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Gemeenschapsdienst in de kijker

Beste prestatieplaatsen,

Hoewel wij ondertussen al goed verwend zijn geweest door de vele zonnestralen, kijken ook wij
hier op BAAL stilletjes uit naar de zomerperiode. Dit is voor ons niet
enkel een periode van zon en vakantie maar ook een periode waarbij
weer tientallen jongeren hun gemeenschapsdienst zullen uitvoeren. De
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kans bestaat dan ook dat je één van ons zal zien passeren gedurende
de volgende maanden.
Traditiegetrouw volgt eerst nog de halfjaarlijkse editie van onze nieuwsbrief waarbij we deze keer
te woord werden gestaan door Jeugdrechter Mevr. Corstens en Jeugdrechter Mevr. Bex.
Tijdens dit interview kregen wij hun kijk op gemeenschapsdienst mee. We zijn ervan overtuigd
dat hun visie, voor jullie als prestatieplaatsen, ontzettend boeiend is om te lezen.
Op donderdag 31 mei gingen we weer op pad met onze pralines om een aantal prestatieplaatsen te
verrassen.

Benieuwd? Lees dan zeker verder….

Het team gemeenschapsdienst wenst
iedereen voor wie eraan toe is een
deugddoende vakantie!!!

Birgitte, Ine, Katrien, Olga en Valeska

Mevr. Corstens, Jeugdrechter te Hasselt sinds 2004
Mevr. Bex, Jeugdrechter te Hasselt sinds 2007
Wanneer een jongere strafbare feiten pleegt en het Parket van de Procureur des Konings beslist om een vordering in te stellen, verschijnt deze jongere voor u. Wat is belangrijk voor u?
Jeugdrechter Bex: We bekijken of deze jongere in aanmerking komt om hem een maatregel op te leggen of
niet. Belangrijk hierbij is dat het vermoeden van onschuld bestaat. Een jongere wordt enkel geplaatst bij
zeer ernstige feiten en als het niet anders kan, bijvoorbeeld omwille van de openbare veiligheid of de vrees
dat de jongere onmiddellijk terug in de fout gaat. Een plaatsingsmaatregel moet het laatste alternatief zijn.
Meestal wordt er wel toepassing gemaakt van de alternatieve maatregelen zoals de gemeenschapsdienst en
het leerproject.
Jeugdrechter Corstens: Bij het opleggen van een alternatieve maatregel wordt onder meer rekening gehouden met het feit of de jongere normbesef heeft en of hij zijn verantwoordelijkheid wil opnemen. Daarnaast
is ook de betrokkenheid van de ouders van belang en of ze zelf al maatregelen ten aanzien van hun kind hebben genomen. Ook het tijdsverloop tussen de feiten waarvan de jongere wordt verdacht en het ogenblik
waarop hij/zij voor de jeugdrechter moet komen, kan meespelen.
Jeugdrechter Bex: De houding van een jongere is ook erg belangrijk. Geeft de jongere de indruk dat hij iets
‘goed’ wil maken, dan is de gemeenschapsdienst een valabele alternatieve maatregel.

Dus wanneer een jongere bewust is van zijn fout denkt u eerder aan een gemeenschapsdienst?
Jeugdrechter Corstens: Als de feiten ernstig genoeg zijn om een plaatsing te overwegen, bekijken we eerst
welke impact een plaatsing zou kunnen hebben op die jongere. Als de negatieve gevolgen groter zijn dan de
voordelen, dan is dat niet de juiste maatregel. En als de feiten niet van dien aard zijn dat er echt onmiddellijk
en op een resolute manier paal en perk aan gesteld moet worden, gaan we altijd denken aan alternatieve maatregelen. Een plaatsingsmaatregel wordt niet enkel genomen om de maatschappij te beveiligen, soms ook om
de jongere tegen zichzelf te beschermen. Als je nagenoeg zeker bent: als ik deze jongere niet plaats, gaat
die morgen terug een handtasdiefstal of een ander ernstig strafbaar feit plegen, dan plaatsen we.

Kunnen ontkennende jongeren ook een gemeenschapsdienst opgelegd krijgen?

Jeugdrechter Bex: In principe niet. Dat ligt heel moeilijk, waarom zou die jongere iets goed willen maken als
hij beweert het niet gedaan te hebben?
Jeugdrechter Corstens: Tenzij er andere elementen of getuigen zijn die het ontkennen op ernstige wijze tegenspreken.

Welk doel heeft u bij de uitvoering van gemeenschapsdienst voor ogen?

Jeugdrechter Bex: De insteek voor de jongere zou moeten zijn dat hij/zij zich kan bewijzen en kan aantonen
dat men zijn verantwoordelijkheid wil opnemen zowel naar het slachtoffer als naar de maatschappij. Het uitvoeren van een gemeenschapsdienst kan ook een goede leerschool zijn. De jongere moet zich aan de afspraken houden, op tijd komen, niets gebruiken, opdrachten uitvoeren op de werkplaats,… Dat zijn dingen die heel
belangrijk zijn. Vergeet niet dat heel wat van die jongeren geen dagbesteding hebben, ze gaan niet naar
school, triestig genoeg. Via de uitvoering van de gemeenschapsdienst kunnen ze zich ten goede bewijzen naar
de mensen rond hen. Het is een goede zaak dat het bestaat.
Jeugdrechter Corstens: Ik lees vaak in de verslagen dat ze zich nuttig voelen als ze hun gemeenschapsdienst
hebben gedaan.
Jeugdrechter Bex: Sommigen willen daar zelfs blijven werken, als vakantiejob of vrijwilliger. Een succesfactor meemaken is ook fijn voor hen: iedereen geeft maar kritiek op hen, ze kunnen niks, ze willen niks…. En dan
kunnen ze zich zo laten tonen ‘ik kan dat wel’.
Jeugdrechter Corstens: Ik lees dikwijls dat ze een fijn contact hadden met die tijdelijke collega’s. Dat deze
collega’s toch op een positieve manier met hen omgaan en dat ze zich op een positieve wijze kunnen bewijzen.
Dat is voor hen erg belangrijk. Vorige week las ik nog dat de jongere sneller en beter werkte dan de vrijwilligers op de werkplaats. Het is ook fijn dat zo een verslag in het bijzijn van de ouders wordt besproken. Dat
zij ook eens iets goed over hun zoon/dochter horen.
Jeugdrechter Bex: De meeste jongeren doen het ook wel goed. Er zijn weinig stopzettingen.
Jeugdrechter Corstens: Ook weinig die zeggen “Ik vind er maar niks aan”. Dat verbaast me.
Jeugdrechter Bex: Ik tast bij de voorleiding wel af wat ze ervan zouden vinden als ik hen een gemeenschapsdienst opleg. Je ziet hen dan denken: ‘dat ze dat maar doet in plaats van iets anders’.

Zijn er jullie nog dingen opgevallen uit de verslaggeving?

Jeugdrechter Bex: Dat ze er iets uit geleerd hebben.
Jeugdrechter Corstens: En dat de jongeren de maatregel zelf terecht vinden, de meesten toch. Wanneer een
jongere zich niet heeft gedragen op de werkplaats, confronteer ik hem/haar met deze informatie wanneer ik
de jongere terugzie.
Jeugdrechter Bex: Zelfs een jaar later, wanneer een jongere opnieuw voorgeleid wordt, haal ik het verslag er
terug bij.

Wat is voor een prestatieplaats, naast het positief omgaan met een jongere, voor jullie nog
belangrijk?
Jeugdrechter Corstens: Benadrukken dat een jongere op tijd op de werkplaats moet zijn, de afspraken moet
naleven, zich inzetten. Voor veel jongeren die een gemeenschapsdienst krijgen opgelegd, is het belangrijk dat
ze terug structuur krijgen. Indien de afspraken niet worden nageleefd, dan moet er op gereageerd worden.
Natuurlijk, ze moeten een kans krijgen. Maar als het niet vlot verloopt door hun toedoen, dan moeten ze ook
de gevolgen dragen. Ze moeten leren hun verantwoordelijkheid te nemen.

Jeugdrechter Bex: Doen zoals een echte werkgever: dit verwachten we van u, op een vriendelijke manier. Niet
‘ocharme of te veel medelijden’ tonen, … De jongere de kans bieden om zijn gemeenschapsdienst succesvol af
te werken.
Jeugdrechter Corstens: Die structuur kan een aanzet zijn om terug naar school te gaan of zich terug beter in
te zetten voor school, voor weekendwerk of vakantiewerk.
Jeugdrechter Bex: Of het leereffect dat op de schoolbanken zitten en een diploma halen nog niet zo slecht is.

Zegt het aantal uren iets over de zwaarwichtigheid van de feiten?
Jeugdrechter Corstens: Nee, in de voorlopige fase kunnen we maximaal 30 uren opleggen, in de fase ten gronde kan dat meer zijn. Indien in deze laatste fase een aanzienlijk aantal uren wordt opgelegd, heeft dat vaak te
maken met het feit dat er geen voorlopige maatregel werd gevorderd en/of opgelegd. In de fase ten gronde
heeft het nog weinig zin om bijvoorbeeld een huisarrest op te leggen gezien het tijdsverloop tussen het ogenblik waarop de feiten werden gepleegd en de zitting ten gronde. Dat vertaalt zich dan vaak in wat meer uren
gemeenschapsdienst.

Wat gebeurt er met een jongere die zijn uren goed heeft uitgevoerd?
Jeugdrechter Bex: Als men bij een voorleiding bij de Jeugdrechter een aantal uren gemeenschapsdienst opgelegd krijgt, dit kan maximaal 30 uren zijn, en deze gemeenschapsdienst wordt goed uitgevoerd, gaat de vonnisrechter mogelijk redeneren dat er geen extra maatregel nodig is. Dat is ook de bedoeling van de voorlopige
maatregel.
Jeugdrechter Corstens: Indien de maatregelen die in de voorlopige fase werden opgelegd, goed zijn uitgevoerd door de jongere, gaat het Parket vaak ook niet meer dagvaarden ten gronde en worden deze dossiers
afgesloten. Behalve indien er door iemand schade werd geleden daar er enkel in de fase ten gronde een schadevergoeding kan gevorderd worden door de benadeelde(n). Het kan wel zijn dat na het afsluiten van het dossier met betrekking tot de strafbare feiten, het VOS-dossier (verontrustende opvoedingssituatie) nog verder
door de jeugdrechter wordt opgevolgd.

Wat zijn de gevolgen voor een jongere wiens gemeenschapsdienst werd stopgezet?
Jeugdrechter Corstens: Dan wordt het dossier terug overgemaakt aan het Parket en zij bekijken of ze de
jongere gaat dagvaarden ten gronde, hetgeen doorgaans het geval is. Soms krijgen we ook het bericht dat een
jongere de stopgezette gemeenschapsdienst opnieuw of verder wil uitvoeren. Meestal geef ik daar toelating
voor.
Jeugdrechter Bex: We kijken naar het misdrijf. Als dat zwaar genoeg is, gaan we na of de jongere geplaatst
kan worden. Meestal staat ook expliciet in de beschikking opgenomen: ‘mogelijkheid tot plaatsing bij niet naleven van de maatregel’.

Heeft u nog tips voor de werkvloerbegeleiders?
Jeugdrechter Corstens: Gezien de thuissituatie van sommige jongeren, zijn de begeleiders vaak een voorbeeldfiguur voor de jongeren.
Jeugdrechter Bex: Niet vissen naar wat de reden is van hun gemeenschapsdienst. Maar ik neem aan dat dat
niet gebeurt. Ik denk dat de plaatsen het goed doen. Binnen een dienst hebt je iemand nodig die achter de
gemeenschapsdienst staat en die trekt dat mee. We vragen immers toch veel van de plaatsen. Hun inzet appreciëren we enorm! De plaatsen mogen absoluut gewaardeerd worden!
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Rondrit
Op 31 mei gingen we traditiegetrouw op jaarlijkse rondrit. We konden de volgende plaatsen
persoonlijk verrassen en bedanken:
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’t Trefpunt en de woonzorgcentra Kapittelhof en
Hoevenzavel open als nieuwe prestatieplaatsen.

Binnenkort zullen ook zij hopelijk een eerste ervaring met een jongere vanuit BAAL mogen
hebben.


Goed nieuws voor begeleidster Ine… Zij mag het team gemeenschapsdienst blijven versterken gedurende de zomermaanden! Het team is hier heel bij mee!!



In de vorige nieuwsbrief spraken we over een steekkaart voor begeleiders waarop alle info
omtrent gemeenschapsdienst in een notendop te lezen valt. Deze steekkaart is ondertussen
uitgewerkt. Sommigen hebben hem al ontvangen, anderen krijgen ze bij een eerstvolgend kennismakingsgesprek en voor wie niet kan wachten… geef een seintje en we bezorgen ze!
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