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Voorwoord

In	haar	korte	geschiedenis	had	Alba	een	stevige	reputatie	
opgebouwd	 in	 het	 produceren	 van	 dikke	 jaarverslagen.		
Vorig	 jaar	klokten	we	af	op	bijna	200	bladzijden.	Dit	 jaar	
gooien	we	het	over	een	andere	boeg	en	gaan	we	voor	een	
afgeslankte	versie:	uit	respect	voor	het	milieu,	uit	compas-
sie	met	de	lezer,	als	een	kleine	stap	om	meer	tijd	in	jonge-
ren	en	minder	tijd	in	papier	te	steken.

De	essentie	blijft	echter	overeind:	info	over	de	activiteiten,	
enkele	 overzichtelijke	 cijfers	 en	 het	 concrete	 verhaal	 van	
jongeren	en	hun	omgeving.

In	een	notendop	werd	2011	het	jaar	waarin:

-	 Het	Bemiddelingsburo	haar	project	“Bemiddelen	in	voor-
zieningen”	realiseert	en	BAL	nadenkt	over	de	inzet	van	
vrijwilligers	in	herstelgericht	groepsoverleg.

-	 Alba	de	ondersteuning	van	Eigen	Kracht	doorgeeft	aan	
het	Steunpunt	Algemeen	Welzijnswerk.

-	 De	herstelgerichte	 en	 constructieve	afhandelingen	 stil-
aan	 ingeburgerd	 geraken	 en	 hun	 plaatsje	 verwerven,	
maar	tegelijk	in	aantal	achteruit	boeren.	

-	 Onze	 vertrouwde	 stek	 in	 Tildonk	 wordt	 ingeruild	 voor	
een	zelfgekochte	en	-	onder	leiding	van	meesterbouwer	
Luce	-	zelfgerenoveerde	boerderij	in	Herent.

-	 Tool	en	Alba	het	beheer	overnemen	van	Hoger	Wal,	een	
Antwerpse	vzw	die	zeiltochten	organiseert	voor	jongeren	
in	moeilijkheden.

-	 We	 een	 punt	 moeten	 zetten	 achter	 de	 werking	 van		
Actief!,	wegens	een	stopzetting	van	de	subsidies.

-	 Oikoten	nieuwe	gastgezinnen	zoekt	voor	haar	werkpro-
jecten,	voor	het	eerst	een	staptocht	voor	een	volwassen	
gedetineerde	organiseert	en	begint	te	schrijven	aan	een	
boeiend	getuigenissenboek.	

En	op	de	valreep	werd	2011	ook	het	jaar	waarin	de	overheid	
het	 30-jaar	 oude	 Oikoten-concept	 fundamenteel	 in	 vraag	
stelt	en	ons	voor	de	uitdaging	plaatst	om	een	alternatief	te	
formuleren.	Maar	dat	is	voor	2012	en	daarna.

Veel	leesplezier	toegewenst!
Jo	
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Missie

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

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

Alba	werkt	in	en	tussen	maatschappelijke	kaders,	zoals	jus-
titie,	hulpverlening	en	onderwijs.	Vanuit	het	geloof	 in	hun	
eigen	kracht	stimuleren	we	mensen	in	het	bewaren,	herstel-
len	en	opbouwen	van	positieve	banden	en	in	het	opnemen	
van	hun	 verantwoordelijkheid.	We	 scheppen	hiervoor	 een	
veilige	ruimte.	Deze	ruimte	is	noch	grenzeloos,	noch	vrijblij-
vend	en	kan	confronterend	werken.	Het	proces	en	het	resul-
taat	zijn	beide	belangrijk.

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

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

Door	kritische	reflectie	op	onze	eigen	werking	hebben	we	
aandacht	voor	methodiekverfijning	en	vernieuwing.

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

mogelijke	drempel.	Als	we	mensen	telefonisch	
niet	kunnen	bereiken,	kondigen	we	een	huis-
bezoek	aan.

Wanneer	minderjarigen	strafbare	feiten	plegen	
en	slachtoffers	maken,	kan	het	openbaar	mi-
nisterie	(parket)	of	de	jeugdrechter	ten	aanzien	
van	de	jongere	(en	zijn	ouders)	en	de	slachtof-
fers	een	aanbod	van	bemiddeling	doen.	In	Leu-
ven	verwijst	het	parket	de	dossiers	voorname-
lijk	door	naar	de	bemiddelingsdienst,	30%	van	
deze	dossiers	krijgen	wel	nog	een	vervolg	bij	
de	jeugdrechter.	In	Brussel	verwijst	zowel	het	
parket	 (ong.	 60%)	 als	 de	 jeugdrechter	 (ong.	
40%)	door	naar	de	bemiddelingsdienst	.
De	wet	op	de	jeugdbescherming	(1965)	kende	
in	2007	een	aantal	wijzigingen	waardoor	her-
stelbemiddeling	een	prominente	plaats	kreeg.	
In	de	wet	lezen	we:	’wanneer	de	parketmagis-
traat	 de	 minderjarige	 voor	 de	 jeugdrechter	
daagt,	dient	hij/zij	schriftelijk	te	motiveren	in-
dien	ze	geen	aanbod	van	bemiddeling	doet’.
Deze	wetswijziging	ligt	helemaal	in	de	lijn	van	
het	 lineair aanbod	dat	wij	als	bemiddelings-
diensten	 beogen,	 namelijk	 een	 aanbod	 ten	
aanzien	van	alle	daders	(die	de	feiten	niet	ont-
kennen)	 en	 slachtoffers	 (met	materiële	 en/of	
morele	schade).	Zo	krijgen	partijen	de	kans	om	
zelf	 de	 overweging	 te	maken	 om	 hier	 al	 dan	
niet	op	in	te	gaan.	Het	kan	dus	gaan	om	lichte	
feiten	maar	ook	om	zeer	ernstige	feiten.

In	het	kader	van	de	bemiddeling	kunnen	jonge-
ren	beroep	doen	op	een	fonds van de Provin-
cie Vlaams-Brabant.	 Mits	 goedkeuring	 door	
de	leden	van	dit	fonds	kan	de	jongere	vrijwilli-
gerswerk	 gaan	 doen	 bij	 een	 sociaal-culturele	
organisatie.	 Het	 fonds	 zal	 na	 het	 volbrengen	
van	het	vrijwilligerswerk	een	vergoeding	uitbe-
talen	aan	het	slachtoffer.	Op	deze	manier	wenst	

Alba	 heeft	 een	 bemiddelingsdienst	 in	 het	 ge-
rechtelijk	 arrondissement	 Brussel	 (Bemidde-
lingsburo)	en	het	gerechtelijk	arrondissement	
Leuven	(BAL).	Deze	diensten	bieden	herstelbe-
middeling	en	Hergo	aan.	Tevens	 lopen	er	een	
aantal	 vernieuwende	 projecten:	 de	 vrijwilli-
gerswerking	van	BAL	en	het	project	‘bemidde-
len	in	voorzieningen’	van	het	Bemiddelingsbu-
ro.	 In	 onderstaande	 tekst	 kan	 u	 meer	 lezen	
over	dit	aanbod.	In	een	tweede	deel	geven	we	
u	graag	een	overzicht	van	onze	praktijk aan	
de	hand	van	de	cijfers	van	2011..

Herstelbemiddeling
In	een	herstelbemiddeling	bieden	we	minderja-
rige	daders	en	slachtoffers	(en	hun	context)	de	
mogelijkheid	 om	 rechtstreeks	 en/of	 onrecht-
streeks	via	een	neutrale of meerzijdig par-
tijdige bemiddelaar	met	elkaar	in	communica-
tie	te	treden.	De	bemiddelaar	ondersteunt	hen	
in	hun	zoektocht	naar	het	omgaan	met	de	ge-
volgen	of	de	schade	van	de	feiten	en	het	zoe-
ken	naar	een	eventuele	oplossing.	De	bemid-
deling	 is	 gericht	 op	 een	 zo	 volledig	 mogelijk	
herstel van de materiële en/of morele ge-
volgen van het conflict.	Het	is	een	vrijwillig 
proces	waarvoor	partijen	bij	aanvang	hun	uit-
drukkelijke	 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	bepa-
len	 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.	De	bemiddeling	is	gratis.
We	leveren	een	extra	inspanning	om	moeilijk	te	
bereiken	doelgroepen	te	informeren	en	te	be-
trekken.	Daarom	werken	we	met	een	zo	 laag	
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de	provincie	haar	‘maatschappelijk’	steentje	bij	
te	dragen.	Jongeren	die	de	financiële	mogelijk-
heden	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.

Hergo
Tijdens	een	Herstelgericht	Groepsoverleg	(Her-
go)	gaan	het	slachtoffer	met	zijn	steunfiguren 
en	de	jongere	met	zijn	ouders	en	steunfiguren	
samen	op	zoek	naar	een	plan	waarin	plaats	is	
voor	herstel naar het slachtoffer en de ge-
meenschap.	De	jongere	geeft	ook	aan	wat	hij	
zal	doen	om	herhaling van de feiten te ver-
mijden.	Bij	deze	Hergo	is	een	politieofficier	
aanwezig	en	meestal	ook	de	advocaat en	de	
consulent	van	de	jongere.	
Een	neutrale moderator	 bereidt	 dit	 overleg	
voor,	afzonderlijk	met	alle	partijen.	Hij	leidt	de	
organisatie	en	de	bijeenkomst	zelf	in	goede	ba-
nen.	De	vrijwilligheid en de vertrouwelijk-
heid worden	eveneens	tijdens	dit	proces	zorg-
vuldig	 bewaakt	 door	 de	 moderator.	 De	
moderator	 en	 eventueel	 andere	 steunfiguren	
volgen	de	afspraken	in	het	intentieplan	mee	
op	en	laten	aan	de	jeugdrechter	weten	of	deze	
al	dan	niet	werden	uitgevoerd.

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

Vernieuwende projecten
Alba	ondersteunt	en	stimuleert	haar	deelwer-
kingen	in	het	starten	van	vernieuwende initi-
atieven	die	inspelen	op	maatschappelijke	evo-
luties	 en	 noden.	Hieronder	 een	 overzicht	 van	
deze	 initiatieven	binnen	de	bemiddelingsdien-
sten.

Vrijwilligerswerking
Binnen	BAL	werd	sinds	2005	gestart	met	een	
vrijwilligerswerking.	 We	 leiden	 zo	 jaarlijks	
een	aantal	mensen	op	tot	vrijwilliger-bemid-

delaar.	 In	 2011	groeide	 de	 bestaande	groep	
van	5	vrijwillige	bemiddelaars	aan	met	9	men-
sen.	14 vrijwilligers zijn	dus	mee	aan	de	slag	
om	te	bemiddelen	in	onze	dossiers.	Zij	staan,	
na	hun	opleiding,	onder	voortdurende	coaching	
van	de	professionele	bemiddelaars.	
In	 2010	 namen	 we	 onze	 vrijwilligerswerking	
onder	 de	 loep	 met	 ondersteuning van de 
HUB.	 Het	 onderzoek	 ‘vrijwilligers binnen 
slachtoffer-dader bemiddeling’	baseert	zich	
oa.	op	onze	vrijwilligerswerking	en	zal	een	bij-
drage	leveren	ten	aanzien	van	de	ontwikkelin-
gen	binnen	herstelbemiddeling	voor	meerder-
jarige	daders.	Dit	leidde	reeds	tot	een	nieuwe	
concepttekst	 voor	 onze	werking.	 Een	 belang-
rijke	 conclusie	 is	 dat	 de	 vrijwilligerswerking,	
vanuit	de	gematigde	visie	op	herstelrecht	fun-
damenteel	 deel	 uitmaakt	 van	 onze	 werking.	
Onze	 vrijwilliger-bemiddelaars namen	 in	
2011	32 dossiers	op!	Dit	door	een	tiental	vrij-
willigers.	Ons	streefdoel	voor	2013	is	dat	in	50	
dossiers	 zal	 bemiddeld	 worden	 door	 vrijwilli-
gers.

In	2010	zag	ook	ons	vernieuwend	project	‘vrij-
williger- ondersteuners’ binnen Hergo het	
levenslicht.	 Via	 een	 financiële	 ondersteuning	
van	de	provincie	Vlaams-Brabant	(vernieuwen-
de	projecten	in	de	welzijnssector),	in	2010	en	
2011,	konden	we	na	een	conceptuele	oefening,	
dit	jaar	effectief	van	start	gaan!	6	mensen	wer-
den	in	het	najaar	voorbereid	op	hun	rol	als	on-
dersteuner	voor	daders	en	slachtoffers	die	het	
aanbod	krijgen	van	een	Hergo.	

De	actieve participatie van partijen krach-
tiger maken	 en	 de slaagkansen van een 
Hergo verhogen	 waren	 drijfveren	 om	 met	
vrijwilliger-ondersteuners	aan	de	slag	te	gaan.	
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Wij	zien	alvast	een	aantal	voordelen	in	het	toe-
voegen	van	een	vrijwilliger-ondersteuner:
Hij	 kan	 een	 persoonlijke vertrouwensband 
opbouwen met één partij.	Gezien	zijn	enga-
gement	als	vrijwilliger	is	de	kans groter	dat	hij	
hierin	slaagt.

Het	 betrekken van steunfiguren	 voor	 het	
slachtoffer	 en	 jongere	 speelt	 een	 belangrijke	
factor	bij	Hergo.	De	ondersteuner	is	alvast	be-
ter	 geplaatst	 om	 samen	met	 hen	 op	 zoek	 te	
gaan	 of	 en	 wie	 die	 steunfiguren	 kunnen	 zijn,	
zodat	ook	zij	betrokken	kunnen	worden	in	het	
ganse	proces.

Zoals	bij de	algemene	vrijwilliggerswerking	 le-
vert	 ook	 hier	 de	 vrijwilliger-ondersteuner	 een	
belangrijke	 bijdrage	 aan	 het	herstel van het 
vertrouwen in de samenleving voor	de	be-
trokken	 partijen.	 Wij	 kiezen	 ervoor	 om	 deze	
vrijwilliger-ondersteuner	zowel aan de jonge-
ren als aan het slachtoffers	 aan	 te	 bieden.	
Partijen	kunnen	op	dit	aanbod	vrijwillig	ingaan.

Bemiddelen in voorzieningen (BIV)
Het	project	BIV	kreeg	dit	 jaar	gestalte	dankzij	
middelen	 van	 CERA.	 Het	 project	 situeert	 zich	
binnen	een	pedagogische context	waarbij	de	
vertaalslag	werd	gemaakt	 van	het	herstelge-
richt denken/handelen	(met	de	focus	op	be-
middeling)	naar	voorzieningen uit	de	Bijzon-
dere	 Jeugdzorg	 (en	 in	 mindere	 mate	
voorzieningen	van	het	Vlaams	Agentschap	voor	
Personen	met	een	Handicap,	het	VAPH).	

Voor	begeleiders	in	de	jeugdzorg	is	het	omgaan	
met	conflicten	tussen	en	met	jongeren	dagelijk-
se	kost.	Het	sanctioneren	is	een	manier	om	met	
deze	conflicten	om	te	gaan	en	kan	een	signaal	
geven	dat	bepaald	storend	gedrag	niet	door	de	
beugel	 kan.	 Evenzeer	 kan	 een	 herstelgerichte	
benadering	op	ongepast	gedrag	soelaas	bieden.	
Het	staat	niet	los	van,	maar	kan	complemen-
tair	zijn	met het sanctionerend handelen	op	
storend	 gedrag.	 Bij	 deze	 herstelbemiddeling	
komt	ook	het	slachtoffer	en	de	hele	context	 in	
beeld,	die	schade	of	 leed	hebben	ondervonden	
van	 het	 conflict.	 Dader	 en	 slachtoffer	 krijgen	
een	stem,	er	wordt	stilgestaan	bij	 ieders	bele-
ving	en	beiden	worden	uitgedaagd	om	zelf	 tot	
een	 oplossing	 te	 komen	 voor	 de	 aangerichte	
schade.	 Hierbij	 wordt	 de	 focus	 gelegd	 op	 het	
herstel	van	de	kwestie	(kapot	 raam,	gestolen	
goederen,...)	maar	ook	van	de	relatie	(vertrou-
wensbreuk,	verstoord	leefklimaat,	op	welke	ma-

nier	in	de	toekomst	verder	kunnen).	Ieder	wordt	
voor	zijn	verantwoordelijkheid	geplaatst	met	de	
vraag	 ‘op	welke	manier	 kan	 er	 goed	 gemaakt	
worden	hetgeen	misgelopen	is’.

Binnen	het	project	werd	de	vertaling	gemaakt	
van	 de	 dader-slachtofferbemiddeling,	 waar	
onze	 expertise	 ligt,	 naar	 deze	 pedagogische	
context.	Het	project	bestond	uit	3 luiken.	Het	
1e	 luik	 omvatte	 een	 3-daagse vorming	 aan	
begeleiders/teamverantwoordelijken	uit	de	Bij-
zondere	 Jeugdzorg	 (en	VAPH)	waarbij	de	me-
thodiek	 van	 bemiddelen	werd	 ingeoefend	 aan	
de	hand	van	rollenspelen.	Op	die	manier	werd	
er	 gestreefd	 om	 hun	 competentie	 in	 het	 om-
gaan	met	conflicten	te	bevorderen.	Het	2e	luik	
van	 het	 project	 bestond	 uit	 een	 intervisie-
groep	van	begeleiders	en	verantwoordelijken,	
begeleid	door	iemand	van	het	Bemiddelingsbu-
ro	en	van	TOOL	(Time-out	project	van	ALBA).	
Hier	 werd	 stilgestaan	 bij	 de	 vraag:	 ‘wat	 zijn	
herstelgerichte	 manieren	 in	 het	 omgaan	 met	
conflicten’.	Het	laatste	luik	betrof	het	aanbieden	
van	bemiddelingen	in	die	situaties	waar	een	be-
middeling door een externe dienst	 oppor-
tuun	 leek.	Er	werden	13	bemiddelingen	opge-
start,	telkens	na	aanvraag	van	een	voorziening,	
waarbij	het	conflict	als	ernstig	genoeg	werd	in-
geschat	om	een	externe	bemiddelingsdienst	er-
bij	te	betrekken.	Dit	werd	ook	afgetoetst	door	
middel	van	een	door	ons	opgestelde	check-list.	
De	 conflicten	 gingen	 voornamelijk	 over	 straf-
bare	 feiten,	 waar	 de	 voorziening	 niet	meteen	
klacht	bij	de	politie	wenste	in	te	dienen.	Dit	om	
te	vermijden	dat	de	afhandeling	van	het	dossier	
uit	handen	moest	worden	gegeven	aan	het	ge-
recht.	Het	alternatief	bestond	eruit	om	kort	na	
de	 feiten	 een	 bemiddeling	 op	 touw	 te	 zetten,	
om	 dan	 samen	 te	 kijken	 op	welke	manier	 de	
betrokkenen	 in	 het	 conflict	 (al	 dan	 niet)	 met	
mekaar	verder	konden.

Reacties	op	het	BIV	project	waren	voornamelijk	
positief.	Er	is	binnen	de	voorzieningen	van	de	
Bijzondere	 Jeugdzorg	 en	 het	 Vlaams	 Agent-
schap	voor	Personen	met	een	Handicap	klaar-
blijkelijk	nood	aan	een	alternatief	voor	het	lou-
ter	 sanc	tioneren	 van	 conflicten.	 Een	 her	stel-	
	gerichte	 aanpak	 kan	 hier	 een	 antwoord	 op	
bieden.	Vanuit	deze	nood	en	het	geloof	in	deze	
herstelgerichte	aanpak,	hopen	wij	ook	volgend	
jaar	onze	schouders	te	kunnen	zetten	onder	dit	
project	om	op	die	manier	het	te	kunnen	verdie-
pen	naar	inhoud,	het	project	te	kunnen	verfij-
nen	naar	methodiek	en	het	te	verbreden	naar	
een	ruimer	publiek.
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CIjfers

BAL Leuven in 2011

Hoeveel daders, slachtoffers en dossiers 
kregen we tussen 2007 en 2011 door-
verwezen om een aanbod van bemidde-
ling te doen?	
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										volledige	overeenkomst 166

										gedeeltelijke	overeenkomst 3

										geen	overeenkomst	 78

Bemiddeling	voortijdig	beëindigd 28

									dader	haakt	af 19

									slachtoffer	haakt	af																												 9

Niet opgestarte interactieprocessen 214

partijen	hebben	onderling	al	alles	geregeld 38

het	slachtoffer	heeft	geen	vragen/verwachtingen	meer 72

slachtoffer	wenst	niet	in	te	gaan	op	aanbod 20

dader	wenst	niet	in	te	gaan	op	aanbod 23

één	van	de	partijen	is	niet	bereikbaar 34

ontkennende	dader	 5

Andere 22

Niet ingevuld 14 

Andere 7

Totaal 510
7



In	12 %	van	die	opgestarte	dossiers	vond	er	een	gezamenlijk gesprek	plaats	tussen	dader	en	
slachtoffer	met	begeleiding	van	een	bemiddelaar.	Nog	eens	6 % van	de	daders	en	slachtoffers	had-
den	naar	aanleiding	van	een	bemiddeling	een ontmoeting	met	elkaar	maar	zonder	aanwezigheid	
van	de	bemiddelaar.
Wanneer	een	jongere	strafbare	feiten	pleegt,	duurt	het	gemiddeld	5 maanden	alvorens	er	een	brief	
vertrekt	met	het	aanbod	van	bemiddeling.	De	bemiddeling duurde	in	2011	gemiddeld	4 maanden.

evolutie aantal daders en slachtoffers
die een aanbod kregen van Hergo 
tussen 2007 en 2011
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Bemiddelingsburo Brussel

Hoeveel daders, slachtoffers en 
dossiers werden tussen 2007 en 
2011 doorverwezen om een aanbod 
van bemiddeling te doen?	
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Welke strafbare feiten werden 
doorverwezen voor bemiddeling? 

Beschadigingen	 72

Diefstal	 108

(On)opzettelijke	brandstichting 7

Opzettelijke	slagen	en	verwondingen 51

Bedreigingen 8

Afpersing 5

Vandalisme 10

Zedenfeiten 9

Totaal aantal juridische  
kwalificaties 239

Welke strafbare feiten worden 
doorverwezen naar Hergo?

Afpersing 4

Opzettelijke	slagen	en	verwondingen 4

Brandstichting 2

Diefstallen	en	beschadigingen 2

Diefstal	met	geweld 1

Diefstal	met	braak 1

Er	vonden	in	2011	2	Hergo	bijeenkomsten	plaats,	4	werden	voorbereid	op	een	bijeenkomst	en	ten	
aanzien	van	8	daders	werd	de	Hergo	niet	opgestart.	Er	zijn	diverse	redenen	waarom	8	aanmeldingen	
niet	tot	een	Hergo	leidden:	De	minderjarige	dader	wenste	niet	mee	te	werken	aan	een	Hergo,	slacht-
offer	kon	niet	worden	bereikt,	het	slachtoffer	wenste	niet	mee	te	werken,	het	slachtoffer	verkoos	een	
bemiddeling	zonder	directe	confrontatie	boven	een	Hergo,	dader	en	slachtoffer	hadden	alles	reeds	
onderling	geregeld.
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Hoeveel bemiddelingen werden al dan niet opgestart?

Bemiddelingsproces	afgesloten	in	2011 Aantal	interacties

Opgestarte interactieprocessen 199

Volledig	doorlopen	bemiddeling 136

										volledige	overeenkomst 122

										gedeeltelijk	akkoord 2

										geen	overeenkomst	 12

Bemiddeling	voortijdig	beëindigd 63

Niet opgestarte interactieprocessen 181

partijen	hebben	onderling	al	alles	geregeld		
of	slachtoffer	geen	vragen	of	verwachtingen	meer

65

slachtoffer/dader	wenst	niet	in	te	gaan	op	aanbod 52

één	van	de	partijen	is	niet	bereikbaar 55

ontkennende	dader	 9

Andere 7

Niet	ingevuld 5

Totaal 392

	 	

In	9%	van	de	opgestarte	dossiers	vond	er	een	gezamenlijk gesprek	plaats	tussen	dader	en	slacht-
offer	met	begeleiding	van	een	bemiddelaar.	Nog	eens	3% van	de	daders	en	slachtoffers	hadden	naar	
aanleiding	van	een	bemiddeling	een ontmoeting	met	elkaar	maar	zonder	aanwezigheid	van	de	be-
middelaar.
Wanneer	een	jongere	strafbare	feiten	pleegt,	duurt	het	gemiddeld	8 maanden	alvorens	een	aanbod	
van	bemiddeling	wordt	gedaan.	De	bemiddeling	duurde	in	2011	gemiddeld	8 maanden.

evolutie aantal daders en slachtoffers die 
een aanbod kregen van Hergo tussen 
2003 en 2011
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Getuigenissen

Feiten: Valse bommelding in 
kinderdagverblijf

De	bemiddeling	werd	volledig	doorlopen	en	er	
vond	een	gezamenlijk	gesprek	plaats.	Achteraf	
schreven	 de	 jongere	 en	 het	 slachtoffer	 ons	
deze	brieven. 

Brief van de jongere aan het 
Bemiddelingsburo: 

Geachte
Bij dit wil ik mijn gevoelens weergeven over wat 
er gebeurd is.
In het begin was ik niet op mijn gemak met het 
idee de directrice te ontmoeten, mijn vader en 
stiefmoeder zaten wel achter mij en hebben mij 
zo laten beseffen dat ik voor mijn fout moest 
opkomen.
Ik vind het ook helemaal normaal dat de mensen 
van de kribbe hierover een gesprek wilden 
omdat er bij hun allerlei vragen opkwamen,  
waar ze geen antwoord op vonden, deze hebben 
ze dan tijdens het gesprek kunnen stellen.
Het was voor mij belangrijk uitleg te geven over 
wat er is gebeurd. Dialoog was het belangrijkste 
na wat er gebeurd is, zowel voor mezelf als voor 
de mensen van de kribbe.

Brief van het slachtoffer aan het 
Bemiddelingsburo:

Als slachtoffer van de bommelding dd. X in ons 
kinderdagverblijf werd vanuit Bemiddelingsburo 
Brussel een bemiddelingsgesprek voorgesteld 
met de daders.
Dit voorstel tot gesprek met een dader van een 
misdrijf was voor mij een totaal nieuw gegeven.
Aanvankelijk stond ik wat weigerachtig tegen
over dit voorstel maar algauw kon ik de meer
waarde van zo’n gesprek wel waarderen.
Het geeft immers de kans aan het slachtoffer  
om een antwoord van de dader(s) te krijgen  
op onbeantwoorde vragen rond de feiten. Een 
degelijke voorbereiding op dit moeilijk gesprek  
is daarom heel belangrijk.
De bemiddelaar heeft mij voorbereid op het 
eigenlijke bemiddelingsgesprek met de dader 
d.m.v. een verkennend gesprek waarbij ik  
mijn verwachtingen kon verwoorden en een 
gestructu reerd overleg en praktische tips i.v.m. 
het gesprek met de dader. 
De kracht en de meerwaarde van zo’n confron
tatie ligt vooral in de persoonlijke ontmoeting 
tussen dader en slachtoffer, waarbij beide 
partijen hun deel van het verhaal kwijt kunnen. 
Gevoelens en emoties van beide partijen kunnen 
in wederzijds respect worden geuit. Zowel het 
verbale als non verbale gedrag van de dader was 
voor mij belangrijk.
Ik vond het vooral belangrijk om mijn gevoelens 
en emoties kenbaar te maken aan de dader en 
de impact van het gebeuren op mezelf, mijn 
personeel, betrokken kinderen en ouders te 
verwoorden. Ik wou ook vooral “de waarom
vraag” aan de dader stellen en haar relaas van 
de feiten horen.
Gelukkig vond dit gesprek 3 maanden na de 
feiten plaats, en kreeg ik ondertussen wat meer 
de tijd om het te verwerken en te laten bezin
ken. Zo’n bemiddeling zal m.i. nooit tot stand 
kunnen komen, onmiddellijk na de feiten  
aangezien het verwerkingsproces dan nog volop 
bezig is.
De persoonlijke confrontatie tussen dader en 
slachtoffer is weliswaar niet te onderschatten, 
een degelijke begeleiding en ondersteuning is 
cruciaal. Door de spijtbetuiging van de dader en 
het beantwoorden van mijn vragen, heb ik door 
dit gesprek de feiten een plaats kunnen geven. 10



Feiten: aanbrengen graffiti op een 
muur van de gemeente

Beide	partijen	gingen	in	op	het	aanbod	van	be-
middeling	 en	 doorlopen	 heel	 het	 proces.	 Dit	
mondde	uit	in	een	gezamenlijk	gesprek	met	een	
overeenkomst	 waarin	 rechtstreeks	 herstel	 en	
een	financiële	vergoeding	werden	opgenomen.

De mama van de betrokken jongere 
reageerde ten aanzien van onze 
dienst met onderstaand schrijven.

‘Je kinderen worden groter, je moet ze loslaten, 
ze gaan hun eigen weg, en je hoopt dat je ze de 
juiste dingen hebt meegegeven om hun weg te 
vinden in het leven. Met vallen en opstaan…

Laten we zeggen dat ik hoop dat ik dit als een 
val, een eenmalige uitschuiver mag beschouwen. 
Het had niet mogen gebeuren, kan niet goedge
praat worden, en dat besefte K. meteen ook wel. 
Hij heeft zich ook zonder tegensputteren aan de 
straf gehouden die hij thuis gekregen heeft.

Maar tegelijk vroeg hij ook om het te mogen 
goedmaken; en ik ben heel blij dat hij van de 
gemeente de kans kreeg om dat te doen! Ook 
het gesprek met de burgemeester heeft op ons 
allebei een positieve indruk nagelaten.

Ik heb een goed gevoel bij de manier waarop  
de hele zaak is aangepakt. Kordaat ten opzichte 
van K., maar ook wel met enig begrip voor de 
omstandigheden en het feit dat hij het wilde 
goedmaken. Ik hoop dan ook dat we binnenkort 
de hele zaak opgelucht kunnen afsluiten…  
En vooral … dat het niet meer opnieuw gebeurt, 
uiteraard… !’

Feiten: aanbrengen van 
beschadigingen in een werfkeet van 
een busmaatschappij

De	vier	jongeren,	hun	ouders	en	een	vertegen-
woordiger	 van	 de	 busmaatschappij	 kwamen	
samen	met	 de	 bemiddelaar	 en	 bereikten	 een	
overeenkomst.

De benadeelde stuurde ons 
onderstaande reactie.

‘Het rechtstreeks herstel dat de 4 jongeren 
uitgevoerd hebben, is optimaal verlopen: Ze 
waren op tijd en hadden allemaal een goed 
humeur. Ze hebben goed doorgewerkt, zonder 
opmerkingen te maken of lange gezichten te 
tonen. Het werk werd ook met zorg uitgevoerd.

U mag de ouders melden dat het plezant samen
werken met hen was en dat ze 2 dagen voor
beeldige arbeid geleverd hebben. Mijn vrouw,  
die samen met hen werkte, was vol lof over hen.

U mag aan de bevoegde instanties laten weten 
dat dit dossier voor ons afgehandeld is. De 
jongeren hebben hun best gedaan en moeten 
niet verder gestraft worden.

Ik dank uw dienst, en u in het bijzonder, voor de 
deskundige begeleiding van dit dossier. U hebt 
dit kalm en sereen begeleid, met de nodige raad. 
Het is goed dat de bemiddelingsdienst bestaat, 
want iedereen heeft hierbij baat gehad, heeft 
hier iets uit geleerd. Het is voor iedereen een 
ervaring geweest die niet vergeten wordt, met 
een positief eindresultaat. Een geldboete had 
bijlange niet hetzelfde effect gehad!

Met vriendelijke groeten en tot ooit in andere 
omstandigheden.’
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Gemeenschapsdiensten en leerprojecten

Ook	kan	er	gewerkt	worden	rond	concrete	the-
ma’s	 zoals	 bv.	 alleen	 wonen	 of	 werk	 zoeken	
door	samen	naar	het	JAC	of	de	VDAB	gaan	of	
een	school	 zoeken.	Er	wordt	veel	waarde	ge-
hecht	 aan	 een	 ervaringsgerichte	 aanpak.	 De	
leefwereld	en	de	mogelijkheden	van	de	jongere	
vormen	het	vertrekpunt.

Drugsleerproject
In	 dit	 groepsprogramma	 van	 20	 uren	 wordt	
adhv	het	model	van	de	3	M-en	(Mens,	Middel	
en	Milieu)	gereflecteerd	 rond	het	druggebruik	
van	de	jongere:	frequentie,	functie	van	het	ge-
bruik…	We	willen	de	jongere	kritisch	laten	stil-
staan	bij	zichzelf	en	zijn	gebruik	en	ervoor	zor-
gen	 dat	 de	 jongere	 zijn	 verdere	 keuzes	
geïnformeerd	 kan	 maken.	 We	 kiezen	 bewust	
voor	 een	 groepsbenadering	 (met	 individuele	
momenten).	 Jongeren	 kunnen	 van	 elkaar	 le-
ren,	elkaar	confronteren	en	excuses	of	ontken-
ning	doorprikken.	Soms	kiezen	we	omwille	van	
geslacht,	leeftijd	of	groepsdynamiek	toch	voor	
een	individuele	aanpak.

Basta!
Het	Basta!-project	is	een	plaatsingsvermijden-
de	of	 -inkortende	maatregel	 van	6	maanden.	
De	jongere	mag	–	onder	voorwaarden	-	in	het	
eigen	 thuismilieu	 blijven	 of	 hiernaar	 terugke-
ren.	Deze	voorwaarden	hebben	een	normeren-
de,	 contextversterkende	 en	 herstelgerichte	
doelstelling.	Het	Basta!-project	bestaat	o.a.	uit	
een	 gemeenschapsdienst	 van	 30	 uren.	 Daar-
naast	zijn	er	wekelijkse	contacten	met	de	jon-
gere	 (en/of	 ouders)	 -	 een	uitgebreid	 leerpro-
ject	op	maat	-	waar	thematisch	gewerkt	wordt	
rond	verschillende	levensdomeinen.	Er	wordt
gestreefd	naar	positieve	vooruitgang	op	school,	
thuis,	werk	en	vrije	tijd.	Het	gezin	wordt	daar-

Voorstelling
Gambas	 organiseert	 gemeenschapsdiensten,	
leerprojecten	en	het	Basta!-project	voor	jonge-
ren	uit	de	gerechtelijke	arrondissementen	Leu-
ven	 en	Brussel.	Deze	worden	door	 de	 jeugd-
rechter	opgelegd	of	gemandateerd	via	vonnis,	
of	 als	 voorlopige	 maatregel	 bij	 beschikking.		
De	projecten	richten	zich	tot	jongeren	vanaf	12	
jaar,	 die	 vóór	 de	 leeftijd	 van	 18	 jaar	 een	 als	
misdrijf	omschreven	feit	hebben	gepleegd.

Gemeenschapsdienst
De	 jongere	werkt	gedurende	een	aantal	 uren	
onbezoldigd	en	in	zijn	vrije	tijd	bij	een	vzw	of	
een	 dienst	 van	 openbaar	 nut.	 Bij	 vonnis	 kan	
tussen	de	20	en	de	150	uren	opgelegd	worden,	
bij	beschikking	maximum	30	uren.	De	gemeen-
schapsdienst	biedt	jongeren	de	kans	hun	fout	
symbolisch	te	herstellen	naar	eventuele	slacht-
offers,	zichzelf,	hun	ouders	en	de	samenleving.	
We	 streven	 naar	 een	 inhoudelijke	 link	 tussen	
de	gemeenschapsdienst	en	de	feiten.	Ook	kij-
ken	we	naar	schoolervaringen,	eerdere	werker-
varingen,	 interesses	en	mobiliteit	van	de	 jon-
gere.	 We	 trachten	 vooral	 de	 res	ponsabi-	
lise		ringsidee	 en	 de	 herstelfilosofie	 over	 te	
brengen.

Leerproject op maat
Het	leerproject	op	maat	is	een	individueel	leer-
project	 van	 20	 uren.	 Samen	met	 de	 jongere	
werken	we	een	project	uit	waarbij	deze	inzicht	
verwerft	in	de	gepleegde	feiten	en	waarbij	stil-
gestaan	wordt	bij	zijn	gedrag	en	de	gevolgen	
hiervan.	We	willen	zelfkennis	en	kennis	van	de	
wereld	rondom	hem	bevorderen.	Thema’s	zijn	
o.a.:	verantwoordelijkheidszin,	leren	neen	zeg-
gen,	sociale	vaardigheden,	grenzen	van	men-
sen,	 voorlichting	 rond	 drugs	 en	 seksualiteit…	
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naast,	samen	met	de	consulent,	betrokken	 in	
de	 vorm	 van	 rondetafelgesprekken	 waar	 het	
engagement	van	de	partijen	en	de	evolutie	van	
het	project	wordt	besproken.	Dit	alles	wordt	in	
concrete	 afspraken	 vastgelegd	 op	 papier	 en	
overgemaakt	 aan	 de	 verwijzers.	 Bij	 jongeren	
die	een	slachtoffer	maakten,	wordt	een	aanbod	
tot	herstelbemiddeling	gedaan.	Deze	bemidde-
ling	wordt	 opgenomen	door	 collega’s	 van	 het	
Bemiddelingsburo	 (Brussel)	 of	 BAL	 (Leuven).	
Vermits	 het	 Basta!-project	 kort	 op	 de	 bal	wil	
spelen,	wordt	 deze	maatregel	 bij	 beschikking	
opgelegd.

Leerproject seksueel 
grensoverschrijdend gedrag
Dit	 individuele	 leerproject	 van	 doorgaans	 20	
uren	richt	zich	tot	jongeren	die	seksueel	grens-
overschrijdend	 gedrag	 hebben	 gesteld.	 Een	
mogelijk	exclusiecriterium	is	totale	ontkenning	
van	 de	 feiten.	 Uitzonderlijk	 kunnen	 jongeren	
via	 andere	 verwijzingskanalen	 dan	 de	 jeugd-
rechtbank	 het	 leerproject	 volgen.	 Hoofddoel-
stelling	is	het	voorkomen	van	nieuwe	slachtof-
fers	 en	 het	 bevorderen	 van	 een	 adequate	
seksualiteitsbeleving.	We	verschaffen	inzicht	in	
de	gepleegde	 feiten,	 zodat	de	 jongere	erkent	
dat	en	begrijpt	waarom	zijn	gedrag	grensover-
schrijdend	was,	en	wat	dit	gedrag	heeft	veroor-
zaakt	en	in	stand	houdt.	Daarna	wordt	gewerkt	
aan	controle	en	het	opnemen	van	verantwoor-
delijkheid.	Ook	slachtofferempathie	en	uiteen-
lopende	 relationele,	
seksuele	 en	 sociale	
vaardigheden	 komen	
aan	 bod.	 Het	 leerpro-
ject	gebeurt	in	een	sa-
menwerking	 tussen	
Gambas	en	I.T.E.R.	en	
richt	 zich	 op	 jongeren	
die	 nood	 hebben	 aan	
een	 kortdurend	 pro-
ject.

Leerproject 
Slachtoffer  
in Beeld
Dit	 groepsleerproject	
richt	zich	tot	jongeren	
van	minimum	 14	 jaar	
waarbij	 het	 inlevings-
vermogen	 in	 het	

slacht			offer	en/of	het	schade-inzicht	beperkt	is.	
De	jongeren	dienen	de	feiten	minstens	gedeel-
telijk	 te	 bekennen.	 Het	 project	 wil	 volgende	
doelstellingen	 bereiken:	 kennis	 en	 inzicht	 in	
het	slachtofferschap	en	de	aangerichte	schade,	
versterken	 van	 het	 inlevingsvermogen	 in	 het	
slachtoffer	en	het	opnemen	van	verantwoorde-
lijkheid.	We	werken	met	o.a.	rollenspelen,	vi-
deo’s,	 getuigenissen,	 het	 schrijven	 van	 een	
brief	 aan	 het	 slachtoffer,	 groepsgesprekken…	
Dit	programma	richt	zich	niet	 tot	plegers	van	
seksuele	delicten	en	loutere	drugdelicten.

Leerproject Rots en Water
Volgens	de	 rots/water-theorie	komen	 jongens	
veel	moeilijker	 tot	 zelfreflectie	en	zelfbewust-
zijn	dan	meisjes.	Zij	zouden	veel	meer	gebaat	
zijn	bij	 een	 fysieke	en	ervaringsgerichte	aan-
pak.	Dit	20	uren	durende	groepsproject	bestaat	
uit	 psychofysieke	opdrachten	die	de	 jongeren	
met	elkaar	inoefenen.	Doel	is	dat	zij	tot	meer	
zelfbeheersing,	 zelfreflectie	 en	 zelfvertrouwen	
komen.	 De	 rots/water-metafoor	 is	 de	 rode	
draad	en	symboliseert	2	uitersten	 in	het	om-
gaan	met	 conflicten.	De	 rotshouding	wijst	 op	
standvastigheid	 en	 onbuigzaamheid,	 terwijl	
een	waterhouding	wijst	op	flexibiliteit	en	aan-
passingsvermogen.	Tijdens	reflectiemomenten	
wordt	de	vergelijking	gemaakt	tussen	een	fy-
sieke	 rots/waterhouding	 en	 deze	 houding	 op	
andere	gebieden	(bv.	 in	een	gesprekssituatie,	
bij	groepsdruk…).
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CIjfers

evolutie aantal opgelegde maatregelen 
Gambas 2003 t/m 2011	
(incl	Basta	als	1	GD	en	2x	LPm	20u)

0

30

60

90

120

150

0

10

20

30

40

50

60

0

10

20

30

40

50

60

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011ongekend 12 13 14 15 16 17
0

5

10

15

20

25

30

35

Brussel Leuven Brussel Leuven

Brussel Leuven Brussel Leuven

Beschikking of vonnis 2011

Brussel Leuven Totaal

Beschikking 14 9 23

Vonnis 36 45 81

   Leeftijd jongeren bij feiten 2011
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Cijfers gemeenschapsdienst (Basta niet inbegrepen)

Aantal opgelegde uren 
gemeenschapsdienst 2011	(zonder	Basta)

Aantal uren Leuven Brussel Totaal

20u 1 5 6

30u 5 6 11

35u 1 0 1

40u 4 8 12

45u 10 0 10

50u 0 7 7

60u 1 6 7

70u 0 1 1

80u 0 2 2

90u 0 0 0

100u 1 0 1

Aantal aangemelde gemeenschaps-
diensten 2003-2011	(zonder	Basta)
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Combinaties gemeenschapsdienst met 
leerprojecten 2011	(zonder	Basta)

Combinatie	met Leuven Brussel Totaal

Rots	en	water 0 8 8

Op	maat 1 0 1

SGG 0 0 0

SIB 1 1 2

Drugs 0 0 0

SIB	&	SGG 0 1 1

Totaal  
combinaties

2 
(+1*)

10  
(+ 1*)

12 
(14*)

Afgesloten gemeenschapsdiensten  
in 2011 (zonder	Basta)

Brussel Leuven

Positief	afgerond 18 11

Negatief	afgerond 2 1

Nog	niet	afgerond		
in	2011 15 11

Totaal 35 23

*daarnaast	 nog	1	 combinatie	 LP	SIB	+	 LP	R&W	 te	
Brussel	én	1	combinatie	DLP+	LP	op	maat	te	Leuven

Cijfers leerprojecten algemeen

evolutie aantal aangemelde leerprojecten 
2003-2011	(zonder	Basta)
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Afgesloten leerprojecten in 2011

Brussel Leuven

Positief	afgerond 14 6

Negatief	afgerond 0 1

Nog	niet	afgerond		
in	2011 13 25

Totaal 27 32

15



Cijfers apart per leerproject

Leerproject Op Maat (zonder	Basta)

‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11

Leuven 21 11 11 21 18 10 20 20 16

Brussel 9 12 16 16 22 16 23 9 4

Totaal 30 23 27 37 40 26 43 29 20

Leerproject ‘rots en Water’ (LP	R&W)

‘08 ‘09 ‘10 ‘11

Leuven 15 6 9 8

Brussel 4 17 16 13

Totaal 19 23 25 21

Leerproject ‘omgaan met drugs’ (DLP)

‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11

Leuven 16 6 7 9 8 6 12 8 5

Brussel 8 3 3 8 7 13 9 8 4

Totaal 24 9 10 17 15 19 21 16 9

Leerproject ‘seksueel Grens- 
overschrijdend gedrag’	(LP	SGG)

‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11

Leuven 0 3 0 3 2

Brussel 1 2 1 1 1

Totaal 1 5 1 4 3

Leerproject ‘slachtoffer-in-Beeld –  
Minderjarigen’ (LP	SIB-M)

‘09 ‘10 ‘11

Leuven 11 8 2

Brussel 2 6 5

Totaal 13 14 7

Cijfers Basta-project

evolutie aangemelde Basta’s	2003-2011

‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11

Leuven 2 4 6 1 4 2 1 4 1

Brussel 6 10 1 8 7 7 6 6 0

Totaal 8 14 7 9 11 9 7 10 1
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pleegd. Sinds de feiten had ik al een hele weg 
afgelegd, maar dat zagen ze niet. Enkel  het 
negatieve werd benadrukt. Mensen (zoals  
politie, ouders van vrienden…) behandelen je 
altijd anders. Het feit dat je je straf positief 
hebt afgerond maakt niet uit.

Dank zij mijn mama weet ik wat de goede weg 
is en probeer ik deze ook, met ondersteuning 
van de familie, te volgen Mijn mama is mijn 
motivatie om het goed te doen, we zijn een 
team. Dat is zeker niet gemakkelijk! Als je 
braaf bent is er minder actie, maar ik heb wel 
geleerd om me anders te amuseren. 

Wat zou je zeggen tegen jongeren die in 
dezelfde situatie zitten?

Ik had vroeger altijd oudere vrienden. Nu heb 
ik vaak het gevoel dat ik alles al gezien heb. 
Het belangrijkste dat ik geleerd heb is dat je 
zelf beslist als je je leven wilt keren. Dit kan 
niemand in jouw plaats doen. Mensen kunnen 
je er wel op wijzen, maar je moet het zelf 
doen!

Eigenlijk verlies je de tijd van je leven door 
stommiteiten uit te halen!

Getuigenis van een 
Gambasjongere 
G. is een jongen die op 14 jarige leeftijd eerst 
bij beschikking een ‘Leerproject op maat’ 
opgelegd kreeg en nadien bij vonnis nog een 
gemeenschapsdienst.

Hij is nu 16 jaar en blikt terug op zijn bege
leiding door Gambas, de jeugdrechtbank…
“Je reputatie weer blanco maken is niet 
gemakkelijk, maar je kiest zelf wanneer je  
je leven wil keren”

Wat dacht je toen je ‘Leerproject op 
maat’  opgelegd kreeg?

Ik wist niet wat het was. Ik had schrik omdat 
ik het niet kende. Maar ik vond het supertof 
om te komen! Ik weet dat het was om mij  
dingen te leren, maar het voelde wel aan als 
een straf. 

Wat heb je onthouden en/of geleerd van 
je leerproject en gemeenschaps dienst?

Doordat ik zelf mijn eigen weg heb moeten 
zoeken naar de bureau, ben ik zelfstandiger 
geworden. 

Het kwaliteitenspel herinner ik mij ook nog en 
dat ik andere mensen moest vragen wat ze 
van mij vonden. De film die we gezien heb
ben, Thirteen, was speciale film.

Ik denk nu meer na, over de gevolgen. Soms 
als ge iets mis doet, kwetst ge niet één maar 
meerdere mensen.

Bij de gemeenschapsdienst onthoud ik vooral 
de positieve evaluatie. De mensen waren echt 
tevreden en dat deed deugd. 

Hoe kijk je achteraf terug op je 
begeleiding door Gambas en het hele 
jeugdrechtbank - verhaal?

Gambas heeft goed gewerkt, maar justitie 
heeft mij gedegouteerd. Van de jeugdrechter 
hoorde ik helemaal niks en dat terwijl ik echt 
mijn best had gedaan. Ook het lange wachten 
op een uitspraak na de feiten vond ik zeer 
negatief. Op de jeugdrechtbank zien ze je ook 
alleen als een jongen die feiten heeft ge
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Onthemende staptochten en werkprojecten

Bij	de	start	van	elk	project	maakt	Oikoten	een	
overeenkomst	 met	 elke	 jongere	 en	 zijn/haar	
omgeving.	 Hoe	 staan	 ouders,	 familie,	 opvoe-
ders,	 jeugdrechter	en	consulent	 tegenover	de	
jongere	en	omgekeerd?	Wat	wil	de	jongere	be-
reiken	met	dit	project?	Wat	zijn	ieders	engage-
menten	 en	 verwachtingen?	 Zo’n	 onverwachte	
beslissing	 om	 maanden	 te	 gaan	 stappen	 of	
werken,	brengt	dikwijls	het	al	lang	vastgelopen	
gesprek	tussen	de	verschillende	partijen	weer	
op	gang.	

De	 jongere	 kiest	 een	 steunfiguur	 die	 hem	 of	
haar	gedurende	heel	het	project	volgt	en	on-
dersteunt.	Samen	met	de	 steunfiguur	van	de	
tochtbegeleider	 en	 een	 projectverantwoorde-
lijke	van	Oikoten	vormen	ze	de	achterban.	

Oikoten	begeleidt	 en	ondersteunt	het	 verloop	
van	de	staptocht	of	werkproject	en	de	context	
rond	de	jongere:	ouders,	grootouders,	broers,	
zussen	en	familie…

Oikoten	 verzorgt	 de	 communicatie	 met	 de	
jeugdrechter,	 het	 Comité	 voor	 Bijzondere	
Jeugdzorg,	 de	 consulenten	 en	 hulpverleners	
van	de	jongere.

Het	 vervolgtraject	 wordt	 voor	 en	 tijdens	 het	
project	 uitgewerkt:	welk	 vervolgpad	 krijgt	 de	
steun	 van	 alle	 partijen	 en	 geeft	 de	 jongere	
hoopvol	 perspectief?	 Oikoten	 begeleidt	 deze	
overgang	na	het	project	samen	met	de	betrok-
ken	partijen.

Oikoten	 richt	 zich	 tot	 jonge	 mensen	 die	 nog	
weinig	perspectief	ervaren	 in	hun	 leefsituatie.	
Via	 een	onthemend	project	 kunnen	 ze	 kracht	
putten	om	hun	leven	terug	in	eigen	handen	te	
nemen.

Aanbod
Sinds	1982	stappen	jaarlijks	een	negental	jon-
geren	 -	 individueel	 of	 in	groepjes	van	 twee	 -	
met	een	begeleider	naar	Santiago	de	Compos-
tela	 of	 naar	 andere	 verre	 bestemmingen.	 De	
staptochten	 variëren	 van	 1800	 km	 tot	 2500	
km.	In	een	strak	tempo	van	25	kilometer	per	
dag	volgen	deze	jongens	en	meisjes	eeuwen-
oude	wandelpaden	 doorheen	 Europa.	Het	 ac-
cent	ligt	op	heel	eenvoudige	zaken:	een	tocht	
maken	met	een	rugzak	en	een	tentje	en	weinig	
geld,	wekenlang.	Elke	dag	stappen.	De	natuur	
in.	 Deze	 stapprojecten	 duren	 drie	 tot	 vier	
maanden.

Oikoten	organiseert	jaarlijks	ook	een	zevental	
werkprojecten.	Tijdens	een	werkproject	woont	
de	jongere	gedurende	drie	à	vier	maanden	in	
een	gastgezin	gelegen	op	een	afgelegen	plek	in	
de	natuur.	De	jongere	doet	elke	dag	mee	met	
de	activiteiten	van	het	gezin:	mee	werken	op	
het	land,	aan	verbouwingen…	

Jaarlijks	 kunnen	 16	 jongeren	 deelnemen	 aan	
een	 project.	 Het	 aanbod	wordt	 gespreid	 over	
het	hele	jaar	en	is	raadpleegbaar	op	de	website	
van	Alba:	www.alba.be.
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Doelgroep en 
kandidatuurstelling
De	onthemende	projecten	richten	zich	tot	jon-
geren	uit	de	bijzondere	jeugdzorg	tussen	16	en	
18	jaar.

Jongeren	 kunnen	 zich	 kandidaat	 stellen	 voor	
een	onthemend	project	door	 zelf	 een	brief	 te	
schrijven	naar	Oikoten	waarin	ze	hun	motivatie	
weergeven	.	Ze	doen	dit	op	eigen	initiatief	of	na	
doorverwijzing	van	een	hulpverlener,	gesteund	
door	hun	jeugdrechter	of	door	het	Comité	voor	
Bijzondere	Jeugdzorg.	Elke	kandidatuur	wordt	
zorgvuldig	onderzocht.	Oikoten	voert	een	uit-
gebreid	info-	en	kennismakingsgesprek	met	de	
jongere	en	verkent	de	standpunten	van	plaat-
sende	instanties	en	ouders/opvoeders.	Oikoten	
maakt	een	selectie	uit	de	groep	kandidaten	en	
informeert	elke	kandidaat	over	de	beslissing.

Doel
Een	jongere	die	zich	kandidaat	stelt	bij	Oikoten	
zet	een	grote	stap:	hij/zij	ruilt	een	uitzichtloze	
situatie	voor	het	onbekende.	Het	vraagt	door-
zetten,	ver	weg	van	het	vertrouwde.	De	onthe-
mende	projecten	bieden	een	kader	waarin	de	
jongere	een	andere	rol	kan	opnemen,	zichzelf	
en	anderen	op	een	nieuwe	manier	leert	kennen	
en	kan	loskomen	van	de	gekende,	vaak	vastge-
lopen	 sociale	 relaties	 en	 hulpverlening,	 met	
hoop	om	opnieuw	greep	te	krijgen	op	het	eigen	
leven.	Jongeren	komen	met	een	ander	verhaal	
thuis,	 met	 een	 schat	 aan	 nieuwe	 ervaringen.	
Daardoor	kunnen	ouders,	vrienden	en	omstaan-
ders	vaak	door	een	nieuwe	bril	naar	de	jongere	
kijken…	en	wordt	een	cirkel	doorbroken.
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CIjfers

Verwijzende instantie en verblijfplaats bij aanmelding

Familie	

Gemeen-
schaps-
instelling Gezin	

Psychia-
trisch	

ziekenhuis

Residen–	
tiële	

opvang	BJB Totaal

Jeugdrechtbank	 0 8 2 1 2 13

Comité 1 0 2 1 2 6

Totaal 1 8 4 2 4 19

Geslacht en leeftijd

15 16 17 18 Totaal

Jongens 2 4 5 1 12

Meisjes 0 5 2 0 7

Totaal 2 9 7 1 19

Overzicht van de aanmeldingen

Geslacht Leeftijd Aanvaard

Totaal M V 15 16 17 18+ ja Neen

42 32 10 5 16 20 1 19 22

Aard van de projecten

Duotocht Traject	verloop	
Traject	onmiddel-
lijk	na	tocht

Voettocht	van	Tildonk	naar	Santiago 2	jongens afgebroken GI	&	thuis

Voettocht	van	Herent	naar	Santiago 2	jongens 1	aangekomen GI	&	grootouders

Voettocht	van	Malaga	naar	Finisterra 2	jongens aangekomen Allebei	naar	huis	

Van	de	6	jongeren	die	startten	kwamen	er	3	aan.	Eén	jongere	vertrok	niet,	eentje	stopte	na	een	
maand,	en	voor	de	derde	jongere	werd	het	stappen	2	weken	voor	het	einde	beëindigd.
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Individuele	tocht Trajectverloop
Traject	onmiddel-
lijk	na	tocht

Voettocht	van	Montpellier	naar	
Santiago

1	jongen Aangekomen BZW

Voettocht	van	Le	Puy	naar	Finisterra 1	meisje Afgebroken GI

Voettocht	van	Figeac	naar	Santiago 1	meisje Aangekomen Thuis

Stap	time-out	in	de	Ardennen 1	ex-jongere	(m) Aangekomen Thuis

Voettocht	van	Montpellier	naar	
Santiago

1	meisje Aangekomen Thuis

Fiets-	en	filmtocht	van	Herent		
naar	Tarifa

1	jongen Niet	vertrokken Thuis

1	jongen Aangekomen Thuis

Voettocht	van	Le	Puy	naar	Finisterra 1	meisje Aangekomen Residentieel	BJZ

Van	de	7	jongeren	die	startten	kwamen	er	5	aan.	Eentje	vertrok	niet	en	een	andere	jongere	stopte	
na	een	week.	Daarnaast	was	er	een	korte	stap	time-out	op	vraag	van	een	jongere	die	in	2010	een	
staptocht	deed.

Werkproject Trajectverloop
Traject	onmiddel-
lijk	na	project

Champagnestreek 1	meisje Afgebroken Thuis

Vogezen 1	meisje Afgerond Thuis

Jura 1	jongen Afgerond BZW

Portugal 1	meisje Niet	vertrokken Thuis

Portugal 1	jongen Afgerond Thuis

Drie	van	de	vier	geplande	werkprojecten	werden	positief	afgerond.	Eén	jongere	vertrok	niet,	één	
werkproject	werd	door	de	jongere	na	2	weken	stopgezet.
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Getuigenissen

Anke wandelde van Montpellier tot  
Santiago in de zomer van 2011
Thuis heb ik het altijd moeilijk gehad en naar 
school gaan lukte me al een tijdje niet meer. 
Toen ik op een bepaald moment wegliep en 
een aantal dagen vermist was, besloot de 
jeugdrechter om me naar de gemeenschaps
instelling van Beernem te sturen. Ik vond dat 
echt choquerend en het is daar echt niet 
aangenaam; ik probeerde er echter het beste 
van te maken. Via andere meisjes hoorde ik 
een eerste keer over Oikoten en ik besloot om 
hen een brief te schrijven. Helemaal zeker 
was ik niet, maar na het intakegesprek 
twijfelde ik niet meer; hoewel, hoe dichter de 
startdatum kwam, hoe onzekerder ik werd… 
Beernem was een beetje mijn tweede thuis 
geworden. Maar ik wist dat ik een project bij 
Oikoten nodig had om me even af te zonderen 
van mijn problemen en ik zette door. Ik kreeg 
veel steun van de mensen van Oikoten tijdens 
de voorbereiding en ik had een goede band 
met mijn begeleidster. De tocht startte in het 
zuiden van Frankrijk en daar was het echt veel 
te warm om te stappen. In het begin had ik 
het lastig, maar na een week waren we echt 
op weg. Veel moeite met het stappen had ik 
niet meer, ook al had ik zere voeten en 
gigantische blaren. Mijn knieën wilden niet 
echt mee, maar onderweg versierde ik ergens 
een wandelstok en dat hielp me enorm. 

Ik voelde me echt goed op tocht en vond 
Spanje een land om door te wandelen. Heel 
de dag stappen; ’s avonds je potje koken,  
wat babbelen, weekverslagjes schrijven en 
ons afsluitend ritueeltje; namelijk een theetje 
drinken. Ik wilde absoluut in Santiago gera
ken; fysiek toch, mentaal iets minder. Het was 
een beetje dubbel; ik dacht veel na over later 
en wilde graag bij mijn papa gaan wonen.  
Ik besefte amper dat we arriveerden in 
Santiago; dat kwam pas toen we vertrokken. 
Onderweg naar huis was ik echt bang; bang 
dat er niks veranderd zou zijn. Het thuisko
men verliep veel te snel; ik ging naar huis met 
mijn papa; er startte een thuisbegeleidings
dienst en ik vond een studierichting die ik leuk 
vond. Alles was geregeld! Niks op tegen, maar 
ik vond het  moeilijk om terug in een systeem 
te draaien dat voor mij veel te snel gaat. 
Gelukkig zag ik mijn begeleidster nog regel
matig en dan babbelden we urenlang over 
onze tocht. Dat deed me deugd; babbelen met 
mensen die weten waar zo’n tocht over gaat. 
Zo’n tochtervaring veranderde veel voor mij; 
mijn manier van denken en mijn verwachtin
gen naar de toekomst… Ik mis het onderweg 
zijn; iedere morgen loop ik naar het station 
via de GR!
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Manuel deed een werkproject in de 
winter van 2011
Rondlopen met wat vrienden door de straten 
van Brussel; dat deed ik bijna iedere dag.  
Mijn vader reisde veel en die zag ik niet  vaak. 
Met mijn stiefmoeder kwam ik niet goed 
overeen en ik bleef vaak weg van huis. Ik sliep 
bij vrienden en op een dag had niemand van 
ons nog geld op zak. We besloten om een 
overval te doen. Tot die overval ging het nog 
redelijk goed met mij; ik werd opgeroepen om 
een laatste keer bij de jeugdrechter te komen; 
mijn problemen waren voorbij. Of dat dacht ik 
toch; er herkende iemand mij van die laatste 
overval, dat bleek een agent te zijn en ik werd 
opgepakt. Mijn vrienden heb ik nooit verraden; 
dat doe je gewoon niet. Ik werd uiteindelijk als 
enige gestraft en vloog naar Everberg. Ik vond 
het wel jammer dat het onderzoek niet goed 
gelopen is en dat ik als enige gestraft werd. 

Ik was 17 jaar, opgesloten in Everberg en alles 
kwijt en kreeg het idee om naar een militair 
kamp te gaan. Toen mijn begeleiding dat 
hoorde, werd er voor de eerste keer gesproken 
over Oikoten. Ik kon bij hen een werkproject 
starten bij een gezin in Frankrijk. Geen mo
ment heb ik getwijfeld; Ik wilde niet meer in 
Everberg zijn; heel de dag op een stoel zitten… 
ik voelde me echt een baksteen.

Het was ergens in oktober toen ik vertrok met 
de trein richting ZuidFrankrijk. Mijn begelei
der van Oikoten kwam me daar oppikken en 
bracht me naar de boerderij van het gastgezin. 
Amai, dat was afgelegen; de dichtstbijzijnde 
bakker lag op 15 kilometer! Jean en Amelie 
stonden me op te wachten. Die Jean was 
“gene gewone”; hard werken dat die deed; 
een echt beest. Hij leerde me beton maken en 
hij vond dat ik snel dingen bijleerde. Ik werkte 
altijd samen met hem; elektriciteit aanleggen, 
muren metsen… Op een dag kwam er een 
vrachtwagen stenen brengen; allemaal hebben 
we die met de kruiwagen achter het huis 
moeten voeren. Zo fysiek werk doe ik graag, 
mij moet je geen 5 à 6 uren achter een pc 
zetten, ook niet op school. Ik word dat gewoon 
beu, dan zak ik weg. Ik doe graag zwaar werk 
met mijn handen, zoals een man.

Het was niet altijd even gemakkelijk om te 
werken met Jean; hij wist altijd alles beter en 

ik vond dat hij van me profiteerde. Ik wou wel 
werken, maar hij deed soms echt moeilijk. We 
waren het vaak oneens en we spraken soms 
uren niet tegen elkaar. Ik vond hem echt een 
moeilijke man en na twee maanden was ik het 
beu en was ik van plan om terug naar België 
te keren. Mijn begeleider van Oikoten zei om 
er een paar dagen over na te denken,want in 
België zou ik terug voor de jeugdrechter 
moeten verschijnen… en dan wist ik al hoe dat 
zou aflopen. Iedereen probeerde me te over
tuigen om vol te houden en dat heb ik dan 
maar gedaan. Ik ben blij dat ik het werkproject 
tot een goed einde heb gebracht en probeer 
vooral aan de goede momenten terug te 
denken. Ik heb veel geleerd van die Jean;  
hij was rechtuit tegen mij; zei wat hij dacht. 
Hij heeft bij mij ook een soort karakter opge
bouwd. Na een tijd begon ik zelf een mening te 
krijgen over hoe ik het werk moest aanpakken. 
‘s Avonds was er gelukkig wel eens tijd om wat 
vrienden van Jean en Amelie te bezoeken en 
het deed deugd om er af en toe eens tussenuit 
te zijn. Veel vrienden van hen speelden gitaar, 
net als Jean. Ik heb dat altijd al graag willen 
leren en Jean heeft het me uiteindelijk ook 
geleerd. Ik heb nu zelf een gitaar en kan al 
heel wat liedjes spelen.

Contact met thuis had ik niet zo vaak; we 
hebben geen GSM mee. Af en toe belde ik wel 
eens naar huis met de telefoon van het gezin. 
Ik hoorde hoe het ging met mijn vrienden en 
familie en kon zelf wat vertellen over wat ik 
hier meemaakte. Dat gaf me altijd weer een 
goed gevoel.

Die maanden gingen uiteindelijk snel voorbij 
en natuurlijk denk je wel eens aan thuis, maar 
ik ben blij dat ik volgehouden heb. Toen ik 
terug kwam in België, kon ik direct starten op 
kamertraining en begon ik terug naar school te 
gaan. Die ondersteuning op kamertraining is 
een goede voorbereiding op alleen wonen.  
Als je zo jong bent en alles alleen moet doen, 
niet gemakkelijk! 

Ik denk vaak terug aan hoe het daar was en 
ben blij dat ik het heb gedaan. Dat project 
heeft mijn leven niet veranderd, maar het 
heeft er wel een stuk bijgezet. Ik heb van 
mezelf een gezicht leren kennen, waarvan ik 
nog niet wist dat dit er was.
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Doelgroep
Tool	richt	zich	met	zijn	time-outaanbod	tot	de	
jongeren	van	12	 tot	20	 jaar	en	de	hulpverle-
ners	van	de	sectoren	Bijzondere	Jeugdbijstand	
(BJB),	 Vlaams	 Agentschap	 Personen	met	 een	
Handicap	 (VAPH)	 en	 Jeugdpsychiatrie	 in	 de	
provincie	Vlaams-Brabant.

Doel
Een	time-out	wordt	ingezet	wanneer	een	hulp-
verleningsrelatie	 geblokkeerd	 is	 of	 dreigt	 te	
blokkeren.	Bij	een	time-out	worden	tijdelijk	de	
dagelijkse	interacties	tussen	de	jongere	en	zijn	
onmiddellijke	 omgeving	 onderbroken	 door	 de	
jongere	 in	 een	andere	omgeving	 te	 plaatsen.	
Deze	“onderbreking”	wil	een	positieve	bijdrage	
leveren	aan	deze	 interacties,	zodat	de	draag-
kracht	 van	 de	 jongere	 en	 zijn	 onmiddellijke	
omgeving	(hulpverleners,	ouders…)	toeneemt,	
om	zodoende	de	hulpverlening	te	herstellen	en	
verder	te	kunnen	zetten.	Opnieuw	een	akkoord	
krijgen	over	de	lopende	hulpverlening	is	de	uit-
eindelijke	doelstelling	van	de	time-out.	Essen-
tieel	hierbij	is	het	wederzijds	engagement	van	
de	jongere	en	de	hulpverleners	om	na	de	time-
out	samen	verder	te	werken.	Voor	het	opstar-
ten	van	een	time-out	is	een	minimaal	akkoord	
van	alle	partijen,	met	inbegrip	van	de	betrok-
ken	verwijzer,	nodig.	Een	time-out	kan	niet	lou-
ter	sanctionerend	zijn.

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

begeleiden	van	de	partners	en	voor	het	coördi-
neren	van	de	 toetreding	van	nieuwe	partners	
tot	de	uitwisseling.	

Daarnaast	 organiseert	 Tool	 woonwerktime-
outs,	staptime-outs	en	vaartime-outs.	Bij	deze	
alternatieve	time-outs	wijken	vorm	en	 inhoud	
af	 van	 de	 lopende	 hulpverlening.	 Hierdoor	
krijgt	de	jongere	de	kans	in	een	andere	leefom-
geving	tot	rust	te	komen	en	te	reflecteren	over	
zijn	 lopende	hulpverlening.	Bij	een	werktime-
out	wordt	de	jongere	tijdelijk	opgevangen	door	
en	bij	particulieren	thuis,	bv.	bij	een	boer.	Bij	
een	staptime-out	gaat	de	jongere	gedurende	8	
dagen	stappen	samen	met	een	ervaren	tocht-
begeleid(st)er,	meestal	in	de	Belgische	Arden-
nen.	 De	 kilometers	 worden	 langzaam	 opge-
bouwd.	 Er	 wordt	 gekookt	 op	 een	 vuurtje	 en		
‘s	nachts	gekampeerd	in	een	tentje.	De	vaar-
time-outs	organiseren	we	voorlopig	alleen	voor	
jongens.	 Deze	 vaartime-outs	 duren	 8	 dagen.	
Guido,	 een	 ervaren	 en	 gepassioneerde	 schip-
per,	vaart	de	Aegir	(een	kleine	zeilboot	zonder	
luxe)	 op	 Belgische	 en	 Nederlandse	 wateren,	
waarbij	ook	de	eilandjes	en	havenstadjes	wor-
den	aangedaan.	Minimale	afspraken	en	een	ze-
kere	discipline	zorgen	voor	een	sfeer	van	ver-
trouwen.	De	jongere	kan	experimenteren	met	
een	aantal	verantwoordelijkheden	(sturen,	na-
vigeren,	zeilen,	kaart	lezen,	uitkijk	houden,	…)	
en	bouwt	zo	zelfvertrouwen	op.	Maar	daarnaast	
is	 er	 ook	 ruimte	 voor	 babbels,	 lezen,	 zwem-
men,	vliegeren,	vissen,	wandelen,	…	.	We	wer-
ken	aan	een	oplossing	om	deze	time-outvorm	
ook	 voor	meisjes	 aan	 een	betaalbare	prijs	 te	
kunnen	aanbieden.

Tool	kan	ook	een	aanbod	op	maat	uitwerken.	
Hierbij	denken	we	aan	het	inschakelen	van	een	
ezel	 in	 een	 staptocht,	 een	 kanotocht	 of	 een	
“chill”-time-out.	

Time-out
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Procedure
Tijdens	 de	 intake	 zijn	 zowel	 de	 jongere,	 zijn	
hulpverlener(s)	en	zijn	betrokken	contextfigu-
ren	 medecontractant	 in	 de	 time-outovereen-
komst.	Zij	kunnen	zich	dan	ook	op	gelijkwaar-
dige	 basis	 uitspreken	 over	 hoe	 zij	 de	
moeilijkheden	zien	en	hoe	zij	 ervaren	hoe	de	
ander	daar	mee	omgaat.	De	 rol	 van	de	Tool-
verantwoordelijke	 hierin	 is	 een	 bemiddelende	
functie	vervullen	tussen	de	jongere	en	de	be-
trokken	hulpverleners.	Hierbij	worden	crisissi-
tuaties	gezien	als	kansen	om	veranderingspro-
cessen	in	gang	te	zetten.	Tool	stelt	zich	vanuit	
zijn	 onafhankelijke	 positie	 expliciet	 tot	 doel-
stelling	 de	 betrokkenen	 te	 ondersteunen	 bij	
hun	 zoektocht	 om	 veranderingsprocessen	 in	
gang	te	zetten.

De	time-out	creëert	een	kader	waarin	de	jon-
gere	de	mogelijkheid	krijgt	te	reflecteren	over	
zichzelf	en/of	over	de	aandachtspunten	die	bin-
nen	de	overeenkomst	zijn	opgenomen.	Het	 is	
een	actieve	rustperiode.	Zowel	de	jongere	als	
de	 onmiddellijke	 betrokkenen	 (hulpverleners,	
ouders/opvoedingsverantwoordelijken...)	 kun-
nen	zich	beraden	over	verleden	en	toekomst	én	
over	 hun	 verdere	 samenwerking.	 In	 één	 of	
meerdere	 overlegmomenten	 gaan	 de	 betrok-
ken	hulpverleners	na	wat	ze	kunnen	doen	om	
de	vastgelopen	begeleidingssituatie	te	deblok-
keren.	Indien	nodig	wordt	gezocht	naar	draag-
krachtverhogende	middelen.
Tijdens	 het	 afrondingsgesprek	 schetsen	 alle	
medecontractanten	waar	ze	tijdens	de	time-out	
mee	bezig	geweest	zijn	en	welke	voornemens	
of	 plannen	 ze	 voor	 zichzelf	 gemaakt	 hebben.	
Indien	mogelijk	worden	verdere	stappen	in	het	
project	van	de	jongere	geconcretiseerd.	Dit	ge-
sprek	 moet	 zo	 snel	 mogelijk	 op	 de	 time-out	
volgen	 om	 te	 voorkomen	 dat	 de	 oude	 dyna-
miek	van	 interacties	 tussen	de	 jongere	en	de	

medecontractanten	 opnieuw	 in	 gang	 gezet	
wordt.	 De	 Tool-verantwoordelijke	 streeft	 er-
naar	dat	de	onmiddellijke	omgeving	zorgt	voor	
een	positieve	terugkeer.
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CIjfers

De time-outaanvragen

Totaal	aantal	aanvragen Aanvragen	binnen	Toolkader Aanvragen	buiten	Toolkader

58 40 18

Verdeling vragen binnen Toolkader naar sector

BJB VAPH Psychiatrie

34 5 1

Vragen	binnen		
Toolkader

Gerealiseerde		
aanvragen	

Niet	gerealiseerde		
aanvragen

40 28 12

spreiding van de aanvragen over het jaar 

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

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

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

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

28 time-outs in 2011
Tussen	de	aanvraag	en	start	van	de	time-out	liggen	1	tot	13	kalenderdagen.	25	time-outs	starten	op	
binnen	de	week	na	aanvraag.

Time-outvormen

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

14 10 4

Geslacht

Meisjes Jongens

14 14

BJB	Comitéplaatsing BJB	Jeugdrechtbankplaatsing Vrijwillige	plaatsing

9 18 1
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Verblijf	binnen	BJB Verblijf	binnen	VAPH

22 6

Meest	voorkomende	
aanmeldings	-	
p	roblematiek agressie dagbesteding fugues

12 12 10

Meest	voorkomende	
verwachtingen	

Tot	rust	komen		
an	de	jongere

Nadenken		
over	gedrag

Nadenken		
over	toekomst

23 19 17

Verloop en evaluatie

Verloop	TO	naar	
voorziene	duur Volledig	duur Voortijdige	stopzetting Niet	opgestart

24 3 1

evaluatie vanuit verwijzende voorzieningen (totaal	24	formulieren	ontvangen)

Tevreden Niet	tevreden

Algemeen	verloop	TO 22 2

Aanpak	van	TO	aanbieder 23 1	

Aanpak	van	Toolmedewerker 21 1

Bedoelde	impact	 19 4

Tijdgenomen	om	te	reflecteren	
over	verdere	hulpverlening

23 0

Snelheid	van	opstart	TO 23 0

evaluatie door jongeren	(totaal	21	formulieren)

Tevreden Niet	tevreden

Algemeen	verloop	TO 17 4

Aanpak	TO	aanbieder 18 3
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Getuigenis
Een	time-out	begeleider	schreef	volgende	tekst	
naar	 aanleiding	 van	 zijn	 ervaringen	 met	 een	
jongen	die	tweemaal	een	time-out	deed	onder	
zijn	vleugels:

Er komen nogal wat gekwetste vogels aan
waaien op Tool. Jongeren zonder al te veel 
vrienden. Als ze al vrienden hebben, zijn deze 
trouwens meestal ook niet die grote steun in 
hun leven, maar meer deelgenoten bij het 
ontsnappen aan hun lot. Samen durven ze de 
sfeer in hun omgeving wel eens bederven. Het 
zijn vrienden die elkaar in het onbegrip van 
hun omgeving stevig durven bevestigen. Als 
de sfeer dan al te zeer verrot is, gebeurt het 
dat ze even op time out moeten. Weg van hun 
dagelijkse omgeving. Weg van die zogenaam
de vrienden, die ze niet zullen missen, omdat 
die de pijn van hun geschiedenis nog verdui
delijken, ondraaglijk maken. Meestal uit zich 
dat in een gedrag dat dieper gaat dan een 
systeem en zijn begeleiders kunnen dragen. 
Er moet dan iets gebeuren. Tool wordt aange
sproken.
Zo ging er ooit een jongen op time out. Tool 
zocht een begeleider die een ‘chill’ kon opzet
ten. Die begeleider trok met zijn jongere naar 
Biez.

Tot rust komen, de enige opdracht. Want een 
vlaag van agressie had zowel de deuren, zijn 
omgeving als zichzelf tot een puinhoop 
herschapen. 

Zijn hulpverleners begrepen niet zo goed dat 
een jongen na een week Tool, tot een merk
waardige kalmte gekomen was. Maar het was 
zo. 
De jongen en het team vroegen bij de einde
valuatie of er indien nodig “een vervolgtime
out” zou kunnen georganiseerd worden. Tool 
zag het zitten. Ondanks dat de jongen zich 

rustig gedroeg in zijn voorziening, omdat hij 
zijn vrienden waarschijnlijk iets beter uitkoos, 
hield de voorziening woord.

Een tweede time out vond plaats. De time
outbegeleider vroeg iets meer uitdaging van 
de jongere. Wat strengere afspraken, wat 
meer beweging met fiets en te voet. Hij ging 
daar zonder morren op in. Een kwestie om het 
karakter wat aan te spreken, dacht die bege
leider. Ook deze avontuurlijke periode werd 
mooi afgerond.

Tool laat zijn jongeren gaan. Maar niet zonder 
meer. Afspraken, een beperkte maar zekere 
controle van de opvolgingsafspraken worden 
nagegaan. Een stille maar zekere interesse 
kan je stellen. En het ging goed met de 
jongen.

En toen; onverwacht, een jaar of wat later. 
Een merkwaardig telefoongesprek bereikte de 
woonkamer van de timeoutbegeleider. De 
jongen van toen, opgezadeld met agressie 
problemen, is nu zo rustig dat zijn moeder 
hem terug bij haar thuis wilde hebben. Daar
voor werd een speciale vergadering ingericht, 
een ‘eigen kracht conferentie’ genoemd. Met 
een eigen kracht conferentie bedoelt men dat 
een familie die ooit in moeilijkheden geraakt 
is, nu zelf hun problemen in eigen kring wil 
oplossen. Ieder lid van de familie vraagt een 
steunfiguur een vriend of kennis. Samen 
bespreken ze wat de voorwaarden zijn voor de 
nieuwe levenssituatie die ze willen aangaan. 
De jongere belde naar zijn vroegere tool bege
leider om er als zijn vriend naast hem te 
komen zitten, om hem te steunen. Van Tool 
tot vriend. Een kleine stap of een groot 
wonder in het leven van een ooit gekwetste 
vogel. 
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Zeiltochten voor jongeren

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

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

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

30



CIjfers

HogerWal	plande	in	2011	9	zeiltochten,	waarvan	
er	8	gerealiseerd	werden,	goed	voor	39	vaarda-
gen.	1	 reis	werd	door	de	vragende	organisatie	
geannuleerd	omwille	van	interne	problemen.	We	
bereikten	 hiermee	 13	 jongeren	 en	 5	 pedago-
gisch	verantwoordelijken.	
De	tochten	varieerden	van	2	tot	7	dagen,	afhan-
kelijk	van	de	vraag.
De	jongeren	waar	we	mee	vaarden	waren	allen	
jongeren	 uit/in	 probleemsituaties.	 7	 jongeren	
waren	jongeren	uit	de	Bijzondere	Jeugdbijstand,	
6	 jongeren	namen	deel	aan	een	schoolvervan-
gend	programma	omwille	van	moeilijkheden	op	
schoolsvlak.
HogerWal!	stelde	zowel	de	boot	als	de	schipper	
ter	beschikking	van	de	Koninkelijke	Marine	Ka-
detten	 te	 Antwerpen	 voor	 een	 opleidingstocht	
van	5	dagen,	voor	4	jongeren.

Door	de	huidige	bezetting	van	het	project,	na-
melijk	een	mannelijke	schipper,	bieden	we	mo-
menteel	 geen	 individuele	 tochten	 voor	meisjes	
aan.	

We	 onderscheiden	 2	 soorten	 tochten,	 namelijk	
de	individuele	tochten	en	de	groepstochten.	
De	individuele	tochten	hebben	vaak	de	expliciete	
doelstelling	de	 jongere	tot	rust	 te	 laten	komen	
en	te	laten	reflecteren	over	de	bestaande	moei-
lijke	 situatie	 en	 de	 evenzeer	moeilijk	 lopende,	
geblokkeerde	 hulpverlening.	Deze	 tochten	ma-
ken	het	de	jongere	en	de	hulpverleners	mogelijk	
om	op	langere	termijn	met	elkaar	door	te	kun-
nen	gaan.	Dit	houdt	de	jongere	uit	een	hulpver-
leningscarrousel	en	maakt	dat	de	hulp	aan	deze	

jongeren	op	een	effectievere	en	efficiëntere	ma-
nier	kan	verlopen.	Bij	de	groepstochten	 ligt	de	
nadruk	meer	op	het	samenleven	op	een	kleine	
oppervlakte	en	het	kennismaken	met,	en	het	sa-
menwerken	aan	bepaalde	 taken.	Door	de	ach-
tergrond	van	de	schipper	krijgen	de	opvarenden	
een	brede	kijk	op	de	nautische	wereld.

In	de	loop	van	2011	kampten	we	verschillende	
keren	met	 technische	problemen	aan	de	Aegir,	
de	zeilboot.	Deze	problemen	hebben	betrekking	
op	het	motorische	gedeelte	van	het	schip,	wat	
gezien	de	leeftijd	van	de	boot	te	verwachten	is.	
Door	deze	problemen	dienden	we	een	tocht	af	te	
zeggen,	een	andere	uit	te	stellen	en	twee	te	on-
derbreken.	De	defecten	konden	worden	hersteld,	
maar	uit	nazicht	door	een	mecanicien	blijkt	de	
bedrijfszekerheid	 een	 probleem.	We	 onderzoe-
ken	 momenteel	 hoeveel	 de	 aanschaf	 van	 een	
nieuwe	motor	en	de	installatie	hiervan	bedraagt.	
Een	eerste	offerte	overstijgt	 in	grote	mate	het	
huidige	beschikbare	budget.

HogerWal!	vzw	ging	in	de	loop	van	2010	actief	
op	zoek	naar	een	partner	om	mee	samen	te	wer-
ken.	Deze	zoektocht	werd	geformaliseerd	tijdens	
een	AV	van	HogerWal!	vzw	op	22	februari	2011	
aan	de	hand	van	een	‘raamovereenkomst’.	Door	
de	vergaande	samenwerking	tussen	Alba	vzw	en	
HogerWal	vzw,	kan	de	vrijwillige	schipper	beroep	
doen	op	permanente	ondersteuning	van	de	Tool,	
deelwerking	van	Alba	vzw.	Deze	ondersteuning	
heeft	zowel	betrekking	op	pedagogisch,	adminis-
tratief	als	emotioneel	vlak.

Getuigenis 
Hieronder enkele citaten uit een evalua-
tieformulier:
Wat was positief?
• Uitgebreide infrastructuur van de boot. 
• Persoonlijkheid van de kapitein. 
• Het effect van loskomen wanneer je men

sen een week uit hun vertrouwde omge
ving trekt. 

• De mogelijkheid om, dankzij het goede 
weer, plekjes op te zoeken om gesprekken 

te voeren wanneer de tijd er rijp voor is.
• Functie en rol opnemen binnen een groep 

verhoogt het zelfwaardegevoel. 
• Leren omgaan met elkaar. Opkrikken psy

chosociale vaardigheden.
• Opdoen van kennis die anders ongekend 

blijft. Dat maakt de deelnemer een unieke 
persoon, hij kan ‘grote’ verhalen vertellen 
en zijn kennis en ervaring delen met ande
ren. 

• Name it, you got it	...
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Zinvolle vrijetijds besteding 

Het	creëren	van	eigen	aanbod	werd	aanvankelijk	
niet	 vooropgesteld,	 maar	 wordt	 momenteel	
toch	 verkend	 met	 het	 oog	 op	 het	 opbouwen	
van	een	actievere	band	met	de	jongere.
Het	eerste	contact	na	de	toeleiding	gebeurt	op	
een	plek	waar	de	jongere	zich	goed	voelt.	De	
ouders	 van	 de	 jongere	 worden	 ook	 op	 de	
hoogte	 gebracht	 van	 het	 project.	 Vervolgens	
gaat	de	 jongere	samen	met	de	begeleider	op	
zoek	naar	wat	hij	graag	wil	doen	in	de	vrije	tijd.	
De	 begeleider	 tracht	 hierbij	 de	 keuzemoge-
lijkheden	 zo	 breed	mogelijk	 te	 schetsen,	 ook	
buiten	de	voor	de	jongere	gekende	opties.	De	
jongere	wordt	naar	noodzaak	opgevolgd	in	het	
inschrijven	of	opstarten	en	in	het	bestendigen
van	de	vrijetijdsbesteding.

Doelgroep
Actief!	richt	zich	tot	jongeren	tussen	12	en	18	
jaar,	woonachtig	in	het	Brussels	Hoofdstedelijk	
Gewest,	die	moeilijkheden	ondervinden	bij	het	
invullen	van	hun	vrije	tijd.	De	toeleiding	gebeurt	
in	principe	via	het	Brusselse	parket,	de	sociale	
dienst	 van	 de	 Jeugdrechtbank	 of	 het	 comité	
bijzondere	jeugdzorg.	Deelname	aan	Actief!	is	
vrijwillig,	maar	we	erkennen	de	druk	die	vanuit	
de	 toeleiders,	 maar	 ook	 vanuit	 de	 ouders,	
aanwezig	kan	zijn.

Doel
Bij	 maatregelen	 van	 de	 Jeugdrechtbank	 zien	
we	regelmatig	voorwaarden	vermeld	staan	die	
betrekking	hebben	op	de	vrije	tijd	van	jongeren,	
zoals	opnieuw	gaan	voetballen,	zich	onthouden	
van	verder	contact	met	“verkeerde”	vrienden,	
niet	meer	rondhangen	aan	plein	x…	Een	aanbod	
of	begeleiding	is	hierbij	zelden	voorzien.	Actief!	
wil	 deze	 begeleiding	 bieden,	 complementair	
aan	een	andere	herstelgerichte	en	constructieve	
afhandelingsvorm	of	 één	of	 andere	vorm	van	
ambulante	 hulpverlening.	 Doel	 is	 om	met	 de	
jongere	alternatieve	mogelijkheden	in	hun	vrije	
tijdsbesteding	 te	 verkennen	 en	 hem	 te	
ondersteunen	bij	het	zetten	van	stappen.

Aanbod
Binnen	de	vrije	tijd	van	de	jongere	zoeken	we	
samen	met	hen	naar	een	meer	gestructureerde	
en	zinvolle	tijdsbesteding.	We	willen	hun	con-
tacten	 met	 leeftijdsgenoten	 en	 volwassenen	
verruimen	en	zo	de	beslotenheid	en	eenzijdige	
bepaaldheid	 door	 de	 peergroup	 doorbreken.	
Concreet	 zijn	er	verschillende	mogelijkheden:	
deel	name	aan	georganiseerde	of	andere	regel-
matige	sportactiviteiten,	deelname	aan	jeugd-
huis	 of	 jeugdbewegingsactiviteiten,	 betaald	 –	
of	vrijwilligerswerk,	cursussen...
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CIjfers

Leeftijd 

13	jaar 3

14	jaar 2

15	jaar 10

16	jaar	 2

17	jaar 7

18	jaar 1

19	jaar 2

20	jaar	 3

Onbekend 7

Totaal 30

Verwijzers

Intern	Alba 4

Sociale	Dienst	JRB 3

Boykot 4

Tonuso 2

Leerrecht	Brussel 2

School	Zaveldal 5

Minor	‘n	Dako 4

Buurtwinkel 5

Intergrale	Jeugdhulp 1

Totaal 30

Geslacht 

Mannelijk 21

Vrouwelijk 9

Totaal 30

Vrijetijdsactiviteiten

Voetbal 4

Klimmen 1

Turnen 1

Werk	(vakantie/weekend) 10

Bijles	wiskunde 1

Muziek 3

Dans 2

Zwemmen 1

Kickboks 1

Cricket 1

Vrijwilligerswerk 1

Kunst 2

Stageplaats 1

Vorming 2

Totaal 31
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OrGANIsATIe

Herstelbemiddeling en hergo Brussel 
(Bemiddelingsburo)
•	 Riet	Ysebaert	(coördinator)
•	 Bie	Vanseveren	
•	 Katty	Eylenbosch
•	 Maarten	Surdiacourt
•	 Minne	Huysmans

Leerprojecten en 
gemeenschapsdiensten (Gambas)
•	 Elke	Van	den	Eynde	(coördinator)
•	 Luc	Witters	(coördinator)
•	 Lieselotte	Frederickx
•	 Rik	Michiels
•	 Mary	Konings
•	 Lien	Van	Der	Bracht	(ITER)
•	 Hans	Depoortere

Time-Out (Tool)
•	 Jo	Dewinter	(projectcoördinator)
•	 Sarah	Bergé	

Conciërge Biez-Sart
•	 Jef	Vanlangendonck	

Raad van Bestuur op 1 april 2011
•	 Jos	Vanderweyden	(voorzitter),	ex-direc-

teur	IZW,	Integratie	Zelfstandig	Wonen
•	 Dominique	Vervaet,	coördinator	Kiezen	

voor	Kinderen,	dienst	Pleegzorg
•	 Ludo	Clonen,	diensthoofd	studenten-

huisvesting,	K.U.Leuven
•	 Johan	Buttiens,	coördinator	De	Spiegel,	

drugvrije	therapeutische	gemeenschap
•	 Nina	Mees,	ex-stafmedewerker	VOKA,	

werkgeversorganisatie
•	 Stefaan	Pleysier,	professor	jeugdcrimi-

nologie,	K.U.Leuven
•	 Tom	Herbots,	directeur	Den	Dam,		

voorziening	bijzondere	jeugdzorg

TEAM
Over	2011	heeft	Alba	gemiddeld	36,5	VTE	
personeelsleden	in	dienst,	tegenover	36,0	VTE	
in	2010.	

Op	1	april	2012	bestaat	het	vaste	team	van	
Alba	uit	volgende	personen:

Ondersteuning
•	 Luce	Van	Poeck	(logistiek)
•	 Elly	Van	Nerum	(administratieve	onder-

steuning)
•	 Marjan	Reynaert	(boekhouding)
•	 Nancy	Van	Assche	(personeelsadministra-

tie)
•	 Hans	Depoortere	(HCA-stafmedewerker)
•	 Leen	Lauwaert	(administratief	coördinator)
•	 Jo	Jespers	(directeur)

Onthemende projecten (Oikoten)
•	 Det	Debosschere	(coördinator)
•	 Sophie	Boddez	
•	 Bert	Geerts
•	 Koen	Plaisier
•	 Stef	Smits
•	 Katlijn	Vander	Meeren
•	 Kristof	Lisson

Herstelbemiddeling en hergo Leuven 
(BAL)
•	 Natalie	Van	Paesschen	(coördinator)
•	 Dirk	De	Rijck
•	 Kris	Mullens
•	 Dominique	Abicht
•	 Miriam	Beck
•	 Koen	Nys
•	 Liesbeth	Eggen
•	 Nele	Devarrewaere	
•	 Christine	Dragon	
•	 Barbara	Van	Dael34



Met dank aan
•	 Vlaamse	Gemeenschap	-	IVA	Jongerenwelzijn
•	 Vlaamse	Gemeenschapscommissie	Brussel
•	 Provincie	Vlaams-Brabant

•	 Stad	Leuven
•	 CERA,	samen	investeren	in	welvaart	en	welzijn
•	 Welzijnszorg
•	 Oever,	samenwerkingsverband	van	religieuze	congregaties	in	Vlaanderen
•	 AG	Insurance
•	 Nationale	Loterij
•	 Delafonds,	Koning	Boudewijn	Stichting 35



KBC Leuven esplanade
Martelarenplein	22,	3000	Leuven

Tel.	016	24	19	50	-	Fax	016	24	19	51
leuven.esplanade@kbc.be

DVV Leuven-Hageland BVBA 
Verzekeringen, leningen en beleggingen

Martelarenlaan 6B 3010 Leuven • 016 22 39 75

DVV.Leuven.Hageland@dvvlap.be

Tiensevest	134,	3000	Leuven
Tel.	016	31	45	93
www.bkcp.be
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Secretariaat:

Brusselsesteenweg	78

3020	Herent

Tel:	016/84.67.31

Fax	016/84.67.32

alba@alba.be


