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Kerstmis en Nieuwjaar staan weer voor de 

deur. We beginnen weer allemaal uit te kijken 

naar die gezellige periode en de start van het 

nieuwe jaar.  

Zoals jullie van ons gewend zijn, sluiten wij 

een jaar graag af met een terugblik op het 

voorbije jaar, waarbij we even stilstaan bij 

de cijfers van 2014.  
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Daarnaast hebben we ervoor gekozen om onze jongeren zelf ook eens aan het woord te 

laten. Concreet zijn we op zoek gegaan naar enkele citaten uitgesproken door onze jonge-
ren over hun gemeenschapsdienst.  

 

 

Veel leesplezier … 

         

De kans is groot dat één of enkele van deze jongeren het 
afgelopen jaar zijn gemeenschapsdienst bij jullie heeft uit-
gevoerd. Ook wanneer dit niet het geval is geweest, blijft 
jullie bereidheid voor ons ontzettend belangrijk om onze 
jongeren telkens opnieuw aan het werk te krijgen!   

In deze nieuwsbrief willen we hier dieper op ingaan door deze cijfers ook eens langs die 
van de voorbije jaren te leggen.  

Birgitte, Katrien, Olga en Valeska 
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Gemeenschapsdienst anno 2014 (tot 9/12/2014) 

             Aangemelde jongeren : dit zijn de jongeren waarvoor we de opdracht kregen hen te begeleiden 
bij een gemeenschapsdienst.   

Het cijfer voor de aangemelde jongeren voor 2014 is bepaald op 9/12/2014. De vergelijking met 
de voorgaande jaren is bijgevolg een indicatie. 
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Deze jongeren werkten samen 2263 uren. Dit is een gemiddelde van 22 uren per 

jongere. Ze werkten op 55 verschillende prestatieplaatsen, verspreid over volgende 

steden en gemeenten: 

In 2014 hebben effectief 103 jongeren gewerkt, waarvan 9 meisjes en 94 jongens. 

Hierbij zitten eveneens jongeren die reeds een jaar voordien werden aangemeld. 

Bree 1 Lanaken 3 Peer 2 

Beringen 6 Leopoldsburg 3 Riemst 1 

Diepenbeek 1 Lommel 6 Sint-Truiden 2 

Genk 24 Lummen 2 Tongeren 4 

Ham 2 Maaseik 2 Tessenderlo 5 

Hasselt 13 Maasmechelen 3 Zonhoven 1 

Houthalen-Helchteren 11 Neerpelt 4 Zutendaal 1 

Heusden-Zolder 4 Opglabbeek 1   

             Stopgezet: hier vallen eveneens de niet-gestarten onder. 

 Lopend: uitgaande van de dossiers die in de kerstvakantie afgerond zullen worden. 
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Overzicht gewerkte dossiers

2010

2011

2012

2013

2014

Stopzetting omwille van het niet naleven van afspraken 6 

Niet gestart omwille van stopzetting van een leerproject 4 

Weigering van de maatregel 3 

Vrijspraak in beroep 1 

Een aantal jongeren 

moest worden stopgezet 

of is niet gestart met 

de uitvoering  van hun 

gemeenschapsdienst. 
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Jongeren achteraf 

over hun  

gemeenschapsdienst 

 

Ik heb leren samenwerken met anderen en leren omgaan met kritiek. 

Ik vind het fijn dat de mensen van de prestatieplaats zo 

positief zijn over mij.  

Werken tijdens de ramadan is heel zwaar, maar ik ben wel fier op mezelf dat ik het zo 

goed gedaan heb.  

Ik heb een fout begaan als een man en moest 

dus ook gestraft (werken) worden als een man.  

Ik vind het terecht dat ik een gemeenschapsdienst kreeg opgelegd, 

omdat ik iets heb gedaan wat niet mocht.  

Ik heb veel nagedacht tijdens het werken.  

  

Ik zie het werken niet als iets goedmaken, maar gewoon als een straf. 

’s Morgens heel vroeg moeten op staan, was het ergste van de gemeenschapsdienst.  Ik heb uit  

de gemeenschaps-

dienst  

geleerd dat werken 

gaan moeilijk is. 

Ik wil nu aan de toekomst denken, op het 

rechte pad blijven en enkel met goede    

mensen omgaan 

Een gemeenschapsdienst is goed als je in de kringwinkel kan werken, het zou geen goede straf zijn als je in het contai-

nerpark moet werken.  

Een gemeenschapsdienst is een goede straf, beter dan geplaatst te worden in een instelling. Daar zit je 

namelijk maar, nu moest ik gewoon die uren werken en kon ik daar buiten gewoon chillen. 

         

 

Ik vond gemeenschapsdienst leuk om te doen: de 

mensen waren aangenaam, dat werkt fijn.  Ik kijk nu heel anders naar afval: ik weet wat mensen 

 ervoor moeten doen om Hasselt proper te houden.  

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

