
Beste Prestatieplaatsen, 

 

De examens zijn ten einde, rapporten zo goed 

als uitgedeeld… de zomervakantie staat voor 

de deur! Hopelijk kan eenieder van jullie bin-

nenkort genieten van een zonnige rustperio-

de. 
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           Eerste editie 

Vooraleer het zo ver is, willen we in deze nieuwsbrief stilstaan bij jongeren, die soms een 

beetje anders zijn dan de doorsnee jongeren. Zij vragen bijgevolg een specifieke aanpak 

of bijzondere aandacht.  

Vandaar ook onze oproep om deze nieuwsbrief een plekje te geven waar de werkvloerbe-

geleiders hem eveneens kunnen inkijken.  

Veel leesgenot en wie 

weet,  

passeren we in de  

komende maanden  

misschien wel bij jullie 

voor  

de uitvoering van een  

gemeenschapsdienst! 

         

Namens het team gemeenschapsdienst, 

Birgitte, Katrien, Olga en Valeska 

Doorheen de jaren hebben we een 

arsenaal aan mogelijke prestatie-

plaatsen verzameld, waar we dank-

baar beroep op kunnen doen. Doch 

onder het motto ‘het netwerk kan 

nooit groot genoeg zijn’, blijven we 

altijd uitkijken naar nieuwe plaat-

sen. Kennen jullie nog een dienst 

binnen de gemeente/ stad of een 

vzw die interesse zou hebben in 

een samenwerking met ons, geef 

gerust een seintje! 

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 
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De laatste jaren worden we binnen ons team steeds vaker geconfronteerd met jongeren die de 

diagnose ADHD, ASS of ODD hebben.  

Deze jongeren vertonen soms gedrag wat als buitenstaander moeilijk te begrijpen valt en hebben 

vaak extra aandacht nodig. Om op een adequate manier met deze jongeren om te gaan hebben we 

ons verdiept in dit thema. Zo zijn we gekomen tot enkele concrete handvaten in het omgaan met 

deze jongeren.  

Aangezien het jullie zijn die onze jongeren van ’s morgens tot ’s avonds begeleiden, vonden we het 

dan ook belangrijk om onze opgedane kennis met jullie te delen! 

 

 

ADHD  

Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

Autisme-Spectrum-

Stoornis 
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ODD  

Oppositioneel – Opstandige Ge-

dragsstoornis 

WAT 

De begeleider zegt dat mijn pauze om 12u30 begint. Maar als ik om 12u00 honger heb dan ga ik toch 

gewoon eten zeker?  

De begeleider vindt dat ik de blaadjes niet goed heb bijeen gedaan. Maar het is toch niet mijn 

schuld dat mijn collega mij de hele tijd kwam storen om een babbeltje te slaan? 

De collega’s vinden mij arrogant, misschien zal ik het hun straks wel eens vertellen. 
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 In de eerste helft van 2015 werkten we voor het eerst samen met woonzorgcentrum 

Clarenhof in Hasselt als prestatieplaats. Bij deze nogmaals een dankjewel voor jullie open 

blik naar onze jongeren toe! 

 Afgelopen jaar zijn we op zoek gegaan naar hoe we ons aanbod van prestatieplaatsen in  

Genk konden verruimen. Hierbij mochten we dankbaar rekenen op de steun van de dienst so-

ciale zaken, die samen met het veiligheidshuis, mee hun schouders hieronder wilden zetten. 

Zo mochten we kennismaken met alle diensten binnen Sociale Zaken, waarbij een aantal on-

der hen de mogelijkheid zagen om jongeren een afgebakend takenpakket te geven. Vanuit 

ons team hopen we dat wij snel gebruik kunnen maken van jullie openheid! Net deze zomer 

lijkt het erop dat we weinig op het Genks grondgebied zullen vertoeven… 

 Het zijn de laatste werkdagen van het jaar voor begeleidster Valeska. Vanaf 14 juli 

gaat zij in zwangerschapsverlof om half oktober een kleine spruit te verwelkomen!!!  

Goede, fijne gewoontes moeten in ere gehouden worden… dus trokken we op 19 mei een dag 

door het Limburgse landschap en bezochten we 10 prestatieplaatsen.  Een moment om ze te 

verrassen en persoonlijk te bedanken met een presentje. 

Brandweer Genk 

WSZ Uilenspiegel Genk 

Sportcentrum Lummen 

Nieuws en 

weetjes 

Brandweer Genk Sportcentrum Lummen  Rusthuis Heuvelheem Bibliotheek Kuringen 

Voetbalstadion  

Beringen 

Sporthal Koersel  Sporthal Paal 

Sporthal Beverlo 

  WZC Uilenspiegel Genk   Sporthal Leopoldsburg 

Rondrit 
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