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We knipperen eens met de ogen en whoppa… de 

eerste helft van 2016 is alweer voorbij! Hoog 

tijd dat we jullie weer verblijden met wat 

nieuws vanuit ons front en dit, hoe kan het ook 

anders, met de zomereditie van onze nieuws-

brief. 

In dit nummer: 

Deze nieuwsbrief is een initiatief van het   
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Eén Cambio, vier begeleidsters gemeenschapsdienst, 9 dozen pralines en evenveel bedank-

kaartjes… dit alles was weer aanwezig om de jaarlijkse rondrit te organiseren. Welke prestatie-

plaatsen verrast werden, kunnen jullie lezen (en bekijken  ) op de achterzijde. 

Dorien… ze kwam begeleidster Valeska tijdelijk vervangen binnen het team gemeenschapsdienst.  

Ze mocht enkele maanden langer blijven om de BAAL-website/facebook-pagina mee in een nieuw 

jasje te steken.  

Komende tijd zal ze opnieuw tijdelijk ons team gemeenschapsdienst versterken! Sommigen onder 

jullie hebben haar al ontmoet, anderen nog niet.  

Wie ze is en hoe ze over gemeenschapsdienst denkt, kunnen jullie lezen in de binnenzijde. 
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Birgitte, Dorien, Katrien, Olga en Valeska 

Een warme oproep om ons nieuwsbriefje op de juiste plaats te laten 

dwalen zodat ook de werkvloerbegeleider(s) een blik kan/kunnen 

werpen. 
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Wie is …  
 

Zomer 2015 ging het team op zoek naar een ‘tijdelijke’ collega ter vervanging van Valeska.  
Uit de 90 kandidaten was het Dorien die we graag in ons team wilden ontvangen. In september 
startte ze tot einde maart. Hoe ze over gemeenschapsdienst denkt, lees je hieronder.   

Dorien Mariën is 29 jaar. Ze is afkomstig van Wellen en woont sa-

men met haar vriend Kris in Lummen.  In 2013 studeerde ze af als 

psychologe.  

 

Waarom heb je voor deze functie gesolliciteerd? 

Voordien heb ik gewerkt bij Justitieel Welzijnswerk in de gevangenissen      

van Mechelen en Hasselt (hulpverlening aan gedetineerden) en bij het JAC in Mechelen 

(hulpverlening aan jongeren van 12-25 jaar). Ik vond het  werken met forensisch cliënteel heel boei-

end, maar ook het werken met jongeren deed ik erg graag. Het fijne aan deze functie was dat ik 

hier beide doelgroepen kon combineren. Daarnaast kon ik mij erg vinden in de visie van herstelge-

richt werken. Ik denk dat dit een meerwaarde is naar recidive toe, maar ook voor de ontwikkeling 

van de jongere. 

 Wat vond je leuk aan deze job? 

 

 

 

Was het uiteindelijk wat je er van had verwacht? 

Wat vond je soms moeilijk? En wat hielp je hierbij? 

Soms vinden jongeren of hun ouders de maatregel die ze van de jeugdrechter gekregen hebben 

helemaal niet terecht. Het kon dan wel een uitdaging zijn om deze jongeren toch te motiveren om 

hun best te doen op de prestatieplaats.  

Tot slot was het erg leuk om op verschillende 

prestatieplaatsen te komen. Zo krijg je zelf 

ook een beter beeld van verschillende soor-

ten jobs en ik was trots als een jongere goed 

gewerkt had, omdat dit positief is zowel voor 

de jongere als voor de prestatieplaats. 

In het algemeen vond ik het contact met de 

jongeren erg leuk. Waar ze bij het eerste 

huisbezoek soms nog wat stil en afwachtend 

waren, zag je ze in de loop van de begeleiding 

vaak veel opener worden. Ook vond ik het fijn 

dat de jongeren zo divers waren; geen enkel 

dossier verliep hetzelfde.  

De huisbezoeken deed ik ook graag, omdat je 

op deze manier meer in de leefwereld van de 

jongere komt en hier kan je ook veel uit leren.  

Jazeker. In het begin wist ik niet goed hoe ‘streng’ de BAAL-begeleiders zouden zijn. Het werd me 

echter al snel duidelijk dat ze veel begrip hadden voor de jongeren en hun situatie. Daarnaast is er 

ook veel zorg naar de prestatieplaatsen toe. 



Wat vind je van de maatregel gemeenschapsdienst? 

Ik vind gemeenschapsdienst een goede maatregel. De jongeren kunnen iets terugdoen aan de samen-

leving door een handje te helpen. Daarnaast kunnen ze, door een gemeenschapsdienst te doen, ook 

heel wat leren: ze leren wat hun sterke en minder sterke punten zijn in een werkcontext, ze leren 

respect te hebben voor hun collega’s en materiaal, en ze leren om zich aan bepaalde regels te houden 

op het werk. Ik vind het heel positief dat zoveel prestatieplaatsen zich willen openstellen om deze 

jongeren een kans te geven. 

Heb je nog tips voor de collega’s? 

Ik werd heel goed opgevangen van bij de start, waardoor ik mij snel op mijn gemak voelde. Ik kon 

ook steeds bij hen terecht als ik vragen had. Doe zo verder zou ik zeggen  

Wat ga je missen? 

Het contact met de jongeren en de prestatieplaatsen. Ook de collega’s ga ik missen, want ik heb hier 

een hele leuke tijd gehad!  Maar... ik heb ondertussen goed nieuws gekregen: ik heb een verlenging 

gekregen binnen het team gemeenschapsdiens. Dus misschien tot binnenkort ! 

Het heeft wel geholpen dat ik tijdens mijn eerste weken bij BAAL veel huisbezoeken van de collega’s 

heb kunnen volgen, zo kon ik zien hoe zij deze moeilijkheden aanpakten. Nadien was er de wekelijkse 

teamvergadering, waar er ruimte was om deze zaken uitgebreid te bespreken. 
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 In de paasvakantie mocht er voor het eerst een jongere meewerken binnen vzw Thebe in Maas-

mechelen. Zowel voor de jongere als voor de werkvloerbegeleiding is dit een positieve ervaring 

geweest. Dankjewel voor jullie openheid! 

 Ook was er een kennismakingsgesprek met Natuurpunt Limburg. Zij gaven aan eveneens dat jon-

geren hun gemeenschapsdienst bij hen mogen en kunnen uitvoeren. We hopen er snel gebruik van 

te maken.  Dikke merci hiervoor! 

 Vergeet zeker niet een kijkje te nemen op onze vernieuwde website www.baallimburg.be. Hierin 

vinden jullie nog een aantal tips voor prestatieplaatsen. 

   

. 

Elke jaar trekken we met ons team de baan op om een aantal plaatsen te verrassen en te bedanken 

voor de samenwerking. Op 24 mei hielden we halt op volgende prestatieplaatsen: 

Brandweer Genk 

WSZ Uilenspiegel Genk 

Sportcentrum Lummen 

Nieuws en 

weetjes 

Brandweer Genk Sportcentrum Lummen 
 Kringwinkel  

Maasmechelen 
Kringwinkel Maaseik 

Sportdienst Maaseik  Kringwinkel Bree Kringwinkel Bokt  Kringwinkel Neerpelt 

 Kringwinkel Genk 

Rondrit 

Dienst Signalisatie 

Stad Hasselt 

 WZC Oosterzonne 

Zutendaal 

http://www.google.be/imgres?q=duim&hl=nl&gbv=2&biw=1280&bih=891&tbm=isch&tbnid=AApxzrq4Xr6UwM:&imgrefurl=http://squashclubronse.blogspot.com/2011/12/4-0-voor-loft-contreras.html&docid=DgQyR1_rBm5kxM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-v7HZptqboMo/Tuyctz4yuHI/AAA

