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Het wintert. Lauwtjes. De dagen blijven nog wel even kort en somber en de nachten lang en donker. 
Het is vandaag de laatste dag ooit! Maar morgen, het begin van het einde, toch al weer de kortste 
dag!…

Als u dit leest is de onheilspellende interpretatie van de mayakalender niet correct gebleken,  is het nog steeds 
winter (geen heet hellevuur) en maakt u zich klaar voor de eindejaarsperiode. ‘t Is te zeggen: sommigen 
neigen er naar zich uit de voeten te maken, walgend van de overvloed aan ‘consumerism’ die dezer dagen 
tentoon wordt gespreid. Anderen koesteren dan weer de extra warmte en gezelligheid die de hoop op 
de terugkeer van het licht na de donkere winterdagen wakker houdt.  Steeds meer wordt er opgeroepen 
tot ethisch of bewust consumeren vanuit een verlangen naar duurzaamheid en sereniteit dat zeker in deze 
periode op zijn plaats lijkt. Je kan bijvoorbeeld een “andere” kerstmarkt bezoeken, waar het niet enkel 
commercie is, maar waar ook plaats is voor wat menselijke waarde (en waardigheid). Nu we in deze periode 
wat meer ‘binnen’ zitten, worden we misschien ook eerder geconfronteerd met wat we (al) hebben, en niet 
zozeer met al wat daarbuiten (nog) te krijgen is. Hetgene te waarderen wat je al in huis hebt… Zo hebben we 
het bij Alba ook bekeken na de vraag van de overheid om ons aanbod te vernieuwen. We zijn gaan kijken wat 
we al in huis hebben, en wat we daar meer en beter mee kunnen doen.

Misschien heeft u, al dan niet naar aanleidingen van de doomsdaysberichten,  dit jaar geleefd alsof 
het ‘t laatste was dat zou komen. Zo is het toch een beetje geweest bij Alba, en dan vooral voor 
Oikoten…  De “laatste” tochten zijn vertrokken in de nazomer, en intussen zijn de “laatste” stappers terug 
naar huis gekeerd, en hadden we daarvoor 
de “laatste” terugkomstreceptie. Maar waar 
er “laatsten” zijn, zijn er logischer wijs ook 
“eersten”. En reken maar dat er in 2013 
heel wat “eersten” gaan zijn.  Over wat 
Alba allemaal in petto heeft voor jullie het 
komende jaar leest u meer verder in deze 
nieuwsbrief.

Als u dit leest, is de laatste dag niet 
gepasseerd, maar wel de winterzonnewende, 
en dus de eerste dag van de terugkeer van 
het licht. De zon verschijnt nu voor ons 
iedere dag weer een beetje vroeger, en 
blijft wat langer hangen… we kunnen weer 
naar de zomer toeleven. We kunnen ons 
voorbereiden op een verhuis van de kachel 
naar de barbecue. Na enkele maanden van 
introspectie bereiden we ons voor om naar 
buiten te treden met een vernieuwd aanbod. 
Natuurlijk is dit het uitgelezen moment om 
terug te blikken op het voorbije bewogen jaar. 
Velen van jullie hebben met ons meegeleefd, 
en ons op verschillende manieren steun 
betuigd… en dat doet deugd! Daarvoor 
dank: ieder gebaar, iedere bijdrage wordt 
geappreciëerd!

Marjan
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Op 25 september  werd er binnen 

ALBA de HCA-dag georganiseerd. 

Afspraak op BaL... 

Het was mijn inziens een 
inspirerende dag, waarvan een 
groot deel werd besteed aan het 
zogenaamde “Worldcafé”. Doel 
was om door middel van enkele 
vragenrondes de deelnemers uit 
te nodigen om antwoorden te 
geven en  ideeën te opperen. Het 
centrale thema was 
“samenwerken”.  Talrijke ideeën 
kwamen naar boven. Kernwoorden 
uit de vragenrondes van het 
worldcafé werden samengevoegd 
in een woordencloud: ‘ elkaar’, 
‘kijken’, ‘zoeken’, ‘samenwerking’,  ‘jongeren’,  ‘leren’, ‘ruimte’, ‘kruisbestuiving’, ‘vorming’ en nog 
veel meer. Zelf wil ik enkele niet onbelangrijke woorden onthouden en met jullie delen: lachen, 
humor, zingen, dansen en feesten.  Het verlaagt drempels, het helpt om spanningen te reduceren en 
te relativeren.

Als je ideeën niet omzet in daadkracht dreigen ze te blijven hangen in de cloud.  Dus voilà, onder 
het motto ‘zo gezegd zo gedaan’ werden de vliegende reporters  in het leven geroepen. Katty 
(Bemiddelingsburo), Lotte (Gambas) en ik (Dirk, BAL) gingen  eens over het muurtje kijken bij 
de andere HCA-deelwerkingen.  We werden uitgenodigd op de teamvergaderingen van de andere 
teams. Tot overleg en conclusie zijn we (nog) niet gekomen, daarvoor moeten we de koppen nog bij 
elkaar steken.  Maar de eerste indrukken over hoe het er teamdynamisch aan toe gaat hebben we 
wel al kunnen ervaren. In de wandelgangen hoor ik hier en daar toch wat nieuwsgierigheid. Niet zo 
vreemd:  nieuwsgierigheid is een kwaliteit van elke HCA-medewerker. Vragen als: “ hoe was het?”, “ 
hoe gaat het er ginder aan toe?” , “wie heb je gezien?, …?”.  Ik kan het dan wel wat beschrijven,  maar 
de ziel van een team krijg je toch niet zo makkelijk te pakken. Elk team is zowat als een gezin. Er zijn 
bewuste en onbewuste afspraken en regels. Er zijn contextgerelateerde en onderlinge dynamieken 
die maken dat er verschillen zijn. En dat mag , moet misschien wel, omdat je nu net van die verschillen 
kan leren. Wat doen die anderen? Waar zijn ze mee bezig? Kan dat dan voor ons als team ook zinvol 
zijn? Wat doet een team goed; welke inzichten, methodieken, … kunnen we van elkaar leren?  

De vliegende reporters
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Ik vond het alleszins een leuke sfeerproever. 
Aan de teamtafel  zaten stuk voor stuk 
aangename mensen:  gedreven, 
geïnteresseerd en met enorm veel 
capaciteiten. Volgens mij zijn we als HCA-
dienst qua “human capital” op die manier nu 
reeds haast onbetaalbaar. 

Verder werken aan samenwerking en 
uitwisseling kan ons alleen maar nog meer 
in onze kracht zetten, ‘eigen kracht’ .  Als 
vliegende reporters zullen we in een volgende 
stap onze ideeën verder uitwisselen en een 
paar voorstellen bundelen waarmee we 
samen met de teams verder aan de slag 
kunnen.

De Ballers hebben sinds enige tijd een schildpad als een soort van inspiratie- en verbeeldingsmascotte. 
De schildpad als beeld dat ons alvast binnen BAL verbindt. “Gedrevenheid” is één van de woorden 
die een schildpad bij mij oproept. Wel, in elke deelwerking heb ik die gedrevenheid kunnen vaststellen. 
Als HCA’er  wil en durf je er voor te gaan, je durft je nek uit te steken.  Het doet me denken aan 
een uitspraak van Annemie Turtelboom op het vrt-journaal van 10 december: “Als een schildpad 
haar nek niet uitsteekt geraakt ze 
niet verder”. En Markske van de 
Kampioenen kan dan wel opmerken 
“…de start was in elk geval perfect”. 
Ik durf en wil (met enige 
voorzichtigheid) aangeven dat we 
hierop kunnen verder werken. 
Misschien traag  als een schildpad, 
maar met uitgestoken nek en in één 
richting: vooruit.
  
Tot slot. Bij Bemiddelingsburo sluit 
de teamverslaggever af met een 
zelftoegevoegde quote, een ludiek 
nadenkertje. Kwestie van een 
concrete, vruchtbare kruisbestuiving 
op  gang te brengen, geef ik alvast 
mijn quote mee :  

“Een schildpad kan meer over de 
weg vertellen dan een haas”.

Dirk De Ryck 
vliegende reporter
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Op 31 december 2011 trok Dimi Dumortier de deur van Oikoten achter zich dicht om nieuwe wegen op te 
zoeken. Het was Dimi van harte gegund, na drie voettochten met 2 jongens en vele jaren oneindige inzet als 
projectverantwoordelijke. Het is nu bijna een jaar later: hoe zou het met den Dimi zijn?
Oikoten ineens loslaten was niet exact wat hij deed, we kunnen moeilijk zijn inbreng voor het boek over 
30 jaar Oikoten over het hoofd zien. Aan Dimi en zijn kompaan Karsten de Vilder danken we ook de mooie 
Koppenreportage waarin ze met de deelnemers van toen terugblikken op hun tocht  en op de documentaire 
van Ommekaar.

Is Dimi nu fulltime televisiemaker?  In 2012 was het zeker een van zijn hoofdbezigheden, naast optredens 
met Les Øff s en de organisatie van enkele tentoonstellingen. Meest in het oog springt echter zijn tocht van 
Moskou naar Vilnius in de voetsporen van Napoleon.  Duizend kilometer, te voet natuurlijk. Stappen is Dimi 
nog niet verleerd.  Maar waarom doet een mens zoiets?

Karsten en Dimi beschouwen deze pelgrimstocht als een eerbetoon aan de vele niet-Fransen die destijds, 
vaak gedwongen, deelnamen aan deze waanzinnige veldtocht. Zij willen de 50.000 Belgen en Nederlanders,  
waarvan slechts een handvol terugkeerde en de rest een onbekend graf  kreeg, aan de vergetelheid ontrukken. 
In de winter van 1812 kwam ongeveer tien procent van de Grande Armée van Napoleon meer dood dan levend 
aan in Vilnius, na een reis door verwoest en bevroren gebied. Dimi en Karsten daarentegen werden onderweg 
als helden ontvangen en kwistig overgoten met vodka. 
In Rusland en Wit-Rusland zijn de mensen vandaag nog altijd zeer fi er dat zij het leger van Napoleon zo niet 
overwonnen, maar dan toch zo sterk uitgedund hebben dat het defi nitief op zijn retour was. Vorige eeuw 
deden ze dat nog eens over met het leger van den Duits, en ook dat draagt nog steeds bij tot hun identiteit 
van (Wit-)Rus.

Dimi en Karsten hadden zich voor hun tocht uitgerust in quasioriginele soldatenplunjes van het Franse leger. 
Ze vielen echt wel op langs de baan met hun geadopteerde kinderkoets, die ze Freya doopten. Ze namen deel 
aan enkele historische veldslagen en soms verzorgden ze met hun tweeën een kleiner spektakel.

Op 8 december 2012 zijn de dappere stappers Dimi en Karsten teruggekeerd uit Vilnius. Ze hielden 
een korte plechtigheid  in Brussel aan de eeuwige vlam voor de onbekende soldaat. Nu kruipen ze 
naast hun warme kachel achter de 
computer om de tientallen uren 
opnames van hun avonturen om 
te vormen tot een informatieve en 
lichtvoetige documentaire, waarin 
muziek niet zal ontbreken. Ik kijk 
er al naar uit!

Je kan het verslag van hun tocht, 
met foto’s en fi lmpjes, terugvinden 
op hun blog :  
worldsmallestgrandearmee.blogspot.com

Of surf direct naar ‘Dika in Russia’ 
en geniet op YouTube van een 
stukje van hun absurde humor.

Koen Nys

World’s smallest Grande Armée
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Kiezen, kiezen, kiezen. Voortdurend moeten er 
beslissingen genomen worden. 
Een van mijn  zwaktes. Twijfelen. ... Kiezen is verliezen 
dacht ik altijd. Zo zorgde ook het zoeken naar een geschikte 
stageplaats voor veel twijfel. Tijdens mijn zoektocht kwam 
ik steeds opnieuw terecht bij slachtoff er-daderbemiddeling, 
iets wat me erg aansprak. De keuze om stage te lopen bij 
Bemiddelingsburo was dus toch evident. Dit sloot tevens 
perfect aan bij mijn opleiding sociale agogiek. 

Kiezen is duidelijk niet verliezen. Winnen deed ik. Heel veel 
inwinnen van informatie en inzichten. Een van de eerste 
dingen die ik leerde tijdens mij stage was dat bemiddeling gaat over de feiten die de jongere heeft gepleegd, niet over de 
persoon zelf. Dit vond ik een zeer belangrijk inzicht. Een ander opvallend gegeven voor mij was dat zowel lichte als zware 
feiten belangrijk zijn. De lichte feiten zijn op het eerste zicht niet allemaal even markant en prikkelend, maar elk dossier 
en elke situatie is zo verschillend dat je over geen enkel dossier vooroordelen mag hebben. Vooroordelen worden nooit 
bevestigd, merkte ik. Wij zijn geen politieagenten en dienen dus ook niet het volledige verhaal te kennen. Dit vond ik niet 
altijd even gemakkelijk. Je wilt graag de gehele situatie kennen om een duidelijk beeld te schetsen, maar dit is niet altijd 
nodig voor bemiddeling leerde ik. Tenslotte is het ook belangrijk om geduldig te zijn.

Naarmate mijn stage vorderde, durfde ik steeds meer mijn mening te uiten. Dit deed ik in het begin niet omdat ik 
‘schrik’ had dat ze dachten “ach de stagiaire zal het hier eens vertellen”. Maar ik voelde dat mijn mening er ook toe 
kan doen. Een hulpmiddel hierbij waren de intervisiemomenten. Tijdens het voorleggen van intervisiemethodieken op de 
teamvergadering werd namelijk van mij verwacht om deze momenten te leiden. Meestal werden de intervisiemethodieken 
warm onthaald; bedankt daarvoor, team! Dit was een goede leerschool. Niet elke intervisiemethodiek is even goed of 
bruikbaar. Maar dossierbesprekingen op teamvergaderingen waren het ideale moment om dit uit te testen. 

Tijdens mijn stage hield ik me dus bezig met het uitwerken van intervisiemethodieken en een intervisiehandleiding. 
Ook spendeerde ik heel wat stage-uren aan huisbezoeken,  zocht ik methodieken voor de vorming Bemiddeling In 
Voorzieningen, volgde ik enkele gesprekken met Suggnomè in de gevangenis  en deed ik andere ditjes en datjes.

Autoritten zijn volgens mij van grote waarde voor een stage. Op deze momenten kan je samen met de bemiddelaar 
evalueren, evolueren, informeren, nuanceren, parafraseren, rapporteren, refl ecteren, ventileren, speculeren, stimuleren, 
… Bedankt voor deze bijzonder(e) boeiende momenten!

Terwijl ik dit schrijf - twee weken voor het einde van mijn stage - komt steeds meer het besef dat het bijna afgelopen 
is. Een vreemd gevoel; geen bemiddelaars meer, geen babbels en gesprekken, geen tof geluid van losliggende tegeltjes 
in de gang, ... Nu wachten mijn bed, taken en examens op me.  Bemiddelingsburo, bedankt voor het vetrouwen en de 
kansen. 

Birthe

 “Kiezen is een probleem maar niet kiezen is een nog groter probleem.” - M.S.
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De schade hersteld

Herstelgerichte en Constructieve A� andelingen in de kijker, mag het een ‘BEKE’ meer 
zijn?

Publieksmoment naar aanleiding van het onderzoek naar herstelbemiddeling bij 
jeugddelinquenten in Vlaanderen, ‘de schade hersteld?’ door Bureau Beke.

Wanneer:        Donderdag 7 maart 2013 

Waar:               H. Consciencegebouw, zaal Hadewych, 
                         Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel

Programma:    12u30: onthaal
                            13u00: Inleiding
                            13u15: Herstelgerichte en Constructieve A� andelingen in    
   woord en beeld
                           14u00: Onderzoeksbureau Beke aan zet
                           14u45: Pauze met dessertbuff et
                           15u15: HCA aan de slag met onderzoek Beke
                           15u30: Interactief debat
                           16u30: Slotwoord

Deelnameprijs: 15 euro (te storten op 
rekeningnummer BE96 00 1 5973 77105). 

Inschrijven kan via 
bart.sanders@depatiovzw.be (met 
vermelding van naam en dienst). Inschrijven 
kan tot 8 februari 2013.
De inschrijving is defi nitief na betaling.

Tot dan!
 
http://www.beke.nl/publicaties/de-schade-
hersteld-
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Beste Nele,

Als ploegchef van ploeg 

B samen met mijn drie 

andere collega 

sergeanten bij de 

Brandweer hebben wij 

aan Jou iets te vertellen 

over Sam.

Deze jeugdige knaap 

heeft in de kazerne zeer 

knap werk geleverd.

Hij was zeer beleefd en 

voerde zijn taken zeer goed uit.

Na verloop van tijd begon hij meer en meer zich beter te voelen in de groep waardoor hij 

ook een band begon te krijgen met collega’s en met mij.

Hij begon zich te interesseren voor al het gebeuren bij de brandweer en hij werd dikke 

maatjes met de collega’s en met mij.

Naarmate hij meer met ons in gesprek kwam begon hij ook meer en meer te vertellen wat 

hij al allemaal heeft meegemaakt zowel in de opvangtehuizen als op familiaal vlak en hoe 

hij zich voelde in zijn lot.

Een Kerstverhaal vanwege het Provinciaal Vereff eningsfonds Provincie Vlaams Brabant

Een minderjarige verdachte en zijn of haar slachtoff er kunnen samen in een bemiddeling overeenkomen dat 

de jongere voor  de fi nanciële schade gaat werken. Indien de jongere geen werk kan vinden via de reguliere 

weg, dan kan het vereff eningsfonds een uitweg bieden. De jongere kan dan voor een organisatie met een 

sociaal of cultureel doel  werken en per gewerkt uur verdient hij of zij 6.31 euro. Dit bedrag wordt rechtstreeks 

doorgestort aan het slachtoff er.  Hoe de jongere dit werken ervaart is natuurlijk individueel verschillend. Waar 

ik minder bij stilgestaan had, was dat dit werken ook iets doet met de werknemers van de organisatie waar de 

jongere werkt….

De brief hieronder gaat over Sam die een bus beschadigde, met grote kosten tot gevolg.  Sam wilde zelf de 

schade herstellen en koos daarom voor het vereff eningsfonds. Hij heeft twee weken gewerkt, gespreid over 

enkele maanden.
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Bij zijn afscheid op zijn laatste werkdag was hij een beetje aangeslagen dat dit de 

laatste keer was dat hij bij ons kon vertoeven.

Velen onder ons waren onder de indruk en zijn dan ook van mening dat gezien zijn 

jeugdige leeftijd er iets moest gebeuren voor deze kleine rakker.

Meerdere malen heeft hij mij en de collega’s gezegd dat hij graag bij ons was en dat hij 

wel graag brandweerman wil worden. Wel, wij willen al het mogelijke doen om deze 

kinderdroom in vervulling te laten gaan.

Daar de Brandweer gekend is om mensen in nood te helpen en wij met de ganse ploeg 

B ons hart willen laten spreken voor dit toch wel heel uitzonderlijke geval dachten wij 

iemand een groot plezier te doen.

Met de komende feestdagen in het verschiet hadden wij een voorstel naar Jou in 

het belang van Sam. Indien de mogelijkheid bestaat en naar gelang de regelgeving 

het toelaat hadden wij graag gehad dat Sam bij wijze van verrassing bij ons mee 

deelneemt aan het kerstfeest met de ploeg op maandag 24-12-2012. Hij kan zelfs één 

overnachting met ons meemaken.

Wij hebben voor hem een paar cadeautjes in petto en wij willen Sam ook een  �ijne 

kerstfeest geven samen met  ploeg B.

Wij als ploegleiding hadden graag met Jou daarover een onderhoud indien je in je 

agenda nog een gaatje vind.

Met dank,

Ploeg B 

Sergeant Majoor 

Brandweer 
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Luister

Als ik je vraag naar me te luisteren
en je begint met advies te geven
deed je niet wat ik je vroeg.
Als ik je vraag naar me te luisteren 
en je begint met te zeggen waarom ik me niet zo mag voelen,
dan vertrappel je mijn gevoelens. 
Als ik je vraag naar me te luisteren
en je hebt het gevoel dat je iets moet ondernemen om mijn probleem op te 
lossen dan stel je me teleur 
hoe vreemd dat ook moge klinken.
Luister! Al wat ik jou vroeg was luister….
Niet praten of iets ondernemen, enkel mij horen. 
Doen kan ik best zelf. Ik ben niet hulpeloos.
Als jij iets doet wat ik zelf kan en nodig heb te doen
lever je een bijdrage aan mijn angst en mijn zwakte.
Maar als je simpelweg kunt aanvaarden dat ik voel wat ik voel, hoe 
onredelijk ook, 
dan kan ik je misschien overtuigen eens achter de  feiten te kijken om te 
begrijpen wat achter mijn onredelijke schuilt.
Is dat duidelijk dan liggen de antwoorden voor de hand
en heb ik geen raad van doen. 

Zo, luister asjeblief en hoor mij. En als je wil praten…..
Wacht dan één ogenblik jouw beurt af, dan zal ik naar jou luisteren. 

Anoniem. 
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U bent al een tijdje werkzaam in de Bijzondere Jeugdzorg dus u heeft al wel wat evolutie doormaakt.  Zijn deze 
veranderingen volgens u ten goede of ten slechte?

We hebben geen keuze in de veranderigen die geweest zijn en die nog komen dus we kunnen er enkel het beste 
van maken.  De dingen worden anders, daarom niet beter of slechter.  Ik heb inmiddels afgeleerd om hiertegen in 
verzet te gaan.  Vroeger deden we als consulent bijvoorbeeld zelf de opvoedingsbijstand want toen bestonden er 
geen thuisbegeleidingsdiensten.  De functie van consulent is geëvolueerd omdat er intussen een heel gamma aan 
dienstverlening bestaat die er vroeger niet was.  We begeleidden vroeger bijvoorbeeld ook de alternatieve maatregelen 
zelf.  Toen jeugdrechter Peeters uit Mechelen begon met het experiment van alternatieve sancties zijn wij in Brussel hier 
ook over beginnen nadenken en organiseren.  Er verandert zoveel in de samenleving, in het aanbod van dienstverlening 
en we kunnen niet anders dan mee vooruit gaan, beter dan je verzetten want dan blijf je stilstaan. 

Ook de evolutie voor de sociale dienst zelf is belangrijk geweest.  Vroeger waren we de ‘sociale dienst van de 
jeugdrechtbank’ terwijl we nu een dienst zijn voor gerechtelijke jeugdbijstand.  Waar we vroeger een verlengstuk 
waren van de jeugdrechtbank, werken we nu meer ona� ankelijk dan vroeger en kunnen ons ook zo profi leren naar de 
doelgroep.
De vele veranderingen zijn dus niet altijd even evident, maar we evolueren mee. Dat zal niet anders zijn voor de 
belangrijke veranderingen in de jeugdhulpverlening die ons te wachten staan vanaf 1 januari 2014.         

De laatste tijd krijgt Gambas weinig doorverwijzingen 
vanuit de jeugdrechtbank.  Is HCA niet meer “hot” 
of hebben we zo goed gewerkt in het verleden dat 
de Brusselse jeugdcriminaliteit is uitgeroeid? Of wat is 
volgens u de verklaring voor dit fenomeen? 

Eerlijk gezegd weet ik het niet.  Er zijn verschillende 
hypotheses mogelijk.  Wat mij betreft heeft het niets 
met de werking van HCA te maken.  Voor de MOF-
dossiers blijft het HCA-aanbod zeer belangrijk als reactie 
op een feit naar de samenleving, zichzelf en de context.  
Ik weet niet of er werkelijk een daling is van jongeren 
die stra� are feiten plegen of dat er gewoon minder 

gevorderd wordt in Brussel. Misschien komt het omdat er meer systematisch herstelbemiddeling wordt aangeboden 
op parketniveau waardoor er minder gevorderd wordt voor een leerproject of een gemeenschapsdienst?  Of misschien 
is het het eff ect van GAS? Als we naar het Antwerpse voorbeeld kijken waar er massaal MOF-dossiers toekomen op de 
jeugdrechtbanken, vermoed ik dat dit komt omdat ze een ander beleid hanteren dan bij ons. Een andere reden voor de 
dalende trend bij ons kan zijn omdat de rand meer en meer aan het verfransen is waardoor meer jongeren die een MOF 
hebben gepleegd terecht komen bij de franstalige afdeling van de jeugdrechtbank te Brussel?  Binnenkort krijgen Asse, 
Halle en Vilvoorde de mogelijkheid om een eigen beleid te voeren.  Ik weet niet of ze dat zullen doen en of dat iets zal 
veranderen voor ons en voor HCA.      
 

De POS-dossiers zijn tegenwoordig het gros van de dossiers bij de verwijzers.  MOF-dossiers worden een zeldzaamheid.  Is 
er voor consulenten een verschil tussen POS-dossiers en jongeren die delicten plegen?

Meestal laten we jongeren aan het woord in onze nieuwsbrief. Nu is het eens de beurt aan één 

van onze verwijzers : Mieke Houthuys, consulente en de teamverantwoordelijke van de Sociale 

Dienst voor Gerechtelijke Jeugdbijstand te Brussel, op de rooster gelegd door Elke van den 

Eynde van Gambas.
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Bij POS-dossiers gaat het vaak om kleine kinderen waardoor je als consulent voornamelijk met 
de ouders en de context werkt terwijl je bij de meestal wat oudere jongeren in MOF-dossiers in 
dialoog kan treden met henzelf.  Bij MOF gaat het om actie-reactie.  De jongere heeft een feit 
gepleegd en wil vaak wat fout is gegaan herstellen.  Daar gaat veel kracht vanuit.  We worden 
als consulent geconfronteerd met een klein deeltje van de jeugd waar het niet of minder goed 
mee gaat terwijl het grootste deel van onze jeugd het goed doet.  Dus er zit veel kracht bij onze 
jeugd. Bij die enkelen waar het minder loopt, komt het vaak ook goed en bij degenen waar het 
moeilijk blijft, gaan we het niet opgeven.  

In beide dossiers doorloop je een ander proces.  Het grote verschil is ook dat in MOF-dossiers 
het moment dat je het dossier kan sluiten beter kan inschatten omdat dit meestal is wanneer ze 
hun alternatieve maatregel goed hebben afgerond. In POS-dossier is de eindigheid moeilijker 
in te schatten wegens de vaak beladen problematiek.  De consulenten vinden het goed dat ze 
de beiden kunnen doen.   
 
Welke reacties vindt u zinvol voor jongeren die feiten hebben gepleegd?

Het HCA-aanbod in Brussel/Vlaams Brabant heeft een uitgebreid gamma met veel diversiteit.  We gaan steeds per jongere 
bekijken welke de beste reactie, meest geschikte maatregel kan zijn voor hem/haar.  Bij het case-overleg nemen we 
het HCA-overzicht erbij en bespreken we waarom we vinden dat die betreff ende jongere het meest gebaat is bij die 
maatregel.  Het gebruik van het HCA-overzicht  blijven we zorgvuldig doen om de verschillende consulenten met hun 
verschillende persoonlijkheid en hun verschillende kijk op één lijn te houden zodat een zo objectief mogelijke beslissing 
kan genomen worden vanuit het team.  

Zelf blijf ik de gemeenschapsdienst een heel zinvolle reactie vinden omdat de minderjarige hierdoor het meest kan laten 
zien aan de samenleving, aan zijn context en aan zijn jeugdrechter dat hij zijn fout wil herstellen.  Hij kiest ervoor om 
zich in te spannen door te gaan werken zonder hiervoor vergoed te worden.  In de maatschappij van tegenwoordig waar 
jongeren het gewoon zijn om (iets terug) te krijgen, is dat geen evidentie.  Daarnaast komen ze in een (werk)wereld die 
vaak verschilt van hun eigen leefwereld zoals een rusthuis of tussen arbeiders, ...   
Een leerproject is meer op gericht op de zaken die achter de feiten zitten.  Sommige jongeren zijn meer gebaat met 
‘doe’ dan met ‘praten over’ of hebben reeds een thuisbegeleidingsdienst die dan misschien al wat gelijkt op een 
‘praatleerproject’.  
In een gesprek met de jongere laten de consulenten de jongere zich in de plaats van de jeugdrechter zetten en vragen 
we hen wat zij een correcte reactie zouden vinden en hoeveel uren.  Meestal zijn ze streng voor zichzelf.    

Is het HCA-aanbod volgens u gekend bij alle consulenten?

Ja! Het overzicht dat jullie gaven, werkt echt want soms vergeet je welk leerproject zich waar op richt.  De consulenten 
dienen binnen elk case-onderzoek telkens te motiveren waarom ze voor een bepaalde reactie kiezen.  Bij het formuleren 
van hun doelen nemen we er meestal het overzicht bij en ook telkens bij een case-overleg.  We hebben ook een ploeg in 
beweging dus herhaling van jullie aanbod binnen het team blijft wel nodig.  

Wat zijn uw verwachtingen ten aanzien van ons voor de toekomst?

Verder even enthousiast blijven om telkens een traject af te leggen met een jongere.  Ik apprecieer jullie aanklampendheid 
om niet te snel op te geven want dit werkt voor sommige jongeren.  Voor anderen dan misschien weer niet.  
Meestal zijn er verschillende factoren die maken dat ze er niet toe komen dat ze hun maatregel goed doen.  Jeugdrechters 
kunnen zich moeilijk verzoenen met het gevoel van straff eloosheid.  Soms vinden jongeren het makkelijker om gewoon 
enkele maanden in een instelling te zitten.  Ik geloof er sterk in de jongeren zelf te responsabiliseren, dat ze zelf 
goedmaken wat ze fout deden.  Ik geloof sterk in de kracht van herstelgerichte en constructieve a� andelingen.     

Wat is uw mooiste herinnering aan (een jongere van) Gambas?

Dat vind ik een moeilijke vraag want ik heb zelf allang geen MOF-dossiers meer opgenomen en in het geval van een HCA-
maatregel is er na de beeïndiging ervan achteraf nog weinig communicatie.    
Ik vind het mooi wat jongeren zelf schrijven over wat ze gedaan hebben voor HCA in hun brie� e naar de jeugdrechter 
want dan krijg je min of meer een beeld hoe ze er zelf naar keken en hoe ze het zelf hebben ervaren.  

Elke Van den Eynde
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Beste “achterbanners”, sympathisanten, 

nieuwsbriefl ezers...

Het is hoog tijd om nog eens wat nieuws 
over de Oikoten-paden de wereld in te 
sturen! Zoals jullie wel weten was het een 
bewogen jaar voor Oikoten en bijgevolg 
voor heel Alba en we zijn er nog lang 
niet… De opdracht en het bijhorende 
budget die we van onze overheid krijgen 
voor 2013 is sinds juni bekend: voor 120 
jongeren per jaar een ondersteunende 
begeleiding organiseren. 

We willen  voor deze jongeren een  
gediff erentieerd programma ontwikkelen 
geïnspireerd door een kracht- en 
herstelgerichte benadering die  zorg op 

maat toelaat. Vanuit onze expertise zal de actiegerichte aanpak centraal staan met de natuur als krachtbron. 
De ondersteuning die we ontwikkelen zal complementair zijn aan een begeleidingstraject in samenwerking 
met de betrokken voorzieningen, verwijzers en uiteraard met instemming van de jongere.

De laatste tochten van 2012 zijn ondertussen in Santiago toegekomen en jongeren zijn volop bezig opnieuw 
hun weg te zoeken in België.  Intussen kijken we vooruit  naar de verschillende projectvormen voor 2013.

We zullen nog 5 lange staptochten organiseren: 2 voor meisjes en 3 duo jongenstochten. Dit voornamelijk voor 
jongeren uit de gemeenschapsinstellingen met nadrukkelijk aandacht voor hun volledige traject. De duur van 
deze tochten kan variëren van 6 weken tot 3 maanden, a� ankelijk van het hulpverleningstraject, de noden en 
perspectieven van de jongere.

De time-outwerking Tool en de projectwerking Oikoten versterken elkaars expertise en vormen één team.  
We willen vanaf januari op meer time-outvragen ingaan voor jongeren in de regio. Over deze synergie leest u 
verder in deze nieuwsbrief meer.

Een nieuwe projectvorm die we “kort ervaringsleertraject” of “KET” noemen is in ontwikkeling. Deze actieve 
begeleidingsondersteuning voor jongeren en hun context kan van één dag tot twee weken lopen of zelfs over 
meerdere maanden, fl exibel en op maat.

Vanuit  de herstelgerichte benadering en expertise van de HCA- teams bieden we ondersteuning aan jongeren 
en hun voorzieningen bij vastgelopen confl icten via herstelgesprekken en leerprojecten op maat. 

Het team van Oikoten/Tool is op dit moment vooral intern bezig om zich te organiseren en voor te bereiden 
om begin 2013 het bovenstaande te realiseren. De ondersteuning van het admin- en beleidsteam én de 
inspiratie uit de andere deelwerkingen, is van grote waarde in het ontwikkelen van onze nieuwe opdracht. 
We ontvingen ook veel ondersteunende bemoedigende mailtjes van onze ruime achterban: van harte dank 
hiervoor!

Det, Jo, Stef, Sophie, Katlijn, Bert
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Een handige Tool binnen Oikoten

U kon al lezen dat Oikoten de laatste maanden een 

gedaanteverandering onderging en nog steeds ondergaat.  

Een onderdeel daarvan is het samenvoegen van de twee 

deelwerkingen Oikoten en Tool.

Binnen het modulaire kader genaamd ondersteunende 

begeleiding hoort uiteraard ook onze deelwerking time-out; 

jullie allen bekend onder de naam “Tool”. Tool? Wie werkt daar 

ook alweer? Reeds in eerdere edities van de nieuwsbrief las 

u over het afscheid van Sarah, dus de bollebozen onder jullie 

weten dan dat Jo nog overblijft, in de volksmond ook wel 

bekend als Jo Tool. 

Deze werking bevond zich reeds enige tijd onder de dakpannen 

van onze vestiging aan de Brusselse Steenweg in Herent. Aan 

de andere kant van het pand weliswaar, maar Oikoten had een 

plaatsje vrij om deze deelwerking bij hen in te lijven.  Op een 

blauwe woensdagmiddag ergens begin november deden we de 

verhuis. De klus was geklaard in een paar minuten; de integratie 

van Tool binnen Oikoten was een feit… of nee toch niet; het 

was louter een fysieke verhuis; de rest zou later komen. 

Of spreken we in ‘t kader van wat komen gaat van een integratie van Oikoten binnen Tool? 

De methodiek time-out, enfi n de staptime-out, stond binnen Oikoten vroeger bekend als crisisontheming. 

Dus strikt genomen is deze deelwerking ontstaan in Oikoten en na veel omzwervingen, theoretische 

onderbouwingen en andere geschiedenis die we jullie hier gaan besparen is deze deelwerking dus terug bij 

zijn oorsprong. Met een goed gevulde rugzak weliswaar. Die theoretische onderbouwingen moeten we toch 

ergens in steken; rugzakken hadden we hier uiteraard nog liggen. 

Ondertussen zijn we een goeie maand verder en 

organiseren de projectverantwoordelijken van 

Oikoten hun eerste time-outs van Tool. Expertise 

wordt gedeeld en dat werkt inspirerend om 

nieuwe projectvormen uit onze MacPac’s te 

schudden.  

Toch wel een hele wijziging in onze organisatie, 

maar noodzakelijk na het kader dat we kregen 

opgelegd uit Brussel. De synergie uit deze 

verandering is nu al gebleken. Zo zie je maar dat 

iedere verandering zijn voordeel kan hebben.

Bert & Jo
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