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Voorwoord

Twaalf maanden lijken in een mum van tijd verstreken. 
2012 was een intens en turbulent jaar. Ik blik terug en rea-
liseer me dat het niet eenvoudig is om dit niet reguliere 
werkjaar samen te vatten. Een zeer beknopte terugblik…

2012, het jaar waarin: 

-  Oikoten zijn laatste stappen zet. De overheid wil dat 
deze deelwerking zich vanaf 2013 inpast in het experi-
menteel modulair kader als dienst ondersteunende be-
geleiding. Met het vooruitzicht op minder subsidies, een 
ingekrompen personeelskader, maar wel een vaste er-
kenning moeten we aan de slag. 

 Afscheid nemen en ontwikkelen tegelijkertijd; het lijkt 
een niet werkbare tegenstrijdigheid.

-  De Oikotenploeg, ondanks alle druk en de moeizame 
zoektocht van waar naartoe, er in slaagt om tot het ein-
de van het jaar projecten te blijven organiseren. 2012 
wordt als laatste werkjaar in schoonheid afgesloten, van 
afbouw in het najaar was er hoegenaamd geen sprake. 

-  Begin mei met zeer gemengde gevoelens de 30ste en 
laatste verjaardag van Oikoten gevierd wordt en het 
boek ‘Ik dus naar Compostela’ wordt voorgesteld. Het 
boek verkoopt als zoete broodjes. De vierde herdruk is 
bijna rond. 

- De beslissing van de overheid om de Oikoten-werking te 
stoppen doet de organisatie op haar grondvesten dave-
ren maar is tevens de aanleiding om een intern zoek- en 
denkproces naar identiteit, verbondenheid en kruisbe-
stuiving op gang trekken.

-  Er een nieuwe beleidsstructuur ontwikkeld wordt.
- Dat HCA Leuven en HCA Brussel samen op zoek gaan 

naar afstemming.
-  Waarin ontslagen vallen omwille van dalende subsidië-

ring in 2013, zowel binnen HCA als binnen Oikoten.
-  Dat we op zoek moeten in het najaar naar een nieuwe 

directeur
-  Het project Weerstaan het levenslicht ziet in september.
-  In Herent de renovatiewerken starten aan de schuur en 

de burelen een nieuwe dakbedekking krijgen…
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Wanneer ik zo de opsomming maak merk ik dat er heel wat tijd naar de heroriëntering van 
Oikoten is gegaan. Maar de start in 2013 is veel belovend en alles begint in zijn plooi te val-
len.

Intussen dienen er zich andere discussies aan en zijn we nu reeds aan het inzoomen op HCA 
en de veranderingen die zich aandienen zoals de 6 de staatshervorming, jeugd sanctierecht 
en nog een heel wat van deze thema’s …

Je ziet dat het continue een evenwichtsoefening is… maar dat het maakt het ook zo boeiend 
en inspirerend. 

We kijken uit naar het volgende werkjaar
Leen

Missie

Alba streeft naar een solidaire samenleving waarin uitsluiting voorkomen wordt. We willen 
mensen kansen geven en zo groei, verrijking en verbondenheid mogelijk maken.

Alba werkt naar aanleiding van situaties waar jongeren of jongvolwassenen in een vertrou-
wensbreuk of conflict zijn terechtgekomen, met zichzelf, met hun omgeving of met de 
maatschappelijke norm. We hebben hierbij aandacht voor alle betrokkenen (jongeren, ou-
ders, slachtoffers, steunfiguren…).

Alba werkt in en tussen maatschappelijke kaders, zoals justitie, hulpverlening en onderwijs. 
Vanuit het geloof in hun eigen kracht stimuleren we mensen in het bewaren, herstellen en 
opbouwen van positieve banden en in het opnemen van hun verantwoordelijkheid. We 
scheppen hiervoor een veilige ruimte. Deze ruimte is noch grenzeloos, noch vrijblijvend en 
kan confronterend werken. Het proces en het resultaat zijn beide belangrijk.

Alba streeft naar een aanbod op maat en maximale inspraak en betrokkenheid.

Vanuit een pluralistische levens- en maatschappijvisie heeft Alba respect voor de eigenheid, 
de mening en het verhaal van elke betrokkene.

Door kritische reflectie op onze eigen werking hebben we aandacht voor methodiekverfij-
ning en vernieuwing.

Op basis van onze ervaringen wil Alba het maatschappelijk denken, de structuren en het 
beleid beïnvloeden.
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Herstelbemiddeling Brussel en Leuven – 
Bemiddelingsburo en BAL

krijgen de partijen de kans zich te verhouden 
tot elkaar en tot de gerechtelijke instanties. De 
bemiddeling is gratis.

We leveren een extra inspanning om moeilijk te 
bereiken doelgroepen te informeren en te be-
trekken. Daarom werken we met een zo laag 
mogelijke drempel. Als we mensen telefonisch 
niet kunnen bereiken, kondigen we een huisbe-
zoek aan.

Wanneer minderjarigen strafbare feiten plegen 
en slachtoffers maken, kan het openbaar mi-
nisterie (parket) of de jeugdrechter ten aanzien 
van de jongere (en zijn ouders) en de slachtof-
fers een aanbod van bemiddeling doen. In Leu-
ven verwijst voornamelijk het parket de dos-
siers door naar de bemiddelingsdienst. 15% 
van deze dossiers krijgen wel nog een vervolg 
bij de jeugdrechter. In Brussel verwijst zowel 
het parket (ongeveer 80 %) als de jeugdrech-
ter (ongeveer 20 %) door naar de bemidde-
lingsdienst.

De wet op de jeugdbescherming (1965) kende 
in 2007 een aantal wijzigingen waardoor her-
stelbemiddeling er een prominente plaats in 
kreeg. In de wet lezen we: ’wanneer er ernsti-
ge aanwijzingen van schuld zijn en wanneer er 
een slachtoffer is, dient de parketmagistraat 
een doorverwijzing naar bemiddeling te over-
wegen. Indien de parketmagistraat de minder-
jarige voor de jeugdrechter daagt, dient hij/zij 

Alba heeft een bemiddelingsdienst in het ge-
rechtelijk arrondissement Brussel (Bemidde-
lingsburo) en het gerechtelijk arrondissement 
Leuven (BAL). Deze diensten bieden herstel-
bemiddeling en Hergo aan. Tevens lopen er een 
aantal vernieuwende projecten: de vrijwilli-
gerswerking van BAL en het project ‘bemidde-
len in voorzieningen’ van het Bemiddelings-
buro. In onderstaande tekst kan u meer lezen 
over dit aanbod. In een tweede deel geven we 
u graag een overzicht van onze praktijk aan 
de hand van de cijfers van 2012.

Herstelbemiddeling
In een herstelbemiddeling bieden we minder-
jarige daders, slachtoffers, hun context de mo-
gelijkheid om via een neutrale bemiddelaar of 
rechtstreeks met elkaar in communicatie te 
treden. De bemiddelaar ondersteunt hen in de 
zoektocht naar het omgaan met de gevolgen/
de schade van de feiten en het zoeken naar een 
eventuele oplossing. De bemiddeling is gericht 
op een zo volledig mogelijk herstel van de 
materiële en/of morele gevolgen van het 
conflict. Het is een vrijwillig proces waarvoor 
partijen bij aanvang hun uitdrukkelijke toe-
stemming moeten geven en waarin ze op elk 
moment van de bemiddeling kunnen beslissen 
om ermee te stoppen. Het is een vertrouwe-
lijk proces. De partijen bepalen in samen-
spraak of er informatie aan de doorverwijzer 
wordt gegeven, en zo ja welke. Op die manier 

Alba heeft een erkenning voor een HCA-dienst in de gerechtelijke arrondissementen Brussel en  
Leuven. Dit houdt in dat we in beide gerechtelijke arrondissementen instaan voor de organisatie en 
begeleiding van herstelbemiddeling, Hergo, gemeenschapsdienst en leerprojecten.
Hieronder leest u meer over deze verschillende Herstelgerichte en Constructieve Afhandelings-
vormen, georganiseerd door het Bemiddelingsburo, BAL en Gambas (Leuven en Brussel).
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schriftelijk te motiveren om al dan niet te ori-
enteren naar bemiddeling.’

Deze wetswijziging ligt helemaal in de lijn van 
het lineair aanbod dat wij als bemiddelings-
dienst beogen, namelijk een aanbod ten aan-
zien van alle daders (die de feiten niet ontken-
nen) en slachtoffers (met materiële en/of 
morele schade). Zo krijgen partijen de kans om 
zelf een overweging te maken om hier al dan 
niet op in te gaan. Het kan dus gaan om lichte 
feiten maar ook om zeer ernstige feiten. 

In het kader van een bemiddeling kunnen jon-
geren beroep doen op een fonds van de Pro-
vincie Vlaams-Brabant. Mits goedkeuring 
door de leden van dit fonds, kan de jongere 
vrijwilligerswerk gaan doen bij een sociaal-cul-
turele organisatie. Het fonds zal, na het vol-
brengen van het vrijwilligerswerk, een soort 
uurloon uitbetalen aan het slachtoffer. Op deze 
manier wenst de provincie haar ‘maatschappe-
lijk steentje’ bij te dragen. Jongeren die de fi-
nanciële mogelijkheden niet hebben, te jong 
zijn om te werken en zelf willen instaan voor de 
vergoeding ten aanzien van het slachtoffer, 
kunnen beroep doen op dit ‘Vereffeningsfonds’. 
In 2012 deden 15 jongeren uit het gerechtelij-
ke arrondissement Leuven en 6 jongeren uit 
het gerechtelijk arrondissement Brussel beroep 
op het Vereffeningsfonds.

Hergo
Tijdens een Herstelgericht Groepsoverleg (Her-
go) gaan het slachtoffer met zijn steunfiguren 
en de jongere met zijn ouders en steunfiguren 
samen op zoek naar een plan waarin plaats is 
voor herstel naar het slachtoffer en de ge-
meenschap. De jongere geeft ook aan wat hij 
zal doen om herhaling van de feiten te ver-
mijden. Tijdens deze Hergo is een politieof-
ficier aanwezig en meestal ook de advocaat 
en de consulent van de jongere.
Een neutrale moderator bereidt dit overleg 
met alle partijen afzonderlijk voor. Hij zorgt 
voor de organisatie ervan en leidt de bijeen-
komst in goede banen. Tijdens dit proces be-
waakt de moderator de principes van vrijwil-
ligheid en vertrouwelijkheid. De moderator 
en eventueel andere steunfiguren volgen de 
afspraken in het intentieplan mee op en laten 
aan de jeugdrechter weten of deze al dan niet 
werden uitgevoerd.

De jeugdrechter kan voor ernstige feiten of een 
reeks van (lichtere) feiten een Hergo voorstel-
len aan een minderjarige dader en zijn slacht-
offer. Een gekend en geïdentificeerd slacht-
offer is een voorwaarde om het aanbod van 
Hergo te kunnen doen. De jeugdrechter kan dit 
doen op eigen initiatief of op voorstel van het 
parket (in Leuven). De jongere zelf, zijn advo-
caat of de consulent van de jongere kunnen 
eveneens een Hergo vragen.

Vernieuwende projecten
Alba ondersteunt en stimuleert haar deelwer-
kingen in het starten van vernieuwende initia-
tieven die inspelen op maatschappelijke evolu-
ties en noden. Hieronder vindt u een overzicht 
van deze initiatieven binnen de bemiddelings-
diensten.

Vrijwilligerswerking 
Binnen BAL werd er in 2005 gestart met een 
vrijwilligerswerking. Vanuit een uitgetekende 
visie kiest BAL er bewust voor om bij monde 
van vrijwilligers de samenleving een actieve 
plaats in de herstelrechtelijke afhandeling te 
geven. Intussen uit zich dit in twee rollen, die 
vrijwilligers kunnen opnemen: als bemidde-
laar/moderator of als ondersteuner tijdens 
de Hergo-procedure. De eerste rol is al goed 
ingebed in de werking van BAL. De rol van on-
dersteuner werd gedurende 2 jaar experimen-
teel verkend met middelen van de provincie 
Vlaams-Brabant. 

In 2012 namen 11 vrijwilligers 30 bemidde-
lingsdossiers op. Het betreft 12 % van het 
totaal aantal doorverwezen dossiers. Eén vrij-
williger werkt eveneens als moderator binnen 
Hergo. 

Daar waar 2011 vooral in teken stond van de 
conceptuele uitwerking van de rol van de vrij-
williger-ondersteuner, gingen we in 2012 con-
creet aan de slag. De vrijwilligers-ondersteu-
ners werden systematisch ‘aangeboden’ aan 
alle slachtoffers en daders in een Hergo. Al snel 
stelden we vast dat weinig partijen actief vra-
gende partij zijn naar een ondersteuner. Bij de 
jongere ligt de drempel te hoog, ze zien het nut 
er niet van in, zijn geen vragende partij naar 
nog een vreemde in hun leven,… Slachtoffers 
hebben vaak al steun vanuit hun omgeving. Is 
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er inderdaad geen nood of is ons aanbod te 
vrijblijvend? Wat eveneens opvalt is dat de ou-
ders vaak wel soelaas zien in een ondersteuner 
voor hun zoon, maar de jongere zelf geen vra-
gende partij is. 

Dit alles neemt niet weg dat enkele partijen 
een zinvolle ondersteuning kregen van een 
vrijwilliger. Twee maal startte een vrijwilliger-
ondersteuner een langdurig proces met een 
jongere in de voorbereiding van een Hergo. Er 
ontstond een vertrouwensband en er werd con-
creet nagedacht over het herstelplan, wie nog 
aanwezig kon zijn tijdens de Hergo,…. Kortom, 
de vrijwilliger-ondersteuner ging telkens aan 
de slag zoals we vooraf hadden uitgetekend. 

Zeker daar waar partijen worden geconfron-
teerd met een complexiteit van problemen en 
weinig steunend netwerk hebben in hun directe 
omgeving, blijkt extra ondersteuning zinvol. 

Tegelijk stoten we op vele vragen. Zijn wij als 
BAL het best geplaatst om zulke ondersteunen-
de rol te organiseren? Moeten we deze rol dur-
ven opentrekken buiten het herstelrechtelijk 
aanbod en in een ruimer kader plaatsen? Moe-
ten we het aanbod anders organiseren? Ander-
zijds zijn er enkele principes als vrijwilligheid, 
gelijkwaardigheid tussen slachtoffer en dader 
en actieve participatie die we niet over boord 
willen gooien. 

Misschien biedt de groeiende verbinding met 
de andere deelwerkingen van Alba, waar on-
dersteuning en vrijwilligers geen vreemde ter-
men zijn, wel perspectief om deze denkoefe-
ning in een breder kader te maken?

Bemiddelen in voorzieningen 
(BIV)
Het project BIV kreeg in 2011 gestalte dankzij 
middelen van CERA en situeert zich binnen een 
pedagogische context. Hierbij werd de verta-
ling gemaakt van het herstelgericht denken/
handelen (met de focus op bemiddeling) naar 
voorzieningen uit de Bijzondere Jeugdzorg. 

Voor begeleiders in de jeugdzorg is het omgaan 
met conflicten tussen en met jongeren dage-
lijkse kost. Sanctioneren is een manier om met 
deze conflicten om te gaan en kan een signaal 
geven dat bepaald storend gedrag niet door de 
beugel kan. Evenzeer kan een herstelgerichte 
benadering op ongepast gedrag soelaas bie-
den. Het staat niet los van, maar kan comple-
mentair zijn met het sanctionerend reageren 
op storend gedrag. Bij deze herstelbemiddeling 
komt ook het slachtoffer en de hele context, 
die schade of leed hebben ondervonden van 
het conflict, in beeld. Alle betrokkenen in het 
conflict krijgen een stem, er wordt stilgestaan 
bij ieders beleving en de partijen worden uitge-
daagd om zelf tot een oplossing te komen voor 
de aangerichte schade. Hierbij wordt er gefo-
cust op het herstel van de kwestie (kapot raam, 
gestolen goederen,...) maar ook van de relatie 
(vertrouwensbreuk, verstoord leefklimaat, op 
welke manier in de toekomst verder kunnen). 
Ieder wordt voor zijn verantwoordelijkheid ge-
plaatst met de vraag: ‘op welke manier kan er 
goed gemaakt worden hetgeen misgelopen is.

Waar we vorig jaar intensief hebben kunnen in-
zetten op het geven van vormingen (aanleren 
van bemiddelingsmethodieken) aan begelei-
ders/teamverantwoordelijken uit de Bijzondere 
Jeugdzorg, op het leiden van intervisiemomen-
ten (herstelgericht werken in voorzieningen) 
en het organiseren van bemiddelingsgesprek-
ken, hebben we ons in 2012 enkel toegespitst 
op de - toch wel intensieve- bemiddelingsdos-
siers. Zonder extra financiering en sensibilise-
ring, hebben we aan 5 jongeren uit een voor-
ziening Bijzondere Jeugdzorg een aanbod van 
bemiddeling gedaan. De uitdaging voor vol-
gend jaar zal erin bestaan om uit te zoeken op 
welke manier we dit project kunnen veranke-
ren. 

6



CIjfers BAL

Hoeveel daders, slachtoffers en dossiers werden tussen 2007 en 2012  
voor bemiddeling doorverwezen? 

Welke strafbare feiten werden voor 
bemiddeling doorverwezen? 

Diefstallen 130

Opzettelijke slagen en verwondingen 108

Beschadigingen 55

Afpersing 29

Bedreigingen 15

Belaging, stalking 12

(On-)Opzettelijke brandstichting 5

Zedenfeiten 5

Andere 13

Totaal 372

Hoeveel bemiddelingsprocessen werden 
er in 2012 opgestart (en afgesloten)?

opgestart 341

niet opgestart 150

Hoe zijn de in 2012 afgesloten  
bemiddelingsprocessen verlopen?

Volledig doorlopen bemiddeling 269

Bemiddeling voortijdig beëindigd 70

Niet ingevuld 2

Totaal 341
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Wat was de reden van het niet opstarten 
van een bemiddeling?

Alles geregeld door partijen 30

Alles geregeld door politie 1

Slachtoffer heeft geen vraag meer 38

Slachtoffer wenst geen bemiddeling 26

Jongere wenst geen bemiddeling 9

Slachtoffer reageert niet op  
het aanbod 

13

Jongere reageert niet op het aanbod 8

Slachtoffer niet bereikbaar 11

Jongere niet bereikbaar 9

Jongere ontkent de feiten 5

Totaal 150

Wat was de aard van het  
communicatieproces? 

Aard communicatie- 
proces

Aantal  
interacties

Directe bemiddeling 69

Indirecte of pendel-
bemiddeling

259

Ontmoeting 13

Totaal 341

Welke vormen van herstel kwamen  
de partijen overeen?

Aard van  
het herstel

Aantal  
afspraken

Excuses 115

Zuiver info overdracht 83

Belofte nooit meer te 
doen

74

Financieel herstel 61

Belofte met rust te laten 56

Andere belofte 12

Brief schrijven naar 
slachtoffer

8

Klussen in natura 3

Teruggave of herstel in 
oorspronkelijke toestand 3

Vrijwilligerswerk 3

Andere 16

Welke strafbare feiten worden 
doorverwezen naar Hergo?

Diefstal met geweld 6

Diefstal met braak 3

Autodiefstal 2

Poging diefstal 2

Opzettelijke slagen en verwondingen 2

Diefstal en verboden wapendracht 1

evolutie van het aantal daders en slachtoffers dat een aanbod van  
Hergo kreeg tussen 2007 en 2012
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CIjfers BeMIddeLIngsBuro

Hoeveel daders, slachtoffers en dossiers werden tussen 2007 en 2012 
voor bemiddeling doorverwezen? 

Welke strafbare feiten werden voor 
bemiddeling doorverwezen? 

Opzettelijke slagen en verwondingen 88

Diefstallen 64

Beschadigingen 35

Bedreigingen 9

Belaging, stalking 9

Zedenfeiten 9

Afpersing 8

(on-)Opzettelijke brandstichting 7

Graffiti (vandalisme) 3

Andere 7

Totaal 239

Hoeveel bemiddelingsprocessen werden 
er in 2012 opgestart (en afgesloten)?

opgestart 153

niet opgestart 77

Hoe zijn de in 2012 afgesloten  
bemiddelingsprocessen verlopen?

Volledig doorlopen bemiddeling 107 

Bemiddeling voortijdig beëindigd 37 

Niet ingevuld 9 

Totaal 153
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[173]
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[171]
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Wat was de reden van het niet opstarten 
van een bemiddeling?

Slachtoffer heeft geen vraag meer 16

Slachtoffer wenst geen bemiddeling 11

Jongere niet bereikbaar 10

Alles geregeld door partijen 9

Slachtoffer reageert niet op het 
aanbod 

9

Jongere ontkent de feiten 6

Slachtoffer niet bereikbaar 5

Jongere reageert niet op het aanbod 4

Jongere wenst geen bemiddeling 3

Onbekend 4

Totaal 77

Welke vormen van herstel kwamen de 
partijen overeen?

Aard van  
het herstel

Aantal  
afspraken

Financieel herstel 55

Excuses 44

Belofte nooit meer te 
doen

20

Zuiver info overdracht 17

Klussen in natura 13

Belofte met rust te laten 11

Brief schrijven naar 
slachtoffer

4

Vrijwilligerswerk 2

Andere belofte 2

Andere 14

evolutie van het aantal daders en slachtoffers dat een aanbod van  
Hergo kreeg tussen 2007 en 2012
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Wat was de aard van het communicatieproces? 

Aard communicatieproces Aantal interacties

Directe bemiddeling 26

Indirecte of pendelbemiddeling 121

Ontmoeting 6

Totaal 153
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Getuigenissen

Getuigenis van een bemiddelaar: 
bemiddeling door een ietwat socio-
economische (vuile?) bril

Huisbezoek. Ergens te lande. Rijke gemeente. 
Dat zie je aan de huizen, de propere straten, de 
auto’s, de alarmen, de afgereden gazons, en een 
afwezigheid van zichtbaar leven. Tot je de 
huiskamer betreedt. Er woont een koppel wiens 
huis is ontsierd door vuile voeten. Letterlijk en 
figuurlijk. De buitenwereld is binnengekomen. 
De angst is groot. De kwaadheid ook. ‘Wij 
hebben dit allemaal zelf bij elkaar gewerkt. Al 
ons geld zit in deze bakstenen. Daar moeten ze 
afblijven.’ Er wordt gesproken in clichés. Wij 
hebben niet gevraagd dat ‘iemand’ - erger nog: 
een rondtrekkende ‘zigeunerbende’ - hier 
ongevraagd ons huis binnenkomt om te stelen. 
Hebben wij hen iets misdaan misschien? En het 
zijn altijd dezelfde! Altijd! Kijk maar in de 
kranten…! Redelijk stevige stellingen allemaal. 
Gelukkig moet ik niet antwoorden. Maar ze 
hebben een punt. Je moet al een héél groot 
absorptie- en relativeringsvermogen hebben om 
niet volledig verzadigd en verzuurd te worden 
door de negativiteit die de populaire en minder 
populaire media uitzenden als het gaat over wat 
vreemd en minder vreemd is. Het venster op de 
wereld is gekleurd, altijd al geweest, maar het 
venster is zelfs vuil en ondoorzichtig voor veel 
mensen. Voor iedereen, waarom zou ik mezelf 
uitsluiten? En wat is nu het probleem? Het 
probleem is dat er tussen de wereld waarin deze 
slachtoffers van een inbraak leven, en de wereld 
van de jonge inbreker(s) een huizenhoge, 
torenhoge, desnoods met prikkeldraad omrande 
kloof zit. De dader, een jongere van een jaar of 
15. Ik had hem een week ervoor gezien en 
gesproken in de jeugdgevangenis van Everberg. 
Een zeer aimabele jongen, maar heel duidelijk 
niet op het rechte pad - af te leiden uit de plek 
waar ik hem sprak en de stukken levensgeschie-
denis die hij vertelde. Ik moest denken aan de 
allereerste keer dat ik tijdens mijn stage bij het 
Bemiddelingsburo mee op trot mocht naar de 
jeugdinstelling in Mol (gesloten of open dat weet 
ik al niet meer, laten we het houden op redelijk 
gesloten, met een aantal kleine (vuile?) vensters 
op de buitenwereld). Ik verwachtte toen een 
redelijk ‘monsterachtige’ figuur te zien, iemand 
die het zo ver had geschopt qua slechtheid dat 

hij het verdiende om hier opgesloten te zitten. 
Wat ik te zien kreeg was een redelijk verlegen, 
zichtbaar gekwetste jongen, vol opgekropte 
woede. Een onthutsend tafereel vond ik dat 
toen. Waar was de slechtheid? Het monster? 
Waar zat de ‘schuldige’? Die zat daar en nergens 
anders natuurlijk, maar u begrijpt wat ik bedoel. 
De juridische categorie dader en slachtoffer is 
zo’n verarming van de werkelijkheid, hoewel het 
een juridische hoeksteen is. Maar die hoeksteen 
zit soms zo verdomd in de weg. Lijkt op de 
prikkeldraad die beide werelden scheidt.

Onlangs - in een ander dossier - was ik in de 
kerk van Zaventem, nee niet toevallig, maar om 
professionele redenen. Ik was daar om met een 
slachtoffer te spreken, ook van inbraak en 
beschadiging. Het slachtoffer moet vroeger ook 
nagedacht hebben over ‘schuld en boete’, dacht 
ik, en over hoe complex dat is, en dat de 
menselijkheid soms ver zoek is als je mensen in 
categorieën (ver)stopt. Gevolg: hij (het slachtof-
fer) hanteerde de mantel der liefde, kwam niet 
op voor zijn recht als slachtoffer om als slachtof-
fer erkend te worden, was erg (opvallend) mild 
voor de jonge meisjes die de beschadigingen 
hadden aangericht, en had daar achteraf spijt 
van. Want hij vroeg zich af of die meisjes daar 
nu wel iets uit geleerd hadden - een aantal uren 
vrijwilligerswerk - maar dat vroeg hij zich dus 
pas achteraf af, terwijl het koppel uit de villawijk 
dit op voorhand al had beslist, dat bespaart een 
hoop vertwijfeling - met die zigeuners valt niets 
aan te vangen, punt! Terug naar ons voorbeeld 
van het getraumatiseerde koppel uit de rijke 
villawijk dus. Terug naar ons voorbeeld van het 
getraumatiseerde koppel uit de rijke villawijk 
dus. Zij hadden één belangrijk stuk van de 
puzzel dat ik wel had gezien - de jongen en zijn 
persoonlijke verhaal en zijn menselijke blik - niet 
gezien, en waren uiteindelijk - ei zo na - niet in 
staat dit te zien. Ik kon ze niet over de prikkel-
draad tot bij de zigeunerjongere heen tillen, laat 
staan sleuren. Dat had me waarschijnlijk zelf een 
nachtje Everberg of Sint Gillis opgeleverd. Ik kon 
ze - eigen aan de rol van de bemiddelaar? - ook 
niet verplichten om hun standpunt aangaande 
alles wat vreemd is bij te stellen. Ik kon alleen 
luisteren, en vaststellen dat deze mensen vele 
goede en minder goede argumenten hadden om 
te denken wat ze dachten. De negatieve gedach- 11



ten en ervaringen uit verleden en heden werden 
nooit rechtgezet. Er was wel eens een uitzonde-
ring op de ‘regel’ vastgesteld, maar die deed wat 
ze moest doen: de regel bevestigen. Luisteren 
en blijven luisteren bracht echter kwetsbaarheid 
teweeg, dezelfde kwetsbaarheid die me had 
verbaasd bij de jongere in Mol, bij de jongere in 
Everberg, en die me nu enigszins had verbaasd 
bij het ‘racistische’ koppel. Het was eerder een 
pose, uit zelfbescherming, zo leek me. Buiten-
houden wat vreemd is, om de gierende angst 
binnenin niet helemaal op de tocht te zetten. 
Maar hun muur doorbreken kon ik dus niet, ik 
kon wel barstjes vaststellen, twijfel horen. En 
hierbij blijven stilstaan (bij de weerstand, zoals 
zoiets dan heet). Dit deed hen het woord ‘hoop’ 
in de mond nemen. Misschien was die ene 

jongen nog de slechtste niet, had hij zich laten 
meeslepen. Het zou tenslotte wel leuk zijn als hij 
het rechte pad zou terugvinden… Maar het 
laatste woord sprak: met zigeuners valt niks aan 
te vangen. Valt zeker niet te spreken, god 
beware. De krant ‘s morgens in de bus was 
waarschijnlijk alles wat er nodig was om deze 
ademloze stelling nog eens kracht bij te zetten.

Maarten

P.S. Mooi neveneffect waargenomen in de 
villawijk: de buurt werd er hechter door. Mensen 
gingen weer met elkaar aan de praat, over hoe 
erg het allemaal is, over de angst die ze allemaal 
delen, en ook wel over de meest effciënte 
alarminstallatie.
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gemeenschapsdiensten en leerprojecten

Leerproject op maat
Het leerproject op maat is een individueel leer-
project van 20 uren waarbij er op maat van de 
jongere wordt gewerkt. We vertrekken vanuit 
het feit(-en) waarvoor de jongere werd aange-
meld, maar we houden tevens rekening met 
zijn/haar achtergrond en leefwereld en de evo-
lutie die hij/zij doormaakte sinds de feiten. Sa-
men met de jongere werken we een project uit 
waarbij deze inzicht verwerft in de gepleegde 
feiten en waarbij stilgestaan wordt bij zijn ge-
drag en de gevolgen hiervan. We willen zelf-
kennis en kennis van de wereld rondom hem 
bevorderen. We hebben het dan vooral over 
zaken die bijdragen tot de algemene opvoeding 
en vorming van de jongere: verantwoordelijk-
heidszin, voorlichting rond drugs en seksuali-
teit, sociale vaardigheden,… Het kan echter 
nog concreter: zo is het niet ondenkbaar dat 
we samen op pad gaan en de jongere kennis 
laten maken met het sociale landschap (CAW, 
OCMW, VDAB, JAC, jeugdhuis,…) of concrete 
problemen met hem/haar proberen op te los-
sen (school zoeken, CV opstellen, zinvolle 
vrijetijdsbesteding zoeken,…). Ook thema’s en 
methodieken uit de andere, meer specifieke 
leerprojecten, kunnen hierin een plaats krij-
gen.

Drugsleerproject
In dit leerproject van 20 uren wordt aan de 
hand van het model van de 3 M-en (Mens, Mid-
del en Milieu) gereflecteerd rond het drugge-
bruik van de jongere en de gevolgen ervan. We 
willen de jongere kritisch laten stilstaan bij 
zichzelf en zijn gebruik en ervoor zorgen dat de 
jongere zijn verdere keuzes geïnformeerd kan 
maken. We opteren voor een groepsbenade-
ring. In de eerste plaats zijn we ervan over-
tuigd dat jongeren van elkaar kunnen leren en 

Gambas organiseert gemeenschapsdiensten, 
leerprojecten en het Basta!-project voor jonge-
ren uit de gerechtelijke arrondissementen Leu-
ven en Brussel. Deze worden via een vonnis of 
een beschikking door de jeugdrechter opge-
legd. De projecten richten zich tot jongeren 
tussen 12 en 18 jaar die een strafbaar feit heb-
ben gepleegd. In 2012 werd er ook een nieuw 
project Weer-staan opgestart. Hieronder kan u 
meer lezen over dit aanbod en bieden we u de 
cijfers van 2012 aan.

Gemeenschapsdienst
Gemeenschapsdienst is een maatregel, uitge-
sproken door de jeugdrechter, waarbij de jon-
gere een bepaald aantal uren (max. 150u bij 
vonnis, max. 30u bij beschikking) dient te wer-
ken. Gemeenschapsdienst wordt in de jeugd-
wet omschreven als ‘een prestatie van opvoed-
kundige aard en algemeen nut’, maar is ook 
wel bekend als werkprestatie of werkproject.
Door middel van het uitvoeren van een ge-
meenschapsdienst kan een jongere zijn fout 
herstellen voor de maatschappij, het slachtof-
fer, zijn naaste omgeving en zichzelf. Een ge-
meenschapsdienst is zowel herstelgericht 
(symbolisch rechtzetten van fout door onbezol-
digd en ten dienste van de samenleving te wer-
ken), pedagogisch (verantwoordelijkheid ne-
men en krijgen door (nieuwe positieve) leer- en 
werkervaringen, arbeidsattitudes; zoals op tijd 
komen, opgenomen worden in een ploeg van 
collega’s, ...) als sanctionerend (reactie op nor-
movertreding). Al van bij het eerste contact 
met de jongere proberen we om de jongere 
warm te maken voor de herstelgedachte achter 
en het pedagogisch doel van de gemeenschaps-
dienst. Maar jongeren krijgen de ruimte bij 
Gambas om -indien gewenst - de opgelegde 
uren sec uit te voeren. 13



een modelfunctie voor elkaar kunnen hebben. 
Door ervaringen uit te wisselen en elkaar een 
spiegel voor te houden, worden jongeren ge-
confronteerd met verschillende waarden en op-
vattingen en wordt het inzicht in zichzelf en het 
eigen gedrag aangescherpt. Een groepsbena-
dering kan daarnaast gunstig werken in geval 
van ontkenningsgedrag: een groepservaring 
kan de nood aan verandering versterken en 
kan stimuleren tot het ontwikkelen van andere 
en meer gepaste manieren om problemen op 
te lossen of om zich te amuseren. Soms kiezen 
we omwille van geslacht, leeftijd, groepsdyna-
miek of praktische elementen (beperkt aantal 
doorverwijzingen) toch voor een individuele 
aanpak.

Leerproject seksueel 
grensoverschrijdend gedrag
Dit individuele leerproject van doorgaans 20 
uren richt zich tot jongeren die seksueel grens-
overschrijdend gedrag hebben gesteld. Dit om-
vat zowel zogenaamde hands-on als hands-off 
delicten (bij deze laatste treedt geen fysiek 
contact op tussen dader en slachtoffer). Een 
mogelijk exclusiecriterium is totale ontkenning 

van de feiten. Uitzonderlijk kunnen jongeren 
via andere verwijzingskanalen dan de jeugd-
rechtbank het leerproject volgen. Hoofddoel-
stelling van dit leerproject is het voorkomen 
van nieuwe slachtoffers en het bevorderen van 
een adequate seksualiteitsbeleving. We ver-
schaffen inzicht in de gepleegde feiten, zodat 
de jongere erkent dat en begrijpt waarom zijn 
gedrag grensoverschrijdend was, en wat dit 
gedrag heeft veroorzaakt en in stand houdt. 
Daarna wordt gewerkt aan controle en het op-
nemen van verantwoordelijkheid. Ook slachtof-
ferempathie en uiteenlopende relationele, sek-
suele en sociale vaardigheden komen aan bod. 
Het leerproject gebeurt in een samenwerking 
tussen Gambas en I.T.E.R. en richt zich op jon-
geren die nood hebben aan een kortdurend 
project.

Leerproject Slachtoffer in 
Beeld
Dit leerproject (in groep of individueel) richt 
zich tot jongeren van minimum 14 jaar waarbij 
het inlevingsvermogen in het slachtoffer en/of 
het schade-inzicht beperkt is. De jongeren die-
nen de feiten minstens gedeeltelijk te beken-
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nen. Het project wil volgende doelstellingen 
bereiken: het verschaffen van kennis en inzicht 
in het slachtofferschap en de aangerichte scha-
de, het versterken van het inlevingsvermogen 
in het slachtoffer en het opnemen van verant-
woordelijkheid. De groepsbenadering biedt een 
meerwaarde voor SIB-M, in de eerste plaats 
omwille van de onderlinge herkenbaarheid en 
de mogelijke modelfunctie die de jongeren voor 
elkaar kunnen hebben. Deze onderlinge her-
kenbaarheid zorgt voor een werkbare groeps-
dynamica, die het de jongeren mogelijk maakt 
elkaar te confronteren met verschillende waar-
den en opvattingen, waardoor het inzicht in het 
gedrag wordt aangescherpt. SIB-M wil jonge-
ren die feiten hebben gepleegd, een forum bie-
den om de gevolgen van hun misdrijf voor hun 
slachtoffer, zichzelf en de omgeving te bespre-
ken en dit in een groep waar ‘stoer doen’ en ‘je 
imago hoog houden’ niet aan de orde is. De 
sfeer en de confrontatie met de feiten maakt 
het de jongeren moeilijk om de feiten en de 
gevolgen voor het slachtoffer te blijven mini-
maliseren. Een groepsbenadering is het meest 
effectief voor de aanpak van ontkenning. Een 
groepservaring kan ook de nood aan verande-
ring versterken en helpen meer gepaste ma-
nieren om problemen op te lossen te aanvaar-
den en te ontwikkelen. In uitzonderlijke 
gevallen (voornamelijk bij een beperkt aantal 
doorverwijzingen) bieden we dit project ook in-
dividueel aan.
Het programma verloopt in verschillende stap-
pen waarbij steeds andere methodieken wor-
den gebruikt. Aan de hand van rollenspelen, 
video’s, een stellingen- en informatiespel, ge-
tuigenissen van externe deskundigen, oefenin-
gen, het schrijven van een brief, groepsge-
sprekken en tal van andere methodieken wordt 
aan de vooropgestelde doelstellingen gewerkt.

Leerproject Rots en Water
Volgens de rots/water-theorie komen jongens 
veel moeilijker tot zelfreflectie en zelfbewust-
zijn dan meisjes. Zij zouden veel meer gebaat 
zijn bij een fysieke en ervaringsgerichte aan-
pak. Dit 20 uren durende (groeps-)project be-
staat uit psychofysieke opdrachten die de jon-
geren met elkaar inoefenen. Doel is dat zij tot 
meer zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfver-
trouwen komen. De rots/water-metafoor is de 
rode draad en symboliseert 2 uitersten in het 
omgaan met conflicten. De rotshouding wijst 

op standvastigheid en onbuigzaamheid, terwijl 
een waterhouding wijst op flexibiliteit en aan-
passingsvermogen. Tijdens reflectiemomenten 
wordt de vergelijking gemaakt tussen een fy-
sieke rots/waterhouding en deze houding op 
andere gebieden (bv. in een gesprekssituatie, 
bij groepsdruk…). Het is een project waarbij we 
zowel individueel als in groep werken. 

Basta!
Het Basta!-project is een plaatsingsvermijden-
de of -inkortende maatregel van 6 maanden. 
De jongere mag – onder voorwaarden - in het 
eigen thuismilieu blijven of hiernaar terugke-
ren. Deze voorwaarden hebben een normeren-
de, contextversterkende en herstelgerichte 
doelstelling. Het Basta!-project bestaat o.a. uit 
een gemeenschapsdienst van 30u. Daarnaast 
hebben we wekelijks contact met de jongere 
(en/of ouders) - een uitgebreid leerproject op 
maat - waar we thematisch werken rond ver-
schillende levensdomeinen. Er wordt gestreefd 
naar positieve vooruitgang op school, thuis, 
werk en vrije tijd. Het gezin wordt daarnaast, 
samen met de consulent, betrokken in de vorm 
van rondetafelgesprekken waar het engage-
ment van de partijen en de evolutie van het 
project wordt besproken. Dit alles leggen we in 
concrete afspraken vast, zetten dit op papier 
en maken dit over aan de verwijzers. Bij jonge-
ren die een slachtoffer maakten, wordt een 
aanbod tot herstelbemiddeling gedaan. Deze 
bemiddeling wordt opgenomen door collega’s 
van het Bemiddelingsburo (Brussel) of BAL 
(Leuven). Vermits het Basta!-project kort op de 
bal wil spelen, wordt deze maatregel bij be-
schikking opgelegd.

Vernieuwende projecten
WEER-STAAN
WEER-STAAN is een Brussels project dat aan 
jongeren in een onderwijscontext een actief 
programma rond weerbaarheid aanbiedt. Het 
programma richt zich tot jongeren, school-
gaand in het Nederlandstalig secundair onder-
wijs te Brussel-19. In WEER-STAAN bewande-
len we samen met jongeren, die willen ‘stilstaan’ 
bij zichzelf, de ‘weg van de vredevolle krijger’.

Vredevol: respect, nadenken over onszelf, 
onze omgang met anderen, tot rust komen, 
grenzen respecteren , luisteren...
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Krijger : fysiek en mentaal sterker worden, fo-
cus en concentratie, opkomen voor jezelf en 
anderen, weten wat je wil, een doel voor ogen 
houden.

Deze weg is deels gebaseerd op het bestaande 
Rots en Water programma. Zelfbeheersing, 
zelfreflectie, zelfvertrouwen en daadkracht zijn 
de bouwstenen van dit weerbaarheidsprogram-
ma. Via een fysieke invalshoek kunnen jonge-
ren leren om op een goede manier voor zichzelf 
op te komen. Heel concreet wordt er gebruik 
gemaakt van oefeningen uit Sanda (Chinees 
boksen) en diverse gevechtssporten, aange-
vuld met meditaties, verhalen, groepsgesprek-
ken en spelletjes.

Het programma gaat in principe in groep door 
en omvat een 8 à 9 samenkomsten van weke-
lijks 2 opeenvolgende (les-)uren. Het program-
ma wordt enerzijds schoolintern georgani-
seerd in samenspraak met de betrokken school. 
De ’groep’ kan zowel de klasgroep zijn als een 
speciaal voor het project gevormde leerlingen-
groep. De school engageert zich mee in de or-
ganisatie en voorziet mee in de nodige omka-
dering. Bij het schoolinterne programma wordt 

jaarlijks samengewerkt met 3 scholen. Hier-
naast is er de buitenschoolse programma-
tie, waarbij de groep kan bestaan uit jongeren 
van diverse scholen. Deelname van de jongere 
is hier vrijwillig, maar evengoed wordt ver-
wacht dat ze ’jusqu’au bout’ gaan. Samenwer-
king is mogelijk met netwerk leerrecht en time-
out. Voor deelname aan de schoolexterne 
werking gebeurt de toeleiding naar het project 
steeds in samenspraak met het CLB. Naast het 
schoolintern en buitenschools programma, is er 
ook een wekelijks permanent aanbod op 
dinsdagnamiddag, waarop jongeren vrij kun-
nen intekenen. Hier wordt eerder indirect ge-
werkt rond sociale omgang, respect, controle 
en zelfbeheersing. Een meer individuele ‘vor-
ming op maat’ kan ook voor een beperkt aan-
tal jongeren overwogen worden. 

Weer-staan is een experimenteel project voor 
de vooropgestelde periode van 3 jaar (elk jaar 
te verlengen), gesubsidieerd door de Vlaamse 
Regering (Brusselse aangelegenheden). Het 
project ging in september 2012 van start. In 
volgend jaarverslag zal u hierover zeker meer 
kunnen lezen.
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CIjfers gAMBAs

Voor welke strafbare feiten werd er doorverwezen naar gambas Brussel/Leuven?

Vandalisme - vernieling 2

Diefstal met braak 2

Bedreiging 2

Diefstal met G/B en wapenvertoon 3

Zedenfeiten 4

Brandstichting 6

andere 7

Opz. slagen en verwondingen 10

Gewone diefstal 16

Drugsfeiten 17

Diefstal G/B (in bende) 26

Beschikking of vonnis 2012

Brussel Leuven Totaal

Beschikking 8 6 14

Vonnis 28 50 78

TOTAAL 36 56 92

Hoeveel keer werd een gemeenschapsdienst gecombineerd met een leerproject?

Rots/Water Op maat SIB Drugs
LP 40u 

(BASTA)

Brussel 1 3 2 1 3

Leuven 0 4 0 0 2

Het gemiddelde aantal uren gemeenschapsdienst dat werd opgelegd bedroeg 38,5u. Voor Leuven 
was dit 34u. Brusselse jeugdrechters legden overwegend 30u en 40u gemeenschapsdienst op. 

Hoeveel gemeenschapsdiensten werden er tussen 2003 en 2012 naar  
Leuven/Brussel doorverwezen (incl. BAsTA)?

Jaartal Leuven Brussel

2003 38 37

2004 44 30

2005 41 23

2006 25 34

2007 27 46

2008 26 48

2009 20 65

2010 37 51

2011 24 35

2012 24 30

Opz. slagen en verwondingen 16

Diefstal 16

Drugsfeiten 11

Diefstal G/B 11

Andere 8

Vandalisme 6

Inbraak 4

Brandstichting 3

Zedenfeiten 3

Bedreiging 3
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Brussel

positief afgerond 12

negatief afgerond 2

nog niet afgerond 16

Brussel

Leerprojecten aantal

op maat 4

omgaan met drugs 1

Rots/Water 4

SIB 4

SGG 0

LP 40u 3

Brussel

positief afgerond 24

negatief afgerond 2

nog niet afgerond in 2012 1

Leuven

positief afgerond 13

negatief afgerond 2

nog niet afgerond 9

Leuven

Leerprojecten aantal

op maat 21

omgaan met drugs 3

Rots/Water 6

SIB 2

SGG 2

LP 40u 4

Leuven

positief afgerond 24

negatief afgerond 7

stopzetting door verhuis jongere 2

Hoeveel leerprojecten werden er tussen 2003 en 2012 doorverwezen naar  
gambas Brussel/Leuven?

Jaartal Leuven Brussel

2003 39 23

2004 21 25

2005 24 20

2006 31 32

2007 30 37

2008 36 42

2009 50 57

2010 52 46

2011 34 27

2012 39 16

Hoeveel gemeenschapsdiensten, opgestart in 2012, werden dat jaar afgerond?

Welk soort leerprojecten werden er in 2012 doorverwezen?

Hoeveel leerprojecten, opgestart in 2011, werden in 2011 of 2012 afgerond?

18



onthemende staptochten en werkprojecten

te zetten naar de typemodule “ondersteunende 
begeleiding” binnen het modulair kader. 
In de tweede helft van 2012 hebben we vol-
gende stappen ondernomen in kader van deze 
heroriëntering:
• Tijdens de zomermaanden 2012 organise-

ren we een bevraging naar de noden en be-
hoeften rond “ondersteunende begeleiding” 
in de regio. We voeren gesprekken met ver-
tegenwoordigers van de voorzieningen Bij-
zondere Jeugdzorg in Vlaams Brabant en 
Brussel, een aantal Cano- voorzieningen, de 
gemeenschapsinstellingen, het jeugddeten-
tiecentrum, het team Integrale Jeugdzorg 
Vlaams Brabant en Brussel, de verwijzende 
instanties.

• Het najaar staat volop in het teken van de 
uitbouw van deze opdracht.

• De Time Out werking van TOOL, gesubsidi-
eerd als project door de provincie Vlaams 
Brabant, wordt geïntegreerd in de werking 
van Oikoten. 

• Het vooruitzicht op minder subsidies vanaf 
2013 heeft consequenties op het perso-
neelsbestand. Enkele mensen moeten ont-
slagen worden.

• Naast de opvolging van de lopende onthe-
mingsprojecten zetten we in op het inhou-
delijk/ methodisch ontwikkelen van gediffe-
rentieerde werkvormen als modules 
“ondersteunende begeleiding”. We integre-
ren en versterken de expertise van de ver-
schillende deelwerkingen van Alba: herstel-
gericht werken, bemiddelen, begeleiden van 
leerprojecten op maat, van time out- en 
onthemingsprojecten. 

2012 is wel een bijzonder jaar

1982- 2012: Oikoten bestaat 30 jaar
Naar aanleiding van het 30 jarig bestaan van 
de onthemende projecten is in mei 2012 het 
boek feestelijk voorgesteld “Ik dus naar 
Compostella. jong geweld op zoek naar 
een uitweg” onder redactie van Phara De Ag-
uirre en Stefaan Vermeulen. 
Dit boek is tot stand gekomen dankzij de inzet 
van vele vrijwilligers: mensen die 30 jongeren 
hebben geïnterviewd en dat gesprek hebben 
uitgeschreven, die opzoekingswerk deden, fo-
tomateriaal verzamelden, etc… Daarnaast heb-
ben studenten van KUL Pedagogie aanvullende 
interviews afgenomen van ouders, jeugdrech-
ters, begeleiders. Studenten Fotografie van de 
Karel De Grote Hogeschool van Antwerpen ver-
zorgden de middenkattern van het boek met 
portretfoto’s.

Het lustrumboek en de 30ste verjaardag van 
Oikoten kreeg veel pers belangstelling. Er ver-
schijnen artikels en getuigenissen in verschil-
lende Vlaamse kranten en tijdschriften. In juni 
zendt Canvas een reportage uit over Oikoten in 
Koppen XL.

Van Oikoten naar Dienst 
Ondersteunende Begeleiding (DOB)
Een jaar waarin vzw Alba verschillende over-
leg- en evaluatiemomenten heeft met het 
Agentschap Jongerenwelzijn. Dit overleg stond 
in functie van de ombouw van de huidige wer-
king naar een meer gedifferentieerde werking.

Het werd een zoekproces met als doel het pro-
jectmatig aanbod van onthemingsprojecten om 
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In oktober dient Alba voor Oikoten een aan-
vraagdossier in voor de instap in het experi-
menteel modulair kader.

We willen ons profileren als een dienst die flexi-
bel kan inspelen op vragen naar ondersteuning 
van jongeren en hun context: actie- en erva-
ringsgericht, geïndividualiseerd en op maat. 

Eind december kregen we de bevestiging van 
onze erkenning als dienst binnen het experi-
menteel modulair kader voor bijzondere jeugd-
zorg met 10 modules ondersteunende begelei-
ding 
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CIjfers oIKoTen

Verwijzende instantie en verblijfplaats bij aanmelding

gezin

gemeen-
schapsinstel-

ling

jeugd-
detentie-
centrum

residentieel 
verblijf  

BJZ totaal

jeugdrechtbank 3 9 2 2 16

comité BJZ 1 0 0 1  2

totaal 4 9 2 3 18

geslacht en leeftijd bij aanmelding

leeftijd 11 14 15 16 17 totaal

jongens 1 1 1 15 13 31

meisjes 0 0 0  3  4  7

totaal 1 1 1 18 17 38
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Aard van de projecten

In 2012 organiseren we voor 15 jongeren een onthemingsproject en liep het project van 3 jongeren 
van 2011 door in 2012.

In overleg met het Agentschap Jongerenwelzijn hebben we de geplande projecten van het najaar 
vroeger opgestart zodanig dat ze afgerond werden tegen het jaareinde. Daarnaast was er een ak-
koord om voor slechts 14 Jongeren een project te organiseren zodat er ruimte was voor de voorbe-
reiding van de opstart van het EMK.

We tellen in 2012 een totaal van 1488 begeleidingsdagen voor 18 jongeren 
t.o. 1221 begeleidingsdagen in 2011 voor 19 jongeren.

We organiseren volgende projectvormen:
• Een duotocht voor 4 jongens
• Een individuele tocht voor 6 jongeren ( 2 meisjes, 4 jongens)
• Een werkproject voor 4 jongens 
• 1 jongere haakte af tijdens de voorbereiding en is niet vertrokken op werkproject.
• 2 projecten zijn vroegtijdig beëindigd omwille van blessure.
• 1 project is gestopt omwille van agressie en weerbarstige houding tijdens de tocht

staptocht
van ... naar

Aantal  
jongeren

Traject- 
verloop

Traject onmid-
dellijk na tocht

Almeria - Compostella 1 jongen pos. afgerond TCK naadloos
Aguilas - finisterra 1 meisje vroegtijdig 

beëindigd
Thuis

Herent - Zarautz 2 jongens pos. afgerond TCK naadloos
naadloos + BZW

Wenen - Istanbul 2 jongens pos. afgerond Context: zus 
Thuis

Carcassone - Compostella 1 meisje vroegtijdig 
beëindigd omwille 
van blessure

Clermont ferrand - finisterra 1 jongen pos. afgerond Thuis
Vézelay - Compostella 1 meisje pos. afgerond Thuisbegeleiding  

naadloos
Les Abrets - finisterra 1 jongen vroegtijdig 

beëindigd omwille 
van blessure

Werkprojecten

Waar Wat
Traject- 
verloop

Traject onmid-
dellijk na tocht

Vogezen
Biologische 
tuinbouw 1 jongen positief thuis

Bouillon Verbouwen gîte 1 jongen positief TCK naadloos

Champagne

Geitenboerderij, 
kaas- en streek-
productenwinkel 1 jongen positief

Thuisbegeleiding 
niet naadloos

jura
Ecologisch 
project 1 jongen positief TCK naadloos
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Getuigenissen

Zamo start zijn werkproject van 3 maan-
den in april 2012 op een verlaten plek bij 
Dirk en Jan. Hij zou daar meewerken aan 
de verbouwingswerken van de git. 

Het gastgezin maakte voor hem een schitte-
rend afscheidsverslag in de vorm van een 
boekje met foto’s, een interview, herinnerin-
gen, wensen van mensen die op z’n pad 
kwamen.

Vooraf schrijft Dirk:

Het is allemaal heel zot gekomen. Vorig jaar 
raakten we aan de oever van de nabijgelegen 
aan de praat met een jonge gast. Hij was 
samen met nog een jongere en een begeleider 
aan een voettocht begonnen naar Santiago de 
Compostella. Drie maanden stappen. Oikoten, 
de organisatie die hier achter zit, werkt samen 
met de jeugdrechtbanken. De filosofie is dat 
zo’n project voor jongeren een kans biedt om 
uit de spiraal van feiten en veroordelingen te 
geraken. In feite hadden we de molen enkel 
aangeboden als plek waar die stappers één 
nachtje konden overnachten, maar Oikoten 
belde ons op met een veel grotere vraag. Of 
we niemand wilde opnemen voor een werk-
project van drie maanden. Er volgden enkele 
gesprekken en half mei stond Zamo dus bij 
ons aan de deur. Een rijzige zwarte jongeling, 
je zou hem makkelijk 20 geven, maar hij is 
dus nog geen 17. 3 maanden helpen bij de 
renovatie van de molen, samen met andere 
klussen als tuinwerk, poetswerk, enzovoort. 
Geen internet, geen gsm. Enkel af en toe wat 
post, een enkele keer een telefoongesprek 
met het thuisfront. Voor de rest: handenar-
beid. En afzondering. Het heeft iets van een 
monnikenleven. Voor een volwassene is dat 
misschien een aanlokkelijk voorstel: weg van 
alle stress, in het midden van de natuur, bij 
schappelijke mensen, 40 uurkes per week 
helpen en voor de rest gezellig mee eten, tv 
kijken, wat fietsen en wandelen, muziek 
beluisteren . Ik kan u verzekeren dat dat voor 
een 16-jarige best wel wat aanpassing vergt. 
En dat je dan heel veel tijd hebt om over je 
situatie na te denken. Het is aandoenlijk om 
hem daar te zien zitten, na het avondeten, 
met zijn sigaretje aan de oever van de rivier, 
rustig voor zich uit starend, in gedachten 
verzonken. 

We selecteren hieronder met hun toela-
ting enkele stukjes uit het afscheids-
boekje:

Dirk: Zamo, weet je nog, toen je hier toe-
kwam? Je zag er ongelooflijk zenuwachtig uit. 

Zamo: De dag voor ik naar jullie kwam was ik 
super gestresseerd. Ik wist niet waar ik 
terecht ging komen. Ze hadden mij een foto 
laten zien van het huis en van de plek. Het 
zag er echt afgelegen uit. Het was allemaal 
nog veel rustiger dan ik had verwacht. De 
eerste nacht heb ik niet veel geslapen. Een 
nieuw bed, de stilte, soms een vreemd geluid. 
Ik was het lawaai van de straat gewoon, van 
auto’s en stemmen van mensen. Maar dit was 
echt stil. 

Dirk: En de dagen daarop? Was het moeilijk 
in het begin? 

Zamo: Na één week zag ik het echt niet meer 
zitten. Ik voelde mij heel eenzaam. Zo’n 
afgelegen plek. Je moet hier 20 minuten 
fietsen voor je in een stadje komt. Het dichtst-
bijzijnde huis is een paar kilometer van hier. 
Geen leeftijdsgenoten om wat rustig mee te 
praten met een sigaretje of om sport mee te 
doen. 

Dirk: Sloeg het werk ook tegen? 

Zamo: Mijn allereerste werk was het bakhuis 
verbouwen waar Dirk en Jan nog een kleine 
vakantiewoning van zijn aan het maken. De 
vloer tussen het gelijkvloers en de eerste 
verdieping was er uit. De nieuwe balken 
staken er al, maar de vloerplaten moesten er 
nog op. Ik moest de platen aangeven en de 
platen vasthouden als Jan die op maat zaag-
de. Daarna moest ik zelf de vijzen er in 
draaien met een elektrische schroevendraaier. 
In het begin dacht ik, amai, anderhalf pak 
vijzen, … het duurde een eeuwigheid. 

Toen was er een weekend dat huurders van 
de gîte afgezegd hadden. Jan zei dat we dan 
de living van het verhuurgedeelte konden 
schilderen. Dat sloeg heel hard tegen. De 
muren waren heel ruw, met van die crepi, dat 
is heel moeilijk om te schilderen. Wanneer ik 
het niet goed deed, sprak Jan dan met een 
hogere stem. Heel mijn jeugd hebben mensen 
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tegen mij geroepen: mijn vader, mijn stief-
moeder, mijn tante. Ik kan er niet tegen dat 
mensen roepen tegen mij. 

Dirk: En toch weet ik nog dat je glunderde op 
de foto toen het werk af was. 

Zamo: Ja, ik denk dat ik toen een klik heb 
gemaakt. Het was een moeilijke tijd. Ik miste 
mijn vrienden. Er kwam ook nooit eens post. 
Maar ik heb toen gedacht: ik ga dat toch 
afmaken. Ik ga laten zien dat ik het toch kan 
afmaken. 

Dirk: Ik weet nog dat je vanaf dan bent 
beginnen zingen. Wat kwam er na het schil-
derwerk? 

Zamo: Ik denk de waterput. Die was al 
maanden stuk. Er was een steen in gevallen 
en daardoor was er een lek. We hebben de 
oude buizen en kranen eruit gehaald en 
nieuwe gestoken. Later hebben we een nieuw 
betonnen deksel gegoten. Nu komt er weer 
bronwater uit de kranen. Het grootste werk 
was de stal en de kamer erboven. Eerst 
hebben we gaten gekapt voor de nieuwe 
balken. Met een enorme boorhamer. Slecht 
voor de rug! Dan hebben we de oude beton-
nen gewelven uitgebroken. Ik heb zeker 50 
kruiwagens vol geschept en weggevoerd. Dan 
hebben we met Joachim en Tom de oude 
ijzeren balken afgebroken. Voor de nieuwe 
moesten 20 gaten gekapt worden. En dat zijn 
geen bakstenen he, dat is van die rotsstenen. 
Als de balken erin zaten, heb ik met Jan de 
vloerplaten gelegd en met Jan en Jean de 
tussenmuur gezet. Elke vrijdag hielp ik Simon-
ne met het poetsen van het verhuurgedeelte. 
En in de namiddag reed ik het gras af. 

Dirk: 6 dagen per week werken. 

Zamo: ja, gelukkig niet van ’s morgens vroeg. 
We aten ’s morgens om kwart over negen. 

Dirk: de mensen die jou hier ontmoet hebben, 
vinden jou allemaal zo’n lieve en rustige gast. 
Waar is die agressieve Zamo gebleven? 

Zamo: Ik ben van mezelf heel rustig. Maar als 
ik uitgedaagd word, kan ik me niet inhouden. 
Ik denk dat ik nooit zelf begonnen ben , maar 
ik heb dikwijls slecht gereageerd op andere 

mensen. Mijn therapeut zegt: je moet je 
omdraaien en weggaan. Maar als ik dan een 
paar uur later terugkom en ze dagen we weer 
uit, dan word ik boos. Soms dagen mensen 
mij uit, dan raken ze me aan en ze moeten 
mij niet aanraken. Vriendschappelijk is dat 
niets, maar als ze me aanraken om uit te 
dagen, kan ik me niet bedwingen. En als 
iemand tegen mij roept, word ik agressief. Als 
ik gerespecteerd word, heb ik respect terug. 

Dirk: Heb je dan nooit voorbeelden gezien 
van hoe mensen conflicten oplossen zonder 
geweld? 

Zamo: Slagen, roepen, mijn hele jeugd lang. 
Mijn vader heeft me veel geslagen. Daarna 
woonde ik bij mijn tante. Ze stak haar kinde-
ren voor. Ik was een beetje de slaaf daar. En 
ze riep de hele tijd door. Ook op straat was ik 
nooit op mijn gemak. Als ik met vrienden op 
stap was, had ik altijd schrik, dat er iets ging 
gebeuren. Soms begonnen mijn maten te 
vechten. Ik ben iemand die altijd wil helpen. 
Zo kreeg ik zelf ook problemen. Sommige 
vrienden gingen het zelf zoeken. 

Dirk: Je hebt hier heel veel mensen leren 
kennen. Vond je dat die anders met elkaar en 
met jou omgingen? 

Zamo: Soms was ik zelfs een beetje jaloers, 
als ik zie hoe de moeder van J en J met haar 
zonen omgaat, … dat heb ik nooit gekend. Ik 
ben hier heel veel mensen tegen gekomen die 
heel open waren, en ook met mij. Die begon-
nen direct te praten. Soms waren er groepen 
waar ik in het begin wat schrik van had, maar 
die dan toch mij met open armen ontvangen 
hebben. Ik ging dan soms mee wandelen en 
iedereen praatte met mij. 

Dirk: Misschien moet je maar eens gaan 
geloven dat jij ook een super aangename gast 
bent. Mensen doen dat echt niet uit medelij-
den of zo. Weet je dat je aan veel mensen een 
ongelooflijk schoon cadeau hebt gegeven? 
Want veel mensen kennen ‘criminele jongeren’ 
alleen uit wat ze lezen in de krant. Maar als je 
iemand echt kent, dan ga je beseffen dat dat 
er achter zo’n moeilijk verhaal een heel lieve 
sympathieke persoon kan schuilgaan. Vind je 
dat je ongeluk hebt gehad in je leven? Mensen 
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kiezen niet zelf de plek waar ze geboren 
worden, het gezin waar ze opgroeien, de 
leeftijdsgenoten die ze tegenkomen. 

Zamo: Ja, ik zie dat nu ook. Maar ik heb wel 
meer vertrouwen gekregen. 

Dirk: Ga je van de drugs kunnen afblijven? 

Zamo: Ik heb nu 9 maanden niet gesmoord. 
Soms heb ik nog goesting. Cannabis maakt je 
rustig, maar je kunt ook niet meer nadenken. 
Als er dan agressie is, dan kan ik soms nog 
moeilijker zeggen: ‘ik stop’. 

Dirk: Dat is nu eenmaal eigen aan cannabis: 
de ene mens reageert er anders op dan de 
andere. Heeft cannabis jouw leven moeilijker 
gemaakt? 

Zamo: Als ik gebruikt heb, kan ik mij nog 
moeilijker beheersen dan anders. Ik weet dat 
nu. Ik besef nu dat cannabis een slecht 
product is. Het heeft mijn leven zuur gemaakt. 

Dirk: Ben je veranderd? 

Zamo: Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen. 
Daardoor heb ik meer werkkracht. Ik wil me 
echt inzetten. Vroeger schermde ik mij af. In 
Mol en op straat: als ik iemand niet kende, 
behandelde ik hem als een dier. Ik hield 
afstand, ik gedroeg mij als een macho om 
hem niet te dicht bij te laten komen. Ik riep 
ook vaak tegen mensen, zoals men altijd 
tegen mij heeft geroepen. Dat is al begonnen 
toen ik 9 was. Toen dacht ik: ik heb niemand 
nodig, Ik schermde mij af. Nu heb ik geleerd: 
rustig afwachten: wie is dat, hoe moet ik 
ermee omgaan? In het begin was dat moeilijk; 
Ik was heel onrustig. Nu heb ik geleerd om 
dieper te kijken dan het uiterlijk of wat 
mensen kunnen. Ik denk dat het te maken 
heeft met zelfvertrouwen. Hoe de mensen met 
mij omgegaan zijn, hoe Jan mij ook gemoti-
veerd heeft in het werk. Bijvoorbeeld die ene 
keer dat hij een hele dag weg moest en dat ik 
die muur moest voegen. Hij had het voorge-
daan, maar ik had dat nog nooit gedaan. En 
toen hij terug kwam, zei hij dat ik het goed 
gedaan had. Dat motiveert, dan wordt het 
makkelijker, dan ga ik me meer inzetten. 

Dirk: Hoe was het om met Jan samen te 
werken? 

Zamo: Ik vind het fantastisch dat we zo veel 
hebben kunnen doen. Ik ben trots. Je laat iets 
achter dat andere mensen kunnen zien. En als 
ik hier terug kom, dan zal ik ik denken: dat en 
dat en dat heb ik samen met Jan gedaan. In 
het begin was ik wel onzeker. Maar dankzij 
Jan heb ik volgehouden. Hij zei: na twee 
maanden mag je het opgeven, maar niet na 
twee weken. Hij heeft mij omgepraat en moed 
gegeven. Ons grootse werk was de stal. Ik 
dacht in het begin: dat gaat maanden duren 
en dat gaat ons nooit lukken. Maar het is toch 
gelukt. 

Dirk: Je hebt volgende maand een vakantie-
job. Gaat dat nu anders zijn dan die van vorig 
jaar? 

Zamo: Vorig jaar was het geen echte job. Dat 
was in het zwart. Ik ben nog even zenuwach-
tig, maar ik ga toepassen wat ik hier geleerd 
heb: niet piekeren, geen zorgen maken, 
gewoon doen. Ik heb geleerd om vol te 
houden. Vorig jaar heb ik het niet echt goed 
gedaan, ik belde dikwijls dat ik ziek was, ik 
kwam alleen werken als ik goesting had. 

Dirk: Hoe kijk je naar het nieuwe schooljaar? 

Zamo: Op school deed ik dikwijls alleen de 
dingen waar ik goesting in had. Ik denk dat ik 
ga proberen om meer vol te houden en te 
doen wat de leerkracht vraagt. 

Dirk: Ga je in de weekends nog komen? 

Zamo: Ja, want dan ben ik niet op straat. Ik 
wil Jan nog verder helpen. En ik voel me hier 
thuis. 

Dirk: Voor ons is dat ook zo, Zamo. Jij bent 
voor ons niet ‘die gast met een crimineel 
verleden’, je bent er echt bij gaan horen. We 
laten je nou los, maar je bent hier altijd 
welkom! En een ferme dank u wel voor al het 
werk, voor de vriendschap, voor het respect 
en voor het volhouden. 
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Brief van een vader aan de minister van 
Welzijn naar aanleiding van het nieuws in 
april 2013 dat de subsidies van Oikoten 
zouden verminderen en er minder lang-
durige projecten kunnen georganiseerd 
worden.

Geachte Heer Minister,

Als ouders van Bram hebben wij kunnen 
proeven van hetgene wat Oikoten te bieden 
heeft, Bram is één van de 450 jongeren die 
begeleid werd door Oikoten, dit na een 
opname in een gesloten instelling.

Kortverhaal, vanaf zijn 14e was Bram van het 
geijkte maatschappelijke pad afgeweken en 
was hij in contact gekomen met het drugsmi-
lieu, al onze inspanningen om hem terug op 
de juiste weg te helpen brachten geen resul-
taat. Uiteindelijk na heel veel problemen, 
zowel thuis als ergens anders, en omzwervin-
gen via alle mogelijke hulpdiensten, belandde 
Bram eind 2010 in een gesloten instelling, de 
enige uitweg die er nog was.

Daar werd hij na amper een maand opgepikt 
door Oikoten, waar hij zich inschreef voor een 
staptocht naar Compostella. Een voettocht 
van 1.900 km onder begeleiding van één 
begeleider, over een duur van drie maanden, 
moest hem tot zijn eigen inkeer brengen en 
hem helpen zichzelf terug te vinden. Bij zijn 
aankomst in België bemerkten we aan Bram 
dat deze tocht (lees : investering) inderdaad 
de moeite was, Bram was/is bereid zijn leven 
aan te passen en zich te integreren in de 
huidige maatschappij, sedert afgelopen 
maandag is hij gestart aan een eerste job.

Zonder Oikoten was Bram, meer dan 
vermoedelijk een echte delinquent ge-
worden, want hij zat in Ruiselede tussen 
delinquenten van alle allooi (daders van 
diefstal, drugsdelicten, geweldplegingen, 
…), als hij daar was gebleven, dan was 
hij er finaal zeker slechter uitgekomen 
dan de dag dat hij erin was gegaan, maar 
zoals reeds gezegd, dit was voor ons de 
enige oplossing.

Wij betreuren ten zeerste indien de subsidië-
ring van Oikoten zou verminderen. Op van-
daag kan Bram omwille van hun tussenkomst, 
actief deelnemen en zijn steentje bijdragen en 
zich goed voelen, wat met geen geld ter 
wereld te betalen valt.

Ik hoop dat er nog veel andere jongeren een 
tweede kans krijgen in hun prille leven. Wij 
zijn zeer tevreden over Oikoten, die aan Bram 
de kans gaf om in eigen boezem te kijken, zijn 
intenties aan te passen en terug gelukkig te 
zijn. Het lukt misschien niet met alle jongeren, 
maar laat ons dit positief beschouwen, beter 1 
of 2 op de drie, dan geen enkele op de drie. 

Wij loven ten zeerste de missie van Oikoten 
en de manier waarop alle medewerkers, 
sommigen belangeloos, die volbracht hebben.

In bijlage zijn eindverslag en enkele foto’s, 
dan kan u vaststellen over wie het gaat.

Groeten,

M. H.
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Tool richt zich met zijn time-outaanbod tot de 
jongeren van 12 tot 20 jaar en de hulpverle-
ners van de sectoren Bijzondere Jeugdbijstand 
(BJB), Vlaams Agentschap Personen met een 
Handicap (VAPH) en Jeugdpsychiatrie in de 
provincie Vlaams-Brabant.

Doel
Een time-out wordt ingezet wanneer een hulp-
verleningsrelatie geblokkeerd is of dreigt te 
blokkeren. Bij een time-out worden tijdelijk de 
dagelijkse interacties tussen de jongere en zijn 
onmiddellijke omgeving onderbroken door de 
jongere in een andere omgeving te plaatsen. 
De “onderbreking” wil een positieve bijdrage 
leveren aan deze interacties, zodat de draag-
kracht van de jongere en zijn onmiddellijke 
omgeving (hulpverleners, ouders…) toeneemt, 
om zodoende de hulpverlening te herstellen en 
verder te kunnen zetten. Opnieuw een akkoord 
krijgen over de lopende hulpverlening is de uit-

eindelijke doelstelling van de time-out. Essen-
tieel hierbij is het wederzijds engagement van 
de jongere en de hulpverleners om na de time-
out samen verder te werken. Voor het opstar-
ten van een time-out is een minimaal akkoord 
van alle partijen, met inbegrip van de betrok-
ken verwijzer, nodig. Een time-out kan niet lou-
ter sanctionerend zijn.

Aanbod
Het aanbod van Tool bestaat enerzijds uit uit-
wisselingstime-outs tussen de voorzieningen 
waarbij een jongere snel en tijdelijk wordt op-
genomen in een andere voorziening. In dit aan-
bod heeft Tool een faciliterende, administratief-
ondersteunende en registrerende functie. Tool 
is verantwoordelijk voor het ondersteunen en 
begeleiden van de partners en voor het coördi-
neren van de toetreding van nieuwe partners 
tot de uitwisseling. 

Time-out
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Daarnaast organiseert Tool woonwerktime-
outs, staptime-outs en vaartime-outs. Bij deze 
alternatieve time-outs wijken vorm en inhoud 
af van de lopende hulpverlening. Hierdoor 
krijgt de jongere de kans in een andere leefom-
geving tot rust te komen en te reflecteren over 
zijn lopende hulpverlening. Bij een werktime-
out wordt de jongere tijdelijk opgevangen door 
en bij particulieren thuis, bv. bij een boer.
Bij een staptime-out gaat de jongere geduren-
de 8 dagen stappen samen met een ervaren 
tochtbegeleid(st)er, meestal in de Belgische Ar-
dennen. De kilometers worden langzaam opge-
bouwd. Er wordt gekookt op een vuurtje en ‘s 
nachts gekampeerd in een tentje. 
De vaartime-outs organiseren we voorlopig al-
leen voor jongens. Deze vaartime-outs duren 8 
dagen. Guido, een ervaren en gepassioneerde 
schipper, vaart de Aegir (een kleine zeilboot 
zonder luxe) op Belgische en Nederlandse wa-
teren, waarbij ook de eilandjes en havenstad-
jes worden aangedaan. Minimale afspraken en 
een zekere discipline zorgen voor een sfeer van 
vertrouwen. De jongere kan experimenteren 
met een aantal verantwoordelijkheden (sturen, 
navigeren, zeilen, kaart lezen, uitkijk houden, 
…) en bouwt zo zelfvertrouwen op. Maar daar-
naast is er ook ruimte voor babbels, lezen, 
zwemmen, vliegeren, vissen, wandelen, … . We 
werken aan een oplossing om deze time-out-
vorm ook voor meisjes aan een betaalbare prijs 
te kunnen aanbieden.
Tool kan ook een aanbod op maat uitwerken. 
Hierbij denken we aan het inschakelen van een 
ezel in een staptocht, een kanotocht, een 
“chill”-time-out, ... 

Procedure
Tijdens de intake zijn zowel de jongere, zijn 
hulpverlener(s) en zijn betrokken contextfigu-
ren medecontractanten in de time-outovereen-
komst. Zij kunnen zich dan ook op gelijkwaar-
dige basis uitspreken over hoe zij de 
moeilijkheden zien en hoe zijervaren hoe de 
ander daar mee omgaat. De rol van de Tool-
verantwoordelijke hierin is een bemiddelende 
functie vervullen tussen de jongere en de be-
trokken hulpverleners. Hierbij worden crisissi-
tuaties gezien als kansen om veranderings-
processen in gang te zetten. Tool stelt zich 
vanuit een onafhankelijke positie tot doelstel-
ling de betrokkenen te ondersteunen bij deze 
zoektocht naar verandering.

De time-out creëert een kader waarin de jon-
gere de mogelijkheid krijgt te reflecteren over 
zichzelf en/of over de aandachtspunten die bin-
nen de overeenkomst zijn opgenomen. Het is 
een actieve rustperiode. Zowel de jongere als 
de onmiddellijke betrokkenen (hulpverleners, 
ouders/opvoedingsverantwoordelijken...) kun-
nen zich beraden over verleden en toekomst én 
over hun verdere samenwerking. In één of 
meerdere overlegmomenten gaan de betrok-
ken hulpverleners na wat ze kunnen doen om 
de vastgelopen begeleidingssituatie te deblok-
keren. Indien nodig wordt gezocht naar draag-
krachtverhogende middelen.

Tijdens het afrondingsgesprek schetsen alle 
medecontractanten waar ze tijdens de time-
out mee bezig geweest zijn en welke voorne-
mens of plannen ze voor zichzelf gemaakt heb-
ben. Indien mogelijk worden verdere stappen 
in het project van de jongere geconcretiseerd. 
Dit gesprek moet zo snel mogelijk op de time-
out volgen om te voorkomen dat de oude dy-
namiek van interacties tussen de jongere en de 
medecontractanten opnieuw in gang gezet 
wordt. De Tool-verantwoordelijke streeft er-
naar dat de onmiddellijke omgeving zorgt voor 
een positieve terugkeer.
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CIjfers TooL

de time-outaanvragen

Totaal aantal aanvragen Aanvragen binnen Toolkader Aanvragen buiten Toolkader

69 56 13

Verdeling vragen binnen Toolkader naar sector

BJB VAPH Psychiatrie

43 12 1

Vragen binnen  
Toolkader

Gerealiseerde  
aanvragen (*)

Niet gerealiseerde  
aanvragen (**)

56 19 37

(*) Waarvan de time-out werd opgestart.
(**) Bij 9 vragen was alles klaar om de time-out te starten, maar werd omwille van uiteenlopende 
redenen de intake afgeblazen. Bij 9 vragen ging het over een infovraag of vraag naar uitwisse-
lingstime-out. Van 11 vragen werd deze later ingetrokken voor het vastleggen van een intakemoment.
Op 8 vragen werd niet ingegaan omwille van geen ruimte binnen Toolagenda. 

spreiding van de aanvragen over het jaar 

jan feb maa apr mei juni juli aug sept okt nov dec

2009 15 5 13 8 10 10 2 3 9 7 4 0

2010 8 6 15 3 3 14 0 0 8 2 8 2

2011 8 3 6 6 6 6 2 3 3 4 4 7

2012 7 8 8 8 5 6 5 2 3 4 5 8

19 time-outs in 2012
Tussen de aanvraag en start van de time-out liggen 1 tot 8 kalenderdagen. 18 time-outs starten op 
binnen de week na aanvraag.

Time-outvormen

Staptime-outs en  
experimenten Woon-werktime-outs Zeiltime-outs

11 6 2

geslacht

Meisjes Jongens

11 8
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BJB Comitéplaatsing BJB Jeugdrechtbankplaatsing Vrijwillige plaatsing

8 10 1

Verblijf binnen BJB Verblijf binnen VAPH

12 6

Meest voorkomende 
aanmeldings - 
p roblematiek

Problemen ivm  
dagbesteding

Weigeren van  
begeleiding

Fugues -  
agressie

7 6 5

Meest voorkomende 
verwachtingen 

Nadenken over  
toekomst 

Tot rust komen  
van de jongere

Nadenken  
over gedrag

18 15 11

Verloop en evaluatie

Verloop TO naar 
voorziene duur Volledig duur Voortijdige stopzetting Niet opgestart

16 2 1

evaluatie vanuit verwijzende voorzieningen (totaal 13 formulieren ontvangen)

Tevreden Niet tevreden

Algemeen verloop TO 12 1

Aanpak van TO aanbieder 12 1 

Aanpak van Toolmedewerker 13 /

Bedoelde impact 6 7

Tijdgenomen om te reflecteren 
over verdere hulpverlening

11 1

Snelheid van opstart TO 12 1

evaluatie door jongeren (totaal 10 formulieren)

Tevreden Niet tevreden

Algemeen verloop TO 9 1

Aanpak TO aanbieder 10 /
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Zeiltochten voor jongeren

HogerWal organiseert vanuit de Antwerpse ha-
ven korte boottochten voor jongeren in moei-
lijkheden, individueel of in kleine groep. Guido, 
een ervaren en gepassioneerde schipper, vaart 
de Aegir - een kleine zeilboot zonder luxe - 
rond op Belgische en Nederlandse wateren. 
Ook eilandjes en havenstadjes worden aange-
daan. 

Doelgroep
HogerWal richt zich naar jongeren tussen 12 en 
20 jaar in moeilijke situaties die er even tus-
senuit willen en zo de kans krijgen om tot rust 
te komen en een positieve ervaring op te doen. 
Deze boottochten zijn de ideale gelegenheid 
om jongeren ruimte voor ontspanning aan te 
bieden en te leren omgaan met verantwoorde-
lijkheden. 

Aanbod
HogerWal werkt op maat. Zo kan de Aegir bv. 
ingezet worden om te werken aan de relatie 
tussen een jongere en zijn hulpverlener, als 
vervangprogramma bij een schorsing op school, 
als time-out bij een vastlopende begeleiding, 
om gezinsbanden te herstellen of als een acti-
viteit in een individueel leertraject. Afhankelijk 
van de problematiek van de jongeren aan 
boord, vragen wij de verwijzende organisatie of 
dienst te voorzien in één of meerdere profes-
sionele begeleiders. 
De boottochten duren minimaal 3 dagen en 
maximaal 3 weken. Er zijn 4 plaatsen beschik-
baar voor ‘passagiers’.
Voor organisaties uit de jeugdzorg willen we 
HogerWal zo betaalbaar mogelijk houden. We 
vragen een bijdrage van 55 euro/vaardag, on-
geacht het aantal personen. 
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CIjfers HogerWAL

Ondanks de technische moeilijkheden heeft de 
boot toch nog 35 vaardagen kunnen realiseren 
en hebben we 22 jongeren bereikt. 

Moeilijkheden en aanpak
In de loop van 2011 en 2012 kampen we ver-
schillende keren met technische problemen aan 
de Aegir. Deze problemen hebben betrekking op 
het motorische gedeelte van het schip, wat ge-
zien de leeftijd hiervan ook normaal is. Door 
deze problemen dienden we een tocht af te zeg-
gen, een andere uit te stellen en twee te onder-
breken. De defecten konden worden hersteld, 
maar uit nazicht door een mecanicien blijkt de 
bedrijfszekerheid een probleem. In het najaar 
heeft het accent dan ook vooral gelegen in het 
opvragen van offertes voor de vervanging van de 
motor. De offertes die we hebben binnen gekre-
gen schommelen tussen de €10000,- en 11000,- 
en overstijgt in grote mate het beschikbare bud-
get. Een volgende stap was dan ook het zoeken 

van bijkomende financiering en bedrijven, orga-
nisaties te vinden die HogerWal vzw willen on-
dersteunen en geloof hebben in onze missie. Be-
gin 201 hebben we toezegging gekregen van de 
nodige financiële middelen waardoor we de mo-
tor effectief kunnen vervangen en de boot op-
nieuw zeewaardig is.

Een probleem in het voorbije jaar was het tijde-
lijk uitvallen van de schipper omwille van ge-
zondheidsredenen. We zoeken via verschillende 
kanalen naar een 2e schipper.
We proberen via een aantal artikels in tijdschrif-
ten een oproep te doen om mogelijks geïnteres-
seerden te vinden. Ook via de zoektocht naar 
vrijwilligers en tijdelijk inzetbaren voor de dienst 
ondersteuning hebben we een oproep gelan-
ceerd voor een 2e schipper. Tot op heden is er 
hier zeer beperkte reactie op gekomen en moe-
ten we zien hoe we dit verder aanpakken. We 
zullen andere kanalen moeten aanboren. 

Gebruiker Periode

Koninklijke Marine Kadetten 2/4 – 7/4 (4 personen)

Arktos Vlaams-Brabant 5/7 – 6/7 (4 personen)

Tool – Alba vzw 7/7 – 10/7 (1 persoon)

Vakantieparticipatie 28/7 – 2/8 (5 personen)

Tool – Alba vzw 16/8 – 23/8 (1 persoon)

Elegast vzw 28/8 (3 personen)

GI De Markt 21/9 – 23/9 (3 personen)

Tool – Alba vzw 24/9 – 1/10 (1 persoon – onderbroken)

Elegast vzw 6/11 – 8/11 (5 personen)

32



Team

op  1/1/2013 bestaat het vaste team  
van Alba uit volgende personen:

BeLeIdsTeAM
Gard Bemelmans: directeur
Leen Lauwaert:  administratief coördinator
Det Debosschere: coördinator Dienst 
Ondersteunende Begeleiding
Natalie Van Paesschen: coördinator BAL en 
Gambas Leuven
Riet Ysebaert: coördinator Bemiddelingsburo 
en Gambas Brussel

AdMInIsTrATIe
Christine Dragon
Marjan Reynaert
Nancy Van Assche

dIensT ondersTeunende BegeLeIdIng
Sophie Boddez
Bert Geerts
Stef Smits
Katlijn Vander Meeren
Luce Van Poeck
Jo Dewinter

HCA LeuVen : BAL en gAMBAs 
Dirk De Rijck 
Kris Mullens
Dominique Abicht
Miriam Beck
Koen Nys
Liesbeth Eggen
Nele Devarrewaere
Barbara Van Dael
Luc Witters
Rik Michiels

HCA BrusseL: BeMIddeLIngsBuro  
en gAMBAs 
Bie Vanseveren
Katty Eylenbosch
Maarten Surdiacourt
Elke Van den Eynde
Lieselotte Frederickx
Lien Van der Bracht
Hans Depoortere
Fred Van Hove

ConCIërge BIeZ – sArT
Jef Vanlangendonck (vrijwilliger)

rAAd VAn BesTuur
Jos Vanderweyden (voorzitter) ex-directeur 
IZW, Integratie Zelfstandig Wonen
Dominique Vervaet, coördinator Kiezen voor 
Kinderen, dienst Pleegzorg
Ludo Clonen, diensthoofd 
studentenvoorzieningen K.U. Leuven
Johan Buttiens, coördinator De Spiegel 
drugvrije therapeutische gemeenschap
Nina Mees, ex-stafmedewerker VOKA, 
werkgeversorganisatie
Stefaan Pleysier, professor jeugdcriminologie 
K.U.Leuven
Tom Herbots, directeur personeels- en 
organisatiebeleid MFC Combo
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Met steun van:

asbl-vzw



Secretariaat:

Brusselsesteenweg 78

3020 Herent

Tel: 016/84.67.31

Fax 016/84.67.32

alba@alba.be


