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Beste Prestatieplaatsen, 

Jullie weten dat BAAL jongeren bena-

dert met een open geest en hen bege-

leidt om hun maatregel op een positieve 

manier aan te pakken. Hiervoor kunnen 

we gelukkig op jullie rekenen! 

Meestal loopt dit dan ook goed, soms 

loopt het al eens mis. Wij en onze jon-

geren trekken dan ook de nodige conclu-

sies en gaan er vervolgens met volle 

moed weer tegenaan. 
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In deze nieuwsbrief kunnen jullie in de binnenzijde 

een interview lezen met één van onze prestatie-

plaatsen.  

 namens het team  

g     gemeenschapsdienst van 

        BAAL 

Het team gemeenschapsdienst wil jullie bij deze 

nog eens hartelijk bedanken om onze jongeren op 

te vangen en hen een unieke werkervaring te geven.  

        VAN HARTE BEDANKT! 

Op de achterzijde vinden jullie terug waar de zon en de pralines ons dit jaar gebracht hebben 

tijdens onze jaarlijkse rondrit bij enkele prestatieplaatsen.  Veel leesplezier! 

Birgitte, Valeska, Bernadette en Olga 
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Wie zijn …  
in deze rubriek proberen we éénmaal per jaar één van jullie collega-prestatieplaatsen voor te stellen. 

Ditmaal hebben we een gesprek met Jan Kohlbacher van Jeugdwerking K. Patro Eisden Maasme-
chelen (voetbalclub). 

Jan is bijna 50 jaar. Hij is geboren en getogen in Eisden tuinwijk. Hij 

heeft 2 kinderen (18 en 21 jaar). Hij is al zijn hele leven werkzaam 

bij Ford Genk en hij zet zich actief in als volwassen begeleider bij 

de chiro en als jeugdcoördinator bij voetbalclub K. Patro Eisden. 

Werkplaats? 
 

De jongeren werken bij ons op de voetbal in het algemeen in de kantine 

tijdens het weekend. Maar ook klusjes rond het voetbalplein zoals wat 

opruimen rond de pleinen en goalen verzetten. Ze doen dit meestal na-

dat ze door mij worden voorgesteld aan de mensen van de kantine en 

aan zij die de terreinen onderhouden. 

Ik vind dat heel positief. Kinderen nu zijn amper nog 

in het verenigingsleven en zo leren ze wat het is. Ik 

merk bij jongeren dat het engagement wat ontbreekt. 

Vandaag gaat het over: ik ben wel lid, maar ik ga al-

leen als het mij uitkomt. En die gasten die hier ge-

meenschapsdienst uitvoeren zien: kijk dat is hier elk 

weekend dat die mensen komen helpen in deze voet-

balvereniging. Ze zien de inzet en loyaliteit.  

Zo’n gasten steken iets uit, ik zeg maar wat: ze ver-

nielen goaltjes. Hier zien ze dat er elk weekend men-

sen vrijwillig voor werken. Ik denk dat dit hun ogen 

wel opent. 

Plus ook, als mama en papa het gewoon betalen dan is 

er voor hen ook niets aan. Die uitbrander die ze van 

hun ouders krijgen, die is na 10 minuten vergeten. 

Wat verwacht je van een jongere die bij j
ullie komt werken? 

 

Ik vind het belangrijk dat ze zich inzetten en beleefd zijn. In het begin is het altijd wat onwennig voor die 

gasten, maar na een tijd wil ik eigenlijk dat zij zich op eenzelfde manier engageren als onze vrijwilligers. Dat 

ze niet elke kans die ze zien om op hun kont te gaan zitten, dit ook doen. Dat ze vanuit zichzelf zeggen: kijk, 

ik ga dit en dat opruimen. Dat stimuleren we hier toch. Als ze dit niet doen, dan horen we dit ook van de me-

dewerkers en dan spreken we de gasten hierop aan. In principe doen ze dan nog altijd wat in de overeenkomst 

staat, maar dan ga ik toch zeggen: kijk, ge moet er toch ook voor zorgen dat ge zelf ziet wat ge gaat doen. 

Wat vind je ervan dat jongeren een gemeenschapsdienst krijgen opgelegd? 

Wat is uw meest bijgebleven ervaring met 1 van onze jongeren? 
 

Er is een jongen geweest die tot zelfs 3 keer is terug gekomen. Hij voetbalde bij ons. 

Dat was heel confronterend voor hem en ook voor de jongens die met hem mee voetbalden. Dat heeft heel af-

schrikkend gewerkt naar de rest toe. En de tweede had er zelf voor gekozen te werken om zijn slachtoffer te 

vergoeden*. Hij moest dit doen van zijn ouders. Die pa ben ik onlangs nog eens tegen gekomen. Hij zei dat zijn 

zoon toen de boodschap toch heel goed heeft begrepen. Pa en ma hadden op zich wel geld genoeg om het te 

betalen, maar zij vonden dat hun zoon dit zelf moest doen en dat vond ik wel heel positief. 
(* dit is ‘werken voor het Vereffeningsfonds’: hierbij werkt de jongere een aantal uren in ruil voor een rechtstreekse vergoeding aan het 
slachtoffer. Dit wordt uitbetaald door het Provinciaal Vereffeningsfonds en is een mogelijk onderdeel van een bemiddeling tussen dader 
en slachtoffer) 



Waarom werken jullie sam
en met BAAL? 

 

Ik denk dat BAAL dit goed doet. Het is met duidelijke overeenkomsten, het is goed afgelijnd. Zo is het voor 

de prestatieplaats heel duidelijk. Het wordt ook iedere keer opnieuw goed uitgelegd, er wordt niet vanuit ge-

gaan dat wij alles al kennen. Hierna wordt het ook goed opgevolgd. Ik word altijd gecontacteerd met de vraag: 

hoe gaat het, hoe loopt het? Ook achteraf worden deze vragen gesteld. Als er ergens iets is, kunnen we altijd 

bellen en dat vind ik wel positief. 

Dit doen we inderdaad met iedere prestatieplaats!  

Nu, de samenwerking tussen BAAL en Patro Eisden reikt nog verder …  

We zijn samen in een project gestapt. Een idee 

dat gegroeid is naar aanleiding van de jongen die 

hier al 3 maal gemeenschapsdienst heeft uitge-

voerd. Toen hebben we gezien, binnen onze jeugd-

werking, dat we onze jongeren toch beter moeten 

begeleiden. Het aantal jongeren, ook allochtone 

jongeren, dat bij ons voetbalt en doorgroeit naar 

het professionele voetbal is klein. Hiernaast zien 

we dat de scholingsgraad van de jongens erg laag 

is.  

 

Dit is een grote uitval die we hebben in onze ge-

meente en waar we op dit ogenblik geen antwoord 

op hebben. Het uitgangspunt van dit project is ze 

vooral te stimuleren om het op school goed te 

doen. De voetbal vinden ze meestal fijn, maar de 

school is ook belangrijk. En daarin hebben we 

BAAL gevonden.  

Op een positieve manier gasten stimuleren hun 

verantwoordelijkheid op te nemen. 

• In de normale werking van gemeenschapsdienst merk ik dat alle begeleidsters de jongeren positief aan-

spreken. Het zit hem in de bewoordingen, bv. als ik taakstraf zeg word ik mooi verbeterd naar 

‘gemeenschapsdienst’ en wordt in 1 weg gesproken over de kans die deze gasten krijgen. De gasten wor-

den ook niet met de vinger gewezen, neen, ze krijgen te horen dat het wel zal lukken om zich binnen de 

afspraken van de overeenkomst te houden, … . Over de gele en rode kaart wordt ook gesproken, zodat ze 

weten waar de lijn ligt, maar meer naar het einde van het gesprek toe, nadat ze positief aangesproken 

zijn. 

 

• In ons project ‘School-Voetbal, Eén Team-Eén Goal’ heb ik dan de zeer positieve inbreng van BAAL 

gemerkt in de evaluatie.  Binnen het project willen we de gasten zowel vanuit de school als het voetbal 

gezamenlijk evalueren. We waren al gestart met te kijken naar krachten en uitdagingen van de gasten. 

BAAL heeft een goeie aanvulling gegeven door dit om te vormen naar een boost-boodschap voor iedere 

jongere, wat duidelijk een stimulans betekent voor ieder van onze gasten en zegt wat ze kunnen doen om 

nog meer vooruit te gaan. 

 

 Het positief stimuleren vanuit BAAL-begeleiders zit voor mij in 
 hoe ze kijken naar de gasten, in hun taal en in hun stijl. 

 

KAN JE DIT CONCREET MAKEN? 

Op de volgende pagina vind je een overzicht van hoe het project in elkaar zit en wat we er mee willen bereiken. 



Een project Een project Een project Een project van voetbalclub K. Patro van voetbalclub K. Patro van voetbalclub K. Patro van voetbalclub K. Patro 

Eisden MM, Eisden MM, Eisden MM, Eisden MM, de Provinciaal Technische de Provinciaal Technische de Provinciaal Technische de Provinciaal Technische 
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DoelgroepDoelgroepDoelgroepDoelgroep    

De jongeren in de 

school: 

We willen er voor gaan dat 

jongeren die gepassioneerd 

zijn door voetbal hun school 

niet op de achtergrond 

plaatsen.  

De jongeren in het 

voetbal: 

 In dit project neemt de 

voetbalclub zijn verantwoor-

delijkheid op om jongeren te 

stimuleren zich in zowel het 

voetbal als op school het 

beste van zichzelf te geven. 

1. 
JEUGDWERKING       

K. PATRO EISDEN 
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2.  
 

PROVINCIAAL    

TECHNISCHE   

SCHOOL          

MAASMECHELEN 

 

 

 

3.  
 

BUREAU  

ALTERNATIEVE    

AFHANDELING     

LIMBURG 

 

 

 

  

Wat maakt deze samenwerking nu uniek?Wat maakt deze samenwerking nu uniek?Wat maakt deze samenwerking nu uniek?Wat maakt deze samenwerking nu uniek?    

School School School School ---- Voetbal Voetbal Voetbal Voetbal    

Eén Team 
Eén Team 
Eén Team 
Eén Team ---- Eén Goal

 Eén Goal Eén Goal Eén Goal    

PARTNERS 

PROJECT- 

De ouders en de buurt:          

Via het werken met en voor 

deze jongeren  willen we 

achterstanden bestrijden 

en een meerwaarde beteke-

nen in Eisden - Tuinwijk. 

Daarom is het belangrijk de 

ouders dicht bij dit project 

te houden.  

Onze keuzes op het vlak van inhoud: Onze keuzes op het vlak van inhoud: Onze keuzes op het vlak van inhoud: Onze keuzes op het vlak van inhoud:     

De 3 sleutels voor dit project!De 3 sleutels voor dit project!De 3 sleutels voor dit project!De 3 sleutels voor dit project!    

Stimuleren en moti-

veren. 

Dit project wil de talen-

ten van jonge mensen hel-

pen ontwikkelen zowel op 

het voetbalveld als in de 

klas. 

Per jongere gaan we na 

wat zijn sterke punten 

zijn, zijn uitdagingen zijn 

en op welke manier we ze 

vanuit de voetbalclub en 

de school een boost voor-

uit kunnen geven. 

 

We blijven een voetbalclub 

in Eisden - Tuinwijk. 

Laat er geen twijfel over bestaan 

dat Patro Eisden een voetbalclub is 

en blijft. Er moet gevoetbald wor-

den en liefst zo goed mogelijk! 

Clubregels en afspraken zijn de 

basis en van hieruit willen we jonge-

ren de kans geven hun kunnen ‘as 

best’ aan te scherpen. 

Patro Eisden is ook een voetbalclub 

met een zéér rijke geschiedenis. 

Weten waar je vandaan komt maakt 

je alert voor de toekomst! De club 

heeft voor de mijnwerkers veel 

betekend en wil met dit project 

voor de volgende generaties ook 

een rol van betekenis spelen.  

Een slimme jongen,  

een slimme voetballer…  

Vele jonge voetballers zijn 

geroepen, weinigen zijn uit-

verkoren. Jongeren dromen 

vaak van een voetbalcarrière 

die buiten de realistische 

verwachtingen ligt.  

Dit project wil jongeren 

stimuleren niet enkel hun 

hart, maar ook hun verstand 

te volgen en ook op school 

het beste uit zichzelf te 

halen.  

���� de samenwerking tussen school en de voetbalclub geeft een bredere kijk op 
het groeipotentieel van jongeren vandaag de dag!  

���� wij zijn ervan overtuigd dat beide werelden elkaar positief kunnen beïnvloe-
den en vinden dat jongeren het recht hebben zich positief te kunnen bewijzen! 
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Jan, nog even verdergaand
 … . 

Zie je een gelijkenis tussen
 gemeenschapsdienst en dit pr

oject waarin we samenwerken? 

 

Dit project zou preventief moeten werken en dat zou op langere termijn meer resultaten moeten opleveren.   De 

gasten die in ons project instappen en hier door komen, zouden een zo hoog mogelijk diploma moeten behalen. 

Hoe meer zij het maximum uit hun capaciteiten halen, hoe hoger de kans dat zij dit ook doorgeven aan hun kinde-

ren later. Want hoe je het draait of keert, een vader en moeder blijven een rolmodel voor hun kinderen. En zo 

denken we dat dit voor verdere generaties preventief werkt. Ik denk ook dat als je verder gestudeerd hebt, de 

taal machtig bent, … je heel goed weet dat bepaalde dingen niet kunnen en dat dit dan ook preventief werkt. 

Heb jij vanuit Patro Eisden als prestatieplaats, 

nog tips die je zou willen meegeven aan collega-

prestatieplaatsen? 
 

Wat wij altijd gedaan hebben is heel open gecommuniceerd 

over jongeren die gemeenschapsdienst komen uitvoeren. Ook 

naar de leden en de ouders toe. Je moet daar duidelijk over 

zijn want opeens loopt daar iemand rond die komt helpen. 

Het is belangrijk dat je dan kan zeggen: kijk, dat is Lowieke 

en die heeft iets uitgespookt. Die moet hier nu een aantal 

uren komen helpen. Het is onze ervaring dat mensen hier ook 

heel positief mee omgaan.  

Zonder dat we vertellen wat ze hebben uitge-

spookt, want dat weten we zelf ook niet. Wij ma-

ken er wel een positief verhaal van, dat jongeren 

de kans krijgen hun fout goed te maken. En je 

moet kunnen zeggen tegen de mensen: kijk, we 

gaan die jongen begeleiden. Je moet die gast niet 

gaan bemoederen, ook niet afblaffen, maar duide-

lijk maken dat dit de afspraken zijn. Tegelijker-

tijd willen we ook verder kijken dan onze neus 

lang is. Als je merkt dat er in uw vereniging gas-

ten zijn die dit opgelegd krijgen dan is het eigen-

lijk te laat. Als jeugdwerking moeten we nadenken 

over hoe we dit kunnen voorkomen. En daarin heb-

ben we BAAL als partner ook gevonden. 

 

Voor dit project ontving voetbalclub 

K. Patro Eisden het +logo van de    

Koninklijke Belgische Voetbalbond. 

 
 

De KBVB reikt dit logo uit aan initiatieven die 

bijdragen aan een win-win tussen voetbal en 

samenleving. 

‘Het voetbal neemt een belangrijke plaats in 
in de samenleving. Het brengt veel mensen 
samen op en rond het voetbalveld. Het doet 
iets met veel mensen. Het wil ook iets doen 
vóór veel mensen. Met zijn aantrekkings-
kracht een plus bieden. Scoren naast het 
veld. Dat is de ambitie van de Football+ Foun-
dation. 
Want: 
-een + staat voor positief. Aantrekkelijk spel, 
op en naast het veld; 
-een + staat voor meer. Meer meerwaarde, 
sportief en sociaal; 
-een + staat voor samen. Samen maken we 
het verschil.’ 
 

Bron: website van de KBVB. 



Gemeenschapsdienst in de kijker 

V.U. BAAL 
Kattegatstraat 8 bus 8 
3500 Hasselt 
Telefoon: (011) 45 00 61 
Fax: (011) 22 67 74 
E-mail: 
gemeenschapsdienst@baallimburg.be 
Website: www.baallimburg.be 

Het afgelopen half jaar hebben 3 diensten zich open gesteld als prestatieplaats: de    

bibliotheek van Genk, Woonzorgcentrum Uilenspiegel in Genk en de Kringwinkel van   

Neerpelt. 

De eerste keer samenwerken met jullie was een aangename ervaring.                             

Wij kijken alvast uit naar meer! 

1 Dag per jaar maken wij als team ruimte om een aantal prestatieplaatsen persoonlijk 

te gaan bedanken voor het engagement dat ze aangaan om onze jongeren de kans te 

geven hun gemeenschapsdienst bij hen uit te voeren.  

Op 19 mei was het zover, we gingen voor de 7e keer op rondrit. Met de zon en pralines 

onder de arm bezochten we volgende plaatsen. En overal werden we met een glimlach 

ontvangen … ook een hele leuke dag voor ons als team! 


