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Beste prestatieplaatsen, 

 

Net als iedereen, zijn ook wij hier op BAAL aan 

het uitkijken naar een heerlijke en welverdiende 

zomervakantie.  

Deze vakantie-uittocht kan natuurlijk niet plaatsvinden alvorens wij 

jullie, onze prestatieplaatsen, kunnen verblijden met de zomereditie 

van onze nieuwsbrief.  
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         Birgitte, Katrien, Olga en Valeska 

Deze nieuwsbrief staat in het teken van een interview met de teamverantwoordelijken  van de 

sociale diensten van de jeugdrechtbanken Hasselt en Tongeren.  

De jeugdconsulenten die hier werkzaam zijn, staan de jeugdrechters bij.  Zij hebben diverse op-

drachten waaronder uitvoeren van maatschappelijke onderzoeken, formuleren van voorstellen van 

jeugdhulp naar de jeugdrechters en ervoor zorgen dat de opgelegde maatregelen uitgevoerd kunnen 

worden. 

Wie zich op 21 mei op de Limburgse wegen bevond, had misschien wel het geluk een 

cambio met hierin de vier begeleidsters gemeenschapsdienst te spotten.  

Traditiegetrouw trokken we weer op pad om een aantal prestatieplaatsen te bedanken 

met een heerlijke doos pralines. Wie dit jaar in de prijzen viel, kunnen jullie lezen op 

de laatste pagina.  

Voor wie op vakantie gaat, veel plezier! 

Voor wie doorwerkt, geniet tussendoor extra van de 

zomer! 

Team gemeenschapsdienst, 



Wat is de rol van de sociale dienst ? 

David Keteleer: Voor sociale dienst Hasselt en Tongeren is deze rol verschillend.  Onze diensten hebben mo-

menteel een andere praktijk rond jongeren die strafbare feiten plegen, de zogenaamde MOF-jongeren. In 

Hasselt zijn er geen MOF-consulenten, namelijk consulenten die zich alleen bezig houden met MOF- jongeren. 

Bij ons heeft iedereen wel een beetje van deze dossiers. 

Evi Vreven: Op de sociale dienst van Tongeren zijn er wel specifiek MOF-consulenten. Deze consulent ziet de 

jongere wel steeds vooraleer hij bij de jeugdrechter verschijnt. Wanneer een jongere een strafbaar feit 

heeft gepleegd, krijgen wij de opdracht binnen en nodigen wij de jongere en zijn context uit. Tijdens dit ge-

sprek wordt de reden van de aanmelding besproken, wat een jeugdrechter als mogelijke maatregelen kan op-

leggen, hoe een zitting verloopt en wat een jongere daarvan kan verwachten. Vervolgens worden de feiten be-

sproken:  wat is er gebeurd, hoe heeft de jongere al gereageerd, wat zijn de bedenkingen, hoe hebben de ou-

ders gereageerd, … Maar ook de verruiming hoe het op school en thuis verloopt en of er hobby’s zijn. Er wordt 

dus een sociaal onderzoek gedaan om een beeld te krijgen van meer dan alleen de feiten.  

David Keteleer: In de MOF-dossiers hebben wij geen voorafgaand contact met de jongere en de ouders. Wat 

de jeugdrechters wel vragen is dat wij bij de jongere en de ouders polsen hoe het thuis en op school loopt. 

Maar dit gebeurt pas na uitvoering van de gemeenschapsdienst.  

 

Bepalen jullie mee het aantal uren gemeenschapsdienst?  

Evi Vreven: De sociale dienst van Tongeren geeft mee advies in het soort maatregel en ook in het aantal uren. 

Meestal wordt 30uren gemeenschapsdienst opgelegd. Het is niet zo dat daar veel in geschipperd wordt. Als 

het over een licht strafbaar feit gaat, dan wordt er meestal een berisping gevraagd bij de jeugdrechter, het-

geen als voldoende wordt beschouwd. Maar het is uiteindelijk de jeugdrechter die bepaalt. Daarnaast heeft de 

procureur ook een voorstel in de te nemen maatregel hetgeen de consulent ook eerst bespreekt met de jonge-

re. Als het advies reeds duidelijk is voor de consulent, zal dit kenbaar gemaakt worden aan de jongere. Als het 

advies nog niet duidelijk is, dan zal de consulent dit op het team bekijken en wordt het nadien pas teruggekop-

peld aan de jongere. 

David Keteleer: Bij een strafbaar feit vordert de procureur de jeugdrechter waarna de jeugdrechter de jon-

gere en zijn ouders zal uitnodigen. Hier zijn wij niet bij aanwezig. De jeugdrechter neemt een beslissing ten 

aanzien van de jongere. Deze beslissing ontvangen wij achteraf. Wij hebben voorafgaand dus geen contact met 

de jongere.  

 

Welk doel heb je voor ogen wanneer je een gemeenschapsdienst adviseert?  

Evi Vreven: Bij de consulent is vooral het onderscheid - wanneer adviseren we een leerproject of een ge-

meenschapsdienst -  te vinden in het cognitieve.  

Jongeren die cognitief niet zo heel sterk zijn, zien we eerder fysiek iets terug doen aan  de maatschappij. Op 

die manier doen ze aan herstel en heeft het meer kans om bij hen binnen te komen.  

David Keteleer: Op dit moment is dat in Hasselt veel te fragmentarisch. Het zou één verhaal moeten zijn dat 

de jongere meer begrijpt:  dit heb ik gedaan, dit gebeurt er nu en dit zijn de mensen die er op betrokken zijn. 

En dat iedereen het mee kan vasthouden tot het traject is afgerond. Als we dit kunnen bereiken, denk ik dat 

we een veel krachtiger signaal kunnen geven aan de jongere.  

 

 

David Keteleer 

Teamverantwoordelijke en reeds 21 jaar werkzaam op de sociale dienst voor gerechtelijke jeugd-
hulpverlening afdeling Hasselt, verbonden aan jeugdrechtbank Hasselt.  

Evi Vreven 

Teamverantwoordelijke en reeds 14 jaar werkzaam op de sociale dienst voor gerechtelijke jeugd-
hulpverlening afdeling Tongeren, verbonden aan jeugdrechtbank Tongeren. 



Evi Vreven: Naast de opvolging is ook het moment van aanmelding, wanneer een dossier binnenkomt, cruciaal. 

Als er te veel tijd tussen de feiten en de reactie zit, weten sommige jongeren al niet meer over welke feiten 

het gaat. 

 

Zijn er bepaalde verwachtingen in de uitvoering van een gemeenschapsdienst?  

David Keteleer: Wanneer we in het eindverslag van de gemeenschapsdienst lezen dat het positief is afgerond, 

vinden we dat fijn. Het is altijd fijn om te lezen waar ze gewerkt hebben, wat ze ervan gevonden hebben. Het 

verslag geeft toch wel extra informatie. Hopelijk heeft die jongere er iets van opgestoken.  

Evi Vreven: De hoop is natuurlijk heel erg dat de jongere tot inzicht komt, dat hij de link maakt tussen ik heb 

die feiten gepleegd en nu ben ik hier dit aan het doen. Sommigen kunnen dit niet, maar gelukkig zijn er wel die 

kunnen aangeven wat ze geleerd hebben. Het is de wens dat nog meer jongeren kunnen zeggen wat ze eruit 

hebben geleerd. We merken dat het jongeren soms helpt om makkelijker tot inzicht te komen, wanneer de 

werkplek gelinkt is aan de feiten die ze gepleegd hebben.  

Daarnaast lijkt het ons ook belangrijk dat er op de werkplek een aanspreekpunt is,  iemand die nauw in verbin-

ding staat met de jongere. We voelen immers dat jongeren vaak verloren zijn. Het mag geen strafkamp zijn. 

Het is juist de bedoeling om verandering te brengen, hoe kunnen we van het negatieve naar het positieve gaan. 

En daarin denk ik dat gemeenschapsdienst van betekenis kan zijn. 

 

Zijn er zaken die jullie belangrijk vinden in de keuze van een prestatieplaats?  

David Keteleer: Idealiter staat de keuze van de werkplek een beetje in verband met de feiten en volgt het 

ook kort allemaal op elkaar. Ik denk dat veel jongeren wel eens vergeten dat het een kans is om gemeen-

schapsdienst te doen. Toch zeker als de feiten rechtvaardigen om naar een gemeenschapsinstelling te gaan. 

Als de jeugdrechter daar niet voor kiest omdat er nog een aantal goede elementen zijn, dan moeten ze het als 

een kans zien van ‘oef’…het is geen plaatsing.  

 

Krijgen jullie voldoende informatie terug uit de evaluaties – de eindverslaggeving?  

David Keteleer: Daar hoor ik geen opmerkingen over… dat is duidelijk, dat is goed. 

Evi Vreven:  Er kwam nog de suggestie dat het soms handig zou zijn om korter op de bal te spelen, maar 

meestal als het goed is gegaan dan hoeft er ook niet zo kort op de bal gespeeld te worden. Dan gaat het vooral 

als het niet loopt en dan horen we het eigenlijk wel van jullie. Vanuit de positieve insteek bekeken, is het ook 

fijn als we horen dat het wel loopt. Het hangt natuurlijk af van de periode van uitvoering. Maar als consulent is 

het fijn dat je kan zeggen ‘ik heb gehoord dat het goed loopt’, dat je het positief kan bevestigen. Als je het 

niet weet, kun je daar niets rond. 

 

Bespreken jullie de gemeenschapsdienst achteraf steeds met de jongere? 

Evi Vreven: Degenen die het niet goed hebben gedaan, worden zeker opnieuw gezien. En soms wordt gemeld 

aan de jeugdrechter ‘het is ok’ en mag de maatregel opgeheven worden. 

 

Willen jullie nog iets zeggen tegen de werkvloerbegeleiders? 

David Keteleer: Ik vind het heel mooi dat die mensen dat engagement nemen om jongeren die kans te geven. 

Het is knap dat gemeenschapsdienst er is…ook in de toekomst, dat er veel kandidaten zijn die dat willen doen. 

Het kan iets krachtigs zijn: Het zijn dikwijls gasten die niet goed in hun vel zitten en dan kan een positieve 

ervaring of feedback krijgen zoals dat ze goed gewerkt hebben, dat ze werk zien… een hart onder de riem 

zijn. 

Evi Vreven: Ik denk dat jongeren soms een kant van zichzelf leren kennen, waarvan zij zich niet bewust zijn 

op voorhand. Zo van ‘ik kan dat ook…’ 

David Keteleer: Ik denk dat het voor die jongeren ook perspectief kan openen, zo van dat soort werk kan ik 

ook doen. En de ouders zijn daar dikwijls ook heel dankbaar voor dat ze die kans hebben gekregen. 

 



Gemeenschapsdienst in de kijker 

 

         

    

Eén dag per jaar in de maand mei nemen wij als team graag de tijd om een aantal prestatieplaatsen persoon-

lijk te verrassen en te bedanken voor het engagement dat ze aangaan om jongeren de kans te geven hun  

gemeenschapsdienst bij hen uit te voeren. 
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  RONDRIT 

Op 21 mei doorkruiste het team onze provincie. We  

hielden halt in Hasselt, Sint-Truiden, Bree en Pelt. Overal werden we met 

een glimlach ontvangen... 

Fietsatelier Hasselt  
 Kringwinkel  

Sint-Truiden 
Groen –en signalisatie-
dienst Sint-Truiden 

WZC Vila Rosa Sint-Truiden 
Stadswerf Pelt 

Bree 

WZC Sint-Jozef  

Neerpelt 


