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Lentekriebels

Ik plooi de fi scale attesten, wachtend tot de inspiratie voor 
dit voorwoord doorsijpelt. Zoveel mensen die ons in 2012 
weer een mooie gift deden, onmisbare kleine en grotere 
bijdragen aan onze werking. Mensen die van nabij of van 
veraf de kracht van wat Alba doet hebben kunnen ervaren en 
ons daarin willen steunen. We zijn hen allen dankbaar!

Ik schrijf de adressen op de enveloppes, oefen m’n handschrift 
tijdens zo’n zeldzaam moment dat er nog geschreven wordt 
met pen en papier. Ik stel vast dat ik intussen al drie varianten 
voor de “r” heb verzonnen. Wat zou dit willen zeggen over 
m’n persoonlijkheid? Aan’t eind van een woord krult de lijn 
steevast omhoog: teken van optimisme zou dit zijn. Misschien heeft dat wel te maken met de frisse wind die in 
onze zeilen waait sinds januari… nieuwe werking, nieuwe directeur… het telkens opnieuw positief benaderen 
van de jongeren…

Bedenk me dat we misschien ooit projecten zullen organiseren voor jongeren die op school niet hebben 
hoeven leren schrijven. Wat voor complexe problematieken zouden hieruit voortvloeien? Onderzoek heeft 
uitgewezen dat het bijhouden van een dagboek helpt bij het verwerken van twijfels en emoties, en zo 
bijdraagt tot een beter gevoel. Hoe zou het moeten met de verslagen van onderweg bij de lange tochten, 
zonder pen en papier in een tentje op een afgelegen wei of berg? Hoe moeten al die knopen in die jonge levens 
dan ontward worden?

De inspiratie sijpelt stilaan, consolideert zich in fl arden van zinnen. Ik plak de postzegels op de enveloppes. 
Een mooie blauwe vlinder. Een voorteken van de  naderende warmere dagen. De lente komt dit jaar met vallen 
en opstaan. Op een wat zonnigere dag volgt alweer een sneeuwbui of een bevroren nacht. Een herkenbaar 
patroon in jonge levens?… En ook: niemand kan nu nog ontkennen dat de grillen van de natuur een invloed 
hebben op hoe we ons voelen, dag in dag uit. Hoe graag sommigen dit misschien ook zouden willen, we 
kunnen ons hier niet aan onttrekken. Ligt daarin deels de kracht van wat we de jongeren aanbieden; hen aan 
den lijve laten voelen wat die “natuur” kan betekenen? Vanuit dat gevoel van verbondenheid levenskracht 
putten...

We tellen, angstvallig bijna,  de jongeren die door onze handen passeren, turven de begeleidingsdagen. 
Registreren. Berekenen. Herberekenen. Het begin van iets nieuw, nog wat onzekerheid en onduidelijkheid, 
veel te maken afspraken en ‘regels’, maar wel beklemmend duidelijke “eindtermen”. Van overheidswege 
te kwantifi ceren. De kwalifi caties die we daar zelf aan willen geven lijken een bijkomstig toevoegsel.  Wat 
betekent een ‘ondersteunende begeleiding’, een namiddag Weer-Staan, een bemiddelingsgesprek bij Alba in 
het leven van een jongere? Te merken aan de energie die hier dezer dagen bruist, zijn we alvast overtuigd dat 
we ‘iets’ kunnen betekenen! Dat voelen ook de stagiaires bij Gambas en Bal…

Gisteren deden we met het groepje jongeren dat binnenkort mee gaat op ‘ervaringsweek’ naar Frankrijk 
allerlei zotte dingen met stoelen. M’n dochters, die een namiddagje de eer hadden om met mama mee naar 
het werk te mogen, stonden met grote ogen te kijken. Vandaag zit ik weer heel gewoon op m’n bureaustoel, 
maar toch wat popelend… voor de lente, voor al hetgeen er dit jaar nog aan staat te komen… omdat het niet 
zo is dat je omdat het “moet” niet veel  “goesting” in iets kan hebben!

Marjan
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Sinds september 2012 volg ik de 
postgraduaat ‘Handelingsgericht 
werken’ aan de KHLim. Uit deze 
opleiding heb ik ervaren dat werken 
met Duplo een meerwaarde kan 
betekenen. Op onze wekelijkse 
teamvergadering is het de gewoonte 
om een casus uit de praktijk te 
bespreken. Dit gebeurt doorgaans met 
de methodiek van OASE *.  
Als oefening werd het werken met 
sjablonen (initieel werd gedacht aan 
Duplo-poppetjes) geïntegreerd in dit 
model. Dit met als doel om te kunnen 
ervaren  wat het werken met sjablonen 
kan betekenen voor ons, als teamlid 
en/of als bemiddelaar. In dit artikel 
sta ik stil bij de meerwaarde van 
het gebruik van Sjablonen en de 
bevindingen hierover van het team.   

Meerwaarde van visueel ondersteunend materiaal 

Werken met Duplo of sjablonen is ontwikkeld om een visuele 
bijdrage te leveren op een beschreven situatie. Het is als het ware 
een taal erbij. De methodiek wordt vaak gebruikt in de hulpverlening. 
Het kan in verschillende settings gebruikt worden waarin relatie 
en de interactie belangrijk wordt geacht, therapeutisch, bij 
gezinsbegeleiding,  bij dossierbesprekingen, ... . De methodiek is 
complementair aan andere methodieken of gesprektechnieken.  
Men kan o.a. oplossingsgerichte vragen, narratieve gespreksvoering, 
het contextueel denken, de methodiek van bemiddeling 
integreren.

Dossierbespreking met behulp van sjablonen 

* OASE is een acroniem en staat voor oriëntatie, affi rmatie, 
suggestie en evaluatie. OASE is groeps- en constructief  gericht. 
De gespreksmethodiek is  zeer toepasbaar in teamvergaderingen of 
besprekingen. 

“Vertel me iets en 
ik vergeet het, 
laat me iets zien 
en ik onthoud het, 
laat me iets doen 
en ik begrijp het.”
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In de beginfase van een bemiddelingstraject is het voor de jongere (en de ouders) soms moeilijk om te praten. 
Werken met sjablonen kan de dialoog bevorderen. Het gesprek loopt niet rechtstreeks met de bemiddelaar.  
De jongere spreekt eerst via een sjabloon (is veilig), geleidelijk aan kan de jongere hier van loskomen en in 
eigen persoon beginnen te spreken. Ondertussen spreekt de non-verbale taal voor zich. 

Een meerwaarde van sjablonen zit zeker in de actie. Samen met de jongere kan je sjablonen wegzetten, 
verschuiven, herpositioneren, op die manier wordt de bespreking dynamisch. Het kan ook tijdsdimensies 
doorbreken door de posities in de tijd te laten evolueren. De rode draad van een verhaal blijft zichtbaar. 
Sjablonen kunnen aansluiten op het verbale aspect, het herhaalt visueel wat er wordt gezegd. Sjablonen zijn 
bovendien universeel en taaloverstijgend. Het verhoogt de betrokkenheid.

Voor de bemiddelaar is het van belang om praktische vaardigheden aan te leren om de sjablonen te kunnen 
gebruiken. Als de bemiddelaar aan de slag wil gaan zullen de sjablonen vlot en creatief moeten gehanteerd 
worden.  Zelf hierin ideeën op doen en hierin een eigen stijl ontwikkelen kan belangrijk zijn. 

Bevindingen van het team 

Tijdens de oefening werd duidelijk wat de meerwaarde en de bezorgdheden zijn van deze werkvorm, zowel 
voor een dossierbespreking  als in bemiddelingsgesprekken.

Over de dossierbespreking

Bij de dossierbespreking wordt een complexe situatie duidelijker, concreter, visualiseerbaar. Het geeft een 
overzicht (helikoptervisie) van heel de situatie en nieuwe inzichten. De aandacht van de bemiddelaars wordt 
hierdoor versterkt.  Het creëert meer betrokkenheid, er komt meer inbreng, er is meer participatie. Er 
wordt minder snel iets over het hoofd gezien. Dynamieken en context binnen een gezin worden duidelijker. 
Sjablonen kunnen verschoven worden bijvoorbeeld om afstand of nabijheid aan te duiden. Het bevordert  de 
zelfzorg voor bemiddelaars. Ze kunnen de eigen positie als bemiddelaar beter a� akenen. De bemiddelaars 
beseff en dat het dossier zeer ingewikkeld is. 

Voor sommige bemiddelaars was het te abstract, er waren te snelle opeenvolgende gebeurtenissen. Voor hen 
bracht het geen meerwaarde. Zij verwachtten meer overzicht, het mocht schematischer. De bemiddelaars 
moeten goed de aandacht erbij houden. Het neemt meer tijd in beslag. 

Enkele tips die eruit 
kwamen zijn: voldoende 
sjablonen gebruiken , (niet 
enkel fi guurtjes) ook andere 
attributen gebruiken zoals 
koordjes, schatkistjes, 
pennen, blokjes, 
papiertje,…  Het juiste 
gebruik van een type 
sjabloon is belangrijk. Tijd 
nemen om uit te leggen 
wat de bedoeling is om 
deze werkvorm te 
gebruiken en op welke 
manier de casusinbrenger 
dat gaat doen werd ook 
aangegeven. 
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Gebruik in het 

bemiddelingsgesprek

Er zijn meerwaarden die het 
gebruik van sjablonen 
zouden kunnen stimuleren 
in een bemiddelingsgesprek. 
Jongeren  zijn makkelijker 
aanspreekbaar. De 
bemiddelaar verkrijgt meer 
informatie van de partijen. 
Het geeft beter weer hoe 
een partij handelt, denkt en 
voelt. Het draagt bij tot 
symbolische betekenissen. 
Het is zinvol bij mensen die 
gevoelens moeilijk kunnen 
uitdrukken, bij verstandelijk 
beperkte of taalzwakkere 
mensen. Partijen krijgen zelf 
een beter inzicht van hun eigen positie en de positie t.o.v. elkaar.  Het is een meerwaarde bij 
bemiddelingsdossiers met veel betrokken partijen en bij gezamenlijke gesprekken. Het is praktisch haalbaar, 
sjablonen zijn makkelijk mee te nemen. De bemiddelaar kan makkelijker samenvatten en dingen herkaderen. 
Er kan in volgende gesprekken naar teruggegrepen worden. De bemiddelaar kan partijen afstand laten nemen 
van de situatie, ze kunnen het probleem  makkelijker buiten zichzelf leggen. Mogelijk komen de partijen  op 
die manier tot nieuwe inzichten. 

Er is een bezorgdheid bij bemiddelaars omdat de partijen het gebruik van visuele ondersteuning te betuttelend 
zouden ervaren, kinderachtig zouden vinden. Bemiddelaars hebben een nood om de methodiek zelf onder de 
knie te krijgen, anders zou dit de zaken ingewikkelder kunnen maken. Tenslotte is het gevaar voor verkeerde 
interpretatie een reden waarom bemiddelaars zelf nog niet aan de slag gaan met sjablonen. 

Het contextueel denken 

Er kwamen dus heel wat bevindingen uit de oefening. Bevindingen die overeenkomen met mijn eigen indrukken 
over werken met Duplo en sjablonen die ik ervoer vanuit mijn opleiding. Wat in deze dossierbespreking eerder 
weinig aan bod kwam waren de dynamieken uit de relationele ethische dimensie van het contextueel denken. 
Wanneer een gesprek met partijen plaats vindt zal dit eerder wel het geval kunnen zijn. Evenwel zagen we 
loyaliteitenbanden en het eff ect hiervan. Ook merkten we op welke manier dat er een onevenwicht in de 
balans van geven en nemen er soms was. 

Ik denk dat we gerust methodieken mogen blijven uitproberen. Dit draagt bij  tot de teamspirit, het is leerrijk 
en het verruimt inzichten. 

Dirk De Ryck  
herstelbemiddelaar BAL
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Een frisse stagiaire op BAL als vliegende reporter

Na twee weken stage bij BAL verzamel ik al mijn moed om mijn eerste indrukken 
reeds te verzamelen en voor jullie neer te schrijven. Bij deze krijgt mijn innerlijke beleving 
meteen een vuurdoop voor heel Alba. Wat eerst nog een vaag concept voor mij was, werd met 
de dag concreter: Bemiddeling; mijn eerste, onbeheersbare gedachten schrijf ik hier neer. Ik 
hoop jullie hiermee te kunnen inspireren om toch stil te blijven staan met dat werk waar jullie 
mee bezig zijn.

Naarmate ik een beter beeld krijg van het concept ‘bemiddeling’, kan ik ook beter de waarde 
van deze bemiddeling inzien. Het is vertederend om te zien, te lezen of te horen hoe excuses 
kunnen aangeboden worden en vergiffenis geschonken wordt. Mensen die het vertrouwen 
van de samenleving hebben geschonden, kunnen het op een zeer mooie manier terugwinnen 
via bemiddeling. Als ik deze boodschappen van een geslaagde bemiddeling hoor, krijg ik 
onbewust zelf terug meer vertrouwen in deze verbitterde samenleving. We lijken werkelijk een 
altruïstische kern te bezitten, waar spijtbetuigingen een plaats kunnen krijgen. Dit gegeven 
is zeer paradoxaal met de gebeurtenis die er oorspronkelijk aan vooraf is gegaan. Dit ‘als 
misdrijf omschreven feit’ is namelijk een voorwaarde om het proces van bemiddeling op gang 
te brengen. Ik vind het heel mooi hoe, op het eerste zicht, zeer tegenstrijdige belangen zich toch 
stilaan lijken te verzoenen met elkaar: De belangen van een dader en zijn slachtoffer. 

Ondertussen maakte ik ook al contact met de frustraties van een bemiddelaar. Onder deze 
frustraties horen volgens mij bijvoorbeeld partijen die het spook van bemiddeling liever niet 
willen ontmoeten. Dan kan je als bemiddelaar je beste overtuigingskracht en motiverende 
gesprekstechnieken boven halen; het resultaat blijft uit. Een ander voorbeeld van een frustratie 
is de rompslomp aan administratief werk die vaak ook samen gaat met een al dan niet 
opgestarte bemiddeling. Dossiers moeten worden ingelezen, er dienen tussentijdse verslagen 
te komen, eindverslagen, overeenkomsten, … Er wordt door de bemiddelaar dus veel tijd en 
moeite gestoken in elke individuele jongere. Maar gelukkig blijft er toch ook iets over dat deze 
frustraties kan overstijgen. Als een dossier op een positieve manier kan worden afgerond geeft 
dit een grote voldoening. In deze dossiers is er een proces op gang gebracht waar alle partijen 
tevreden op kunnen terugkijken.

Het beeld dat ik hier schets lijkt misschien zeer idyllisch, en dat is het misschien ook. Ik geef 
mezelf het voorrecht van een stagiaire om deze naïeve blik ook nog even vast te houden en de 
bemiddeling op die manier als iets zuiver waardevols te kunnen zien. Ondanks dat idyllische 
beeld komen er toch ook vele voorbeeldverhalen naar boven waarin de bemiddeling werkelijk 
tot indrukwekkende verhalen heeft geleid. Ik denk hierbij aan enkele  voorbeelden rond het 
Provinciaal Vereffeningsfonds, rond gezamenlijke gesprekken, rond Hergo’s, … Hierin kunnen 
we af en toe een glimp van die kracht van de bemiddeling zien schitteren. Het lijkt me dan ook 
belangrijk uit deze ervaringen te blijven putten.

Eén van deze voorbeeldverhalen heb ik zelf al mogen meemaken. Op mijn allereerste Hergo-
bijeenkomst werd er een mooi compromis gesloten tussen een dader en zijn slachtoffers. Er was 
een hoog schadebedrag na een inbraak door twee personen in een sporthal. Het schadebedrag 
lag rond de €5000. Op deze Hergo maakte de advocaat van de jongere een zeer juridisch 
rekensommetje, waardoor de jongere nog maar voor €500 van het totale bedrag aansprakelijk 
zou zijn. De vertegenwoordiger kreeg het woord van de moderator en verkondigde: “Ik kan het 
absoluut niet eens zijn met uw rekensom. Ik vind het vreselijk dat u op deze manier het ‘te 
vergoeden bedrag’ berekent. Maar toch stem ik in met het voorstel. Dit doe ik omdat ik besef 
hoe moeilijk het voor de jongere zal zijn om dit bedrag bijeen te krijgen. Ik besef dat hij daar 
zeer veel energie zal moeten insteken. Dat op zich is mooi en waardevol.”

Zoals u kunt lezen heb ik zeker en vast nog geen spijt van de keuze voor BAL als stageplaats. Ik 
ben zeer verheugd en benieuwd wat de komende maanden me zullen brengen, in de hoop dat 
mijn beeld van herstelbemiddeling deze positieve toets kan blijven behouden. 

Eline Renders
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De eerste dag van mijn stage stapte ik vol goede moed de trein op richting Gambas Brussel. De stageperiode is immers 
een unieke kans om nieuwe inzichten te krijgen vanuit de praktijk. Het was ook al langer mijn ambitie om ooit met 
delinquente jongeren te werken. Gambas Brussel is bijgevolg de ideale stageplaats om ervaringen op te doen.

De eerste dag maakte ik kennis met zowel de collega’s als het cijfermateriaal van Gambas. Ik kreeg namelijk inkijk in 
het archiefmateriaal en de cijfers van 2012. Één van de opdrachten die ik mocht uitvoeren was het neerpennen van de 
aard van de feiten die binnenkomen bij Gambas Brussel. Hierbij kwam er een aantal feiten aan bod waarvan ik nooit 
gedacht had deze tegen te komen bij misdrijven gepleegd door jongeren. Zo hoorde ik mijn stagebegeleidster bellen met 
een jongere. Deze jongere was beleefd en had een enorme inzet om de opgelegde gemeenschapsdienst uit te voeren. 
Wanneer ik later die dag de naam van de jongere tegenkwam bij het neerpennen van de cijfers zag ik dat deze jongere 
verschillende verkrachtingen had gepleegd, ook op zeer jonge kinderen. Dit was voor mij een confronterende ervaring. 
Ik wil werken met jongeren zonder dat de feiten die zij gepleegd hebben invloed hebben op mijn handelen. Ik wist ineens 
niet meer zo zeker of dit wel mogelijk was na het zien van een aantal dossiers. De weken erna hebben mijn collega’s mij 
laten zien dat dit wel degelijk kan. Zij zijn enorm toegewijd aan hun job en de jongeren.

Ik heb op verschillende wijzen met deze inzet van mijn collega’s kennis kunnen maken. Ik heb aan een aantal sessies 
van het project ‘weer-staan’ mogen deelnemen. Het is hierbij de bedoeling om jongeren te versterken in het omgaan 
met zichzelf en met anderen. De twee groepen waaraan ik deelgenomen heb, waren totaal verschillend van elkaar. De 
eerste groep bestaat uit jongeren die vrijwillig mogen deelnemen. Er wordt bij deze groep eerder rond zel� eheersing en 
controle gewerkt. De jongeren zelf zijn voornamelijk uitbundig en zeer actief. De tweede groep bevat leerlingen die door 
de school doorverwezen zijn. Deze leerlingen zijn eerder timide en er wordt bijgevolg meer gewerkt rond het versterken 
van de persoon.  

Ik was zelf vroeger eerder timide en kon mij bijgevolg goed voorstellen hoe die laatste groep zich voelde. Ik ben daarom 
ook heel enthousiast omtrent dat project. Ik weet namelijk dat het moeilijk kan zijn om jezelf te versterken, maar ik heb 
daarentegen ook ondervonden dat het met de nodige ondersteuning zeker kan lukken. 

Bij beide groepen moest er gepompt worden en kwamen er buikspieroefeningen aan bod. De dag erna had ik niet alleen 
veel informatie rond lichaamshouding, focus en de symboliek van rots en 

water verwerkt, maar voelde ik het ook aan mijn armen en buikspieren.

Daarnaast kon ik zowel de start van een dossier als het einde van een dossier 

ervaren.  Bij een eerste huisbezoek ondervond ik dat de jongere die voor 

mij zat iemand was zoals alle jongens uit mijn dorp, op de bus enzovoort. 

De jongere was beleefd en deed zijn verhaal over de feiten. Hierin kwam 

ter sprake dat hij zelf ook slachtoff er was geworden. De politie had hem 

immers slecht behandeld. Ook  was hij door de hoofddader misleid en 

hardhandig aangepakt. Mijn beeld van de politie is nu helemaal anders dan 

voordien. Ik had niet verwacht dat er ook daadwerkelijk politieagenten 

waren die delinquente jongeren slecht behandelen en hen niet als slachtoff er 

erkennen. Dit deed mij nog meer nadenken over het feit dat er meestal 

meerdere problemen schuilgaan achter het delinquente gedrag van de 

jongeren. 

Dit laatste ondervond ik ook tijdens de sessie van ‘weer-staan’ bij de groep 

met het vrijwillige aanbod. Er deed een jongere mee die in zijn school 

niet meer welkom was. Hij nam deel aan ‘weer-staan’ als tijdsbesteding. Ik 

merkte al snel dat hij zeer actief was. Hij kon geen moment stil staan. Zelfs 

wanneer hij een oefening mee mocht voordoen, wist hij achteraf niet meer 

Ervaringen van de eerste weken van een stagiair
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hoe de oefening moest uitgevoerd worden. Hij wou zeer graag bijleren, maar hij had het vermogen niet om aandachtig te 
zijn. In mijn ogen is het bijgevolg ook normaal dat het op school misloopt. Hij kan zich heel moeilijk concentreren en heeft 
bijna elke minuut beweging nodig. Hier spelen meerdere factoren mee die zijn gedrag bepalen. Ook deze ervaring toonde 
de enorme inzet van de Gambas-begeleiders aan om deze jongere te leren omgaan met zijn eigen lichaam en focus. 

Ik kreeg  ook de kans om mee te gaan met een bemiddelaar naar de gemeenschapsinstellingen in Beernem en Ruiselede. 
Zo kon ik ervaren hoe een bemiddeling opgestart wordt. Ook hier bevestigde de bemiddelaar dat zij zich niet baseert 
op de feiten, maar eerst de persoon en zijn/haar motivatie wil leren kennen. We gingen namelijk naar een jongere wiens 
reputatie niet erg goed was. Daar aangekomen was de jongere zeer attent en blij haar verhaal te kunnen doen bij ons. 
Ik ontdekte bij dit bezoek ook dat een bemiddelaar meer kan doen dan enkel informatie geven over de bemiddeling. De 
jongere wordt eveneens ondersteund en geholpen door de bemiddelaar. De bemiddelaar vertelde mij dat zowel Gambas-
begeleiders als bemiddelaars maar voor een korte periode in het leven van een jongere komen. De hele context rond de 
feiten en de problemen van de jongere kunnen zij niet op die korte tijd vatten. Het siert de Gambas-begeleiders dat zij 
toch het mogelijke doen om de jongere ook iets bij te brengen of te helpen naar de toekomst toe. 

Tijdens de teamvergaderingen merkte ik vaak op dat de begeleiders blijven zoeken naar manieren om de jongeren te 
helpen. Langs de andere kant leer ik ook dat ik niet met het idee naar de stage moet komen dat ik de jongere van al zijn 
problemen kan verlossen. Er zijn ook projecten die fout lopen of jongeren die niet willen geholpen worden. Ik zal dat in 
mijn achterhoofd moeten houden, want voorlopig leef ik nog in de utopie dat ik elke jongere verder zal kunnen helpen. 
Toch wil ik dit vasthouden om bij elke jongere met veel toewijding te beginnen. 

Ook bij een volgende ervaring leerde ik dat niet alles altijd loopt zoals gepland. Het ging om het tekenen van een 
overeenkomst omtrent een gemeenschapsdienst.  Toen we aankwamen op de afspraak was de directeur van de 
werkplaats niet aanwezig en moesten we bijgevolg een nieuwe afspraak maken. Wanneer er andere moeilijkheden 
naar voor kwamen, gingen we uiteindelijk op zoek naar een andere werkplaats voor de jongere. Ook hier zag ik dat de 
begeleiders van Gambas geïnteresseerd zijn in de jongere als persoon. Ze gaan er een gesprek mee aan en wanneer er 
problemen ter sprake komen, zoeken ze samen met de jongere naar oplossingen. Daarnaast kan ik zelf af en toe ook mee 
zoeken naar oefeningen of technieken voor jongeren.

Een laatste ervaring van de eerste weken bij Gambas Brussel was een studiedag van Bureau Beke. Dit was weer een totaal 
andere setting en andere ervaring. Op het einde van deze studiedag was er een debat met verschillende actoren uit de 
sector. Het was interessant om te ontdekken dat elke actor een andere visie heeft. Een bemiddeling is voor slachtoff ers 

gelukt wanneer zij hun verhaal hebben kunnen doen tegen de dader. Voor de gerechtelijke actoren daarentegen, heeft 

de bemiddeling een positieve uitkomst wanneer er een overeenkomst is opgemaakt tussen slachtoff er en dader. Het was 

opmerkelijk dat er een aantal aspecten binnen het HCA-gebeuren zich nog niet op één lijn bevinden. Ik ondervond wel 

dat er hier ondertussen hard aan gewerkt wordt. Ook het debat en de studiedag zelf zijn voor mij belangrijke aspecten in 

het verbeteren van de werking van de HCA-diensten en het verder nadenken over bepaalde zaken. 

Ik heb deze eerste weken vooral gezien dat Gambas-begeleiders meer doen dan alleen het uitvoeren van de beschikking 

of het vonnis. Zowel op het vlak van de jongeren als op administratief en organisatorisch vlak gebeurt er veel waar ik uit 

kan leren. Ik kijk alvast uit naar de volgende weken.

Thalyssa



10

In de vorige nieuwsbrief lazen jullie over onze plannen naar aanleiding van de invoer van het “experimenteel 
modulair kader” van onze vrienden van jongerenwelzijn. Naast de bekende onthemingsprojecten, de 
time-outs, en bemiddelen in voorzieningen kondigden we ook een nieuwe werkvorm aan, namelijk “kort 
ervaringsgericht traject” of KET.

De nieuw samengestelde deelwerking van Alba heeft voorlopig nog geen naam. We willen eerst ontwikkelen 
en blijven  tijdelijk  werken onder de noemer “ondersteunende begeleiding”. We zijn offi  cieel van start gegaan 

op maandag 14 januari. Ondertussen zijn we twee maanden verder en het is dus hoog tijd voor een terugblik. 

Verandering, daar kan ik al veel mee samenvatten…

Onze collega Katlijn vertrok eind januari om zich tussen de zorgboeren te gaan nestelen om daar met en voor 

jongeren te gaan werken. In de praktijk is al gebleken dat we Katlijn snel terug gaan tegenkomen om samen 

te werken. 

De een zijn vertrek is de ander zijn komst… Onze nieuwe collega Tim is nu ongeveer een maand aan de slag . 

In een vorig leven moet Tim zeker een piloot geweest zijn, want hij is er hier letterlijk in gevlogen! Welkom en 

succes zou ik zeggen. 

De grote verandering situeert zich uiteraard vooral in de dagdagelijkse werking. De nieuwsbriefl ezers met 

een goed geheugen herinneren zich dat we in 2013 120 jongeren en hun context zullen “ondersteunen”. 

Kortdurend, langdurend, gespreid of continu… Voor elk wat wils!

De werkvorm ontheming organiseren we voor jongeren over heel Vlaanderen. Voor de andere werkvormen 

richten we ons op Vlaams-Brabant en Brussel.

Hier een kort overzicht van wat er de 

voorbije 2 maanden zoal gepasseerd 

is...

 

Voor 4 jongeren organiseerden we een 

KET. Deze werkvorm is nog in volle 

ontwikkeling en iedere vraag van een 

jongere en zijn omgeving kan de start 

zijn van een KET. Wat kan het inhouden? 

De jongeren komen bijvoorbeeld een 

halve dag naar ons en tijdens de actie 

komen er mogelijke thema’s aan bod 

waar deze jongeren iets mee willen 

doen. Wat is dan die actie? En wat 

zijn dan die thema’s? Tijdens een 

ponytocht in Tildonk of al wandelend 

in Bertembos formuleert de jongere 

volgende begeleidingsthema’s: werken 

Ondersteunende begeleiding in 2013... een tocht? een Ket? een Tool?... Een 

vliegende start!



11

rond weerbaarheid, 
communicatie, herstel na 
een confl ict,… Na deze halve 
dag bekijken we of het zinvol 
is om een verder traject uit te 
stippelen, op maat en vraag 
van de jongere en zo lang dat 
de jongere en zijn omgeving 
het nodig vinden.  

Twee jongeren gingen op 
staptime-out. U voelde het 
de voorbije weken ook: De 
koude aan uw kleine teen 
was wel degelijk van de 
vrieskou en daar stapten 
deze moedige jongeren en 
hun begeleiding moeiteloos 
door!

Op een prachtige boerderij aan de rand van Brussel namen twee van onze jongeren deel aan het dagelijks 
boerderijleven gedurende 7 dagen. Er werd genoten van de gastvrijheid en de voldoening van het geleverde 
werk. 

Twee andere jongeren stelden de vraag naar een verblijfstime-out. Het dagprogramma ligt dan niet vast. 
Jongere en begeleider spreken samen af hoe ze de week invullen. 

Bij elk traject bouwen we bij opstart en afronding  refl ectiemomenten in met de jongere en zijn verwijzers/ 
begeleiders . Op die manier  integreren we de ondersteunende trajecten in het begeleidingsparcours van de 
jongere. 

De vragen naar herstelgericht werken en bemiddelen in voorzieningen  namen onze doorwinterde HCA- 
collega’s van het Bemiddelingsburo in Brussel op.  Op dit moment  is er al hard gewerkt in twee lijvige 
dossiers. 

Alle werkvormen zijn te combineren indien het zinvol  is. Zo loopt er nu  een KET complementair en parallel 
aan een bemiddelingstraject. Het geeft boeiende kansen tot samenwerking en expertise delen binnen Alba.

Jullie dachten misschien dat het er niet meer van zou komen? Toch toch! Eind maart start een eerste 
onthemingsproject op van 3 maanden. Twee jonge mannen gaan het avontuur al stappend  tegemoet met 
Max, een van onze anciens.

Als ik goed kan tellen som ik 14 projecten op sinds 14 januari… In totaal waren er 46 infovragen die dan 
uiteindelijk tot 14 projecten hebben geleid. De redenen dat er niet werd opgestart zijn uiteenlopend; er is een 
ander spoor, de jongere is niet meer gemotiveerd, de jeugdrechter is niet akkoord. …

Het was de voorbije twee maanden echt een proces van proberen, ontwikkelen, evalueren, methodes 
aanpassen… een heel boeiende maar ook wel vermoeiende periode. Het actiegericht en fl exibel inspelen op 
wat  jongeren nodig hebben is in ieder geval een hele uitdaging voor het  team en heel Alba. We krijgen veel 
bemoedigende reacties van collega’s uit voorzieningen, van verwijzers, onze eigen begeleiders,  ouders, maar 
vooral van jongeren waar we mee werken en daar doen we het toch voor, niet?

Bert
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WAAROM? … DAAROM!
Maar “daarom” is naar ‘t schijnt geen antwoord, dus...

Er zijn zo van die momenten in je leven die je aanzetten tot bezinnen. Tot terugkijken 
naar de tocht die je reeds hebt afgelegd maar  ook tot dromen van de weg die je nog 
moet bewandelen.

Het afgelopen jaar ben ik zo enkele momenten tegengekomen. Je neemt de kaap van 
50 en beseft dat als je nog iets Anders wil doen het nu wel het moment is. Ook de 
confrontatie met leven en dood, van afscheid nemen en nieuw leven tegenkomen 
zijn zo momenten die je doen stilstaan,  je opnieuw laten aarden. En dan maak je 
keuzes en spring je in iets onbekends … iets nieuw. 

En dan kom je de vacature van directeur bij Alba tegen. Je begint te lezen, te voelen  en stilaan groeit er een 
verbondenheid. Verbondenheid die op verschillende manieren vorm krijgt … de manier van de sollicitaties, 
het meer thuiskomen in de materies waar Alba mee bezig is, een kijk op mens en maatschappij  …. 

Je maakt voor jezelf de klik van “dit is het, hiervoor wil ik gaan” … Je wilt er voor gaan omdat je eigen invulling 
in het handelen en je beeld naar mensen, maatschappij gelijk loopt met de kijk van de organisatie. Dat je in het 
voorbereiden van je gesprekken teruggrijpt naar je eigen mensvisie en voelt : … ik kan hier terug mee aan de 
slag ….

En dan krijg je de job en mag je er ook voor gaan en volgt de verdere ontdekking. Ontdekking van de 
uitdagingen die er allemaal liggen en moeten worden aangepakt. Kom je een warm team tegen met 
gemotiveerde en enthousiaste mensen die er staan en ondanks de moeilijke tijden er in blijven geloven. 
Een team met ook wel ‘eigen’ karakters … maar dat maakt het boeiend.  Met werkingen met hun eigen 
gedrevenheid en knowhow, maar ook met heel veel gemeenschappelijkheid.  

Een beeld waar ik graag naar verwijs is een groene stoel gemaakt van klei. Geen enkele poot is het zelfde maar 
we hebben ze wel allemaal nodig om een stevige organisatie uit te bouwen. Dit beeld wil ik blijven bewaken 
en behouden en dit zal ook de uitdaging voor de toekomst zijn en tevens een uitdaging op alle niveaus van 
de organisatie. Iedereen heeft haar of zijn plek en is belangrijk en heeft hier ook zijn verantwoordelijkheid in. 

Ook dit zal een uitdaging zijn 
maar waar een wil is, is een 
weg.

Ik wil afsluiten met een beeld 
dat voor mij symbool staat 
voor de stevigheid van de 
organisatie en het baken dat 
Alba is voor heel wat 
jongeren waarmee we op 
weg gaan. Hopelijk is deze 
stevige boom een rustpunt, 
een boei voor jongeren waar 
ze energie halen om verder 
hun eigen weg af te leggen. 

Gard
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Uit de oude doos...

Op de cover van het boek ‘Ik dus naar Compostela’ prijkt een foto van een tocht uit de beginjaren van Oikoten. Nu pas 26 
jaar later kreeg de jongen met de hond die je daarop ziet oude foto’s in handen van zijn tocht; een fi lmrolletje van onder 
het stof gehaald, levendige herinneringen. De sfeer die deze beelden uitstraalt spreekt voor zich...

De eerste keer de tentjes 
opzetten... alle begin is 
moeilijk.

The long road ahead...over 
bergen en dalen

“De enige foto die ik heb van voor 
1991...Vandaag (februari 2013), juist 
na 26 jaar, kreeg ik van de begeleider 
nog enkele foto’s van deze tocht, ik 
ben er zelf door geraakt, mezelf te 
zien..., zo ontspannen, genietend van 
het leven, zonder zorgen en... wie me 
kent, een zeer zeldzaam gebeuren: ik 
glimlach...!”

Binnenkort verschijnt de 4e en meteen 

ook de laatste druk van het boek ‘Ik dus 

naar Compostela’, op 500 exemplaren, 

en met een geactualiseerde tijdslijn met 

de tochten van het voorbije jaar. Heb 

je de verhalen uit 30 jaar geschiedenis 

van Oikoten nog niet in huis? Je kan je 

exempaar bestellen bij Alba met een 

mailtje naar boek.oikoten@alba.be... 

Op = Op!



 Rockster-allures onderweg...

“In Spanje / Portugal aan het strand, waar een vuurtoren is die op het verste punt 
in zee staat van het Westen in Europa ), zeer onduidelijk, maar beter kon niet.
Het begon door te dringen dat de tocht ten einde was...
Een moment waar ik het heel moeilijk mee had...
Ik had iets uniek gedaan dat nooit meer zou gebeuren en onbetaalbaar is!
Het was de beste tijd van mijn leven die nooit werd geëvenaard...!”

(Dankjewel Dirk voor het delen van deze foto’s!)
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