
 

Beste Prestatieplaatsen, 

 

Het is weer de periode van begrotingen, jaarver-

slagen, inventarissen, de grote kuis, de laatste 

werkdagen vóór de feesten. Daarnaast ook de 

tijd van de zoektochten naar cadeautjes, hersen-

spinsels over wat de kerstmenu moet worden, 

kortom die 101 ‘to-do’s’… Soms is het goed om de 

stress even proberen los te laten en te zien wat 

werk wél al is verzet! 
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Rest ons dan enkel verder nog te zeggen…. ne dikke merci: voor jullie geduld met onze jon-

geren,  fijne samenwerking en enthousiasme! 

En hebben jullie misschien dit jaar niemand van ons zien passeren met een jongere… we blij-

ven evenzeer aan jullie denken. Wie weet, zien we ons in 2016! 

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 

Om niet alleen maar onze bovenstaande goede raad weg te geven, tonen we in deze nieuwsbrief 

het goede voorbeeld door onze (voorlopige) cijfers van het afgelopen jaar voor te stellen.  

Het kennismakingsgesprek met het ondertekenen van de overeenkomst is voor jullie steeds de 

eerste maal dat jullie de jongere in kwestie zien. Voor ons, begeleidsters gemeenschapsdienst 

ligt dat uiteraard anders. Voor wij daadwerkelijk contact opnemen met een prestatieplaats, heb-

ben wij steeds al een verkennend gesprek met de jongere en de ouders bij zijn/haar thuis gehad. 

Wat daar nu zoal verteld, uitgelegd en besproken wordt, kunnen jullie eveneens in deze editie 

lezen. 

 

Birgitte, Katrien,  

Olga, Valeska en Dorien  
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 Met deze woordenwolk in ons achterhoofd ontmoeten wij voor het eerst de jongere met zijn ouders. 

Benoemen van kwaliteiten en krachten  

Verantwoordelijkheid opnemen Persoonlijke noden   

Geruststellen KANS OM IETS GOED TE MAKEN-

Waarderen  HERSTEL AAN DE SAMENLEVING   

  POSITIEF STIMULEREN 

    Positieve tewerkstelling    CONTEXT  

 

VERANTWOORDELIJKHEID OPNEMEN Door een gemeenschapsdienst krijgen jongeren de 

kans om hun verantwoordelijkheid op te nemen naar aanleiding van de feiten die ze gepleegd 

hebben.  We staan stil bij de betekenis van de feiten voor hunzelf en hun context. Hoewel wij 

trachten de jongeren zo maximaal mogelijk te ondersteunen ligt de eindverantwoordelijkheid bij 

henzelf. Ze moeten zelf een actieve inspanning leveren. Het is aan hen om zich te verplaatsen 

naar de prestatieplaats, zich aan de afspraken te houden, en het te gaan waarmaken op de pres-

tatieplaats.  

“Toen de jeugdrechter me een werkstraf had opgelegd wist ik niet goed wat ik ervan 

moest verwachten. Toen de begeleidster me opbelde voor een gesprek was ik toch wel 

wat zenuwachtig. 

Maar alles is heel goed meegevallen. 

Onze gesprekken voor mijn straf, de regels waaraan ik me moest houden. 

Dan besef je pas wat je fout gedaan hebt en hoe ik dit moet aanpakken.” 

KANS OM IETS GOED TE MAKEN De fei-

ten hebben vaak al heel wat gevolgen teweeg 

gebracht: het vertrouwen van de ouders 

werd geschonden, de straf die ze thuis kre-

gen,  het verhoor door de politie, het voor-

komen bij de Jeugdrechter.  

Door het opgelegd krijgen van de gemeen-

schapsdienst krijgen ze de kans om iets 

goed te maken ten aanzien van zichzelf, hun 

ouders, hun omgeving, de Jeugdrechter. Ze 

kunnen het beste van zichzelf laten zien.  

“Ik had het strenger verwacht.” 

POSITIEF STIMULEREN We trach-

ten jongeren te motiveren om er 

steeds het beste van te maken.   

We willen hen doen inzien wat het kan 

opleveren wanneer zij hun gemeen-

schapsdienst op een positieve manier 

afronden.  

WAARDEREN We bevestigen 

de jongeren zoveel mogelijk in 

datgene wat ze goed doen. 
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PERSOONLIJKE NODEN Voor het organiseren van de gemeenschapsdienst wordt getracht zo-

veel mogelijk rekening te houden met de persoonlijke noden van de jongeren. Samen met de jon-

gere wordt bekeken waar hun interesses naar uit gaan en welke prestatieplaats geschikt zou zijn 

voor de jongere. Wij staan stil bij wat jongeren belangrijk vinden en welke hindernissen ze zou-

den kunnen tegenkomen: waar ondervinden jongeren moeilijkheden en wat hebben ze nodig opdat 

de gemeenschapsdienst goed kan verlopen. 

HERSTEL AAN DE SAMENLEVING Bij strafbare feiten is ook de samenleving slacht-

offer. Tijdens het huisbezoek staan we stil bij de maatschappelijke kosten en de onvei-

ligheidsgevoelens die leven ten gevolge van het strafbaar feit. Door te gaan werken op 

een plaats die werkt voor de samenleving, voor de burgers krijgen de jongeren de kans 

om de schade aan de samenleving te herstellen. 

GERUSTSTELLEN Tijdens het eerste huisbe-

zoek vinden we het belangrijk dat we de jonge-

ren en hun context kunnen geruststellen en 

hierdoor drempelverlagend gaan werken. Het 

feit dat ze voor de Jeugdrechter zijn moeten 

komen en een maatregel kregen opgelegd, 

heeft voor veel jongeren een grote impact. We 

proberen hun zoveel mogelijk informatie mee 

te geven over hoe een gemeenschapsdienst 

verloopt en antwoorden te geven op hun vra-

gen. We veroordelen de jongeren niet. We 

gaan samen met de jongeren op pad om hun ge-

meenschapsdienst tot een goed einde te bren-

gen . 

BENOEMEN VAN KWALITEI-

TEN EN KRACHTEN We gaan op 

zoek naar de jongeren hun kwali-

teiten en krachten. Dit doen we 

door naar zijn interesses te luis-

teren en naar datgene waar de 

jongere goed in is.  Als begeleider 

trachten we dit om te buigen in 

kwaliteiten en krachten en dit te 

benoemen.  

POSITIEVE TEWERKSTELLING Vaak is de gemeenschapsdienst een eerste werkerva-

ring voor jongeren. We vinden het belangrijk dat deze positief ervaren wordt. We staan 

samen met de jongeren stil bij het feit dat gemeenschapsdienst een kans is om een 

(nieuwe) werkervaring op te doen.  

CONTEXT We merken dat ouders of andere context (bv opvoeders) een belangrijke factor zijn 

in het al dan niet slagen van de gemeenschapsdienst. Vandaar dat we hun betrokkenheid zo maxi-

maal mogelijk proberen te houden. Tijdens het huisbezoek proberen we zoveel mogelijk aandacht 

te geven aan de betekenis van de feiten en de opgelegde maatregelen voor de ouders. Wat zijn 

hun gevoelens hierbij en hoe ervaren zij alles wat heeft plaatsgevonden. Wij geven hen zoveel mo-

gelijk informatie en benadrukken hun rol in het nako-

men van de gemaakte afspraken met de jongeren. Ver-

der proberen we hen zoveel mogelijk aan te moedigen 

om de jongeren te stimuleren en te ondersteunen in het uitvoeren van de gemeenschapsdienst.  

“Ik vond het fijn dat er rekening werd gehouden met mijn keuzes, maar ook met mijn voetbal.” 

       “Ik werd niet gezien als object, 

maar als mens.” 

“Er zit niet veel slechts in gemeenschapsdienst.” 

      “We zijn blij hoe het is gegaan.” 



Gemeenschapsdienst in de kijker 

  

         

♦ Valeska is begin oktober mama geworden van een flinke zoon, 

Narvick! Dikke proficiat!  

♦ Ter vervanging van Valeska is sinds september Dorien Mariën 

ons team gemeenschapsdienst komen vervoegen. Zij werkte voor-

dien bij het CAW als trajectbegeleidster voor gedetineerden. Do-

rien zal tot april in ons team aanwezig zijn.  

♦ In de afgelopen periode hebben we voor het eerst mogen samenwerken met Kristal Broodjes 

(Lommel) en AC Tervant (Beringen). Ook BLM (Genk) heeft laten weten dat zij als prestatie-

plaats willen fungeren.  Zij zullen dus ook vanaf nu een exemplaar van onze nieuwsbrief in hun 

brievenbus mogen verwachten.   

 

In 2015 werkten 103 jongens en 17 meisjes samen op 63 verschillende prestatieplaatsen. Met 

een totaal van 3412 uren, werd er gemiddeld 28,9 uren uitgevoerd. Voor 8 jongeren werd de ge-

meenschapsdienst stopgezet omwille van het niet naleven van de afspraken. 

Brandweer Genk 

WSZ Uilenspiegel Genk 

Sportcentrum Lummen 

Nieuws en 

weetjes 

Bra  Rusthuis Heuvelheem 

De Cijfers  

Volgend schema geeft een overzicht van het aantal jongeren dat heeft gewerkt per stad/

gemeente: (nota: de plaats van uitvoering is niet altijd noodzakelijk woonplaats van jongere) 

Bree 1 Hoeselt 1 Neerpelt 4 

Beringen 9 Kortessem 1 Opglabbeek 5 

Diepenbeek 2 Lanaken 3 St-Truiden 6 

Dilsen-Stokkem 4 Leopoldsburg 2 Tongeren 2 

Genk 14 Lommel 6 Tessenderlo 4 

Hasselt 26 Lummen 1 Zonhoven 2 

Heusden – Zolder 9 Maaseik 3 Zutendaal 2 

Houthalen -

Helchteren 

7 Maasmechelen 6     

Korte voetnoot: deze cijfers zijn nog niet volledig gezien er nog een aantal jongeren bij één van jullie werken tijdens de kersvakantie. 


