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Terwijl iedereen druk in de weer is met het  

kopen van kerstcadeautjes en te bedenken hoe 

de kersttafel weer gevuld gaat worden, willen we  

2019 toch niet afsluiten zonder onze nieuws- 

brief de wereld in te sturen.  

Verder vind je in onze nieuwsbrief ook nog de cijfers van afgelopen jaar.  

Fijne feestdagen iedereen!! 

Team gemeenschapsdienst  

Birgitte, Katrien, Olga en Valeska 

 Gemeenschapsdienst in de kijker 

Zoals de meesten onder jullie al weten, was 2019 voor BAAL een speciaal jaar. Naar aanleiding van  

ons 20 jarig bestaan, vierden we op 22 november ons “juBAALeum”.  

Deze nieuwsbrief staat dan ook volledig in het teken van deze speciale gebeurtenis. Graag nemen  

we jullie mee terug in de tijd en geven we jullie een zicht op de belangrijkste gebeurtenissen voor  

ons team van de afgelopen 20 jaar. Voor degenen die 22 november niet hebben kunnen meevieren,  

delen we ook graag enkele sfeerfoto’s van een geslaagde namiddag.  

Beste Prestatieplaatsen,  
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Ontstaan van team gemeenschapsdienst binnen BAAL, om samenwerkingen te bekomen  
met de AGM diensten en gemeenschapsdiensten op jeugdrechtbankniveau 

Over heel 
Limburg wor-
den samen-

werkingsproto
collen afgeslo-

ten. Met  

(gemeentelijk
e) diensten, 

• 150 prestatieplaatsen 
engageren zich 

• De overeenkomst met oa. 
zijn gele en rode kaart 
wordt juridisch goedge-
keurd 

2005 

• De eerste nieuwsbrief 
wordt in juni verstuurd 

BAAL wordt erkend als  

HCA-dienst  

(herstelgericht en construc-
tief afhandelen) 

 

De AGM-diensten in Hasselt 
en Beringen vallen weg 

 

BAAL breidt uit;  

er ontstaat een team ge-
meenschapsdienst 

BAAL laat een 
zwanger meisje haar 
gemeenschapsdienst 
op de dienst uitvoe-

ren.  

De begeleiders tra-
den op als werk-
vloerbegeleiders 
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Dienst BAAL ontstaat als project binnen vzw Pieter Simenon. 

In Hasselt, Genk, Beringen, Lanaken en Maasmechelen ontstaan AGM-diensten als uitvoerders van 
dienstverleningen 

2006 

Nieuwe Jeugdwet onder invloed 
van Onkelinx 

2008 

Het team gaat 
voor de eerste 
keer op rondrit 

Gemeenschapsdienst piekt 
met 165 dossiers 

2009 
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Visie rond 
agressie-
incidenten 
wordt 
scherper 
gezet.  

Belang van 
zorg naar 
prestatie-
plaatsen 

2012 

2013 

Appreciatiemoment  

voor  
prestatieplaatsen  

op de  
jeugdrechtbank  

van  
Tongeren 

Werken met jon-
geren met een 
psychiatrische 
problematiek: 

handvaten en tips 
worden uitge-

werkt 
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Het team werkt verder 
aan de visie op hun aan-
pak en begeleidingen, 

verfijnt zijn manier van 
werken en zijn methodie-
ken én ontwikkelt tevens 

instrumenten omtrent 
recidivisten.  

2015 2016 

Prestatieplaat-
sen ontvangen 

een steekkaart 
vanuit hun be-
hoefte naar in-

formatieverstrek
king omtrent on-

ze werking 

2017 

We gaan voor 
de 10de keer 

op rondrit 
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2019 

30ste nieuwsbrief 

20 jaar BAALLimburg 

Nieuw decreet jeugddelinquentie-
recht gaat in voege: Jongeren wor-
den aangesproken op hun verant-

woordelijkheid van hun jeugddelict.   

Daarnaast krijgen ze de kans om 
zelf voor te stellen hoe ze de gevol-
gen van het delict willen aanpakken. 
BAAL breidt inhoudelijk uit met het 

positief project. Het max. aantal 
uren gemeenschapsdienst wordt op-

getrokken 



Gemeenschapsdienst in de kijker 

De Cijfers  

Naar jaarlijkse gewoonte geven we jullie graag het overzicht mee van 

het aantal gewerkte jongeren in 2019 

Er hebben 72 jongens en 4 meisjes gewerkt en dit op 46 verschillende 

prestatieplaatsen. Met een totaal van  1984 uren werd er gemiddeld 26 uren uitgevoerd.  

Voor 8 jongeren werd de gemeenschapsdienst stopgezet omwille van het niet naleven van de afspra-

ken. 4 jongeren zijn niet gestart.  

In onderstaand schema geven we de steden & gemeenten weer, waar er gewerkt werd.  

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

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 

Beringen 4 Heusden-Zolder 4 Maasmechelen 1 

Bilzen 1 Houthalen-Helchteren 2 Oudsbergen 5 

Bree 3 Kortessem 1 Pelt 4 

Dilsen-Stokkem 1 Leopoldsburg 1 Sint-Truiden 3 

Genk 19 Lanaken 3 Tessenderlo 1 

Hamont-Achel 1 Lommel 3 Zonhoven 1 

Hasselt 13 Maaseik 4     Zutendaal 1 


