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Voorwoord 

 

Beste lezer, 

Voor  u  ligt  het  verslag  van  Alba  2014.    Het  jaar  waarin  de  Alba‐medewerkers  weeral  een 

directeurswissel moesten  verteren, waarin  de woelige  tijd  hen  niet  verhinderde  om  kwaliteitsvol 

werk af te leveren.  Iedereen in Alba is het beste van zichzelf blijven geven om aan zijn of haar cliënt 

een goede dienstverlening te bieden.  Alle medewerkers zijn daarbovenop op een betrokken manier 

blijven sleutelen aan de uitwerking van de missie van Alba. 

De bemiddelaars werkten, naast hun reguliere bemiddelingen, aan de verruiming van hun expertise 

o.a. door,  in  samenwerking met Arktos,  een  vormingsreeks  rond  “bemiddelen” op  te  zetten  voor 

scholen.  Geen evidente opdracht gezien het zwaard van de besparingen boven hun hoofd hing.   

Ook binnen Gambas werd er meer gestalte gegeven aan de “verruiming”.   Het project Weerstaan 

hebben we uitgebreid naar de regio “Halle‐Vilvoorde”.   

Alle HCA‐medewerkers wisten dat  in 2012 en 2013 het aantal cliënten behoorlijk gedaald was, met 

een  dieptepunt  in  2013  ‐ minder  jeugdcriminaliteit  heeft  zo  zijn  gevolgen.    Eind  2014  kwam  dan 

uiteindelijk  de  dramatische  omzendbrief, waarin  gesteld werd  dat  de  subsidies  berekend  zouden 

worden op de prestaties van enkel 2013.   Twee medewerkers moesten vertrekken en er kon geen 

enkel perspectief geboden worden aan de mensen  in tijdelijke contracten.   Deze dreigende situatie 

(die  eind 2014 werkelijkheid werd)  viel  alle medewerkers  zwaar  en bemoeilijkte het werk binnen 

HCA. 

De dienst ondersteunende begeleiding werkte verder aan de verfijning van zijn opdracht en bouwde 

een  degelijk  werking  uit  met  zijn  korte  ervaringstrajecten,  dagactiviteit,  time‐out  en 

onthemingsprojecten.   Daarnaast  stelden we de vraag aan de overheid om mee  te  stappen  in het 

verhaal  van  positieve  heroriëntering.    Het  agentschap  jongerenwelzijn  zag  dat  zitten  in  een 

ombouwscenario (maar daarover leest u meer in de het verslag van 2015). 

U zal  in dit verslag ontdekken dat er hard gewerkt  is  in een klimaat waarin onze cliënten altijd een 

centrale plaats zijn blijven  innemen.   Ik doe  in elk geval mijn hoed af voor alle medewerkers die dit 

realiseerden.  Ik hoop – na het lezen van dit verslag – van u hetzelfde. 

 

Tom Herbots 

directeur 
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Algemeen 

 

1. Missie en visie van Alba 

 

Wat doen we? 

Alba werkt naar aanleiding van situaties waar jongeren of jongvolwassenen in een vertrouwensbreuk 

of conflict zijn terecht gekomen, met zichzelf, met hun omgeving of met de maatschappelijke norm. 

We hebben hierbij aandacht voor alle betrokkenen  (jongeren, ouders, slachtoffers, steunfiguren en 

de bredere context).  Alba situeert zich op het kruispunt van jeugdhulp, justitie en onderwijs. 

Hoe doen we dit? 

We treden in een creatieve dialoog, stappen onbevooroordeeld en op een authentieke manier naar 

de  ander,  met  respect  voor  ieders  eigenheid  en  verhaal.  We  spelen  flexibel  in  op  vragen  met 

maximale  inspraak  en  participatie  van  alle  betrokkenen.   We willen  een  kwaliteitsvolle  hulp‐  en 

dienstverlening realiseren met permanente aandacht voor evaluatie, bijsturing, methodiekverfijning 

en vernieuwing. 

Waarom? 

Alba  streeft naar een  solidaire en meer humane  samenleving waarin uitsluiting voorkomen wordt. 

We geloven  in het herstelgedachtegoed en  in de eigen kracht van mensen. Vanuit dit geloof willen 

we mensen kansen geven, hen stimuleren om hun verantwoordelijkheid op te nemen en mee zoeken 

naar het bewaren, herstellen en/of opbouwen van positieve banden. 

 

2. Voorstelling van Alba 

 

Alba  is  werkgever  van  de diensten  Herstelgerichte  en  Constructieve  Afhandeling  (HCA)  in  de 

gerechtelijke arrondissementen Brussel en Leuven. Daarnaast heeft Alba een dienst Ondersteunende 

Begeleiding  (EMK)  voor  jongeren  van  Vlaams‐Brabant,  Brussel  en  Vlaanderen  (voor  ontheming). 

Bovendien biedt Alba ook onderdak aan het innovatieve project Weer‐staan te Brussel. 

Alba heeft 3 deelwerkingen, ondersteund door een administratief team (het A‐team). 

1. De  dienst Ondersteunende Begeleiding.  Zij  organiseert  ‐  samen met  een  ploeg  vrijwilligers  en 

freelancers‐  dagactiviteiten,  time  outs,  kortdurende  ervaringstrajecten  (KET)  ,onthemingen  en 

bemiddelingen in voorzieningen. 

2. De dienst Bemiddeling Leuven en Brussel. Zij biedt dader‐slachtoffer bemiddelingen en Hergo’s 

aan en staat in voor de vrijwilligerswerking bemiddeling. 
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3.  De  dienst  Alternatieve  Maatregelen  (Gambas)  Leuven  en  Brussel.  Zij  organiseert 

gemeenschapsdiensten en leerprojecten en enkele medewerkers van dit team geven mee vorm aan 

het Brussels project Weer‐staan . 

Deze deelwerkingen situeren zich binnen onderstaand organigram van Alba: 
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Alba heeft een equipe van 35 werknemers. Naast deze ploeg kan Alba beroep doen op geëngageerde 

vrijwilligers binnen enkele van haar activiteiten. Hun bijdrage is al jaren een sterkte in Alba. Zo is er 

een ploeg van 16 vrijwilligers, opgeleid en actief als bemiddelaar. Voor de dienst Ondersteunende 

Begeleiding werd  er  in  2013  een  extra  ploeg  van  10  vrijwilligers  gerekruteerd,  bovenop  de  reeds 

bestaande vrijwilligersploeg. Zij werden begeleid, ondersteund en ingeschakeld in de werk time‐outs, 

de  korte  en  lange  staptochten,  de  dagactiviteiten,  en  in  het  ‘mentorship’  voor  jongeren  na  een 

onthemingstocht. 

 

 

3. Kwaliteitsplanning 

 

KWALITEITSZORG 

Alba  draagt  kwaliteitsvolle  hulp‐  en  dienstverlening  hoog  in  het  vaandel.  In mei  2011  leggen  de 

diensten ‘herstelgerichte en constructieve afhandeling’ (HCA) de  laatste hand aan een eerste versie 

van het kwaliteitshandboek. Dit handboek  is het resultaat van een werkgroep van medewerkers en 

coördinatoren. 

In  de  daaropvolgende  jaren  wordt  dit  handboek  weinig  of  niet  bijgewerkt.  Alba  investeert  veel 

energie  in een  interne herstructurering en Oikoten bouwt haar werking volledig om  tot wat nu de 

Dienst  Ondersteunende  Begeleiding  (DOB)  is.  De  ontwikkeling  van  de  nieuwe  projecten  gebeurt 

vanuit een sterke missie en visie om de kwaliteit van de begeleiding te garanderen. 

Begin 2015 stellen we vast dat er nood  is aan een geïntegreerd kwaliteitsbeleid, daartoe wordt er 

vanaf april een deeltijds kwaliteitsmedewerker aangesteld. Deze medewerker moet kwaliteit op de 

beleidsagenda  houden  en  samen  met  het  beleidsteam  er  zorg  voor  dragen  dat  het 

kwaliteitshandboek  van HCA omgebouwd wordt  tot een  kwaliteitshandboek  van de  ganse  vzw,  in 

samenspraak met de gebruikers en het personeel. 

Alba schat het huidige groeiniveau van haar kwaliteitszorg ergens tussen 1 en 2 in. Tegen eind 2016 

moet het mogelijk zijn om tot een bijgewerkt kwaliteitshandboek voor heel Alba te komen. We zullen 

daartoe het beleid rond  leiderschap, het personeelsbeleid, strategische doelstellingen, middelen en 

partnerschappen een voor een opnieuw tegen het  licht houden en herformuleren. Daarnaast zullen 

we ook de kernprocessen binnen de drie deelwerkingen van Alba met de medewerkers en  zoveel 

mogelijk met de gebruikers bijwerken. Voor DOB moet dit gebeuren terwijl nieuwe projecten worden 

ontwikkeld en geëvalueerd. 

Omdat  we  ervan  overtuigd  zijn  dat  het maken  van  de  organisatie  het  werk moet  zijn  van  elke 

medewerker, hebben we tijdens een personeelsdag beslist om in 2014 en 2015 te werken rond een 

aantal  thema’s.  Op  een  krachtgerichte  manier  zijn  we  met  alle  medewerkers  tot  de  volgende 

’thema’s gekomen: 
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 Werkgroep albatros:  we zoeken hoe we de manier van beslissen binnen Alba beter kunnen 

stroomlijnen; 

 Werkgroep albalab:  deze werkgroep probeert vernieuwing binnen Alba een kans te geven; 

 Werkgroep Soci’s: hier staat het sociaal ondernemerschap op de agenda.  We zoeken hoe we 

binnen Alba meer kunnen sociaal ondernemen; 

 Werkgroep IT en interne communicatie: we proberen ons IT‐netwerk beter op punt te zetten 

en  te  bekijken  hoe  we  onze  informatie  bewaren  en  op  welke  manier  we  hierover 

communiceren. 

Alle werkgroepen zijn opgestart  in het najaar van 2014 en zullen minsten doorlopen tot eind 2015.  

Ze zullen begin 2015 meer verfijnen wat de te behalen doelstellingen zijn. 

 

 
GEBRUIKERSTEVREDENHEID 

Alba  heeft  geen  gesystematiseerde methode  om  de  tevredenheid  van  haar  gebruikers  te meten. 

Spontaan  en  ad  hoc  bevragen  medewerkers  de  tevredenheid  van  hun  gebruikers,  enkele 

deelwerkingen  hebben methodieken  om  de  tevredenheid  van  hun  cliënteel  na  te  gaan.  Binnen 

Gambas  evalueren  de  begeleiders  samen  met  de  jongeren  het  traject  (leerproject  of 

gemeenschapsdienst)  dat  ze  samen  afgelegd  hebben.  DOB  bevraagt  de  tevredenheid  van  haar 

gebruikers (jongeren en verwijzers) bij een aantal van hun projecten. Voor Bemiddeling en Hergo  is 

tot vandaag geen methodiek ontwikkeld om de tevredenheid van de gebruikers te meten. 

Ook hier schaalt Alba zich in tussen groeiniveau 1 en 2. 

 Alba  neemt  zich  voor  om  per  deelwerking  een  bruikbaar  instrument  te  ontwikkelen  om  de 

tevredenheid  van  de  gebruikers  te meten.  Om  in  de  toekomst  de  resultaten  hiervan  te  kunnen 

vergelijken met  gelijkaardige  diensten,  zullen we  deze  diensten  contacteren met  het  oog  op  het 

zoveel mogelijk stroomlijnen van deze meetinstrumenten. We willen deze  instrumenten tegen eind 

juni 2016 finaliseren, zodat we in de tweede helft van 2016 kunnen starten met effectieve metingen.   

Daarnaast zullen we een beleid uittekenen om de resultaten van deze metingen te interpreteren en 

om te zetten in bijsturingen van de kernprocessen. 

 

 
SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG (SGOG) 

Alba heeft geen specifieke procedure om SGOG aan te pakken. Wellicht is dit zo omdat Alba weinig 

of niet geconfronteerd wordt met dit  fenomeen. Dit heeft veel  te maken met de afwezigheid van 

leefgroepen binnen de werking van Alba. Gebruikers hebben weinig kansen om mekaars grenzen te 

overschrijden als je ze nauwelijks samen brengt.  
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We  beseffen  dat  SGOG  ook  kan  plaatsvinden  tussen  medewerkers  en  tussen  medewerkers  en 

gebruikers  onderling. Ook  hiermee werden we  nauwelijks  geconfronteerd, we  gaan  ervan  uit  dat 

problemen  op  dit  vlak  via  onze  klachtenprocedure  aan  het  licht  zouden  komen.  

Alba  heeft  een  uitgebreid  zorgscenario  voor  het  personeel  na  agressie  door  externen  in  de 

werksituatie. Dit kan gaan over een SGOG.  Agressie (meestal verbaal) van gebruikers naar personeel 

komt sporadisch voor maar kan  ingrijpend zijn. De  teamcoördinatoren staan centraal  in de opvang 

van de medewerkers in zo’n situatie. 

Alba schaalt zich hier voorzichtig in op groeiniveau 1. 

Alba neemt  zich  voor om  een beleid  te ontwikkelen  inzake  grensoverschrijdend  gedrag  (GOG)  en 

hierin  ook  te  bekijken  of  er  extra  aandacht  moet  gegeven  worden  aan  SGOG. 

Tegen eind 2015 zal het beleidsteam een procedure uitwerken die een antwoord moet bieden aan 

ongewenst  en  grensoverschrijdend  gedrag  tussen  medewerkers. 

 

Aan  de  deelwerkingen  vraagt  Alba  om  na  te  denken  over  de  aanpak  van  GOG  en  SGOG  tussen 

gebruikers en tussen personeel en gebruikers. Eind 2016 moet dit leiden tot een of meer procedures 

die een leidraad geven aan personen die geconfronteerd worden met (S)GOG. 

 

 

ANDERE DOMEINEN 

Wat de medewerkersresultaten betreft,  stelt Alba  vast dat  ze hier nog een hele weg af  te  leggen 

hebben. Sinds begin dit  jaar houdt Alba een aantal personeelskengetallen bij,  zoals  ziekteverzuim. 

Deze worden besproken op beleidsvlak. Alba zal het verzamelen van deze gegevens systematiseren 

en gebruiken voor het sturen van het personeelsbeleid. 

 

Het meten van de personeelstevredenheid gebeurde eenmalig, enkele jaren geleden. Dit zal vanaf dit 

jaar  systematisch,  dwz  jaarlijks  georganiseerd  worden.  De  eerste meting  zal  plaatsvinden  in  het 

najaar  van  2015.  Ook  hier  zoeken  we  naar  een  gestandaardiseerde meting  die  liefst  door  vele 

organisaties binnen ons werkveld gebruikt wordt,  zodat we  in de  toekomst kunnen vergelijken en 

bijleren van mekaar. 
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Ondersteunende Begeleiding     

 

2014 was het tweede werkingsjaar van de dienst Ondersteunende Begeleiding van Alba. 

We  staan op de kaart van Vlaams Brabant en organiseren een gedifferentieerd programma dat  in 

volle ontwikkeling blijft  , geïnspireerd door kracht‐ en herstelgerichte methoden,    in  samenspraak 

met regionale partners. Een uitdagende zoektocht! 

Alba heeft ook in 2014 een erkenning van 10 modules  Ondersteunende Begeleiding   wat wil zeggen 

dat  we  voor  120  jongeren  een  ondersteunende  begeleiding  kunnen  bieden  van  gemiddeld  10 

begeleidingsdagen. 

De expertise van de module ondersteunende begeleiding is gegroeid binnen de Bijzondere Jeugdzorg 

en wordt door het Agentschap Jongerenwelzijn gesubsidieerd.  

We  werken  in  de  provincie  Vlaams  Brabant    en  het  Brussels  gewest,  behalve  voor  ontheming 

(Vlaanderen). 

De  doelgroep  zijn  jongeren  van  6  tot  18j  die  een  hulpverleningstraject  lopen. 

 

Positionering  van de modules ondersteunende begeleiding  in de Integrale Jeugdhulp:  het aanbod is 

rechtstreeks toegankelijk omwille van de flexibele inzetbaarheid. 

 

1. Visie  

 

Alba organiseert vanuit een onafhankelijke positie ondersteunende activiteiten, complementair aan 

een  begeleidingstraject,  waarbij  de  jongere  tijdelijk  of  gedeeltelijk  aan  onze  dienst  wordt 

toevertrouwd. We  spelen  flexibel  in op  vragen  van  verwijzers en  jongeren en ontwikkelen  zo een 

gedifferentieerd programma dat vraaggerichte zorg op maat mogelijk maakt.  

We beogen: 

 De verbondenheid van de  jongere met  zichzelf,  zijn/haar omgeving en de maatschappij  te 

herstellen en  te versterken; 

 De veerkracht van jongeren  te verhogen, hun probleemoplossend vermogen te activeren en 

te werken aan een positief zelfbeeld; 

 De continuïteit in een traject te bevorderen. 

 

Uitgaande van de missie van Alba werken we vanuit volgende waarden en principes: 
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 Positief Krachtgericht: met focus op de eigen kracht van de  jongere en zijn/haar omgeving, 

op  het  versterken  van  eigen  regie  en  verantwoordelijkheid  voor  keuzes  en  beslissingen, 

rekening houdend met kwetsbaarheden.  

 Participatief: met instemming van en in dialoog met de jongere en zijn omgeving.  

 Meerzijdig partijdig: met  respect voor de eigenheid en het verhaal van elke betrokkene en 

met ruimte voor kritische reflecties.  

 Laagdrempelig en toegankelijk. 

 Authentiek: met geloof in de kracht van echtheid en ontmoeting.  

 Actiegericht: waarbij het niet‐alledaagse, het verrassende zich aandient als mogelijkheid om 

te deblokkeren, uitdagingen aan te gaan, grenzen te verleggen.  

 Met de natuur: als ruimte voor het creëren van (positieve) ervaringen, als achtergrond om te 

herbronnen, te reflecteren, rust te vinden. 

 Vrijplaats: de  tijd en  ruimte om nieuwe en positieve ervaringen mee  te maken en andere 

interacties aan te gaan, om andere aspecten van zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. 

 

HULPVERLENINGSKADER EN METHODIEKEN: 

We  laten  ons  inspireren  door    kracht‐  en  herstelgerichte  hulpverlening,  de  narratieve 

systeemtheoretische benadering, de presentietheorie, empowerment, … 

We  maken  gebruik  van  methodieken  van  bemiddelen,  meerzijdige  partijdigheid,  motiverende 

gespreksvoering, systeemopstellingen, ervaringsleren, ontheming, … 

 

2. Activiteiten  

 

KET  

korte krachtgerichte ervaringstrajecten op maat:  laagdrempelig, kortlopend actiegericht  traject dat 

kan  variëren  in  thema’s,  in  tijd  en  duur,  op  maat  van  de  jongeren  en  hun  omgeving.  

 

‐  Individuele KET: Voor  jongeren die botsen op  terugkerende moeilijke    thema’s, die  in de  knoop 

zitten met zichzelf en hun omgeving,… We zoeken samen uit of we met KET een passend antwoord 

kunnen  bieden.  KET wil  de  kans  bieden  om  positieve  ervaring  op  te  doen  en  sterke  kanten  naar 

boven te halen. 

‐ GroepsKET: We organiseren enkele keren per  jaar een thema‐meerdaagse voor groepen  jongeren 

(aankondiging gebeurt via de website en een flyer). 
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Daarnaast staan we open voor het uitdenken en organiseren van meerdaagse projecten op vraag van 

organisaties.  

 

CONTEXT IN ACTIE (CIA) 

Na het verkennen van de vraag   kiezen we enkele (avontuurlijke) activiteiten waar jongeren en hun 

context  samen aan deelnemen. Hoe vaak en hoe lang we deze activiteiten laten doorlopen beslissen 

we  samen.  Het  kan  gaan  van  enkele  namiddagen  tot  een meerdaagse  op  verplaatsing.  Via  deze 

ervaringen  werken  we  aan  de  aangebrachte  thema’s  en  krijgen  vastgelopen  situaties  terug  wat 

zuurstof. 

 

TIME ‐ OUT  

Jongeren  gaan  er  enkele dagen  tot  een week  tussenuit om  afstand  te nemen,  te herbronnen, op 

kracht  te komen,  ... Dat kan via stappen met een begeleid(st)er,   meewerken op een boerderij /in 

een gastgezin,  zeilen met een schipper. 

 
DAGACTIVITEIT  

We  bieden mogelijkheid  tot  dagactiviteit  aan  op maandag,  dinsdag  en woensdag  voor  een  klein 

groepje  jongeren.  In  het  Waals‐Brabantse  Biez  heeft Alba  een  rustig  domein met  een  gezellig 

huisje. Er  is een boomgaard, een groentetuin, mogelijkheid  tot mountainbiken, allerlei materiaal,… 

Het  is een actieplek voor en door jongeren waar we vooral doén en waar jongeren op eigen tempo 

kunnen deelnemen aan activiteiten; wandelen, mountainbiken, tuinieren, fruit en geteelde groenten 

verwerken, knutsel‐ en  houtatelier,… 

Er  is  tijd  en  ruimte  om  tijdens  de  actie  te  spreken  over  begeleidingsthema’s,  maar  dat  is  niet 

verplicht.  Er  kunnen  thema’s  aan  de  oppervlakte  komen  die,  indien  de  jongere  dat wenst,  terug 

gekoppeld  kunnen  worden  aan  relevante  personen  (ouders,  begeleiders  voorziening, 

thuisbegeleiding,…) 

Jongeren kunnen deelnemen na een verkennend gesprek op het domein in Biez. 

  

ONTHEMING 

Een  tocht maken met een  rugzak, een  tentje en weinig geld, héél ver weg,   elke dag  stappen. De 

natuur  in.  Alleen  of met  een  andere  jongere    én met  een  begeleider.  Of  gaan  werken  op  een 

afgelegen plek in België of Frankrijk. Een jongere ruilt een uitzichtloze situatie voor het  onbekende, 

doet nieuwe ervaringen op, grijpt deze kans om opnieuw greep op zijn/haar eigen  leven te krijgen. 

Een ontheming duurt minimum 6 weken, maximum 3 maanden. 
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HERSTEL EN BEMIDDELING 

Bij  een  ernstig  conflict  binnen  een  voorziening  kan  Alba  herstelgesprekken  met  een  neutrale 

bemiddelaar opstarten, eventueel gekoppeld aan themagerichte leerprojecten. Het doel is inzicht te 

verwerven in eigen gedrag en handelen, tot herstel te komen om samen weer verder te kunnen. Dit 

bemiddelen verloopt via gesprekken met iedereen afzonderlijk en/of met iedereen samen. 

Deze  verschillende werkvormen laten ons toe een aanbod op maat voor te stellen. 

  

DE OPBOUW VAN EEN TRAJECT 

Een ondersteunend traject kent volgende fasen: 

Elke  vraag  naar  ondersteuning  start  met  een  telefonische  aanmelding  door  een  voorziening, 

verwijzer, hulpverlener, ouder, … Een medewerk(st)er van Alba exploreert en verheldert de vraag.  

Kort  na  aanmelding    plannen  we  een  verkennend  gesprek  met  wederzijdse  kennismaking  en 

afstemming. Samen met de jongere en verwijzer bespreken  we welke ondersteuning zinvol, gewenst 

en mogelijk  is. Dit resulteert  in afspraken over de opstart van een  traject waar alle partijen zich  in 

vinden. Het engagement, de doelstellingen en afspraken worden expliciet gemaakt.  

Het gebeurt dat er geen begeleiding opstart na het verkennend gesprek omdat we tijdens dit gesprek  

nieuwe perspectieven openen die  jongere en voorziening  stimuleren om  zelf aan de  slag  te gaan.  

Soms vinden we geen geschikte afstemming en vervalt de vraag naar ondersteuning. 

De actiefase van een traject varieert   van 1 dagdeel tot maximaal 12 weken, continu of gespreid  in 

tijd. 

De  afrondingsfase  gebeurt  met  alle  betrokken  partijen:  doelstellingen  worden  geëvalueerd  en 

ervaringen uitgewisseld. De nood aan opvolging/vervolgbegeleiding wordt afgesproken en ingevuld. 

We  vragen  feedback  aan  de  hand  van  een    tevredenheidsmeting.  Bij  opvallend  negatieve  scores 

nemen we contact op met de jongere en de voorziening om toelichting te horen. 

 

3. Cijfers 

 

In 2014 startten we voor 164 jongeren een begeleidingstraject op. 

Indien  de  vraag  bij  aanmelding  duidelijk  en  specifiek  is,    plannen  we  direct  de  opstart. 

Voor 75 jongeren startten we met een verkennend gesprek. Daarvan leidden 19 gesprekken niet tot 

een begeleidingstraject. 

We  tellen  een  totaal  van  1575  begeleidingsdagen  en  een  gemiddelde  begeleidingsduur  van  9,6 

dagen. Deze telling verloopt volgens het afsprakenkader dat het Agentschap Jongerenwelzijn maakte 

met de organisaties die een erkenning hebben voor modules ondersteunende begeleiding: 
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‐ per jongere tellen we dagdelen in elk traject; 

‐  we  clusteren  activiteiten  die  niet  onmiddellijk  gelinkt  zijn  aan  een  jongere  bv.  cliëntgerichte 

teamvergadering,  op  jongere  gericht  overleg  (context,  organisatie,  verwijzer,  …),  de 

selectie/prospectie/coaching van vrijwilligers door een professionele medewerker    (in onderstaand 

schema vermeld bij “andere”). 

Tabel:  aantal  opgestarte  trajecten  per  jongere,  aantal  begeleidingsdagen,  gemiddeld  aantal 

begeleidingsdagen 2014  

Werkvorm  Aantal 

jongeren 

Aantal begeleidingsdagen  Gemiddeld  aantal 

begeleidingsdagen

Time Out 

Stappen 

Werken 

Gastgezin 

Zeilen 

Uitwisselingstime‐out  met 
bemiddeling 

 

5 

10 

4 

3 

1 

 

78 

129 

6 

31 

1 

 

 

 

 

 

 

Totaal Time Out  23  244  10,6 

KET  
Individueel 

Context in actie 

Groepen 

 
14 

2 

76 

 
45 

4,5 

80 

 

 

 

Totaal KET  92  129,5  1,4 

Dagactiviteit  14  119  8,5 

Ontheming  6  847  141,2 

Bemiddelen  in 

voorzieningen 

10  10  1 

Enkel verkennend gesprek  19  9,5  0,5 

Andere OB    216   

Eindtotaal  164  1575  9,6 
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TOELICHTING BIJ DE CIJFERS   

o Van  de  23  jongeren  die  een  time  out  project  deden, werden  er  14  georganiseerd  binnen  de 

werking van TOOL, mede gefinancierd door de provincie Vlaams Brabant. 

o We constateren dat een werk‐time out met een  individuele begeleider op de actieplek  in Biez 

(Waals Brabant)  bij  jongeren vaak de voorkeur geniet.  

o De werkvorm KET , opgestart in de loop van 2013, is nog in volle ontwikkeling. We bouwen deze 

werkvorm  uit  in  samenwerking  met  regionale  partners  en  spelen  in  op  bestaande  noden.  

Ook onze HCA‐ collega’s met expertise in leerprojecten, ervaringsleren en psychofysische training 

nemen een aantal trajecten op. 

o We begeleidden in 2014 92 jongeren rond volgende thema’s:  sociale vaardigheden, conflict‐ en 

agressiebeheersing, zelfbeeld en zelfvertrouwen, competentieontwikkeling,… 

o 14 jongeren liepen een individueel traject 

o 76 jongeren namen deel aan groepstrajecten:  

 een psychofysische sociale competentietraining op basis van “Rots en  Water”, op vraag van 

2 organisaties,  

 een maandelijkse  sessie  ervaringsleren  voor  een  aantal  jongeren  uit  Jeugdpsychiatrie  op 

vraag van/ in samenwerking met MPK en LUK, 

 een aanbod in de zomer rond weerbaarheid en samen leren spelen voor jonge kinderen, 

 een meerdaagse  stage  in  de  zomer  voor  10  jongeren  die  begeleid  zelfstandig  wonen  in 

Brussel en Vlaams Brabant,  in samenwerking met VZW Cachet. 

o Het  specifiek aanbod van actiegericht begeleiden van contexten is nog onvoldoende bekend in 

de regio. We hebben in 2014 slechts 2 trajecten begeleid. Tot nog toe hebben we ons (nog) niet 

gefocust op een actieve profilering en bekendmaking van CIA (Context in Actie). 

o Voor  ontheming  waren  er  48  aanmeldingen.  Voor  6  jongeren  (  2  meisjes  en  4  jongens) 

organiseerden    we  een  langdurig  onthemend  project:  3  staptochten,  1  werkproject  en  1 

combinatieproject van stappen en werken op een paardenboerderij.  

o Bemiddeling  in voorzieningen bieden we aan  voor organisaties  van BJZ  in  samenwerking met 

onze Alba‐collega’s van Bemiddeling.  

 

o De cijfers wat betreft geslacht: 

 Jongens: 90 (55%) 

 Meisjes: 73 (45%) 
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De leeftijdsstructuur ziet er als volgt uit:   

 

 

 

o Bij de binnengekomen aanmeldingen zien we volgende redenen van niet opstarten: 

- Er is geen vraag meer na telefonische verkenning: 56% 

- De vraag is niet ontvankelijk: 22% (= o.a. buiten de regio, geen dossier BJB,…) 

- Er is geen match van vraag en aanbod: 12% 

- Jongere haakt af of is niet gemotiveerd: 5% 

- Jongere is te jong: 3% 

- Andere hulpverlening is meer aangewezen: 2% 

 

o Een overzicht van de aanmeldende diensten:  

- MFC Sporen:  18 

- MFC Combo: 18 

- Cano De Wissel: 11 

- ITP SDJ: 11 

- MFC Tonuso: 8 

- OBC Espero: 7 

- OBC Ter Wende: 6 
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- MPC Terbank: 5 

- MPI Levenslust: 5 

- Minor‐ Ndako: 4 

- MPI Ave Regina: 4 

- UZ Leuven MPK/LUK: 43 

- Diverse: 23 

 

o Aanmeldingen  voor  vraag  naar  ondersteuning  hadden  betrekking  op  jongeren  in  een 

hulpverleningstraject uit volgende sectoren: 

- BJB: 126 

- Psychiatrie: 24 

- VAPH: 11 

- Onderwijs: 1 

- Pleegzorg: 1 

 

4. PR‐ activiteiten en samenwerkingsverbanden 

 

PROMOTIE WERKING 

Gezien  de  werking  nog  in  volle  uitbouw  is,  blijft  er  ook  dit  jaar  veel  aandacht  gaan  naar  de 

voorstelling van de dienst op verschillende niveaus van de partnerorganisaties. Het is van belang dat 

zowel hulpverleners, als staf en directies onze werking en activiteiten leren kennen.  

In 2014 gaven we een voorstelling in zowat 15 organisaties van de regio Vlaams Brabant en Brussel. 

We  toerden de  regio  rond met  appelsap waarvan de  appels  geplukt werden door de  jongeren  in 

dagactiviteit. Teams kregen een fles cadeau met info over de nieuwe werkvormen.  

 

SAMENWERKINGSVERBANDEN  

Denktank Jonge kinderen 

Bij de opstart van de nieuwe werking werden in een verkennende fase gesprekken gevoerd met de 

organisaties uit de regio die op ons beroep zouden doen.  In deze ronde formuleerde men de nood 

aan een ondersteunend aanbod voor de leeftijdsgroep van kinderen jonger dan 12 jaar.  In maart 
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2014 heeft  Alba het initiatief genomen een denktank op te richten met partners uit de regio om uit 

te zoeken wat we voor deze doelgroep kunnen betekenen.  

Doelstelling van de denktank was in eerste instantie het concreter in kaart brengen van de noden en 

behoeften voor deze doelgroep om van daaruit een nieuw aanbod te ontwikkelen dat hierop een 

antwoord biedt.   

Verschillende organisaties  spraken hun interesse uit om deel te nemen. We komen in 2014  3 keer 

samen met actieve bijdrage van MFC Combo, Terbank, Huize Levensruimte, Levenslust , Minor‐ 

Ndako, Amber en Ter Wende. De denktank functioneert als adviesgroep om inspiratie en reflectie  te 

bieden bij het ontwikkelen van een aanbod voor jonge kinderen.  

Volgende noden/thema’s werden benoemd :  

- Creëren van een rustpunt bij situaties die in de leefgroep onhoudbaar dreigen te worden (bv. 

time out‐vormen voor jonge kids); 

- Bevorderen van groepsdynamische processen in de leefgroep; 

- Mogelijkheden  aanbieden  in  functie  van  herstel  van  verbinding  met  ouders/  broers  en 

zussen;  

- Een  preventief  aanbod  om  crisissen  te  voorkomen  (individuele  aanpak),  training  rond 

weerbaarheid en sociale vaardigheden. 

De nieuwe werkvormen ‐ Ket en CIA ‐ lenen zich alvast voor deze doelgroep. De time out‐werking zou 

aangepast kunnen worden. 

We  gingen  stap  voor  stap    aan  de  slag,  inspelend  op  de  vraag  van  organisaties. We  hebben  een 

programma  uitgewerkt  rond  weerbaarheid  en  samen  leren  spelen  voor  jonge  kinderen,  een 

psychofysische sociale competentietraining op basis van het kader “Rots & Water” met een vertaling 

ervan naar “Kiezels & Druppels” voor jonge kinderen,  zowel individueel als in groep. Daarmee gaan 

we 2015 in! 

LiNK 

Vanuit onze expertise en opdracht van Ondersteunende Begeleiding  zijn we sinds 2014 actief lid van 

LiNK  ,  een  samenwerkingsverband  (gesitueerd  binnen  De Wissel  en  gesteund  door  de  provincie 

Vlaams  Brabant)  dat  als  doel  heeft    hulpverleners  uit  de  sectoren  van  Bijzondere  Jeugdzorg  en 

Geestelijke  Gezondheidszorg  bij  elkaar  te  brengen.  Samen  staan  we  stil  rond  moeilijk  lopende 

trajecten.  Vanuit  soms  aangevoelde  onmacht,  maar  met  een  uitgesproken  engagement  om  de 

hulpverlening niet  te  stoppen, overleggen  ze  samen en  zoeken  ze met de  jongere hoe er  stappen 

gezet kunnen worden. We nemen deel aan het casusoverleg van LiNK in Brussel, in Halle‐ Vilvoorde 

en in Leuven.  
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PRIT 

In  Brussel  zijn  we  partner  van  het  samenwerkingsverband  PRIT,  Project  Intersectorale 

multifunctionele Trajecten voor minderjarigen.  

 

Eind 2014 starten we drie samenwerkingsverbanden in functie van nieuwe ontwikkelingen: 

 

 In functie van de opstart en uitbouw van een werking dagactiviteit in Brussel stellen  we een 

stuurgroep  samen met vertegenwoordiging vanuit MFC Tonuso, OBC Ter Wende,   Espero, 

Minor‐ Ndako en OOOC  ’t Pasrel  . Begin 2015 gaat “Try Out” als kleinschalige dagactiviteit 

van start. 

 In  functie van de aanvraag naar erkenning van modules “Positieve Heroriëntering” starten 

we een  samenwerking op met MFC Combo om een  specifiek aanbod  te ontwikkelen  rond 

jonge  kinderen.  De  erkenning  wordt  goedgekeurd  in  Alba  als  ombouw  van  1  module 

Ondersteunende  Begeleiding,  in  Combo  als  ombouw  van  Contextbegeleiding.  De 

ontwikkelingen  zullen  zich  verder  zetten  in  2015,  ook  in  samenwerking  met  de  andere 

organisaties  (De  Wissel  en  Minor‐Ndako)  die  in  Vlaams  Brabant  en  Brussel  het  project 

Positieve Heroriëntering zullen realiseren. 

 We  zijn  actief  als  partner  bij  de  aanvraag  voor  een  Erasmus+  project   (Key  Action: 

‘Cooperation  for  innovation  and  the  exchange of  good practices’)  vanuit de  expertise  van 

“ontheming”. Dit  project  is  een  samenwerkingsverband met  volgende  Europese  partners: 

Fachhochschule Dresden (FHD) (Duitsland), Il Portico (Italië/Venetië), Seuil (Frankrijk/ Parijs), 

Ministero  della  Giustizio   (Italië),  Bischof‐Benno‐Haus  (Duitsland)  en  wij  als  Oikoten, 

Alba.   Deze organisaties willen een Europees netwerk uitbouwen, expertise uitwisselen en 

bundelen met als doel het produceren van een aantal praktische werkinstrumenten om aan 

de slag te gaan met ‘pelgrimage’ (in de breedste betekenis van het woord) in de aanpak van 

jeugd‐  en  jongvolwassenencriminaliteit.  De  projectaanvraag  wordt  ingediend  tegen  april 

2015. 

 

5. Kwaliteitsplanning 2015 

 

De kwaliteitsplanning zal geïntegreerd zijn in de algemene kwaliteitsplanning van Alba, conform het 

kwaliteitsdecreet dat in de loop van 2014 wordt voorgesteld. 

We zien voor Ondersteunende Begeleiding in 2015 volgende ontwikkelingen:   

 Verdieping van methodieken, met extra aandacht voor het aanbod aan  jonge kids  i.s.m. de 

Denktank van regionale partners. 
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 Uitbouw van “transfer”‐ activiteiten. Met onze  tussenkomsten willen we de continuïteit  in 

hulpverleningstrajecten  helpen  behouden  en  zorg  dragen  voor  transfer  van  het  geleerde 

naar  de  dagelijkse  leefwereld.  Het  is  van  belang  dat  teams  betrokken  zijn  op  hetgeen 

kinderen/ jongeren/ gezinnen ervaren en leren in een traject. Vandaar voorzien we “transfer‐ 

momenten”  in een  traject voor een  individuele begeleid(st)er, een  contextbegeleid(st)er,… 

We  willen  ook  inspelen  op  de  vraag  naar  ondersteuning  van  teams  in  de  aanpak  van 

bepaalde thema’s, naar inspiratie  of coaching vanuit onze methodieken.  

 Implementatie van de nieuwe ontwikkelingen  in 2014: 

 Opstart en uitbouw van Try Out, dagactiviteit in Brussel i.s.m. partnerorganisaties 

 Opstart en uitbouw  van het Columbusproject    in Vlaams Brabant en Brussel  i.s.m. Combo 

voor gezinnen met  jonge kinderen en  i.s.m. De Wissel en Minor‐ Ndako.  Deelname aan de 

geplande vormingsreeks van Positieve Heroriëntering. 

 Een mogelijk vervolg op de aanvraag van het Europees Erasmus+ project. 

 

We willen werken aan volgende verbeterpunten: 

 Evaluatie  en  bijsturing  van  administratieve  organisatorische  systemen  (registratie, 

aanmeldingsprocedure, dossiervorming, structuur van de interne werking, …). 

 Afwerking  van  draaiboeken/  opmaak  van  productfiches    per  werkvorm,  conform  de 

kwaliteitscriteria. 

 Uitbouw van een vrijwilligersbeleid  (rekruteren, selectie en begeleiding), aangepast aan de 

huidige organisatie met verschillende werkvormen.  
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Bemiddeling 

 

In dit deel  van het kwaliteitsverslag belichten we de activiteiten die door het bemiddelingsteam van 

Leuven  en  Brussel  worden  uitgevoerd.  Gedreven  door  een  gezamenlijke  visietekst  trachten  we 

kwaliteitsvol werk  te  leveren. We  geven  u  eerst  zicht  op  onze  visie  en  nemen  u  dan mee  in  de 

bemiddelingen,  het  herstelgericht  groepsoverleg,  onze  vrijwilligerswerking  en  het  vernieuwend 

project dat een aanvang nam in 2014. 

 

1. Visie 

 

In  onze  visietekst  vindt  u  achtereenvolgens,  onze  missie,  onze  visie,  onze  doelstellingen  en 

activiteiten. 

Missie 

Bemiddeling Alba streeft naar een humanere samenleving door bij te dragen aan een herstelgerichte 

conflicthantering.  

Visie 

Bemiddeling Alba vertrekt van een fundamenteel respect voor elke partij betrokken  in een conflict. 

We geloven  in de eigen kracht van partijen om zelf een stem te hebben  in de afhandeling van hun 

conflict. Op die manier streven we een communicatieve en participatieve conflicthantering na.  

Bemiddeling Alba ondersteunt de partijen om met elkaar en met de samenleving in communicatie te 

treden rond de mogelijkheden tot herstel.  

Doelstelling 

Bemiddeling Alba wil door middel van slachtoffer‐daderbemiddeling, Hergo en andere methodieken 

een bijdrage leveren aan herstelgericht omgaan met conflicten.  

Hierdoor  krijgen  de  betrokkenen  de  kans  om  gehoord  te  worden.  Partijen  kunnen  zelf,  via 

rechtstreekse of onrechtstreekse communicatie, tot een zo volledig mogelijk herstel van de gevolgen 

van het conflict komen.  

We willen in het kader van onze doelstelling: 

 een  systematisch  en  kwaliteitsvol  aanbod  van  slachtoffer‐daderbemiddeling  en  Hergo 

nastreven binnen de gerechtelijke arrondissementen van Leuven, Brussel en Halle‐Vilvoorde 

voor minderjarige verdachten/daders en hun slachtoffers; 



[21] 

 

 bijdragen aan de verbreding van het maatschappelijke draagvlak voor herstelrecht; 

 bijdragen aan de ontwikkeling van andere herstelgerichte methodieken; 

 een vrijwilligerswerking garanderen. 

 

Activiteiten 

 Een  systematisch  en  kwaliteitsvol  aanbod  van  slachtoffer‐dader  bemiddeling  en  Hergo 

nastreven 

Beide methodieken   worden gekenmerkt door vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en gelijkwaardigheid 

van de partijen. Ze worden opgenomen met respect voor de visie en het tempo van de partijen. De 

bemiddelaar/moderator werkt vanuit een neutrale en transparante houding, ondersteund door een 

deontologische code.  

We leveren een extra inspanning om moeilijk te bereiken doelgroepen te bereiken en te betrekken. 

Ons aanbod  is gericht op een zo volledig mogelijk herstel van de materiële en morele gevolgen van 

het conflict.  

Zowel bemiddeling als Hergo richten zich in eerste instantie op conflicten binnen de strafrechtelijke 

context.  Het  aanbod  richt  zich  tot  minderjarige  verdachten  of  daders,  hun  slachtoffers  en  hun 

respectievelijke omgeving of andere betrokken partijen. Op die manier krijgen partijen de kans zich 

te verhouden tot de maatschappelijke reactie op conflicten in een strafrechtelijke context. 

Om  een  kwaliteitsvol  aanbod  te bieden  zijn we blijvend op  zoek naar methodiekverfijning.  Intern 

gebeurt dit via  teamvergaderingen,  intervisie, het volgen van studiedagen en vorming  in het kader 

van een persoonlijk ontwikkelingstraject. Niet enkel de  individuele ontwikkeling, maar ook de groei 

van het team staat hierbij centraal. 

 Bijdragen aan de verbreding van het maatschappelijk draagvlak voor herstelrecht 

Door een systematisch aanbod van slachtoffer‐daderbemiddeling en Hergo na te streven, willen we 

onze partners en de bredere samenleving blijvend sensibiliseren.  

Activiteiten zoals het geven van vorming, het organiseren van studiedagen en het communiceren  in 

de media dragen bij aan de verbreding van dit draagvlak. Bemiddeling Alba gaat hiervoor blijvend op 

zoek naar samenwerkingspartners.  

Het  informeren  en  betrekken  van  derden  (vb.  scholen,  OCMW,  verzekeringsmaatschappijen, 

stadsbesturen,...)  in  onze  verschillende werkvormen  en  het  aanbieden  van  stageplaatsen  dragen 

eveneens  bij  tot  de  concretisering  van  deze  opdracht  en  helpen  dus  bij  de  verbreding  van  het 

maatschappelijk draagvlak. 
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 Bijdragen aan de ontwikkeling van andere herstelgerichte praktijken 

Bemiddeling Alba  is voortdurend bezig met methodiekontwikkeling. Vernieuwende herstelgerichte 

initiatieven die  inspelen op maatschappelijke evoluties en noden krijgen onze bijzondere aandacht. 

Voorbeelden  hiervan  zijn  bemiddelen  in  voorzieningen  of  herstelgericht  werken  binnen  de 

schoolcontext.  Indien een  initiatief ook daadwerkelijk uitmondt  in een concreet project, vraagt dit 

extra middelen en een zoektocht naar toekomstige structurele inbedding. 

 

 Een vrijwilligerswerking garanderen 

We willen de samenleving een actieve rol geven. Door vrijwilligers  in te schakelen streven we naar 

een conflictafhandeling die zich zo dicht mogelijk in de eigen omgeving van de partijen afspeelt. Op 

deze manier willen we  enerzijds  bijdragen  tot  een  toenemend  vertrouwen  van  de  partijen  in  de 

samenleving en anderzijds de partijen een zo actief mogelijke rol geven ten aanzien van justitie. 

Omwille  van  deze  redenen  hebben  we  een  vrijwilligerswerking  uitgebouwd.  De  vrijwilligers  van 

bemiddeling  Alba  werken  onbetaald  in  onze  herstelgerichte  praktijken.  Zij  krijgen  hiertoe  een 

uitgebreide opleiding en een permanente coaching van de vaste werknemers. 

 

2. Activiteiten en cijfers 

 

2014  was,  niet  anders  dan  andere  jaren,  een  druk  bemiddelingsjaar.  We  nemen  u  even  mee 

doorheen onze activiteiten. 

 

BEMIDDELING LEUVEN EN BRUSSEL 

In een bemiddeling bieden we minderjarige daders, slachtoffers en hun context de mogelijkheid om, 

onrechtstreeks  of  rechtstreeks met  elkaar  in  communicatie  te  treden.  Een  neutrale  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 toestemming moeten geven en waarin ze op elk moment van 

de bemiddeling kunnen beslissen om ermee te stoppen. Het is een vertrouwelijk proces. De partijen 

bepalen in samenspraak of er informatie aan de doorverwijzer wordt gegeven, en zo ja welke. Op die 

manier krijgen de partijen de kans zich te verhouden tot elkaar en tot de gerechtelijke instanties.  
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Tabel: Nieuwe aanmeldingen 2014 voor bemiddeling Brussel en Leuven 

Nieuwe aanmeldingen 1/01 – 31/12/2014  Dossiers  Daders  Slachtoffers 

Leuven  152  210  265 

Brussel  217  283  340 

 

In Leuven kenden we bijna een  status quo wat betreft de doorverwijzingen.  In Brussel kregen we 

ongeveer 100  jongeren meer doorverwezen. Deze schommelingen blijven ons uitdagen om met de 

personeelsequipe  de  wisselende  toestroom  op  te  vangen.  Zo  bemiddelden  de  Leuvense 

bemiddelaars  in dossiers van een 100‐tal Brusselse  jongeren. Eveneens de zoektocht naar oorzaken 

van deze schommelingen houdt ons bezig. In Leuven geven de parketmagistraten aan nog steeds een 

lineair  aanbod  van bemiddeling  te doen maar dat  er  algemeen  een daling  is  van het  aantal MOF 

dossiers.  In Brussel  zien we dat het  lineair  aanbod de  afgelopen  twee  jaar meer  voet  aan    grond 

krijgt,  o.a.  dankzij  de  inzet  van  de  parketcriminologen  en  de  volgehouden  inspanningen  van  de 

bemiddelaars om hen blijvend te sensibiliseren.  

Ook op Vlaams niveau merken we een algemene daling in vergelijking met enkele jaren geleden. Zijn 

onze jongeren dan toch braver geworden en is er sprake van een daling van de jeugdcriminaliteit? 

Wat betreft de jongeren die een aanbod van bemiddeling krijgen, gaat het voornamelijk over jongens 

in de leeftijdscategorie van 15‐17 jaar. 

Als  we  naar  de  aard  van  strafbare  feiten  kijken  zien  we  dat  in  Leuven  bijna  60%  gaat  over 

opzettelijke  slagen  en  verwondingen.  Ook  in  Brussel  is  dit  het  grootste  aandeel,  namelijk  30%. 

Gevolgd  door  de  diefstallen  eventueel met  verzwarende  omstandigheden,  in  Leuven  23 %  en  in 

Brussel 25%. De feiten van afpersing en belaging volgen op de derde plaats met 11% in Leuven en 15 

%  in Brussel.  In Brussel  zien we dan nog een  aanzienlijk  aandeel  van 13%  aan beschadigingen,  in 

Leuven  is  dat  10  %.  Zowel  in  Leuven  als  in  Brussel  vinden  ook  de  zedenfeiten  hun  weg  naar 

bemiddeling, het gaat om 8%.  

Aangezien bemiddeling een vrijwillig aanbod  is waarop beide partijen dienen  in te tekenen, starten 

niet alle dossiers op. In Leuven hebben we een opstartpercentage van 64%,  in Brussel zien we met 

de  stijging  van  het  aantal  dossiers  een  daling  van  het  opstartpercentage  naar  41%.   We  blijven 

investeren  in  het werken met  een  lage  drempel,  om  zo  vaak mogelijk  de  partijen  persoonlijk  te  

bereiken. Het informeren van partijen dragen we hoog in het vaandeI. In de dossiers waar er sprake 

is van een contactname en geen opstart kan het wel zijn dat er een huisbezoek was met één of beide 

partijen  of  telefonische  contacten met  de  partijen.  Ongeveer  40%  van  de  dossiers, waar  er wel 

sprake  is van contactname maar geen opstart, hebben de slachtoffers geen vragen meer of hebben 

partijen onderling reeds alles geregeld. In 35 tot 40% van de dossiers wenst één van de partijen niet 

in te gaan op een bemiddeling en meestal is dit het slachtoffer. Andere redenen kunnen nog zijn dat 

we een partij niet bereiken of dat die niet reageert, dit is een klein aandeel. 
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Wanneer een bemiddeling opstart, doorloopt tussen de 85 en 93% het ganse bemiddelingsproces. 

In vergelijking met vorig  jaar zien we hier nog een  lichte stijging. Ongeveer 64 à 69% bereikt hierin 

een volledig akkoord waarin excuses,  financieel herstel en beloftes om het nooit meer  te doen of 

met rust te laten vaak worden opgenomen.  

In Leuven waren 18% van de partijen bereid tot een gezamenlijk gesprek, in Brussel 30%. In ongeveer 

7 à 9% ontmoeten partijen elkaar  in het kader van de bemiddeling maar zonder aanwezigheid van 

een bemiddelaar. Op dienstniveau streven we ernaar om een gezamenlijk gesprek van bij aanvang 

ter sprake te brengen en regelmatig met de partijen te bekijken of dit voor hen een meerwaarde kan 

zijn.  

In  het  kader  van  de  bemiddeling  kunnen  jongeren  beroep  doen  op  een  fonds  van  de  Provincie 

Vlaams‐Brabant. Mits goedkeuring door de leden van dit fonds, kan de jongere vrijwilligerswerk gaan 

doen bij een sociaal‐culturele organisatie. Het fonds zal na het volbrengen van het vrijwilligerswerk 

een  soort  uurloon  uitbetalen  aan  het  slachtoffer.  Op  deze  manier  wenst  de  provincie  haar 

‘maatschappelijk’  steentje bij  te dragen.  Jongeren die de  financiële mogelijkheden niet hebben,  te 

jong  zijn om  te werken of  zelf willen  instaan  voor de  vergoeding  ten  aanzien  van het  slachtoffer, 

kunnen  beroep  doen  op  dit  'vereffeningsfonds'.  In  2014  deden  voor  Brussel  6  jongeren  en  voor 

Leuven 15 jongeren een beroep op het vereffeningsfonds Vlaams‐Brabant. 

 

HERSTELGERICHT GROEPSOVERLEG LEUVEN EN BRUSSEL 

Een jeugdrechter kan voor ernstige feiten of een reeks van lichtere feiten een Hergo voorstellen aan 

een minderjarige  verdachte  en  zijn  slachtoffer.  Tijdens  een  Herstelgericht  Groepsoverleg  (Hergo) 

gaan het slachtoffer, de  jongere en hun steunfiguren samen op zoek naar een plan waarin plaats  is 

voor  herstel  naar  het  slachtoffer  en  de  gemeenschap. De  jongere  geeft  aan wat  hij  zal  doen  om 

herhaling van de feiten te vermijden. Tijdens deze Hergo  is een politieofficier aanwezig en meestal 

ook de advocaat en de consulent van de jongere.  

Een neutrale moderator bereidt dit overleg afzonderlijk, met alle partijen, voor. De vrijwilligheid en 

de vertrouwelijkheid worden tijdens dit proces zorgvuldig bewaakt door de moderator.  

 

Tabel: Nieuwe aanmeldingen 2014 Hergo Leuven ‐ Brussel 

Nieuwe aanmeldingen 1/01 – 31/12/2014  Dossiers  Daders  Slachtoffers 

Leuven  10  12  20 

Brussel  4  8  12 
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Leuven 

Hergo wordt  in 2014 voornamelijk aan 15 tot 17‐jarige jongens aangeboden, vooral voor diefstallen 

met  geweld  of  voor  opzettelijke  slagen  en  verwondingen.  Alle  slachtoffers  zijn  mannen,  op  2 

vrouwen en 1 rechtspersoon na.  

Voor 3 van de 12  jongeren wordt een Hergo georganiseerd, waarvan 1  in 2015. Wat de andere 9 

jongeren  betreft,  vond  er  eenmaal  geen Hergo  plaats  omdat  een minderjarige  dader  geen Hergo 

wenste. Bij de 8 andere jongeren ging de Hergo niet door omdat de slachtoffers niet aan een Hergo 

wensten  deel  te  nemen  of  afhaakten  tijdens  de  voorbereiding,  niet  bereikbaar  waren  of  niet 

reageerden op het aanbod.  

De moderatoren  van  Leuven  hebben  hun  conceptuele  denkoefening  rond Hergo  verder  gezet.  In 

2013 lag de focus op de Hergo bijeenkomst zelf: wie willen we erbij en waarom, kunnen we afwijken 

van  het  standaardconcept  en  hoever  kunnen we  daarin  gaan  zonder  de  eigenheid  van  Hergo  te 

verliezen?  In 2014  ligt de focus op de voorbereidende gesprekken. De belangrijkste conclusie  is dat 

we alle aanwezigen vooraf persoonlijk moeten/willen  informeren over Hergo en de  rol die  ze erin 

kunnen spelen. De bevraging hoe ze naar de feiten en hun rol kijken zijn daarin cruciaal. Alleen op die 

manier kunnen we voldoende garantie inbouwen dat de Hergo bijeenkomst constructief verloopt. 

 

Brussel 

In vergelijking met 2013 kreeg het Bemiddelingsburo een dubbel aantal aanmeldingen voor Hergo. 

Het gaat weliswaar nog steeds om een klein aantal.  

Hergo werd in Brussel vooral aangeboden aan jongeren tussen 15 en 17 jaar, waarvan 1 meisje en 7 

jongens.  De  kwalificaties  van  de  feiten  zijn:  afpersing,  brandstichting,  opzettelijke  slagen  en 

verwondingen ‐ ook aan een politieagent ‐ en diefstallen met geweld of bedreiging.  

In het totaal waren er 12 slachtoffers betrokken in deze dossiers. 2 ervan zijn rechtspersonen, 10 een 

natuurlijk slachtoffer. De leeftijd varieert van 15 jaar tot ongeveer 70 jaar.  

In  twee dossiers, voor 4 van de 8 doorgestuurde  jongeren, vond er een Hergo bijeenkomst plaats. 

Deze  leidden  tot een  intentieplan.   Verschillende gesprekken en contacten  in de 2 andere dossiers 

mondden niet uit in een Hergo bijeenkomst. Dit om verschillende redenen: omdat er onenigheid was 

over de feiten, omdat een slachtoffer afhaakte of omdat een slachtoffer niet wenste mee te werken 

aan een Hergo. 

Belangrijk om te melden  is dat wij als dienst blijven geloven  in het Hergo‐concept, als antwoord op 

jongeren die een ‘als misdrijf omschreven feit’ plegen. De doorverwijzingen zijn gestegen, maar het 

blijft een klein aantal.  

Het  is  niet  omdat  een Hergo  niet  opstart,  dat  er  geen werk wordt  verzet. We  kiezen  ervoor  om 

laagdrempelig  te werken  door  op  huisbezoek  te  gaan  bij  de  verschillende  betrokken  partijen.  Er 

vonden  op  z’n minst  twee  à  drie  gesprekken  plaats  bij  elke  partij  om  te  weten  of  een  Hergo‐

bijeenkomst mogelijk was. 
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Hergo  wordt  door  de  verwijzers  in  Brussel  vaak  opgelegd  met  een  andere  maatregel,  zoals: 

gemeenschapsdienst of een leerproject. De jeugdrechter neemt deze maatregel als een direct signaal 

op de feiten.  We begrijpen de keuze van de jeugdrechter. Anderzijds gaat dit voorbij aan het concept 

van  Hergo,  waarbij  de  jongere  zelf  zijn  vormen  van  herstel  formuleert  naar  de  slachtoffers,  de 

maatschappij en naar zichzelf en  zijn ouders.  Jongeren vangen dit op door de opgelegde en  reeds 

uitgevoerde maatregelen op te nemen in hun intentieplan.  

Een bijkomend probleem dit jaar was het feit dat in één Hergo twee van de drie jongeren reeds een 

vonnis hadden. Ze werden in dit vonnis veroordeeld omwille van de kwalificatie van afpersing, terwijl 

het ook om diefstal ging. Dit gegeven hypothekeerde het verloop van de Hergo. Het effect op de 

communicatie  was  groot.  De  openheid  om  verschillende  facetten  en  gevolgen  van  de  feiten  te 

bespreken was zoek.  

 

VRIJWILLIGERSWERKING BEMIDDELING LEUVEN 

Sinds  2005  hebben  we  een  actieve  vrijwilligerswerking.  Dit  betekent  dat  ook  vrijwilligers  met 

minderjarige daders en hun  slachtoffers bemiddelen. Ongeveer  tweejaarlijks doen we een oproep 

om  nieuwe  vrijwilligers  aan  te werven  en worden  3  tot  5  nieuwe mensen  opgeleid,  getraind  en 

gecoacht door de bemiddelaars. In 2014 hebben we dit niet gedaan, gezien de groep vrijwilligers nog 

voldoende groot was. We kozen er wel voor om 1 nieuwe vrijwilliger te laten starten in een soort van 

stagemodel, dit bij wijze van experiment. Deze vrijwilliger wordt  individueel opgeleid en  ingewerkt 

door 1 professionele bemiddelaar. In 2014 hadden we een groep van 15 vrijwilligers. In de loop van 

2014 stopten drie vrijwilligers hun engagement om diverse redenen.  

11 vrijwilligers bemiddelden in 2014 zelfstandig en dit in 43 dossiers (ook in 3 dossiers van Brussel), 

ten aanzien  van 56  jongeren en 54  slachtoffers. Dit betekent dat ongeveer 26 %  van ons globale 

aantal dossiers werd opgenomen door vrijwilligers. Dit  is een  stijging van bijna 10%  in vergelijking 

met vorig jaar.  

Het gaat hierbij om 46 bemiddelingsprocessen waarvan er 9 niet werden opgestart.  In 76% van de 

afgesloten  dossiers werd  er  een  overeenkomst  bereikt.  In  19%  van  deze  bemiddelingsprocessen 

organiseerden de  vrijwilligers  een  gezamenlijk  gesprek.  1  vrijwilliger  is  eveneens  actief  als Hergo‐

moderator, hij nam 3 dossiers op met 3 daders en 7 slachtoffers. Ook hier betekent dit 25% van het 

totaal aanbod van Hergo.  

2014 was eveneens het opstartjaar van de vrijwilligersnieuwsbrief geBALd! Dit is ontstaan mede op 

initiatief van enkele vrijwilligers. De nieuwsbrief is een instrument om de vrijwilligers op de hoogte te 

houden van het  reilen en  zeilen binnen de bemiddelingsdienst en de vrijwilligerswerking. Er  staan 

ook  linken  in naar een website waar ze terecht kunnen voor allerlei bruikbare  info. De nieuwsbrief 

zorgt  er  eveneens  voor  dat  de  overload  van  mails  gekanaliseerd  wordt  in  één  overzichtelijke 

nieuwsbrief. De samenwerking tussen bemiddelaars en vrijwilligers is hier zeker een meerwaarde. 
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BEMIDDELEN IN VOORZIENINGEN  

In 2011 startte een proefproject met Cera middelen vanuit het Bemiddelingsburo van Brussel. 

Bemiddelen  in  voorzieningen  is  een  aanbod  van  bemiddeling  ten  aanzien  van  voorzieningen 

bijzondere  jeugdzorg. De  insteek voor deze werkvorm  is een afgebakend  conflict  tussen  jongeren, 

begeleiders,  voorziening.  Het  gaat  vaak  over  strafbare  feiten,  niet  steeds met  een  klacht.  Het  is 

eveneens  een  aanbod  waarbij  de  algemene  bemiddelingsprincipes  nl.  vrijwilligheid, 

vertrouwelijkheid en neutraliteit gevrijwaard worden. Het herstel van de gevolgen van het conflict 

evenals het herstel van de relatie staan hierin centraal. 

In 2013 kreeg dit project onderdak binnen een module ondersteunende begeleiding binnen de vzw. 

In de praktijk namen de bemiddelaars deze dossiers op en voorzagen we reeds de mogelijkheden tot 

expertisedeling over de werkvormen heen. 

We  kregen  in  2014    slechts  1  aanmelding/dossier  met  een  vraag  om  te  bemiddelen  in  een 

voorziening. Het ging hierbij om 1 jongere, het conflict had wel effect op de ganse leefgroep.  

In 2014 hebben we geen actieve sensibilisering meer gedaan specifiek voor BIV en we vermoeden 

dat de opstart van  integrale  jeugdhulp ook  zijn effect heeft op de  sterke daling van dossiers. Wat 

ondertussen wel duidelijker wordt, is dat indien er vragen komen vanuit voorzieningen we ons goed 

dienen  te  positioneren  ten  aanzien  van  bemiddeling  in  de  integrale  jeugdhulp. Deze  bemiddeling 

heeft als eerste doel het verder  zetten van de hulpverlening. Een bemiddeling  in een voorziening, 

zoals wij ze aanbieden is in eerste instantie gericht op het conflict en het herstel hiervan. We merken 

wel dat er hier sprake kan zijn van een grijze zone.  

 

INNOVATIEF PROJECT: HERSTELGERICHT WERKEN IN SCHOLEN 

De HCA diensten kregen  in de loop van het werkingsjaar 2014, de mogelijkheid om een aanvraag in 

te dienen voor een  innovatief project, bij het agentschap  jongerenwelzijn. De subsidiëring hiervoor 

loopt van september 2014 tot eind augustus 2015. Vanuit bemiddeling hebben we ervoor gekozen 

om in te zetten op het herstelgericht werken in scholen. 

Met dit project beogen we de  instroom op het parket en de nood aan gerechtelijke  interventie bij 

feiten  in  een  schoolse  context  te  beïnvloeden.    We  willen  zowel  het  gedachtegoed  als  de 

methodieken van herstelgericht werken binnen brengen in de secundaire scholen. 

Dankzij een herstelgericht  schoolklimaat kunnen verschillen en kleine  conflicten als uitnodiging en 

hefboom worden gebruikt voor een constructief en positief schoolklimaat. Op deze wijze kan een 

escalatie van conflicten, het  neerleggen van klachten en schoolverwijdering verminderd worden.  

Voor  jongeren  is de school de plek waar ze niet alleen cognitieve vaardigheden ontwikkelen, maar 

ook  leren omgaan met  leeftijdsgenoten en gezagsfiguren. We kunnen niet verwachten dat dit een 

parcours  is  dat  zonder  conflicten  verloopt. Wel  is  dit  de  ideale  habitat  om  te  leren  omgaan met 

meningsverschillen en conflicten en deze als hefboom te gebruiken om juist een positief leefklimaat 

te  creëren.  Zo  kan  het  samenleven  op  school  tevens  een  oefenterrein  zijn  om  in  het  latere 

maatschappelijke leven constructief om te gaan met alle soorten relaties.  
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Vanuit  onze  HCA  ervaringen  en  uit  onderzoek  (Beke)  weten  we  dat  bemiddeling  en  op  een 

herstelgerichte manier omgaan met  jongeren die delicten plegen, een belangrijke  invloed heeft op 

de tevredenheid van partijen. Partijen voelen zich gehoord, betrokken, in hun kracht gezet en erkend 

bij de zoektocht naar herstel en een oplossing van hun conflict. Dit zal ongetwijfeld ook bijdragen aan 

de ontzuring van de maatschappij.   

Met  andere woorden,  de  hele  samenleving  heeft  baat  bij mensen  die  op  een  niet  polariserende 

manier weten om te gaan met  tegengestelde belangen of dreigende conflicten en hieraan zelf een 

steentje weten bij  te dragen. Zo kunnen we komen  tot een meer humane  samenleving dankzij de 

eigen‐kracht van mensen om te anticiperen op of aan de slag te gaan met conflicten.  

En zoals altijd geldt : ‘jong geleerd is oud gedaan’.     

We zijn ervan overtuigd dat hiervoor een “whole school approach” noodzakelijk  is.  Idealiter moet 

herstelrecht  de  cultuur  van  de  school  als  geheel  raken.  Er  zijn  verschillende  manieren  om 

herstelrecht  te  introduceren  in  een  school. Verschillende  scholen  hebben  verschillende  noden  en 

verandering kan gebeuren om verschillende redenen.  (Herstelrecht in Leuvense scholen, paper 2014 

o.l.v. I. Aersten, jeugdcriminologie)    

Volgens de uitgangspunten van het herstelgericht gedachtegoed, willen we verbinding, verbindend 

zijn  of weer  verbindend worden. Werken  en  leven MET  elkaar,  niet  TEGEN  elkaar  en  niet  VOOR 

elkaar. Vanuit respect en gedeelde verantwoordelijkheid, voor  jezelf, de ander en de omgeving. Dit 

zowel sector‐overschrijdend (HCA‐dienst – vormingsinstellingen – scholen – onderzoek) als binnen de 

context van deelnemende scholen aan het project.  

Daarom  beogen we met  het  project  dat  de  deelnemende  scholen  en  alle  andere  partners  (CLB, 

vormingsinstellingen, onderzoek,…) zich als mede‐eigenaar betrokken voelen. Eerst willen we zicht 

krijgen op wat er reeds leeft en bestaat aan herstelgericht werken op scholen. Dan willen we met alle 

partners op weg gaan om voor de scholen waar er  interesse  is   een vormingspakket op maat uit te 

werken, waarbij de implementatie van het herstelgericht werken in secundaire scholen een optimale 

kans krijgt.   Hierin willen we creatief zijn  in het verbinden van alle mede‐eigenaars,  in   het   zoeken 

naar middelen  (tijd  en  geld)  en mogelijkheden  (hoe mensen  warm maken)  om  een  structurele 

implementatie van het herstelgericht werken in scholen te laten groeien.  

Vanuit  onze  expertise  willen  we  de  secundaire  Leuvense  scholen  concreet  ondersteunen  in  het 

toepassen van herstelgerichte methodieken in de school. Door middel van een school‐overstijgende 

vorming‐ en uitwisselingsgroep willen we de competenties van de  leerkrachten,  leerlingbegeleiders 

en directies op de werkvloer stimuleren en vergroten.  

Ons aanbod bestaat uiteindelijk uit een leertraject (6 dagen) en ondersteuning in concrete situaties. 

Daarnaast worden de 6 vormingsdagen gevolgd door een assistente van de onderzoeksgroep LINC 

van de faculteit Criminologie aan de KULeuven en een studente die haar masterproef maakt over de 

noden van de scholen bij implementatie van een herstelgericht schoolklimaat.  

Het leertraject kwam tot stand in samenwerking met de vzw Arktos. 
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7 scholen tekenden in op ons aanbod: Sint Michielsinstituut Keerbergen, KTA2 Diest, Gito Tervuren, 

Sint‐Jozefinstituut  Betekom,  Voorzieningheid  Diest  2de  graad,  De  Brug  Aarschot  (BuSo)  en  het 

Damiaaninstituut Aarschot. 

In de voormiddag werken we met  leerkrachten en  leerlingbegeleiders met de  focus op de klas‐ en 

leerlingpraktijk rond het toepassen van een herstelgericht schoolklimaat. We doen dit steeds aan de 

hand van methodieken die bijdragen aan een herstelgericht schoolklimaat. Voorbeelden hiervan zijn 

de  proactieve  cirkel,  methodieken  in  het  werken  met  stellingen,  methodieken  uit  de 

oplossingsgerichte  en  narratieve  gesprekstechnieken,…  Deze  groep  worden  concrete  handvaten 

aangeboden  om  op  een  herstelgerichte manier  om  te  gaan met moeilijke  situaties  in  de  school. 

Tussen de vormingsdagen door gaan zij aan de slag met de aangeboden handvaten. Aan het einde 

van de voormiddag bundelen we de vragen, noden en verwachtingen van deze groep en die nemen 

we mee naar de namiddaggroep.  Tijdens de middagpauze komen de mensen van de namiddaggroep 

toe zodat we samen kunnen lunchen. De lunch dient als brugmoment tussen de 2 groepen en ook als 

uitwisselingsmoment met externen.    In de namiddag  ligt de focus op de  implicaties voor het beleid 

van een school als ze kiezen voor de  implementatie van een herstelgericht schoolklimaat. De groep 

bestaat  uit  leerlingbegeleiders  en  directeurs.   We  leggen  hun  de  resultaten  van  de  toegepaste 

methodieken in de voormiddag voor en bespreken met hen de noden en verwachtingen uit de eerste 

groep. We geven hen een kader van waaruit er ondersteuning geboden wordt en verkennen ook wat 

er beleidsmatig nodig  is om het herstelgericht werken  structureel  in  te bouwen  in hun  specifieke 

schoolcontext. 

 

REFLECTIES 

2014  was  een  jaar  met  uitdagingen!  De  samenwerking  tussen  de  Leuvense  en  Brusselse 

bemiddelingsdienst werd  verder  gezet. Het blijft  een oefening  van  leren  van  elkaar  en daar waar 

nodig afstemmen en samenwerken met de nodige aandacht voor de regionale verschillen. Binnen de 

bemiddelingsteams van Brussel en Leuven zaten we met een aantal vervangingen. Naar opstart en 

afronding van bemiddelingsdossiers en het garanderen van continuïteit naar verwijzers en cliënten, 

heeft dit wel wat gevraagd van het bemiddelingsteam. We zijn blij dat we beroep konden doen op 

vervangers die of vertrouwd waren met de bemiddelingscontext of met de vzw en de werkingen. Dit 

bespaarde  ons  inwerktijd  en  liet  ons  toe  om  dit  redelijk  vlot  te  laten  verlopen.  Dankzij  de 

goedkeuring  voor ons  innovatieve project,  konden we  eveneens  iemand halftijds  aanwerven  voor 

een jaar. 

 

In  Brussel  bleven  de  parketcriminologen  voor  een  verdere  toestroom  van  dossiers  zorgen.  De 

Leuvense bemiddelaars zwierven uit en bemiddelden ook in de Brusselse regio. 

Helaas werden we aan het einde van 2014 geconfronteerd met het herbekijken van de subsidiëring 

van 2015. Deze herfinanciering noodzaakte ons om  twee waardevolle medewerkers  te  laten gaan. 

De snelheid waarmee de overheid hierin een beslissing nam deed het bemiddelingsteam geen deugd.  

In  Leuven  kregen  we  te  maken  met  drukbezette  parketmagistraten  en  een  onderbemande 

administratie. De bemiddelingsdienst blijft voorlopig ondersteuning bieden  in het opmaken van de 

bemiddelingsbrieven, ons engagement werd in overleg al wat teruggeschroefd en wordt permanent 
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bekeken.  Begin  2015  verwelkomde  het  Leuvense  parket  een  nieuwe  parketmagistraat  voor 

jeugdzaken en wordt het team daar alvast versterkt. 

Ook  in  Brussel  krijgen  we  een  duidelijk  signaal  dat  wanneer  de  dienst  de  aanbodsbrieven  niet 

opmaakt er geen of veel minder ruimte is voor het parket om het aanbod van bemiddeling te doen. 

Overleg  tussen Vlaamse Gemeenschap en  Justitie dringt  zich op. De  jeugdwet  schuift bemiddeling 

prioritair naar voor, vanuit de parketten krijgen we eerder het signaal dat bemiddeling geen voorrang 

krijgt ten aanzien van de VOS dossiers, die veel dringender zijn voor hen. Wanneer de administratie 

onderbemand  is en de bemiddelingsdiensten nemen het opmaken van de brieven niet op, valt het 

aanbod stil. We willen dan ook aandringen op structureel overleg met justitie. 

 

De effectieve verhuis  ten gevolge van de  splitsing van het parket Halle‐Vilvoorde heeft  langer op 

zich  laten wachten dan gepland en gebeurde begin 2015. Het daagt ons uit om organisatorisch  te 

kijken hoe we de drie parketten kunnen bedienen. We merken alvast dat het kansen inhoudt om een 

aantal  afspraken met magistraten  vanuit  een  nieuw  daglicht  te  bekijken.  Het  parket  van  Halle‐

Vilvoorde blijkt het  grootste  aandeel dossiers door  te  verwijzen. We  stellen  eveneens  vast dat  er 

meer Franstalige partijen in deze dossiers zijn. Een nieuwe uitdaging voor onze dienst. 

Het  registratiesysteem  Binc  opereert  nog  steeds  niet  hoe  het moet. We  zijn  al  een  aantal  jaren 

verder en nog steeds dienen er bijsturingen te gebeuren. De bemiddelaars  leveren een ruime  input 

aan gegevens, de output voldoet nog niet helemaal aan de verwachtingen.  

De uitwerking van een eigen registratiesysteem met accuratere gegevens ontwikkelt zich. 

 

Hergo blijft een onderbenut aanbod niet alleen bij onze diensten maar in gans Vlaanderen. 

Vanaf 2015 zullen alle moderatoren van Leuven en Brussel samen een team vormen dat om de zes 

weken bijeenkomt om knelpunten rond Hergo te bekijken maar vooral om ervaringen uit te wisselen 

en van elkaar te leren door middel van gezamenlijke dossierbesprekingen. 

De conceptuele denkoefening  rond Hergo wordt verder gezet, de  focus zal nu vooral  liggen op de 

intentieverklaring en de opvolging van de uitvoering ervan. De bevindingen van deze oefening  zal 

gedeeld worden met alle bemiddelaars en moderatoren van Leuven en Brussel. 

Uitwisseling  over  Hergo  wordt  verder  gezet  op  Vlaams  niveau  in  de  Intervisiegroep  Hergo,  die 

vijfmaal per jaar plaatsvindt. Naast dossierbesprekingen is er ook plaats voor vorming en bijscholing 

in de vorm van een jaarlijkse rollenspeldag en themadiscussies, die in beurtrol door de moderatoren 

worden voorbereid. 

Hergo blijft een werkvorm waar we als dienst aan de kar moeten blijven trekken om dossiers door te 

krijgen. Zowel de wetgeving (het naast mekaar bestaan van bemiddeling en Hergo in de wet) als de 

administratieve procedure binnen het justitieel systeem blijven een hindernis. Binnen de Werkgroep 

Hergo Vlaanderen zoeken we naar oplossingen hiervoor. HCA‐Vlaanderen wil Hergo niet opgeven.  

Daarom  hebben  de  HCA‐diensten  zich  sedert  2013  georganiseerd  in  een  Werkgroep  Hergo 

Vlaanderen. De werkgroep buigt zich over de vraag hoe het komt dat de doorverwijzing van Hergo’s 

zo moeizaam verloopt: ligt het aan het concept van Hergo? Wat werkt? Wat zijn werkpunten? …. Via 

brainstormoefeningen,  out‐of‐the‐box  denken,  ervaringen  uit  de  praktijk,  werken  de  betrokken 



[31] 

 

moderatoren een nieuw concept uit om hopelijk in 2015 mee naar de overheid te stappen en verder 

te exploreren en bespreken naar praktische haalbaarheid.   

Wat  de  vrijwilligerswerking  betreft  is  het  fijn  om  vast  te  stellen  dat  het  bijstellen  van  onze 

beleidsdoelstellingen dit jaar zijn vruchten al begint af te werpen! 

Naast het concrete bemiddelingswerk  is het ook onze ambitie om vrijwilligers  te betrekken op het 

beleid. We wensen rekening te houden met hun mening, hen te informeren en indien ze dit wensen 

hen te laten participeren aan het beleid. Het uitgangspunt blijft, dat een extra engagement, in deze 

van een vrijwilliger, zeker geen morele verplichting mag zijn maar wel een kans  indien ze  interesse 

hebben. Dit gebeurde in 2014 reeds door het informeren aangaande de visie , de doelstellingen, de 

nieuwe  concepttekst,  het  jaarverslag,..  eveneens  participeerde  er  een  vrijwilliger  aan  de  interne 

werkgroep  Hergo  en  aan  de  intervisie  op  Vlaams  niveau.  We  hadden  extra  aandacht  voor 

informatiedoorstroming  vanuit  het  team  naar  de  vrijwilligers.  Om  dit  te  garanderen  is  er  de 

nieuwsbrief, maar ook de terugkomavonden zijn al 10 jaar een vaste waarde. 

Ook  op  de  vrijwilligerswerking  zelf  trachten we  hen  nauwer  te  betrekken:  bij  de  info‐avond  van 

nieuwe vrijwilligers, bij de aanwerving, deelname aan studiedagen, aan congressen, actieve bijdragen 

in de nieuwsbrief, mee info geven aan externen, getuigenissen op studiedagen.  

  

Beleidsvisie HCA op Vlaams niveau: vaststelling van de daling van de doorverwezen  jongeren naar 

HCA. HCA liet aan het agentschap weten dat we onze huidige kernopdracht wensen te optimaliseren 

en  te maximaliseren. Het maximaliseren van onze opdracht betekent dat we de huidige wetgeving 

graag aangepast of toegepast zien: 

 Een bemiddelingsvoorstel aan elke dader en elk gekend slachtoffer van een misdrijf. 

 Streven naar een lineair aanbod van bemiddeling 

 Systematisch aanbod van herstelgericht groepsoverleg 

 De  keuze  voor  ambulante  HCA  maatregelen,  zoals  leerproject  en  gemeenschapsdienst 

alvorens een meer ingrijpend alternatief wordt overwogen. 

 Een reactie op  jongeren die  feiten plegen via het  jeugdrecht en niet via de GAS‐wet  (zeker 

wat betreft de gemengde inbreuken) 

 

HCA Vlaanderen  is overtuigd dat elk MOF‐traject een HCA‐traject vraagt. De wet ondersteunt deze 

overtuiging; we wensen  dit dan ook weerspiegeld  te  zien  in de praktijk.  In  samenspraak met  het 

agentschap wensen we hierover in dialoog te gaan met de justitiële instanties. 

Wat betreft het verruimen van de opdracht ziet HCA Vlaanderen voor zichzelf een taak weggelegd in 

het geschreven project.   Een werkgroep zal  in 2015 de opportuniteiten en spanningsvelden  in kaart 

brengen.  Anderzijds  ziet  HCA  Vlaanderen  ook  potentieel  in  verruiming  van  HCA  buiten  het 

gerechtelijk  kader. Het  forum  bemiddeling minderjarigen  neemt  dit  thema  in  2015  ter  harte wat 

betreft bemiddeling. 
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3. Kwaliteitsplanning 2015 

 

Herstelbemiddeling 

 Verwijsbeleid vanuit de justitiële instanties blijvend bespreekbaar maken. 

 De  opsplitsing  van  het  parket  Brussel‐Halle‐Vilvoorde  en  de  gevolgen  voor  de werking  in 

Brussel. 

 Deelnemen aan het Forum Bemiddeling Minderjarigen. 

 Sensibiliseren van partners (parket, rechters, politie, advocatuur,..) 

 Herstelgericht werken  in scholen: de verdere  implementatie, evaluatie en nagaan of en hoe 

we dit project een plaats kunnen geven in de toekomst. 

Hergo   

 Intervisie Hergo verder volgen. 

 Sensibiliseren en samenbrengen van politiemensen die deelnemen aan Hergo (jaarlijks). 

 Doorverwijzing en doorkrijgen van de juiste dossiers voor Hergo (permanente opdracht). 

 Meetinstrument ontwikkelen voor permanente evaluatie tevredenheid partijen. 

 Conceptuele denkoefening afronden en op breder forum bespreken. 

 Uitwisseling Leuven en Brussel aangaande Hergo. 

 Het team bemiddelaars betrokken maken op Hergo. 

 

Vrijwilligerswerking 

 Onderzoek  van HUB  bespreken met  team  en  zoeken  naar  de  betekenis  hiervan  voor  het 

project. 

 Vrijwilligers  meer  betrekken  op  de  dagelijkse  werking,  op  het  beleid  van  de 

bemiddelingsdienst, op de vzw Alba.  

 Verkenning of vrijwilligers ook een plaats kunnen krijgen in de Brusselse werking. 
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4. Bijlagen:  

 

Figuur 1 Evolutie aantal doorverwijzingen Bemiddeling Brussel 

 

 

Figuur 2 Evolutie aantal doorverwijzingen Bemiddeling Leuven
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Figuur 2 Aard van de feiten Bemiddeling Brussel 2014 

 

 

Figuur 4 Aard van de feiten Bemiddeling Leuven 2014 
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Figuur 5 Evolutie aantal doorverwijzingen Hergo Brussel 

 

 

 

Figuur 3 Evolutie aantal doorverwijzingen Hergo Leuven 
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Alternatieve maatregelen 

 

1. Visie 

 

Doelstelling 

Gambas, de dienst alternatieve maatregelen van Alba vzw, biedt  zowel gemeenschapsdiensten als 

leerprojecten  aan.  Gambas  wil  door  het  aanbod  van  deze  alternatieve  maatregelen  een 

responsabiliserend,  herstelgericht  en  pedagogisch  antwoord  bieden  op  jeugddelinquentie.  Deze 

maatregelen  creëren  de  nodige  ruimte  waarbij  jongeren  en  andere  betrokkenen  (deel‐) 

verantwoordelijkheid  kunnen opnemen voor het gepleegde  feit. Herstel kan hierbij  zowel doel als 

middel  zijn.  Een  bewustwordingsproces  m.b.t.  zichzelf  en  hun  relatie  met  de  omgeving  wordt 

nagestreefd waardoor de jongere in de toekomst bewuste(re) keuzes kan maken. Naast het concrete 

aanbod  van maatregelen wil  Gambas  tevens  een  breder maatschappelijk  draagvlak  creëren  voor 

alternatieve afhandelingen.  

Doelgroep 

Gambas begeleidt  jongeren vanaf 12  jaar uit de gerechtelijke arrondissementen Leuven en Brussel 

die  een  ‘als  misdrijf  omschreven  feit’  hebben  gepleegd  op  minderjarige  leeftijd  en  door  de 

jeugdrechter worden  doorverwezen  voor  de  uitvoering  van  hun  alternatieve maatregel. Ouder(s) 

en/of opvoedingsverantwoordelijke zijn steeds betrokken partij. Ook de bredere samenleving wordt 

betrokken doordat Gambas  in zijn contact met externe diensten en voorzieningen bijdraagt tot het 

creëren van een maatschappelijk draagvlak voor alternatieve afhandelingen en een maatschappelijke 

bewustwording omtrent een constructieve(re) wijze van omgaan met norm‐ en grensoverschrijdend 

gedrag en conflictsituaties in het algemeen.  

 

2. Activiteiten Brussel ‐ Leuven 

 

Binnen  Gambas  is  een  sterk  gevarieerd  aanbod  gegroeid,  afgestemd  op  de  diversiteit  van  de 

doelgroep en aangemelde problematiek en/of delict.  

Een gemeenschapsdienst kan worden opgelegd door de Jeugdrechtbank bij vonnis (tot max. 150u) of 

bij  beschikking  (als  onderzoeksmaatregel  tot  max.  30u)  of  uitzonderlijk  bij  arrest.  Ook  de 

leerprojecten (20u‐40u) kunnen worden opgelegd bij beschikking of bij vonnis (of arrest). 

Onderstaande tabel geeft het aantal vonnissen, beschikkingen en arresten weer, dat in 2014 binnen 

kwam  in  Brussel  en  Leuven.  Deze  gerechtelijke  beslissingen  kunnen  verschillende  maatregelen 

bevatten.  
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Tabel: aantal vonnissen, beschikkingen, arresten in 2014 voor Brussel‐Leuven   

  Brussel  Leuven  Totaal 

Vonnis  30  33  63 

Beschikking   16  10  26 

Arrest  1  0  1 

  47  43  90 

 

 

GEMEENSCHAPSDIENST  

‘De prestatie van opvoedkundige aard en algemeen nut’ of de gemeenschapsdienst is een maatregel 

die  opgelegd  kan  worden  door  de  jeugdrechter  waarbij  de  jongere  in  kwestie  een  aantal  uren 

(gaande van 20 uren tot max 150 uren) in zijn of haar vrije tijd gaat werken bij een instelling die niet 

commercieel van aard is.  

De  beoogde  effecten  van  deze  gemeenschapsdienst  zijn  zowel  herstelgericht  (het  symbolisch 

rechtzetten  van  de  fout  door  onbezoldigd  en  ten  dienste  van  de  maatschappij  te  werken), 

pedagogisch  (verantwoordelijkheid  opnemen  en  krijgen  door  nieuwe  positieve  leer‐  en 

werkervaringen, arbeidsattitudes ontwikkelen) als sanctionerend  (reactie op een normovertreding).  

Afhankelijk van de feiten, de jongere en de beschikbaarheid van de plaatsen, kan de focus op deze 3 

verschillen.   

We merken  in  2014  regelmatig  als  resultaat  van  het  pedagogische  aspect  dat  jongeren  die  een 

positieve  evaluatie  krijgen,  ook  in  de  vakantie  worden  ingezet  in  de  organisatie  en  dit  via  een 

studentenjob. 

De  gemeenschapsdienst  richt  zich  tot  plegers  van  alle  soorten  delicten.  De maatschappij  wordt 

uitgenodigd  ook  een  stuk  verantwoordelijkheid  op  te  nemen  door  de  jongere  de  kans  te  geven 

zijn/haar maatregel uit te voeren ten dienste van de gemeenschap. Vzw’s en diensten van openbaar 

nut  zijn  hierbij  concreet  betrokken  partij. We  zoeken  steeds  een  zinvolle  plaats  op  basis  van  de 

persoonlijkheid en de vaardigheden, het gepleegde feit, de bereikbaarheid, … Kortom op maat van 

de jongeren. We merken wel dat er een zekere afvlakking ontstaat door de institutionalisering van de 

werkplaatsen. Voor bepaalde vzw’s is het tewerkstellen van ons doelpubliek een standaard gegeven 

geworden wat niet altijd ten goede komt aan het leerproces van de jongere zelf. Bijgevolg wordt het 

vinden van een gepaste werkplek steeds moeilijker. 
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Cijfers: 

  2013  2014 

Brussel  29  30 

Leuven  18  17 

 

Een  gemeenschapsdienst  kan  voor  uiteenlopende  feiten  worden  opgelegd,  toch merken  we  dat 

zowel  in Brussel  als  Leuven drugsfeiten, diefstal met  geweld,  gewone diefstal  en  (on‐)opzettelijke 

slagen en verwondingen aan de basis liggen van een gemeenschapsdienst. 

Daarnaast merken we dat dit in de meerderheid van de dossiers bij vonnis wordt opgelegd.  

Toch zijn er ook verschillen tussen Brussel en Leuven. Onder andere  in het aantal uren die worden 

opgelegd. Zo  ligt  in Leuven de nadruk op 30 uren (59%), terwijl  in Brussel zowel 20 (20%), 30 uren 

(37%) als 40 uren  (27%)  regelmatig worden opgelegd.  Je zou hierbij kunnen concluderen dat er  in 

Brussel  bij  het  toekennen  van  het  aantal  uren meer  aandacht wordt  besteed  aan  de  individuele 

situatie, waar er in Leuven eerder standaard 30u wordt opgelegd. 

Verder merken we een grotere spreiding in de leeftijd van de jongeren bij aanmelding in Brussel. In 

Leuven ligt de nadruk hoofdzakelijk op de 17 jarige (41%). 

 

LEERPROJECT ‘OP MAAT’ 

Het  leerproject  ‘Op maat’  richt  zich  tot  plegers  van  alle  soorten  delicten  die  gebaat  zijn  bij  een 

individuele  vorming.  Er wordt met  diverse  thema’s  aan  de  slag  gegaan  die  zowel  de  jongere  als 

andere  partijen  zoals  de  verwijzer,  consulent,  ouders,…  aanreiken.  Er  wordt  steeds  rekening 

gehouden met de achtergrond, leefwereld en evolutie van de jongere sinds de datum van de feiten. 

De  focus  ligt  er  voornamelijk  op  dat  de  jongere  zelf  zijn  leerproject  in  handen  neemt  en  dat  de 

Gambas‐begeleider,  naast  de  feiten,  de  jongere  zijn/haar  eigen  beleving  en  ervaringen  als 

vertrekbasis neemt. 

Cijfers 

  2013  2014 

Brussel  8  6 

Leuven  14  16 

 

In  Brussel  werden  er  in  2014  zes  leerprojecten  op  maat  opgelegd.  In  het  Brusselse  blijft  het 

leerproject ‘Rots & Water’ het populairste leerproject.  
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In  Leuven was naar  goede  gewoonte het  leerproject  ‘Op maat’ de meest populaire maatregel.  Er 

werden 16 leerprojecten ‘Op maat’ opgelegd, een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. In 2013 

werd met de Leuvense jeugdrechters overeen gekomen het ‘Op maat’ project de standaard te laten 

worden.  Dit  vanuit  de  vaststelling  dat  het  ook  bij  de  specifieke  projecten  meestal  wenselijk  is 

verschillende  thema’s  te  behandelen.  Consulent  en  jeugdrechters  specifiëren  dan  rond  welke 

thema’s  er  gewerkt  dient  te worden. Waar  vroeger  een  project  ‘Rots  & Water’ werd  opgelegd, 

worden nu geregeld de thema’s beïnvloeding en zelfbeheersing aangegeven als invalshoek voor het 

project ‘Op maat’. Er wordt dan afgetoetst of een individuele‐ of groepsaanpak het meest geschikt is. 

Ook een combinatie van een cognitieve en ervaringsgerichte aanpak is mogelijk. Toch werden er ook 

nog  enkele  drugleerprojecten  opgelegd,  naast  projecten  ‘Op  maat’  met  als  thema  drugs.  Enkel 

wanneer  het  seksueel  grensoverschrijdend  gedrag  betreft,  wordt  er  standaard  een  specifiek 

leerproject SGG opgelegd.  

Slagen en verwondingen, diefstal met en zonder verzwarende omstandigheden en drugsfeiten of een 

combinatie van deze, zijn meestal de aanleiding voor het opleggen van een leerproject ‘Op maat’. 

In 2014 volgden verscheidene van onze collega’s vormingen die de  invulling van het  leerproject ‘Op 

maat’  ten  goede  kwamen.  Enkele  voorbeelden: ACT  (Acceptance  and Commitment  Therapy), NPT 

(Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer, een programma ontwikkeld door  jeugdzorg Emmaüs, voor de 

begeleiding  van  jongeren  die  terugkeren  van  een  verblijf  in  de  gemeenschapsinstelling)  en 

systeemtherapie (Korzybski‐instituut). 

 

LEERPROJECT ‘SLACHTOFFER IN BEELD’ 

In 2014 was er een stijging in het aantal SIB‐dossiers. Voor Brussel werden er 6 jongeren aangemeld. 

Doordat 3 jongeren rond dezelfde periode werden aangemeld, kon er zelfs nog eens een leerproject 

in  groep  doorgaan. De  andere  3  jongeren  kregen  noodgedwongen  een  individueel  project.  Twee 

hiervan  zullen  hun  leerproject  in  2015  verder  afwerken.  Doordat  er  in  beroep  werd  gegaan  en 

omwille  van  plaatsing  konden  deze  leerprojecten  niet  direct  opgestart  worden,  of  moesten  ze 

onderbroken worden.  

Het  was  al  een  hele  tijd  geleden  dat  we  de  vergelijking  tussen  individuele  projecten  en  een 

groepsproject konden maken.  

SIB  is  opgezet  als  groepsleerproject. Methodieken  kunnen  dan  beter  benut worden,  er  zijn meer 

discussiemogelijkheden en sommige methodieken komen zelfs enkel tot recht in groep.  

Tijdens  het  groepsleerproject  is  er  daarnaast meer mogelijkheid  om  beroep  te  doen  op  externen 

zoals een bemiddelaar en medewerkers van slachtofferhulp. Ook deze afwisseling werd zowel door 

de jongeren, als door ons als positief én als meerwaarde ervaren.  
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Cijfers 

  2013  2014 

Brussel  3  6 

Leuven  2  2 

 

In  Leuven blijft het aantal aangemelde dossiers gelijk met  vorig  jaar, nl. 2 doorverwijzingen. Deze 

werden individueel opgenomen. 

We hebben in 2014 deelgenomen aan de SIB dag rond het thema ‘empathie’. Dit was een intervisie‐

dag met collega’s die SIB geven, zowel bij minderjarigen als bij meerderjarigen. 

We hebben ook meegewerkt aan een onderzoeksvraag rond empathie waarbij een studente van de 

KUL onderzoek deed naar methoden ter bevordering van empathie bij daders, dit naar aanleiding van 

een vraag van CAW Limburg. Resultaten hiervan verwachten we in 2015. 

 

LEERPROJECT ‘OMGAAN MET DRUGS’ 

De leerprojecten worden individueel gegeven en op maat. 

Het  blijft  belangrijk  om  in  te  schatten  op welke wijze  de  jongere  haar/zijn  eigen  gebruik  ervaart.  

Gedragsverandering  is meestal geen  lineair proces waarbij men zich van bij het begin bewust  is en 

waar men wil uitkomen, hoe men daar kan geraken en wat men daarvoor nodig heeft. 

Daar  komt  bij  dat  elke  jongere  in  elke  situatie  haar/zijn  eigen  individualiteit  heeft waarmee we 

dienen rekening te houden. 

Dit  maakt  dat  we  bij  elk  leerproject  opnieuw  beginnen  en  telkens  een  ander  traject  afleggen, 

afgestemd op die  individualiteit van de  jongere, haar/zijn situatie en de manier waarop zij/hij met 

middelen bezig is. 

Bijgevolg  is  het  punt  waar  we  uitkomen  op  het  einde  van  het  leerproject  ook  bij  elke  jongere 

verschillend.  Sommige jongeren zijn pas begonnen met hun gebruik in vraag te stellen.  Anderen zijn 

zoekend naar een manier om hun gebruik een plaats te geven.   Sommigen verwijzen we door naar 

drughulpverlening.   Weer anderen hebben een duidelijke keuze gemaakt en hebben geleerd wat ze 

nodig hebben om die keuze hard te maken.  Nog anderen hebben hun weg gevonden en bouwen hun 

leven uit terwijl ze op een aanvaardbare manier omgaan met (il)legale drugs. 

We blijven dankbaar gebruik maken van inzichten die ons geboden worden door VAD, het Trimbos‐

instituut, Jellinek, NJI, IPOP, … 

We hebben een bruikbare samenwerking uitgebouwd met diensten als MSOC, CGGZ en Eclips.  Er is 

regelmatig overleg met de HCA‐diensten van andere arrondissementen.  
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Druggebruik  is een  thema  voor  iedereen die met  jongeren werkt.    Jongeren  zitten  immers  in een 

kritieke periode in hun leven wat betreft groei en ontwikkeling van cerebrale functies.  Het is evident 

dat druggebruik die ontwikkeling negatief kan beïnvloeden. 

Ook met betrekking tot het ontwikkelen van sociale vaardigheden, uitbouwen en onderhouden van 

contacten,  de  schoolse  loopbaan,  emotionele  ontwikkeling, …  zijn  puberteit  en  adolescentie  een 

kritieke periode.   Tijdens andere  leerprojecten  ‘op maat’ duiken  regelmatig vragen met betrekking 

tot druggebruik op.  Die krijgen dan uiteraard de nodige aandacht. 

Jongeren die bezig zijn met druggebruik zijn soms ook bezig met het dealen van drugs, al is het om in 

hun eigen gebruik te voorzien.  Dit thema komt ook uitgebreid aan bod. 

Tijdens het inleidende en afsluitende huisbezoek betrekken we de ouders bij het traject dat we met 

de  jongere afleggen.   Meestal vertaalt  zich dat  in perspectieven op korte en middellange  termijn.  

Indien mogelijk en haalbaar blijven we ook in dialoog met de ouders tijdens het leerproject. 

In overleg met onze Jeugdrechters en met de consulenten van de Sociale Dienst voor Gerechtelijke 

Jeugdbijstand, blijven we het  leerproject  ‘Omgaan met drugs’  verder uitbouwen.    In  Leuven werd 

afgesproken met onze verwijzers dat het leerproject ‘Omgaan met drugs’ onder de noemer valt van 

het  leerproject ‘Op maat’.   De verwijzer voegt dan aandachtspunten toe,  in dit geval ‘met aandacht 

voor druggebruik’. 

Cijfers 

  2013  2014 

Brussel  4  4 

Leuven  3  5 

 

In 2014 werd ons gevraagd om 9  jongeren  te begeleiden  in een  leerproject omgaan met drugs:   4 

jongeren uit het arrondissement Brussel‐Halle‐Vilvoorde en 5 jongeren uit het Leuvense. 

Die jongeren waren vooral bezig met cannabis.  Tijdens de leerprojecten kwamen ook andere drugs 

aan bod zoals alcohol, speed, coke, MDMA, en nieuwigheden zoals efedrine en andere synthetische 

drugs. 

 

LEERPROJECT SEKSUEEL  GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG  

Het  leerproject  Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag  (SGG)  is  in  de  arrondissementen Brussel  en 

Leuven  tot  stand  gekomen  binnen  een  samenwerking  tussen  BAS!vzw  (ondertussen  opgegaan  in 

Alba)  en I.T.E.R.. I.T.E.R. is een gespecialiseerd centrum voor preventie, begeleiding en behandeling 

van seksueel grensoverschrijdend gedrag en heeft sinds 2006 tevens een jongerenwerking.  Wanneer 

een  jongere best gebaat  is met een kortdurend  leerproject  i.p.v. een (langdurige) therapie, gebeurt 

de doorverwijzing via beschikking of vonnis vanuit Gambas aan het jongerenteam van  I.T.E.R. 
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Het leerproject richt zich tot jongeren tussen 12 en 18 jaar oud die veroordeeld zijn voor het plegen 

van  seksueel  grensoverschrijdend  gedrag  door  de  jeugdrechtbanken  van  Brussel  of  Leuven.  Dit 

omvat zowel hands‐on als hands‐off delicten  (bij deze  laatste  treedt geen  fysiek contact op  tussen 

dader en slachtoffer). In de praktijk wordt er dus een breed spectrum aan feiten aangemeld.  

Screening  

Een screening in I.T.E.R. houdt in dat er na een eerste kennismakingsgesprek een evaluatieprocedure 

wordt opgestart. Het doel van de evaluatieprocedure is een beter zicht te krijgen op het functioneren 

van de jongere om hierna een gedegen advies te kunnen geven dat afgestemd is op de noden van de 

jongere. 

Gemiddeld kan men rekenen dat een evaluatieprocedure drie à vier halve dagen in beslag neemt. De 

evaluatie omvat verschillende onderdelen waaronder: 

‐ anamnestische  gesprekken  waarin  onder  andere  volgende  thema's  aan  bod  komen: 

thuissituatie, school, hobby's, vrije tijd, seksuele ontwikkeling, relatie met familie… Ook het 

seksueel  grensoverschrijdend gedrag en mogelijk ander grensoverschrijdend gedrag wordt 

besproken. 

‐ een  psychiatrische  consultatie  om  na  te  gaan  of  er  sprake  is  van  een  psychiatrische 

problematiek en of er medicatie nodig is. 

‐ een gesprek met een opvoedingsverantwoordelijke 

‐ psychologische  testing:  er  worden  een  aantal  vragenlijsten  afgenomen  die  peilen  naar 

persoonlijkheid, intelligentie, seksuele beleving, zelfwaardegevoel, … 

 

Na de evaluatie wordt alle verkregen informatie in het team besproken. Het team stelt op basis van 

de  bevindingen  van  de  evaluatieprocedure  een  advies  op,  dat  afgestemd  is  op  de  noden  van  de 

jongere en zijn systeem/context. 

Begeleiding  

Na het doorlopen van de evaluatieprocedure kan er een begeleiding opgestart worden. Deze   kan 

zowel therapeutisch als vormend van aard zijn.  

Het voornaamste doel van beiden is het voorkomen van nieuw seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Om dit  te bereiken proberen we samen met de  jongere meer  inzicht  te verwerven  in het seksueel 

grensoverschrijdend  gedrag.  We  gaan  op  zoek  naar  factoren  die  hebben  bijgedragen  aan  het 

ontstaan  van  het  seksueel  grensoverschrijdend  gedrag  en  risicosituaties.  Vervolgens  trachten we 

alternatieve  gedragingen  aan  te  leren  en  bekijken  we  met  de  jongere  op  welke  wijze  hij 

risicosituaties kan vermijden en eventueel ontvluchten. 

Naast  het  voorkomen  van  herval  wordt  er  ook  gewerkt  aan  het  bevorderen  van  groei.  We 

onderschrijven het Good  Lives Model  en  streven  ernaar om de  jongere  in  zijn  gehele persoon  te 

begeleiden.  Dit  betekent  dat  er  onder  andere  aandacht  is  voor  het  bevorderen  van  het 

zelfwaardegevoel,  voor  het  leren  van  seksuele,  relationele  en  sociale  vaardigheden;  voor    het  

opnemen van verantwoordelijkheid; ... 
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Natuurlijk  is  er  binnen  de  begeleiding  ook  plaats  voor  vragen  die  de   jongere  zelf  stelt,  hij  heeft 

inspraak in de thema's die opgenomen worden in de gesprekken. 

Naast  deze  individuele  vorm  van  begeleiding  voorziet  I.T.E.R.  tevens  groepswerkingen  (rond 

relationele en  seksuele vaardigheden, hervalvoorkoming,  sociale vaardigheden, verstandig omgaan 

met internet en nieuwe media). Dit zowel voor de jongeren zelf als voor hun ouders.   

Verder wordt er ook getracht ouders nog meer  te betrekken  in de begeleiding. We streven ernaar 

om ouders regelmatig op gesprek te kunnen uitnodigen. Indien de  jongere verblijft  in een  instelling 

zullen we ook met de begeleiders contact onderhouden. 

Cijfers   

Niet  alle  jongeren  in    I.T.E.R.  worden  aangemeld  vanuit  een  verplichtend  kader 

(jongerenwelzijn/jeugdrechtbanken/gemeenschapsinstellingen/parket).  De  meerderheid    van  de 

jonge plegers wordt nog steeds  ‘vrijwillig’ aangemeld. Dit kan gebeuren door een CLB, het systeem 

van de jongere zelf, het internaat, de school, een privé therapeut, etc.  

Onderstaande  cijfers geven enkel een beeld over de groep  jongeren die het afgelopen  jaar vanuit 

jongerenwelzijn/jeugdrechtbank/jeugdinstellingen/parket doorverwezen werden . 

In  2014  werden  er    2  leerprojecten  SGG  te  Leuven  opgestart.  Ondanks  dit  beperkt  aantal 

doorverwijzingen  voor  leerprojecten werken we  in  de  praktijk  vaker  samen met  consulenten  en 

jeugdrechters   vanuit    jeugdrechtbanken (voornamelijk Brussel en Leuven). Zo werden er afgelopen 

jaar eveneens  18 screenings aangevraagd en werden er  14 begeleidingen opgestart.  

I.T.E.R.  stelde  in  2014  opnieuw  een  stijging  in  het  aantal  aanmeldingen  vast. Deze  stijging wordt 

grotendeels verklaard door een steeds grotere vraag naar advisering (na screening) en naar consult 

en coaching. Ook krijgt het team, in het kader van het nieuwe aanbod ‘cliëntoverleg’ vanuit  integrale 

hulpverlening, vaker de vraag als expert deel te nemen aan deze overlegmomenten. 

Daarnaast kunnen we opmerken dat er steeds meer geïnvesteerd wordt in begeleiding van systeem 

en context en stellen we vast dat langdurige begeleidingen sneller worden afgerond.  

Tot slot kunnen we stellen dat de verbrede visie op seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de 

huidige  maatschappij  zorgt  voor  een  verhoogde  alertheid  en  verjonging  van  ons  doelpubliek. 

Hierbinnen liggen dan ook nieuwe uitdagingen voor het jongerenteam.  

 

LEERPROJECT ROTS & WATER 

Rots  staat voor  standvastigheid en onbuigzaamheid. Er  zijn momenten en  situaties dat  je  je eigen 

weg met inzet en volharding moet gaan.  Water wijst op flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Water 

tast af, verkent, communiceert en vervolgt veeleer vloeiend zijn weg. 

In gerichte vechtsportoefeningen en andere (psycho)fysieke oefeningen ervaren jongeren deze beide 

houdingen. Actie en reflectie wisselen elkaar af. De betrachting is om de jongeren ruimere manieren 
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van  reageren  te  laten verkennen bij het omgaan met moeilijke  situaties en hen bewuster  te  laten 

stilstaan bij de vele keuzemomenten in hun leven.   

Eigen aan onze invulling van het project is de aanvulling met aandachts‐ en meditatieoefeningen die 

dit bewuster handelen in het nu mee ondersteunen. 

Het project Rots & Water en het project Weer‐staan – zie verder – verrijken elkaar wederzijds in hun 

zoeken naar oefeningen en een inhoud die jongeren weet aan te spreken.  

Cijfers 

  2013  2014 

Brussel  17  16 

Leuven  10  3 

 

In 2014 bleef het project Rots & Water te Brussel zowel verwijzers als  jongeren boeien. Het aantal 

verwijzingen  kende  er  een  status  quo  in  vergelijking  met  2013  (16  verwijzingen).  In  Leuven 

daarentegen zakte het aantal  ‘formele’ verwijzingen voor dit  leerproject naar 3. Te Leuven werd  in 

overleg met de verwijzers het ‘leerproject op maat’ als standaard naar voor geschoven, waarbij dan 

de begeleiding zelf specifiekere invulling geeft op maat van de jongere. Dit zal mee het dalen van de 

specifieke verwijzingen naar ‘Rots & Water’ hebben beïnvloed. 

Verwijzingen waren er zowel bij vonnis als in ‘de veeleer verkennende fase’ bij beschikking. Motivatie 

was er vanuit de wil om  in te werken op meer zelfbeheersing, maar ook om het feit dat de jongere 

zijn eigen weg moet leren gaan en zich niet te snel zou mogen laten beïnvloeden. 

Rots & Water is een gemengd project waarbij het werken in (kleine) groepen positief ondersteunend 

werkt voor de  individuele  reflectie. Evengoed wordt op maat gewerkt en dienen we soms volledig 

het groepsgegeven te laten vallen. 

In 2014 liepen 5 groepsprojecten, waarvan 3 te Brussel en 2 te Leuven, met steeds 3 tot 8 effectieve 

deelnemers. Deze groepen werden bijna steeds door 2 begeleiders omkaderd.   

Daarnaast vervolmaken bijna alle  jongeren het ganse groepstraject. Twee    jongeren werden  in de 

loop van het traject geplaatst, doch hernamen nadien van bij de opstart het traject. 

Drie  jongeren  namen  deel  vanuit  verwijzingen  ‘ondersteunende  begeleiding’  en  soms  nam  een 

jongere deel vanuit een verwijzing vanuit een CLB of time‐out dienst verbonden aan het onderwijs. 

Twee  jongeren  werden  volledig  individueel  begeleid  bij  een  Rots  &  Water  traject  vanuit  de 

jeugdrechtbank opgelegd.  

We onthouden uit evaluaties dat  jongeren  ‘zoals  in de boekjes’ aangeven meer zelfvertrouwen en 

zelfbeheersing  te hebben  gevonden.  Evengoed  zijn  er  enkelingen die weinig bereidheid  tonen  tot 

stilstaan bij zichzelf en eerlijk genoeg zijn om te zeggen dat ze er niks aan hadden. 
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BASTAPROJECT 

Het Basta‐project  is bedoeld als alternatief voor een plaatsing en werd dus  in het  leven geroepen 

voor  jongeren  die  anders  geplaatst  zouden worden  of  reeds  geplaatst  zijn  door  de  jeugdrechter, 

maar  vroeger  naar  huis mogen.  Het  project  heeft  een  begeleidingsduur  van  6 maanden,  wordt 

opgelegd  bij  beschikking  en  kan  onmiddellijk  opgestart worden  bij  aanmelding,  hetzij  snel  na  de 

feiten, hetzij snel na een kort verblijf van de jongere  in de gemeenschapsinstelling of  in de Grubbe.  

Voorwaarden  zijn:  bereidheid  bij  zowel  jongere  als  ouders  om  mee  te  werken  en  werkbare 

perspectieven  thuis,  op  school  en  in  de  vrije  tijd.  De  voornaamste  doelstelling  is  recidivegedrag 

voorkomen  en  het  gepleegde  feit  een  plaats  geven.  Binnen  het  Basta‐project wordt  herstel  ten 

aanzien  van de maatschappij  verwacht onder de  vorm  van een gemeenschapsdienst  van 30 uren.  

Eventueel herstel naar het slachtoffer toe kan opgenomen worden binnen een vrijwillig aanbod van 

herstelbemiddeling.  Daarnaast omvat het Basta‐project een leerproject ‘op maat’ van 40 uren waar 

er eveneens gewerkt wordt met de context van de jongere. Gespreid over 6 maanden worden er drie 

rondetafelgesprekken georganiseerd.   

Omwille  van  de  intensiteit  van  het  project  hebben  we  de  afspraak met  onze  verwijzers  dat  er 

vooraleer een Basta‐project te adviseren of op te leggen, eerst nagegaan wordt bij onze dienst of er 

al dan niet ruimte is bij onze dienst om een nieuw Basta‐project op te nemen.  We proberen ons te 

beperken  tot één Basta‐begeleiding per  (voltijdse) medewerker, maar door de populariteit van het 

project worden dat er in de praktijk vaak meer.  Redenen waarom verwijzers vragende partij blijven 

voor dit project zijn dat zij dit een volwaardig alternatief voor een plaatsing vinden; er wordt zeer 

kort op de bal gespeeld, er wordt aanklampend gewerkt, er wordt gewerkt rond de gepleegde feiten 

en  er  is de  gemeenschapsdienst die  herstel  voor de  samenleving  inhoudt.   Vaak wordt de Basta‐

maatregel opgelegd in combinatie met andere voorwaarden zoals huisarrest, schoolplicht naleven en 

slagen voor het schooljaar, gehoorzamen aan de regels thuis, contactverbod, … 

Cijfers 

  2013  2014 

Brussel  3  8 

Leuven  4  3 

 

Voor Brussel kent het Basta‐project  in 2014, na een al  licht stijgende trend van de afgelopen  jaren, 

een hoogtepunt.     Acht   Brusselse  jongeren werden naar Gambas doorverwezen  voor  een Basta‐

maatregel.   Van deze 8 jongeren was er één jongere die bijna 18 jaar was op het ogenblik dat hij de 

Basta‐maatregel aanving.   Twee anderen waren nog maar 15  jaar, 3 waren 16  jaar en 2  jongeren 

hadden de leeftijd van 17 jaar toen ze een Basta‐maatregel kregen opgelegd.  Dit impliceert dus dat 

ze ook op die leeftijd de feiten pleegden.    

Dat  de Basta‐maatregel  een  alternatief  is  voor  een  plaatsing  betekent  dat  deze  jongeren werden 

aangebracht  voor  zware  feiten  of  recidive,  zoals  een  combinatie  van  o.a.  diefstallen met  geweld, 

opzettelijke slagen en verwondingen, verkoop van drugs, bedreigingen,  …   Aangezien al deze Basta‐
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maatregelen werden opgelegd bij beschikking,  stond de kwalificatie van de  feiten op dat moment 

nog niet vast.  Vaak zijn ze zelfs niet terug te vinden in de beschikking.   

De Basta‐maatregelen die nog  in 2014 konden werden afgesloten, verliepen allen  redelijk positief.  

De  jongeren  hielden  zich  aan  de  (andere)  opgelegde  voorwaarden,    voerden  hun 

gemeenschapsdienst goed uit, waren  (min of meer)  correct aanwezig op afspraken met de Basta‐

begeleider en maakten voldoende vooruitgang  in hun plan dat op voorhand werd opgemaakt.   Bij 

één jongen kwamen tijdens de begeleiding nog nieuwe feiten aan het licht.    

Voor het  gerechtelijk  arrondissement  Leuven waren  er nog 4 Basta‐maatregelen  in 2013,  in 2014 

waren dat er 3.   Twee jongeren waren bijna 18 jaar en 1 jongen was 16 jaar.  Deze laatste werd eerst 

geplaatst  in  de  gemeenschapsinstelling.    Eén  van de  jongeren  die bijna  18  jaar was, had het  jaar 

voordien reeds twee Gambas‐maatregelen gehad en had deze goed uitgevoerd.  Zijn Basta‐maatregel 

echter  werd  negatief  afgesloten.    Voor  de  andere  bijna  18‐jarige  was  het  resultaat  binnen  de 

Bastabegeleiding de verhuis naar één van beide ouders  in het buitenland. Bijgevolg werd zijn Basta 

opgeschort van zodra hij verhuisd was.       

In 2014 volgden twee Gambasmedewerkers de opleiding georganiseerd door de dienst NPT (Nieuwe 

Perspectieven  bij  Terugkeer).    Veel  elementen  binnen  een  NPT‐begeleiding  zijn  bruikbaar  in  een 

Basta‐begeleiding.    In 2015  zal de  kennis opgedaan  in deze opleiding overgebracht worden op de  

andere teamleden van Gambas.  Er zal worden bekeken welke elementen uit de procedure en welke 

methodieken er geïmplementeerd kunnen worden binnen onze werking.        

 

INNOVATIE – PROJECT WEER‐STAAN 

Dit project werd opgestart om met de ervaring opgedaan binnen Rots & Water te experimenteren in 

het werken met  jongeren  binnen  een  Brusselse  onderwijscontext, waarbij  de  focus  zowel  ligt  op 

zelfbeheersing als op het veel ruimere thema weerbaarheid. 

Dit project werkt met  schooljaren. 2012‐2013 was het eerste  jaar van experimenteren, 2013‐2014 

het tweede en 2014‐2015 al het derde. 

Weer‐staan  draait  op  2  toegevoegde  halftijdse  begeleiders  en wordt mee  ondersteund  door  het 

ruimere  Gambas‐team.  Het  project  is  experimenteel  voorzien  voor  3  jaren.  Het  3de  jaar  dient 

evaluatie en – indien wenselijk – een meer structurele verankering te worden nagestreefd.   

Er wordt  samengewerkt met  een  ruim  netwerk  van  scholen,  CLB’s  en  onderwijsondersteunende 

initiatieven.  Deze  laatsten  zijn  time‐out  Brussel,  extra‐time  en  netwerk  leerrecht.  Verwijzingen 

gebeuren zowel individueel als voor (klas)groepen. 

Via innovatie‐(HCA)middelen wordt er naar gestreefd het project (in 2014‐2015) ook open te stellen 

naar de regio Halle‐Vilvoorde. 
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Een stand van zaken maart 2015: 

De  ondersteuning  via  innovatiemiddelen  diende  toe  te  laten  om  het  projectaanbod  te  verruimen 

naar jongeren/scholen in de steden (regio) Halle en Vilvoorde en aldus het experiment te verruimen. 

In de praktijk merken we dat de opdeling in de regio’s Brussel en Halle‐Vilvoorde deels artificieel is. 

Heel wat  ‘Nederlandstalige’  jongeren  uit  Brussel  lopen  school  buiten  Brussel. Het  omgekeerde  is 

minder het geval.   

Bekendmaking van Weer‐staan werd ruimer gerealiseerd in de regio buiten Brussel, gericht naar CLB‐

medewerkers en enkele scholen. We wisten  in te gaan op vragen van buiten de Brusselse regio en 

ruimer in te gaan op de toenemende vragen te Brussel zelf.  

Een overzicht van de dit (school)jaar reeds ontplooide activiteiten: 

 Scholen binnen dewelke klasprojecten werden gerealiseerd: 

- SNI Anderlecht (8 klassen 2de jaars – halve dag per klas) 

- Sint‐Lutgardis Oudergem (6 klassen 1e en 2de jaars – 3 maal 2u per klas over 3 weken tijd) 

- Virgo plus Vilvoorde (1 klas 2de jaars – 5 maal 2u) µ 

- Imelda Anderlecht (2 klassen 2de jaars, 8 maal 2u en 6 maal 2u) 

- Zaveldal BUSO (2 klassen, 2 wekelijks 1 à 2 lesuren) 

- KTA Jette (3de en 4de jaars, 5 maal 1u)  

 

 Eigen programmatie van naschools aanbod weerbaarheid in 5 samenkomsten van 2u: reeds 

2  maal  doorgegaan,  1  groep  lopende  en  nog  1  groep  gepland  na  de  paasvakantie.  

 

 Kennismaking met Weer‐staan principes  voor  jongeren  time‐out Brussel  (2  groepjes  – 2u) 

 

 Individuele trajecten met jongeren uit volgende scholen (meestal 3 sessies): 

- KTA Jette (1 verwijzing) 

- KTA Victor Horta Evere (2 verwijzingen) 

- BUSO Levenslust Lennik (1 verwijzing met deelname aan buitenschools groepsaanbod)  

- KTA Sint‐Agatha‐Berchem (1 verwijzing) 

- Buso Kasterlinden (2 verwijzingen) 

- Don Bosco Woluwe (2 verwijzingen – ruimer traject) 

- Zaveldal (2 verwijzingen) 

- Imelda Anderlecht (1 verwijzing – ruimer traject) 

 

 Individuele trajecten met verwijzing naar vrij aanbod Weer‐staan 

- Don Bosco Halle BSO (1 verwijzing) 
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- CDO Don Bosco Halle (1 verwijzing) 

- Netwerk leerrecht Brussel en Halle‐Vilvoorde, KLIK (14 jongeren) 

- Extra time (3 verwijzingen) 

- Time‐out Brussel (1 verwijzing) 

- Zaveldal (4 verwijzingen) 

 

 Lagere scholen: experimenten lopende in 3dejaarsklas te Anderlecht en Sint‐Pieters‐Woluwe  

  

 In  voorbereiding  /  verkenning:  projecten  in  klas  GITO  Tervuren  en  in  lagere  school  te 

Etterbeek. 

Ook in 2014 merken we dat we voor activiteiten die ontplooid werden om preventief aan de slag te 

gaan met kinderen en  jongeren  in het versterken van hun weerbaarheid,  steeds opnieuw worden 

gevraagd  om  ondersteunend  en  op  maat  te  werken  met  bijzondere  doelgroepen:  kinderen  en 

jongeren    met  een  autismespectrumstoornis  of  een  gedragsmoeilijkheden,  wat  steeds  opnieuw  

aanpassing van het programma vereist. 

   
LEERPROJECTEN BUITEN HET HCA‐KADER 

Ook  dit  jaar  kregen  we  via  verschillende  kanalen  aanvragen  voor  het  begeleiden  van  jongeren. 

Dankzij de  samenwerking met de Dienst Ondersteunende Begeleiding  (DOB, Alba) konden we aan 

verscheidene  van deze  vragen  tegemoet  komen.    In 2014  zaten we enkele  keren  samen met een 

aantal DOB‐medewerkers om verder na te denken hoe we de doorstroming van aanvragen beter op 

elkaar kunnen afstemmen.    

Zo werden er  in 2014, 11 begeleidingen opgestart buiten het HCA‐kader. Dit ging voornamelijk om 

jongeren die verbleven in of begeleid werden door een voorziening binnen de Bijzondere Jeugdzorg. 

Vaak waren  dit  jongeren met  een  POS‐problematiek,  die  strafbare  feiten  pleegden, maar waarbij 

geen klacht werd  ingediend door de voorziening of waarbij voorrang werd gegeven aan deze POS‐

problematiek  bij  de  afhandeling  door  de  jeugdrechter.  Overwegend  werd  de  vraag  gesteld  op 

initiatief van een begeleider van de voorziening, een enkele keer door de consulent of de  jongere 

zelf. Ook een bezorgde vader kwam bij ons aankloppen op zoek naar hulp voor zijn zoon. Later zou 

deze begeleiding ook via de jeugdrechtbank geofficialiseerd worden omwille van strafbare feiten. 

Steevast hadden deze vragen betrekking op het afleggen van een traject met de jongere in verband 

met  een  drug‐of  agressieproblematiek.  Aangezien  deze  begeleiding  zich  niet  afspeelt  in  een 

gerechtelijk kader, is de motivatie van de jongere zelf uiteraard van groot belang. 

Ook via andere kanalen komen geregeld vragen voor de begeleiding van jongeren. Vragen van CLB’s, 

Time‐Out projecten en Netwerk Leerrecht in het Brusselse in verband met agressiebeheersing en/of 

weerbaarheid komen terecht bij het project Weer‐staan. Af en toe engageert een jongere zich ‘iets’ 

te doen als ‘herstelgeste’ naar een slachtoffer binnen het kader van een herstelbemiddeling, waarbij 

het  slachtoffer  verwacht  dat  de  jongere  beseft  wat  hij  gedaan  heeft  door  het  volgen  van  een 

bewustmakingsprogramma, zoals een leerproject.  
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3. Kwaliteitsplanning 2015 

 

Het  zal  in  2015,  na  de  herziening  van  het  subsidiekader,  een  uitdaging  worden  om  een  even 

kwaliteitsvolle  begeleiding/aanbod  te  bieden met minder mankracht.    Naast  ons  reguliere  werk 

worden we  uitgedaagd  om  voldoende  tijd  te maken  voor  intervisie, methodiekuitwisseling,  visie‐

ontwikkeling,…  

 

Daarnaast plannen we: 

 Meewerken aan de verfijning van de Binc‐registratie. 

 Tevredenheidsmeting voor jongeren, context, partners uitwerken. 

 Een kwaliteitshandboek uitwerken die aan het nieuwe kwaliteitsdecreet voldoet. 

 Profilering van Gambas binnen Alba en binnen het jeugdhulplandschap. 
 

 Het leerproject SGG een plaats blijven geven in de samenwerking met I.T.E.R. 

 Het blijvend sensibiliseren van partners (sociale dienst, jeugdrechters, advocatuur,…). 

 Verkenning  rond  herstelgericht werken  in  scholen:  innovatief  project Weer‐staan  Brussel 

indienen bij het agentschap  jongerenwelzijn en  verkennen  van de nood aan  leerprojecten 

omgaan met drugs in een aantal leuvense scholen. 

 Verdere  uitwerking  van  methodieken  voor  Weer‐staan  voor  bepaalde  doelgroepen, 

intervisie, verder uitwerken draaiboek. 

 Verderzetten  van  visie‐ontwikkeling  en  integratie  van  methodieken  zoals  NPT  (Nieuwe 

Perspectieven  bij  Terugkeer), motiverende  gespreksvoering, … Methodieken  en  visie  rond 

oplossingsgericht  werken  worden  voorlopig  in  de  koelkast  gestoken  aangezien  de 

medewerker die daarrond de expertise had opgebouwd over de jaren heen in het jaar 2015 

niet meer werkzaam is bij Gambas. 

 Verder  afstemmen  met  de  Dienst  Ondersteunende  Begeleiding  voor  wat  betreft  de 

leerprojecten buiten het HCA‐kader. 
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4. Bijlagen: Cijfers 

ALGEMEEN 

 Gambas‐Brussel : 47 jongeren – 70 maatregelen 

 Gambas‐Leuven : 43 jongeren – 49 maatregelen 

Figuur 1: Evolutie aantal opgelegde maatregelen 2003‐2014 ‐ Leuven/Brussel  

	

GEMEENSCHAPSDIENST  

Figuur 2: Evolutie gemeenschapsdienst 2003‐2014 (incl. Basta) ‐  Leuven/Brussel 

 

17

30

0

10

20

30

40

50

60

70

´03 ´04 ´05 ´06 ´07 ´08 ´09 ´10 ´11 ´12 ´13 14

Leuven

Brussel

49

70

0

20

40

60

80

100

120

140

 '03  '04  '05  '06  '07  '08  '09  '10  '11  '12  '13 14

Leuven

Brussel



[51] 

 

 

Figuur 3:  Aantal vonnissen/beschikkingen gemeenschapsdienst in 2014 ‐ Leuven en Brussel 

  Leuven  Brussel 

vonnis  14  24 

beschikking  3  6 

 

 

Figuur 4:  Leeftijd bij aanmelding gemeenschapsdienst in 2014 ‐ Leuven en Brussel 

leeftijd  Leuven  Brussel 

14‐16j  5  16 

16‐18j  7  5 

18+  5  9 

 

 

Figuur 5: Aantal opgelegde uren gemeenschapsdienst in 2014  ‐ Brussel  

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

20u 30u 40u 50u 60u 80u

aantal uren GD Brussel



[52] 

 

 

Figuur 6: Aantal opgelegde uren gemeenschapsdienst in 2014 ‐ Leuven 

 

 

 

 

Figuur 7: Kwalificatie van de feiten doorverwezen voor gemeenschapsdienst in 2014 ‐ Brussel  
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Figuur 8 : Kwalificatie van de feiten doorverwezen voor gemeenschapsdienst in 2014 ‐ Leuven  

 

 

 

Figuur 9: Einde gemeenschapsdienst in 2014 ‐ Brussel 
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Figuur 10:  Einde gemeenschapsdienst in 2014 ‐ Leuven 

 

 

LEERPROJECTEN 

Figuur 11: Evolutie leerproject 2003‐2014 (incl. Basta als 1x 40u) ‐ Leuven/Brussel 
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Figuur 12: Aantal vonnissen/beschikkingen leerproject in 2014 ‐ Leuven en Brussel 

  Leuven  Brussel 

vonnis  22  20 

beschikking  10  20 

 

Figuur 13: Leeftijd bij aanmelding leerproject in 2014 ‐ Leuven en Brussel 

leeftijd  Leuven  Brussel 

14‐16j  3  9 

16‐18j  26  25 

18+  3  6 

 

 

Figuur  14: Evolutie leerproject naar type leerproject 2007‐2014 ‐ Brussel  
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Figuur 15:  Evolutie aantal leerprojecten naar type leerproject 2007‐2014  ‐  Leuven 

 

 

Figuur 16: Kwalificatie van de feiten doorverwezen voor leerprojecten in 2014 ‐ Brussel  
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Figuur 17:  Kwalificatie van de feiten doorverwezen voor leerproject in 2014 ‐ Leuven 

 

 

 

Figuur 18: Einde leerproject in 2014 ‐ Brussel 
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Figuur 19: Einde leerproject in 2014 ‐ Leuven 

 

Figuur 20: Aantal combinaties met gemeenschapsdienst  in 2014 ‐ Brussel  (+  1 combinatie LP R&W + 

DLP )  

 

Figuur 21: Aantal combinaties met gemeenschapsdienst  in 2014 ‐ Leuven  
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Overlegstructuren intern – extern  

Onze werking wordt vorm gegeven mede door onze inbreng en participatie aan een uitgebreid 

overleg en constructieve dialoog met tal van partners in het werkveld. 

Wie 

organiseert? 

Naam overleg  Externe deelnemers 

overleg 

Deelnemers  

vanuit Alba 

Frequentie 

Extern Beleid         

Alba en 

Suggnomè 

Stuurgroep 

herstelrecht en 

bemiddeling en 

Samenwerkingsverb

and HCA Leuven 

Parket, Jeugdrechters, 

KULeuven, Politie, CAW,  

justitiehuis, gevangenissen, 

advocaten, Stad Leuven, 

Sociale dienst, Provincie,.. 

HCA‐ Coördinator 

Leuven 

Teamleden HCA 

Leuven 

4x per jaar

Alba  Samenwerkingsverb

and HCA Brussel 

 

VUB, vertegenwoordiging 

BJB, verwijzers (jeugdrechter 

+ parket)  

HCA‐coördinator Bxl 

en Leuven 

Teamleden HCA 

Brussel 

1x per jaar

Provincie Vl‐

Brabant 

Platform BJB 

Brussel‐ Halle‐

Vilvoorde 

Voorzieningen BJB Brussel  

Halle Vilvoorde, verwijzers, 

Provincie 

Directeur  4x per jaar

 

Provincie Vl‐

Brabant 

Platform BJB Leuven  Voorzieningen BJB Leuven, 

verwijzers, Provincie 

Directeur 

 

4x per jaar

Provincie Vl‐ 

Brabant 

Referentiegroep BJB 

Leuven – Brussel 

Halle Vilvoorde 

Voorzieningen BJB Leuven, 

verwijzers, provincie 

Directeur  4 tot 6x per 

jaar; voor elke 

IROJ 

vergadering 

Provincie Vl‐

Brabant 

Begeleidingsgroep 

Vereffeningsfonds 

Verwijzers, jeugdadvocatuur, 

slachtofferhulp, Provincie 

Directeur, HCA – 

coördinator Leuven 

en teamlid 

bemiddeling Leuven 

en Brussel 

1x per jaar

Suggnomè  BemiddeLINK  Bemiddelaars ‐

meerderjarigen/minderjarige

n/in strafzaken 

Teamlid HCA  6x per jaar

HCA diensten  Co‐overleg HCA 

Vlaanderen 

Alle coördinatoren HCA 

Vlaanderen 

HCA coördinator 

Brussel en Leuven 

5 x per jaar

HCA diensten  SIB‐overleg 

Vlaanderen 

Medewerkers HCA 

Vlaanderen 

HCA coördinator 

Brussel 
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Wie 

organiseert 

Naam overleg  Externe deelnemers 

overleg 

Deelnemers  

vanuit Alba 

Frequentie 

Steunpunt  Werkgroep Binc  Aantal HCA medewerkers HCA coördinator 

Leuven 

3 x per jaar

Som  beleidsgroep bjb  Beperkt aantal leden  Directeur  4x per jaar

som  Algemene 

Vergadering 

Alle leden som Directeur  Jaarlijks 

som  beleidsgroep 

intersectorale 

belangenbehartiging 

  Directeur  4x per jaar

Iter  Stuurgroep Iter  Coördinator Iter, coördinator 

jongerenwerking Iter, CAW, 

CGG 

HCA‐coördinator Bxl  4x per jaar

HUB  Herstelrecht en 

interculturele 

spanningen in Bxl 

HUB, KUL, straathoekwerk, 

ALBA, Suggnomè, Citizen 

HCA‐coördinator Bxl  4x per jaar

VGC  Jeugdraad Jeugd, jeugdorganisaties, 

onderwijsorganisaties en 

welzijnsorganisaties Brussel 

Teamlid Gambas   2x per jaar

Jongerenbegel

eiding 

Werkgroep 

jeugdsanctierecht 

Academici, praktijk HCA en 

HV, overheid… 

HCA – CO Leuven 

Teamlid Gambas 

Afh. van de 

nood 

Netwerk 

Leerrecht Bxl‐

AHV 

Stuurgroep  Tonuso, Groep intro, Klik, 

Time out Brussel, CLB’s, Alba 

(Weer‐staan) 

HCA‐coördinator 

Bxl, PV  weer‐staan 

4x per jaar

Prit overleg  Casusbespreking 

knelpuntendossiers 

Tonuso, MPI Levenslust, 

Paika, Alba, CGG, CAW,… 

HCA coördinator Bxl  2x per jaar

Slachtoffer in 

Beeld 

Coördinatorenoverle

g SIB 

CO’s HCA‐diensten SIB HCA – coördinator 

Bxl 

4x per jaar

PROS  Platform 

Herstelgericht 

werken in scholen 

Universiteiten, hogescholen, 

diensten HCA, CLB, … 

Teamlid 

bemiddeling 

3x jaar 

Ris‐KII, stad 

Leuven 

Open 

afstemmingsmarkt 

Ris‐K scholen Leuven, Arktos, 

Koinoor, Acht, CLB’s, CLZ,… 

Teamlid 

bemiddeling  

2x jaar 

Redactieraad 

Suggnomè 

Suggnomè  Attaché FOD Justitie, 

bemiddelaar strafzaken, 

bemiddelaars meer‐ en 

minderjarigen 

Teamlid 

bemiddeling 

5 X jaar 



[61] 

 

Wie 

organiseert? 

Naam overleg  Externe deelnemers overleg Deelnemers  vanuit 

Alba 

Frequentie

Amalgaam  Amalgaam  Directie mfc Combo, Tonuso, 

Passerel 

directie 3x per jaar

Extern 

Praktijkgericht 

     

Overleg 

Rots/Water 

Praktijkoverleg/inter

visie Rots/Water 

HCA‐diensten Rots en Water  Teamleden Gambas  2x per jaar

Bert Leers – 

Averbode 

Intervisie 

psychofysiek werken 

Gambas, Adam, Averbode, 

voorzieningen BJB, privé 

therapeuten 

Teamleden  Gambas 

en Weerstaan 

2x per jaar

Preventiedien

st Leuven 

Overleg 

Burenbemiddeling 

Stad Leuven, parket, 

provincie, opbouwwerk, 

stadswachten, dienst Welzijn 

Teamlid BM Leuven  2x per jaar

Provincie 

Vlaams‐

Brabant 

Provinciaal overleg 

burenbemiddeling 

KULeuven, parket, 

coördinator projecten 

provincie, binnenlandse 

zaken… 

Teamlid BM Leuven 

en Bxl 

3x per jaar

Suggnomè  Begeleidingsteam 

Bxl 

Suggnomè,Bemiddelingsburo

Slachtofferhulp, JWW ITER, 

BIS 

Teamleden BM Bxl  3x per jaar

Provincie 

Vlaams‐

Brabant 

Comité V 

Vereffeningsfonds 

Verwijzers, jeugdadvocatuur, 

slachtofferhulp, provincie 

Teamleden BM 

Leuven en Brussel 

5x per jaar

VLABO  Overleg jongeren en 

middelengebruik 

  Teamleden Gambas 

Leuven 

2x per jaar

Advocaten 

voor jongeren 

Algemene 

Vergadering 

Jeugdadvocatuur, ALBA,… Teamlid Gambas  1x per jaar

Org.  Leuven  LSD overleg  Politie, preventie, CGG,… Teamlid Gambas   

HCA 

Vlaanderen 

Werkgroep Hergo  Andere HCA medewerkers Teamleden 

Bemiddeling Leuven 

en Brussel 

5x jaar 

HCA 

Vlaanderen 

Intervisie Hergo  Hergo‐moderatoren alle 

HCA’s 

Moderatoren 

Bemiddeling Leuven 

en Brussel 

5x per jaar

HCA 

Vlaanderen 

Forum Bemiddeling 

Minderjarigen 

Voorzitter HUB Coördinator HCA en 

teamlid bemiddeling 

4x jaar 
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Wie 

organiseert? 

Naam overleg  Externe deelnemers 

overleg 

Deelnemers  

vanuit Alba 

Frequentie 

  Werkgroep SGGJ  Andere diensten Teamlid 

bemiddeling 

2x jaar 

  Stuurgroep Link  Organisaties uit bkb, vaph, 

ggz 

Directeur 4xjaar 

  Werkgroepen link in 

Leuven, Asse, 

Brussel 

Denktank jonge 

kinderen 

Idem

 

 

Organisaties uit bjb, vaph 

 

Medewerkers dob 

 

2 medewerkers Dob 

 

 

 

2 x jaar 

  Iroj  Sector en 

cliëntvertegenwoordigers 

Directeur 6xper jaar

Intern Beleid       

Alba  Algemene 

Vergadering 

Leden AV Alba Directeur, 4 

stemgerechtigde 

personeelsleden, 

coördinatoren  

1x per jaar

Alba  Raad van Bestuur  Verkozen leden uit AV Directeur, 

coördinatoren 

wisselend 

6x per jaar

Alba  Dagelijks Bestuur  2 leden RvB Afvaardiging RvB en 

beleidsteam 

Tijdelijk 

Alba  Beleidsteam    Directeur, 

coördinatoren 

Twee wekelijks

Alba  Toolbox  2 externe begeleiders BT 6x per jaar

Alba  personeelsvergaderi

ng 

  Alle teamleden  2x per jaar

Alba  WG communicatie    Coördinator + 

teamlid 

admin/DOB/Gambas 

Wisselend

Alba  WG Albatros    Directie + 

teamleden 

wisselend
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Wie 

organiseert? 

Naam overleg  Externe deelnemers 

overleg 

Deelnemers  

vanuit Alba 

Frequentie 

Alba  Werkgroep Icetea    Directie + 

teamleden 

 

Alba  Sociaal Overleg    Directie+ teamleden   

Intern 

Praktijkgericht 

     

DOB  Team  ‐  Alle teamleden  Wekelijks

DOB  Subteams ‐  Teamleden per 

werkvorm 

 

BM L&B  Team   ‐  Alle teamleden Bxl‐

Leuven en HCA Co 

Leuven 

2‐Wekelijks

BM Leuven  Werkgroep 

vrijwilligers 

‐  HCA Co L + alle 

teamleden die 

VW’er coachen 

6‐wekelijks

BM Leuven & 

Bxl 

Werkgroep Hergo  ‐  Teamleden die 

Hergo doen 

6‐wekelijks

Gambas L&B  Team  ‐  Alle teamleden en 

HCA coördinator Bxl  

2‐wekelijks

Gambas 

Leuven 

Klein team afz. per 

arrondissement 

‐  Teamleden Leuven  2‐wekelijks

Gambas  Ad hoc    Teamleden Gambas 

+ HCA coördinator  

Ad hoc 

A‐team  A‐team  ‐  Directie –admin.   1x maand

DOB ‐  TOOL   Werkoverleg Hoger 

Wal 

  Schipper, Tool  

Alba  Werkgroep BIV  ‐  Teamleden 

verschillende teams 

+ HCA  coördinator L 

Momenteel Ad 

hoc 

Alba  Werkgroep 

dwarsverbindingen 

HCA – DOB 

  Teamleden uit 

versch. teams en 

coördinatoren 

Ad hoc 
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Infographic 
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Team 

In 2014 bestaat het team van Alba uit volgende personen: 

 

BELEIDSTEAM 

Gard Bemelmans: directeur (tot 25/03/2014) 

Tom Herbots: directeur (vanaf 01/07/2014) 

Det Debosschere: coördinator Dienst Ondersteunende Begeleiding 

Natalie Van Paesschen: coördinator Bemiddeling 

Riet Ysebaert: coördinator Alternatieve Maatregelen 

 

ADMINISTRATIE 

Christine Dragon : ondersteuning Heverlee en Brussel 

Marjan Reynaert : boekhouding 

Nancy Van Assche : personeelszaken 

 

DIENST ONDERSTEUNENDE BEGELEIDING 

Sophie Boddez 

Bert Geerts 

Stef Smits 

Jo Dewinter 

Dagmar Sels 

Bart Biesen 

Ruth Vandekerkhove 

 

HCA LEUVEN : BAL EN GAMBAS 

Dirk De Rijck 

Kris Mullens 

Dominique Abicht 

Miriam Beck 

Koen Nys 
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Liesbeth Eggen 

Nele Devarrewaere 

Barbara Van Dael 

Luc Witters 

Rik Michiels 

Hanna Perdu 

 

HCA BRUSSEL: BEMIDDELINGSBURO EN GAMBAS 

Bie Vanseveren 

Katty Eylenbosch 

Elke Van den Eynde 

Lieselotte Frederickx 

Hans Depoortere 

Fred Van Hove 

Lyn Gastmans 

Thalyssa Piot 

Yasmine Boumahdi 

 

RAAD VAN BESTUUR 

Jos Vanderweyden (voorzitter)  

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 
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alba vzw

Secretariaat: 

Brusselsesteenweg 78 

3020 Herent 

Tel: 016 84 67 31 

 

alba@alba.be 

www.alba.be 


