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De zomer is er met volle overgave aan begonnen. 
Een zomer vol belofte…  Wordt het een zomer 
waarin we de vruchten kunnen plukken van enkele 
maanden hard werken?

We vliegen er alleszins meteen stevig in: de eerste 
week gaat van start met de eerste editie van 
het BZW kamp in samenwerking met Cachet. 
Alleenwonende jongeren mogen elkaar een 
weekje inspireren, ondersteunen, en ook samen 
wat lol beleven in het mini-paradijsje op Les 
Jooqes te Biez.

In juli zal er ook nog iemand anders invliegen.  Na 
het een aantal maanden zonder directeur gered 
te hebben - dankzij weer eens een tandje bij in het 
beleidsteam! -  zullen we Tom Herbots aan boord 

hijsen. Tom is geen onbekende voor Alba: een tiental jaar geleden werkte hij nog als begeleider voor Oikoten, 
en de voorbije jaren was hij lid van de raad van bestuur.  We verwelkomen Tom nu als directeur en wensen 
hem veel succes! We kijken uit naar een stevige frisse wind in de zeilen.

We zaten de voorbije maanden natuurlijk niet stil, ook onze wereld draait hoe dan ook door. Bij BAL 
werd er bijvoorbeeld een reportage in elkaar gebokst over Hergo. Op 31 maart werd de DVD met de 
reportage voorgesteld aan een ruimer publiek. Intussen werd er onder de beelden ook een franse en 
engelse ondertiteling geplaatst, en kon de dvd met enkele bemiddelaars  mee naar Dublin. De  cijfers 
daarrond zal je wellicht in onze “infographic” van 2014 terugvinden. Moest je je nog afvragen wat er allemaal 
gebeurd is binnen/door/rond Alba in 2013: een korte en bondige samenvatting daarvan vind je achteraan deze 
nieuwsbrief. Het uitgebreide kwaliteitsverslag is op onze website te vinden.

Ook bij Gambas (ttz de alternatieve maatregelen) zetten ze graag jongeren in beweging, onder andere in hun 
hoofd.  Bijvoorbeeld, heel wat leerprojecten, zoals je kan zien in ons overzicht. Maar soms, en passant, wordt 
er daar ook al eens een stagiaire door elkaar geschud. Dat kan je kijk op de draaiende wereld en jezelf ook 
grondig veranderen. Niet alleen jongeren hebben daar baat bij blijkbaar.

De jongen met de boekentas waar Sophie over vertelt in deze editie, zag ik ook toekomen op het Alba-erf te 
Herent. Blijkbaar was er voor de doelgroep 6-12 jaar nog een gat in de integrale -jeugdhulp-markt… Ik prijs 
mezelf gelukkig dat mijn meisjes nog (redelijk) zorgeloos kind kunnen zijn, dat ze maar met 2 moeten strijden 
om mijn individuele aandacht. Ik denk aan de juf die vindt dat m’n oudste ‘toch nog erg jong is voor haar 
leeftijd’ en ben blij dat ze zo zichzelf mag zijn zonder buitenproportionele bagage. Hier en daar proberen 
die bagage lichter draagbaar te maken, door het hervinden van eigen kracht, door op zoek te gaan naar 
verbinding en herstel … maar weer eens een kleine samenvatting van hetgeen waar Alba voor wil staan, nu 
ook voor druppeltjes en kiezeltjes. Morgen gaan we het jongetje met de boekentas voorstellen aan twee 
guitige (en totaal zorgeloze en onbevooroordeelde) heertjes, de pony’s Diego en Ramon. Ik ben benieuwd 
naar het ‘gesprek’ dat daar zal ontstaan…

En in Biez zullen ze wel zeker vruchten kunnen oogsten en plukken, zoals patatjes, tomaten, paprika, 
frambozen en ...wilde bloemenhoning! mmm...

Marjan
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Maandag, 31 maart, 13 uur, de trappen van het gemeentehuis van Heverlee, mensen komen toe, de 
raadszaal als decor voor de voorstelling van onze reportage van Hergo.

Een moment waar we toch twee jaar naar toegewerkt hebben en naar uitgekeken! Twee jaar geleden 
ontstond het idee bij de Hergo moderatoren om een reportage te maken over Hergo. Meteen 
dachten we aan getuigenissen van partijen die deelgenomen hebben aan een Hergo. Want het zijn de 
belevingen en de verhalen van de rechtstreeks betrokkenen die het de moeite waard maken.  Onze 
motivatie was om publiek, verwijzers, collega’s warm te maken voor Hergo. 
Want ondanks de wettelijke verankering van 2007 in de hernieuwde wet op de jeugdbescherming 
blijven de verwijzingen slechts met mondjesmaat doorkomen. Zowel in Brussel als in Leuven hebben 
we positieve ervaringen sinds de experimentele start in 2000. Toch merken we dat het ‘sleuren 
en trekken’ blijft om de juiste dossiers doorverwezen te krijgen voor Hergo en een min of meer 
jaarlijkse continue doorstroom te hebben van dossiers. Zo krijgen we het ene jaar 9 verwijzingen en 
het volgende jaar 26,…. 
De DVD brengt de verhalen van deelnemers aan een Hergo bijeenkomst; twee slachtoff ers van 
diefstal met geweld en 1 jonge dader brengen hun ervaringen in beeld. 
Met dank aan Cera foundation voor de middelen en aan DIKADOKU voor de productie schept de DVD 
een mooi verhaal ervaringen.

Het panel die dag bestond uit Leo Van Garsse (UGent), Bauke Pousseels (HCA Vlaanderen), Kim Geelen 
(Slachtoff erhulp Leuven) en Peter Casteur (Kabinet Welzijn). Na het bekijken van de DVD waren ze 
het unaniem eens; het is een goed product, de reportage geeft een genuanceerd beeld waar het 
bij herstelrecht over gaat, de verhalen 
nemen je mee in de gedachten, gevoelens 
en ideeën van de direct betrokkenen. 
Het is ook een eerlijk verhaal, naast 
een positieve ervaring wordt er ook een 
minder positieve ervaring gebracht.
Dankzij onze vertrouwde moderator, Jan 
Huys (vrijwilliger-bemiddelaar en 
vrijwilliger Hergo moderator bij BAL) 
ontspon zich een pittig debat.

Kritische vragen kwamen er naar het 
verdere pad van de DVD, is deze gemaakt 
voor het brede publiek? Wat gaan jullie 
doe met de DVD? Kan de DVD Hergo 
toegankelijker maken voor slachtoff ers? 

Voorstelling reportage Herstelgericht Groepsoverleg 
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Wat is jullie strategie?
Vanuit het panel kwam eveneens de reactie dat het eigenlijk niet opgaat dat het promoten en bij 
uitbreiding het voortbestaan van Hergo uitsluitend een verantwoordelijkheid zou zijn van de HCA-
diensten. 
Momenteel kampen de meeste HCA-diensten in Vlaanderen met een onderbenutting van het Hergo 
aanbod, voor gans Vlaanderen gaat het immers over een 100-tal dossiers. Er wordt aangebracht dat 
structureel overleg met de gerechtelijke verwijzers hier een meerwaarde zou zijn, maar dan hebben 
we wel nood aan iemand met een mandaat…
Een ander knelpunt dat wordt aangegeven is de verhouding van Hergo tot bemiddeling. De wet 
positioneert beide methodieken niet ten opzichte van elkaar. Het aanbod van bemiddeling wordt 
vaak gedaan, soms wordt het zelfs een automatisme van het parket. In een later stadium overweegt 
de jeugdrechter geen Hergo want dit zouden vijgen na Pasen zijn. Omgekeerd wordt de vraag 
ook opgeworpen; indien het parket geen aanbod van bemiddeling deed, waarom zouden de 
jeugdrechters dan nog het aanbod van Hergo overwegen? En zo is de cirkel rond?! Vanuit het publiek 
was op dit gegeven weinig reactie, de magistratuur was helaas afwezig.

Gaan we met deze DVD verder dan onze Brusselse en Leuvense regio? De plannen zijn er wel en zelfs 
al gedeeltelijk gerealiseerd. De DVD werd ondertussen dankzij DIKADOKU ondertiteld in het Frans 
en het Engels en enkele collega’s toonden de DVD op het congres van het Europees Forum voor 
Herstelrecht te Belfast.
Ook onze collega’s over de taalgrens zijn geïnteresseerd. Dus het zal zeker een product zijn om het 
gesprek over herstelrecht aan te gaan, en bij uitbreiding het gesprek over de rol van de burger in ons 
recht.
Onze plaatselijke verwijzers kregen alvast een exemplaar en onze collega’s maakten we warm om 
deze ook te verspreiden naar hun verwijzers.

We hopen dat de DVD veel bekeken zal worden en dat het zowel het herstelrecht als het concept van 
Hergo bespreekbaar maakt.

De productie van de DVD maakte voor ons opnieuw duidelijk dat deelname aan een Hergo-
bijeenkomst en aan een reportage hierover allerminst vanzelfsprekend is. Dank  dan ook aan de 
partijen om hun ervaringen te delen en speciale dank aan Koen en Bie voor hun volgehouden 
enthousiasme om dit product tot een mooi einde te brengen.

Wil je de reportage graag bekijken?

De dvd is te koop voor €15, inclusief 
verzending.

Je kan ze bestellen met een mailtje 
naar marjan.reynaert@alba.be.
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Dankbaar voor een kans ging ik van start bij Gambas! 
Met hier en daar enkele aannames over de werking. 
Gepassioneerd door het engagement: “jongeren 
een tweede kans geven door/naar herstel, een kans 
naar een toekomst.” Na 3 maanden verwierf ik een 
verrijkte blik dankzij de open visie van Gambas. 
Zelf heb ik een weg afgelegd van de aanname 
‘streng controlerend optreden ten opzichte van 
de jeugddelinquenten’ naar de realiteit ‘op maat, 
samen, vanuit hun waarheid naar hun toekomst’. 
Het loslaten van het streven naar ‘de absolute’ 
waarheid, ieder zijn verhaal als recht.
Natuurlijk nog steeds meerzijdig partijdig ten opzichte van de maatschappelijke norm en het 
slachtoff er. In die zin een scala aan perspectieven en referentiekaders bieden, omdat in de jonge 
levensjaren deze soms nog beperkt zijn; met als krachten ‘open mind en discovery’. Kaderen 
van verschil in visies, verwachtingen, aandelen en rollen. Met het afgebakende karakter soms als 
beperking om contextueel aan de slag te gaan. In tegenstelling tot deze sterkte bij een HERGO.

Een vertrouwensrelatie ‘joinen’ als schild tegen weerstand. Dit alles natuurlijk met als vertrekbasis de 
sterke visie van Gambas: een evenwicht tussen herstel, bescherming en sanctie als streefdoel. Een 
ruim aanbod, op maat werken en innovatie als middelen.  Aanbod aan expertise, begeleidersstijlen, 
werkwijzen, ervaringen, eigenheid en uniekheid, leerprojecten, methodiekjes, netwerk, samenwerking 
en vooral vrijheid. De condities om ‘op maat’ van de jongeren te kunnen werken. Nergens heb ik de 
betekenis van deze term zo tot zijn recht zien komen als hier. 

Defi niëring die de lading dekt: de Gambas-begeleider is  de producent die omstandigheden 
probeert te scheppen om van de regisseur zijn leerproject een succesverhaal te maken. Belangrijke 
doelstellingen: inzichten verwerven in eigen handelen, stilstaan bij het delict en de gevolgen  en het 
voorkomen ervan, het verwerven van kennis over de wereld van en rondom de jongere. Vrijheid 
en vertrouwen als maatstaven voor het ruim engagement en het progressieve karakter, steeds op 
zoek naar verbetering. Koorddansers tussen bezorgdheid en vrijheid ten opzichte van de jongeren. 
Door samen paden te verkennen, maar de verantwoordelijkheid  over welk ze bewandelen bij hen te 
laten.

Dankuwel zegt niet genoeg voor de ervaringen en vaardigheden die ik hier heb gekregen/geleerd. 
Ik voelde mij hier ontzettend goed en gewaardeerd! Daarom doe ik er een serieuze laag respect 
bovenop! Hopelijk tot in de snelle toekomst en een warme oproep om zo blijven verder te doen!

Dikke merci!!! 
Groetjes, Aster

new world, through different eyes…
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Gisteren kwam ik op ons “erf” in Herent een kleine jongen tegen, aan de hand van zijn begeleider, 
boekentaske in de hand.  Het was wat vreemd : de gemiddelde leeftijd van de jongeren die je 
normaalgezien op het erf van Alba ziet, is 16 jaar. Deze jongen, ik zal hem Jacko noemen,  was zeker 
10 jaar jonger. “Jullie zijn zeker op zoek naar  mijn collega Dagmar?”, zei ik. 
Het jongetje knikte. Hij keek nieuwsgierig, was niet echt verlegen. Wist hij veel dat hij de allereerste 
deelnemer was voor een  nieuwe werkvorm binnen Alba : ondersteunende begeleiding voor jonge 
kinderen tussen 6 en 12 jaar. 

Een tweetal jaren geleden, kregen we als team ontheming de boodschap dat “naar Compostela 
stappen” niet meer zou volstaan, maar dat we onze werking grondig moesten heruitvinden. We 
zouden een “Dienst Ondersteunende Begeleiding” worden, enfi n dat verhaal kent iedereen intussen. 
Een van de eerste stappen die we na deze aardverschuiving terug zetten, was een verkenningsronde 
in onze regio om de noden en behoeften aan ondersteunende begeleiding in kaart te brengen. Wat 
kunnen wij met onze expertise betekenen voor de voorzieningen in onze regio? Een van de dingen 
die hieruit naar voren kwam en die Jo binnen Tool ook al wel had opgevangen, was de nood om iets 
te doen voor jongere kinderen. 
Voor adolescenten bestaat al langer een divers aanbod aan time out, alternatieve dagbesteding, e.d. 
Voor jongere kinderen zijn er nog niet veel initiatieven op dat vlak. Daarom richtten we binnen de DOB 
een “denktank jonge kinderen” op. We nodigden 
de partners in de regio uit die met deze doelgroep 
werken en er volgden 2 boeiende en inspirerende 
vergaderingen. 

Hieronder schets ik jullie enkele gedachten uit onze 
brainstorm waar we graag verder mee aan de slag 
gaan. 

De kinderen leven bijna continu in groep (op school, 
in de leefgroep,…). Sommige momenten zijn extra 
druk  in leefgroepen  en leggen ook veel druk op de 
kinderen, de uren na school bijvoorbeeld. Het zou 
waardevol zijn als kinderen hier af en toe kunnen 
uitstappen en  wat individuele aandacht krijgen. 

Agressie is ook een veel voorkomend probleem. 
Zeker als het  tot crisissen leidt die elkaar opvolgen 
en de situatie in de groep onhoudbaar maakt. De 
enige oplossing is dan om het kind van groep 
te verschuiven of naar het Luck, Gasthuisberg, te 
brengen. Maar deze oplossingen voelen voor het 
kind vaak als een afwijzing. Door rustpunten in te 

KET voor de KETjes



8

bouwen, het kind af en toe eens uit de drukte 
van de groep te halen en individuele aandacht 
te geven, kunnen deze crisissen misschien 
vermeden worden. Organisaties geven aan dat 
het erg moeilijk  is om  dit zelf te organiseren. 
Ook vorming, in kleine groepjes,  rond agressie 
en sociale vaardigheden zou welkom zijn Er 
wordt veel interesse getoond in een variant 
van het rots-waterprogramma voor jonge 
kinderen, “Kiezeltjes en Druppeltjes” gedoopt. 
We zouden dit in de toekomst graag in ons 
aanbod opnemen. 

Rond samenwerking met ouders  kwamen 
er ook vragen naar boven. Het opnieuw 
opbouwen van contact tussen ouders en kinderen, die al lang niet meer samenleven, is niet evident. 
Het zou goed zijn hierbij ondersteuning te bieden,  die ouders op weg zet,  hen inspiratie geeft wat ze 
met hun kind kunnen gaan doen. Voorzieningen hebben de tijd niet om hier intens mee aan de slag 
te gaan. Een laagdrempelige ondersteuning zonder al te veel druk op de ouders zou een hulp zijn. 

Al deze behoeftes omtrent ondersteunende begeleiding  voor jonge kinderen sluiten perfect aan bij 
onze werkvorm “KET”, Krachtgerichte Ervaringstrajecten. “Ket voor de Ketjes” als het ware. Hier 
kan er individuele aandacht zijn om met de kinderen rond bepaalde thema’s aan de slag te gaan. 
Ook een groepsaanbod in de vakantie in  Biez of  “kiezeltjes en druppeltjes”-groepjes behoren tot 
de mogelijkheden. Maar het hoeft niet altijd zo te zijn dat de kinderen tot bij ons moeten komen : 
soms is het zinvoller dat hun eigen begeleider met hen aan de slag gaat. Dan wil Alba gewoon een 
consultatie- of inspiratiebron zijn voor deze begeleider. 

Werk aan de winkel dus. We besloten onze denktank verder te laten functioneren als adviesgroep. 
Op die manier kunnen we ons aanbod gaandeweg ontwikkelen in overleg met de gebruikers ervan. 

Enkele weken na onze laatste “denktank” stond Jacko dus met zijn boekentasje  op ons erf. Ik 
heb hem jammer genoeg niet meer teruggezien die dag, omdat ik een afspraak buitenshuis had. 

Maar toen ik later terugkwam, zat 
Dagmar er alleszins tevreden bij. 
Vertederd ook door deze slimme 
kerel, die toch al zo’n grote rugzak 
met zich moet meeslepen.  Hij 
zal nog terugkomen, dit jongetje, 
om verder te bouwen aan zijn 
totempaal en zo zichzelf  en zijn 
talenten wat beter te leren 
kennen. 

Sophie
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