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I. INLEIDING 

 

2017 zorgde op verschillende vlakken voor heel wat dynamiek in Alba.   

De collega’ s van ondersteunende begeleiding realiseerden een bezetting van 178%. Veel meer dan wat 

de overheid van ons verwacht.  Dit cijfer betekent dat onze medewerkers al het mogelijke doen om op 

zo veel mogelijk vragen in te gaan.  Tegelijkertijd stellen we vast dat we, afgaande op de vraag, makkelijk 

dubbel zo veel time-outs en onthemingen zouden kunnen organiseren.  Tenminste als de middelen dat 

zouden toelaten.  

In onze HCA afdelingen zien we ook een forse toename van het aantal dossiers.  De werkdruk was dus 

navenant. Hier zorgt een stijging van de dossiers wel voor een vergroting van de middelen (weliswaar 

pas in 2018), waar we eind 2017 al op geanticipeerd hebben door extra medewerkers aan te werven. 

In alle afdelingen was er dus een stijging van de werkdruk, maar stelden we vast dat er ook 

enthousiasme was om dit aan te pakken.  Veel appreciatie hiervoor! 

 

Met de volledige personeelsequipe werkten we aan een beleidsplan (2017-2022), vanuit de principes 

van verbreding, verdieping en vernieuwing.  U leest hierover meer verderop in dit verslag. 

 

Het Bemiddelingsburo kreeg (alweer) een nieuwe coördinator.  Dat deze verandering opnieuw heel wat 

energie kostte aan het team, maar ook aan elke individuele medewerker hoeft geen uitleg.  Vol 

vertrouwen kijken we nu naar de toekomst voor de uitbouw van deze afdeling.  

 

Ons vernieuwend project in de Grubbe werd verder gezet, maar ondertussen zetten we bij 

ondersteunende begeleiding een nieuw project in de stijgers.  In 2018 zullen we een systematisch 

aanbod doen van ervaringstrajecten aan de cliënten van Positieve  Heroriëntering uit de regio. 

Als we een blik op de toekomst werpen zal de vernieuwing niet stoppen.  Het nieuwe decreet over het 

Jeugd delinquentierecht zal ons uitdagen om nieuwe antwoorden te realiseren op bijvoorbeeld het 

“positief project” 

 

Ik herhaal mijn woorden van het voorbije jaar: Er is veel te doen in Alba en het blijft een fijne organisatie 

om voor te werken. 

 

Tom Herbots 

directeur 
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II. VOORSTELLING VAN DE ORGANISATIE 

1. Erkenning 

Alba heeft, als kleine organisatie, verschillende erkenningen bij het Agentschap Jongerenwelzijn: 

 Modulair kader: 

o 9 modules ondersteunende begeleiding, werkingsgebied Vlaams-Brabant en Brussel, we moeten 

jaarlijks 1080 begeleidingsdagen realiseren voor 108 jongeren. 

o 5 modules positieve heroriëntering, werkingsgebied Vlaams-Brabant en Brussel, we moeten 

jaarlijks 15 rechtstreeks toegankelijke, kortdurende begeleidingen realiseren. 

 Herstelgerichte en constructieve afhandeling (HCA) 

o Alba is erkend om herstelbemiddeling, herstelgericht groepsoverleg, gemeenschapsdienst en 

leerprojecten voor minderjarigen te organiseren voor de gerechtelijke arrondissementen Leuven 

en Brussel. 

De Provincie Vlaams-Brabant financiert verder nog een gedeelte van onze time-outwerking.  (15 time-

outs per jaar) 

 

2. Organisatiestructuur 

 
In het bovenstaand schema ziet u dat we naast de klassieke vzw-structuur met een algemene 

vergadering en een raad van bestuur ook nog een uitgebreide structuur hebben ter realisatie van onze 

werking.  

Algemene
Vergadering

Raad van Bestuur

Beleidsteam

Team 

Gambas

Team 
Ondersteunende 

Begeleiding

Team 
Bemiddelingsburo

Staf: 
Q-medewerker

Verantwoordelijk
e VTO & coaching

A-team:
Administratieve 

medewerkers
Logstieke 

medewerkers

Vrijwilligers
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De kern van onze organisatie bestaat uit drie teams waar respectievelijk ondersteunende begeleiding, 

gemeenschapsdienst en leerprojecten (Gambas) en herstelbemiddeling en hergo (Bemiddelingsburo) 

plaatsvinden. Het beleidsteam stuurt deze drie teams aan. Het A-team flankeert het geheel en zorgt 

voor de administratieve en logistieke ondersteuning. 

Daarnaast zijn er twee  staffuncties: kwaliteitsverantwoordelijke (20%VTE) en verantwoordelijke voor 

coaching van het beleidsteam en het ontwikkelen van een onthaal voor nieuwe medewerkers.  

 

 

 

 

  



  

 7 

III. VISIE OP KWALITEITSBELEID 

Begin 2016 formuleerden we expliciet onze visie op kwaliteit. Deze toetsten we bij alle medewerkers op 

de personeelsdag in maart 2016 en op de Algemene Vergadering van mei 2016.  We kunnen vol 

vertrouwen zeggen dat onze visie op kwaliteit breed gedragen wordt in de organisatie. We geven hem 

hier integraal weer: kwaliteit als verbinding12 

1. Vier benaderings- wijzen van Q 

Kwaliteitsvol werken betekent dat we ons werk goed doen en goed kunnen doen. We kunnen kwaliteit 

op verschillende manieren benaderen: 

Het-kant 

De meeste gekende kant is ongetwijfeld de vormelijke kant van kwaliteit: procedures, Q-handboeken, 

checklist… Het maakt Q tastbaar. We kunnen ernaar verwijzen omdat het op onze server staat of in de 

kast. Ook de normen uit wetgeving en de minimale kwaliteitsvereisten waaraan Alba als organisatie in 

de Bijzondere Jeugdzorg moet voldoen, horen hiertoe. Het is de het-kant van Q. 

Doorslaan in deze richting leidt tot bureaucratie en regelneverij. 

Zij-kant 

Een andere ingang om over Q na te denken is die van onze cliënten, ‘de gasten’: ieder van ons wil het 

beste voor hen. Als we iets doen, heeft het maar zin als het onze gasten ten goede komt. Maar ook 

andere stakeholders zoals overheden of tijdelijke geldschieters willen we plezieren. Het gaat over de 

kwaliteit die de gebruikers van ons verwachten. Het is de zij-kant van Q.  

Doorslaan in deze richting leidt tot dictatuur van externen waardoor we onze autonomie dreigen te 

verliezen. 

Ik-kant 

En dan hebben we uiteraard ons zelf: onze motivatie, onze gedrevenheid, ons kunnen. Vanuit onszelf 

willen we kwaliteit leveren, ieder van ons wil het goed doen. Het is de ik-kant van Q, een belangrijke 

bron van motivatie.  

Doorslaan in deze richting zou betekenen dat ieder van ons op zijn of haar eiland werkt. Daardoor zou 

veel Q verloren gaan. 

Wij-kant 

Tot slot, de vierde ingang, is die van onze manier van werken, de manier waarop we als ploeg samen 

werken, vorm geven aan de dagelijkse werking, met andere woorden onze cultuur. Dit heet de wij-kant 

van Q. Alleen deze vorm maakt het voor buitenstaanders heel moeilijk om tot de organisatie toe te 

treden en er deel van te worden. Er is weinig aantoonbaar. 

                                                           
1
 Voor de uitwerking van deze visietekst maken we een verbinding tussen het kwaliteitsdenken van D. Ofman 

(2010), Bezieling en kwaliteit in organisaties en het EFQM-model. 
2
 Voortaan vervangen we kwaliteit door Q 
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 Uit Ofman (2014, 183) 

Het mag duidelijk zijn dat we met elke kant slechts een deel van Q te pakken krijgen. Om genuanceerd 

en Qvol over Q te spreken, zijn de vier benaderingen of ingangen nodig. 

Waar het in Q om gaat, is verbinding tussen die vier ingangen. Elke ingang is nuttig in zoverre het ons 

helpt ons werk goed te doen: 

• Het-kant: procedures, handboeken en regels zijn slechts zinvol zolang het ons in staat stelt ons 

werk goed te doen. 

• Zij-kant: onze gasten en andere stakeholders zijn een blijvende inspiratie om ons werk goed te 

doen. 

• Ik-kant: ik zet met volle overtuiging mijn talenten, kwaliteiten en inspiratie in om ons werk goed 

te doen. 

• Wij-kant: wij hebben een manier van werken die bij ons past en die ons in staat stelt ons werk 

goed te doen. 

Het is ‘ons werk’ dat centraal staat, dat de verbinding vormt tussen de ik-, wij-, zij- en het-kant van het 

Qverhaal. Het is ‘ons werk’ dat de rode draad vormt in het werken aan Q. Het is ‘ons werk’ dat het DNA 

vormt van Alba. 

2. DNA van Alba 

We zien Alba als een levende organisatie met een duurzame kern. Net als DNA is de duurzame kern van 

Alba stabiel doorheen de tijd en verandert slechts zelden, enkel uit noodzaak. Alba is een levende, 

creërende organisatie die vanuit haar DNA antwoorden op veranderlijke noden en behoeften zoekt en 

geeft. 

Het DNA van Alba maakt van Alba wat Alba is. 
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Het DNA van Alba bestaat uit drie delen 

- Op de ene streng onze visie en missie; 

- Op de andere streng onze doelgroep; 

- Op de verbinding tussen beide strengen onze 6 kernwaarden 

We verduidelijken deze drie onderdelen: 

 

Visie en Missie 

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. 

 

Doelgroep 

kinderen, jongeren en jongvolwassenen 

 

Kernwaarden 

 Openheid 

 Empowerment 

 Verbinding 

 Respect 

 Participatie 

 Herstel 

3. DNA van Alba staat centraal 

Het DNA van Alba geeft richting aan alle lagen van de organisatie: van het werk met de kinderen, 

jongeren en jongvolwassenen tot de manier waarop onze organisatie zelf gestalte krijgt.  

Dat betekent vooral dat  
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 we doen wat we zeggen: we practice what we preach, we walk the talk3; 

 de kernwaarden toetssteen zijn van alles wat we doen zowel in de dagelijkse praktijk met de 

jongeren als doorheen de beleidsvoering en de beslissingen die we nemen. 

 

4. Een levende en creërende organisatie 

Alba is een levende en creërende organisatie: vanuit het DNA creëren we een aanbod voor onze 

doelgroep. Qbeleid is dan niet meer of minder dan het kanaliseren van de aanwezige energie in onze 

organisatie om vorm te geven aan ons DNA. De energie die elk van ons in zich voelt omdat we ons 

verbonden weten met het DNA van Alba (ik-kant), de energie die komt vanuit samenwerkingen en 

gedeelde gedrevenheid tussen Albanezen (wij-kant). En die energie wordt gevoed door de 

verwachtingen en noden van onze doelgroep (zij-kant) en krijgt een vormelijke neerslag in bijvoorbeeld 

een Q-handboek, een beschreven manier van werken (het-kant) opdat de energie blijvend gekanaliseerd 

wordt voor de uitvoering van onze maatschappelijke opdracht. 

Samen willen we deze energie mobiliseren en kanaliseren om steeds te kiezen voor en te werken aan de 

verbinding van onze kinderen, jongeren en jongvolwassen met zichzelf en hun directe en ruimere 

omgeving. Alba creëert een positief antwoord op hun noden en behoeften. Alba creëert daarvoor een 

structuur die maximaal de energie van ieder van ons kan kanaliseren en mogelijk maken voor de 

realisatie van onze visie.  

Alba wil zich zo organiseren dat de energie vrij kan stromen en we bezield raken om de visie van Alba te 

realiseren. 

5. Kwaliteitszorg is een permanente opdracht 

Werken aan Q gebeurt niet één keer per jaar of om de twee weken, het is een permanente opdracht, 

niet omdat we nog geen kwaliteit zouden leveren, maar omdat kwaliteit dynamisch en levend is en 

voortdurende reflectie vraagt om trouw te blijven aan het DNA van Alba: Q is nooit af. 

6. EFQM voor een systematische aanpak 

Om ons daarbij te helpen, maken we gebruik van een bestaand Qmodel: het EFQM-model. Dit laat ons 

toe systematisch aan Qbevordering te doen en de verschillende aspecten van Q voor een organisatie in 

beeld te houden. 

Het EFQM-model bestaat uit negen domeinen. Elk van die domeinen benaderen we vanuit de vier 

ingangen. Door een combinatie van beide modellen zorgen we voor een integrale benadering van Q. 

 

  

                                                           
3
 Dit vertaalt zich heel duidelijk in onze visie op leiderschap en leidinggeven.  
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EFQM 

 
 

Het EFQM-model onderscheidt de volgende negen kwaliteitsdomeinen4, opgedeeld naar: 

- input: de domeinen die we zelf in handen hebben en nodig zijn voor de uitvoering van onze 

kerntaken; hieronder vallen: 

o Leiderschap: 

o Personeelsbeleid 

o Beleid en strategie 

o Middelen en partners 

- Proces: de kerntaken die we uitvoeren; 

- Output: de resultaten die we neerzetten: 

o Gebruikersresultaten 

o Medewerkersresultaten 

o Maatschappelijke resultaten 

o Bedrijfsresultaten: de drie gebieden samen, aangevuld met financiële resultaten 

                                                           
4
 Voor meer toelichting bij de verschillende Qsdomeinen verwijzen we naar de Memorie van Toelichting van het 

Qsdecreet.  
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7. Q is bovenal een verbindingsvraagstuk 

 
Het zit al in de tagline van Alba’s logo en het is het 
leidend principe in ons Q-beleid: verbinding. En dit 
op verschillende manieren: 

- Verbinding tussen het EFQM-model en de 
vier benaderingswijzen van Q; 

- Verbinding tussen de motivatie van iedere 
individuele werknemer en het DNA van 
Alba; 
 

 

- Verbinding tussen ons aanbod en het DNA van Alba; 

- De concrete verbinding die we nastreven in ons werk: de verbinding van het kind, jongere of 

jongvolwassene met zichzelf en zijn directe en ruimere omgeving zodat het een plaats kan vinden 

in de maatschappij. 
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IV. KERNCIJFERS 

1. Bezetting 

 HCA  

 

2016   2017     

  GD LP20 LP40 HB Hergo GD LP20 LP40 HB Hergo 

Brussel 45 44 5 292 6 44 44 10 355 1 

Leuven 13 37 2 275 4 10 41 3 302 9 

Totaal 58 81 7 567 10 54 85 13 657 10 

LP 20u Iter: 24 

LP 40u Iter: 13 

 

Vaststellingen: 

 Zowel Leuven als BHV kent een stijging in het aantal aangemelde jongeren voor 

herstelbemiddeling. Dit komt mogelijks doordat we in 2017 hebben ingezet op overleg en 

evaluatie van de samenwerkingsafspraken met de parketten en de jeugdrechters. Hoewel onze 

verwijzers al heel goed denken aan herstelbemiddeling, stellen we vast dat overleg nuttig is. 

Onze verwijzers denken heel sterk aan een herstelgericht aanbod in feiten waar er duidelijk 

materiële schade is. Maar het is belangrijk onze verwijzers blijven te sensibiliseren dat ook in 

misdrijven waar materiële schade minder aan de orde is een aanbod van herstelbemiddeling 

zinvol is. We denken aan feiten zoals zedenfeiten, belaging of intrafamiliaal geweld. 

In BHV  besloten de parketten om ook in de dossiers waarin ze een jeugdrechter vorderen, een 

aanbod van herstelbemiddeling te doen. Ook dit kan verklaren waarom er een verhoogde 

instroom is bij de parketdossiers. 

De splitsing van Brussel, Halle, Vilvoorde bracht voor beide parketten verschillende 

veranderingen met zich mee. Hierdoor slipten sommige dossiers door de mazen van het net van 

het systematisch aanbod van herstelbemiddeling. De parketten gaven aan dat deze in 2017 

helemaal achter de rug waren, waardoor ook in de dossiers die zijn blijven liggen een aanbod 

van herstelbemiddeling werd gedaan. Ook dit kan een verklaring zijn voor de cijfers, althans 

binnen BHV. 

 Wat Hergo betreft stellen we geen stijging vast. Wel fluctueren de cijfers tussen de 

werkingsgebieden. Dit is een jaarlijkse vaststelling. 

 In Brussel stellen we een verdubbeling vast van het aantal BASTA-projecten. Dit duidt ons 

inziens op de nood aan alternatieven voor plaatsing en de nood om meer met de context te 

werken naar aanleiding van een MOF. We merken dat sommige van deze jongeren wel 

aangemeld werden bij een dienst voor contextbegeleiding maar dat men daar botste op de 

wachtlijst. Soms zag men om die reden net ook af voor een aanmelding contextbegeleiding.  
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 Ondersteunende Begeleiding  

Met 9 modules ondersteunende begeleiding bereikten we 216 jongeren en haalden we 2128 

begeleidingsdagen. Dat is een bezetting van 178,6 %. Er worden gemiddeld 9,9 begeleidingsdagen 

gepresteerd per dossier. 

 

Het is een uitdaging om de hoge vraag aan ondersteunende begeleiding in de regio flexibel te 

beantwoorden op een uitgebalanceerde manier tussen de draagkracht en draaglast van het team. Er is 

duidelijk meer vraag dan aanbod. Mocht het realiseerbaar zijn, zouden we een verdubbeling kunnen 

organiseren van het aantal time-outs of KET. Vaak ontgoochelen we partnerorganisaties door niet te 

kunnen ingaan op hun vraag. We constateren dat onze onafhankelijke positie naast onze specifieke 

actie- en   ervaringsgerichte aanpak een meerwaarde is in het aanbieden van ondersteuning.   

 

Werkvorm Jongeren Begeleidingsdagen 
Time-out 23 * 290,5 * 
KET 99 194 
Dagactiviteit Biez 41 267,5 
Dagactiviteit Brussel 26 311 **       
Ontheming 6 698 
BIV 
Intake 

1 
 

2,5 
41,5 

Enkel intake 20 10 
Andere OB 
Cliëntgericht overleg 

 271 
42 

Totaal 216 2128 
 

 

  

*Van de 23 time-outs organiseerden we er 14 extra gesubsidieerd met middelen van de provincie 

Vlaams-Brabant. 

**Try-out (dagactiviteit in Brussel) is georganiseerd in een samenwerkingsverband met Tonuso 

waardoor Try out structureel sterker kan uitgebouwd worden.  

      

 Positieve Heroriëntering 

In 2017 begeleidden we 7 gezinnen, met een totaal aan 168,3 begeleidingsuren. Dit geeft een 

bezettingsgraad van 58,4 %.  

We hebben ons vooral toegelegd op het ontwikkelen en uitwerken van methodieken voor gezinnen met 

jonge kinderen in samenwerking met MFC Combo, met focus op ervaringsgerichte activiteiten (zie 

verder). 

Onze ervaringen en uitgangspunten hebben we in een workshopprogramma verwerkt dat we in 2017 

tweemaal hebben aangeboden aan procesbegeleiders van PH in Vlaanderen waar telkens 16 mensen 

aan deelnamen.  
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Daarnaast werkten we samen met de andere PH-partners van de regio -de Wissel en Minor Ndako- om 

samen de PH werking op de kaart te zetten, afspraken met doorverwijzers te maken en netwerkvorming 

aan te bieden. 

 

2. Benutting  

 HCA: Cijfers slachtoffer-daderbemiddeling  

De cijfers worden weergegeven per werkingsgebied (Leuven en Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV)). 

Vervolgens geven we ook het totaal, dat soms ook uitgedrukt wordt in percentage. 

 

  

Aantal aangemelde minderjarige verdachten in 2017 

 

VERWIJZER BHV Leuven Totaal % 

Parket 308 226 534 82 % 

Parket (met vordering) 1 74 75 11 % 

Jeugdrechtbank 45 / 45 7 % 

Totaal 354 300 654 100 % 

 

  

In de overgrote meerderheid van de dossiers neemt het parket de beslissing tot aanbod van 

bemiddeling. In 82 % houdt het parket haar beslissing in beraad tot na afloop van het 

bemiddelingsproces. Voor 18 % van de minderjarige verdachten staat bij het aanbod van bemiddeling al 

vast dat zij voor de jeugdrechter moeten verschijnen. 

 

  

Het aantal (niet) opgestarte bemiddelingsprocessen (jongeren, aangemeld in 2017 en afgesloten in 

2017) 

 

  BHV Leuven Totaal % 

Opgestart 185 158 343 51 % 

Niet opgestart 200 131 331 49 % 

totaal 385 289 674 100 % 

  

Ongeveer de helft van de bemiddelingen aangemeld en afgesloten in 2017 startten op. Deze tabel 

vermeldt niets over de jongeren die aangemeld zijn in 2017 en waarvan het bemiddelingsproces nog 

lopend is in 2018. 
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Geslacht van de aangemelde jongeren in 2017 

 

GESLACHT BHV Leuven Totaal % 

Mannelijk 307 256 563 86 % 

Vrouwelijk 46 40 86 13 % 

Onbekend 1 4 5 1 % 

Totaal 354 300 654 100 % 

  

Zowel in Leuven als in BHV zijn de overgrote meerderheid van de jongeren jongens. Slechts 13 % zijn 

meisjes. 

  

  

Leeftijd van de aangemelde jongeren in 2017 (op moment van de feiten) 

 

LEEFTIJD BHV Leuven Totaal % 

7-9 1 0 1 0 %  

10 3 0 3  0,5 
% 

11 4 5 9 1 %  

12 8 5 13  2 % 

13 27 25 52  8 % 

14 56 36 92  14 % 

15 61 68 129  20 % 

16 65 73 138  21 % 

17 64 42 106  16 % 

18+ 5 1 6  1 % 

onbekend 60 45 105  16 %  

Totaal 354 300 654 100 
% 

  

De meeste jongeren bevinden zich in de leeftijdsklasse 15 tot 17 jaar. Amper 2 % van de jongeren is 

jonger dan 12 jaar. Voor 16 % van de aangemelde jongeren is de leeftijd onbekend. 

  

 

Afloop van de volledig doorlopen bemiddelingsprocessen ( d.i. opgestart en niet voortijdig afgehaakt) 

 

VOLLEDIG DOORLOPEN 
BEMIDDELING 

BHV Leuven Totaal % 

Beëindigd met akkoord 100 115 215 70 % 

Beëindigd met gedeeltelijk akkoord 1 2 3 1 % 

Beëindigd zonder akkoord 52 35 87 29 % 

TOTAAL 153 152 305 100 % 
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In 70 % bereiken de partijen een volledig akkoord. Een akkoord kan mondeling of schriftelijk zijn. 29 % 

van de bemiddelingsprocessen werd afgesloten zonder akkoord. 

 

 

Waarom wordt een bemiddelingsproces voortijdig stopgezet in 2017 ? 

 

VROEGTIJDIG GESTOPT BHV Leuven Totaal % 

verdachte haakt af 15 1 16 42 % 

Slachtoffer haakt af 17 4 21 55 % 

Beide partijen haken af / 1 1 3% 

Bemiddelaar haakt af / / / / 

TOTAAL 32 6 38 100 % 

  

Deze tabel zegt iets over de bemiddelingsprocessen die opstartten, maar voortijdig beëindigd werden. 

Slechts 38 bemiddelingsprocessen werden voortijdig stopgezet (vrijwilligheid). 

Meestal lag dit langs slachtofferzijde.  Toch zien we ook dat het regelmatig ook om de verdachte ging. 

  

 

Reden van het niet opstarten van een bemiddelingsproces (voor zover dossier werd afgesloten in 

2017) 

 

NIET OPGESTART BHV Leuven Totaal % 

Alles geregeld door 
partijen 

31 19 50 15 % 

Alles geregeld door 
politie 

0 0 0 0 % 

Slachtoffer heeft geen 
vraag meer 

54 43 97 29 % 

Slachtoffer reageert niet 
op het aanbod 

  

18 
11   

29 
  

9 % 

Slachtoffer niet 
bereikbaar 

9 0 9 3 % 

Slachtoffer wenst geen 
bemiddeling 

31 37 68 21 % 

Jongere reageert niet op 
aanbod 

10 6 16 5 % 

Jongere niet bereikbaar 5 0 5 1 % 

Jongere wenst geen 
bemiddeling 

25 12 37 11 % 

Jongere ontkent de feiten 14 3 17 5 % 

Voldoet niet aan criteria 1 0 1 0,4 % 

Onbekend 2 0 2 0,6 % 

Totaal 200 131 331 100 % 
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In 29 % van de dossiers heeft het slachtoffer geen vragen meer op het moment van contactname door 

de bemiddelaar; een bemiddelingsproces hoeft niet meer op te starten.  

In 33% vindt er geen bemiddelingsproces plaats omwille van redenen vanuit het slachtoffer ( wenst geen 

bemiddeling, is niet bereikbaar of reageert niet op het aanbod). In 22 % vindt er geen bemiddeling 

plaats omwille van redenen vanuit de verdachte (niet bereikbaar, wenst geen bemiddeling, ontkenning). 

 

 

Aard van het bemiddelingsproces (dossiers die in 2017 opstartten en afsloten) 

 

 BHV Leuven Totaal % 

Direct 19 34 53 15 % 

Indirect 146 113 259 76 % 

Ontmoeting 2 2 4 1 % 

Blanco 18 9 27 8 % 

Totaal 185 158 343 100 % 

  

De overgrote meerderheid van de bemiddelingsprocessen verloopt indirect (76 %). Dit betekent dat 

partijen elkaar niet face to face zien maar de bemiddelaar van het begin tot het einde pendelt tussen de 

partijen. Zéér uitzonderlijk vindt er een ontmoeting plaats, dit betekent dat partijen, in het kader van 

het bemiddelingsproces elkaar zien zonder de aanwezigheid van de bemiddelaar. 

 

 

Duur van een bemiddelingsproces van de in 2017 afgesloten dossiers? 

 

 feiten tot 
aanmelding 

aanmelding 
tot 1ste 
contact 

1ste contact 
tot 
Eindverslag 

1ste contact tot 
opstellen 
opvolgingsverslag  

Opvolgings
verslag tot 
effectieve 
uitvoering 

< 1 maand 18 407 101 12 5 

1 à 2 
maanden 

34 140 75 31 10 

2 à 3 
maanden 

34 23 58 31 18 

3 tot 6 
maanden 

169 10 44 106 10 

6 tot 12 
maand 

219 0 18 85 16 

> 1 jaar 91 0 3 19 1 

> 2 jaar 19 0 1 0 1 

Fout of 
gelijktijdig 

1 5 0 1 0 

Totaal 
dossiers 

585 585 300 285 61 
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Opvallend is de vaak lange tijd die er verloopt tussen de feiten en het aanbod van bemiddeling. In meer 

dan  de helft van de dossiers betreft dit een half jaar of meer.  

Zodra partijen het aanbod hebben ontvangen (aanbodsbrief vanuit het parket), schiet het 

Bemiddelingsburo meteen in actie. In 70% van de dossiers is er binnen één maand reeds een eerste 

contact. Naar het einde van 2017 kampten we in BHV met een wachtlijst, waardoor het toen niet meer 

mogelijk was om binnen de maand op te starten. 

Vervolgens moeten we uitsplitsen of partijen al dan niet een overeenkomst afsloten. Is er geen 

overeenkomst, dan wordt het eindverslag in 93 % van de dossiers verstuurd binnen de 6 maanden na 

aanmelding. Werkten de partijen wel aan een overeenkomst, dan spreekt het voor zich dat de periode 

iets langer duurt. In 63% van de dossiers wordt de overeenkomst binnen zes maanden ondertekend. De 

uitvoering van de overeenkomst neemt op 2 dossiers na maximum zes maanden in beslag. 

 

 

Tabel: Vormen van herstel  

 BHV Leuven Totaal 

Zuiver info-overdracht 22 19 41 

Financieel herstel 58 46 104 

Teruggave 0 3 3 

Excuses 51 70 121 

Klussen in natura 3 14 17 

Belofte met rust laten 6 12 18 

Belofte nooit meer 
doen 

15 25 40 

Andere belofte(n) 0 1 1 

Brief aan slo 11 2 13 

Vrijwilligerswerk 2 2 4 

Andere 5 4 9 

Totaal 173 198 371 

 

Herstel is heel individueel en er zijn verschillende manieren om tot herstel te komen. In 1 

bemiddelingsproces kunnen verschillende vormen van herstel afgesproken zijn. Vormen van herstel die 

vaak terugkomen zijn het overbrengen van excuses (1) en afspraken maken rond een financiële 

terugbetaling (2). In enkele gevallen komen verdachte en slachtoffer overeen dat de verdachte 

vrijwilligerswerk zal doen (herstel aan de maatschappij als herstel voor het slachtoffer). 

 

 

Kwalificatie van de feiten waarvoor bemiddeling wordt aangeboden 

 

KWALIFICATIE BHV Leuven Totaal 

Zedenfeiten 23 (6) 20 (8) 43 

Afpersing 5 (2) 9 (0) 14 

Andere  21 (13) 8 (5) 29 

Bedreigingen 14 (3) 19 (9) 33 
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Belaging/stalking 4 (4) 6 (4) 10 

Beschadigingen 40 (19) 64 (50) 91 

Diefstal dmv braak, inklimming, 
valse sleutel 

  
12 (10) 

5 (2)   
17 

Diefstal met geweld of 
bedreiging 

10 (6) 17 (9) 27 

Diefstal met vertoon wapens 1 (1) 10 (8) 11 

Diefstal (auto, brom-moto-) 9 (5) 0 9 

Diefstal met verzwarende 
omstandigheden 

  
10 (6) 

1 (1)   

Gewone diefstal 35 (12) 21 (16) 56 

Gewone fietsdiefstal 1 (0) 4 (2) 5 

Heling 4 (1) 1 (1) 5 

huisdiefstal 1 (1) 0 1 

Misbruik van vertrouwen 4 (2) 1 (1) 5 

Onbekend 0 1 1 

Onopzettelijke slagen en 
verwondingen 

  
1(0) 

 
0 

  
1 

Brandstichting (opzettelijk of 
poging 

  
4 (3) 

10 (5)   
14 

Opzettelijke slagen en 
verwondingen 

  
78 (34) 

63 (29)   
141 

Poging doodslag 1 (1) 0 1 

Racisme 0 1 (0) 1 

Weerspanningheid persoon met 
openbare hoedanigheid 

  
4 (4) 

3 (1)   
7 

Wederzijdse slagen en 
verwondingen 

  
10 (7) 

17 (6)   
27 

Winkeldiefstal 13 (5) 27 (10) 40 

 

 

De kwalificaties die het meest voorkomen zijn diefstal (in het algemeen) (166), opzettelijke slagen en 

verwondingen (168) en beschadigingen (91). De cijfers die in de tabel tussen haakjes staan geven aan 

hoeveel bemiddelingen in die kwalificatie opstartten. 
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Leeftijd van het slachtoffer (obv de aangemelde dossiers in 2017) 

 

 BHV Leuven Totaal %  

< 18 jaar 157 184 341 54 % 

18 j – 25 j 44 67 111 18 % 

26-40  33 26 59 9 % 

41 - 60 52 45 97 15% 

61-80 11 1 12 2 % 

> 80 6 4 10 2 % 

onbekend 1 0 1 0 % 

totaal 304 327 631 100 % 

  

Meer dan de helft van de slachtoffers is jonger dan 18 jaar.  18 % van de slachtoffers bevindt zich in de 

leeftijdscategorie 18 jaar tot 25 jaar. 15 % is tussen 41 en 60 jaar. 

 

  

Hoedanigheid van het slachtoffer (obv de aangemelde dossiers in 2017) 

 

  BHV Leuven Totaal % 

Rechtspersoon 74 72 146 17 % 

Natuurlijk 
persoon 

304 327 631 76 % 

Onbekend 1 54 55 7 % 

Totaal 379 453 832 100 % 

  

In de overgrote meerderheid gaat het steeds om natuurlijke personen als slachtoffer. 

  

  

 HCA Cijfers : Herstelgericht Groepsoverleg 

 

Hieronder geven we enkele cijfers weer over het Herstelgericht Groepsoverleg. Zoals u kan zien zijn deze 

aantallen veel kleiner dan bij herstelbemiddeling. Hergo kan enkel doorverwezen worden door een 

jeugdrechter. 

Ook hier maken we een onderscheid tussen BHV en Leuven, om vervolgens het totaal weer te geven. 

 

 

Aantal al dan niet opgestarte hergo’s in 2017 

 

  BHV Leuven Totaal 

Opgestart 2 1 3 

Niet opgestart 1 8 9 

Totaal 3 9 12 
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In 2017 werden 12 jongeren aangemeld voor hergo. Voor een kwart van de jongeren startte de hergo 

op. Een hergo die opstartte, leidde ook tot een bijeenkomst. 

  

 

Reden van het niet opstarten van een Hergo 

 

  BHV Leuven Totaal 

Slachtoffer wenst geen hergo 0 5 5 

Onbekend 1 3 4 

Totaal 1 8 9 

  

Voor 9 aangemelde jongeren startte geen hergo op. 5 maal kwam dit doordat het slachtoffer niet 

wenste in te gaan op het aanbod. Voor 4 jongeren is de reden onbekend. 

  

 HCA: Provinciaal vereffeningsfonds 

 

In het kader van een bemiddelingsproces is het voor de minderjarige verdachten mogelijk om gebruik te 

maken van het vereffeningsfonds. Jongeren kunnen dan gaan werken voor een VZW of een andere 

organisatie zonder winstoogmerk. Het bedrag dat ze verdienen door te werken wordt rechtsreeks aan 

het slachtoffer uitbetaald. Het vereffeningswerk gebeurt dus steeds in samenspraak met het slachtoffer.  

 

Aantal aanvragen voor het Provinciaal vereffeningsfonds in 2017 

 

  BH
V 

Leuven Totaal 

Aantal aanvragen 4 9 13 

  

Alle aanvragen werden goedgekeurd. De 13 jongeren waren allemaal jongens. 

  

Leeftijd van de aanvrager 

 

LEEFTIJD Totaal 

12 jaar 2 

13 jaar 1 

14 jaar 4 

15 jaar 2 

16 jaar 2 

17 jaar 2 

18 jaar 0 

Totaal 13 

  

Zoals u in de tabel kan zien varieert de leeftijd. In alle leeftijdscategorieën zijn er jongeren die wensen 

gebruik te maken van het vereffeningsfonds. 
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Overzicht van de feiten 

 

KWALIFICATIE Totaal 

Vandalisme 9 

Geweld 1 

Diefstal 3 

Totaal 13 

 

Het spreekt voor zich dat het hier gaat om misdrijven waarbij er sprake is van materiële schade, vandaar 

deze kwalificaties. 

 

 

Al dan niet uitvoering van het vereffeningswerk 

 

  Totaal 

Volledig uitgevoerd 9 

Gedeeltelijk uitgevoerd 0 

Niet gestart 1 

Lopende in 2018 3 

TOTAAL 13 

  

De meerderheid van de jongeren slaagt erin om het vereffeningswerk volledig te verrichten. Voor drie 

jongeren werd het werk nog niet uitgevoerd in 2017. 

 

 HCA: Cijfers leerprojecten – gemeenschapsdiensten – BASTA  

 

We geven achtereenvolgens de verdeling weer per arrondissement van de juridische aard van de 

maatregel, geslacht van de jongere, het soort maatregel en het aantal uren gemeenschapsdienst. 

o Juridische aard maatregel 

 Brussel Leuven 

Arrest 2  

Beschikking 26 28 

Vonnis 47 24 

Eindtotaal 75 52 

 

o Geslacht jongere 

 Brussel Leuven 

Mannelijk 69 48 

Vrouwelijk 5 2 

Eindtotaal 74 50 
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o Soort maatregel 

 Brussel Leuven 

GD 44 10 

LP 40u 10 3 

LP drugs 4 8 

LP op maat 16 25 

LP R&W 18 4 

LP SGG 4 1 

LP SIB 6 4 

Eindtotaal 102 55 

 

Tegenover vorige jaren stellen we een daling vast van het aantal leerprojecten Slachtoffer in Beeld. Een 

echte verklaring hebben we hier niet voor. Wel merkten we de voorbije jaren dat het samenstellen van 

een groep niet altijd evident is. 

o Aantal uren gemeenschapsdienst 

 Brussel Leuven 

10 1  

20 6 2 

30 13 7 

40 16 1 

50 2  

60 2  

70 1  

100 1  

120 2  

Eindtotaal 44 10 

 

 Ondersteunende Begeleiding 

Hieronder benoemen we de sectoren die jongeren aanmelden waarvoor ondersteuning aangeboden is 

 

sector 2016 2017 

BJB 55,9% 51,8% 

Psychiatrie 14,7% 18,5% 

VAPH 11,8%   8,4% 

Onderwijs (CLB) 5,8% 16,8% 

Gemeenschapsinstellingen 11,8%  3,5% 

Andere   1% 
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Overzicht van leeftijden van de begeleide jongeren 

 

Onder de 10 jaar              5% 

9 - 10 jaar                          5% 

11- 12 jaar                     10,5% 

13- 14 jaar                     16,6%  

15- 16 jaar                     23,8% 

17- 18 jaar                     30,6% 

18 +                                   8,5% 

3. Organisatiecijfers 

 Personeelsbezetting 

In 2017 stelden we gemiddeld  40,25 mensen te werk of 32,14 voltijdse equivalenten. 

Onderstaande tabellen geven de verdeling per team weer. We merken op dat de fluctuaties bij 

ondersteunende begeleiding veroorzaakt worden door het geregeld in dienst nemen van freelancers. 

In het Bemiddelingsburo is er op het eind van 2017 een toename van het aantal medewerkers.  Er was 

een grote dossierdruk en we konden al anticiperen op de verwachting van een verhoging van de 

middelen in 2018. 

 

Aantal mensen         

2017 Gambas 
Onderst. 
Beg. 

bemidd 
buro A-team Alba 

Jan 9 11 11 7 38 

Feb 9 10 11 7 37 

Mrt 9 11 13 7 40 

Apr 9 10 13 7 39 

Mei 9 11 13 7 40 

Jun 9 11 13 7 40 

Jul 9 11 13 7 40 

Aug 9 11 14 7 41 

Sep 9 11 14 7 41 

Okt 9 12 14 7 42 

Nov 9 12 14 7 42 

Dec 9 12 14 8 43 

gemiddeld 9,00 11,08 13,08 7,08 40,25 
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Aantal VTE         

 2017 Gambas 
Onderst. 
Beg. 

bemidd 
buro A-team Alba 

Jan 6,7 8,75 10,2 5,15 30,8 

Feb 7,5 7,45 10 4,95 29,9 

Mrt 7,5 8,25 11,3 4,95 32 

Apr 7,5 8,25 11,3 4,95 32 

Mei 7,5 8,25 11,3 4,95 32 

Jun 7,5 8,45 11,3 4,95 32,2 

Jul 7,5 8,1 11,3 4,95 31,85 

Aug 7,3 8,1 12,3 4,95 32,65 

Sep 7,3 8,3 12,3 5,35 33,25 

Okt 7,2 8,8 12,3 4,7 33 

Nov 7,2 8,8 12,3 4,7 33 

Dec 7,2 8,8 12,3 4,7 33 

gemiddeld 7,33 8,36 11,52 4,94 32,14 

 

 

 

In onderstaand diagram geven we de leeftijdsverdeling van de medewerkers binnen Alba weer: 

 

 
 

De verdeling tussen mannen en vrouwen kan je hieronder zien. 

 

Alba 2017: leeftijd 

-34j

-45j

-54j

+55j
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Wanneer we inzoomen op de teams: 

  

  

 

  

21% 

79% 

Alba 2017: m/v 

Man

Vrouw

7% 

93% 

BB 12/2017 

Man

Vrouw

44% 
56% 

Gambas 12/2017 

Man

Vrouw

27% 

73% 

DOB 12/2017 

Man

Vrouw

25% 

75% 

Ateam 12/2017 

Man

Vrouw
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 Vormingsdagen 

Omschrijving opleiding aantal uren 
Trefdag Moderator 14 

Vertrouwen tussen organisaties van justitie 4 

Wijkplaats 3,5 

Studiedag Faro 4 

European forum: congres 7 

Herstel GI De Kempen 7 

Wijkplaats 3,5 

Rots en Water training 3d 48 

PH 21 

Bemiddelingsovereenkomsten 3 

Trefdag Moderator 35 

Radicalisering een complex verhaal 14 

Herstel GI De Kempen 7 

Slotconferentie Ris-K II 7 

Beeldend werken in bemiddeling 7 

Symposium Gemeenschapsinstellingen 28 

Out-of-the-box handelen in het werken rond radicalisering 7 

Herstel GI De Kempen 28 

Summerschool Milaan 63 

De Roos van Leary 12 

Werken met creatieve en procesbevorderende experimenten 7 

Intervisie Ethische kwesties 7 

Herstel GI De Kempen 7 

Regionale infomomenten één gezin - één plan 3 

Slotconferentie Ris-K II 7 

Gate adventure therapy congres 42 

trefdag Thuisloosheid 7 

workshop 1 

debatlunch 2 

workshop Belinda Hopkins 7 

outdoor Begeleider 4d 28 

Summerschool Barcelona 28 

Vertrouwen tussen organisaties van justitie 4 

navorming welzijn 4 

  477 
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V. ZELFEVALUATIE 

1. Kwaliteitszorg 

Zelfevaluatie 2016 2017 

Kwaliteitszorg 2   

Organisatie en visie 2  2 

Betrokkenheid 2 2 

Methodieken en instrumenten 2  2 

Verbetertraject 2 2 

We ondernamen verschillende acties die inspelen op dit kwaliteitsdomein. Zo blijven we het 

kwaliteitshandboek verder uitwerken, wordt de laatste hand gelegd aan de beslissingsmatrix die 

duidelijkheid moet verschaffen over de autonome ruimte van elk niveau binnen Alba en stond 2017 in 

het teken van het beleidsplan (zie verder). 

 

2. Kernprocessen 

Inschatting gebeurde door de teamcoördinatoren.  

 

Kernprocessen HCA-BB 
HCA-

Gambas 

OB/PH ALBA 

Onthaal van de gebruiker    3   

Doelstellingen en handelingsplan 
 

3   

Afsluiting en nazorg    3   

Pedagogisch profiel 
 

3   

Dossier-beheer    3   

3. Gebruikersresultaten 

Gebruikersresultaten 2016 2017 

Klachten-behandeling 2 3 

Gebruikers-tevredenheid  2  1* 

Effect van de hulpverlening 1 1 
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4. Medewerkersresultaten 

 

 

We benoemen een aantal actiepunten van het voorbije jaar met impact op dit kwaliteitsdomein 

 WG Zorg: is gestart eind 2016 en kwam 7 x samen in 2017 om adviezen te formuleren inzake 

een Alba zorgbeleid vanuit een waarderende en krachtgerichte visie. De werkgroep werkt 

daarnaast aan een preventiebeleid inzake burn-out dat geïntegreerd zal worden in het 

zorgbeleid.  

Hun adviezen zijn in 2017 verschillende keren teruggekoppeld naar het Beleidsteam en de RVB. 

Begin 2018 zal dit beleid geïmplementeerd worden. Er is een duidelijk kader inzake 

selectieprocedure en aanwerving. Nieuwe medewerkers worden systematischer opgevolgd in 

hun startperiode, krijgen een peter of meter toegewezen die hen ondersteunt, nemen deel aan 

een algemene onthaal dag binnen Alba. 

 De WG (S)GOG kende in 2017 een trage opstart en gaat actiever aan het werk in 2018. 

 Het sociaal overleg werkte in 2017 voornamelijk rond het bespreken en herwerken van het 

vroegere vademecum tot een nieuw huishoudelijk reglement inzake arbeidsverhoudingen 

tussen werkgever- werknemers. We verwachten een eindproduct in de loop van 2018.  

5. Samenlevingsresultaten 

Samenlevingsresultaten 2016 2017 

Waardering strategische partners    2 

Maatschappelijke opdrachten / 

tendensen 
  

 2 

 

We zetten een aantal acties op dit domein in het licht: 

 In 2017 startten we binnen HCA met evaluatiegesprekken met onze verwijzers. Het is onze 

betrachting om de hersteltoets zo levendig mogelijk te houden/maken bij onze verwijzers die 

hoofdzakelijk een juridische bril opzetten met het oog op een systematisch aanbod van 

herstelbemiddeling. In 2017 hebben we het parket van Leuven, Halle-Vilvoorde en het parket 

van Brussel bereikt. 

 Sinds 2005 werken we binnen het Bemiddelingsburo Leuven met vrijwilligers. Op deze wijze 

proberen we de samenleving binnen te brengen in bemiddeling. Hierbij verwijzen we naar de 

doelstellingen van de vrijwilligerswerking: 

1. De helpende samenleving concreet en zichtbaar binnenbrengen bij een conflict 

Medewerkersresultaten 2016 2017 

Personeels-tevredenheid  nvt nvt 

Indicatoren en kengetallen 1 2 
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2. Het antwoord op een misdrijf zoveel mogelijk terug onder medemensen afhandelen en niet 

alleen in de rechtbank 

3. Het vertrouwen van slachtoffer en dader in de samenleving herstellen  

4. Partijen stimuleren om zelf bij te dragen tot de rechtspraak 

In 2017 hebben we specifiek ingezet om deze vrijwilligerswerking uit te breiden naar Brussel en 

Halle-Vilvoorde. Op deze wijze werken we met het ganse Bemiddelingsburo aan deze 

samenlevingsdoelen. 

 Als HCA- dienst sluiten we mee aan op het coördinatorenoverleg van alle HCA-diensten. Samen 

met BAAB nam Alba het afgelopen jaar het voorzitterschap en de externe vertegenwoordiging 

van HCA Vlaanderen op zich.  

 Alba hernieuwde haar engagement voor het voorzitterschap van het IROJ Vlaams-Brabant.  

 In 2017 werd Alba gevraagd om deel te nemen aan het Project Leuven Restorative City (LCR). 

Gezien de herstelgerichte bril van Alba sprak het voor zich om hieraan deel te nemen. De actieve 

leden zijn: KU Leuven, stad Leuven, CAW, Moderator vzw, ALBA vzw, Arktos vzw, Vormingplus, 

Vlerick, eigen kracht conferentie EKC. De algemene doelstelling is om herstel- en 

bemiddelingsgerichte vormen van conflicthantering te ondersteunen en te promoten in 

verschillende Leuvense settings, dicht bij de burgers zoals buurten, scholen en op de werkplaats.  

Op de stuurgroep bespreken we bijvoorbeeld Leuvense casussen en reiken we tools aan 

herstelgericht om te gaan met deze casussen. LRC gaat hierbij projectmatig te werk: 

o Fase 1: informatie en sensibilisering ruime publiek 

o Fase 2: werken aan gedragsmatige verandering 

o Fase 3: Bestaande bemiddelingsaanbod in Leuven beter toegankelijk te maken voor de 

burgers.  

Specifiek richt LRC zich op scholen, buurten, sportverenigingen en arbeidsorganisaties. 

Deelname vertaalde zich in 2017 in maandelijkse bijeenkomsten. 

 Alba is in zowel Brussel als Leuven lid van het netwerk Samen Tegen Schooluitval. Alba heeft ook 

een aanbod in deze materie via zowel DOB als het Gambasproject Weer-Staan (zie verder). 

 

VI. TERUGBLIK 2017 

1. Innovatief project: Samenwerking HCA – GI De Grubbe  

2017 was het jaar waarin we effectief van start gingen met de activiteiten in gemeenschapsinstelling De 

Grubbe. De focus lag vooral op het informeren van de medewerkers en de jongeren over de 

herstelfilosofie en het HCA-aanbod, en het starten van een vormingscyclus voor jongeren. 

 

Ter conclusie van ons eerste werkjaar, lezen we uit het evaluatierapport: 
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 Hoe goed doelstellingen bereikt? 

o Spoor 1 

Onder het eerste spoor 'het huidig HCA-aanbod kenbaar maken aan personeel en jongeren van de 

gemeenschapsinstelling' onderscheiden we twee deeldoelstellingen: 1) Bekendmaking HCA-aanbod aan 

medewerkers, jongeren en ouders; en 2) Actief herstelrechtelijk aanbod realiseren. 

 

Wat de eerste deeldoelstelling betreft, kunnen we stellen dat we deze grotendeels gerealiseerd hebben. 

We stellen wel vast dat we niet alle leerkrachten en opvoeders bereikt hebben. Naar ons aanvoelen is 

het verloop binnen het personeel van De Grubbe één van de verklaringen hiervoor. De PST en directie 

kennen dit verloop niet: deze hebben we voltallig bereikt. 

Ook de jongeren bereikten we goed. Na enkele keren nam het personeel van De Grubbe dit over van de 

medewerkers van Alba.  

Het bereiken van de ouders van de jongeren blijft een pijnpunt. We stuurden onze aanpak verschillende 

keren bij. Telkens dienden we vast te stellen dat we onvoldoende ouders bereikten.  

 

Wat de tweede deeldoelstelling betreft, stellen we vast dat we deze doelstelling niet ten volle hebben 

bereikt. Sporadisch ontving de contactpersoon binnen Alba vragen om een herstelrechtelijk aanbod aan 

te vragen (een drietal). Verder stellen we vast dat we tot op heden nog geen vraag hebben gedispatched 

naar de andere HCA-diensten. 

 

Langs de andere kant is het vermeldenswaard dat we via vanuit PST enkele signalen opvangen die 

duiden op een meer aanwezige herstelgerichte kijk. Er is binnen de PST meer aandacht voor de 

hersteltoets sinds de opstart van het innovatief project. Zo brengen maatschappelijk werkers en 

psychologen het thema 'herstel' meer aan en laten ze het minder afhangen van de jongere. Zo wordt 

herstel bespreekbaar gemaakt, ook als de jongere er niet zelf over begint. 

o Spoor 2 

Het tweede spoor ‘het herstelgericht werken in De Grubbe te versterken’ kent drie deeldoelstellingen 

die we elk individueel willen evalueren. 

 

De deeldoelstelling ‘installatie vormingscyclus herstelgerichte thema’s in lessenpakket van de jongeren’ 

is in onze ogen goed gerealiseerd. Dit blijkt zowel uit de grote regelmaat als uit de inhoudelijk positieve 

evaluaties van de jongeren. Het bereiken van alle jongeren lag niet in het opzet, toch wisten we 48 

unieke jongeren te bereiken. Bovendien wordt de meerwaarde van deze vormingscyclus door beide 

samenwerkingspartners erkend. Ook de samenwerking hierin loopt goed: werkpunten zijn bespreekbaar 

en worden aangepakt. Dit is ook merkbaar in veranderingen doorheen het jaar zoals effectief jongeren 

op de reservelijst laten aansluiten en het draaiboek voor een vlottere praktische organisatie. 

 

De deeldoelstelling ‘versterking van herstelgericht werken door begeleiders’ is slechts gedeeltelijk 

gerealiseerd in die zin dat belangrijke stappen gezet zijn en we samen in onze samenwerking kijken hoe 

we de herstelgerichte kijk nog kunnen versterken.  
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De derde deeldoelstelling ‘concrete ondersteuning vanuit herstelexpertise naar aanleiding van ad hoc 

vragen’ sluit aan bij de evaluatie van de voorgaande. Om dit ten volle te realiseren willen we samen 

verder bouwen op reeds aanwezige elementen: zo zitten er belangrijke herstelgerichte elementen in de 

methode Life Space Crisis Intervention die gehanteerd wordt in De Grubbe naar aanleiding van 

conflicten. 

 

o Spoor 3 

Onder het derde spoor ‘de drie geraakte partijen volwaardig te betrekken in een hersteltraject’ 

onderscheiden we vier deeldoelstellingen: 1)uitklaring van het concept, 2) de praktische 

randvoorwaarden en de rollen van de verschillende partijen, 3)een communicatieproces starten tussen 

de verschillende geraakte partijen (verdachte, slachtoffer en samenleving) in een klein aantal testcases, 

en 4) formuleren van een herstelplan op maat van de geraakte partijen in een klein aantal testcases. 

 

Gezien de ontwikkelingen in het decreet jeugddelinquentierecht en meer bepaald de figuur van het 

positief project en mede door organisatorische belemmeringen binnen Alba is in de loop van het project 

afgezien van de derde doelstelling. Er moesten teveel hordes genomen worden die voor Alba niet langer 

realiseerbaar waren binnen de termijn. Bovendien is de idee van het hersteltraject maximaal vertaald 

geworden naar het positief project en richten de inspanningen binnen Alba zich momenteel daar op. Het 

blijft wel belangrijk om te kijken hoe het positief project kan aansluiten op de werking van het 

oriëntatiecentrum.  

 Aandachtspunten en ontwikkelingen in de toekomst 

Het belangrijkste aandachtspunt blijft het herstelgericht werken binnen GI De Grubbe waarbij we samen 

met De Grubbe willen na denken hoe we dit verder kunnen realiseren. Zo willen we ook meer 

rechtstreekse casusondersteuning geven op een flexibele manier. 

 

Gedurende de samenwerking tussen De Grubbe en Alba merkten we dat goede 

samenwerkingsafspraken nodig zijn. Het is belangrijk om hier alert voor te blijven. Dit voorkomt 

misverstanden en bevordert de continuïteit.  1 à 2 aanspreekpersonen per organisatie lijkt ons ideaal. 

 

We schatten in dat we in de toekomst verdere vormingen rond herstel organiseren voor het personeel 

om het herstelgericht klimaat binnen De Grubbe te doen slagen. We bereikten immers nu al niet de 

volledige ploeg. Bij deze vormingen dienen we (meer) aandacht te hebben voor een soort van 

vervolgtraject. Hiermee bedoelen we: "Hoe afwezigen informeren, hoe het herstelgericht denken 

levendig houden in alle geledingen, … 

 

Gezien iedereen overtuigd is van het belang om ouders/opvoedingsverantwoordelijken van in het begin 

te betrekken en te informeren, blijft dit een aandachtspunt. Nieuwe initiatieven zoals oudergroepen 

dienen verkend te worden. Dit vraagt om afspraken wie welke rol hierin opneemt. Er moet blijvend 

geïnvesteerd worden in hoe we ouders betrekken en betrokken krijgen/houden. Dit vraag ook om een 
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evaluatie: "bereiken we ouders beter met het concept van oudergroepen of dienen we op zoek te gaan 

naar een andere methodiek? 

 

Het nieuw decreet Jeugddelinquentierecht treedt begin 2019 in werking, de GI’s krijgen een extra jaar 

voorbereiding. Dat betekent dat januari 2020 De Grubbe haar werking als oriëntatiecentrum op punt 

moet hebben. Implicaties van deze opdrachtswijziging op het aanbod van HCA in De Grubbe moet met 

het oog hierop herbekeken worden. Het voorbije jaar werd dit gethematiseerd. Komend jaar dienen we 

de praktische implicaties hiervan na te gaan. We moeten ook met een kritische bril de rol en positie van 

HCA in de GI durven en blijven bekijken.  

 

2. Beleidsplan  

Alba heeft al enkele jaren de gewoonte personeelsdagen te organiseren waarop  een inhoudelijk thema 

benaderd wordt. Dit met het oog op werkelijke personeelsparticipatie en om een gedeelde koers te 

varen met de hele personeelsploeg.  

 

Begin 2017 nam het beleidsteam de zelfevaluatie als een belangrijk kwaliteitszorginstrument ter harte 

op hun beleid tweedaagse. We scoorden onszelf op de verschillende kernwaarden, mate van 

leiderschap en de verschillende onderdelen van de visie en missie. We zijn er immers van overtuigd dat 

doen wat we zeggen – de kernwaarden concreet vorm geven – en onze missie maximaal realiseren een 

antwoord is op een maatschappelijke nood. En dat vereist een eerlijke blik op het eigen functioneren. 

Door het scoren op de verschillende elementen wilden we zien waar duidelijke werkpunten liggen en 

konden we het gesprek aangaan over welke thema’s de komende jaren aandacht moeten krijgen zodat 

we in de toekomst onze missie kunnen blijven realiseren. 

Op de personeelsdag in 2017 stelden we het resultaat voor van deze oefening.  

We benadrukten het belang van een richtinggevend beleidskader met een langere termijnplanning.  

De visie, missie en kernwaarden leiden ons in wat we doen. Daarbij zijn we niet blind voor een 

veranderende wereld rondom ons. Vertrekkend van de vaststelling en overtuiging dat wat we doen, we 

al goed doen, willen we met dit beleidsplan een antwoord bieden op de vraag: ‘Welke thema’s stellen 

ons in staat onze visie en missie nog beter te realiseren zodat we op het einde van het beleidsplan 

(binnen vijf jaar) nog sterker staan in de samenleving en het welzijnslandschap dat hoogstwaarschijnlijk 

tegen dan nog veranderd zal zijn?’ 

 

We distilleren 3 thema’s waarvan we als beleidsteam overtuigd zijn dat ze ons beter in staat stellen de 

visie en missie te realiseren en versterkend zijn op de kernwaarden. 

o We doen ons werk goed en het kan nog beter . We willen inzetten op verhoging van de 

kwaliteit en tevredenheid op de drie resultaatsgebieden: gebruikers, medewerkers en 

samenleving (verwijzende instanties en partners). Dit vanuit het besef dat wat we doen al 

goed doen en dat we onszelf willen uitdagen het nog beter te doen. 
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o Verbinding staat  centraal: tussen de verschillende afdelingen voor een nog beter aanbod 

aan gebruikers op maat en tussen medewerkers onderling en het beleidsteam voor het 

behalen van nog betere resultaten op de drie gebieden. 

o We zetten  onze expertise breed in  op domeinen van onderwijs, jeugdhulp en justitie in 

contexten die (nog) niet tot ons regulier aanbod behoren zodat we een sterkere positie 

verwerven in het welzijnslandschap en voor de toekomst. 

We gingen  in dialoog tussen de verschillende afdelingen om deze drie thema’s te voeden met 

waarderende aandacht. 

o Focus ligt op wat al goed gaat en wat onze sterktes zijn zodat we die in de toekomst 

kunnen versterken en daarin excelleren (DISCOVERY). We gaan op zoek naar de 

positieve kern van Alba. 

o Vanuit die positieve kern kijken waarvan we dromen en van daaruit met alle 

medewerkers een aanlokkelijk en motiverend toekomstbeeld te creëren (DREAM). 

 

Uit deze oefeningen bouwden we het beleidsplan op en kregen de strategische doelstellingen inhoud. 

 

Bedoeling van dit beleidsplan is om op meer systematische en continue wijze een aantal beleidsthema’s 

uit te werken. Dit in tegenstelling tot de voorgaande jaren waar jaarlijks nieuwe prioriteiten naar voor 

werden gebracht. Met het beleidsplan willen we een duurzamer beleid voeren op langere termijn en 

niet uitsluitend op de dringende thema’s die op een personeel dag naar voor komen. We willen dit 

blijven doen vanuit onze visie, missie en kernwaarden:  dit beleidsplan is hiervan een realisatie. Het stelt 

ons in staat een duidelijk vooruitgang  te maken op de gekozen thema’s gedurende de vijfjarige 

beleidsplanperiode i.c. 2018 – 2022. 

 

Vanuit de drie thema’s verdieping, verbinding en vernieuwing kozen we vier strategische doelen. 

  Het hele aanbod is toegankelijk voor elke opgestarte cliënt 

Vanuit de wens van medewerkers van Alba tot verdieping, verbreding en verbinding maakt Alba haar 

hele aanbod toegankelijk voor elke opgestarte cliënt omdat we 

 de cliënt een beter aanbod op maat kunnen geven 

 voortijdige stopzetting willen verminderen 

 maximaal beroep willen doen op de beschikbare interne expertise 

 nog meer verbondenheid willen tussen medewerkers. 

 
Het hele aanbod toegankelijk maken voor elke opgestarte cliënt betekent enerzijds dat elke cliënt die 

opgestart is in één van de drie afdelingen beroep kan doen op het aanbod uit de andere afdelingen, 

anderzijds dat medewerkers gemakkelijk beroep kunnen doen op de expertise van medewerkers uit 

andere afdelingen in functie van een lopend dossier. 

 

Het toegankelijk maken van het aanbod voor elke opgestarte cliënt kan door 



  

 36 

 beroep te doen op de expertise van een medewerker uit een andere deelwerking via concrete 

inzet van de werknemer, wisselen van ideeën, deelname aan intervisie, casusoverleg, 

meedenken met een andere afdeling vanuit de eigen expertise… 

 effectief een werkvorm uit een andere afdeling in te zetten. 

 

Met aanbod bedoelen we het huidig bestaand aanbod van HCA en DOB.  

 

Met opgestarte cliënt bedoelen we elke cliënt die we als opgestart beschouwen volgens de interne 

afspraken van een afdeling. Deze cliënt heeft prioritair toegang tot het aanbod uit de andere afdelingen. 

 

We willen concreet bereiken dat 

 medewerkers over de afdelingen beroep doen op elkaars expertise 

 werkvormen van afdelingen ingezet worden voor cliënten die ingestroomd zijn bij andere 

afdelingen en dit een duidelijke meerwaarde voor de cliënt is 

 we een duidelijk kader hebben voor prioritaire toegankelijkheid tot aanbod uit andere 

afdelingen. 

 

 De Alba-medewerk(st)ers zijn tevreden in hun job en werken in een waarderende organisatiecultuur. 

Alba werkt krachtgericht: met cliënten, met partners en samenleving, ook met elkaar. 

In deze doelstelling focussen we op het krachtgericht en waarderend werken binnen de organisatie wat 

betreft de professionele omgang van collega’s onder elkaar, de teamsamenwerking.  

Alba verwacht geëngageerde medewerkers die hun werk graag en kwaliteitsvol doen. Alba wil dan ook 

investeren in haar medewerkers om hiertoe de voorwaarden te scheppen. 

 

Op de personeel dag van 2017 hebben we geformuleerd dat we de zorg voor individuele medewerkers 

en voor teams explicieter en planmatiger willen uitbouwen opdat we ons werk gedreven en met 

goesting blijven doen. 

We geloven dat 

 een personeelsbeleid vanuit “waarderende visie” bijdraagt tot tevreden medewerkers die zich 

gerespecteerd weten en veilig voelen 

 structurele zorg(systemen) in het loopbaantraject van medewerkers ondersteuning bieden, 

duidelijkheid geven over wat er van hen verwacht wordt en ziekte/ burn-out kunnen voorkomen 

 een duidelijke opdracht met ruimte voor reflectie, vorming, nieuwe projecten,…stimulerend is 

voor individuele medewerkers en teams. 

 

Krachtgericht werken met cliënten vraagt een krachtgerichte organisatie: het streven naar 

empowerment, zelfredzaamheid en krachtgericht werken met cliënten vereist krachtgericht 

samenwerken tussen collega’s, empowerment, zelfsturing en autonomie van medewerkers. We gaan 

ervan uit dat  een krachtgerichte waarderende organisatiecultuur bijdraagt tot job tevredenheid van de 

medewerkers. Deze uitgangaspunten willen we expliciteren/ concretiseren in onze visie op 

personeelsbeleid. 
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Onder job-tevredenheid verstaan we dat elke medewerker 

 Voldoening vindt in zijn/ haar job in Alba en zich gewaardeerd weet in zijn/ haar talenten   

 Duidelijk weet wat van hem/haar verwacht wordt  

 Kan rekenen op een goed onthaal en opvolging in de inwerkingsperiode 

 Een duidelijk perspectief heeft omtrent zijn/haar loopbaan in Alba bv. inzake taken-evolutie, 

vorming en training, persoonlijke ontwikkeling, ondersteuning en opvolging,… 

 Zijn/ haar veiligheid gegarandeerd is door heldere procedures bij bv. huisbezoeken, een 

schokkende gebeurtenis,… 

 Goed geïnformeerd is en op de hoogte is van de beslissingslijnen in de organisatie  

 … 

 

Om systematisch zicht te krijgen op de job tevredenheid van medewerkers zullen we  

 deze thema’s bevragen in de jaarlijkse competentiegesprekken 

 het “zorgbeleid” in de beleidsplanning 2022 integreren 

 

 

 Alba werkt per vernieuwend initiatief een antwoord uit over de verschillende afdelingen heen 

 

Vanuit de wens van medewerkers van Alba tot verdieping, verbreding en verbinding werkt Alba per  

vernieuwend initiatief een antwoord uit over de verschillende afdelingen heen omdat we 

 een kwalitatief sterker aanbod kunnen bieden op de interne en externe uitdagingen die op ons 

afkomen 

 nog meer kwaliteit kunnen leveren door interne expertise te verbinden 

 maximaal beroep willen doen op de beschikbare interne expertise 

 willen mogelijk maken dat medewerkers doorheen hun interne loopbaan van functie kunnen 

wisselen 

 nog meer verbondenheid willen tussen medewerkers. 

 
Onder vernieuwend initiatief verstaan we verschillende zaken. Inhoudelijk kan het gaan over 

 Bijsturing van een bestaande werkvorm of aanbod tot 

 Ontwikkeling van een nieuw aanbod of werkvorm 

Een vernieuwend initiatief kan gestart worden op basis van  

 Interne impulsen zoals bijsturing van de BASTA-werkvorm, Positieve heroriëntering, aankoop 

nieuwe gebouwen of zoeken naar hernieuwde bestemming voor Biez; of 

 Externe impulsen zoals komst van nieuw decreet jeugddelinquentierecht, de uitbreidingswerven 

van Vandeurzen of vragen van partners voor samenwerkingsprojecten  

 

Een antwoord over de verschillende afdelingen heen kan er ook heel verscheiden uit zien. Het kan gaan 

om 

 ontwikkeling van een nieuw aanbod met alle afdelingen; 
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 het betrekken van expertise van andere afdelingen bij de bijsturing van een bestaande 

werkvorm zoals bijsturing van BASTA-werkvorm; 

 het delen van initiatieven en bewegingen met andere afdelingen zoals vormingen openstellen 

naar andere afdelingen of leergroepen omtrent gehanteerde methoden; 

 gezamenlijk nadenken rond projectaanvragen die schijnbaar in één afdeling thuis horen zoals 

ontwikkeling van positief project, uitstroom VOS uit GI 

 

 

 Alba werkt op een effectieve manier 

 

Vanuit de wens van medewerkers van Alba tot verdieping, verbreding en verbinding wil Alba steeds op 

een effectieve manier te werk gaan en dit in alle richtingen omdat: 

 Alba daadwerkelijk wil bereiken wat het vooropstelt 

 de dingen doen op de goede manier je organisatie legitimiteit geeft 

 legitimiteit impliceert dat wat je doet en zegt voldoende onderbouwd is, gestoeld op practice 

based evidence 

 We geloven dat effectief werken bijdraagt aan kwaliteitsverhoging en –verbetering. 

 
Met effectiviteit bedoelen we: 

Een handelwijze is effectief of doeltreffend als de betreffende inspanningen en uitgaven daadwerkelijk 

bijdragen aan de realisatie van het beoogde doel.  

 

Alba verricht die activiteiten die het doel en de missie van Alba realiseren.  

 

Dit betekent dat  

 we ons zo organiseren dat we onze missie maximaal verwezenlijken, 

 we antwoorden willen en kunnen bieden aan veranderende maatschappelijke tendensen. 

 

Effectief te werk gaan in alle richtingen 

 we streven effectiviteit na ten aanzien van onze cliënten 

 we streven effectiviteit na voor en door onze  medewerkers 

 

Practice based evidence: 

Ons handelen baseren we op de best beschikbare informatie (kwalitatief en kwantitatief) over 

doelmatigheid en doeltreffendheid van hulp- en dienstverlening. 

 

 

 



  

 39 

3. Jeugddelinquentierecht  

In 2017 zijn we heel actief bezig geweest met het jeugddelinquentierecht, enerzijds via de 

werkzaamheden van HCA Vlaanderen waarin voornamelijk de uitwerking van een kader voor het positief 

project centraal stond, anderzijds door te schrijven aan een interne visietekst over de reactie op 

jeugddelinquentie.  

 

Ook voor het vereffeningsfonds moest een nieuwe regeling gevonden worden. 2017 was het laatste jaar 

waarin de provincie dit kon spijzen. Er werd een interimregeling getroffen met het agentschap in 

afwachting van een definitieve oplossing voor 2019. 

4. Accenten uit de afdelingen 

 HCA – GAMBAS 

Gezien de stijging van het BASTA, nemen we het project opnieuw onder de loep, dit met het oog op een 

stevigere onderbouwing en het blootleggen van de leerpunten voor de begeleiding. Met het oog op 

methodische verdieping doen we beroep op verschillende expertises uit de andere afdelingen. We 

hebben een bijzondere aandacht voor het contextgericht werken. 

 

In 2017 stelden we het stagebeleid op punt. 

 

Weer-Staan is een weerbaarheidsprogramma voor kinderen en jongeren wiens schoolparcours wat 

moeilijker loopt. In 2014 ontvingen we hiervoor innovatieve middelen. Tot op heden blijven we zoeken 

naar structurele middelen. Het is intussen wel klaar en duidelijk dat zowel door scholen en partners als 

leerlingen zelf deze aanpak heel hard gewaardeerd wordt en vruchten afwerpt.  

 HCA – Bemiddelingsburo 

 

In 2017 is heel wat aandacht uitgegaan naar de afstemming tussen het Bemiddelingsburo Leuven en het 

Bemiddelingsburo Brussel. Hoewel elk buro zijn eigen accenten en samenwerkingsafspraken met de 

verwijzers blijft behouden, leek het ons goed om de methodiek van bemiddeling en de schriftelijke 

benadering van de partijen op elkaar af te stemmen. Dit leidde tot verschillende inhoudelijke 

besprekingen over onze werkwijze en resulteerde in een uniforme aanpak omtrent de eindverslaggeving 

die wij versturen naar onze parketten. We bespraken ons voorstel met de drie parketten, na 

goedkeuring van hen werden deze geïmplementeerd. Ook de eerste brieven die vertrekken vanuit het 

Bemiddelingsburo werden op elkaar afgestemd. Deze brieven gebruiken we bijvoorbeeld om een 

huisbezoek aan te kondigen bij de partijen (indien we niet over een telefoonnummer beschikken). Het is 

immers belangrijk om op een uniforme manier het aanbod te doen. 

 

Zoals hierboven reeds vermeld werd er ook werk gemaakt van één vrijwilligerswerking voor Leuven en 

Brussel. In het begin van 2017 werden via een korte procedure 4 vrijwilligers aangeworven: 2 voor het 

werkingsgebied BHV en 2 voor het werkingsgebied Leuven (waarvan 1 vrijwilliger reeds afhaakte). Naar 
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het einde van het jaar toe besloten we om een ruime werving te doen in de hoop 6 nieuwe vrijwilligers 

te kunnen opleiden, komende uit de brede samenleving. In elke regio hingen we affiches en flyers. Ook 

via sociale media verscheen de vacature. 1 vrijwilligerswerking vraagt ook om afstemming naar de 

Brusselse context. Ook hier ging de nodige aandacht naartoe. 

 

De contacten met onze verwijzers blijven belangrijk. Daarom hadden we in 2017 ook hier de nodige 

aandacht voor. Enerzijds verwijzen we hierbij naar de overlegmomenten met onze verwijzers. Anderzijds 

is dit ook een opdracht voor elke individuele bemiddelaar op het moment dat deze naar het parket gaat 

om de dossiers in te lezen en de brieven op te stellen. 

 

Binnen het Bemiddelingsburo kampten we ook met een wachtlijst in het arrondissement BHV. Om 

ervoor te waken dat deze wachtlijst niet oploopt, trachtten we ons ook hiertoe te verhouden. Zo zetten 

we bemiddelaars flexibel over Leuven en Brussel in, gingen we bedachtzaam om met 

bemiddelingsvragen van buitenaf, alsook met vragen tot het geven van vormingen. Dit leidde tot een 

draaiboek waarin het voor ons allen duidelijk werd waaraan prioriteit te geven. Zo behielden we het 

overzicht op onze wachtlijst, maar konden we ook nog aandacht geven aan onze meer structurele 

opdracht: het vergroten van het draagvlak voor herstel. 

 Ondersteunende Begeleiding 

Innovatief project PH: "Ervaring- en actiegerichte aanpak als verdieping in het PH-traject voor gezinnen 

met jonge kinderen". 

De beperkte capaciteit van 5 modules PH liet ons niet genoeg toe om een sterke aparte deelwerking uit 

te bouwen die op jaarbasis voldoende bezetting haalt en organisatorisch goed uitgebouwd is.  

We constateerden wel dat onze expertise in actie- en ervaringsgericht werken met gezinnen een 

meerwaarde biedt in het begeleidingsproces. Na overleg met het Agentschap Jongerenwelzijn hebben 

we beslist om een innovatief project in te dienen (eind 2017) waardoor we deze expertise sterker 

kunnen ontwikkelen en exclusief willen aanbieden voor de PH-partners in de regio.  

Na de goedkeuring van het innovatief project zullen we vanaf 2018 verder bouwen in samenwerking 

met MFC Combo aan visie en methodieken in het werken met gezinnen en hun jonge kids. Positieve 

Heroriëntering vraagt hier een heel eigen, creatieve aanpak. MFC Combo ontwikkelt verder haar 

expertise met diverse kindgerichte methodieken. Alba creëert toegevoegde waarde met actiegerichte 

ervaringsbeleving.   

Door in actie te gaan en dingen te doen, komen gezinnen in beweging. Hoe een gezin dingen aanpakt, 

wat hen dit vertelt, wat hen opvalt,…komt aan bod in een reflectiemoment. Deze reflectie zorgt voor 

nieuwe perspectieven of een doorbraak binnen het begeleidingstraject waarmee het gezin samen met 

de procesbegeleider verder aan de slag kan. 

 

De samenwerking met Kinderpsychiatrie MPK van het Universitair Ziekenhuis Leuven is intussen 

verankerd: maandelijks gaat er in Biez een tweedaagse door voor een aantal kinderen uit hun 

leefgroepen. Het doel is om hen buiten de muren in de natuur rust én actie aan te bieden. Een teamlid 

van Alba begeleidt een deel van het programma vanuit actiegerichte methodieken. 
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Deze samenwerking is wederzijds verrijkend. In 2018 plannen we samen een tweedaags congres vanuit 

beider expertise met focus op de kracht van psycho-fysiek werken met kwetsbare jongeren. Het 5 jarig 

bestaan van Ondersteunende Begeleiding is daar een goede aanleiding toe! 

 

2017 was het tweede jaar van het Erasmus + project waarin we actieve partner zijn met onze expertise 

van ontheming. We werkten in de verschillende landen (Italië, Duitsland, Frankrijk, België) aan 

resultaatsgerichte acties wat betreft methodiekenkader, beeldmateriaal, etc. zie 

http://www.betweenages-project.eu/results.html 

Er hadden 2 netwerkcongressen plaats: in maart in Rome en in september in Dresden. Alba speelt hier 

met haar ervaring in ontheming een trekkende, inspirerende rol. Tegen september 2018 worden de 

acties gefinaliseerd en organiseert Alba het slotcongres in Brussel. 

 

We constateren dat 5 onthemingsprojecten op jaarbasis een kritisch minimum zijn om een 

kwaliteitsvolle werking te blijven realiseren. We krijgen ook hier meer vragen dan we kunnen 

beantwoorden, zowel voor individuele jongeren als voor onze specifieke inbreng vanuit de jarenlange 

expertise van onthemende projecten. In 2018 willen we samen met de Cano voorzieningen uitzoeken 

welke rol ontheming kan spelen als mogelijk antwoord in gedeelde trajecten rond "beslotenheid" in 

open voorzieningen. 

 

We hebben ingezet op de interne teamwerking en plannen structureel een aantal vaste thema-

denkdagen en een team tweedaagse. We organiseerden vanuit de talentgerichte benadering met het 

team een systeem van zelfevaluatie en feedback aan elkaar. Het versterkt de samenwerking en 

verbinding. 

 

We blijven geloven in de meerwaarde van het werken met freelance begeleiders en vrijwilligers. Een 

kwaliteitsvolle selectieprocedure en ondersteuningsbeleid vraagt blijvende aandacht. 

 

VII. KWALITEITSPLANNING 

1. WG (S)GOG 

In 2018 werkt de werkgroep een beleid uit inzake (seksueel) grensoverschrijdend gedrag met   

visie en procedures rond preventie en reactie.  

2. Nieuw JDR 

Ter voorbereiding van de start van het nieuwe decreet jeugddelinquentierecht, zetten we in 2018 in op 

twee sporen. Ten eerste vormt het nieuwe decreet en de gevolgen voor onze werking het thema van de 

personeelsdag 2018. We starten met een afdelingsoverschrijdende werkgroep die het positief project 

verder vorm zal geven. Het ruimere kader hiervoor krijgt vorm in de schoot van het 

coördinatorenoverleg van de HCA-diensten teneinde een minimale eenvormigheid voor alle Vlaamse 

jongeren te creëren.  

http://www.betweenages-project.eu/results.html
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Ten tweede blijft er de kwestie Brussel. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal een nieuwe ordonnantie 

moeten schrijven. Daarvoor nemen we deel aan een denkdag begin 2018 met verschillende 

stakeholders en stemmen we af met de Franstalige SARE-diensten in functie van beleidsbeïnvloeding 

voor de nieuwe ordonnantie.  

 

3. Implementatie zorgbeleid 

Na finale goedkeuring door de RVB willen we het zorgbeleid implementeren en verder integreren in de 

beleidsplanning. 

Er is een duidelijk kader vanuit een waarderende krachtgerichte visie voor 

 Het ondersteunen en opvolgen van individuele medewerkers van aanwerving tot exit (met 

jaarlijkse competentiegesprekken, coaching, werkbegeleiding, specifiek extern aanbod) 

 Het bijsturen van medewerkers bij onvoldoende functioneren 

 Het ondersteunen van teams met intervisie en supervisie 

Activiteiten inzake preventie van en reactie op burn-out zullen geïntegreerd worden in het Zorgbeleid. 

We willen starten met een "meting van het arbeidsklimaat" die ons zal toelaten zicht te krijgen op de 

tevredenheid van medewerkers en de aan te pakken verbeterpunten. 

 

4. Implementatie van een nieuw leerbeleid 

Het huidige VTO-beleid wordt herwerkt vanuit de krachtgerichte waarderende visie op 

personeelsbeleid. Mede dankzij de aanwerving van een extra stafmedewerker zal een nieuw leerbeleid 

gerealiseerd kunnen worden.  

Deze stafmedewerker heeft expliciet als opdracht om medewerkers en teams te ondersteunen in hun 

werk.  

 

5. Implementatie beslissingsmatrix 

Het werk van de werkgroep Albatros is afgerond en resulteert in een toegankelijk en gebruiksvriendelijk 

document ‘Beslissingsmatrix’. 2018 staat in het teken van de implementatie hiervan op de verschillende 

overlegorganen en de verschillende werknemers.  

6. Operationalisering beleidsplan  

In 2018 starten we met de uitrol van de vier verschillende strategische doelstellingen. In eerste instantie 

wordt werk gemaakt van een werkgroep positief project. Dit is een afdelingsoverschrijdende werkgroep 

dat als opdracht de uitwerking van het positief project heeft. Hiermee operationaliseren we strategische 

doelstelling 3. Voor de andere doelstellingen wordt een concrete timing en prioritisering opgesteld. 
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VIII. KWALITEITSTHEMA: ONTHAAL 

2017 kreeg als kwaliteitsthema ‘onthaal’. Elke afdeling bekeek dit in eigen schoot daar dit sterk 

werkvormafhankelijk is. De resultaten werden geïntegreerd en geborgd in het kwaliteitshandboek.  

1. HCA 

In de schoot van het coördinatorenoverleg HCA Vlaanderen werden afspraken gemaakt over wat precies 

tot de verschillende thema’s van de kernprocessen behoort. Hiermee werd rekening gehouden in de 

werkzaamheden van zowel Gambas als het Bemiddelingsburo. 

 

 Gambas evalueerde de volledige procedure van het onthaal en integreerde het resultaat in het 

kwaliteitshandboek. Verder deden we een update van de eerste brieven. De onthaalfase start 

vanaf ontvangst van het vonnis of beschikking (of arrest) en eindigt bij het huisbezoek. 

 Het Bemiddelinsgburo We vinden het belangrijk dat elke cliënt, betrokken in een misdrijf op 

eenzelfde manier benaderd wordt. De eerste brief die partijen ontvangen, is deze van de 

gerechtelijke verwijzers. We vergeleken de brief van Leuven met deze van BHV. We behielden 

het beste van beide brieven. Dit resulteerde in een nieuwe aanbodsbrief die op bespraken met 

de verwijzers. Na een akkoord van hun werd deze brief gebruikt. Van zodra een 

bemiddelingsaanbod vertrekt, zal de bemiddelaar contact opnemen met de betrokken partijen. 

Indien wij niet over een telefoonnummer beschikken vertrekt een brief met een aangekondigd 

huisbezoek. Ook deze brieven krijgen de nodige aandacht. Ook deze brieven werden 

geëvalueerd en resulteerden in eenzelfde brief voor Leuven en BHV.  

 

2. OB 

De onthaal-procedure in de dienst Ondersteunende Begeleiding start bij de telefonische aanmelding 

waarbij met zorg de vraag wordt verkend. De aanmeldingsprocedure staat duidelijk uitgeschreven.  

Per werkvorm is er een draaiboek/ productfiche waarin het hele ondersteuningstraject van intake tot 

afronding is uitgeschreven. 

 


