herstelgericht leerproject, gericht op

expertise die het HSD-team (Hulpverlening aan
opgebouwd in het werken met daders van seksueel
grensoverschrijdend gedrag.

een daad uit het verleden, dat deel uitmaakt van een
herstelproces.

Doelstelling
Het leerproject SRIB streeft volgende doelstellingen na:
•

kennis en inzicht bij de jongere zelf bevorderen, hem/haar de gevolgen van zijn/haar seksueel grensoverschrijdend gedrag bijbrengen, met als doel het stopzetten van het seksueel grensoverschrijdend gedrag;

•

het bevorderen van zelfcontrole en het aanleren van vaardigheden om met risicovolle situaties om te gaan;

•

het versterken van het inlevingsvermogen ten aanzien van het slachtoffer;

•

het bevorderen van de verantwoordelijkheidszin van de jongere ten aanzien van het slachtoffer.

Het profiel bestaat uit meerdere elementen:
De delicten:
•

alle vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag komen in aanmerking.

De jongere:
•

is minderjarig op het ogenblik van de feiten,

•

is minimum 12 jaar,

•

woont in Limburg,

•

bekent minstens gedeeltelijk de feiten.

verwijzer is altijd de jeugdrechtbank:
•

bij beschikking, als voorlopige maatregel;

•

bij vonnis, als autonome voorwaarde voor behoud in de leefomgeving;

•

bij vonnis, als voorwaarde toegevoegd aan een ambulante maatregel
(o.a. berisping, ondertoezichtstelling of een prestatie van opvoedkundige aard en van algemeen nut).
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6.3.1.3

Leerproject ‘Drugs, (ver)Antwoord?’ (DVA)

Omschrijving
‘Drugs, (ver)Antwoord?’ (DVA) is een leerproject
dat zich richt tot minderjarige druggebruikers en/of
dealers.
Het leerproject is een reactie op het plegen van
feiten en wordt opgelegd door de jeugdrechtbank.
Vanuit die reactie wordt een herstelproces op gang
gebracht van responsabilisering ten aanzien van het
eigen druggebruik/dealen.

Doelstelling
DVA wil bij de jongere stapsgewijs volgende doelstellingen bereiken:
•

kennis en inzicht in zijn/haar druggebruik/dealen verschaffen,

•

bewustmaken van de gevolgen van het gebruik/dealen,

•

de jongere stimuleren om verantwoord om te gaan met drugs, waarbij niet
gebruiken en niet dealen de meest verantwoorde keuze is.

Het profiel bestaat uit meerdere elementen:
De delicten:
•

alle druggerelateerde feiten worden opgenomen.

De jongere:
•

is minderjarig op het ogenblik van de feiten,

•

is minimum 14 jaar,

•

woont in Limburg,

•

gebruikt(e)/deal(t/de) drugs,

•

heeft een beperkt zicht op de risico’s van het gebruik/dealen en de gevolgen ervan.

Verwijzer is altijd de jeugdrechtbank:
•

bij beschikking, als voorlopige maatregel;

•

bij vonnis, als autonome voorwaarde voor behoud in de leefomgeving;

•

bij vonnis, als voorwaarde toegevoegd aan een ambulante maatregel (o.a. berisping, ondertoezichtstelling
of een prestatie van opvoedkundige aard en van algemeen nut).
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6 .3 .2 Wer km ethode
Zowel het leerproject SIB-M, SRIB als DVA bestaat

De groepsbenadering impliceert ook dat we binnen

uit een programma van 20 uren. Er wordt telkens ge-

de leerprojecten een forum willen bieden aan jonge-

werkt met groepen van maximum 7 jongeren die wor-

ren die feiten hebben gepleegd. Dit forum dient ertoe

den uitgenodigd om in hun vrije tijd het leerproject te

om de gevolgen van hun misdrijf (voor hun slachtof-

komen volgen.

fer, voor zichzelf en voor de omgeving) te bespreken
in een groep waarin de vertrouwelijkheid zeer be-

Bij SIB-M en DVA worden deze 20 uren verdeeld in

langrijk is. De sfeer en de confrontatie met de feiten

16 uren groepssamenkomsten en 4 uren individuele

maken het de jongeren moeilijk om de feiten en de

sessies, dewelke dan weer zijn onderverdeeld in een

gevolgen ervan te blijven minimaliseren.

kennismakingsgesprek van 1 uur, een tussentijds
gesprek van 1 uur en een afsluitend gesprek van 2

Tenslotte kan een groepsbenadering de nood aan

uren.

verandering versterken en ertoe bijdragen om meer
gepaste manieren om problemen op te lossen te

Voor het leerproject SRIB werd er eind 2014 gekozen

ontwikkelen en te aanvaarden. Uit de praktijk blijkt

in de verhouding 12,5 uren groepssamenkomsten

eveneens dat een groepsbenadering het effectiefst

versus 7,5 uren individuele sessies. Tot daarvoor

voor de aanpak van ontkenning.

was de verhouding 10 uren groep versus 10 uren individueel.
Anderzijds kunnen we tijdens de individuele sessies
De groepsbenadering is essentieel voor de drie leer-

meer op maat werken en dieper ingaan op de per-

projecten. We vinden dat er in de reactie op feiten

soonlijke noden en aandachtspunten van de jongere

een gerichtheid moet zijn op herstel. Een feit wordt

tijdens zijn herstelproces.

beschouwd als een conflictsituatie waarbij drie partijen zijn betrokken, namelijk het slachtoffer en de

Zoals reeds aangegeven zijn er binnen SRIB in ver-

dader (met hun respectievelijke omgeving) en de

houding meer individuele momenten dan binnen

samenleving. De dader heeft iets goed te maken

SIB-M en DVA. Dit heeft te maken met het feit dat

ten aanzien van het slachtoffer en de samenleving.

we bij SRIB vanuit het levensverhaal van de jongere

De samenleving heeft enerzijds schade geleden en

de link leggen naar de gepleegde feiten. Deze meer

draagt anderzijds de verantwoordelijkheid om aan de

persoonlijke en gevoelige insteek en thema’s vragen

betrokken partijen de kans te bieden om de geleden

dan ook om meer individuele gespreksmomenten. De

schade te ‘herstellen’. De dader en de samenleving

groepssamenkomsten worden dan vooral gebruikt

kunnen worden beschouwd als twee aparte entitei-

voor thema’s als seksuele voorlichting, relaties en

ten die opnieuw “verbonden” moeten worden. Een

rollenpatronen, internet en seksualiteit en de justiti-

groep kan beschouwd worden als een verbindende

ële context.

schakel tussen individu en samenleving. Ondanks
het negatieve uitgangspunt - er zijn feiten gepleegd
- proberen we positief confronterend te werken, om
zo het vertrouwen in de samenleving een stukje te
“herstellen”.
In de eerste plaats biedt de groepsbenadering een
meerwaarde omwille van de onderlinge herkenbaarheid en de mogelijke modelfunctie die de jongeren
voor elkaar kunnen hebben. Deze onderlinge herkenbaarheid zorgt voor een werkbare groepsdynamiek die het de jongeren mogelijk maakt elkaar te
confronteren met verschillende waarden en opvattingen, waardoor het inzicht in hun gedrag wordt aangescherpt.
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Voor een beter beeld op de concrete invulling en
werkmethode van de 3 leerprojecten is er voor elk
leerproject afzonderlijk een praktijkvoorbeeld uitgeschreven.
Deze praktijkvoorbeelden zijn terug te vinden in de
bijlagen van dit jaarverslag.

6 .3 .3 . Vor m ing en over leg
6.3.3.1 Vorming
•

Vorming seksuele voorlichting en grenzen aan de meisjes van leefgroep Eigenhaerd van de Steiger
Gegeven op 29/01/2014 en 23/04/2014 door Ann Ooms te Rekem.

•

Deelname terugkomdag Groepsdynamica
Georganiseerd door Ligand, een vormingsdienst van vzw het Oranjehuis, op 20/02/2014 gevolgd door Joke
Vanhoof, Ann Ooms, Noortje Martens, Bart Verbeeck en Bert Ilsen.

•

Vorming ‘Uitleg leerprojecten’ aan de KHLim te Diepenbeek
Gegeven op 27/03/2014 door Ann Ooms te Diepenbeek.

•

Deelname studiedag ‘Online hulpverlening in de Jeugdzorg’
Georganiseerd door KHLim te Diepenbeek. op 23/05/2014 gevolgd door Ann Ooms en Bart Verbeeck.

•

Deelname Dag van de Jeugdhulp
Georganiseerd door Jongerenwelzijn op 09/10/2014 te Brussel, gevolgd door Ann Ooms.

•

Deelname studienamiddag ‘Geschonden of gestoord een psychologisch perspectief over daders en
slachtoffers’ Georganiseerd door Gentse Alumni Psychologie op 24/10/2014 te Gent,
gevolgd door Ann Ooms.

•

Deelname opleiding EHBO
Georganiseerd door IDEWE op 07/11/2014, gevolgd door volledig team leerprojecten.

•

Deelname jaaropleiding ‘Begeleiden van rouw en verlies’
Georganiseerd door de Educatieve Academie te Antwerpen, gevolgd door Joke Vanhoof.

•

Deelname stagebegeleidersdag ‘Positionering van de praktijk binnen het masterplan’
Georganiseerd door Hogeschool Thomas More Kempen op 21/02/2014, gevolgd door Katrien Serdons.

•

Deelname studiedag ‘Dag van het slachtoffer’
Georganiseerd door Steunpunt Algemeen Welzijnswerk op 21/02/2014, gevolgd door Junior Leroux.

•

Deelname jaarlijkse studiedag VAD
Georganiseerd door VAD in Brussel op 21/11/2014, gevolgd door Junior Leroux en Katrien Serdons.

•

Deelname Proevertjedag ARKTOS
Georganiseerd door ARKTOS op 17/11/2014 te Hasselt, gevolgd door Talia Wouters en Bert Ilsen.

•

Deelname studiedag SIB-BIS ‘Werken rond empathie’
Georganiseerd door SIB-BIS op 08/09/2014 te Antwerpen, gevolgd door Ann Ooms, Bart Verbeeck en Bert Ilsen.

•

Deelname vorming ‘Motivationele gespreksvoering’, gegeven door o.a. Noortje Martens
Georganiseerd door werkgroep DrugSlink op 25/04/2014 en 09/05/2014,
gevolgd door Junior Leroux en Gilles Wolfs.
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6.3.3.2.

Structureel Overleg

Team SIB-M Vlaanderen
In 2004 werd het team SIB-M Vlaanderen in het leven

Naast een aantal praktijk-gerelateerde vaste agenda-

geroepen. Dit team evolueerde in 2006 naar ener-

punten zijn er jaarlijks ook een aantal themabespre-

zijds een praktijkteam dat op geregelde basis blijft

kingen. Zo is er verder gewerkt rond het inpassen

samenkomen en anderzijds een coördinatorenover-

van groepsdynamische principes. Het gebruik van

leg. Vanzelfsprekend is er op structurele wijze af-

sociale media voor onze methodieken is verder uit-

stemming tussen beiden.

gewerkt en tot slot is dit team ook bezig geweest met

In 2014 bestonden zowel het praktijkteam als het co-

de organisatie en de evaluatie van de uitwisselings-

ördinatorenoverleg uit de volgende diensten: BAAL,

en studiedag SIB-BIS rond empathie op 08/09/2014.

SIB, BIC, CAFT en Elegast.
Dit team staat ook in voor de organisatie en evaluatie
Zowel het praktijkteam als het coördinatorenoverleg

van SIB-M in GI de Kempen in Mol, in samenwerking

worden per jaar voorgezeten door dezelfde dienst om

met de GI. In 2014 gingen er 2 leerprojecten door

zo een meer werkbare brugfunctie te creëren tussen

voor de jongeren van de afdelingen De Hutten en

beide overlegorganen. Naast een aanspreekfunctie

werd er eenmaal het leerproject SIB-M gegeven in

voor SIB-M is het coördinatorenoverleg verantwoor-

afdeling De Markt.

delijk voor de bewaking van het concept SIB-M en

Meer informatie over het leerproject SIB-M in GI De

andere niet louter praktijk-gebonden items.

Kempen is terug te vinden onder punt 6.4.5. bij de

Het praktijkteam bleef als voornaamste doelstelling

beschrijving van innovatieve projecten.

behouden dat SIB-M in Vlaanderen overal op eenzelfde manier wordt aangeboden met éénzelfde pro-

De inhoud van de vergaderingen van het coördina-

cedure en hetzelfde programma.

torenoverleg bestaat uit opvolgingspunten die uit
het praktijkteam komen, de stand van zaken binnen

Net als voorgaande jaren blijft SIB-meerderjarigen op

de verschillende diensten en dit jaar voornamelijk

de teams aanwezig om de rest van het team blijven

uit besprekingen om SIB-M te integreren binnen de

bij te staan met hun ervaring en expertise. Hierdoor

aanvraag voor innovatieve projecten. Dit laatste punt

is er een forum voor uitwisseling tussen de SIB pro-

hield ook in dat er uitgebreid is stilgestaan bij SIB-M

jecten voor meerderjarigen en minderjarigen.

binnen GI De Kempen.

Overleg ‘Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag door Jongeren’ (SGGJ)
Begin 2002 ging het ‘SGGJ – overleg’ van start. Het is een sectoroverschrijdend overleg waarin zo goed als alle sectoren, die een aanbod hebben voor deze doelgroep, zijn vertegenwoordigd: het algemeen welzijnswerk, de geestelijke
gezondheidszorg, de bijzondere jeugdzorg, de kinder- en jeugdpsychiatrie, vertrouwenscentra kindermishandeling en
sensoa.
Doel van dit overleg is expertise uitwisselen en opbouwen m.b.t. het hulpverleningsaanbod voor jongeren die seksueel
grensoverschrijdend gedrag stellen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het uitbouwen van een netwerk van hulpverleners die met deze doelgroep aan de slag gaan.
Het SGGJ – overleg vindt tweemaandelijks plaats waarbij in het voormiddaggedeelte ruimte wordt gemaakt voor
volgende thema’s: recente ontwikkelingen i.v.m. VTO, het uitdiepen van bepaalde thema’s (b.v. werken met groepsdaders, allochtone jongeren, methodieken) en andere door de deelnemers aangebrachte onderwerpen zijn terugkerende
agendapunten. Deze thema’s kunnen zowel door de deelnemers zelf als door externe gastsprekers voorbereid en
toegelicht worden. Daarnaast wordt ook tijd voorzien voor een stand van zaken bij de verschillende diensten (bijzonderheden i.v.m. de aanmeldingen, personeelswijzigingen, e.a.).
In de namiddag worden casussen besproken in de vorm van intervisie.
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Overleg ‘Samenwerking Psychiatrische Initiatieven Limburg’ (SPIL)
In 2011 vond er een verkennend overleg plaats met
David Dreesen op BAAL rond de brugfunctie jeugdpsychiatrie, geestelijke gezondheidszorg en bijzondere jeugdzorg. In 2012 werd deze functie overgenomen door Evi Marquet. Het probleem van SGGJ
werd aangekaart op het Team zorgtraject GGZ in
oktober 2011 waaruit een discussie ontstond over
het opzetten van een netwerk rond deze doelgroep.
Dit netwerk bestaat uit de brugfunctie GGZ en BJZ,
een medewerker van het SPIL, verschillende kinder-

De conclusie hiervan is dat het een meerwaarde
is om elkaar te leren kennen, het is gemakkelijker
om naar elkaar door te verwijzen. Er blijft wel een
inhoudelijke nood voor de meest gepaste zorg voor
deze jongeren. Naar de toekomst toe is beslist om de
werkgroep te beperken tot een jaarlijkse bijeenkomst
zodat de voeling met elkaars diensten kan voortbestaan en zodat de aanmeldingsprocedure geëvalueerd kan worden.

psychiatrische afdelingen in Limburg, CAW Limburg,
VGGZ, BAAL en het VK. De expertise vanuit de volwassenwerking is nodig om een visiebepaling te kunnen doen en om te kijken waar er hiaten zijn in het
hulpverleningsaanbod.
In 2014 is er verder geëvalueerd wat de verschillende diensten voor elkaar kunnen betekenen en op
welke manier er kan samengewerkt worden.

De SeksGPS
De SeksGPS is een Limburgs initiatief vanuit het samenwerkingsverband van het algemeen welzijnswerk en jongerenwelzijn, meer bepaald vanuit het CAW Limburg en BAAL.
Vanuit de praktijk werd er vastgesteld dat jongeren, ouders en hulpverleners vaak niet weten waar ze terecht kunnen
met hun vragen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Geregeld hebben ze al een lange zoektocht achter de
rug en hebben ze het gevoel dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd. Daarom werd er vanuit de twee
diensten besloten om een platform op te richten voor iedereen in Limburg die vragen heeft over seksueel grensoverschrijdend gedrag of voor iedereen die in aanraking komt met jongeren die seksueel grensoverschrijdend gedrag
gesteld hebben of dreigen te stellen.
In 2011 werd de website www.seksgps.be gelanceerd. Deze website is ontwikkeld voor jongeren en voor iedereen die
betrokken is op jongeren en vragen heeft over seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Op de website is informatie terug te vinden over het thema, interessante links en kan een vraag gesteld worden. Deze
vraag wordt zo snel mogelijk beantwoord door een medewerker van het CAW Limburg of van de dienst BAAL.

Netwerkoverleg ‘HCA – Drugs’
Sinds 2013 is er een overleg met de HCA-diensten die werken rond het thema drugs. Hierbij staat een uitwisseling van
elkaars werking en methodieken centraal. In 2014 is dit netwerk tweemaal samengekomen. Dit was op 05/05/2014 en
03/10/2014. Er zijn methodieken uitgewisseld en er is gekeken naar elkaars werking. Tijdens het laatste overleg is de
bedenking gekomen dat een dergelijk netwerkoverleg misschien beter kan worden aangeboden voor alle leerprojecten
in Vlaanderen, aangezien er tot op heden geen structureel overleg is voor alle HCA-leerprojecten.
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Gemandateerd netwerk (vanuit project DrugSlink)
Het project DrugSlink, dat over de bijzondere jeugdzorg en drughulpverlening heen loopt en in 2010 van start ging,
kende eind december 2012 zijn afronding. Vanuit dit project ontstond een gemandateerd netwerk wat door alle
betrokkenen als een meerwaarde werd ervaren voor de verdere samenwerking tussen bijzondere jeugdzorg en de
drughulpverlening.
Omwille van deze reden hebben de gemandateerden de keuze gemaakt om het netwerk in leven te houden na
het afronden van het project DrugSlink. Arlette Wertelaers (Katarsis) en Noortje Martens (BAAL) hebben als
gemandateerden vanuit het netwerk samen het voorzitterschap van Marianne Martens overgenomen.
Doelstellingen:
•

de samenwerking tussen de jeugdzorg en relevante zorgaanbieders versterken
(elkaar beter leren kennen en expertise bundelen);

•

ontwikkelen, verder verfijnen, levendig houden van een beleidsvisie rond de
drugproblematiek in de voorzieningen jeugdzorg (coaching en intervisie);

•

toegankelijke behandeltrajecten binnen de gespecialiseerde hulpverlening.

Het netwerkoverleg is in 2014 twee keer samengekomen. Tijdens de eerste netwerksamenkomst werd er een toelichting
gegeven over de werking van vzw Pieter Simenon. Tijdens de algemene rondvraag werd duidelijk dat er vele vragen
lagen rond de werking van integrale jeugdhulp. Tijdens de tweede samenkomst werd er een toelichting gegeven over
de integrale jeugdhulp door Carla Vanherlen, netwerkcoördinator jeugdwelzijn. Daarnaast werd er stilgestaan bij de
incentive die jongerenwelzijn voorziet om het lerend netwerk verder te zetten.
Tenslotte werd er in april een tweedelige training gegeven rond motivationele gespreksvoering.
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6 .3 .4 . Team Leer pr ojecten :
6.3.5.1

Samenstelling

Het team leerprojecten bestaat uit de BAAL-medewerkers van de 3 leerprojecten:
Bert Ilsen

(Teamverantwoordelijke – Leerproject SIB-M – Leerproject DVA)

Bart Verbeeck

(Leerproject SIB-M)

Ann Ooms

(Leerproject SRIB – Leerproject SIB-M)

Noortje Martens

(Leerproject DVA)

Junior Leroux

(Leerproject DVA)

Katrien Serdons

(Leerproject DVA)

Joke Vanhoof

(Leerproject SRIB – in zwangerschaps- en bevallingsverlof vanaf mei 2014)

Talia Wouters

(Leerproject SRIB – vervanging Joke Vanhoof april t.e.m. december 2014)

6.2.5.2.

De inhoud van de teamvergaderingen

Het team leerprojecten kwam in 2014 tweewekelijks samen. De agenda van dit overleg is in de loop van 2014 in
evenwicht gebracht met de agenda van de andere vaste overlegmomenten rond de leerprojecten. Sinds 2013 is het
zwaartepunt van overleg binnen de leerprojecten op BAAL ook verschoven naar het team leerprojecten. De thematische besprekingen worden sinds half 2013 op team leerprojecten gevoerd. De agenda van de subteams per leerproject beperkt zich tot de dossier- en praktijkbesprekingen of voorbereidingen voor een thematische bespreking op
team leerprojecten.
De bedoeling van de verdergezette versteviging van dit overlegplatform is om meer afstemming te krijgen tussen
de leerprojecten rond procedures, elkaars methodieken te leren kennen en uit te wisselen, gezamenlijke thema’s te
bespreken en ervoor te zorgen dat iedereen sneller inzetbaar is binnen een ander leerproject indien de praktijk dit
vereist.

Dit overleg heeft een aantal vaste agendapunten:
•

stand van zaken van de praktijk

•

eventuele intervisievragen of casusbesprekingen

•

caseload en planning leerprojecten

•

inwerking nieuwe collega’s

•

terugkoppeling van de evaluaties van de gedraaide leerprojecten
en het formuleren van intervisievragen.

•

voorbereidingen en terugkoppelingen van thematische bespreking voor BAAL-team

•

introduceren en evalueren van nieuwe methodieken

•

stand van zaken stage en opvolging stagiairs
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Daarnaast waren er in 2014 thematische besprekingen:
•

organisatie en invulling team leerprojecten

•

opmaak gezamenlijke planning van de drie leerprojecten

•

methodieken in functie van maatwerk

•

individuele trajecten binnen het leerproject

•

gastsprekers binnen de leerprojecten en een appreciatiemoment
voor deze gastsprekers

•

procedure bij meerderjarigen die leerproject nog moeten volgen

•

oudersessies en werken met de context

•

recidivisme

•

agressie tijdens leerproject

•

groep versus individuele aanpak

•

contacteren en informeren verwijzers

•

gestopte gebruikers in het leerproject DVA

•

leerprojecten en arbeidstijd

•

digitalisering van de dossiers en de hantering

•

teamfunctioneren

•

effectiviteits- en tevredenheidsmeting (vanuit BAAL-team)

De meeste van deze thematische besprekingen werden geagendeerd, besproken en uitgewerkt omdat ze in 2013
werden weerhouden als actiepunten voor 2014.

Overleg met team gemeenschapsdienst
Op 10/03/2014 en 29/09/2014 kwam team leerprojecten samen met team gemeenschapsdienst om af te stemmen
rond de communicatie en de procedures in combinatiedossiers; dossiers waar verschillende afhandelingsvormen
gecombineerd worden opgelegd.

Daarnaast was er ook uitwisseling rond de volgende thema’s:
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•

communicatie met context

•

weigering van één van de gecombineerde maatregelen

•

huisbezoek na een stopzetting

•

procedure bij combinatie met huisarrest

•

slachtofferschap en samenleving als item binnen de begeleiding

•

motiveren

Realisaties van de actiepunten van 2014:

Oudersessies en werken met context.

In 2013 werd het proces opgestart om de context van onze jongeren meer te betrekken bij het traject dat ze bij de leerprojecten doorlopen. In 2014 kwam daar de effectieve organisatie bij van infosessies voor de ouders/context. Concreet
houdt dit in dat alle drie de leerprojecten afzonderlijk in het najaar van 2014 een vrijwillig aanbod hebben gedaan naar
alle ouders/context van de jongeren die in 2014 het respectievelijke leerproject hebben afgerond. Ter voorbereiding van
dit aanbod hebben we ons geïnformeerd bij collega-diensten CAD en ITER die reeds ervaring hebben met dit aanbod.
Meer info over deze infosessies voor de ouders/context is terug te vinden in dit jaarverslag bij de innovatieve projecten
(punt 6.4.5.).

Werken met gastsprekers.

De meerwaarde van gastsprekers tijdens onze leerprojecten wordt al van in het begin bewezen, maar in 2014 hebben
we dit grondig geëvalueerd en bekeken waar nog mogelijkheden liggen en waar er eventueel naar inhoud toe kon
worden bijgestuurd. Dit resulteerde in de bevestiging van de reeds bestaande gastsprekers (slachtofferhulp, herstelbemiddeling, advocatuur, politie en getuigenis Katarsis) en de uitbreiding naar een spoedarts voor DVA, en het vertrouwensartsencentrum kindermishandeling (VK) en slachtofferhulp voor SRIB. Op 20/11/2014 was er een appreciatiemoment voor al onze gastsprekers.

Maatwerk.

Vanuit de vaststelling dat louter praten en louter cognitieve methodieken niet voor alle jongeren uit onze doelgroep even
effectief zijn, hebben we onze methodieken herbekeken. Evi Bogaerts van het CAD werkt dagelijks met jongeren die
verstandelijk beperkter zijn en heeft dus heel wat ervaring met aangepaste methodieken. Op 09/04/2014 hebben we
haar uitgenodigd op ons teamoverleg en heeft zij ons geïnspireerd. Deze inspiratie en onze eigen ervaring resulteerden
in de loop van 2014 in een aantal methodieken die zeer visueel zijn en die de jongeren ook activeren. Ook het taalgebruik in onze documenten werd herbekeken.

Verhouding individueel versus groep.

Door onze ervaringen met het meer individueel werken en de grenzen van de groepsbenadering, hebben we met de drie
leerprojecten stilgestaan bij de voor- en nadelen van enerzijds de groepsbenadering en anderzijds de meer individuele
aanpak. Dit resulteerde voor de drie leerprojecten in een gewijzigde verhouding van groeps- en individuele uren in de 20
uren durende trajecten. Voor de leerprojecten DVA en SIB-M zijn er sinds halfweg 2014 16 groepsuren en verspreid over
het traject 4 individuele uren. Dit zijn 2 extra individuele uren. Het leerproject SRIB hanteerde tot 2014 de verhouding
10 uren groep en 10 uren individueel. Hier werd het aantal groepsuren opgevoerd tot 12,5 uren.

Individuele leerprojecten.

Net als in 2013 kregen enkele jongeren ook in 2014 omwille van dossiergebonden en specifieke omstandigheden een
individueel traject in plaats van een groepsleerproject. In 2014 hebben we als team hierbij stilgestaan en zijn we gaan
bekijken en neerschrijven hoe deze inschattingen tot stand komen, welke procedure er gevolgd dient te worden, hoe dit
gecommuniceerd wordt met alle betrokken partijen en hoe we dit praktisch en inhoudelijk organiseren.

Recidivisme.

Naar aanleiding van een themabespreking op het algemene BAAL-team hebben we proberen te vatten hoe we inhoudelijk en organisatorisch omgaan met jongeren en recidivisme. Dit kan gaan over jongeren die een tweede keer worden
aangemeld voor nieuwe feiten of over jongeren waarvan ergens in hun traject blijkt dat ze nog strafbare feiten hebben
gepleegd.
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De teambesprekingen van 2014 leverden de volgende actiepunten 2015 op:
•

evaluatie van individuele leerprojecten of een aanbod op maat

•

evaluatie en opvolging van de innovatieve projecten

•

herbekijken van de enquête als instrument binnen de leerprojecten

•

evaluatie van de nieuwe verhouding groep vs. individueel

•

vrijwillige vs. verplichte deelname aan de leerprojecten

•

weerstand en ontkennen vs. motiveren en activeren

•

grens met hulpverlening

•

nieuwe methodieken

•

thema ‘autisme’ verkennen

•

thema ‘empathie’ verkennen

6.3.5.3.

Stage Gilles Wolfs :

In de periode februari tot juni 2014 heeft Gilles Wolfs, derdejaarsstudent orthopedagogie, afstudeerrichting jeugdcriminaliteit aan de Karel de Grote-Hogeschool, stage gelopen op de dienst BAAL, met een duidelijke focus op het
leerproject DVA. Gilles heeft twee leerprojecten geobserveerd en in één leerproject meegedraaid als begeleider.
Hij heeft ook reeds bestaande methodieken, die tijdens de vorming gebruikt worden, aangepast in functie van het
meer visueel maken van de methodieken, waarbij er ook wordt getracht om de jongeren tijdens de vorming zo veel
mogelijk te activeren en zelfstandig te laten werken.

6.3.5.4.

Kwaliteitsvol werken :

PPP-evaluaties:
In 2010 werd stapsgewijs gestart met het evalueren van alle gedraaide leerprojecten aan de hand van het PPP–model
(proces – product – procedure). In 2014 werd elk gedraaid leerproject op deze manier geëvalueerd. Aan de hand van
dit evaluatie-instrument evalueren alle begeleiderduo’s onder begeleiding van een derde collega het gedraaide leerproject. Aan de hand van dit model komen alle aspecten van een leerproject aan bod in een uitgebreide nabespreking.
Voor wat betreft de vorming zelf worden de praktische organisatie, de gebruikte methodieken, het groepsproces en
de individuele processen besproken. Daarnaast wordt er stilgestaan bij het eigen functioneren en de samenwerking
als duo. Uit deze evaluatiegesprekken worden tenslotte intervisievragen gedistilleerd voor bespreking op team leerprojecten.
Door deze evaluaties is er steeds aandacht voor kwaliteitsbewaking en –verhoging.

*Bespreking teamfunctioneren:
Naast het evalueren van de duo’s en de gedraaide leerprojecten werd er ook in 2014 tweemaal stilgestaan bij het
teamfunctioneren van het team leerprojecten. Ook deze teamgesprekken staan in het teken van continue kwaliteitsbewaking en –verhoging.
Aan de hand van een reeks stellingen werd er gekeken naar de kwaliteiten, de vaardigheden en de belemmeringen
in het teamfunctioneren.
Naast het feit dat op deze manier zowel het teamfunctioneren als gedeeltelijk het individuele functioneren duidelijk
wordt, worden uit deze teamgesprekken actiepunten gehaald. Deze actiepunten worden vervolgens ingepland om aan
te pakken op teamniveau. Ook wordt er gekeken naar de teamgesprekken van de voorbije jaren om te evalueren welke
actiepunten uit het verleden er gerealiseerd zijn en welke actiepunten nog steeds actueel blijken.
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6.3.5. Innovatief BAAL-project 2014
Zoals reeds eerder in dit jaarverslag omschreven (zie punt 5.2.1.) willen en kunnen we via een innovatief project de
meerwaarde van herstelgericht en constructief reageren aantonen in een ruimere praktijk. De 3 innovatieve processen die door BAAL werden voorgesteld en door de overheid werden goedgekeurd hebben alle drie betrekking op de
leerprojecten van de dienst BAAL.
Het gaat ten eerste om een samenwerking met gemeenschapsinstelling De Kempen rond het aanbod van SIB-M
binnen de GI. Ten tweede wordt het leerproject DVA opengesteld voor jongeren van de voorzieningen Bijzondere
Jeugdzorg (BJZ) die het leerproject DVA op vrijwillige basis willen volgen. Ten derde is er het aanbod aan de context
van de doorverwezen jongeren waarbij we in eerste instantie de ouders willen bereiken van jongeren die deelnemen
aan een leerproject.
In de loop van 2015 zullen de drie bovenstaande projecten verder worden beschreven en geëvalueerd volgens de met
de overheid gemaakte afspraken.

SIB-M in de gemeenschapsinstelling “De Kempen” in Mol
Reeds in de loop van 2006 werd SIB-M bevraagd vanuit de gemeenschapsinstelling De Kempen (De Markt en De
Hutten) naar de mogelijkheden voor een leerproject SIB-M in de gemeenschapsinstelling. Eind 2006 was er een
eerste overleg in Mol tussen de verantwoordelijken van SIB-M en de gemeenschapsinstelling. Vanuit het team SIB-M
is er dan een werknota met de titel ‘Slachtoffer in Beeld – Minderjarigen in de gemeenschapsinstelling De Kempen’
gemaakt. Daarin werden naast een korte schets van het leerproject SIB-M ook de mogelijkheden, de randvoorwaarden
en enkele vragen vanuit het team neergeschreven. Deze nota werd 31 januari 2007 besproken en goedgekeurd in een
overleg met alle betrokken partijen.
Om SIB-M effectief te organiseren werden er twee overlegorganen geïnstalleerd: een praktijkgroep en een denkgroep.
In de praktijkgroep zitten het praktijkteam SIB-M aangevuld met mensen van De Hutten en De Markt die het experiment mee organiseren vanuit de gemeenschapsinstelling. De denkgroep werd initieel als overkoepelend overlegorgaan geïnstalleerd en bestaat uit een aantal coördinatoren van de organisaties.
In de periode van 2007 tot en met 2011 werden er al 13 leerprojecten SIB-M gegeven in GI De Kempen op vrijwillige
basis. Meer info over deze praktijk is terug te vinden in voorgaande jaarverslagen.
In 2012 en 2013 was er helaas geen praktijk van het leerproject SIB-M in GI De Kempen. Het geloof in het product en
de win-win-situatie voor alle betrokken partijen maakten dat er wel opnieuw leerprojecten gepland werden in 2014.
In 2014 werden er 4 leerprojecten gepland (2 in De Markt en 2 in De Hutten). Het leerproject SIB-M van juni is niet
doorgegaan omwille van te weinig geschikte kandidaten, maar de 3 andere leerprojecten zijn in de loop van 2014 wel
doorgegaan. Zo hebben in 2014 opnieuw 16 jongeren het leerproject SIB-M op vrijwillige basis kunnen volgen in GI
De Kempen. In elk van deze 3 leerprojecten was er een begeleider van BAAL betrokken.
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Leerproject Drugs (Ver)Antwoord? binnen Bijzondere Jeugdbijstand.
Vanuit het netwerkoverleg DrugSlink (zie 6.3.3.2.) ontstond de vraag of jongeren vanuit de bijzondere jeugdzorg in
Limburg het leerproject DVA konden volgen op vrijwillige basis, zonder verwijzing vanuit de jeugdrechtbank. Begeleiders vanuit de BJZ gaven aan dat ze regelmatig geconfronteerd worden met jongeren en druggebruik, gaande van
experimenteel tot problematisch gebruik of verslaving. BAAL als organisatie werd hierop aangesproken omwille van
onze groepsbenadering die kadert binnen de BJZ en daarin verschilt van bestaande vormingen binnen de Limburgse
drugshulpverlening/-preventie.
In 2012 werd deze vraag binnen BAAL en het team DVA verder geëxploreerd en heeft ze geleid tot het opzetten van
een denktank met medewerkers vanuit de voorzieningen Bijzondere Jeugdzorg en de drugssector.
De doelstellingen van de vorming zijn niet anders dan de vorming binnen het opgelegde
kader, met name:
•

kennis en inzicht in zijn druggebruik/dealen verschaffen,

•

bewustmaken van de gevolgen van het gebruik/dealen,

•

de jongere stimuleren om verantwoord om te gaan met drugs, waarbij niet gebruiken en niet dealen de
meest verantwoorde keuze is.

In navolging van de denktank en bijhorende bemerkingen, werd er gewerkt aan een concrete voorstellingstekst voor
alle medewerkers van de BJZ. Deze tekst werd begin 2013 bezorgd aan de voorzieningen. In 2013 werd met de praktijk gestart en meldden 3 jongeren vanuit de BJZ zich vrijwillig aan voor het leerproject DVA.
In 2014 volgden 4 jongeren uit Limburgse voorzieningen BJZ het leerproject DVA.
Zoals voorzien in de visie van dit experiment sluiten deze jongeren aan bij de groepen die georganiseerd worden met
de door de jeugdrechtbank doorverwezen jongeren.

Werken met de context : Oudersessies
Naar aanleiding van besprekingen op zowel BAAL-team als op de teams van de leerprojecten werd beslist dat de context meer betrokken dient te worden bij het proces van de minderjarigen die een leerproject moeten volgen. Enerzijds
werd door team leerprojecten bekeken hoe de ouders en de context van de aangemelde jongeren meer kon betrokken
worden in de reeds voorziene momenten in het traject van de jongeren. Anderzijds is er geopteerd om oudersessies
aan te bieden.
Deze oudersessies zijn enkel bedoeld voor de ouders (+context) van de voor leerprojecten aangemelde jongeren.
De oudersessies zijn een vrijwillig aanbod dat per leerproject een aantal keren per jaar zal aangeboden worden aan
de ouders van de jongeren van de respectievelijke leerprojecten. Deze oudersessies zullen aangeboden worden in
de vorm van een groepsproject. Tijdens deze oudersessies zal er niet worden ingegaan op het inhoudelijke proces
van de jongeren. De vertrouwelijkheid tussen jongere en begeleiding dient gevrijwaard te worden.
We vinden het belangrijk dat de betrokkenheid van de context op het aanbod en de uitvoering van de leerprojecten
vergroot wordt. Dit is belangrijk omdat de leerprojecten op zich ons een beperkt mandaat geven om te werken met
de aangemelde jongeren. Via de oudersessies trachten we de mogelijkheid te bieden het proces dat in gang is gezet
door het volgen van het leerproject een vervolg kan kennen binnen de context van de jongeren.
Door in communicatie te treden met een groep ouders trachten we hen ten eerste te informeren over de algemene
inhoud van het traject van hun zoon of dochter en het gerechtelijke systeem waarin ze zijn terecht gekomen.
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Indien nodig en gewenst door de ouders kan er ten tweede ook bekeken worden hoe en naar waar deze ouders het
beste kunnen worden doorverwezen voor meer specifieke hulp- of informatievragen.
Door deze oudersessies in groep aan te bieden willen we aan de ouders de mogelijkheid bieden om in een ondersteunende, niet-veroordelende en veilige omgeving en door onderlinge herkenbaarheid hun ouderlijke competenties
te versterken en te herbevestigen.
Via deze oudersessies wensen we ook voor ons zelf een meerwaarde te creëren door uit de oudergroepen know-how
en concrete voorbeelden te halen die ons als begeleiders ook kunnen voeden in het begeleiden van de jongeren zelf.
Het aanbod van oudersessies kreeg omwille van de verschillende inhoud van de respectievelijke leerprojecten ook
per leerproject een andere invulling.
In het najaar van 2014 werd er voor elk van de drie leerprojecten een info-avond voor de ouders/context georganiseerd. De info-avond voor DVA ging door op 19/11/2014 en hierop waren 6 ouders aanwezig. Voor SRIB volgden
op 03/12/2014 5 ouders de info-avond. SIB-M heeft uiteindelijk op het laatste moment de info-avond op 25/11/2014
geannuleerd omwille van een aantal last-minute afzeggingen.
In 2015 zullen deze oudersessies verder georganiseerd en geëvalueerd worden.
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7

O nze kernpro cessen
in globale cijfers

Overzichtstabel 1: aantal aanmeldingen per jaar voor herstelbemiddeling
Overzicht herstelbemiddeling
211
190

222

189
172

163
151

2013
140

2014

Overzichtstabel 2: aantal aanmeldingen per jaar voor HERGO
Overzicht HERGO
20

19

2013

10

2

62

2014

9
3

3

2

Overzichtstabel 3: aantal aanmeldingen per jaar per opgelegde maatregel
Overzicht cijfers 2013- 2014

114

107

60
36

GD

2013

52

2014

34

SIB-M

23

DVA

15

SRIB

H E R S T ELBEM IDD ELING
tabel 1: aantal daders, slachtoffers, interacties, dossiers in de aangemelde dossiers
Overzicht daders, slachtoffers, interacties, dossiers
357

335

296
269

259
228

231

223
211

157

2010

222
211

190

180

slachtoffers

172
151

2011

daders

189

2012

151

2013

163

140

interacties
dossiers

2014

63

tabel 2: arrondissement daders volgens verwijzer in de aangemelde dossiers
Arrondissement daders volgens verwijzer

236

145

145
JRB Hasselt

115

117

110

JRB Tongeren
Parket Hasselt

69
56

2

2010

JRB Antwerpen

36

4

3

Parket Tongeren

63

7

3

2011

6

2012

3

6

2013

2014

tabel 3: aard van het proces in de afgesloten interacties
Aard van het proces (aantal interacties)

274

182

179

Louter Contactname

149
138
115

111

Voortijdig gestopt

115

volledig doorlopen

86
63

6

2010

64

11

2011

19

6

2012

2013

7

2014

tabel 4: aard van het proces in volledig doorlopen interacties
Aard van het proces bij volledig doorlopen van interacties

100
92
90

71

Volledig akkoord

44

gedeeltelijk akkoord

22

11

geen akkoord

25

18
12
3

1

2010

2011

2012

1

2013

2014

tabel 5: overzicht direct of indirect bij volledig doorlopen interacties
Direct of indirect

111

72
65

67
57

46

Indirect

43
25

23

2010

Direct

2011

2012

13

2013

2014

65

H E R GO
Tabel 1: overzicht dossiers
Overzicht aangemelde dossiers

13
2010
2011

9

9

2012
2013

5

2014

2

Tabel 2: overzicht gewerkte dossiers
Aantal dossiers

2010
8

5
3

7

6

4

2011
2012

2

2013
2014

4
2

66

8

3

2

1

Tabel 3: overzicht arrondissement daders (in gewerkte dossiers)
Arrondisement daders

12

9
8
Hasselt

5

Tongeren

2

1

2010

2011

2012

1

1

2013

2014

GE ME E NSCHAPSDIENST
Tabel 1: overzicht aantal aangemelde dossiers
Overzicht aangemelde dossiers

147

104
93

114

107

2010
2011
2012
2013
2014

67

Tabel 2: overzicht gewerkte dossiers
Overzicht gewerkte dossiers

210
163

159
157

126
104

2010
103

97

2011

81

2012

66

60

56

42

18

20

20

5

39

42

2013
2014

18

Tabel 3: overzicht arrondissement daders (in gewerkte dossiers)
Arrondissement daders

87
60

64
57

57
45

46

JRB Hasselt
JRB Tongeren

57

47

JRB Gent

43

JRB Leuven
JRB Leuven
Hof van beroep

1

2010

68

2011

1

2012

2013

2014

Leerproject Slachtoffer In Beeld - Minderjarigen
Tabel 1: overzicht aantal aangemelde dossiers
Overzicht aangemelde dossiers

85

2010

63

2011

60

2012
2013

45
36

2014

Tabel 2: overzicht gewerkte dossiers
Overzicht gewerkte dossiers

133

76

79

80

2010

72

2011

60

36

41

2012

40
25

2013

31
23

2014

17

18
8

5

4

12

15

7

69

Tabel 3: overzicht arrondissement daders (in gewerkte dossiers)
Arrondissement daders

65
50

JRB Hasselt
JRB Tongeren

42

JRB Brussel

28
19

17

13

JRB Brugge

20

17

JRB Turnhout

15

JRB Antwerpen

1

1

2010

2011

2012

1

2013

2014

Leerproject “Seksualiteit en Relaties in Balans”
Tabel 1: overzicht aantal aangemelde dossiers
Overzicht aangemelde dossiers

23

15
12

2010
2011

9
7

2012
2013
2014

70

Tabel 2: overzicht gewerkte dossiers
Overzicht gewerkte dossiers

33

19

35
2010
2011

23

19

20

2012

15

2013

10
7

6

6

2

4

3

9

7

6

6

9

2014

3

Tabel 3: overzicht arrondissement daders (in gewerkte dossiers)
Arrondissement daders

JRB Hasselt
JRB Tongeren

17

JRB Brussel

6
4

3

6

5

3

3

2010

JRB Antwerpen

10

9

2011

2012

2013

2014

71

Leerproject ‘Drugs, (ver)antwoord?’
Tabel 1: overzicht aantal aangemelde dossiers
Overzicht aangemelde dossiers

52

50
36

2010

34

32

2011
2012
2013
2014

Tabel 2: overzicht gewerkte dossiers
Overzicht gewerkte dossiers

84

2010

63
50

48
40

2011
2012

44

2013

35

31
21

27

22
9

72

9

6

8

12

8

10

11

20

2014

Tabel 3: overzicht arrondissement daders (in gewerkte dossiers)
Arrondissement daders

33
JRB Hasselt

27

JRB Tongeren

28

27

24

24

17
9

2010

10

5

2011

2012

2013

2014
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DE P R A K TIJ K S TAT I ST I EKEN
VA N O N Z E K ERNPROcESSEN

8 .1 .

De pr aktijk van her stelbemi ddel i ng

Het registratiesysteem:
De tabellen met cijfergegevens van herstelbemiddeling zijn grotendeels gebaseerd op het registratiesysteem dat voor
alle collega-diensten in Vlaanderen is ontwikkeld door de OSBJ. Een beoogde meerwaarde van deze uniforme registratie in heel Vlaanderen is de mogelijkheid om te vergelijken met alle Vlaamse diensten. Vanuit het registratiesysteem
zijn vergelijkingen tussen de beide Limburgse gerechtelijke arrondissementen momenteel niet mogelijk.

TABEL 1. AANTAL DADERS, SLACHTOFFERS, INTERACTIES en DOSSIERS
Deze tabel gaat over dossiers in de periode van 01/01/2014 tot 31/12/2014.
DADERS

SLAcHTOFFERS

INTERAcTIES

DOSSIERS

GESLOTEN

LOPEND

TOTAAL

GESLOTEN

LOPEND

TOTAAL

GESLOTEN

LOPEND

TOTAAL

GESLOTEN

LOPEND

TOTAAL

45

1

46

48

1

49

57

1

58

35

1

36

AANGEMELD
TUSSEN
01/01/14
-31/12/14

132

57

189

123

40

163

162

60

222

103

37

140

TOTAAL

177

58

235

171

41

212

219

61

280

138

38

176

AANGEMELD
VóóR 01/01/14

In 2014 werden in totaal 140 dossiers met 189 daders en 163 slachtoffers aangemeld.
In vergelijking met vorig jaar zien we dat we 11 dossiers minder kregen aangemeld, doch blijft het aantal daders vergelijkbaar met 2013. Zo zaten in 2013 in de 151 dossiers, 190 daders en 172 slachtoffers vervat. Ten opzichte van
2013 zien we dus een daling van 1 dader en 9 slachtoffers.
Verder blijkt uit tabel 1 dat er in 2014 in 176 dossiers werd gewerkt, waarvan 36 dossiers nog dossiers waren van
voornamelijk 2013, maar ook twee van 2012 en één van 2011. Momenteel is hiervan nog één dossier (2013) lopend.
Van de aangemelde dossiers in 2014 zijn er nog 37 dossiers lopende. In het totaal hebben we op het einde van 2014
nog 38 dossiers lopende, met 58 daders en 41 slachtoffers.
103 dossiers met 132 daders, 123 slachtoffers en 162 interacties die in 2014 aangemeld werden, waren op 31/12/2014
afgesloten. In totaal zijn er in 2014 138 dossiers met 219 interacties afgesloten.
Tabellen 13 t.e.m. 16 handelen over deze 219 afgesloten interacties. In de onderstaande tabellen 2 t.e.m. 12 wordt er
gewerkt met 189 daders en 163 slachtoffers die in 2014 werden aangemeld.
Om de link tussen interacties, daders en slachtoffers te leggen, volstaat een simpele optelsom niet: een interactie is
de relatie tussen elke dader en elk slachtoffer in een dossier. In één dossier kunnen dus meerdere interacties zitten.
Bijvoorbeeld: in een dossier waarin 3 daders en 3 slachtoffers betrokken zijn, spreken we van 9 interacties. In één
interactie zijn dus telkens 1 dader en 1 slachtoffer betrokken.
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Handleiding bij tabellen
Het juist lezen van onderstaande tabellen (tabel 2 t.e.m. 16) en het interpreteren van de cijfers is niet evident. Daarom
geven we dit woordje uitleg. De onderstaande tabellen vormen twee grote delen.
Het eerste deel (tabellen 2 t.e.m. 12) beschrijft de dossiers die in 2014 werden aangemeld voor herstelbemiddeling.
Aangemeld wil zeggen dat een kopie van de brieven verstuurd naar de partijen met een ‘voorstel tot herstelbemiddeling’ zijn overgemaakt aan BAAL.
Het tweede deel (tabellen 13 t.e.m. 16) beschrijft de in 2014 afgesloten bemiddelingen. Afgesloten wil zeggen dat er
een eindverslag is overgemaakt aan de verwijzende gerechtelijke instantie.
Bij tabellen 13b t.e.m. 16 wordt in de laatste kolom ook steeds de vergelijking gemaakt met het totaal aantal interacties
van de afgesloten dossiers.

Tabellen 2 t.e.m. 12 gaan over de 189 daders en de 163 slachtoffers in de 140 dossiers die in
2014 werden aangemeld.

TABEL 2. AANTAL DADERS VOLGENS VERWIJZER
VERWIJZER

DADERS

%

JRB TONGEREN

6

3,17

JRB HASSELT

3

1,59

PARKET TONGEREN

117

61,90

vanuit het Parket Tongeren en bijna 19% vanuit het

PARKET HASSELT

63

33,33

Parket Tongeren tot 62%, en een stijging vanuit het

TOTAAL

189

100

Net als in 2013 kregen we 9 daders doorverwezen
vanuit de Jeugdrechtbank. 95% van de dossiers
komt vanuit de parketten. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. In 2013 werd 76% van de daders aangemeld
Parket Hasselt. In 2014 zien we een daling vanuit het
Parket Hasselt tot 33%.

TABEL 3. AANTAL DADERS EN SLACHTOFFERS PER DOSSIER
DADERS / SLAcHTOFFERS

1

2

3

4

TOTAAL

1

97

13

1

1

112

2

12

2

0

0

14

3

7

0

0

0

7

TOTAAL

122

15

1

2

140

4

6

0

0

1

7

Uit deze tabel blijkt dat 69% van de dossiers bestaat uit 1 dader en 1 slachtoffer.

Samenwerking met andere diensten:
Niet terug te vinden in een tabel, maar wel het vermelden waard, is dat er in 7 dossiers werd samengewerkt met
volgende collega HcA-diensten: cAFT (Turnhout), DIVAM (Ieper/Veurne), BAL (Leuven), Elegast (Antwerpen) en
Suggnomè (HB +18). Samenwerking met andere diensten kan aangewezen zijn o.w.v. de betrokkenheid van minderjarigen uit andere arrondissementen, meerderjarige medeverdachten en/of slachtoffers uit andere arrondissementen.
In dergelijke dossiers wordt samen bekeken hoe er zal worden samengewerkt: wie de slachtoffers contacteert, of
ieder “zijn” minderjarigen contacteert of dat er geopteerd wordt om het volledige dossier door één dienst te laten doen.
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TABEL 4. AARD VAN DE FEITEN
In onderstaande tabel zien we dat het aantal juridische kwalificaties overeenstemt met het aantal daders. Een dader
kan voor meerdere feiten doorverwezen worden. Bij de telling werd enkel het hoofdfeit geregistreerd.

FEITEN

AANTAL DADERS
HASSELT

TONGEREN

TOTAAL

%

BEScHADIGINGEN

11

23

34

17,99

DIEFSTAL

9

29

38

20,11

DIEFSTAL MET VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN

5

3

8

4,23

GRAFFITI

1

0

1

0,53

HAcKING

0

2

2

1,06

OPZETTELIJKE BRANDSTIcHTING

4

1

5

2,65

POGING TOT DIEFSTAL

0

1

1

0,53

AANRANDING VAN DE EERBAARHEID

0

3

3

1,59

AFPERSING

1

1

2

1,06

BEDREIGINGEN

4

1

5

2,65

BELAGING

0

1

1

0,53

MISBRUIK VAN VERTROUWEN

0

1

1

0,53

ONGEWAPENDE WEERSPANNIGHEID

0

1

1

0,53

OPZETTELIJKE SLAGEN EN VERWONDINGEN

27

51

78

41,27

ONOPZETTELIJKE SLAGEN EN VERWONDINGEN

0

1

1

0,53

POGING VERWERVEN VAN BEDRIEGLIJK
VERMOGENSVOORDEEL MET TEcH.MIDDELEN

0

3

3

1,59

ScHULDIG VERZUIM

1

0

1

0,53

VERBODEN WAPENDRAcHT

1

0

1

0,53

VERKEERSONGEVAL

0

1

1

0,53

VERKRAcHTING

1

0

1

0,53

WEDERZIJDSE SLAGEN EN VERWONDINGEN

1

0

1

0,53

66

123

189

100

VERMOGENSDELIcTEN

PERSOONSDELIcTEN

TOTAAL

Ten opzichte van vorig jaar zien we een daling in het aantal vermogensdelicten. Deze daling vertaalt zich in een stijging van het aantal persoonsdelicten, waarbij feiten van opzettelijke slagen en verwondingen met 41% de grootste
groep vormen.

TABEL 5. LEEFTIJD DADERS
LEEFTIJD BIJ DE
FEITEN

76

AANTAL

%

8

1

0,53

De gemiddelde leeftijd van de jongere, 15,01 jaar, is

10

2

1,06

11

3

1,59

vergelijkbaar met voorgaande jaren. Ongeveer zes

12

6

3,17

13

20

10,58

14

35

18,52

15

37

19,58

16

43

22,75

17

40

21,16

ONBEKEND

2

1,06

TOTAAL

189

100

procent van de aangemelde jongeren is 12 jaar of
jonger. In 2013 was dit 10% van de aangemelde jongeren. In 2013 zagen we dat 50% van de jongeren
16 of 17 jaar was. In 2014 zien we dat dit nog 44% is.

TABEL 6. ETNISCHE AFKOMST DADERS
ETNIScHE AFKOMST

AANTAL

%

1

0,53

AFRIKAANS
ALBANEES

1

0,53

BELGIScH

56

29,63

cOLUMBIAANS

1

0,53

cONGOLEES

1

0,53

Ex-JOEGOSLAVIScH

1

0,53

GHANEES

1

0,53

ITALIAANS

6

3,17

MAROKKAANS

9

4,76

NEDERLANDS

9

4,76

POOLS

1

0,53

SOMALIScH

2

1,06

SPAANS

1

0,53

TURKS

15

7,94

NIET BEVRAAGD

84

44,45

TOTAAL

189

100

Het registratiesysteem, dat voor alle Vlaamse dien-

TABEL 8. STATUUT SLACHTOFFERS
STATUUT SLAcHTOFFERS

AANTAL

%

NATUURLIJK PERSOON

140

85,89

REcHTSPERSOON

23

14,11

TOTAAL

163

100

Naast de natuurlijke personen, die het grootste
deel van de slachtoffergroep vormen, zijn er ook
rechtspersonen die door feiten benadeeld werden.
Voorbeelden van die rechtspersonen zijn bedrijven,
verenigingen of gemeentelijke besturen die in de herstelbemiddeling doorgaans wel duidelijk gepersonaliseerd worden door een verantwoordelijke.

TABEL 9. LEEFTIJD SLACHTOFFERS
IN GROEPEN

sten is gecreëerd, is gebaseerd op etnische afkomst.
Dit is niet hetzelfde als nationaliteit. In de tabel zien
we een hoog percentage in de categorie ‘niet be-

LEEFTIJD BIJ DE FEITEN

AANTAL

%

< 18

74

45,40

18-25

11

6,75

26-40

7

4,29

41-65

18

11,04

vraagd’. Vanuit BAAL opteren we er voor om deze etnische afkomst te registreren op basis van bevraging
van de betrokken partijen, hetgeen niet altijd mogelijk is. Bovendien worden verscheidene dossiers niet
opgestart. In deze dossiers kan de etniciteit niet bevraagd worden.

> 65

6

3,68

[GEEN LEEFTIJD]

47

28,83

163

100

TOTAAL

In de categorie ‘geen leeftijd’ zitten zowel de 23
rechtspersonen als de 24 benadeelden, waarvan we
de nodige gegevens niet doorgekregen hebben.

TABEL 7. GESLACHT DADERS
GESLAcHT

AANTAL

%

168

88,89

VROUWELIJK

21

11,11

TOTAAL

189

100

MANNELIJK

De tendens blijft dat de grootste leeftijdsgroep gevormd wordt door minderjarigen. Ten opzichte van
2013 (37%) zien we een stijging tot 45% in 2014.

De tendens blijft dat de meerderheid van de aangemelde daders jongens zijn.
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TABEL 10. ETNISCHE AFKOMST SLACHTOFFERS
ETNIScHE AFKOMST

AANTAL

%

%

(LEEG)

23

14,11

BELGIScH

66

40,49

47,14

EGYPTIScH

1

0,61

0,71

GRIEKS

1

0,61

0,71

ITALIAANS

1

0,61

0,71

MAROKKAANS

3

1,84

2,14

NEDERLANDER

3

1,84

2,14

SERVIScH

1

0,61

0,71

TURKS

7

4,29

5,00

NIET BEVRAAGD

57

34,97

40,71

TOTAAL

163

100

100

De categorie ‘leeg’ verwijst naar het aantal rechtspersonen. Gelijkaardig aan tabel 6 zien we een hoge
categorie ‘niet bevraagd’ nl. slachtoffers waarvan we
de etniciteit niet kennen.
De verklaring hiervoor is terug te vinden onder tabel
6.

TABEL 11. GESLACHT SLACHTOFFERS
GESLAcHT

AANTAL

%

%

(LEEG)

23

14,11

MANNELIJK

92

56,44

65,71

VROUWELIJK

48

29,45

34,29

TOTAAL

163

100

100

De categorie (leeg) met 23 eenheden wordt gevormd
door de rechtspersonen.

TABEL 12. RELATIE TUSSEN DADER EN SLACHTOFFER

SOORTEN INTERAcTIES

78

AANTAL

%

BUREN

3

1,35

FAMILIE

6

2,70

GEEN

97

43,69

ONBEKEND

39

17,57

ScHOOL/WERK

45

20,27

VAAG/VAN ZIENS/VAN HOREN
ZEGGEN

22

9,91

VRIENDEN/KENNISSEN

10

4,50

TOTAAL

222

100

Deze tabel geeft verhoudingen weer in interacties.
Het begrip ‘interacties’ werd toegelicht bij tabel 1. In
39% van het aantal aangemelde interacties zijn dader en slachtoffer bekenden voor elkaar. In 44% van
de interacties hebben zij geen relatie. Ten opzichte
van 2013 (34%) is dit een stijging tot bijna 44%.
De procedure (zie punt 6.1.3.) voor herstelbemiddeling maakt dat we beperkte informatie hebben over
de betrokkenen en de feiten in de dossiers waarin de
bemiddeling niet wordt opgestart.

Tabellen 13 t.e.m. 16 gaan over de 219 interacties in de 138 dossiers die in 2014 zijn afgesloten. Afgesloten wil zeggen dat er een definitieve verslaggeving is overgemaakt aan de
verwijzende instantie.

TABEL 13. AARD VAN HET PROCES
PROcES

AANTAL INTERAcTIES

%

VOLLEDIG DOORLOPEN

63

28,77

VOORTIJDIG GESTOPT

7

3,20

LOUTER cONTAcTNAME

149

68,04

TOTAAL

219

100

29% van de afgesloten interacties worden volledig doorlopen. Het aantal louter contactnames bedraagt 68%. Met
‘louter contactname’ wordt bedoeld dat het na één of enkele contacten met één of meerdere partijen duidelijk is dat de
herstelbemiddeling niet wordt opgestart. Ten opzichte van 2013 (37%) zien we een daling van de volledig doorlopen
interacties tot bijna 29%. In de louter contactnames zien we een stijging tot 68%.

TABEL 13.A. REDEN VAN LOUTER CONTACTNAME EN VOORTIJDIG GESTOPT
AANTAL

%

LOUTER cONTAcTNAME: ALLES IS AL GEREGELD

REDEN

19

12,18

LOUTER cONTAcTNAME: ONTKENNENDE DADER

2

1,28

LOUTER cONTAcTNAME: DADER WENST GEEN BEMIDDELING

18

11,54

LOUTER cONTAcTNAME: MINSTENS 1 VAN DE PARTIJEN IS ONBEREIKBAAR

11

7,05

LOUTER cONTAcTNAME: BENADEELDE HEEFT INTUSSEN GEEN VRAAG MEER

40

25,64

LOUTER cONTAcTNAME: SLAcHTOFFER WENST GEEN BEMIDDELING

49

31,41

LOUTER cONTAcTNAME: ANDERE

10

6,41

VOORTIJDIG GESTOPT: DADER HAAKT AF

4

2,56

VOORTIJDIG GESTOPT: SLAcHTOFFER HAAKT AF

3

1,92

156

100

TOTAAL

In bovenstaande tabel zien we dat de voornaamste redenen van de louter contactnames te vinden zijn bij het slachtoffer: ofwel wenst het slachtoffer geen gebruik te maken van het bemiddelingsaanbod of heeft het slachtoffer geen
vragen of verwachtingen over de feiten ten aanzien van zijn dader. In totaal komt dit neer op ongeveer 57% van de
louter contactnames. Dit is vergelijkbaar met 2013. Onder ‘louter contactname: andere’ valt bijvoorbeeld een aanmelding die niet voldoet aan de criteria en een dossier dat werd overgemaakt aan een Waalse collegadienst.
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TABEL 13.b. Resultaat van het proces bij volledig doorlopen interacties.
Resultaat

Aantal interacties

%

% (op totaal interacties)

Volledig akkoord

44

69,84

20,09

Gedeeltelijk akkoord

1

1,59

0,46

Geen akkoord

18

28,57

8,22

Totaal

63

100

Deze tabel gaat verder op de 63 interacties waarvan het bemiddelingsproces volledig is doorlopen (zie tabel 13).
We zien in deze tabel dat indien een dader en een slachtoffer een bemiddelingsproces doorlopen, zij in bijna 70%
van deze gevallen een volledig akkoord bereiken, hetgeen minder is dan vorig jaar (82%). We zien een stijging in het
aantal geen akkoorden.

Tabel 13.c. Reden van geen akkoord
Reden volledig doorlopen: geen akkoord

Aantal

%

Geen overeenstemming i.v.m. schadebepaling

7

38,89

Geen contact met ouders

1

5,56

Teveel onenigheid i.v.m. de feiten zelf

6

33,34

Andere

4

22,22

Totaal

18

100

Deze tabel duidt de redenen aan waarom partijen niet tot een akkoord komen. De redenen hiervoor zijn divers.

TABEL 14. DIRECT OF INDIRECT
Direct /indirect

Interacties

%

% (op totaal interacties)

Direct

13

18,57

5,94

Indirect

57

81,43

26,03

Totaal

70

100

Deze tabel gaat verder op de 63 volledig doorlopen interacties en op de 7 interacties die voortijdig gestopt werden.
Ten opzichte van vorig jaar (27%) zien we een daling van het aantal directe gesprekken tot bijna 19%. Een direct
gesprek betekent dat er in het kader van de herstelbemiddeling en in aanwezigheid van de herstelbemiddelaar een
gesprek is geweest tussen de betrokken partijen.
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TABEL 15. AARD VAN HET HERSTEL + WIJZE VAN FINANCIëLE VERGOEDING

AARD VAN HERSTEL

AANTAL

%

% (OP TOTAAL INTERAcTIES)

FINANcIEEL HERSTEL

24

31,58

10,96

KLUSSEN IN NATURA

4

5,26

1,82

TERUGGAVE

3

3,95

1,37

ExcUSES

16

21,05

7,31

ZUIVER INFO-OVERDRAcHT

10

13,16

4,57

BELOFTE: MET RUST LATEN/NOOIT MEER DOEN/…

15

19,74

6,85

BRIEF ScHRIJVEN NAAR SLAcHTOFFER

3

3,95

1,37

WERKPRESTATIE

1

1,32

0,46

TOTAAL

76

100

Deze tabel beschrijft alle interacties die volledig doorlopen zijn. In tegenstelling tot tabel 13, waarin er melding wordt
gemaakt van 63 volledig doorlopen interacties, geeft deze tabel informatie over 76 interacties. Dit verschil wordt verklaard door het feit dat er in één interactie meerdere vormen van herstel mogelijk zijn.
In 32% van de doorlopen interacties gebeurt er financieel herstel, hetgeen vergelijkbaar is met 2013. We zien een daling van het aantal interacties waarbij er zuiver informatie werd overgebracht. Deze daling vertaalt zich onder andere
in een stijging van het aantal beloftes dat een dader doet naar het slachtoffer.
De twee onderstaande subtabellen gaan verder op de 24 interacties waarin er financieel herstel heeft plaatsgevonden.

TABEL 15.A. AARD VAN HET FINANCIEEL HERSTEL
SOORTEN FINANcIEEL HERSTEL

AANTAL

%

% (OP TOTAAL INTERAcTIES)

FINANcIëLE VERGOEDING MATERIëLE EN MENSELIJKE
ScHADE SAMEN

1

4,17

0,46

FINANcIëLE VERGOEDING MATERIëLE ScHADE

22

91,67

10,05

FINANcIëLE VERGOEDING MENSELIJKE ScHADE

1

4,17

0,46

24

100

TOTAAL

In vergelijking met de voorbije jaren hebben de meeste financiële vergoedingen betrekking op de materiële schade.
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Tabel 15.b. Wijze van financiële vergoeding

Wijze van financiële vergoeding

Aantal

%

% (op totaal interacties)

Betaald werk

3

11,11

1,37

Vereffeningsfonds

4

14,81

1,83

Spaargeld

2

7,41

0,91

Ouders

10

37,04

4,57

Via ouders met vereffening van jongere t.a.v.
ouders

3

11,11

1,37

Verzekering

3

11,11

1,37

Afbetalingsplan

2

7,41

0,91

Totaal

27

100

In deze tabel staat het totaal van 27 in plaats van de 24 interacties van de voorgaande tabellen: in een aantal gevallen
kwam de financiële vergoeding gecombineerd tot stand. Bijvoorbeeld: een deel wordt door de ouders vergoed en voor
de rest gaat de jongere werken.
In 33% van de interacties komt de schadevergoeding van de minderjarige zelf. Dit door middel van betaald werk, met
spaargeld of via het Vereffeningsfonds. Ten opzichte van 2013 (42%) zien we een daling tot 33%. Deze daling vertaalt
zich enerzijds in een stijging van het aantal interacties waarbij de ouders de schadevergoeding op zich nemen, en
anderzijds in een stijging van de interacties waarbij het financiële luik werd overgelaten aan de verzekeringsmaatschappijen.
In bovenstaande tabel wordt aangegeven dat er in 4 interacties een financiële vergoeding van de geleden schade is
betaald via het Provinciaal Vereffeningsfonds. In totaal zijn er in 2014 drie aanvragen ingediend bij het Vereffeningsfonds.
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TABEL 16. BEMIDDELINGSDUUR
TABEL 16.A. DUUR TUSSEN FEITEN EN VERWIJZING
DUUR IN MAANDEN

AANTAL DOSSIERS

%

0 TOT 1 MAAND

6

4,35

1 TOT 2 MAANDEN

15

10,87

2 TOT 3 MAANDEN

25

18,12

3 TOT 4 MAANDEN

25

18,12

4 TOT 5 MAANDEN

15

10,87

5 TOT 6 MAANDEN

14

10,14

6 TOT 7 MAANDEN

10

7,25

7 TOT 8 MAANDEN

4

2,9

8 TOT 9 MAANDEN

4

2,9

9 TOT 10 MAANDEN

5

3,62

10 TOT 11 MAANDEN

2

1,45

11 TOT 12 MAANDEN

4

2,9

13 TOT 14 MAANDEN

1

0,72

14 TOT 15 MAANDEN

2

1,45

15 TOT 16 MAANDEN

1

0,72

18 TOT 19 MAANDEN

3

2,17

23 TOT 24 MAANDEN

1

0,72

47 TOT 48 MAANDEN

1

0,72

138

100

TOTAAL

Gemiddeld verlopen er 5 maanden tussen feiten en doorverwijzing. Dit is vergelijkbaar met 2013 waar er 4,5 maanden
zaten tussen feiten en doorverwijzing. In 2013 zat er in 5,5% van de dossiers minstens een jaar tussen de feiten en
de verwijzing. Dit jaar is dit percentage gestegen tot bijna 9,5%.

TABEL 16.B. DUUR TUSSEN VERWIJZING EN EERSTE CONTACT (DATUM START)

DUUR IN MAANDEN

AANTAL DOSSIERS

%

0 TOT 1 MAAND

138

100

TOTAAL

138

100

Alle aangemelde dossiers worden binnen de maand
gestart of er is op zijn minst binnen de maand contact
geweest van de bemiddelaar met minstens één van
de betrokken partijen. Dit beantwoordt aan de voorziene procedure voor herstelbemiddeling.
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Tabel 16.c. Duur tussen eerste contact (datum start) en eindverslag (datum einde)

Duur in maanden

Aantal dossiers

%

50

36,23

0 tot 1 maand
1 tot 2 maanden

23

16,67

2 tot 3 maanden

13

9,42

3 tot 4 maanden

17

13,32

4 tot 5 maanden

11

7,97

5 tot 6 maanden

8

5,8

6 tot 7 maanden

2

1,45

7 tot 8 maanden

5

3,62

8 tot 9 maanden

1

0,72

9 tot 10 maanden

3

2,17

10 tot 11 maanden

2

1,45

16 tot 17 maanden

1

0,72

19 tot 20 maanden

1

0,72

25 tot 26 maanden

1

0,72

138

100

Totaal

In 36% van de dossiers wordt er al een eindverslag

lingstermijn of waarin de familiale verzekering van

overgemaakt aan de verwijzende instantie binnen

één of meerdere minderjarigen betrokken is en waar

één maand na de start. Dit zijn doorgaans de dos-

de schadebepaling en/of tussenkomst lange tijd op

siers waar er wel contact is geweest met de partijen,

zich laat wachten. Zowel de partijen als de bemidde-

maar waar de bemiddeling niet wordt aangevat.

laar kunnen niet anders dan dit standpunt af te wachten. Dit is in veel dossiers problematisch en is niet

De gemiddelde duur van een bemiddeling bedraagt 3
maanden. Dit is vergelijkbaar met 2013.
De langste bemiddeling duurde 26 maanden. Bemiddelingen die meerdere maanden in beslag nemen,
zijn doorgaans die dossiers met een lange afbeta-
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positief voor het herstel van de partijen t.a.v. elkaar.

ONDERSTAANDE TABELLEN BEHANDELEN DE DRIE AANVRAGEN BIJ HET VEREFFENINGSFONDS
UIT DE PERIODE 01/01/2014 TOT 31/12/2014.

TABEL 17. AANTAL AANVRAGEN IN 2013 VOLGENS HET GESLACHT VAN DE AANVRAGERS
GESLAcHT

AANTAL DADERS

MANNELIJK

3

VROUWELIJK

0

TOTAAL

3

In 2014 hebben 3 daders een aanvraag gedaan bij
het Provinciaal Vereffeningsfonds. In 2013 waren dit
vijf daders.

TABEL 18. DE BEDRAGEN VAN DE AANVRAGEN
TOTAAL BEDRAG GOEDGEKEURD DOOR cOMITÉ V IN 2014

592,33 euro

KLEINSTE GOEDGEKEURD BEDRAG

100 euro

GROOTSTE GOEDGEKEURD BEDRAG

250 euro

GEMIDDELD GOEDGEKEURD BEDRAG

197,44 euro

TOTAAL UITBETAALD BEDRAG

492,33 euro

Het gemiddeld goedgekeurd bedrag bedraagt dit jaar 197,44 euro, het totaalbedrag dat goedgekeurd werd, bedraagt
592,33 euro. In 2013 was dit respectievelijk 170 euro en 650 euro.
In deze tabel zien we een verschil in het totaalbedrag dat goedgekeurd is en het totaalbedrag dat effectief uitbetaald
is. Dit verschil is te verklaren doordat één jongere afhaakte voordat hij zou starten met zijn werkprestatie.

TABEL 19. LEEFTIJD AANVRAGERS
JONGSTE – OUDSTE – GEMIDDELD

LEEFTIJD

JONGSTE

16

OUDSTE

18

GEMIDDELD

De gemiddelde leeftijd vorig jaar bedroeg
15,2 jaar.

16,7

TABEL 20. AARD VAN DE FEITEN GEPLEEGD DOOR DE AANVRAGERS
AARD VAN DE FEITEN

AANTAL AANVRAGEN

BEScHADIGING

1

DIEFSTAL MET BRAAK

2

TOTAAL

3
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8 .2

D e pr aktijk van her go

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de dossiers die in het jaar 2014 bij BAAL werden aangemeld of
waar in 2014 in gewerkt werd en waarin een deelname aan een herstelgericht groepsoverleg werd voorgesteld. De
dossiers hergo situeren zich altijd op niveau van de jeugdrechtbank. In deze dossiers stelden de jeugdrechters door
middel van een beschikking of vonnis de minderjarigen onder toezicht van de sociale dienst van de jeugdrechtbank en
ze legden hen een aantal voorwaarden op. Eén daarvan was:

“deelnemen aan een herstelrechtelijk aanbod, namelijk het volgen van een
herstelgericht groepsoverleg”.
De jeugdrechter laat een afschrift van zijn beslissing inzake hergo toekomen op BAAL. Een nieuw dossier wordt
echter pas als aangemeld beschouwd, wanneer op BAAL de kopieën toekomen van de brieven die aan de betrokken
partijen, zijnde aan dader(s) en zijn ouder(s) alsook aan slachtoffer(s) en eventueel de ouder(s) worden verstuurd met
het voorstel tot deelname aan een hergo, vergezeld van een begeleidend schrijven.
De dossiers worden opgenomen door Olga Schrooten en Ilse Dautzenberg, die eveneens de rol van moderator en
co-moderator invullen.

TABEL 1. AANTAL DOSSIERS

Deze tabel gaat over dossiers waarin gewerkt werd tussen 01/01/2014 en 31/12/2014.

DADERS

SLACHTOFFERS

INTERACTIES

DOSSIERS

GESLOTEN

LOPEND

TOTAAL

GESLOTEN

LOPEND

TOTAAL

GESLOTEN

LOPEND

TOTAAL

GELOTEN

LOPEND

TOTAAL

Aangemeld
vóór 01/01/2014

9

0

9

23

0

23

20

0

20

8

0

8

Aangemeld
tussen
01/01/2014 en
31/12/2014

0

2

2

0

3

3

0

3

3

0

2

2

Totaal

9

2

11

23

3

26

20

3

23

8

2

10

In 2014 werden er twee dossiers aangemeld met daarin 2 daders en 3 slachtoffers. In vergelijking met vorig jaar
zijn dit 7 dossiers met daarin 8 daders minder.
Verder blijkt uit tabel 1 dat in 2014 in 10 dossiers werd gewerkt, waarvan 7 dossiers nog dossiers waren uit 2013 en
één uit 2012. Momenteel zijn hier geen dossiers meer lopend van.
De twee aangemelde dossiers in 2014 zijn op 31/12/2014 nog beiden lopend.
Om de link tussen interacties, daders en slachtoffers te leggen, volstaat een simpele optelsom niet: een interactie is
de relatie tussen elke dader en elk slachtoffer in een dossier. In één dossier kunnen dus meerdere interacties zitten.
Bijvoorbeeld: in een dossier waarin 3 daders en 3 slachtoffers betrokken zijn, spreken we van 9 interacties. In één
interactie zijn dus telkens 1 dader en 1 slachtoffer betrokken.
We merken op dat er in de aangemelde dossiers van vóór 2014 een verschil zit tussen het aantal slachtoffers (23)
en het aantal interacties (20). Dit verschil is te verklaren doordat er in één dossier met 8 slachtoffers en 8 interacties
reeds 5 interacties in 2013 werden afgesloten en de overige 3 interacties pas in 2014.
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Tabellen 2 t.e.m. 11 handelen over de twee dossiers die zijn aangemeld in 2014.

TABEL 2. ARRONDISSEMENT DADERS
Arrondissement

Aantal

%

Beschikking of vonnis

Hasselt

1

50

beschikking

Tongeren

1

50

beschikking

Totaal

2

100

2 beschikkingen

TABEL 3. LEEFTIJD DADERS
LEFFTIJD BIJ FEITEN

Aantal

%

15

1

50

16

1

50

Totaal

2

100

TABEL 4. ETNISCHE AFKOMST DADERS
Etnische afkomst

Aantal

%

Belgisch

1

50

Turks

1

50

Totaal

2

100

TABEL 5. GESLACHT DADERS
Geslacht

Aantal

%

Mannelijk

2

100

Vrouwelijk

0

0

Totaal

2

100

Het registratiesysteem, dat door alle Vlaamse diensten is gecreëerd, opteert ervoor om te registreren op
etnische afkomst en niet op nationaliteit. Vanuit BAAL
is er gekozen om bij de jongeren en hun ouders te
vragen naar de afkomst van de vader.
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TABEL 6. STATUUT SLACHTOFFERS

Statuut slachtoffers

TABEL 7. LEEFTIJD SLACHTOFFERS
IN GROEPEN

Aantal

%

Leeftijd bij de feiten

Aantal

%

Natuurlijk persoon

2

66,67

26-40

1

33,33

Rechtspersoon

1

33,33

41-65

1

33,33

Totaal

3

100

[Geen leeftijd]

1

33,33

Totaal

3

100

Voorbeelden van die rechtspersonen zijn bedrijven,
verenigingen of gemeentelijke besturen die tijdens
een hergo doorgaans wel duidelijk gepersonaliseerd
worden door een verantwoordelijke.

In de categorie ‘geen leeftijd’ vinden we de rechtspersonen.

TABEL 9. GESLACHT SLACHTOFFERS

TABEL 8. ETNISCHE AFKOMST
SLACHTOFFERS

Geslacht
Etnische afkomst

%

(leeg)

1

33,33

Aantal

%

Pakistaans

2

66,67

Mannelijk

1

33,33

Leeg

1

33,33

Vrouwelijk

1

33,33

Totaal

3

100

Totaal

3

100

De categorie ‘leeg’ verwijst naar het aantal rechtspersonen.
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Aantal

De categorie (leeg) met 1 eenheid wordt gevormd
door rechtspersonen’

TABEL 10. OVERZICHT AANTAL DADERS EN SLACHTOFFERS PER HERGO –DOSSIER
AANTAL DADERS

Aantal
slachtoffers

Dossier 1

1

Dossier 2

1

Aantal slachtoffers
die deelnemen

Aantal slachtoffers aanwezig op de
HERGO –bijeenkomst

1

1

1

2

?

?

? = nog niet geweten op 31/12/2014

TABEL 11. AARD VAN DE FEITEN
Aard van de feiten
Diefstal met braak
Diefstal met geweld

Maatregel

Verwijzer

Totaal aantal jongeren

hergo + GD

T

1

hergo + SIB-M

H

1

1 TONGEREN
1 Hasselt

2

Totaal

Opm.: Meer informatie over de combinaties met de andere afhandelingsvormen is terug te vinden onder 8.5.

Tabel 12 handelt enkel over de 8 dossiers die tussen 01/01/2014 en 31/12/2014 werden afgesloten

TABEL 12. PERIODES
Tabel 12.a. Datum van uitspraak maatregel - datum van aanmelding
Duur in maanden

Aantal dossiers

Tabel 12.b. Datum van aanmelding - datum
van eerste contact
Duur in maanden

Aantal dossiers

Totaal

8

%

Totaal

8

%

0 tot 1 maand

4

50

0 tot 1 maand

7

87,5

1 tot 2 maanden

1

12,5

1 tot 2 maanden

1

12,5

2 tot 3 maanden

1

12,5

3 tot 4 maanden

1

12,5

10 tot 11 maanden

1

12,5

Vanaf het moment dat een dossier wordt aangemeld,
volgde er in 87% van de dossiers een eerste contact
binnen de maand.

Een hergo-dossier wordt als aangemeld beschouwd,
wanneer – naast de beschikking of het vonnis – ook
de kopieën van de brieven (aan alle partijen met het
aanbod tot deelname aan hergo) toekomen op onze
dienst.
De helft van de dossiers werd binnen de maand na
uitspraak aangemeld.
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TABEL 12.C. DATUM VAN AANMELDING - DATUM
HERGO – SAMENKOMST

TABEL 12.D. DATUM EERSTE CONTACT - DATUM
VERSTUREN EINDVERSLAG NAAR VERWIJZER
DUUR IN MAANDEN

DUUR IN MAANDEN

AANTAL DOSSIERS

TOTAAL

8

%

4 TOT 5 MAANDEN

2

25

5 TOT 6 MAANDEN

1

12,5

7 TOT 8 MAANDEN

1

12,5

NVT

4

50

Nvt = niet van toepassing (aangezien het dossier niet
werd opgestart)
In de afgesloten 8 dossiers van 2014 heeft er een
hergo-bijeenkomst plaatsgevonden in 4 dossiers.

AANTAL DOSSIERS

TOTAAL

8

%

1 TOT 2 MAANDEN

1

12,5

3 TOT 4 MAANDEN

1

12,5

5 TOT 6 MAANDEN

1

12,5

8 TOT 9 MAANDEN

1

12,5

10 TOT 11 MAANDEN

1

12,5

12 TOT 13 MAANDEN

2

25

25 TOT 26 MAANDEN

1

12,5

In 4 dossiers kozen de partijen niet voor een hergo-samenkomst en verstreken er 2 tot 9 maanden
tussen datum van aanmelding en datum van het ver-

TABEL 12.E. DATUM AANMELDING - DATUM VERSTUREN EINDVERSLAG
DUUR IN MAANDEN

In de andere 4 dossiers kwam het wel tot een hergo-samenkomst en liep deze termijn op, meer be-

AANTAL DOSSIERS

paald van 11 tot 26 maanden.

TOTAAL

8

%

2 TOT 3 MAANDEN

1

12,5

3 TOT 4 MAANDEN

1

12,5

5 TOT 6 MAANDEN

1

12,5

8 TOT 9 MAANDEN

1

12,5

11 TOT 12 MAANDEN

1

12,5

12 TOT 13 MAANDEN

1

12,5

13 TOT 14 MAANDEN

1

12,5

25 TOT 26 MAANDEN

1

12,5

De verklaring voor deze termijn sluit aan bij de uitleg
van tabel 12.d.
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sturen van het eindverslag.

8.3.

De praktijk van gemeenschapsdienst

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de dossiers die in de periode van 01/01/14 tot en met 31/12/14 bij
BAAL aangemeld werden of waarin gewerkt werd en waarin gemeenschapsdienst opgelegd werd. De dossiers situeren zich op het niveau van de jeugdrechtbank. In deze dossiers kunnen de jeugdrechters van Hasselt en Tongeren
de minderjarigen de volgende maatregelen opleggen:
•

“Onder toezicht plaatsen van de sociale dienst bij de jeugdrechtbank met als voorwaarde: een prestatie van
opvoedkundige aard verrichten van hoogstens 150 uur (bij de definitieve fase) en maximaal 30 uur (bij de
voorlopige fase als onderzoeksmaatregel)”,

•

gemeenschapsdienst autonoom opleggen zonder toezicht van de sociale dienst.

TABEL 1. AANTAL DOSSIERS
Afgesloten

Lopend

Stopgezet

Totaal

Gestart voor 01/01/2014

50

0

6

56

Gestart tussen 01/01/2014 tem 31/12/2014

53

42

12

107

103

42

18

163

Totaal

In 2014 werden er 107 jongeren aangemeld: 53 van
deze dossiers werden reeds uitgevoerd, 42 dossiers
werden einde 2014 nog niet volledig afgerond en 12
dossiers werden stopgezet.
Alle 56 dossiers die werden aangemeld vóór
01/01/2014 werden dit jaar ook allemaal afgesloten.
6 Dossiers hiervan moesten worden stopgezet.
Van de 18 stopzettingen zijn er 10 jongeren die
nooit gestart zijn met de uitvoering van hun gemeenschapsdienst, de overige 8 jongeren kwamen hun
afspraken niet na.
In het totaal zijn er 103 dossiers correct afgerond, 42
dossiers zijn nog lopende.
In 2014 werd er in totaal in 163 dossiers gewerkt.
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Tabellen 2 t.e.m. 8 handelen enkel over de 107 dossiers die in 2014 aangemeld werden.
Een dossier is bij BAAL aangemeld, wanneer we aangetekend schrijven ontvangen met het afschrift van het vonnis of de beschikking.

TABEL 2. ARRONDISSEMENT DADERS
Arrondissement

Dossiers

%

Vonnis of beschikking

Hasselt

64

60

47 beschikkingen en 17 vonnissen

Tongeren

43

40

38 beschikkingen en 5 vonnissen

107

100

85 beschikkingen, 22 vonnissen

Totaal

TABEL 3. COMBINATIE MET ANDERE MAATREGELEN
Combinatie

Aantal

%

Enkel GD

72

67,30

Combinatie met LP SIB-M

19

17,76

Combinatie met LP DVA

11

10,28

Combinatie met LP SRIB

1

0,93

Combinatie met LP SIB-M + HB

1

0,93

Combinatie met LP SIB-M + HERGO

1

0,93

Combinatie met HB

1

0,93

Combinatie met HERGO

1

0,93

107

100

Totaal

In bovenstaande tabel gaat het over mogelijke combinaties binnen BAAL. Hiernaast kan het ook zijn dat maatregelen
van BAAL gecombineerd worden met bv. huisarrest, volgen van YAR, begeleiding bij CAD, training rond agressiebeheersing, zoeken van een hobby, of andere voorwaarden zoals niet meer met politie in aanraking komen, iedere dag
naar school gaan, … .
In de meerderheid van de dossiers (72) werd er exclusief gemeenschapsdienst opgelegd.
In bijna 1/3e van de dossiers werd de gemeenschapsdienst gecombineerd met een leerproject. De combinatie met
het leerproject Slachtoffer in Beeld-Minderjarigen kwam het meeste voor, namelijk in 21 dossiers, waarvan 1 keer
eveneens gedacht werd aan het aanbod van een herstelbemiddeling en 1 keer eveneens aan een herstelgericht
groepsoverleg.
In 11 dossiers werd gemeenschapsdienst gecombineerd met het leerproject Drugs, (ver)antwoord?, in 1 dossier met
het leerproject Seksualiteit en Relaties in Balans. In 1 dossier werd gemeenschapsdienst naast een herstelbemiddelingsaanbod opgelegd en 1 dossier naast het aanbod van een herstelgericht groepsoverleg.
Meer informatie over de combinaties met de andere afhandelingsvormen is terug te vinden onder 8.5.
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TABEL 4. LEEFTIJD DADERS

TABEL 5. ETNISCHE AFKOMST DADERS

Leeftijd bij aanmelding

Aantal

%

13

5

4,67

14

8

7,48

15

22

20,56

Etnische afkomst

Aantal

%

2

1,87

42

39,25

Grieks

1

0,93

Egyptisch

1

0,93

Indisch

1

0,93

3

2,80

Amerikaans
Belgisch

16

36

33,64

Italiaans
Kazachs

17

35

32,71

1

0,93

Kosovaars

2

1,87

Macedonisch

1

0,93

Marokkaans

17

15,89

Nederlands

5

4,67

Pools

1

0,93

Spaans

1

0,93

Surinaams

2

1,87

Tunesisch

2

1,87

20

18,69

5

4,67

107

100

18

1

0,93

Totaal

107

100

We kiezen ervoor om in deze tabel de leeftijd op het
moment van de aanmelding weer te geven want we
beschikken niet altijd over de exacte datum waarop

Turks

de feiten zijn gepleegd, en soms zit er ook een peri-

Niet bevraagd

ode tussen de datum van de feiten en de effectieve

Totaal

doorverwijzing naar BAAL.
Het overwicht van de aangemelde jongeren bevindt
zich in de leeftijdsgroep van 15 tot en met 17 jaar.
87 % Van de aangemelde jongeren zijn tussen de 15
en 17 jaar. De gemiddelde leeftijd van de jongeren is

Het registratiesysteem, dat door alle Vlaamse diensten is gecreëerd, opteert ervoor om te registreren
op etnische afkomst en niet op nationaliteit. Vanuit
BAAL is er gekozen om bij de jongeren en hun ou-

15,85 jaar.

ders te vragen naar de afkomst van de vader. In

1 Jongere was reeds 18 jaar op het ogenblik dat zij

wie de etnische afkomst nog niet geregistreerd is,

de categorie ‘nog niet bevraagd’ zitten jongeren van

bij BAAL werden aangemeld.

bijvoorbeeld omdat er nog geen kennismakingsgesprek is doorgegaan.

TABEL 6. GESLACHT DADERS
Geslacht

Aantal

%

Vrouwelijk

15

14,02

Mannelijk

82

76,64

Totaal

107

100

Van de 107 aangemelde jongeren is de overgrote
meerderheid, 76,64 %, van het mannelijke geslacht.
Toch zien we dat het aantal meisjes over de jaren
heen steeds lichtjes blijft stijgen.
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TABEL 7. AARD VAN DE FEITEN
Aard van de feiten

Aantal uren

JRB

Aantal

Totaal

35u + LP SIB-M

H

2

2

Afpersing, diefstal, opzettelijke slagen + verwondingen

30u

H

1

1

Bezit kinderpornografisch materiaal + poging tot afpersing + bezit van verdovende middelen

30u

T

1

1

Bedreigingen

10u
20u

H
H

1

2

Bedreigingen, kwaadwillige verkeersbelemmering, smaad

30u

T

1

1

Beschadigingen + weerspannigheid

30u + LP SIB-M

T

1

1

Diefstal

10u
10u
16u
15u
18u
20u
24u
30u
30u
35u
30u + LP SIB-M

T
H
H
H
H
H
H
T
H
H
T

1
1
5
1
1
1
1
5
2
2
1

21

12u
24u
30u

H
H
T

1
1
2

4

20u + LP DVA
30u + LP DVA

H
T

1
1

2

16U
30U

H
H

2
1

3

30u
30u + LP SIB-M

T
T

1
1

2

12u
15u
30u
30u
30u + SIB-M
30u + SIB-M
30u + Hergo
30u + LP SIB-M + HB
30u + LP SIB-M +
Hergo

H
H
H
T
T
H
T
T
T

1
2
1
2
2
1
1
1
1

12

20u
30u + LP SIB-M

H
H

2
1

3

Diefstal met verzwarende omstandigheden, diefstallen

60u

T

1

1

Diefstal met verzwarende omstandigheden, heling

30u

H

1

1

Diefstal met verzwarende omstandigheid, inbreuken op
dierenwetgeving

18u

H

1

1

Afpersing

Diefstallen

Diefstal, bezit van verdovende middelen

Diefstal, poging tot diefstal

Diefstal, wapendracht

Diefstal met verzwarende omstandigheden

Diefstallen met verzwarende omstandigheden
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Diefstal met verzwarende omstandigheid, inbreuken op
dierenwetgeving, inbreuken op drugswetgeving

24u

H

1

1

Diefstal met verzwarende omstandigheden, vernielingen

24u

H

1

1

Diefstal met verzwarende omstandigheden, diefstal, vernielingen

30u

H

1

1

30u + LP DVA

T

1

1

30u

H

1

1

Bezit en handel in psychotrope stoffen

30u + LP DVA
50u + LP DVA

T
T

2
1

3

Bezit en handel van verdovende middelen en van psychotrope stoffen tav minderjarigen

30u + LP DVA

T

1

1

Inbreuken op drugwetgeving

30u
40u
30u + LP DVA

H
H
T

1
1
2

4

10u

H

2

2

Inbreuken op drugwetgeving + dragen van een vrij verkrijgbaar wapen

12u + LP DVA

H

1

1

Inbreuken op drugwetgeving, opzettelijke slagen en verwondingen + bedreigingen

10u + LP DVA

H

1

1

20u
30u

H
H

1
1

2

10u
15u
50u
10u + LP SIB-M
20u
30u + LP SIB-M
30u + LP SIB-M
40u + LP SIB-M
40u + LP SRIB

T
H
H
H
H
T
H
H
H

1
1
1
1
2
3
1
1
1

12

Opzettelijke slagen en verwondingen + diefstal

10u

H

1

1

Opzettelijke slagen en verwondingen + belaging

30u

T

1

1

Opzettelijke slagen en verwondingen + beschadiging

30u

H

1

1

Opzettelijke slagen en verwondingen + verzet

25u
30u

H
H

1
1

2

Opzettelijke slagen en verwondingen + beschadigingen +
bedreigingen

30u + LP SIB-M

T

1

1

Opzettelijke slagen en verwondingen + beschadigingen +
diefstal

30u

H

1

1

Diefstal met verzwarende omstandigheid, bezit van verdovende middelen
Drugdealen, druggebruik,

Inbreuken op drugwetgeving + diefstal

(Opzettelijke) brandstichting

Opzettelijke slagen en verwondingen
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Opzettelijke slagen en verwondingen + verboden wapens
+ smaad en weerspannigheid

30u + LP SIB-M

T

1

1

Opzettelijke slagen en verwondingen, weerspannigheid,
diefstal

30u + LP SIB-M

H

1

1

Poging tot gewapende overval

30u + LP SIB-M

T

1

1

16u + HB

H

1

1

Verkeersinbreuken

6u
8u
20u
30u

T
H
T
T

1
1
3
1

6

Verboden wapendracht + Drugbezit

20u

H

1

1

Verboden wapendracht

TOTAAL
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H: 63
T: 43

TABEL 8. AANTAL UREN GEMEENSCHAPSDIENST OPGELEGD PER GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT

Gerechtelijk arrondissement
Limburg afdeling

Aantal uren gemeenschapsdienst

Hasselt

1 x 6u
1 x 8u
5 x 10u
1 x 10u + LP SIB-M
1 x 10u + LP DVA
2 x 12u
1 x 12u + LP DVA
4 x 15u
7 x 16u
1 x 16u + HB
2 x 18u
8 x 20u
1 x 20u + LP DVA
4 x 24u
1 x 25u
12 x 30u
4 x 30u + LP SIB-M
3 x 35u
1 x 35u + LP SIB-M
1 x 40u
1 x 40u + LP SIB-M
1 x 40u + LP SRIB
1 x 50

Tongeren

1 x 6u
2 x 10u
3 x 20u
14 x 30u
11 x 30u + LP SIB-M
7 x 30u + LP DVA
1 x 30u + Hergo
1 x 30u + LP SIB-M + HB
1 x 30u + LP SIB-M + Hergo
1 x 50u + LP DVA
1 x 60u

Totaal aantal uren

2649 uren

Minimum opgelegd aantal uren

6 uren

Maximum opgelegd aantal uren

60 uren

Gemiddeld opgelegd aantal uren in Limburg

24,75 uren

Van de 2649 uren gemeenschapsdienst werden 1246 uren opgelegd in het gerechtelijk arrondissement Tongeren en
1403 uren in Hasselt.
In Limburg wordt een gemiddelde van 24,75 uren gemeenschapsdienst opgelegd per minderjarige (voor 2013: 28,61).
Voor het gerechtelijk arrondissement Hasselt gaat het over een gemiddelde van 21,92 uren en voor het gerechtelijk
arrondissement Tongeren over een gemiddelde van 28,97 uren gemeenschapsdienst.
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Tabel 9 handelt enkel over de 121 dossiers die tussen 01/01/2014 en 31/12/2014 werden afgesloten.
TABEL 9. PERIODES
TABEL 9.A. DATUM VAN UITSPRAAK MAATREGEL - DATUM VAN AANMELDING
DUUR IN MAANDEN

AANTAL DOSSIERS

TOTAAL

121

100%

0 TOT 1 MAAND

116

95,87

3 TOT 4 MAANDEN

1

0,83

4 TOT 5 MAANDEN

1

0,83

6 TOT 7 MAANDEN

1

0,83

8 TOT 9 MAANDEN

1

0,83

12 TOT 13 MAANDEN

1

0,83

• Gemiddelde: 13 dagen
• Minimum: 0 dagen
• Maximum: 366 dagen
Na de beslissing genomen door de Jeugdrechter
worden bijna al de dossiers binnen een maand doorverwezen naar BAAL.

TABEL 9.B. DATUM VAN AANMELDING - DATUM
VAN KENNISMAKINGSGESPREK
DUUR IN MAANDEN

121

100%

9

7,44

0 TOT 1 MAAND

69

57,02

1 TOT 2 MAANDEN

20

16,53

2 TOT 3 MAANDEN

10

8,26

3 TOT 4 MAANDEN

2

1,65

4 TOT 5 MAANDEN

2

1,65

6 TOT 7 MAANDEN

3

2,48

7 TOT 8 MAANDEN

2

1,65

9 TOT 10 MAANDEN

2

1,65

10 TOT 11 MAANDEN

1

0,83

13 TOT 14 MAANDEN

1

0,83

TOTAAL
ÉÉN VAN DE 2 DATA NIET
INGEVULD
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AANTAL DOSSIERS

• Gemiddelde: 49 dagen
• Minimum: 0 dagen
• Maximum: 396 dagen
In 57 % van de dossiers vindt er binnen de maand
een kennismakingsgesprek plaats bij de jongere en
zijn ouder(s). In 80% van de dossiers gebeurt dit binnen de drie maanden.
Redenen waarom dit soms langer duurt dan 3 maanden: prioritaire hulpverlening, verblijf in een gemeenschapsinstelling, psychiatrische voorziening, eerst
uitvoeren van een andere maatregel,….
In 9 dossiers heeft er geen kennismakingsgesprek
plaatsgevonden. Het betreft de jongeren die nooit gestart zijn met hun maatregel.

TABEL 9.C. DATUM VAN KENNISMAKINGSGESPREK DATUM START EFFECTIEVE UITVOERING
DUUR IN MAANDEN

AANTAL DOSSIERS

121

100%

EÉN VAN DE 2 DATA NIET
INGEVULD

15

12,40

0 TOT 1 MAAND

50

41,30

1 TOT 2 MAANDEN

31

25,62

2 TOT 3 MAANDEN

14

11,57

3 TOT 4 MAANDEN

3

2,48

4 TOT 5 MAANDEN

2

1,65

5 TOT 6 MAANDEN

2

1,65

6 TOT 7 MAANDEN

1

0,83

7 TOT 8 MAANDEN

1

0,83

12 TOT 13 MAANDEN

1

0,83

17 TOT 18 MAANDEN

1

0,83

TOTAAL

• Gemiddelde: 52 dagen
• Minimum: 4 dagen
• Maximum: 532dagen
41 % Van de jongeren kan na het kennismakingsgesprek binnen een maand starten met de effectieve
uitvoering van de gemeenschapsdienst. 78 % Van de
jongeren start binnen de 3 maanden.
Deze periode is in vele gevallen afhankelijk van het
feit of er een schoolvakantie in het vooruitzicht is of
niet. Ingeval van de jongeren waarbij deze periode
meer dan een jaar bedraagt, is te wijten aan prioritaire hulpverlening.

TABEL 9.D. DATUM START EFFECTIEVE UITVOERING DATUM EINDE EFFECTIEVE UITVOERING
DUUR IN MAANDEN

AANTAL DOSSIERS

121

100%

ÉÉN VAN DE 2 DATA NIET
INGEVULD

16

13,22

0 TOT 1 MAAND

92

76,03

1 TOT 2 MAANDEN

7

5,79

2 TOT 3 MAANDEN

3

2,48

4 TOT 5 MAANDEN

2

1,65

8 TOT 9 MAANDEN

1

0,83

TOTAAL

• Gemiddelde: 15 dagen
• Minimum: 0 dagen
• Maximum: 247 dagen
76 % Van de jongeren heeft na de effectieve start
van de gemeenschapsdienst binnen een maand ook
gedaan met werken.
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TABEL 9.E. DATUM EINDE EFFECTIEVE UITVOERING -

DATUM VERSTUREN EINDVERSLAG NAAR VERWIJZER
DUUR IN MAANDEN

AANTAL DOSSIERS

121

100%

EÉN VAN DE 2 DATA NIET
INGEVULD

16

13,22

0 TOT 1 MAAND

61

50,41

1 TOT 2 MAANDEN

31

25,62

2 TOT 3 MAANDEN

4

3,31

4 TOT 5 MAANDEN

6

4,96

5 TOT 6 MAANDEN

3

2,48

TOTAAL

• Gemiddelde: 39 dagen
• Minimum: 4 dagen
• Maximum: 180 dagen
In 75 % van de dossiers bedraagt de periode tussen
het beëindigen van de gemeenschapsdienst en het
versturen van het eindverslag hoogstens 2 maanden.
In deze periode wordt het 1e deel van het eindverslag besproken met de jongere en ouders thuis in
een afsluitend gesprek. Op hun beurt krijgen jongere
en ouders de kans hun verhaal weer te geven in het
eindverslag (deel 2). Wanneer al deze informatie is
verwerkt in het eindverslag krijgen zij dit ter nalezing
toegestuurd. Na deze procedure wordt het eindverslag tenslotte verstuurd naar de verwijzers.

TABEL 9.F DATUM AANMELDING -

DATUM VERSTUREN EINDVERSLAG NAAR VERWIJZER
DUUR IN MAANDEN

121

100%

1

0,83

1 TOT 2 MAANDEN

16

13,22

2 TOT 3 MAANDEN

27

22,31

3 TOT 4 MAANDEN

21

17,36

4 TOT 5 MAANDEN

18

14,88

5 TOT 6 MAANDEN

10

8,26

6 TOT 7 MAANDEN

6

4,96

7 TOT 8 MAANDEN

3

2,48

8 TOT 9 MAANDEN

4

3,31

9 TOT 10 MAANDEN

2

1,65

10 TOT 11 MAANDEN

3

2,48

11 TOT 12 MAANDEN

3

2,48

12 TOT 13 MAANDEN

1

0,83

13 TOT 14 MAANDEN

2

1,65

14 TOT 15 MAANDEN

1

0,83

18 TOT 19 MAANDEN

1

0,83

26 TOT 27 MAANDEN

1

0,83

30 TOT 31 MAANDEN

1

0,83

TOTAAL
0 TOT 1 MAAND

100

AANTAL DOSSIERS

• Gemiddelde: 154 dagen
• Minimum: 7 dagen
• Maximum: 921 dagen
77 % Van de dossiers worden, na aanmelding, binnen het half jaar volledig afgerond.
Langere periodes hebben vaak te maken met afstemming met de hulpverlening, die vaak prioriteit krijgt.

8.4. De praktijk van de leerprojecten
De onderstaande tabellen geven een overzicht van de dossiers waarin werd gewerkt in de drie leerprojecten in 2014.
De dossiers situeren zich op het niveau van de jeugdrechtbank.
De jeugdrechter kan volgende maatregelen nemen:

bij beschikking, opgelegd door de jeugdrechtbank als voorlopige maatregel;
bij vonnis, opgelegd door de jeugdrechtbank als autonome voorwaarde voor behoud in de leefomgeving;
bij vonnis, opgelegd door de jeugdrechtbank als voorwaarde toegevoegd aan een ambulante maatregel
(o.a. berisping, ondertoezichtstelling of een prestatie van opvoedkundige aard en van algemeen nut) .
De aanmelding bij BAAL heeft betrekking op het ontvangen van de schriftelijke begeleidingsopdracht op de dienst. Dit
kan zijn aan de hand van een doorverwijzingformulier of via een afschrift van een vonnis of beschikking.
De volgende tabellen gaan over dossiers waarin gewerkt werd in de periode: van 01/01/2014 tot 31/12/2014.

TABEL 1 AANTAL DOSSIERS
TABEL 1.1 AANTAL DOSSIERS SIB-M
Afgesloten

Lopende

Stopgezet

Totaal

Aangemeld voor 01/01/2014

11

1

3

15

Aangemeld tussen 01/01/2014 en 31/12/2014

25

7

4

36

Totaal

36

8

7

51

Op 01/01/2014 waren er nog 15 dossiers uit 2013 waarvan nog geen eindverslag was overgemaakt aan de verwijzende instanties. Van deze 15 dossiers werden er in de loop van 2014 11 positief afgesloten. 3 dossiers werden stopgezet. 1 dossier uit 2013 is nog lopende.
Van de 36 in 2014 aangemelde dossiers werden 25 dossiers volledig opgestart en positief afgesloten. 3 dossiers
werden stopgezet en 1 dossier werd niet opgestart 7 dossiers zijn nog lopende. In totaal werden er in 2014 dus 36
eindverslagen en 7 stopzettingsverslagen overgemaakt aan de verwijzende instanties.
Meer uitleg over de nooit opgestarte dossiers is terug te vinden bij de bespreking van de tabellen met de periodes
(tabel 8a. tot 8f). Wat betreft de stopgezette dossiers is het zo dat de jongeren zich niet hielden aan de gemaakte
afspraken.
In vergelijking met vorig jaar is er een verdere daling van het aantal aangemelde dossiers. Vorig jaar (2013) waren er
60 aangemelde dossiers. In 2014 werd er in 51 dossiers gewerkt.
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TABEL 1.2. AANTAL DOSSIERS SRIB

Aangemeld voor 01/01/2014

Afgesloten

Lopende

Stopgezet

Totaal

19

0

1

20

4

9

2

15

23

9

3

35

Aangemeld tussen 01/01/2014 en 31/12/2014
Totaal

Op 01/01/2014 waren er nog 20 dossiers uit 2013 waarvan nog geen eindverslag was overgemaakt aan de verwijzende instanties. Van deze 20 dossiers werden er in de loop van 2014 19 dossiers positief afgesloten, 1 dossier werd
stopgezet.
Van de 15 in 2014 aangemelde dossiers werden 4 dossiers volledig opgestart en positief afgesloten. 2 dossiers werden in 2014 opgestart en stopgezet. 9 dossiers zijn nog lopende. In totaal werden er in 2014 dus 23 eindverslagen en
3 stopzettingsverslagen overgemaakt aan de verwijzende instanties. 9 dossiers zijn nog lopende.
In vergelijking met vorig jaar is er een daling van het aantal aangemelde dossiers. Vorig jaar (2013) waren er 23 aangemelde dossiers, dit jaar waren er 15 aangemelde dossiers. Dit is een daling van 8 dossiers.
In 2014 werd er in 35 dossiers gewerkt.

TABEL 1.3. AANTAL DOSSIERS DVA
Afgesloten

Lopende

Stopgezet

Totaal

9

0

2

11

Aangemeld tussen 01/01/2014 en 31/12/2014

26

20

6

52

Totaal

35

20

8

63

Aangemeld voor 01/01/2014

Op 01/01/2014 waren er nog 11 dossiers van 2013 waarvan nog geen eindverslag was overgemaakt aan de verwijzende instanties. Van deze 11 dossiers werden afgelopen jaar 9 dossiers afgesloten, 1 dossier werd nooit opgestart
en 1 dossier werd stopgezet.
Van de 52 in 2014 aangemelde dossiers werden 32 dossiers volledig opgestart en afgesloten waarvan 3 dossiers
werden stopgezet en 3 dossiers nooit werden opgestart. In totaal werden er in 2014 dus 35 eindverslagen en 8 stopzettingsverslagen overgemaakt aan de verwijzende instanties. 20 dossiers zijn nog lopende en zullen dus in 2015
uitgevoerd worden.
In 2014 heeft 1 jongere het leerproject volledig individueel gevolgd. Omwille van de problematiek van de jongere was
het niet aangewezen om deze jongere in groep te laten starten. Deze beslissing werd genomen na overleg met de
context van de jongere en in samenspraak met de consulent.
Vanuit ons experiment DVA in de BJZ (zie punt 6.3.5.) hebben er 4 jongeren vrijwillig deelgenomen aan het leerproject.
Hiervan hebben 3 jongeren het leerproject volledig afgerond. 1 jongere heeft het leerproject niet afgerond aangezien
een ander hulpverleningstraject werd opgestart. Deze 4 jongeren zaten elk in een ander leerproject DVA.
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Tabellen 2 t.e.m. 8 handelen over de 103 dossiers die zijn aangemeld in 2014.

TABEL 2. ARRONDISSEMENT DADERS
SIB-M
Arrondissement

Aantal

%

Vonnis of beschikking

Hasselt

15

41,67

8 vonnissen en 7 beschikkingen

Tongeren

20

55,56

4 vonnissen en 16 beschikkingen

Antwerpen

1

2,78

1 beschikking

36

100

12 vonnissen en 24 beschikkingen

Aantal

%

Vonnis of beschikking

10

66,67

3 vonnissen en 7 beschikkingen

5

33,33

1 vonnis en 4 beschikkingen

15

100

4 vonnissen en 11 beschikkingen

Aantal

%

Vonnis of beschikking

Hasselt

28

53,85

28 beschikkingen

Tongeren

24

46,15

3 vonnissen en 21 beschikkingen

Totaal

52

100

3 vonnissen en 49 beschikkingen

Totaal

SRIB
Arrondissement
Hasselt
Tongeren
Totaal

DVA
Arrondissement

De meerderheid van de aangemelde dossiers voor DVA en SRIB is afkomstig van de jeugdrechtbank van Hasselt. In
vergelijking van de vorige jaren kunnen we wel een stijging vaststellen van de aanmeldingen vanuit het arrondissement
Tongeren voor DVA. Voor SIB-M is er voornamelijk een daling van het aantal dossiers vanuit arrondissement Tongeren.
Het leerproject werd in 2014 voornamelijk per beschikking opgelegd voor alle leerprojecten.

TABEL 3. COMBINATIE MET ANDERE MAATREGELEN
SIB-M
Combinatie

Aantal

%

Enkel LP SIB-M

13

36,11

Combinatie met GD

19

52,78

Combinatie met GD + HB

1

2,78

Combinatie met GD + HERGO

1

2,78

Combinatie met HB + LP DVA

1

2,78

Combinatie met HERGO

1

2,78

36

100

Totaal

De 21 dossiers die in combinatie met gemeenschapsdienst zijn aangemeld, vormen meer dan de helft van de aangemelde dossiers.
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SRIB
Combinatie
Enkel LP SRIB
Combinatie met GD
Totaal

Aantal

%

14

93,33

1

6,67

15

100

Ten opzichte van vorig jaar zijn er in de aangemelde dossiers minder combinaties met andere maatregelen opgelegd.

DVA
Combinatie

Aantal

%

Enkel LP DVA

41

78,85

Combinatie met GD

11

21,15

Totaal

52

100

In de meeste dossiers wordt enkel het leerproject DVA opgelegd. Combinaties komen in 2014 enkel voor met
gemeenschapsdienst.

TABEL 4. LEEFTIJD DADERS

SIB-M

SRIB

DVA

Leeftijd bij aanmelding

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

13

0

0

0

0

1

1,92

14

4

11,11

0

0

4

7,69

15

9

25

3

20

10

19,23

16

8

22,22

9

60

17

32,69

17

15

41,67

3

20

19

36,54

18

0

0

0

0

1

1,92

Totaal aantal dossiers

36

100

15

100

52

100

Deze tabel geeft de leeftijd op het moment van de aanmelding weer omdat de datum van de feiten niet steeds bekend
is voor ons.

Voor SIB-M is in vergelijking met vorig jaar is de gemiddelde leeftijd gestegen van 15,4 in 2013 naar 15,9 in 2014.
Voor SRIB was in 2013 de gemiddelde leeftijd 15,1 maar net als twee jaar geleden is de gemiddelde leeftijd in 2014
terug 16.
Voor DVA is de grootste groep jongeren 16 of 17 jaar op het moment van de aanmelding. Eén jongere werd aangemeld
toen de leeftijd van 18 reeds bereikt was.
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TABEL 5. ETNISCHE AFKOMST DADERS

SIB-M

SRIB

DVA

Etnische afkomst

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Afghaans

0

0

1

6,67

0

0

Afrikaans

0

0

0

0

1

1,92

Amerikaans

1

2,78

0

0

2

3,85

Belgisch

8

22,22

4

26,67

26

50

Braziliaans

0

0

0

0

1

1,92

Brits

0

0

0

0

1

1,92

Dominicaans

0

0

0

0

1

1,92

Egyptisch

1

2,78

0

0

0

0

Grieks

1

2,78

0

0

0

0

Indonesisch

0

0

0

0

1

1,92

Italiaans

1

2,78

0

0

3

5,77

Kosovaars

0

0

1

6,67

1

1,92

Marokkaans

8

22,22

2

13,33

1

1,92

Nederlands

1

2,78

1

6,67

2

3,85

Pools

0

0

0

0

2

3,85

Surinaams

1

2,78

0

0

0

0

Tunesisch

0

0

1

6,67

0

0

Turks

9

25

4

26,67

7

13,46

Niet bevraagd

5

13,89

1

6,67

3

5,77

Totaal aantal dossiers

36

100

15

100

52

100

Het registratiesysteem, dat door alle Vlaamse diensten is gecreëerd, opteert ervoor om te registeren op etnische
afkomst en niet op nationaliteit. Vanuit BAAL is er gekozen om bij de jongeren en hun ouders te vragen naar de
afkomst van de vader.
‘Niet bevraagd’ slaat doorgaans op dossiers waarin nog geen kennismakingsgesprek is geweest en waarin de etnische
afkomst dus nog bevraagd moet worden.
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TABEL 6. GESLACHT DADERS

SIB-M

SRIB

DVA

Geslacht

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Mannelijk

33

91,67

15

100

44

84,62

Vrouwelijk

3

8,33

0

0

8

15,38

Totaal

36

100

15

100

52

100

Sinds de start van het leerproject SIB-M begin 2000 werden er in nu totaal 46 meisjes doorverwezen, waarvan 3 in
2014.
In 2014 werden 8 meisjes aangemeld voor DVA. Dit is een stijging in vergelijking met de vorige jaren.

TABEL 7. AARD VAN DE FEITEN

SIB-M
Maatregel SIB-M

Verwijzer

Totaal
aantal
jongeren

20u (+30u GD)
20u (+30u GD)
20u (+40u GD)
20u
20u
20u
20u (+10u GD)
20u (+30u GD)
20u (+30u GD)
20u
20u

T
H
H
T
T
T
H
T
T
H
H

11

Opzettelijke slagen en verwondingen + wapendracht

20u

H

1

Opzettelijke slagen en verwondingen + belaging

20u
20u

T
T

2

Opzettelijke slagen en verwondingen + smaad +
weerspannigheid + wapendracht

20u (+30u GD)

T

1

Opzettelijke slagen en verwondingen + diefstal + weerspannigheid

20u (+30u GD)

H

1

Opzettelijke slagen en verwondingen + beschadigingen +
bedreigingen

20u (+30u GD)

T

1

20u

T

1

20u +35u GD
20u +35u GD

H
H

2

20u (+30u GD)

T

1

20u

T

1

Aard van de feiten

Opzettelijke slagen en verwondingen

Bedreigingen + beschadigingen

Afpersing

Poging tot gewapende overval

Diefstal + Diefstal met braak (x4)
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20u (+30u GD)
20u (+30u GD)
20u (+30u GD)
20u (+30u GD + HB)

T
T
H
T

4

Diefstal met geweld + wapens

20u (+HERGO)

H

1

Diefstallen met geweld

20u (+30u GD)

H

1

Winkeldiefstal

20u (+30u GD)

T

1

20u (+30u GD + HERGO)
20u (+HB + LP DVA)

T
H

2

20u (+30u GD)

T

1

Diefstallen met braak

20u

A

1

Diefstallen met braak + diefstallen + poging tot diefstal
met braak

20u

H

1

Winkeldiefstal + bedreigingen

20u

H

1

20u (+30u GD)

T

1

720u

T 20
H 15
A’pen 1

36

Maatregel SRIB

Verwijzer

Totaal
aantal
jongeren

Schuldig verzuim bij aanranding

20u

H

1

Aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging
van een minderjarigen beneden de leeftijd van 16 jaar

20u
20U

T
H

2

Aanranding van de eerbaarheid van een minderjarige
beneden de leeftijd van 16 jaar + aanzetten tot ontucht

20u

T

1

Verkrachting van een meerderjarige + aanranding van de
eerbaarheid met geweld of bedreiging

20u

T

1

Aanranding van de eerbaarheid met geweld + verkrachting
met geweld

20u

H

1

Aanranding van de eerbaarheid en/of verkrachting van
een minderjarige beneden de leeftijd van 16 jaar

20u
20u
20u
20u

H
H
H
H

4

Verkrachting met geweld van een minderjarige beneden
de leeftijd van 14 jaar

20u

H

1

20u (+ 40 u GD)

H

2

Aanranding van de eerbaarheid van een minderjarige

20u

H

1

Aanranding van de eerbaarheid + verspreiden van afbeeldingen die de openbare zeden schenden

20u

H

1

Bedreigingen door gebaren en zinnebeelden

20u

T

1

Totaal

300u

H 10
T5

15

Diefstal met braak

Diefstal met geweld
Diefstal + wapendracht

Ongewapende weerspannigheid + beschadigingen

Totaal

SRIB
Aard van de feiten

Opzettelijke slagen en verwondingen
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DVA
Maatregel DVA

Verwijzer

Totaal
aantal
jongeren

Inbreuken op de drugwetgeving

20u
20u
20u
20u
20u
20u
20u
20u
20u

H
H
H
H
H
H
H
H
T

9

Inbreuken op de drugwetgeving; gebruik/bezit cannabis

20u
20u
20u

H
H
H

3

Inbreuken op de drugwetgeving; speed en heroïne

20u (+ 30u GD)
20u (+ 30u GD)

T
T

2

Inbreuken op de drugwetgeving + diefstal van een
bromfiets

20u

H

1

Bezit van verdovende middelen

20u
20u
20u

T
T
T

3

Bezit van verdovende middelen; ketamine

20u

T

1

20u (+ 50uGD)
20u
20u
20u

T
T
T
T

4

Als voorwaarde om het verblijf in Everberg
niet te verlengen

20u

H

1

Als voorwaarde om in zijn/haar leefomgeving te blijven

20u
20u
20u
20u

H
H
H
H

4

Inbreuken tegen de drugwetgeving met als verzwarende
omstandigheid: betrokkenheid van andere minderjarigen +
gepleegd in vereniging

20u

H

1

20u
20u
20u
20u
20u (+ 30uGD)

T
T
T
H
T

5

20u + 12uGD

H

1

Handel en bezit van drugs

20u
20u

T
H

2

Druggebruik

20u

H

1

20u (+ 10uGD)

H

1

Bezit en handel van verdovende middelen tav
minderjarigen boven 16 jaar

20u

T

1

Bezit en handel van verdovende middelen tav
minderjarigen beneden 16 jaar

20u

T

1

Aard van de feiten

Bezit en handel in verdovende en psychotrope stoffen

Bezit en handel van verdovende middelen tav
minderjarigen

Niet naleven van de voorwaarden + het dragen van een
vrij verkrijgbaar wapen zonder wettige reden

Inbreuken drugwetgeving + opzettelijke slagen en
verwondingen + mondelinge bedreigingen tav politie
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Inbreuken op de drugwetgeving + informaticafraude +
diefstal

20u

H

1

20u (+ 20uGD)

H

1

Vermoeden druggebruik en voorgaande feiten

20u

T

1

Geen kwalificatie

20u

H

1

Bezit van drugs voor eigen gebruik in aanwezigheid van
minderjarigen

20u

T

1

T
T

2

Bezit van verdovende middelen + (gebruiks)diefstal

Bezit van verdovende middelen + winkeldiefstal

20u (+30uGD)
20u

Bezit van verdovende middelen + diefstal met braak

20u (+ 30uGD)

T

1

Bezit van verdovende middelen tav minderjarigen beneden
16 jaar + ongewapende weerspannigheid

20u

T

1

Handel en bezit in het bijzijn van minderjarigen +
opzettelijk toebrengen van slagen en/of verwondingen
tav zijn vader

20u

H

1

Handel in speed

20u

H

1

1040U

H 28
T 24

52

Totaal

De voorbije jaren was de kwalificatie ‘inbreuken op de drugwetgeving’ de meest voorkomende. Sinds 2011 specifiëren
we deze kwalificatie aan de hand van informatie uit de beschikkingen en vonnissen. Een aantal kwalificaties omvatten
dezelfde feiten maar worden in beschikkingen of vonnissen anders geformuleerd; wij kiezen ervoor om deze formulering over te nemen.
1 dossier werd aangemeld zonder kwalificatie van de feiten. Deze jongere had besloten om het leerproject vrijwillig te
komen volgen en deze beslissing werd nadien in een beschikking opgenomen.
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De onderstaande tabellen gaan over 112 dossiers die zijn afgesloten
in de periode van 01/01/2014 tot 31/12/2014.

TABEL 8. PERIODES

SIB-M
De onderstaande tabellen gaan over dossiers die zijn afgesloten in de periode van 01/01/2014 tot 31/12/2014.
Meer concreet gaat het in de onderstaande tabellen over 14 dossiers die voor 2014 werden opgestart en afgesloten
zijn in 2014 en over 29 dossiers die werden aangemeld en afgesloten in 2014. Als het hier gaat over afgesloten dossiers dan gaat het over zowel de stopgezette als de positief afgesloten dossiers. Samen gaat het dan juist over 43
dossiers.
TABEL 8.A. DATUM VAN UITSPRAAK MAATREGEL - DATUM VAN AANMELDING
AANTAL DOSSIERS

%

TOTAAL

DUUR IN MAANDEN

43

100%

0 TOT 1 MAAND

39

90,7

1 TOT 2 MAANDEN

1

2,33

3 TOT 4 MAANDEN

2

4,65

5 TOT 6 MAANDEN

1

2,33

• Gemiddelde: 14 dagen
• Minimum: 1 dag
• Maximum: 161 dagen

TABEL 8.B. DATUM VAN AANMELDING - DATUM VAN KENNISMAKINGSGESPREK
AANTAL DOSSIERS

%

TOTAAL

DUUR IN MAANDEN

43

100%

0 TOT 1 MAAND

26

60,47

1 TOT 2 MAANDEN

8

18,6

2 TOT 3 MAANDEN

2

4,65

3 TOT 4 MAANDEN

2

4,65

4 TOT 5 MAANDEN

2

4,65

7 TOT 8 MAANDEN

2

4,65

11 TOT 12 MAANDEN

1

2,33

• Gemiddelde: 52 dagen
• Minimum: 1 dag
• Maximum: 363 dagen

TABEL 8.C. DATUM VAN KENNISMAKINGSGESPREK - DATUM START EFFECTIEVE UITVOERING
DUUR IN MAANDEN

AANTAL DOSSIERS

%

43

100%

2

4,65

28

65,12

1 TOT 2 MAANDEN

7

16,28

2 TOT 3 MAANDEN

2

4,65

4 TOT 5 MAANDEN

2

4,65

5 TOT 6 MAANDEN

1

2,33

9 TOT 10 MAANDEN

1

2,33

TOTAAL
ÉÉN VAN DE 2 DATA NIET
INGEVULD
0 TOT 1 MAAND

• Gemiddelde: 42 dagen
• Minimum: 1 dag
• Maximum: 279 dagen

De 2 dossiers waarbij één of twee data niet zijn ingevuld zijn dossiers waarbij de jongere en zijn ouders weigerden
tijdens het kennismakingsgesprek om de opgelegde maatregel uit te voeren.
Bij de 2 bovenstaande tabellen zijn er een aantal dossiers waarvan de verstreken periode wat langer is. Dit kan verklaard worden door een aantal mogelijkheden. De voornaamste oorzaken zijn het feit dat er eerst wordt gekozen voor
de uitvoer van een andere gecombineerde maatregel of het kan ook zijn dat de jongere bijvoorbeeld geplaatst is in
een instelling waardoor de uitvoering op zich laat wachten.
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TABEL 8.D. DATUM START EFFECTIEVE UITVOERING DATUM EINDE EFFECTIEVE UITVOERING
DUUR IN MAANDEN

AANTAL DOSSIERS

%

43

100%

2

4,65

0 TOT 1 MAAND

27

62,79

1 TOT 2 MAANDEN

12

27,91

4 TOT 5 MAANDEN

1

2,33

6 TOT 7 MAANDEN

1

2,33

TOTAAL
ÉÉN VAN DE 2 DATA NIET
INGEVULD

TABEL 8.E. DATUM EINDE EFFECTIEVE UITVOERING -

DATUM VERSTUREN EINDVERSLAG NAAR VERWIJZER

DUUR IN MAANDEN
TOTAAL
ÉÉN VAN DE 2 DATA NIET
INGEVULD
0 TOT 1 MAAND
1 TOT 2 MAANDEN

AANTAL DOSSIERS

43

100%

2

4,65

40

93,02

1

2,33

• Gemiddelde: 5 dagen
• Minimum: 0 dagen
• Maximum: 49 dagen

• Gemiddelde: 34 dagen
• Minimum: 1 dag
• Maximum: 34 dagen

TABEL 8.F. DATUM AANMELDING DATUM VERSTUREN EINDVERSLAG
DUUR IN MAANDEN

AANTAL DOSSIERS

%

43

100%

0 TOT 1 MAAND

1

2,33

1 TOT 2 MAANDEN

7

16,28

2 TOT 3 MAANDEN

13

30,23

3 TOT 4 MAANDEN

6

13,95

4 TOT 5 MAANDEN

5

11,63

5 TOT 6 MAANDEN

2

4,65

6 TOT 7 MAANDEN

3

6,98

7 TOT 8 MAANDEN

1

2,33

8 TOT 9 MAANDEN

2

4,65

12 TOT 13 MAANDEN

1

2,33

14 TOT 15 MAANDEN

1

2,33

15 TOT 16 MAANDEN

1

2,33

TOTAAL

Het gemiddelde is gestegen ten aanzien van
vorig jaar. Gemiddeld genomen neemt de volledige
uitvoering van een dossier ongeveer 4 maanden in
beslag. Dit gemiddelde wordt wel wat vertekend door
uitschieters.

• Gemiddelde: 131 dagen
• Minimum: 10 dagen
• Maximum: 481 dagen
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SRIB
De onderstaande tabellen gaan over de 26 dossiers die zijn afgesloten in de periode van 01/01/2014 tot 31/12/2014.
Meer concreet gaat het in de onderstaande tabellen over enerzijds dossiers die in 2014 zijn opgestart en afgesloten
zijn in 2014 en over dossiers die voor 2014 werden aangemeld en afgesloten zijn in 2014. Een afgesloten dossier wil
zeggen, een dossier waarvan het eindverslag in 2014 werd overgemaakt.

TABEL 8.A. DATUM VAN UITSPRAAK MAATREGEL DATUM VAN AANMELDING
AANTAL DOSSIERS

%

TOTAAL

DUUR IN MAANDEN

26

100 %

0 TOT 1 MAAND

23

88,46

1 TOT 2 MAANDEN

1

3,85

3 TOT 4 MAANDEN

2

7,69

TABEL 8.C. DATUM VAN KENNISMAKINGSGESPREK DATUM START EFFECTIEVE UITVOERING
DUUR IN MAANDEN

TABEL 8.B. DATUM VAN AANMELDING DATUM VAN KENNISMAKINGSGESPREK

DUUR IN MAANDEN

AANTAL DOSSIERS

%

TOTAAL

26

100%

0 TOT 1 MAAND

17

65,38

1 TOT 2 MAANDEN

8

30,77

2 TOT 3 MAANDEN

1

3,85

TABEL 8.D. DATUM START EFFECTIEVE UITVOERINGDATUM EINDE EFFECTIEVE UITVOERING

AANTAL DOSSIERS

%

TOTAAL

26

100%

TOTAAL

0 TOT 1 MAAND

17

65,38

1 TOT 2 MAANDEN

8

30,77

2 TOT 3 MAANDEN

1

3,85

TABEL 8.E. DATUM EINDE EFFECTIEVE UITVOERING DATUM VERSTUREN EINDVERSLAG NAAR VERWIJZER
DUUR IN MAANDEN
TOTAAL
0 TOT 1 MAANDEN

AANTAL DOSSIERS

%

26

100%

26

100

DUUR IN MAANDEN

AANTAL DOSSIERS

%

26

100%

2 TOT 3 MAANDEN

1

3,85

3 TOT 4 MAANDEN

5

19,23

4 TOT 5 MAANDEN

4

15,38

5 TOT 6 MAANDEN

3

11,54

6 TOT 7 MAANDEN

5

19,23

7 TOT 8 MAANDEN

4

15,38

8 TOT 9 MAANDEN

1

3,85

9 TOT 10 MAANDEN

2

7,69

12 TOT 13 MAANDEN

1

3,85

Het eindverslag werd steeds binnen de maand na
afloop van het leerproject opgestuurd naar de verwijzer.
TABEL 8.F. DATUM AANMELDING DATUM VERSTUREN EINDVERSLAG
DUUR IN MAANDEN

AANTAL DOSSIERS

%

26

100%

3 TOT 4 MAANDEN

1

3,85

4 TOT 5 MAANDEN

3

11,54

5 TOT 6 MAANDEN

4

15,38

len. Er dient meer rekening gehouden te worden met

6 TOT 7 MAANDEN

2

7,70

de individuele context van de jongeren.

7 TOT 8 MAANDEN

1

3,85

8 TOT 9 MAANDEN

8

30,77

9 TOT 10 MAANDEN

4

15,38

11 TOT 12 MAANDEN

2

7,69

12 TOT 13 MAANDEN

1

3,85

TOTAAL
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Het leerproject is gedeeltelijk een individueel leerproject en de duur van de uitvoering is bijgevolg sterk
dossier gebonden. Dit verklaart de verschillen in periodes die terug te vinden zijn in bovenstaande tabel-

Gemiddeld genomen kunnen we stellen dat een volledig afgerond leerproject ongeveer 8 maanden bedraagt.

DVA
Meer concreet gaat het in de onderstaande tabellen over 11 dossiers die vóór 2014 werden opgestart en afgesloten zijn
in 2014 en over 32 dossiers die werden aangemeld en afgesloten in 2014.

TABEL 8.A. DATUM VAN UITSPRAAK MAATREGEL -

TABEL 8.B. DATUM VAN AANMELDING -

DATUM VAN AANMELDING

DATUM VAN KENNISMAKINGSGESPREK

AANTAL DOSSIERS

%

TOTAAL

DUUR IN MAANDEN

43

100%

TOTAAL

0 TOT 1 MAAND

40

93,02

EÉN VAN DE TWEE DATA
NIET INGEVULD

2 TOT 3 MAANDEN

1

1,92

0 TOT 1 MAAND

3 TOT 4 MAANDEN

1

1,92

4 TOT 5 MAANDEN

1

1,92

• Minimum: 1 dag
• Maximum: 126 dagen

DUUR IN MAANDEN

AANTAL DOSSIERS

%

43

100%

3

6,98

28

58,14

1 TOT 2 MAANDEN

8

18,60

2 TOT 3 MAANDEN

3

6,98

4 TOT 5 MAANDEN

1

2,33

• Minimum: 8 dagen
• Maximum: 150 dagen

In de 3 dossiers waarvan één van de twee data niet is ingevuld, kon er geen kennismakingsgesprek plaatsvinden met
de jongere en zijn ouders. Deze dossiers werden niet opgestart.
Het dossier waarbij het 150 dagen duurde voordat het kennismakinggesprek plaatsvond, betreft een jongere die eerst
zijn gemeenschapsdienst heeft uitgevoerd en waarbij nadien het kennismakingsgesprek voor DVA heeft plaatsgevonden.

TABEL 8.C. DATUM VAN KENNISMAKINGSGESPREK
- DATUM START EFFECTIEVE UITVOERING

DUUR IN MAANDEN

AANTAL DOSSIERS

%

43

100 %

4

9,30

20

46,51

opgestart en 1 dossier waarvan de maatregel na het

1 TOT 2 MAANDEN

7

16,28

kennismakingsgesprek werd ingetrokken. Het dossier

2 TOT 3 MAANDEN

6

13,95

3 TOT 4 MAANDEN

4

9,30

4 TOT 5 MAANDEN

1

2,33

5 TOT 6 MAANDEN

1

2,33

TOTAAL
EÉN VAN DE TWEE DATA
NIET INGEVULD
0 TOT 1 MAAND

In 4 dossiers werden er één van de twee data
niet ingevuld; het betreft 3 dossiers waar geen
kennismakingsgesprek plaats vond en niet werden

waar het meer dan 5 maanden duurde voordat de start
van het leerproject plaats vond, betreft een dossier
waarvan de jongere omwille van zijn werksituatie niet
eerder kon deelnemen.

• Minimum: 6 dagen
• Maximum: 177 dagen
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TABEL 8.D. DATUM START EFFECTIEVE UITVOERING -

TABEL 8.E. DATUM EINDE EFFECTIEVE UITVOERING -

DATUM EINDE EFFECTIEVE UITVOERING

DATUM VERSTUREN EINDVERSLAG NAAR VERWIJZER

DUUR IN MAANDEN

AANTAL DOSSIERS

%

43

100 %

TOTAAL
EÉN VAN DE TWEE DATA
NIET INGEVULD

9,30

0 TOT 1 MAAND

23

53,49

0 TOT 1 MAAND

1 TOT 2 MAANDEN

12

27,91

1 TOT 2 MAANDEN

2 TOT 3 MAANDEN

1

2,33

5 TOT 6 MAANDEN

2

4,65

6 TOT 7 MAANDEN

1

2,33

In de 3 dossiers waar het meer dan 5 maanden
geduurd heeft om het leerproject af te sluiten, betreft
het 2 jongeren die het leerproject volledig individueel
hebben gevolgd. Een derde jongere is tijdens zijn
maatregel geplaatst geworden omwille van nieuwe
feiten. Hij heeft nadien zijn leerproject individueel
afgerond. Bij het merendeel van de dossiers wordt
het leerproject uitgevoerd binnen 1 of 2 maanden.

TABEL 8.F. DATUM AANMELDING DATUM VERSTUREN EINDVERSLAG
DUUR IN MAANDEN

AANTAL DOSSIERS

%

43

100 %

1 TOT 2 MAANDEN

5

11,63

2 TOT 3 MAANDEN

15

34,88

3 TOT 4 MAANDEN

5

11,63

4 TOT 5 MAANDEN

9

20,93

5 TOT 6 MAANDEN

3

6,98

6 TOT 7 MAANDEN

1

2,32

8 TOT 9 MAANDEN

2

4,65

9 TOT 10 MAANDEN

1

2,32

10 TOT 11 MAANDEN

1

2,32

11 TOT 12 MAANDEN

1

2,32

TOTAAL

• Minimum: 40 dagen
• Maximum: 340 dagen
De meeste dossiers worden binnen een periode van 5
maanden volledig afgerond.

AANTAL DOSSIERS

%

43

100 %

4

9,30

38

88,37

1

2,33

EÉN VAN DE TWEE DATA
NIET INGEVULD

4

• Minimum: 7 dagen
• Maximum: 210 dagen
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DUUR IN MAANDEN
TOTAAL

• Minimum: 0 dagen
• Maximum: 31 dagen

TABEL 9. OVERZICHT DEELNAME AAN DE LEERPROJECTEN IN 2014

SIB-M
Deze tabel gaat enkel over de dossiers waarvan de effectieve uitvoering van het leerproject SIB-M is doorgegaan in 2014.
Periode

Plaats

Aantal deelnemers

09/01/14 – 05/02/14

Hasselt

5

T:4

H :1

Afgesloten : 5

06/02/14 – 26/02/14

Genk

5

T:3

H:2

Afgesloten : 4
Stopgezet : 1

02/04/14 – 30/04/14

Genk

6

T:5

H:1

Afgesloten : 6

30/04/14 – 04/06/14

Hasselt

6

T:5

H:1

Afgesloten : 4
Stopgezet : 2

11/06/14 – 03/07/14

Hasselt

5

T:2

H :3

AFGESLOTEN : 4

09/09/14 – 20/10/14

Hasselt

6

T:1

H:5

Afgesloten : 5
STOPGEZET: 1

07/10/14 – 13/11/14

Genk

5

H:1

T:4

Afgesloten : 5

Genk : 3
HASSELT: 4

38

T : 24

H : 14

AFGESLOTEN : 34
STOPGEZET : 4

Totaal : 7

Verwijzer

Afronding

De grote meerderheid van de jongeren heeft het leerproject SIB-M positief afgerond. Dit wil zeggen dat ze de volledige
20 uren cursus hebben gevolgd en de afspraken hebben gerespecteerd en dat er een eindverslag is overgemaakt
aan de verwijzende jeugdrechter. Dit zegt echter niets over het individueel proces dat de jongere heeft doorgemaakt.
4 dossiers ofwel 10,5 % werden negatief afgerond. Deze jongeren hielden zich niet aan de gemaakte afspraken.
De jongeren kwamen bijv. meermaals te laat of kwamen niet meer opdagen. Daardoor werd de deelname aan
het leerproject SIB-M dan ook stopgezet. De gemaakte afspraken staan duidelijk weergegeven in een reglement
dat door de jongeren, de ouders en de begeleiding van het leerproject SIB-M wordt ondertekend tijdens het
kennismakingsgesprek. Er werd voor deze 4 jongeren een stopzettingsverslag overgemaakt aan de verwijzende
instanties.
Het verschil met de 43 afgeronde dossiers van tabel 1 zit in 2 dossiers waarvan de effectieve uitvoering nooit werd
opgestart en 3 dossiers die individueel werden opgenomen.

SRIB
Deze tabel gaat enkel over de dossiers waarvan de effectieve uitvoering van de groep van het leerproject
SRIB is doorgegaan in 2014.
Periode

Plaats

13/02/14 – 06/03/14

Hasselt

03/03/14 – 07/03/14

Hasselt

28/07/14 – 31/07/14
8/10/14 – 29/10/14

Totaal : 4

Aantal deelnemers

Verwijzer
T:1

H :3

6

T:1

H:5

Hasselt

4

T:2

H:2

Hasselt

6

T:1
H:4
VRIJwILLIG: 1

HASSELT: 4

20

T:5
H : 14
VRIJWILLIG: 1

4
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De tabel hierboven gaat over de 10 uren die de jongeren in groep volgen. Hiernaast moeten de jongeren ook nog 10 uren
individuele gesprekken volgen. Deze tabel zegt daarom niets over het positief afronden van het leerproject.
De meerderheid van de jongeren heeft het leerproject SRIB positief afgerond. Dit wil zeggen dat ze de volledige 20 uren
cursus hebben gevolgd en de afspraken hebben gerespecteerd en dat er een eindverslag is overgemaakt aan de verwijzende
jeugdrechter. Dit zegt echter niets over het individueel proces dat de jongere heeft doorgemaakt.
3 dossiers werden negatief afgerond. Twee jongeren hielden zich niet aan de gemaakte afspraken.
De jongeren kwamen bijv. meermaals te laat of kwamen niet meer opdagen. Daardoor werd de deelname aan het leerproject
SRIB dan ook stopgezet. De gemaakte afspraken staan duidelijk weergegeven in een reglement dat door de jongeren, de
ouders en de begeleiding van het leerproject SRIB wordt ondertekend tijdens het kennismakingsgesprek.
1 jongere gaf aan dat hij het leerproject niet meer praktisch haalbaar zag o.w.v. werkomstandigheden.
Er werd voor deze 3 jongeren een stopzettingsverslag overgemaakt aan de verwijzende instanties.

DVA
Deze tabel gaat enkel over de dossiers waarvan de effectieve uitvoering van het leerproject is doorgegaan in 2014.
Periode

Plaats

Aantal deelnemers

Verwijzer

Afronding

08/01/2014 - 30/01/2014

Hasselt

6

H: 5
T: 1
VRIJWILLIG: 1

AfgeROND : 7

19/02/2014 - 12/03/2014

Hasselt

6

H: 4
T: 2
VRIJWILLIG: 1

AfgeROND : 6
Stopgezet : 1

08/04/2014 - 30/04/2014

Hasselt

5

H: 1
T: 4
VRIJWILLIG: 1

Afgerond : 4
Stopgezet: 2

13/05/2014 - 04/06/2014

Genk

5

H: 1
T: 4
VRIJWILLIG: 1

Afgerond : 5
Stopgezet : 1

01/07/2014 - 10/07/2014

Hasselt

4

H: 1

T: 3

Afgerond : 4

14/07/2014 - 17/07/2014

Hasselt

2

H: 1

T: 1

Afgerond : 2

07/10/2014 - 28/10/2014

Hasselt

4

H: 1

T: 3

Afgerond : 3
LOPENDE: 1

03/11/2014 - 24/11/2014

Hasselt

6

H: 3

T: 3

Afgerond : 4
Stopgezet : 1
LOPENDE: 1

Genk : 7
HASSELT: 1

38

H : 17

T : 21

Afgerond : 34
STOPGEZET : 5
LOPENDE: 2

Totaal : 8

De grote meerderheid van de jongeren heeft het leerproject DVA afgesloten. Dit wil zeggen dat ze de volledige 20 uren
cursus hebben gevolgd, de afspraken hebben gerespecteerd en dat er een eindverslag is overgemaakt aan de verwijzende
Jeugdrechter. Dit zegt echter niets over het individueel proces dat de jongere heeft doorgemaakt.
4 jongeren vanuit de Bijzondere Jeugdzorg hebben het leerproject DVA vrijwillig gevolgd. 3 jongeren hebben het leerproject
volledig afgerond. 1 jongere heeft het leerproject niet afgerond aangezien een ander hulpverleningstraject werd opgestart.
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4 dossiers waarin het leerproject DVA werd opgelegd, werden stopgezet. Deze jongeren hielden zich niet aan de gemaakte
afspraken. De jongeren kwamen meermaals te laat of kwamen niet meer opdagen. Daardoor werd de deelname aan het
leerproject DVA dan ook stopgezet. De gemaakte afspraken staan duidelijk weergegeven in een reglement dat door de
jongeren, de ouders en de begeleiding van het leerproject DVA wordt ondertekend tijdens het kennismakingsgesprek. Er
werd voor deze 4 jongeren een stopzettingsverslag overgemaakt aan de verwijzende instanties.
In tabel 1 worden er 8 stopzettingen vermeld tussen 01/01/2014 en 31/12/2014, de overige 4 dossiers die werden stopgezet
maar niet in tabel 9 zijn terug te vinden, zijn dossiers die nooit werden opgestart.
2 dossiers zijn nog lopende. Voor 1 jongere werd tijdens de uitvoering van het leerproject een andere hulpverleningstraject
opgestart. In samenspraak met de verwijzers wordt bekeken of het leerproject alsnog wordt afgerond. De tweede jongere
wordt verder individueel afgerond.

8.5. De combinaties van 2014
AANTAL cOMBINATIEDOSSIERS IN 2014

2013

GD + LP SIB-M

cOMBINATIE

19

39

GD + LP DVA

11

4

GD + LP SRIB

1

2

GD + HB

1

3

GD + HERGO

1

3

GD + LP SIB-M + HB

1

1

GD + LP SIB-M + HERGO

1

1

GD + LP SIB-M + LP SRIB

0

1

GD + LP SIB-M + LP DVA

0

1

LP SRIB + LP DVA

0

1

LP SIB-M + HERGO

1

1

LP SIB-M + LP SRIB
LP SIB-M + LP DVA + HB
TOTAAL

0

2

1 (bij LP DVA 0)

0

37

59

In bovenstaande tabel zien we dat het aantal combinatiedossiers dit jaar sterk gedaald is ten opzichte van 2013. Deze
daling manifesteert zich in de combinatie GD en LP SIB-M. Daartegenover zien we dan weer een stijging van het
aantal combinaties GD met het LP DVA. Er werden tevens minder gecombineerde leerprojecten opgelegd.
We stellen vast dat er éénmaal een verschil van één dossier zit in de tabellen bij de individuele praktijkstatistiek van
de afhandeling in de combinatie met.de leerprojecten SIB-M, DVA en HB. Op het moment dat deze jongere het LP DVA
aan het volgen was, kregen we eveneens het mandaat voor LP SIB-M en HB en werd in deze beschikking verwezen
naar het te volgen LP DVA.
Voor de uitvoering van combinatie-dossiers wordt er doorgaans gekeken wat praktisch de meest haalbare volgorde
van uitvoering is. We opteren er wel voor om de uitvoering van de verschillende maatregelen niet samen te laten
lopen. Deze afspraak geldt niet voor de combinaties met HERGO of HB. De uitvoering van deze maatregel kan wel
gelijktijdig verlopen.

* De bijlagen werden apart toegevoegd, zie 2de bijkomende bundel.
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