
GAMBAS

Alternatieve maatregelen voor 
minderjarigen

gemeenschapsdienst |  leerprojecten |  Basta-project
na verwijzing door de jeugdrechtbank van Brussel of Leuven

Gambas is een deelwerking van Alba vzw en staat in 
voor de organisatie van alternatieve maatregelen voor 
minderjarigen in de gerechtelijke  arrondissementen 
Brussel en Leuven. Daarnaast biedt Alba herstelbe-
middeling en HERGO aan en worden staptochten, 
werkprojecten, time-outs en een vrijetijdsproject 
georganiseerd. Meer info vind je op www.alba.be. 
 

OVER WELKE ALTERNATIEVE MAATREGELEN GAAT 
HET?
 
Gemeenschapsdienst : onbetaald werken tot 150 uren (aan-
tal uren wordt bepaald door jeugdrechter) (kan gecombi-
neerd worden met een leerproject)

Leerproject Omgaan met drugs : individuele vorming van 
20 uren 

Leerproject Op maat : individuele vorming van 20 uren 
waarbij samen met de jongere gezocht wordt naar mogelijke 
werkpunten

Leerproject Rots & Water : groepsvorming van 20 uren rond 
thema’s als beïnvloeding en omgaan met agressie, vertrek-
kend vanuit een fysieke invalshoek

Leerproject Slachtoffer In Beeld : groepsvorming van 20 
uren waarbij gewerkt wordt rond slachtofferschap

Leerproject Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag :  indi-
viduele vorming van 20 uren, waarbij wordt stilgestaan bij 
de oorzaken en gevolgen van grensoverschrijdend gedrag (in 
samenwerking met I.T.E.R.)

Basta-project : duurt 6 maanden en omvat 30 uren gemeen-
schapsdienst, wekelijkse gesprekken met de begeleider, 
aanbod tot bemiddeling en 3 rondetafelgesprekken waarin 
werkpunten worden bepaald.



JE KOMT BIJ DE JEUGDRECHTER: WAT NU?

Je komt voor de jeugdrechtbank omdat je als minderjarige 
een strafbaar feit hebt gepleegd.  De jeugdrechter kan dan: 

· een waarschuwing geven,
· bepalen dat je thuis mag blijven, onder bepaalde voor-
waarden (bv. volgen van een leerproject, uitvoeren van 
een gemeenschapsdienst, verbod om bepaalde vrienden 
nog te zien, huisarrest,…),
· beslissen om je voor een bepaalde periode te plaatsen.
 
In jouw geval heeft de jeugdrechter beslist dat je mag 
thuisblijven en dat je een alternatieve maatregel moet 
uitvoeren. 

Deze alternatieve maatregel kan een gemeenschaps-
dienst, een leerproject, een combinatie van beide of een 
deelname aan een Basta-project zijn.

Het is een maatregel waarbij je zelf verantwoordelijk-
heid opneemt voor het herstellen van je fout(en). Wan-
neer de jeugdrechter een alternatieve maatregel oplegt, 
kom je terecht bij onze dienst Gambas.

WAAR KAN JE ONS BEREIKEN?
 

Gambas - Leuven
 
 Tiensesteenweg 134
 3001 Leuven (Heverlee)
 fax: 016| 84 57 32
 gambas@alba.be
 
 
 
Gambas - Brussel
 
 Vanderlindenstraat 17
 1030 Brussel (Schaarbeek)
 tel: 02| 219 80 80
 fax: 02| 245 96 19 
 gambas@alba.be

JE WORDT DOORGESTUURD NAAR GAMBAS: WAT 
DAN?
 

Bij een gemeenschapsdienst of leerproject

Nadat we van de jeugdrechter de opdracht  hebben ge-
kregen om je te begeleiden, nemen wij contact op met 
jou en je ouders en volgt er een kennismakingsgesprek. 
Tijdens dat gesprek bespreken we waar en wanneer je je 
werk- en/of leerproject kan uitvoeren. Nadien beginnen 
we er echt aan.
De maatregel eindigt met een evaluatiemoment en een 
afrondend gesprek met jou en je ouders. Wij maken ook 
een eindverslag op dat naar de jeugdrechter wordt ge-
stuurd. 
Als jouw maatregel goed verlopen is, kan de jeugdrech-
ter beslissen om je dossier af te sluiten. Als de maatregel 
niet goed verlopen is, kan de jeugdrechter een andere 
beslissing nemen.
 
Bij een Basta-project

Wanneer je gemotiveerd bent om gedurende 6 maanden 
deel te nemen aan een Basta-project word je niet (langer) 
geplaatst, maar moet je je o.a. engageren om gedurende 
30 uren te gaan werken, wekelijks gesprekken te voeren 
met je individuele begeleider en een aantal keren rond 
de tafel te zitten met je ouders, je consulent en je bege-
leider. Hierover gaat een verslag naar de jeugdrechter. 
 

Alba werkt met de 
steun van 


