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Beste prestatieplaatsen, 

 

De zomermaanden staan voor de deur!  

De tijd van de barbecues, de terrasjes én van onze  

halfjaarlijkse nieuwsbrief.  

 

Ik ben Katleen en om mijn opleiding Social Work aan  

de PXL-hogeschool te Hasselt tot een goed einde te brengen, liep ik de  

afgelopen maanden, van 6 februari 2017 tot 1 juni 2017, mijn derdejaars 

stage bij Bureau Alternatieve Afhandeling.  

Wat was me dat een avontuur… 

In dit nummer: 

Deze nieuwsbrief is een initiatief van het   
Team Gemeenschapsdienst van BAAL 

Gemeenschapsdienst in de kijker 

Juni 2017 

Ik liep mijn stage binnen het team gemeenschapsdienst en werd hier ondergedompeld in de wereld  

van alternatieve maatregelen, jongeren en prestatieplaatsen.  

Sommigen van jullie hebben mij misschien in maart of april zien langskomen bij jullie organisatie. In 

 het kader van mijn bachelorproef die ik ook tijdens deze stage diende te schrijven, ben ik namelijk 

 bij 20 verschillende prestatieplaatsen langs geweest voor een interview. Dit om te onderzoeken hoe 

 de begeleiders op de prestatieplaatsen de begeleiding vanuit BAAL ervaren tijdens een  

gemeenschapsdienst, hoe zij staan tegenover de visie en hoe ze kijken naar ‘de maatregel  

gemeenschapsdienst’. De conclusies van dit onderzoek lezen jullie in de volgende nieuwsbrief!   

Voor nu staat er alvast het interview met  

Ronald van vakantiehuis Fabiola  

Maasmechelen te lezen. Ronalds krachtig 

verwoorde visie en bedenkingen vonden we  

inspirerend en zeker de moeite waard om te delen. 
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Het team gemeenschapsdienst wenst iedereen een welverdiende vakantie!!! 

Birgitte, Ine, Katrien, Olga en Valeska 
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Wie is …  

Werken jullie al lang samen met BAAL? Wat vond je daar in 

het begin van? 

Ik vermoed een jaar of 6 –7. Ik werkte hier al toen onze organisatie 

begon samen te werken met BAAL. 

Wij hadden toen al gemeenschapsdienst/werkstraf vanuit de gemeen- 

te Maasmechelen, dus met 18- plussers, en dan hebben ze gevraagd of 

we dat dan ook met minderjarigen wilden doen. En dan zijn we daarin meegegaan. Ik sta daar heel positief tegen- 

over en het bedrijf eigenlijk ook.  

 

 

 

 

 

In jouw eigen woorden, wat is BAAL en wat doen ze? 

Gemeenschapsdienst op zich, dat ‘idee’, wat vind je daarvan? 

Jullie doen aan gemeenschapsdienst en die zijn jonger dan 18 jaar. 

Jullie zorgen dat mensen die iets fout hebben gedaan aan de maatschappij, dit kunnen goedmaken ten  

opzichte van de maatschappij. 

Hoe vaak heb je zo jongeren vanuit BAAL? 

Niet zo heel vaak. Ik denk 4 of 5 per jaar. Dat hangt van jaar tot jaar af. 

 

Als je de vraag krijgt of een jongere mag komen  

werken, die tijd tussen de vraag en de start van de  

jongere…Vind je dat soms te snel? 

Nee, jullie zijn daar heel correct in. Jullie zijn ook heel goed in die opvolging. Jullie bellen ‘hoe is het met de 

jongere?’. Ik vind dat goed. Dat geeft je een gevoel van ‘ze zijn bezig met hun dingen’. Jullie hebben dat sys- 

teem van de gele en rode kaart … 

Ik sta daar 100% achter. Jullie sturen mensen die katten- 

kwaad hebben uitgehaald of die eventjes op de vingers getikt  

moeten worden. Het is wel een straf om hier te komen want 

ze moeten wel om 7u ’s morgens hier zijn.  

Ronald is 40 jaar,  

chef-kok in vakantiehuis  

Fabiola in Maasmechelen 

Afname interview:  

30 maart 2017 



Heb je tot slot nog tips voor jouw collega’s van andere prestatieplaatsen? 

Mijn grootste tip is dat men niet moet ingaan op de straf op zich met de  

jongere. De maatregel wordt opgelegd door de jeugdrechter en je kan een  

persoonlijke mening hierover hebben, maar die vertel je beter niet want dan  

praat je jezelf helemaal vast. Ga niet vragen wat ze gedaan hebben. 
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Dat systeem met die gele en rode kaart hoor ik, zit er helder in. Heb je weleens voorgehad 

dat een jongere bijvoorbeeld wat te laat was? Wat doe je dan? 

Dat hangt ervan af hoeveel uren de jongere moet doen. Stel dat die 80 uren ofzo heeft en die is al vaak op 

tijd geweest, dan wil ik dat wel door de vingers zien. Als die maar 5 dagen moet komen en die is de tweede 

dag te laat, dan bel ik. Dat is een beetje een evenwicht dat je moet zoeken. 

Dus kunnen we dan stellen dat voor jongeren die veel uren moeten, de regels misschien iets te 

streng zijn, maar voor de gemiddelde 30 uur pas je ze wel toe? 

De jongeren met veel uren hebben dan al iets bewezen zo van ‘kijk, dat is een ongelukje, ik ben al 10 keer op 

tijd geweest…’ 

 

En stel, je zou een vraag hebben, je zou met iets zitten, heb je dan het idee van ‘ik pak 

eventjes de telefoon en ik bel even’?  

Dan bel ik zeker, ik heb al een paar keer gebeld met vragen hoor. Ik krijg altijd goed gehoor.  

Ik ben voor mijn bachelorproef een beetje aan het onderzoeken of werkvloerbegeleiders van 

prestatieplaatsen nog nood hebben aan iets, of er hiaten zijn in de begeleiding van BAAL naar 

de werkvloerbegeleiders. Maar ik hoor bij jou dat je daar zelf wel mee bezig bent, zoals die 

visie overdenken… 

Ik heb het daar niet moeilijk mee en Mark (collega-kok) heeft het daar niet moeilijk mee, maar de mensen op 

de werkvloer ja... Zij zeggen vaak 'die moeten hier gewoon komen werken, die zijn toch niet gestraft’, ‘je 

bent daar niet streng genoeg voor’, maar ik zie die als een werknemer, niet als een gestrafte ofzo. De uitleg 

naar de mensen op de werkvloer is gewoon niet altijd evident.  
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 Sinds 2 mei 2017 hebben we Ine Quintiens mogen verwelkomen op de dienst BAAL. Ine is 22  

 jaar en afgestuurd als criminologe aan de KU Leuven. Zij zal tot einde van het jaar 50%  

 aanwezig zijn binnen het team gemeenschapsdienst en 50% binnen het team leerprojecten. 

 In de afgelopen periode hebben er voor de eerste keer jongeren gewerkt binnen Natuurpunt  

 Limburg. Concreet hebben er jongeren gewerkt binnen natuurpunt Genk en natuurpunt  

 Beringen. Hopelijk volgen er snel meer!! 

 Op 8 mei 2017 werden we uitgenodigd in het woonzorgcentrum Hof van Gan voor een boeiende  

 rondleiding. Dank je wel hiervoor!!  

 De afgelopen periode kregen we al enkele keren de vraag om onze werking te komen toelichten. 

 We merkten telkens dat dit zeker een meerwaarde bood voor zowel de desbetreffende dienst 

 als voor onszelf. Hebben jullie graag wat extra informatie over onze dienst en/of over de  

concrete werking van team gemeenschapsdienst? Aarzel niet om ons te contacteren en in- 

dien gewenst komen wij graag langs om onze werking eens extra uit de doeken te doen. 

   

 

Op 15 mei was het weer zover om een aantal prestatieplaatsen te verrassen en te bedanken voor de  

samenwerking. We hielden halt op volgende plaatsen: 

WSZ Uilenspiegel Genk 

Sportcentrum Lummen 

Nieuws en 
weetjes 

Brandweer Genk 

Sportcentrum Lummen 

 Kringwinkel  

Maasmechelen 

µMaasmechelene 

Kringwinkel Maaseik 

Sportdienst Maaseik 

 Kringwinkel Bree 

Kringwinkel Bokt 

 Kringwinkel Neerpelt 

Rondrit 

Dienst Signalisatie 

Stad Hasselt 

 Noodasiel Lommel 

De Biehal - Kristal 
Broodjes Lommel 

 Groendienst Lommel 

Woonzorgcentrum 
Sint-Lambertus 

Zelem 

Containerpark  

Sint-Lambrechts Herk 

Genk 

Gemeentelijke 
Werkplaatsen Heus-

den-Zolder 

Kringwinkel  

Heusden-Zolder 

Vzw Alternatief  

Heusden-Zolder 

De Biehal—Kristal 

Lommel 

Lommel 

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

