
Herstelbemiddeling
aan de hand van een praktijkvoorbeeld

Iedere bemiddeling is anders. We werken op het tempo van 

de slachtoffer- en daderpartij en gaan aan de slag met hun 

vragen, verwachtingen en/of boodschappen naar elkaar toe. 

Het verhaal dat volgt, is dus een verloop van hoe een bemid-

deling er uit kán zien. Daarnaast is het verhaal fictief, maar 

bevat het zeker elementen die voorkomen in onze dagelijkse 

praktijk.

Het praktijkvoorbeeld wordt verteld vanuit het 
perspectief van de bemiddelaar.

Wat voorafging aan de herstelbemiddeling

Maria (63 jaar) gaat samen met haar dochter Els (37 jaar) 

klacht neerleggen bij de politie. Er is gisterenavond ingebro-

ken in de woning van Maria en er zijn ook enkele voorwerpen 

gestolen. Ze is nogal de kluts kwijt en begrijpt niet dat dit haar 

is overkomen. Els is erbij om haar te ondersteunen. De poli-

tieagent van dienst neemt zijn tijd om te luisteren naar Maria 

en om de klacht te noteren. Hij maakt een proces-verbaal 

(PV) op en maakt dit over aan het Parket van de Procureur 

des Konings.

Dankzij de opsporingshandelingen van de politie wordt er een 

verdachte gevat. Het gaat om Jordy (16 jaar) die enkele stra-

ten van Maria woont. Hij wordt per brief uitgenodigd voor een 

verhoor en zijn verklaring wordt genoteerd en toegevoegd 

aan het PV.

Aanmelding

De bevoegde Procureur is van mening dat voor deze feiten 

een aanbod van herstelbemiddeling kan gedaan worden naar 

beide partijen toe. Er wordt een standaardbrief gestuurd naar 

zowel Maria als naar Jordy en zijn ouders. In deze brief staat 

kort beschreven om welke feiten het gaat, wat bemiddeling 

kan inhouden en dat het een vrijwillig en gratis aanbod is. De 

partijen worden verzocht om binnen de 15 dagen contact op 

te nemen met het Bureau Alternatieve Afhandeling Limburg 

(BAAL) om aan te geven of ze interesse hebben in dit aanbod.

Ondertussen ontvangt ook BAAL de opdracht van het Parket 

met de nodige identificatie- en adresgegevens van partijen, 

alsook de datum en kwalificatie van het jeugddelict. BAAL 

krijgt dan te lezen dat Jordy verdacht wordt en Maria slachtof-

fer is van feiten van diefstal met braak op (datum). Het Parket 

geeft de bemiddelaars van BAAL hierbij het mandaat om te 

bekijken of een bemiddeling wenselijk is en vraagt om binnen 

de 2 maanden na deze brief het Parket in te lichten over de 

opstart en het verloop van de bemiddeling. Er wordt een dos-

sier aangemaakt op BAAL en het dossier wordt binnen het 

team aan mij toegewezen.

Eerste contactname

Na 4 dagen belt de vader van Jordy naar BAAL. De collega 

die de telefoon opneemt, verbindt de vader door naar mij. Ik 

vraag of de brief duidelijk was voor hen en geef wat extra 

informatie rond o.m. de vrijwilligheid en de vertrouwelijkheid 

van bemiddeling. De vader is erg boos dat zijn zoon zoiets 

dom heeft gedaan en geeft aan dat zij zeker willen meewer-

ken aan de bemiddeling. Daarnaast vertel ik dat de andere 

partij ook zo een brief ontvangen heeft en dat we best nog 

enkele dagen de reactie van de slachtofferpartij afwachten. 

Ik noteer de contactgegevens van de vader en we spreken af 

dat ik later terug contact opneem. 

Ondertussen zijn de 15 dagen bedenktijd voorbij en heb ik nog 

geen reactie ontvangen van Maria. Daarom stuur ik nu een 

nieuwe brief naar Maria met een voorstel om op huisbezoek 

te komen. Er wordt een concrete dag en uur voorgesteld, met 

de vraag om contact op te nemen indien dit niet past of indien 

zij dit niet wenst. Enkele dagen later neemt Maria contact op. 

Ze was wat bezorgd en wist niet echt wat ze moest met het 

aanbod van het Parket. Ik geef haar telefonisch nog wat ex-

tra uitleg rond bemiddeling en de voorgestelde afspraak kan 

gewoon doorgaan. Hierna neem ik terug contact op met de 

vader van Jordy. Ik stel ook daar een huisbezoek voor om wat 

meer uitleg te komen geven rond bemiddeling en om eens 

te luisteren naar het verhaal van Jordy. Vader gaat hiermee 

akkoord en er wordt een afspraak gemaakt.

Eerste huisbezoeken

Ik ga eerst langs bij Maria. Ze was nogal zenuwachtig voor 

het gesprek en daarom heeft ze haar dochter Els gevraagd 

om ook aan te sluiten. Ik geef eerst wat meer uitleg rond het 

gerechtelijk systeem. Wat is er gebeurd na de klachtneerleg-

ging van Maria? Wat is nu de stand van zaken? Wat kan er 

nog allemaal gebeuren na de bemiddeling?

Vervolgens geef ik informatie rond bemiddeling op zich. Ik 

benadruk dat het een vrijwillig aanbod is en blijft voor beide 

partijen, dat de gesprekken vertrouwelijk zijn en dat ik hierbij 

meerzijdig partijdig ben.
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Verder krijgen partijen via bemiddeling de kans om vragen, 

verwachtingen of boodschappen te uiten naar elkaar toe. Zijn 

er vragen waar Maria mee zit, met welke vormen van schade 

wordt ze geconfronteerd, wil ze graag dat de andere partij 

weet wat voor gevolgen deze feiten voor haar hebben…? Dit 

zijn slechts enkele van de mogelijke thema’s binnen een be-

middeling. Ten slotte geef ik aan dat er ook een rechtstreeks 

gesprek gepland kan worden, indien beide partijen hiermee 

akkoord gaan, maar dat dit niet moet als ze zich er niet goed 

bij zou voelen.

Ik vraag of Maria denkt dat bemiddeling iets voor haar zou 

kunnen betekenen. Ze vertelt dat ze het niet goed weet. Het-

geen er gebeurd is, heeft een serieuze impact op haar gehad. 

Els bevestigt dat haar moeder niet meer de oude is sinds de 

inbraak. Ze vraagt zich ook af hoe de andere partij er tegen-

over staat. Ik vermeld dat ik een week later ook een gesprek 

heb met de minderjarige verdachte en zijn ouders. Er wordt 

afgesproken dat ik dan eens pols naar de motivatie van de 

andere partij en dat Maria en Els het allemaal even laten be-

zinken.

Een week later ga ik op huisbezoek bij Jordy. Zijn vader en 

moeder zijn bij dit gesprek aanwezig. Ook hier geef ik wat 

extra uitleg rond het mogelijke gerechtelijke parcours en rond 

de mogelijkheden van een bemiddeling, rekening houdend 

met de basisprincipes vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en 

meerzijdige partijdigheid. Belangrijk voor Jordy om te weten, 

is dat hij nu op Parketniveau is aangeschreven, wat wil zeg-

gen dat hij juridisch nog altijd een verdachte is en geen dader.

De vader van Jordy zegt stellig dat in hun ogen Jordy wel al 

dader is, ook al heeft een Jeugdrechtbank dit nog niet uitge-

sproken. Hij heeft thuis de feiten bekend en heeft hier ook al 

straf voor gekregen. Hij heeft 2 maanden huisarrest gehad 

van zijn ouders en moest meer klusjes in en rond het huis 

doen. Zijn vader was enorm boos, wat nog steeds voelbaar is 

in het gesprek, terwijl zijn moeder eerder droevig en teleurge-

steld in haar zoon was. Moeder geeft aan dat het vertrouwen 

in hun zoon momenteel op een heel laag pitje zit.

Vervolgens sta ik stil bij de feiten en de beleving ervan door 

Jordy en zijn ouders. Jordy vertelt dat hij het huis is binnen-

geglipt door een raam te forceren. Hij wist niet zeker of er 

iemand thuis was en is daarom heel stil te werk gegaan. Hij 

vond een doosje met juwelen en een som geld, ongeveer 

€100. Dit heeft hij meegenomen. Tijdens het naar buiten 

gaan, heeft hij per ongeluk een bloembak omgestoten die op 

de grond is kapot gevallen. Toen is hij gevlucht. Volgens de 

politie werd de buurt opgeschrikt door de gevallen bloembak. 

Eén van de omwonenden zou Jordy herkend hebben bij het 

wegvluchten.

Jordy kan moeilijk verwoorden waarom hij dit heeft gedaan. 

Zijn ouders geven aan dat Jordy thuis niks te kort komt en dat 

hij bijgevolg geen reden heeft om te stelen. Hij moet het maar 

vragen en hij krijgt het. Zijn ouders vertellen welk gevoel zij 

kregen toen ze te horen kregen wat er gebeurd was en ze het 

bemiddelingsvoorstel kregen. Jordy zit er maar stilletjes bij, 

met zijn hoofd naar beneden gericht.

Uiteindelijk geeft de vader aan dat zij zeker en vast willen 

meewerken aan een bemiddeling. Jordy zal boeten voor wat 

hij gedaan heeft. Hij moet gestraft worden. Ik verduidelijk 

nog eens het karakter van bemiddeling: het gaat om het te-

rug verbinden van dader en slachtoffer, opdat de dader zijn 

verantwoordelijkheid kan opnemen en het slachtoffer erkend 

kan worden als slachtoffer en haar schade hersteld kan zien. 

Maatregelen opleggen is de taak van de Jeugdrechter. Wij 

proberen te komen tot een vorm van herstel waardoor beide 

partijen beter kunnen omgaan met de gevolgen van wat er 

gebeurd is.

Tussentijds verslag en volgende gesprekken

Ik neem telefonisch contact op met Maria en maak een af-

spraak voor een volgend huisbezoek. Dochter Els is ook op-

nieuw aanwezig. Maria vertelt dat ze het er de laatste dagen 

nog enkele keren over gehad hebben. Ze heeft besloten dat 

ze de bemiddeling een kans wil geven, op voorwaarde dat de 

andere partij hier ook toe bereid is. Ik geef te kennen dat de 

andere partij openstaat voor een bemiddeling.

Vervolgens doet Maria haar verhaal. Ze vertelt over hoe ze 

in de late avond in haar bed werd opgeschrikt toen ze lawaai 

hoorde in de tuin. Het leek alsof haar raam werd ingegooid. 

Uit angst durfde ze eerst niks te doen, maar even later is 

ze dan toch beneden gaan kijken. Ze zag dat haar venster 

openstond en dat de bloembak van de vensterbank was ge-
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vallen. Voor de rest leek er niks vreemd aan de hand. Het was 

misschien gewoon de wind of de kat. Ze keek nog even rond 

en ging dan weer haar bed in.

De volgende dag merkte Maria dat haar juwelendoosje was 

leeggeroofd en dat er geld uit haar portefeuille was verdwe-

nen. Ze was in paniek en belde naar Els. Ze gingen onmiddel-

lijk samen naar het politiebureau om aangifte te doen.

Maria wordt erg emotioneel tijdens haar verhaal. Tussen de 

juwelen zat ook de trouwring van haar man die enkele jaren 

geleden is overleden. Ze kan niet geloven dat dit dierbaar be-

zit is gestolen. Daarnaast vertelt ze ook over de angst die ze 

nu heeft. Niet enkel ’s nachts, maar ook overdag. Zou de in-

breker nog eens terugkomen? Heeft hij het op haar persoon-

lijk gemunt? Ze voelt zich niet meer veilig in haar eigen huis.

Ik bevraag wat Maria op dit moment zou kunnen helpen om 

haar beter te doen voelen. Ze weet het niet. Ze zou uiteraard 

graag de gestolen juwelen terug hebben, maar ze weet niet 

hoe ze van haar angstgevoel kan af geraken. Het gestolen 

geld en de kapotte bloembak interesseren haar weinig op dit 

moment. Els geeft aan dat ze de dader graag toch eens zou 

willen spreken. Volgens haar is dat de beste manier om haar 

moeder terug een geruster gevoel te bezorgen.

In deze fase maak ik een tussentijds verslag over aan het 

Parket. In dit verslag staat dat de bemiddelaar inmiddels con-

tact heeft gehad met de betrokken partijen en dat de bemid-

deling werd aangevat.

Tijdens een volgend gesprek met Jordy en zijn ouders breng 

ik de informatie van Maria en Els over. Ik beschrijf het ge-

voel waar ze mee zitten en geef ook hun verwachtingen door.    

Jordy lijkt meteen erg geschrokken. Hij was niet op de hoogte 

van de emotionele waarde van de juwelen en wist niet dat de 

inbraak zo een grote gevolgen had voor Maria. De juwelen 

heeft hij niet meer. Toen hij de brief van de politie kreeg met 

de uitnodiging om op verhoor te komen, heeft hij ze uit paniek 

weggegooid. Hij wil wel betalen voor wat hij heeft gestolen of 

kapot heeft gemaakt.

Zijn ouders vinden dat hij zich ook moet excuseren naar Ma-

ria toe. Dit is het minste dat hij kan doen. Ik bevraag of Jordy 

en zijn ouders een rechtstreeks gesprek met Maria zouden 

willen. Dit zien ze zitten. De ouders vinden het belangrijk dat 

Jordy zijn verantwoordelijkheid opneemt en Jordy gaat hier-

mee akkoord. Het gaat immers om iemand uit de buurt. Ze 

kunnen elkaar nog vaak tegenkomen. Ik geef aan dat Maria 

dit ook wel ziet zitten. Samen met Jordy en zijn ouders be-

kijk ik wat ze precies van het gesprek verwachten. Wat wil hij 

vertellen? Wil hij iets voorstellen aan of afspreken met Ma-

ria? Wat willen de ouders? Welke vragen verwachten ze van 

Maria?

Ten slotte heb ik nog een gesprek met Maria en Els. Ik vertel 

dat Jordy de juwelen niet meer kan teruggeven, omdat hij ze 

heeft weggegooid, maar ze gaan wel akkoord met een recht-

streeks gesprek. Ook met hen bereid ik het gesprek voor. Wat 

willen ze allemaal vragen aan of zeggen tegen Jordy? Over 

wat willen ze het net niet hebben? Wat zouden ze nog uit het 

gesprek willen halen?

Er wordt een moment gezocht dat voor zowel Jordy en zijn 

ouders, Maria en Els als voor mezelf past. Het gesprek zal 

doorgaan op een neutrale plaats, namelijk bij ons op de 

dienst.

Rechtstreeks gesprek

Ik heb aan Maria en Els gevraagd om een halfuurtje vroeger 

te komen. Dit om Maria wat gerust te stellen en het gesprek 

nog wat voor te bereiden. Daarna komen Jordy en zijn ouders 

aan. Ik bedank iedereen om te komen en stel iedereen kort 

aan elkaar voor. Daarna overloop ik enkele afspraken om het 

gesprek zo vlot en respectvol mogelijk te laten verlopen.

Maria wil graag starten met haar verhaal. Ze heeft het erg 

moeilijk om dit allemaal te vertellen, maar Els ondersteunt 

haar. Daarna stelt ze veel vragen aan Jordy. Hij probeert zo 

goed en eerlijk mogelijk hierop te antwoorden. Hij biedt zijn 

excuses aan en zegt dat dit nooit meer zal gebeuren. Ook de 

ouders van Jordy vertellen hun beleving en excuseren zich 

voor het gedrag van hun zoon.
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Jordy vertelt dat hij de juwelen heeft weggegooid, maar dat 

hij graag wil betalen voor alles wat hij heeft gestolen of kapot 

heeft gemaakt. Maria zegt dat de juwelen voor haar onbetaal-

baar zijn. Langs de andere kant wil ze wel dat Jordy een soort 

tegenprestatie doet om het goed te maken. Bijvoorbeeld een 

soort vrijwilligerswerk. De ouders van Jordy vinden ook dat hij 

het gestolen geld terug moet geven. Hij zal aan zijn spaarcen-

ten moeten of er zelf voor moeten gaan werken.

Ik informeer hen over de mogelijkheid van het werken via het 

Vereffeningsfonds. Beide partijen gaan hiermee akkoord. Ma-

ria zou graag hebben dat Jordy zich voor de oudere mensen 

zou inzetten, bijvoorbeeld in een bejaardentehuis. Ik bekijk 

later met Jordy waar en wanneer hij zou kunnen gaan wer-

ken. Het geld waarvoor hij gewerkt heeft, wordt dan vanuit de 

Vlaamse overheid, via BAAL, overgemaakt aan Maria.

Ter afronding bevraag ik bij iedereen wat ze van het gesprek 

vonden en met welk gevoel ze nu naar huis gaan. Maria zegt 

dat ze nu met een veel geruster hart terug naar huis keert. 

Jordy zegt dat hij erg zenuwachtig was, maar dat het gesprek 

wel goed meeviel. Ze overlopen nog eens de gemaakte af-

spraken en bekijken samen wat ze zullen opnemen in de 

overeenkomst.

Overeenkomst en eindverslag

Ik maak de overeenkomst op. Hierin staan de afspraken en 

verbintenissen tussen beide partijen, evenals een kort ver-

loop van de bemiddeling en de vermelding dat er een recht-

streeks gesprek heeft plaatsgevonden. De overeenkomst 

wordt eerst via mail naar beide partijen verstuurd ter nale-

zing. Wanneer iedereen akkoord is met de inhoud, stuur ik ze 

eerst naar Jordy en dan naar Maria ter ondertekening. Er zijn 

3 exemplaren van de overeenkomst: één voor Jordy en zijn 

ouders, één voor Maria en één voor het Parket. Ik bewaar een 

kopie in het dossier op onze dienst. De ondertekende exem-

plaren worden verdeeld en de opgenomen afspraken kunnen 

worden uitgevoerd.

Daarnaast maak ik een eindverslag op voor het Parket. Hierin 

wordt vermeld dat de bemiddeling volledig doorlopen is, met 

bijhorende overeenkomst, en dat er nog een uitvoeringsver-

slag volgt.

Ondertussen werd de aanvraag voor het Vereffeningsfonds, 

die samen met Jordy zijn motivatiebrief aan het Comité V 

werd bezorgd, goedgekeurd.

Vervolgens heb ik een prestatieplaats gezocht waar Jordy 

kan gaan werken via het Vereffeningsfonds. Hiervoor wordt 

een aparte (werk)overeenkomst afgesloten tussen Jordy en 

zijn ouders, de prestatieplaats en BAAL.

Uitvoering afspraken

Jordy voert zijn vrijwilligerswerk uit volgens de gemaakte af-

spraken en Maria wordt op de hoogte gehouden van de stand 

van zaken. Na afloop wordt het totale bedrag overgemaakt op 

de rekening van Maria.

Ik neem nog eens contact op met beide partijen en bevraag of 

ze tevreden zijn met het verloop van de bemiddeling. Zowel 

Jordy en zijn ouders als Maria geven aan dat ze blij zijn dat 

ze de kans hebben gekregen om te komen tot een vorm van 

herstel. De bemiddeling mag afgerond worden.

Uitvoeringsverslag en afsluit

Ik verstuur een uitvoeringsverslag naar het Parket. Hierin 

staat dat het akkoord volledig werd uitgevoerd. Bij deze is de 

bemiddeling dan ook volledig beëindigd.

Ook op BAAL sluit ik het dossier af en archiveer ik het. Het 

Parket zal nu, rekening houdend met de bemiddeling, beslis-

sen wat er verder gebeurt met het dossier van Jordy.
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De weergave van het hieronder beschreven PP is fictief, 

maar wel realistisch en gebaseerd op een eerder beperkte 

praktijkervaring. Qua procedure lopen de positieve projecten 

ongeveer hetzelfde, maar de inhoud van het traject verschilt 

van jongere tot jongere. Dit omdat maatwerk een essentieel 

onderdeel is van het concept PP.

Wat voorafging…

Luca verschijnt voor de eerste keer voor de jeugdrechter. Hij 

was het voorbije jaar al een paar keer betrokken bij strafbare 

feiten en de politie had hem telkens gewaarschuwd dat er 

op een bepaald moment ingegrepen zou worden en hij voor 

de jeugdrechter zou moeten verschijnen. Voor de zitting heb-

ben Luca en zijn moeder nog een gesprek met een advocaat 

die hen zal bijstaan. Samen overlopen ze de feiten en de be-

trokkenheid van Luca. Bij de 2 vechtpartijen was hij telkens 

tussengekomen wanneer zijn vrienden slaags raakten met 

andere groepjes jongeren op fuiven van de plaatselijke Chiro. 

Luca heeft dit aan de politie verklaard en ook toegegeven dat 

hij wel een paar rake klappen heeft uitgedeeld. Op school 

heeft hij een jas en een pet gestolen van een klasgenoot. De 

jas heeft hij teruggegeven, maar de pet had hij al verkocht. 

Hij is hierdoor ook van school gegooid. Dit heeft hij eveneens 

toegegeven. Luca heeft het wel moeilijk met het feit dat hij 

beschuldigd wordt van een inbraak, zeker aangezien dit ook 

de druppel was die hem voor de jeugdrechter bracht. Twee 

oudere vrienden hadden Luca gevraagd om een paar juwelen 

bij te houden. Hij durfde geen neen te zeggen, omdat die ou-

dere jongens een reputatie hebben en Luca wel opkijkt naar 

deze vrienden. Hij wist niet dat deze juwelen gestolen waren 

bij een inbraak bij een ouder koppel uit de buurt. Als hij dat 

had geweten, had hij dit nooit gedaan. Hij heeft echt spijt dat 

hij dit gedaan heeft. Bij de andere feiten geeft Luca wel aan 

dat hij zich stom heeft gedragen, maar dat dit wel allemaal 

meevalt, omdat toch alle jongens dat soort kattenkwaad uit-

halen. De moeder van Luca geeft aan verrast te zijn door al 

deze feiten. Als alleenstaande moeder moet ze Luca dikwijls 

alleen thuis laten, omdat ze in posten werkt, maar ze had niet 

door dat hij met verkeerde vrienden optrok. Ze is teleurge-

steld en beschaamd.

Op de zitting vraagt de jeugdrechter aan Luca of hij al eens 

heeft nagedacht wat hij allemaal heeft aangericht bij de 

slachtoffers en bij zijn eigen moeder. Luca is een beetje spra-

keloos, maar de jeugdrechter vraagt aan Luca en zijn moeder 

of ze zelf bereid zijn om eens na te denken hoe ze dit kunnen 

goedmaken. De advocaat geeft aan dat dit een goed idee is. 

Samen met de jeugdrechter wordt er afgesproken om de mo-

gelijkheden van een PP te onderzoeken, in afwachting van 

een beslissing over de sanctie. De jeugdrechter verwacht een 

plan van Luca over een maand. Er wordt meteen een nieuwe 

datum voor een volgende zitting afgesproken.

De jeugdrechter geeft Luca, zijn moeder en de advocaat de 

opdracht om BAAL te contacteren rond het PP. Ze krijgen een 

folder mee met de uitleg van het PP en de contactgegevens 

van BAAL. De advocaat geeft aan dat zij wel het eerste con-

tact zal leggen met BAAL, maar dat het dan wel aan Luca is 

om in actie te schieten en te laten zien dat hij deze kans wil 

grijpen door zelf met voorstellen op maat te komen.

Op de dag van de zitting bij de jeugdrechter neemt de advo-

caat al telefonisch contact op met BAAL. Ze wordt vriendelijk 

doorverbonden met één van de begeleiders van het PP. Ze 

legt kort uit wat er voormiddag op het kabinet van de jeugd-

rechter is besproken. Met de begeleider worden de volgen-

de stappen afgesproken. De begeleider heeft alle contact-

gegevens van Luca en zijn moeder gevraagd en heeft kort 

geïnformeerd naar de feiten. Ook vraagt de begeleider of de 

jeugdrechter al suggesties deed rond de invulling van het PP 

en of de datum van de volgende zitting al gekend is. Op het 

team wordt het dossier met de collega’s doorgenomen en 

toegewezen aan een planbegeleider. Hij of zij zal het dossier 

effectief opnemen en met Luca en zijn moeder aan de slag  

gaan om binnen de maand met een voorstel of plan naar de 

jeugdrechter te kunnen stappen.

Gezien de strakke timing neemt de volgende dag de bege-

leider van BAAL al telefonisch contact op met Luca en zijn 

moeder. Er wordt diezelfde week nog een kennismakingsge-

sprek gepland bij Luca thuis, waar ook de advocaat zal bij 

aansluiten. Tijdens dit gesprek wordt de bedoeling van het 

PP nog eens uitgelegd en wordt heel sterk de nadruk gelegd 

op het feit dat Luca zelf invulling zal moeten geven aan zijn 

PP. De advocaat bevestigt dit door nog eens te herhalen dat 

dit een uitdrukkelijke verwachting is van de jeugdrechter. De 

begeleider en de advocaat zorgen er samen voor dat Luca 

en zijn moeder goed begrijpen dat dit een kans is om op hun 
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eigen maat oplossingen voor te stellen, en om zo om te gaan 

met de berokkende schade. Ze beseffen ook dat als dit een 

goed plan wordt, en het goed wordt uitgevoerd, er verder 

geen andere sancties meer zullen volgen van de jeugdrech-

ter. Dit zorgt wel voor motivatie bij Luca en dit stelt vervolgens 

ook zijn moeder al wat meer gerust, hoewel ze beiden nog 

niet duidelijk vatten wat dit dan wel allemaal zou kunnen zijn. 

De planbegeleider stelt hen wat dat betreft gerust door aan te 

geven dat ze hierin redelijk intensief zullen begeleid worden. 

Na deze uitleg willen de begeleider en de advocaat weten of 

Luca en zijn moeder na het krijgen van deze informatie zich 

definitief kunnen en willen engageren om dit PP een kans te 

geven. Ze denken alle twee dat dit de beste oplossing is. Na-

dat ze hier bevestigend op hebben geantwoord, worden de 

timing en de procedure nog eens bekeken in functie van een 

realistische planning. Luca schrikt wel even wanneer er ook 

een huistaak in de vorm van een denkoefening volgt tegen de 

volgende week. Het volgende gesprek zal Luca alleen doen 

met de planbegeleider van BAAL, maar hij moet op voor-

hand wel al op papier proberen te zetten wat voor persoon 

hij graag zou willen zijn en in welke levensdomeinen zoals 

school, hobby’s , thuis… het soms wat moeilijker loopt. Luca 

mag hiervoor te rade gaan bij zijn ouders, vrienden of ande-

ren uit zijn omgeving.

De volgende week meldt Luca zich aan bij BAAL in Hasselt. 

Hij is best zenuwachtig en weet niet of hij de huistaak naar de 

verwachtingen van de planbegeleider heeft kunnen maken. 

De begeleider stelt hem wel gerust door te zeggen dat het 

vooral de bedoeling was om hem aan het denken te zetten, 

en dat heeft hij wel degelijk gedaan. De begeleider installeert 

zich met Luca in een apart lokaal en heeft een aantal me-

thodieken meegebracht om dit gesprek in goede banen te 

leiden. Na een informele babbel over de voorbije week en de 

verplaatsing naar BAAL overlopen ze samen de voorberei-

ding van Luca. Hij heeft de huistaak uiteindelijk toch alleen 

gemaakt en niemand uit z’n omgeving bevraagd. Zijn moeder 

vond het belangrijk dat hij dit vooral zelf deed. Om te begin-

nen moest Luca eens nadenken over de versie van zichzelf 

die hij zou willen zijn en wat daarvoor zou moeten verande-

ren. Het enige wat Luca daar kon bedenken, was dat hij graag 

een jongen zou zijn zonder problemen en met veel vrijheid. 

Het is voor Luca duidelijk dat hij hiervoor zo snel mogelijk van 

al het gedoe met de jeugdrechter wil af zijn en dan nooit meer 

iets met het gerecht te maken wil hebben. Wat hij hier voor de 

rest nog voor moet veranderen, is niet duidelijk. Wat betreft 

de levensdomeinen waarover het PP zou kunnen gaan, geeft 

Luca aan dat op zijn nieuwe school wel alles goed loopt en 

dat zijn resultaten ook behoorlijk zijn. Op zijn vorige school 

liep het wat fout, omdat hij met allemaal vrienden in de klas 

zat en dit ervoor zorgde dat de klas voortdurend op stelten 

stond. Door de diefstal is hij van school gegooid en sindsdien 

gaat het op dat gebied in zijn nieuwe school wel goed. Wat 

betreft de thuissituatie beseft Luca dat hij zijn moeder verdriet 

heeft aangedaan en wil hij haar vertrouwen terugwinnen, 

maar hij weet niet goed hoe. In zijn vrije tijd is hij vorig jaar 

gestopt met voetballen en hij gaat nog maar af en toe fitnes-

sen. Zijn vrienden doen dit niet zo graag. Hij zou wel graag 

terug meer sporten. Voor de rest is hij veel op het pleintje in 

de buurt met zijn vrienden. Vroeger gingen ze veel naar het 

jeugdhuis, maar dat vinden ze nu wat kinderachtig. Ze zijn er 

ook weggejaagd omdat ze voor overlast zorgen. Wat betreft 

de slachtoffers weet hij echt niet wat hij zou kunnen doen. 

Tot slot moet hij ook toegeven aan de begeleider dat hij niet 

begrijpt wat er bedoeld wordt met het domein ‘samenleving’. 

Tegen de verwachtingen in reageert de begeleider enthousi-

ast en vindt hij dat Luca al goed aan de slag is gegaan. Voor 

ze verder gaan, wil de begeleider toch nog graag Luca wat 

beter leren kennen en zou hij zichzelf ook wel wat meer willen 

voorstellen aan Luca, zodat ze beter van elkaar weten wat 

voor personen ze zijn en hoe ze beiden in het leven staan. 

De begeleider heeft een hele stapel met allerlei vragen die ze 

om de beurt beantwoorden. Dit zijn soms makkelijke vragen, 

maar er zitten ook echt lastige vragen bij. Over zijn favoriete 

vakantiebestemming moet Luca niet nadenken: feesten op 

Ibiza! Ook zijn droom om professioneel deejay te worden op 

Ibiza komt ter sprake. Zijn lievelingsgerecht is niet moeilijk. 

De begeleider heeft nog nooit ‘kapsalon’ gegeten en voor 

Luca het weet zijn ze uitgebreid over lekker eten aan het ze-

veren. Bij de vraag “hoe hij later, na zijn dood, wil herinnerd 

worden?” is het wel al wat moeilijker om direct een antwoord 

klaar te hebben. Een twintigtal vragen, en evenveel interes-

sante gesprekken hierover later, is de eerste afspraak al 



Positief Project (PP)
aan de hand van een praktijkvoorbeeld

voorbij. Ze maken meteen een volgende afspraak, deze staat 

3 dagen later gepland. Het is Luca nog altijd een raadsel hoe 

dat plan voor de jeugdrechter er zou moeten uitzien, maar 

naar BAAL gaan valt best wel mee. Bij het volgende gesprek 

starten ze terug met het overlopen van de huistaak, maar nu 

wordt dat gekoppeld aan antwoorden op de vele vragen uit 

het kennismakingspel, en nu blijkt dat zonder dat Luca het 

besefte al heel wat zaken op tafel liggen waarrond er gewerkt 

kan worden. Ook de volgende oefening gaat verder op het 

onderzoeken waar er in Luca’s leven dingen zijn waar mee 

aan de slag kan gegaan worden om dingen te verbeteren. Uit 

deze gesprekken blijkt dat er heel veel gebieden zijn in zijn 

jonge leven waarin wel alles naar wens is en waar hij echt 

kwaliteiten van zichzelf kan leren kennen. Het wordt Luca ook 

duidelijk dat zowel zijn kwaliteiten als zijn werkpunten in het 

plan kunnen voorkomen. Tijdens dit tweede en ook nog een 

derde gesprek van 1,5 uur over zichzelf, zijn thuissituatie, zijn 

verleden, zijn toekomst, zijn wensen en zijn angsten, komen 

er stilaan enkele duidelijk thema’s naar boven.

Luca wil om te beginnen aan zijn moeder bewijzen dat hij 

haar vertrouwen terug waard is. Hij wil ook graag tonen hoe-

veel respect hij voor haar heeft. Hij hoopt dit te realiseren 

door haar meer te betrekken in zijn doen en laten, en haar 

altijd te laten weten waar en met wie hij rondhangt. Hij zal ook 

wat meer thuis blijven en echt wel zijn steentje willen bijdra-

gen in het huishouden, aangezien zijn mama er alleen voor 

staat en er toch altijd lekker eten is, het altijd proper is en 

hij materieel eigenlijk niks te kort komt. Als hij naar zichzelf 

kijkt, wil Luca terug meer sporten. Hij heeft ondertussen een 

vriend zo ver gekregen om 3 keer per week samen naar de 

fitness te gaan en voorlopig houden ze zich hieraan. Het doet 

hem echt deugd terug te kunnen trainen. Ook wil hij toch eens 

nadenken hoe hij de draad van het deejayen terug kan oppik-

ken, want een halfjaar geleden werd hij nog gevraagd om te 

draaien in het jeugdhuis. Maar nadat hij twee keer niet was 

komen opdagen, hebben ze hem niet meer gevraagd. Verder 

vindt Luca dat veel van zijn problemen met de politie er zijn 

gekomen omdat hij zich altijd wilde bewijzen als zijn oudere 

vrienden in de buurt waren. Aanzien bij de jongens is belang-

rijk voor Luca, maar het is hem al die problemen niet meer 

waard. Hij zou een manier moeten vinden om op andere ma-

nieren respect van de jongeren uit zijn omgeving te krijgen.

Wat betreft de slachtoffers is hij tot alles bereid om het goed 

te maken met het oude koppel uit de buurt. Bij de jongens die 

hij slagen heeft gegeven, wil hij zich wel excuseren voor hun 

verwondingen en een gesprek hebben over wat er gebeurd is. 

Dat lijkt hem wel voldoende, aangezien hij deze jongeren wel 

kent en dit ook vechtersbazen zijn. Met één ervan is hij on-

dertussen trouwens bevriend. Met zijn oude school wil Luca 

liefst zo weinig mogelijk te maken hebben, maar hij is wel 

bereid om de gestolen pet te vergoeden. Uit de gesprekken 

met zijn begeleider op BAAL is hem wel al duidelijk geworden 

dat de mensen van de Chiro, het jeugdhuis waar de fuiven 

doorgaan en de mensen die er komen, kunnen meetellen 

als ‘samenleving’, en inderdaad toch wel meer last van zijn 

gedrag hebben gehad dan hij in eerste instantie dacht. Hij 

heeft misschien wel een voorstel voor hen om het terug goed 

te maken, zijn imago terug wat op te poetsen in de buurt en 

waarmee hij in één keer ook terug zijn deejayambities kan 

hernemen. Hij zou een aantal fuiven gratis kunnen draaien. 

Samen met zijn vriend zou hij ook een filmpje willen maken 

voor het YouTube-kanaal van het jeugdhuis om activiteiten 

aan te kondigen aan de jeugd. Hij zou de muziek voor dit film-

pje willen maken.

De begeleider vindt dat de tijd rijp is om zijn moeder er terug 

bij te halen, haar op de hoogte te brengen van de stand van 

zaken en kijken of ze zich hierin kan vinden. Als de moeder 

van Luca haar zegen geeft, kunnen ze met z’n drieën de en-

gagementen concreet maken, afspreken wie Luca zal opvol-

gen en de afspraken op papier zetten. Het volgende gesprek 

gaat terug door bij Luca thuis. De moeder van Luca is aange-

naam verrast door de denkoefeningen van haar zoon en kan 

zich er helemaal in vinden. Zij heeft ondertussen van Luca al 

het een en ander gehoord en ze is zelf ook aan het denken 

gegaan. De zoon van haar collega is verantwoordelijke bij het 

jeugdhuis. Daarnaast is hij altijd leider bij de Chiro geweest 

en heeft hij hier nog goede contacten. Het toeval wil dat deze 

jongeman tien jaar geleden nog een aantal keren heeft ge-

babysit op Luca. Hij weet ook van Luca zijn problemen met 

het gerecht en politie, want hij heeft hier al eens naar geïnfor-

meerd uit bezorgdheid.

Wat betreft de schoolsituatie bevestigt moeder dat het inder-

daad sinds de verandering van school terug de goede kant 

op gaat met Luca. Dit is ook bevestigd op een recent ouder-

contact. Ze wil graag dat Luca zich engageert om dit zo te 

houden. Ook vindt ze het een goed idee om van Luca steeds 

te weten waar en met wie hij is, als hij niet thuis is. Ze zal 

dit zelf opvolgen en zal ook zonder aarzeling de begeleider 

informeren als dit niet gebeurt volgens afspraak. Dit zou het 

vertrouwen in Luca zeker terug doen stijgen. Ze zal ook elke 
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week een schema opstellen met de huishoudelijke taken voor 

Luca, en de uitvoering ervan opvolgen en doorgeven aan de 

begeleider. Ze spreken af dat deze afspraken zeker de eerste 

4 maanden zullen gelden. Wanneer alles goed gaat, zullen ze 

opnieuw bekeken worden.

Moeder is ook bereid om de helft van het fitnessabonnement 

te betalen, als Luca effectief 3 keer per week gaat sporten, 

want ze vindt het heel belangrijk dat hij een nuttige invulling 

heeft voor zijn vrije tijd. Ook dit zal moeder opvolgen.

De begeleider van BAAL heeft ook kort uitgelegd dat we de 

slachtoffers enkel kunnen betrekken via herstelbemiddeling. 

Luca en moeder zijn akkoord dat hiervoor mandaat wordt ge-

vraagd. Moeder hoopt dat zeker het oude koppel zal ingaan 

op het aanbod, want ze wil zelf ook contact met die mensen, 

maar ze durft geen initiatief nemen. Wat betreft de jongens 

van de vechtpartijen en de pet is ze vooral benieuwd hoe dit 

zal lopen, maar ze vindt het alleszins een goed idee. Ze vindt 

wel dat als er schadevergoeding moet betaald worden, Luca 

hier zelf ook minstens een deel van zal moeten betalen. Luca 

gaat hiermee akkoord.

De moeder van Luca vindt het ook belangrijk dat hij kieskeu-

riger wordt in de keuze van zijn vrienden, en dat hij zich niet 

moet laten beïnvloeden door de oudere jongens uit de wijk. Ze 

kijken samen naar de mogelijkheden voor een sociale vaar-

digheidstraining en kiezen uiteindelijk voor een psycho-fysiek 

programma van BAAL, nl. CTRL-ACT.

Vooraleer de advocaat er terug bij gehaald wordt en alles de-

finitief op papier wordt gezet, hebben Luca en zijn moeder de 

verantwoordelijke van het jeugdhuis zelf gecontacteerd. Het 

voorstel van Luca is al op de maandelijkse vergadering ge-

komen en ze vinden het hun taak als jeugdhuis om dit mee 

mogelijk te maken en ook de Chiro hierbij te betrekken. Het 

komt zelfs goed uit, want ze willen net een campagne op de 

sociale media starten rond de overlast rond het jeugdhuis, en 

willen graag Luca hierin betrekken. Dus er wordt afgespro-

ken dat Luca op de volgende vergadering zijn voorstel uit te 

doeken zal doen. En wat betreft het deejayen hebben ze niet 

direct de mogelijkheid en intentie om hun vaste deejay te ver-

vangen, maar ze waren wel nog op zoek naar begeleiders 

voor workshops in de schoolvakantie. Een workshop deejay 

zouden de 10- tot 12-jarigen echt wel cool vinden. Luca heeft 

begrip voor de situatie en kan zich ook vinden in het idee van 

de workshop. Dit zal ook allemaal op papier gezet worden in 

de vorm van een vrijwilligerscontract en opgevolgd worden 

door de verantwoordelijke. Gezien er veel Chiroleiding en -le-

den actief zijn in het jeugdhuis, zal dit ook naar hen een goed 

signaal zijn.

Een paar dagen voor de zitting bij de jeugdrechter is alles 

ongeveer afgesproken en wordt het plan concreet. Voor een 

laatste gesprek wordt nu ook de advocaat mee uitgenodigd, 

want die moet per slot van rekening het plan voorleggen en 

verdedigen bij de jeugdrechter. De advocaat is aangenaam 

verrast door het resultaat, maar duidt toch nog eens op het 

belang van een goede uitvoering. Het mogen geen loze woor-

den zijn, want anders zullen er alsnog andere gevolgen ge-

geven worden, en dan heeft Luca geen inspraak in de aard 

van de maatregelen. Het zou zelfs nog steeds een plaatsing 

kunnen zijn. Het plan wordt in zijn definitieve vorm gegoten en 

gaat mee met de advocaat.

De dag na de zitting komt het verlossende berichtje dat het 

plan volledig is goedgekeurd en dat alle afspraken zijn op-

genomen in de beschikking van de jeugdrechter. Over 6 

maanden verwacht de jeugdrechter een eindverslag van de 

gemaakte engagementen.

Er kan gestart worden met de uitvoering. Het mandaat is ver-

leend aan de bemiddelaars, zij zullen contact zoeken met de 

slachtoffers. In de eerstvolgende schoolvakantie is er een 

groep CTRL-ACT gepland en Luca kan nog net het laatste 

beschikbare plaatsje reserveren.

Tweewekelijks is er contact met Luca en zijn moeder om de 

engagementen binnen zijn context op te volgen. Dit loopt vlot. 

Wat betreft het fitnessen is er wel een kink in de kabel. Omdat 

zijn vriend werk heeft gevonden, kan hij nog maar 1 keer per 

week meegaan. Hierdoor ziet Luca het zelf ook maar 2 keer 

per week zitten in plaats van de afgesproken 3 keer. Dit zal zo 

worden opgenomen in het eindverslag voor de jeugdrechter. 

Omdat hij voor de rest goed bezig is, heeft mama het abonne-

ment toch volledig betaald om Luca te belonen.

Bijna 6 maanden later is het terug aan de begeleider van 

BAAL om een eindverslag op te stellen voor de geplande zit-

ting. Hiervoor gaat de begeleider terug op huisbezoek bij Luca 

en zijn moeder.
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De afspraken thuis zijn allemaal redelijk vlot gegaan. Alleen 

hoopt mama vurig dat dit blijft duren, ook zonder de druk van 

de jeugdrechter. Ze wil dat dit ook wordt opgenomen in het 

eindverslag. Ze geeft ook aan dat Luca ondertussen spontaan 

laat weten waar hij is en dat dit het vertrouwen echt wel ten 

goede is gekomen.

De verslagen van de bemiddeling worden niet aan het eind-

verslag PP toegevoegd, omdat dit aparte trajecten zijn. Ze zijn 

wel blij dat er ondertussen een rechtstreeks gesprek is ge-

weest met het oudere koppel, en dat de excuses en de uitleg 

van Luca zijn aanvaard. De 2 jongens van de vechtpartijen 

wensten niet in te gaan op het aanbod van herstelbemidde-

ling. De pet werd ondertussen ook terugbetaald door Luca en 

verder waren er geen verwachtingen naar Luca toe.

De psycho-fysieke cursus voor de sociale vaardigheden is 

ook goed meegevallen. Het heeft Luca aan het denken gezet 

over zijn gedrag en zijn houding. Dit staat ook in het eindver-

slag van dit leerproject.

Wat betreft de afspraken met het jeugdhuis staat er een knap 

filmpje op de site van het jeugdhuis waaraan Luca had mee-

gewerkt. Hij is definitief ingeschreven als vrijwilliger voor de 

workshop in de komende zomervakantie. Hij is ondertussen 

terug meer naar het jeugdhuis aan het gaan en dat bevalt hem 

wel. Zijn vrijwilligerscontract wordt ook aan het eindverslag 

toegevoegd, samen met een link naar het filmpje tegen over-

last.

Het definitieve eindverslag wordt overgemaakt aan de jeugd-

rechter en het dossier van Luca wordt afgesloten op BAAL. 

De jeugdrechter zal nu beslissen of dit voldoende is.



Procedure HERGO
aan de hand van een praktijkvoorbeeld

Aan de hand van het volgend praktijkvoorbeeld willen we een 

concreter beeld geven van een herstelgericht groepsoverleg 

(HERGO). De namen en data zijn fictief en de feiten werden 

aangepast.

Het praktijkvoorbeeld wordt verteld vanuit het 
perspectief van de moderator en co-moderator.
 

Feiten

Twee jongens stappen op 26 februari een apotheek in Houtha-

len binnen en vragen er een doosje aspirines. Wanneer de 

apothekeres afrekent, haalt Bram (17 jaar) een (nep)pistool 

boven en houdt haar onder schot. Pieter (19 jaar) beveelt de 

apothekeres de kassa open te maken en hij rooft de inhoud 

ervan. Terwijl de apothekeres onderuit op de grond zakt van 

de schrik, vluchten beide jongens weg. Enkele dagen later 

worden ze gevat door de politie.

 

Aanmelding

Op 1 maart wordt de minderjarige Bram voorgeleid bij de 

jeugdrechter. Omdat het de eerste keer is dat Bram feiten 

pleegt, stelt de jeugdrechter hem onder toezicht van de soci-

ale dienst van de jeugdrechtbank. Hij krijgt een HERGO voor-

gesteld. Bram stemt met het voorstel in en krijgt op 5 maart 

van de jeugdrechter per brief een bevestiging. Daarin staat 

dat hij binnen de 15 dagen contact dient op te nemen met 

BAAL. Daarnaast heeft Bram de mogelijkheid om raad, infor-

matie en/of advies in te winnen bij een advocaat.

De apothekeres, Vera (38 jaar), wordt door de jeugdrechter 

eveneens op 5 maart schriftelijk in kennis gesteld van het 

HERGO-aanbod. Indien ze hierop wenst in te gaan, heeft ze 

15 dagen de tijd om contact op te nemen met BAAL. In deze 

brief wordt aan Vera ook gemeld dat ze steeds raad mag in-

winnen bij een advocaat en zich door hem/haar mag laten 

bijstaan.

Op BAAL ontvangen we – tegelijkertijd met de twee betrok-

ken partijen – een afschrift van de beschikking via de sociale 

dienst van de jeugdrechtbank. Bij dit afschrift zijn kopieën ge-

voegd van de brieven aan dader en slachtoffer. Op die manier 

weten we dat Bram en Vera ons binnen een termijn van 15 

dagen kunnen contacteren. Ik breng mijn collega, als co-mo-

derator, op de hoogte van het nieuwe dossier, en samen ma-

ken we afspraken over de verdere aanpak en de stappen die 

gezet zullen worden.

Eerste contactname

De moeder van Bram contacteert ons op 6 maart. Ze geeft 

aan dat ze opgelucht is dat Bram door de jeugdrechter niet 

meteen naar de gesloten instelling van Mol werd gestuurd, 

maar de kans krijgt om deel te nemen aan een HERGO. Ze 

hoopt dat Bram zich hierdoor meer bewust wordt van de ge-

volgen van zijn gedrag. We noteren haar telefoonnummer 

en spreken met haar af dat we haar terugbellen wanneer we 

zicht hebben op de reactie van het slachtoffer.

(Als Bram ons niet zou contacteren of zou aangeven niet te 

willen meewerken, kan de HERGO niet plaatsvinden. BAAL 

brengt hiervan via een verslag de jeugdrechter op de hoogte, 

die vervolgens een nieuwe beslissing neemt.)

Na 15 dagen is er geen reactie gekomen van het slachtoffer. 

Daarom sturen mijn collega en ik nu een nieuwe brief naar 

Vera met een voorstel om op huisbezoek te komen. Er wordt 

een concrete dag en uur voorgesteld, met de vraag om con-

tact op te nemen indien dit niet past of indien zij dit niet wenst. 

Bij de brief voegen we een folder van HERGO.

Op 24 maart krijgen we een telefoontje van Vera. Ze vertelt 

ons dat ze enorm twijfelt over het HERGO-aanbod en niet 

weet of ze eraan kan deelnemen. De feiten hebben een gro-

te weerslag op haar gehad. Ze is erg kwaad en weet niet of 

ze de dader(s) opnieuw onder ogen wil komen. Ze geeft aan 

open te staan voor een verkennend gesprek om meer infor-

matie over het verloop van een HERGO te krijgen. Er wordt 

een afspraak gemaakt voor een huisbezoek op 27 maart.

(Als Vera zou aangeven niet te willen meewerken, kan de 

HERGO niet plaatsvinden. BAAL brengt hiervan via een ver-

slag de jeugdrechter op de hoogte, die vervolgens een nieu-

we beslissing neemt. Een HERGO kan wel doorgaan indien 

het slachtoffer aangeeft erop betrokken te willen zijn, maar 

zonder er zelf aanwezig te zijn. In dat geval wordt bekeken 

door wie/ op welke manier (bijv. brief) het slachtoffer kan ver-

tegenwoordigd worden.)
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De eerste huisbezoeken

De bedoeling van de huisbezoeken is om dader en slachtoffer 

zo goed mogelijk te laten kennismaken met het HERGO-aan-

bod. Beide partijen worden geïnformeerd over de doelstellin-

gen en het verloop van de HERGO. We gaan na of beiden 

met deze afhandelingsvorm akkoord gaan en zoeken samen 

met hen naar personen die op de HERGO-bijeenkomst willen 

aanwezig zijn om hen te steunen.

Huisbezoek bij Vera, het slachtoffer

Op 27 maart bezoeken we Vera. Zij werd als apothekeres het 

slachtoffer van dit delict. Vera vertelt erg onder de indruk te 

zijn van de feiten. Ze is met tal van vragen achtergebleven, 

maar weet niet of ze die rechtstreeks aan de daders wil stel-

len. Ze vraagt of beide daders op de HERGO aanwezig zullen 

zijn. We leggen uit dat de andere dader meerderjarig is. Hij 

kan hierdoor geen HERGO voorgesteld krijgen en zijn dossier 

zal een andere gerechtelijke afhandeling krijgen.

Vera wil vermijden dat de dader in de toekomst opnieuw ge-

lijkaardige feiten pleegt. Daarom lijkt ze uiteindelijk zichzelf 

te overtuigen om deel te nemen. Haar partner Jan, die bij het 

gesprek aanwezig is, bevestigt haar redenering en belooft 

haar bij te staan. We spreken af dat we voorlopig het verdere 

contact met Bram en zijn ouders afwachten en dat Vera nog 

contact zal opnemen met haar advocaat voor bijkomend ad-

vies. Wij stellen ook voor dat de advocaat altijd contact mag 

opnemen met BAAL als hij/zij vragen heeft over de HERGO 

en het verloop ervan.

Wanneer we naar eventuele andere steunfiguren vragen, 

geeft Vera aan dat die voor haar overbodig zijn.

Vera en haar partner gaan akkoord met BAAL als voorgestel-

de locatie voor de eventuele bijeenkomst. Vera maakt ons 

erop attent dat de apotheek ‘s avonds sluit om 18u30 en zij 

zich dus pas vanaf dat moment kan vrijmaken.

Huisbezoek bij de minderjarige dader Bram en zijn ouders

Nadat we telefonisch een afspraak hebben gemaakt via de 

moeder van Bram, gaan we bij hen op huisbezoek. Bij aan-

komst worden we ontvangen door Bram en beide ouders. 

Bram vraagt of zijn broer Kris (19 jaar) bij het gesprek aan-

wezig mag zijn. Omdat Bram hier blijkbaar belang aan hecht, 

vinden we dit goed.

We stellen ons voor en geven – net zoals bij Vera – uitleg 

over HERGO. We schetsen de bedoeling en het verloop er-

van. Daarnaast geven we hen alvast mee dat we ook reeds 

een gesprek hebben gehad met het slachtoffer en dat er 

openheid is bij haar tot deelname aan HERGO. Over de ver-

dere gespreksinhoud met het slachtoffer koppelen we nog 

niets terug.

We polsen bij Bram naar zijn verhaal en vragen hem te ver-

tellen wat er is gebeurd. Er wordt zo ook duidelijk dat Bram 

de feiten erkent. Wanneer die de feiten zou ontkennen, kan 

er immers geen HERGO plaatsvinden. Bram bekent de feiten 

en geeft aan dat hij hiervoor verantwoordelijkheid wenst op 

te nemen. Het lijkt hem niet gemakkelijk om het slachtoffer 

te ontmoeten, maar hij wil zich graag excuseren voor wat er 

is gebeurd. Hij is ook bereid haar vragen te beantwoorden en 

te bekijken hoe hij haar verwachtingen kan inlossen. Brams 

ouders geven aan enorm teleurgesteld te zijn in hem, maar 

willen hem steunen bij de HERGO.

Tot slot gaan we samen met Bram en zijn ouders op zoek 

naar steunfiguren. Bram geeft aan dat hij zowel zijn broer, 

met wie hij een heel goede band heeft, als zijn tante bij het 

gesprek aanwezig wil hebben. Aan Kris wordt de vraag me-

teen voorgelegd. Hij heeft Bram opgevangen na de feiten. 

Bram heeft hem alles verteld over de feiten en hoe hij zich 

daarbij voelde. Kris is graag bereid om zijn broer zowel tij-

dens de HERGO-bijeenkomst als na afloop ervan zo goed 

mogelijk te ondersteunen. We vragen de contactgegevens 

van de tante en spreken af dat Bram haar zal contacteren.

De vader van Bram meldt dat ze met hun advocaat hebben 

afgesproken dat die niet op de HERGO-bijeenkomst aanwe-

zig zal zijn. Achteraf willen ze wel de intentieverklaring (en 

de overeenkomst met de financiële afspraken tussen dader 

en slachtoffer) aan hem voorleggen en met hem bespreken.

Op het einde van het bezoek spreken we met Bram en zijn 

ouders af dat we opnieuw contact met hen zullen opnemen. 

Ook schetsen we het verdere verloop van de voorbereiding. 

Zo zullen we de politie contacteren om te bespreken welke 

inspecteur op de bijeenkomst aanwezig zal zijn. Er wordt aan-

gegeven dat een eventuele HERGO-bijeenkomst, op BAAL, 

als neutrale locatie, zal plaatsvinden. Een concrete datum 

zal later telefonisch afgesproken worden in overleg met alle 

betrokkenen. Bram vraagt om de bijeenkomst op een avond 

te plannen, omdat hij overdag naar school gaat.
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Verdere voorbereiding

Na beide huisbezoeken besluiten we dat de HERGO kan 

plaatsvinden. Mijn collega en ik treffen samen alle verdere 

voorbereidingen.

We informeren het slachtoffer over de medewerking die Bram 

en zijn ouders eraan willen verlenen. We leggen haar en haar 

echtgenoot verder ook uit wie er op de HERGO aanwezig zal 

zijn: Bram, zijn ouders, broer en eventueel zijn tante. De ad-

vocaat van Bram zal er niet zijn. Tot slot lichten we de rol toe 

van de aanwezige politie-inspecteur. Die zal er zijn om de 

feiten voor te lezen en hiervan erkenning te vragen. Daarna 

zal hij blijven als vertegenwoordiger van de samenleving.

We contacteren de tante van Bram; zij zegt haar aanwezig-

heid en engagement op de HERGO toe. Ook een inspecteur 

van de lokale politie van Houthalen wordt telefonisch gecon-

tacteerd. Voor hem is het de eerste keer dat hij aan een HER-

GO zal deelnemen. Hij ziet dit haalbaar en vindt het interes-

sant, maar wil graag vooraf goed geïnformeerd worden over 

zijn specifieke rol. We maken een afspraak voor een gesprek 

op het politiekantoor in Houthalen om zijn rol te verduidelij-

ken. Als moment voor de HERGO-bijeenkomst lijkt een don-

derdagavond het best voor hem geschikt.

Op 3 april krijgen we een telefoontje van Vera’s advocate. Zij 

vertelt dat ze opgebeld werd door Vera i.v.m. haar deelname 

aan HERGO. Omdat HERGO haar vrij onbekend is, vraagt ze 

meer informatie. Aan het einde van het telefoongesprek stelt 

ze dat ze haar cliënte zal aanmoedigen om hieraan deel te 

nemen, maar ze wenst zelf niet aanwezig te zijn. Ze wil het 

initiatief vooral laten aan de partijen, maar wil wel betrokken 

blijven bij het eindresultaat (de intentieverklaring en overeen-

komst).

In samenspraak met alle partijen wordt de samenkomst op 

donderdag 16 april om 19u30 vastgelegd. We bevestigen 

deze datum schriftelijk aan iedereen en vermelden eveneens 

alle aanwezigen en hun hoedanigheid.

 

HERGO-bijeenkomst

Op donderdagavond zijn mijn collega en ik als eersten aan-

wezig. Even later komt Bram aan, samen met zijn ouders en 

broer. Mijn collega verwelkomt hen en vraagt hen even te 

wachten in een afzonderlijke ruimte. Omstreeks 19u20 is de 

tante van Bram er ook. Ik neem haar en Kris nog even apart 

voor een kort voorbereidend woordje over hun rol als ach-

terban voor Bram. Mijn collega verwelkomt de politie-inspec-

teur, wanneer die enkele minuten later aankomt, en beant-

woordt zijn laatste vragen over het verloop. Even vóór 19u30 

wordt er opnieuw aangebeld. Vera en Jan komen toe. Ze 

worden verwelkomd in het gesprekslokaal, waar vervolgens 

iedereen gaat zitten op de voorziene plaatsen. Ik verwelkom 

iedereen. Ik stel mezelf nog eens kort voor en vraag alle aan-

wezigen hetzelfde te doen. Verder geef ik een woordje uitleg 

over mijn rol als gespreksleider en over die van mijn collega, 

als co-moderator. Ik licht het verloop van het gesprek toe en 

maak hierbij nog een aantal praktische afspraken (o.a. het 

benadrukken van vrijwilligheid van deelname; het vertrouwe-

lijk karakter van de samenkomst; het beroepsgeheim, maar 

ook meldingsplicht van politie,… ). Tot slot vertel ik meer over 

de rol van de politie-inspecteur en geef het woord dan aan 

hem.

De inspecteur leest de feiten voor waarop de HERGO betrek-

king heeft. Dan vraagt hij aan Bram of hij deze feiten erkent. 

Met gebogen hoofd beantwoordt Bram deze vraag positief en 

hij erkent zijn verantwoordelijkheid hierin.

Vervolgens laat ik het slachtoffer aan het woord. Vera neemt 

aarzelend het woord en vertelt welke gevolgen de feiten voor 

haar gehad hebben. Ze stelt vervolgens concrete vragen aan 

Bram. Via zijn antwoorden komt het gesprek op gang. Dan is 

het tijd om te focussen op de mogelijkheden tot herstel. Vera 

geeft uiting aan haar verwachtingen, waarna het privé-over-
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leg volgt. Terwijl Vera en Jan de kans krijgen om even op 

adem te komen tijdens een pauze, staat Bram – samen met 

zijn achterban – voor de taak om een intentieverklaring op te 

stellen. Hierbij dienen ze na te denken over de stappen die 

Bram zal ondernemen om de schade bij het slachtoffer en de 

maatschappij te herstellen, en over wat hij zal ondernemen 

om in de toekomst gelijkaardige feiten te vermijden. Na afloop 

van het privé-overleg wordt de HERGO verdergezet. Ik vraag 

Bram om zijn plan naar voren te brengen. Bij de voorstelling 

van de intentieverklaring wordt zowel de mening gevraagd 

van het slachtoffer als van de politie-inspecteur.

Mijn collega maakt minutieus verslag van alles wat er ge-

zegd wordt en probeert alle acties zo concreet mogelijk te 

omschrijven. Zij noteert ook telkens de naam van de persoon 

die er engagementen in opneemt. De financiële afspraken die 

gemaakt worden tussen dader en slachtoffer, zullen in een 

aparte overeenkomst worden opgenomen.

Nadien neem ik het woord terug. Ik rond de HERGO-bijeen-

komst af door de verdere procedure toe te lichten. Ik bedank 

alle partijen voor hun inzet. Om 22u30 gaat iedereen naar 

huis.

 

Intentieverklaring en overeenkomst

Enkele dagen later staan de intentieverklaring en de over-

eenkomst op papier. Mijn collega bezorgt vervolgens beide 

documenten aan alle betrokken partijen. Dader en slachtoffer 

krijgen nu de nodige tijd om de gemaakte afspraken aan hun 

advocaat voor te leggen en zijn/haar advies te vragen. Nadat 

ze BAAL op de hoogte hebben gebracht van hun akkoord, 

worden de definitieve documenten ter ondertekening ver-

stuurd. De intentieverklaring moet ondertekend worden door 

alle personen die er een engagement in opnemen, terwijl de 

overeenkomst enkel ondertekend moet worden door Bram en 

zijn ouders enerzijds en het slachtoffer anderzijds.

Wanneer mijn collega de ondertekende documenten ont-

vangt, worden ze opgestuurd naar de jeugdrechter ter ho-

mologatie. Ook de consulent van de sociale dienst van de 

jeugdrechtbank ontvangt een kopie.

Door de homologatie bekrachtigt de jeugdrechter wat over-

eengekomen werd tussen dader en slachtoffer. Zij gaat na 

of de gemaakte afspraken niet indruisen tegen de openbare 

orde, maar de inhoud kan door de jeugdrechter niet meer ge-

wijzigd worden.

 

Uitvoering

Na de homologatie worden dader en slachtoffer hiervan op 

de hoogte gebracht, zodat de woorden uit de overeenkomst 

en de intentieverklaring omgezet kunnen worden in daden. 

Bram dient vanaf nu de afspraken uit te voeren binnen de 

vooropgestelde termijn.

Aan het einde van deze termijn leggen we nog een afsluitend 

huisbezoek af bij dader en slachtoffer. We bespreken met de 

partijen in welke mate de gemaakte afspraken en engage-

menten werden uitgevoerd. Hiervan brengen we de jeugd-

rechter op de hoogte via een uitvoeringsverslag, opdat deze 

een (eind)beslissing kan nemen.
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In Genk werd een aantal jongeren opgepakt na een vecht-

partij tijdens een lokale fuif. Drie jongeren waren slaags 

geraakt met een andere jongen na een discussie over een 

meisje. Ali was één van hen en kwam voor deze feiten bij 

de jeugdrechter. De aanklacht luidde: opzettelijke slagen en 

verwondingen. De jeugdrechter besloot om Ali een gemeen-

schapsdienst van 30 uren en het leerproject 'Slachtoffer In 

Beeld – Minderjarigen' op te leggen. De jeugdrechter stuurde 

de opdracht door naar BAAL.

In wat hierna volgt, zullen jullie kunnen lezen hoe een bege-

leiding van gemeenschapsdienst in zijn werk kan gaan. Ook 

het leerproject 'Slachtoffer In Beeld – Minderjarigen' wordt 

door BAAL begeleid en is in een apart praktijkvoorbeeld te 

lezen.

Wanneer de opdracht bij BAAL toekomt, wordt het dossier 

toegewezen aan één van de 4 begeleiders van gemeen-

schapsdienst. Zij registreert het dossier en schrijft vervolgens 

een brief naar jongere en ouders met een voorstel voor een 

huisbezoek. Omdat Ali minderjarig is, wordt verwacht dat 

minstens één van de ouders bij het gesprek is.

Tijdens dit huisbezoek wordt o.a. besproken waarom Ali een 

gemeenschapsdienst heeft opgelegd gekregen. Ook de in-

houd van het vonnis of de beschikking komt aan bod.

Allereerst wordt er samen met Ali en zijn ouders stilgestaan 

rond de feiten: wat is er precies gebeurd, hoe komt dat het zo 

ver gekomen is, …? De begeleider legt aan de hand hiervan 

uit waarom de jeugdrechter hem een gemeenschapsdienst 

opgelegd heeft. Ali vindt het niet leuk dat de andere jongens 

niet naar de jeugdrechter zijn moeten gaan: hij vindt dat ze 

allemaal gestraft moeten worden. De begeleider schetst kort 

de juridische weg (vanaf de feiten tot en met de zitting op 

de jeugdrechtbank). Er wordt uitgebreid stilgestaan bij alle 

mogelijke slachtoffers die er kunnen zijn: zowel het directe 

slachtoffer als de samenleving in zijn geheel komen hier aan 

bod. De ouders van Ali voelen zich ook wat benadeeld, omdat 

zij veel tijd hebben moeten vrijmaken om met Ali mee te gaan 

naar het politiebureau en de jeugdrechtbank. Het plegen van 

feiten kan voor gevoelens van onveiligheid zorgen bij ande-

ren.

Tijdens dit huisbezoek komt verder nog de praktische kant 

van de gemeenschapsdienst aan bod. Er wordt bekeken hoe 

de week eruit ziet voor Ali, wanneer hij vrije tijd heeft en op 

welke plaats hij hem zichzelf nuttig ziet maken. Ali doet tuin-

bouw in voltijds onderwijs. Hierdoor zal de gemeenschaps-

dienst in de volgende schoolvakantie of eventueel in de 

weekenden doorgaan. Zijn ouders willen vooral dat hij een 

prestatieplaats kiest waar hij zelfstandig kan geraken met zijn 

Buzzy Pas of fiets. Ten slotte overlopen we samen een blan-

co exemplaar van onze overeenkomst: hierin staan alle prin-

cipes en afspraken opgesomd die nageleefd moeten worden. 

(Bijvoorbeeld de gele en rode kaart, beroepsgeheim, verze-

kering via BAAL,…). Deze overeenkomst wordt in een later 

stadium in vijfvoud opgemaakt ter ondertekening.

Vervolgens bekijken we samen de verschillende prestatie-

plaatsen in zijn gemeente. Ali geeft aan graag bij de groen-

dienst van de stad te willen werken. Bijgevolg kan de bege-

leiding contact opnemen met de prestatieplaats, een vraag 

stellen en de nodige afspraken maken voor een kennisma-

kingsgesprek.

Bij het kennismakingsgesprek gaan we samen met de jonge-

re naar de prestatieplaats. We gaan Ali thuis uithalen, overlo-

pen de definitieve overeenkomst nog snel met de ouders en 

vragen hen ten slotte een handtekening. Die handtekening is 

nodig, omdat de ouders verantwoordelijk zijn voor Ali, die nog 

minderjarig is.

Het kennismakingsgesprek vindt plaats in aanwezigheid van 

de verantwoordelijke van de prestatieplaats, Ali en de be-

geleider van BAAL. We verkiezen dat de ploegbaas van de 

groendienst ook aansluit, omdat hij gaat samenwerken met 

Ali. Dankzij dit kennismakingsgesprek kan Ali al een beetje 

kennismaken met de prestatieplaats en de begeleiding ter 

plekke. Hij gaat tenslotte zelfstandig naar daar moeten gaan 

om te werken. Alle praktische afspraken, zoals o.a. waar 

hij zich ’s morgens moet aanmelden, kledij  of pauzes, … 

worden hier ook onmiddellijk bevraagd en eventueel op de 

overeenkomst genoteerd. De volledige overeenkomst wordt 

overlopen met alle partijen rond tafel. De overeenkomst is in 

5 exemplaren opgemaakt: één voor iedere partij die mee on-

dertekend heeft (Ali, één van de ouders, de verantwoordelijke 

van de prestatieplaats en de begeleider van BAAL) en één 

exemplaar voor de jeugdrechter en de sociale dienst van de 

jeugdrechtbank (kopie).
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Ten slotte krijgen we nog een korte rondleiding door het ma-

gazijn en wordt Ali kort voorgesteld aan de andere werkne-

mers van de groendienst. Zij denken dat Ali een aantal uren 

komt helpen voor een schoolstage, zoals afgesproken met 

de ploegbaas en de verantwoordelijke van de prestatieplaats. 

Op die manier willen we vermijden dat Ali het etiket van “cri-

mineel” opgeplakt krijgt.

Dan ligt de bal in het kamp van Ali en dient hij zijn 30 uren 

gemeenschapsdienst uit te voeren. Doorheen de gemeen-

schapsdienst wordt Ali begeleid, maar ook gecontroleerd en 

indien nodig bijgestuurd door zijn begeleider. Op het einde 

van de tweede dag neemt de begeleider van BAAL telefo-

nisch contact op met de ploegbaas van de groendienst om 

te horen hoe alles verloopt. De ploegbaas is zeer positief 

over zijn inzet en werkhouding: Ali komt zelf taken vragen, 

kan zelfstandig aan het werk blijven, … Hij is de eerste twee 

dagen ook stipt op tijd geweest.

De ochtend van de derde dag wordt de BAAL-begeleider op-

gebeld door de ploegbaas: Ali moest een kwartier geleden 

op de groendienst zijn, maar is nergens te bespeuren. De 

BAAL-begeleider neemt contact op met Ali. Bij de 3e poging 

om hem te bereiken neemt Ali zijn telefoon op: hij heeft zich 

verslapen en vertrekt nu naar de prestatieplaats. Ali krijgt een 

gele kaart voor het niet naleven van de afspraken. Hij vindt 

dit een terechte beslissing en gaat erop letten dat er vanaf 

nu zeker niets meer fout loopt. De BAAL-begeleider belt de 

ploegbaas om door te geven dat Ali er over een halfuur zal 

zijn én dat hij een gele kaart gekregen heeft. Er wordt afge-

sproken dat Ali het uur zal inhalen op zijn laatste werkdag. 

Diezelfde dag neemt de BAAL-begeleider ook contact op met 

de ouders van Ali om te zeggen dat Ali een gele kaart gekre-

gen heeft, maar ook om te vermelden dat de prestatieplaats 

zeer tevreden is over zijn inzet. De resterende uren verlopen 

zonder problemen.

Op het einde van de 30 uren gemeenschapsdienst volgt er 

een evaluatiegesprek op de prestatieplaats in aanwezigheid 

van Ali, de ploegbaas en de BAAL-begeleider. In dit gesprek 

wordt een standaard vragenlijst overlopen: heeft de jonge-

re zich aan de werkdagen en -uren gehouden? Welke ta-

ken heeft de jongere uitgevoerd? Hoe was de kwaliteit van 

werken? Hoe was de houding t.a.v. zijn taken? Kon hij sa-

menwerken met het overige personeel? Kwam hij in contact 

met het cliënteel en zo ja, hoe verliep dit dan? Tot slot wordt 

gevraagd of er nog aanvullingen zijn. Dan komt de jongere 

zelf aan het woord. Hoe viel het werk en de ploeg mee, hoe 

vindt hij zelf dat hij gewerkt heeft, wat was het leukste om te 

doen, …? Ali heeft bij de groendienst vooral geholpen met het 

wieden van onkruid, bijeen harken van bladeren en snoeien 

van hagen.

De verantwoordelijke geeft aan dat Ali zeer goed zijn best 

gedaan heeft: hij voerde de opgelegde taken vlot uit en lever-

de goed werk. Ali was telkens op tijd, uitgezonderd die derde 

dag. Het contact met de andere medewerkers verliep vlot. Hij 

was de eerste dag nog wat onwennig, maar vanaf de tweede 

dag was hij meer op zijn gemak. De verantwoordelijke zegt 

nog dat hij blij was dat Ali hen kwam helpen: hij heeft goed 

geholpen in deze drukke periode. Ali zelf zegt dat hij het werk 

heel erg leuk vond om te doen. Hij is blij dat hij zich nuttig kon 

maken en dat hij de verantwoordelijkheid kreeg om zelfstan-

dig de hagen te snoeien.

Van dit evaluatiegesprek maakt de begeleider van BAAL 

een eindverslag op. Dit verslag bevat een chronologie van 

het verloop, het schema van de werkelijk gepresteerde werk-

dagen, een overzicht van de uitgevoerde taken en een sa-

menvatting van het evaluatiegesprek. Met dit verslag gaat de 

begeleider van BAAL voor een laatste keer op huisbezoek 

bij Ali en zijn ouders. Samen met hen wordt dit eindverslag 

overlopen en besproken.



Gemeenschapsdienst
aan de hand van een praktijkvoorbeeld

Tijdens het afsluitende huisbezoek wordt samen met Ali nog 

een inzichtsenquête ingevuld. Dit is een lijst met stellingen, 

waarbij er geen juiste of foute antwoorden zijn. We willen 

vooral weten wat de mening van Ali is over een aantal the-

ma’s, zoals de gevolgen voor hemzelf, zijn ouders, zijn slacht-

offer en de samenleving. En tegelijkertijd ook wat polsen of Ali 

inzicht gekregen heeft in zijn feiten en de gevolgen. Ten slotte 

wordt er gevraagd of Ali nog een aanvulling heeft en of hij 

misschien nog een boodschap wilt meegeven aan de jeugd-

rechter via dit eindverslag. De ouders krijgen die mogelijkheid 

ook. Alle antwoorden worden verwerkt in het tweede deel van 

het eindverslag, net als de mening van de ouders over het 

verloop van de gemeenschapsdienst.

Tijdens dit huisbezoek wordt ook nog uitgelegd hoe het 

dossier voor BAAL nu verder wordt afgehandeld. Het volle-

dige eindverslag (weergave van het evaluatiegesprek op de 

prestatieplaats, aangevuld met het afsluitend gesprek thuis) 

wordt tot slot opgestuurd naar Ali en zijn ouders. Zij krijgen 

een week de tijd om te reageren. Als Ali of zijn ouders iets 

willen wijzigen, kunnen ze de BAAL-begeleider contacteren. 

Als het eindverslag voor hen zo goed is, hoeven ze niet te re-

ageren en wordt het eindverslag vanuit BAAL verstuurd naar 

de bevoegde jeugdrechter en de bevoegde consulent van de 

Sociale Dienst.

Hiermee is de uitvoering van de gemeenschapsdienst volle-

dig afgerond.



BAAL biedt vier verschillende leerprojecten aan: Slachtoffer 

in Beeld – minderjarigen (SIB-M), Seksualiteit en Relaties in 

Balans (SRIB), Drugs, (ver)Antwoord? (DVA) en Control – 

Act (CTRL-ACT).

Sinds het nieuwe Jeugddelinquentiedecreet van 2019 kun-

nen jongeren voor deze leerprojecten op twee verschillende 

niveaus worden doorverwezen:

•   Door het parket (als voorwaarde voor verval van 

     strafvordering, en dit voor 10 óf 20 uren)

•   Door de jeugdrechter/jeugdrechtbank 

    (opgelegd bij beschikking/vonnis, altijd voor 20 uren)

Wat volgt zijn een algemene toelichting en vervolgens vier 

uitgeschreven praktijkvoorbeelden van onze leerprojecten 

in de vorm van 20 uren en opgelegd door de jeugdrechter/

jeugdrechtbank of 10 uren via het parket. Zoals u zal merken, 

is de manier van werken over de verschillende leerprojec-

ten heen voor een groot stuk gelijklopend, maar zijn er ook 

specifieke verschillen op te merken. Zo wordt er binnen het 

leerproject SRIB in verhouding meer individueel dan in groep 

gewerkt in vergelijking met de andere leerprojecten.

Voor meer informatie over de verschillen tussen de leerpro-

jecten met hun specifieke doelgroepen en het onderscheid 

tussen een leerproject van 10 en 20 uren, verwijzen we graag 

naar de toelichting in het jaarverslag 2019.

De algemene aanmelding en opstart is over de verschillende 

leerprojecten gelijklopend en ziet eruit als volgt:

Als de jeugdrechter beslist dat een jongere een leerproject 

van 20 uren moet volgen, neemt de jeugdrechter dit op in een 

beschikking of vonnis, waarvan dan een afschrift wordt over-

gemaakt aan BAAL. Vanaf het moment dat het afschrift van 

een beschikking of vonnis bij BAAL aankomt, wordt er door 

de begeleiding een dossier aangemaakt, worden de gege-

vens ervan ingegeven in het registratiesysteem en wordt het 

dossier toegekend aan een begeleider.

Na de opmaak van het dossier worden de jongeren en hun 

ouders gecontacteerd door de begeleider in verband met de 

deelname aan het leerproject. Om te beginnen wordt er een 

afspraak gemaakt voor een huisbezoek met een kennisma-

kingsgesprek. Daarin wordt het verloop van het leerproject 

in grote lijnen geschetst en is er voldoende tijd voor vragen. 

Het belangrijkste onderdeel van dit kennismakingsgesprek is 

het overlopen van het reglement. Hierin staan de afspraken 

waaraan de jongeren zich moeten houden tijdens hun deel-

name aan het leerproject. Er zijn zowel algemene regels over 

aanwezigheid, ziekte, gsm en inzet, als specifieke afspraken 

die gelden binnen de groep en die vooral over wederzijds res-

pect en discretie gaan. De jongeren tekenen het reglement 

voor akkoord en de ouders tekenen om aan te geven dat ze 

weten dat hun zoon of dochter het reglement ondertekend 

heeft. Tot slot wordt samen met jongeren en ouders beke-

ken hoe we de deelname aan het leerproject praktisch gaan 

organiseren.

Vervolgens stelt de begeleiding de groep samen en wordt de 

praktische organisatie bekeken. Bij het wie, waar en wanneer 

van het leerproject wordt maximaal rekening gehouden met 

de mogelijkheden van de jongeren. Deze praktische informa-

tie wordt overgemaakt aan de jongere, de ouders, de consu-

lent en de bevoegde jeugdrechter. De consulent en jeugd-

rechter worden zo op de hoogte gehouden van het verloop 

van het dossier.

De volgende stap is de effectieve deelname aan het leerpro-

ject. Een impressie van het specifieke verloop van de ver-

schillende leerprojecten wordt hieronder geschetst.

Algemene toelichting bij praktijkvoorbeelden 
van de leerprojecten
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Het is woensdag, even voor 14u00. De jongere is klaar voor 

het eerste individueel uurtje van het leerproject. Tijdens dit 

uur wordt er stilgestaan bij de persoonlijkheid van de jongere, 

het verloop en de gevolgen van de feiten waarbij hij betrokken 

was. Aan de jongere wordt gevraagd om een enquête in te 

vullen. Hierin peilen we naar zijn kennis, inzichten en houding 

t.a.v. slachtoffers. Diezelfde enquête moet hij ook invullen op 

het einde van de cursus. Dit is voor ons, naast een grondige 

observatie tijdens de cursus, een instrument voor een indivi-

duele evaluatie. Door eerst individueel te werken kan de jon-

gere wennen aan de stijl van de begeleiding en kennis maken 

met de omgeving waar het leerproject zal doorgaan.

 

De eerste groepssamenkomst gaat door op maandagavond 

om 18u op de dienst BAAL. Ons lokaal is in orde gebracht. Vijf 

jongeren werden “uitgenodigd”. Ze zijn er allemaal.

Vragen als: “Ken ik daar iemand? Wie zal daar nog zijn? Wat 

moeten we daar gaan vertellen?”, worden uitgedrukt in heel 

wat non-verbaal gedrag.

De één zit diep verscholen onder zijn NY-pet, de ander doet 

alle moeite om toch maar zelfverzekerd over te komen…

“Ik wil niet komen maar ik moet.”

“Het gaat meevallen. Denk ik!”

“Terecht, want dankzij deze cursus ben ik vroeger 

uit Mol vrijgelaten.”

“Ik MOET hier zitten. Ik wou ook iets anders doen terwijl ik 

hier zat. Maar ik probeer zo goed mogelijk mee te werken, 

dan gaat de tijd ook sneller voorbij en kan ik weer terug naar 

mijn gewoon leventje ZONDER problemen.”

 

We verwelkomen de groep en lichten nog eens kort onze ma-

nier van werken en de basisprincipes - openheid, vertrouwe-

lijkheid, respect en actieve inzet - toe.

Al bij de kennismaking vragen we hen om zowel over zichzelf 

te vertellen als over de feiten.

Ook wij als cursusleiding stellen ons voor. De jongeren mo-

gen een aantal items van ons raden, zoals leeftijd, auto, hob-

by en gezinssituatie.  De spanning wordt hiermee gebroken. 

Het raden geeft de aanzet tot de oefening ‘De Koffer’. We 

vragen hen wat bepalend kan zijn voor de manier waarop zij 

iets ervaren, hoe zij naar de dingen kijken, hoe zij de dingen 

aanvoelen, interpreteren. Al snel brengen ze aan: uiterlijk, 

manier van praten, vrienden, ouders gescheiden, dingen die 

je meemaakt, geen zelfvertrouwen, dingen die iemand kan, 

discriminatie, vooroordelen, gezin, familie, cultuur, karakter, 

man/vrouw, buurt, feiten, school, arm/rijk, godsdienst, vreem-

deling, idool,…

We schrijven alles op een bord en om het aanschouwelijk te 

maken, tekenen we rond deze woorden een koffer. “Iedereen 

draagt zijn eigen koffer mee, die heel verschillend kan zijn 

met de koffer van een ander. Ook slachtoffers hebben een 

eigen koffer, die mee bepaalt hoe zij een misdrijf beleven en 

verwerken”.

We illustreren de koffer nog met een andere oefening: ‘Erg, 

niet erg’. De jongeren krijgen vier korte filmpjes te zien van 

misdrijven. Zij moeten ze ordenen volgens ernst. We leggen 

hen uit dat de factoren die mee bepalend zijn voor de orde-

ning die ze aanbrengen, te maken hebben met hun koffer. In 

deze oefening geven we ook uitleg over de 5 verschillende 

gevolgen voor een slachtoffer.

Het werkboek wordt op het einde van iedere samenkomst 

ingevuld. Op die manier staan de jongeren nog even stil bij 

de oefeningen van die dag. Ze krijgen ook de kans om hun 

mening te geven.

 

We starten een volgende groepssamenkomst altijd met een 

starter. Dit om de groep wat te mobiliseren en energie te 

geven. Vandaag doen we het stellingenspel. Iedereen mag 

blijven rechtstaan. Na het voorlezen van de stelling kiest ie-

dereen of hij akkoord/niet akkoord is met de stelling. Uit de 

discussie bij het stellingenspel blijkt dat er heel wat openheid 

is, maar dat de jongeren de stellingen veelal vanuit hun eigen 

standpunt bekijken. Als begeleiders proberen we af te tasten 

hoe ver, wanneer en bij wie we kunnen doorvragen.

Hierna bespreken de jongeren in groep de voor- en nadelen 

van het plegen van feiten en dit zowel voor henzelf als voor 

hun omgeving. We brengen dit samen op bord en bouwen 

een groepsgesprek op rond de aangebrachte thema’s. Als 

voordelen worden gegeven: ge voelt u de man, ge kunt groot 

doen, voor de kick, meer geld, ge voelt u een beest, eer te-

rugwinnen, etc. Ze zien als nadelen: naar een instelling, bang 

tijdens de feiten, schrik van de politie, naar de jeugdrechter 

moeten gaan, meer “gezaag” van je ouders, slechte reputa-

tie, vijf maanden niet naar school kunnen gaan, schrik van 

mijn ouders, beperking van vrijheid, straf, geen zakgeld, geen 
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zelfvertrouwen meer, tot schande gemaakt voor de familie, 

etc. Ook nu zijn er weer meer nadelen dan voordelen. Veel 

jongeren hebben dit tot dan nog nooit zo bekeken.

We kijken naar een dvd waarop een slachtoffer een getuige-

nis aflegt. Na afloop hebben we groepsgesprekken over de 

gevolgen en maatregelen van slachtoffers die ze opmerkten 

in de getuigenissen. We vragen of ze dit herkennen, kunnen 

begrijpen of er echt niet kunnen inkomen.

“Die vrouw overdrijft! Ze hebben die toch niet aangeraakt! 

Hoe kan die daar nu zo lang last van hebben?” 

“Ik zou misschien ook niet meer ‘s avonds durven 

de deur open te doen.” 

“Dat is wel erg wat die vrouw heeft meegemaakt”.

Deze reacties geven ons vaak de mogelijkheid om nog eens 

te verwijzen naar de oefening van ‘de koffer’.

Bij het informatiespel geven we aan de hand van 'doe'-vra-

gen, 'mening'-vragen en korte rollenspelen informatie over 

de rechten en plichten van slachtoffers en daders, en pro-

beren we de jongeren ook een aantal zaken te laten ervaren. 

Naar aanleiding van de vragen komen niet alleen de loutere 

rechtsposities aan bod. Het schept ook de mogelijkheid om 

hun ervaringen met de politie, het gerecht,… te ventileren en 

te erkennen.

De vragen die in het informatiespel werden geformuleerd 

door de jongeren, kunnen uitgebreid aan bod komen in de uit-

leg van de advocaat. Hij of zij vult dit geheel aan met ervarin-

gen vanuit de eigen praktijk. Hij of zij gaat een open gesprek 

aan met de groep.

In deze fase van de cursus (overgang van kennis en inzicht 

bijbrengen naar inlevingsvermogen versterken) is er al vol-

doende vertrouwen en openheid in de groep om over te gaan 

naar het thema ‘eigen slachtofferervaringen’. Ervaring leerde 

ons dat het soms heel moeilijk is om voldoende openheid te 

krijgen bij de jongeren om zich te kunnen inleven in de situatie 

van de slachtoffers, als zij niet het gevoel krijgen erkend te 

worden voor hun eigen geleden onrecht. Zij moeten vertel-

len wat het begrip slachtoffer bij hen oproept. De jongeren 

kunnen heel wat aspecten aanreiken: angst, gekwetst, leeg, 

iets meegemaakt hebben, wantrouwen, pijn voelen, kwaad, 

onrechtvaardig, machteloos, beschaamd, bloed, etc. Dan 

vragen we hen dat ze teruggaan naar een eigen ervaring die 

gepaard ging met een aantal van deze gevoelens. Algeme-

ne ervaringen die gebracht worden bij dit thema: plaatsing in 

een instelling, scheiding ouders, overlijden dierbaar iemand, 

vechtpartij, racisme, negatieve schoolervaringen, etc.

Dit is eigenlijk een moment waarop we een pendelbeweging 

maken van de daderkant naar de slachtofferkant en we ons 

uitgesproken meerzijdig partijdig opstellen.

We zitten nu ongeveer halfweg in de 20 uren en op dit mo-

ment doen we een tussentijds individueel gesprek met de jon-

gere. We bekijken wat zowel de begeleiding als de jongere 

tot nu toe van het afgelegde traject vindt en wat de verwach-

tingen zijn naar de rest van het leerproject. Ook maken we 

tijd om extra stil te staan bij dingen die we per jongere heb-

ben opgepikt doorheen de eerste uren van het leerproject. Zo 

kunnen we op maat van de jongere bijsturen of doorgaan op 

bepaalde items. Via een telefonisch contact worden de ou-

ders op de hoogte gebracht van deze tussentijdse evaluatie 

en eventuele afspraken.

 

In het kader van expertisedeling werken we ook samen met 

de dienst Slachtofferhulp. Tijdens een volgende samenkomst 

leggen de medewerkers van Slachtofferhulp de werking van 

hun dienst uit, geven ze toelichting bij het verwerkingspro-

ces van slachtoffers en begeleiden en bespreken ze mee de 

brieven aan de slachtoffers. We vragen hen om bij wijze van 

oefening een brief naar het slachtoffer te schrijven. Het gaat 
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er hier om dat ze proberen om hun boodschap zo duidelijk 

mogelijk over te brengen. We leggen zeer sterk de nadruk op 

het feit dat het een eerlijke, maar respectvolle brief moet zijn.

Belangrijke oefeningen om de mate van inleving na te gaan 

en te oefenen, zijn de rollenspelen. In deze rollenspelen moe-

ten de jongeren in de huid van hun slachtoffer of die van de 

andere jongeren kruipen en worden ze geïnterviewd door de 

begeleider of mogen ze elkaar bevragen.

Ondanks het feit dat dit vaak hun eerste ervaring met een 

rollenspel is, slagen de jongeren er toch in om in de huid van 

hun slachtoffer te kruipen. Bij het opentrekken van de slacht-

offercontext zijn ze in staat heel wat gevolgen te benoemen, 

zowel naar hun slachtoffer als naar zijn/haar omgeving toe.

 

De voorlaatste samenkomst begint met een algemene uitleg 

over herstelbemiddeling door een herstelbemiddelaar. Hierna 

bekijken we, als voorbeeld, een video van een bemiddeling 

tussen een minderjarige dader en twee van zijn slachtoffers. 

De jongere had ingebroken in hun huizen. Na het bekijken 

van de video bespreken we samen met de herstelbemidde-

laar de indrukken en bedenkingen van de jongeren.

Ter voorbereiding van de dader-slachtofferconfrontatie schrij-

ven de jongeren de voor- en nadelen van een contactname 

voor zichzelf en het slachtoffer op het bord. Na de confron-

tatie wordt dit opnieuw besproken. De confrontatie is een rol-

lenspel, waarbij een acteur de rol van (iemand uit de context 

van) hun slachtoffer speelt. Iedere jongere gaat het gesprek 

aan. De herstelbemiddelaar is aanwezig tijdens de rollen-

spelen met de acteurs. Hij verwijst naar zijn uitleg over be-

middeling aan de hand van voorbeelden in het rollenspel. De 

jongeren krijgen ruim de mogelijkheid om vragen te stellen.

 

De laatste samenkomst is opnieuw een individueel moment. 

De jongeren krijgen de kans om een zelfevaluatie in de vorm 

van een brief te maken voor de jeugdrechter. Hiervoor vragen 

we dat de jongeren eerst hun werkboek helemaal opnieuw 

doornemen, zodat ze kunnen opfrissen welke oefeningen ze 

zoal gedaan hebben.

We bespreken met de jongere wat ze ervan vonden en we 

vragen de jongere om zijn of haar mening te geven over het 

leerproject in zijn geheel. Dit schrijven ze ook in hun werk-

boeken.

“Leer aan slachtoffers denken, ze vragen er niet om.”

“Ik wil mijn familie niet meer in de problemen helpen.”

“Meer vertrouwen gekregen in mezelf.”

“Dat ge eerst moet praten in de plaats van drek te vechten.”

“Dat ik slachtoffers heb gemaakt.”

“Een andere kijk krijgen op de dingen, andere hun mening 

respecteren.”

“De slachtoffers hebben er veel gevolgen van, wat ik eerst 

niet wist.”

“Nu weet ik wat zij meemaken.”

“Er zijn meer nadelen dan voordelen als je feiten pleegt.”

“Dat er ook hulp is voor daders.”

“Dat ik mijn fouten, die ik gedaan heb, inzie dan ben ik voor-

bereid moest dat nog eens gebeuren.”

Vervolgens maakt de begeleiding samen met de jongere een 

evaluatie van het leerproject. Deze evaluatie omvat twee 

delen: enerzijds bekijken we de evolutie van de jongere op 

het niveau van kennis en inzicht, inleving en verantwoorde-

lijkheid. Hier wordt ook gebruik gemaakt van de inzichtsen-

quête die de jongeren in het begin en op het einde van het 

leerproject hebben moeten invullen. Anderzijds evalueren we 

de houding van de jongeren doorheen het leerproject. Uiter-

aard is de mening van de jongere van groot belang in deze 

evaluatie.

 

Als deze individuele samenkomst achter de rug is, volgt het 

afsluitend gesprek met de ouders. Tijdens dit afsluitend ge-

sprek is er een terugkoppeling naar de ouders over de indivi-

duele evaluatie. Daarnaast wordt het werkboek overhandigd, 

wordt het eindverslag bekeken en goedgekeurd. Dit eindver-

slag bestaat uit twee delen. Enerzijds wordt door de begelei-

ding een objectieve weergave van het verloop van de uitvoe-

ring neergeschreven. Anderzijds is er de brief van de jongere 

aan de jeugdrechter. Er is voldoende ruimte voor vragen en 

opmerkingen.

 

Tot slot worden de eindverslagen overgemaakt aan de jeugd-

rechters en de consulenten en wordt het dossier op BAAL 

afgesloten.
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Individuele gesprekken

De jongere komt op het afgesproken uur toe op BAAL voor 

het eerste individueel gesprek. Dit gesprek dient voorname-

lijk ter kennismaking. De jongere start met het invullen van de 

enquête. Door middel van de enquête krijgen wij zicht op hoe 

de jongere tegenover zijn/haar feiten, slachtoffer(s) en straf 

staat. Tijdens de laatste individuele sessie zullen we hier dan 

ook dieper op in gaan.

Verder maken we tijdens dit eerste individueel gesprek het 

netwerkschema van de jongere op. De begeleiding stelt de 

jongere heel wat vragen over zijn/haar gezin, familie, vrien-

den, kennissen, school/werk, hulpverlening, hobby’s/vereni-

ging/club en allerhande bijvragen. Er wordt zo een overzicht 

gemaakt van de mensen die belangrijk zijn voor de jongere.

We gaan ook aan de slag met de methodiek ‘Card Sorts’. De 

jongere krijgt een aantal kaartjes met verschillende onder-

werpen binnen het thema seksualiteit en relaties. Het is de 

bedoeling dat de jongere de kaartjes verdeelt onder de cate-

gorieën  ‘het loopt goed’ en ‘het loopt moeilijk’. Wanneer dit is 

gebeurd krijgt de jongere er een derde categorie bij, namelijk 

‘hier kan ik hulp bij gebruiken’. De jongere kan dan aangeven 

bij welke thema’s hij/zij hulp of advies kan gebruiken. De be-

geleiding kan middels deze oefening inschatten hoe ze het 

traject best vorm geven en welke thema’s hierin belangrijk 

zullen zijn.

Aan het einde van het gesprek plant de begeleiding samen 

met de jongere een volgend individueel moment.

Het tweede individueel gesprek dient ter kennismaking, maar 

ook worden de feiten hier besproken. De begeleiding wil van 

de jongere horen hoe hij/zij de feiten beleefd. De jongere mag 

op zijn/haar eigen tempo vertellen over de feiten. De begelei-

ding kan vragen stellen ter verduidelijking. De feiten bespre-

ken is voor veel jongeren niet eenvoudig. Ze willen er vaak 

niet meer aan herinnerd worden.

Groepssamenkomsten

Het is woensdagnamiddag 14u00, de eerste groepsbijeen-

komst gaat van start. De jongeren zijn allen op tijd aanwezig. 

De groep is samengesteld uit drie jongeren die het leerproject 

SRIB opgelegd kregen vanuit de jeugdrechtbank en 1 jongere 

die het leerproject als voorwaarde opgelegd kreeg vanuit het 

parket. De begeleiding bestaat uit twee personen.

De sessie start met een kort kennismakingsspel. Het kennis-

makingsspel is bedoeld om de jongeren beter te leren ken-

nen en ook hun verwachtingen rond het leerproject duidelijk 

te krijgen. Wanneer we hiermee klaar zijn, worden er eerst 

een aantal afspraken met de jongeren gemaakt. De jonge-

ren krijgen hier zelf inspraak in. Op de tafel liggen allemaal 

kaartjes met afspraken verspreidt. De jongeren mogen één 

voor één naar de afspraken gaan kijken en de afspraak die 

zij het belangrijkste vinden meenemen naar hun plaats. Wan-

neer alle jongeren een afspraak genomen hebben, overlopen 

we deze. De begeleiding voegt nog een aantal afspraken toe. 

De afspraken worden op het bord gehangen zodat hiernaar 

verwezen kan worden indien nodig.

Tijdens de eerste samenkomst leggen we de nadruk op ken-

nismaking. We vragen de jongeren elkaar voor te stellen 

a.d.h.v. een speeddate. De jongeren krijgen elk een blad met 

daarop de items: naam, leeftijd, gezinssituatie, wie of wat be-

langrijk is voor hem/haar, hobby’s en hoe ze zichzelf over 10 

jaar zien. Per twee gaan de jongeren elkaar interviewen. Na-

dien stellen de jongeren elkaar voor aan de groep.

Vervolgens stelt ook de begeleiding zichzelf voor a.d.h.v. 

‘De Koffer’. De jongeren mogen een aantal items over de be-

geleiding raden: hun leeftijd, auto, hobby en gezinssituatie. 

Iedereen vindt dit een leuke oefening. We vragen hen wat be-

palend kan zijn voor de manier waarop zij iets ervaren, hoe 

zij naar de dingen kijken, hoe zij de dingen aanvoelen.  Al 

snel worden al de aspecten voor een ‘koffer’ benoemd in een 

brainstorm, namelijk uiterlijk, manier van praten, vrienden, 

ouders gescheiden, dingen die je meemaakt, geen zelfver-

trouwen, dingen die iemand kan, discriminatie,  vooroorde-

len, gezin, familie, cultuur, karakter, man/vrouw, buurt, feiten, 

school, arm/rijk, godsdienst, vreemdeling, meisje, idool,…  

Om het aanschouwelijk te maken, wordt alles op het bord ge-

schreven en tekenen we rond deze woorden een koffer. “Ie-

dereen draagt zijn eigen koffer mee, die heel verschillend kan 

zijn van de koffer van een ander. Ook slachtoffers hebben 

een eigen koffer, die mee bepaalt hoe zij een misdrijf beleven 

en verwerken.” Dit vormt de link naar de uitleg over de soor-

ten gevolgen voor slachtoffers. Dit thema komt in een latere 

sessie aan bod.

Daarna gaan we verder met het thema ‘relaties en seksua-

liteit’. We schrijven het woord Seksualiteit op het bord. We 

vragen de jongeren wat dit woord bij hen oproept en laten hen 

dit op het bord schrijven.
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Iedereen is redelijk afwachtend. Een jongere neemt het voor-

touw en schrijft de woorden ‘kussen’, ‘relatie’ en ‘liefde’ op. 

Dit geeft een voorzet voor de andere jongeren. Het bord raakt 

goed gevuld. Alle jongeren doen hun best om een aantal 

woorden te noteren. Eén van de jongeren vindt dit een moeilij-

ke oefening. We sporen hem aan om minstens één woord op 

te schrijven. Als het bord gevuld is, vragen we aan de jonge-

ren verzamelingen te maken van de woorden die op het bord 

staan. Al vlug komen we tot ‘voorbehoedsmiddelen’, ‘SOA’s’, 

‘relaties’, ‘seksueel misbruik’. Vandaag zal het gaan over re-

laties. De andere thema’s komen de volgende groepsbijeen-

komsten aan bod.

Wanneer we het over ‘relaties’ hebben, laten we de jonge-

ren een aantal prenten zien waarop een relatie is afgebeeld. 

We vragen aan de jongeren wat ze op de prenten zien, vb. 

grootouders die met kleinkinderen op vakantie zijn, vrienden 

op school die aan het kaarten zijn, twee personen die verliefd 

zijn op elkaar, een ouder met zijn kinderen, …. We vragen aan 

de jongeren of de mensen op de prent een relatie met elkaar 

hebben. Bij het verliefde koppel zeggen de jongeren meteen 

"ja". Bij de andere prenten moeten ze wat meer nadenken. We 

bespreken eerst wat een relatie hebben met iemand betekent. 

De jongeren denken hierover na en komen tot de conclusie 

dat een relatie hebben met iemand betekent dat je iemand 

graag hebt, dat je een bepaalde band hebt met die persoon/

personen.

Wanneer de jongeren dit snappen, nemen we de prenten er 

terug bij. We vragen opnieuw aan de jongeren of de personen 

op de prenten een relatie met elkaar hebben. Ze komen tot 

partnerrelatie, vriendschapsrelatie, seksrelatie, professionele 

relatie, ouder-kindrelatie, … We vragen de jongeren het ver-

schil te benoemen tussen een partnerrelatie en een vriend-

schapsrelatie. We staan eveneens stil bij het gegeven dat er 

naast heterorelaties ook holebi-relaties bestaan. We laten de 

jongeren een fragment zien waar homoseksualiteit op een 

positieve manier belicht wordt. Nadien vragen we aan de jon-

geren wat zij vinden over homoseksualiteit. De jongeren gaan 

met elkaar in discussie. De meeste jongeren zijn het erover 

eens dat het geen keuze is om al dan niet homo te zijn en dat 

je respect moet hebben voor iedereen.

 

Als laatste van deze samenkomst staan we nog even stil bij 

rollenpatronen. We vragen eerst aan de jongeren om na  te 

denken wat rollenpatronen kunnen zijn. De jongeren begrij-

pen dat het gaat over een bepaalde rol die je opneemt binnen 

een relatie.

De jongeren krijgen elk een stapeltje kaarten met daarop din-

gen die mensen kunnen doen zoals: boodschappen doen, 

kinderen verzorgen, rekeningen betalen, leiding nemen, auto 

wassen,…

Op de grond liggen ook 3 pictogrammen: een man, een man 

en een vrouw, een vrouw. De jongeren moeten kijken naar 

wat op hun kaartje staat en moeten gaan nadenken wie dat 

bij hen thuis doet. Is dat de man, de vrouw of beide. Wanneer 

alle kaartjes gelegd zijn, krijgen de jongeren de kans om ze 

nog te veranderen zoals dat bij hun thuis gebeurt. Er ontstaat 

een groepsgesprek dat rollenpatronen niet bij iedereen het-

zelfde zijn en dat er niet altijd specifieke rollen voor de vrouw 

zijn of specifieke rollen voor de man.

Op deze oefening kunnen we nog variaties doen: hoe wil je 

het zelf, hoe zou het in andere culturen zijn, hoe zou je vrien-

din het willen.

We eindigen de eerste sessie met het spel ‘De bloosdoos’. 

Dit zijn stellingen die over uitmaken, verliefdheid, relatie en 

vriendschap gaan. De jongeren respecteren ook nu elkaars 

mening en durven elkaar te bevragen.

De tweede samenkomst starten we met het thema seksuali-

teit. De groep voelt zich nog wat onwennig, maar je merkt dat 

er wel ruimte is om dit thema te bespreken. We staan stil bij 

onderwerpen zoals ‘masturbatie’, ‘de verschillende stappen 

van een relatie’, ‘zwangerschap’, enzovoort. Van hieruit ma-

ken we de link naar de oefening ‘Ken je Lichaam’.
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Met de oefening ‘Ken je Lichaam’ gaan we het geslachtsor-

gaan van zowel de man als de vrouw bespreken. Op tafel 

worden allemaal kaartjes neergelegd met de delen van het 

geslachtsorgaan. De jongeren nemen eerst 3 kaartjes van 

delen die ze kennen. In groep leggen ze één voor één het 

kaartje op de juiste plaats en vertellen erbij wat ze weten over 

dat deel. De begeleiding vult aan indien nodig. Wanneer ie-

dereen aan de beurt is geweest mogen de jongeren opnieuw 

3 kaartjes nemen, maar nu van de delen die ze niet echt ken-

nen. Ze mogen deze proberen op de juiste plaats te leggen. 

De groep mag hierbij helpen. De begeleiding geeft extra uit-

leg bij deze kaartjes. Wanneer alle delen gelegd zijn en het 

geslachtsorgaan van de man en van de vrouw besproken is, 

maken we de link naar zwangerschap, bevruchting en anti-

conceptie.

Om rond anticonceptie te werken, maken we gebruik van de 

anticonceptiekoffer. We vragen de groep of ze weten hoe je 

een condoom op de juiste manier gebruikt en laten het hen 

oefenen op een kunstpenis. Er wordt wat gelachen en gegie-

cheld onder elkaar. Elk voorbehoedsmiddel wordt overlopen, 

we vragen de groep of ze dit middel kennen en of ze weten 

hoe het in zijn werk gaat. Opdat iedere jongere zich een beeld 

kan vormen van elk voorbehoedsmiddel, laten we deze rond-

gaan in de groep. De jongeren tonen zich erg geïnteresseerd.

Vanuit deze uitleg wordt de overgang gemaakt naar het be-

grip SOA. We vragen aan de jongeren waar de letters SOA 

voor staan. De jongeren kennen meestal wel dat de S voor 

seksuele en de O voor overdraagbare staat, maar de A van 

aandoening weten ze vaak niet. De jongeren weten vaak een 

aantal SOA’s, maar kunnen er niet veel uitleg bij geven. We 

leggen alle soa’s uit aan de hand van "het welles-nietes spel". 

De jongeren krijgen elk een aantal kaarten met benamingen 

op. Het is aan de jongeren om de kaartjes te leggen bij ‘wel 

een SOA’ of ‘geen SOA’. Wanneer alle kaartjes verdeeld zijn, 

mogen de jongeren deze bekijken en eventueel kaartjes van 

plaats wisselen. Als ze allemaal akkoord zijn dat de kaartjes 

juist liggen, dan worden deze besproken. Er wordt toegelicht 

hoe je de SOA kan herkennen en kan behandelen.

Deze tweede groepsbijeenkomst wordt afgrond met een aan-

tal stellingen over seksuele voorlichting. Dit verloopt op een 

goede en vlotte manier. Uit de antwoorden blijkt dat alles dui-

delijk en concreet was.

In de derde groepsbijeenkomst komt het thema ‘seksueel 

grensoverschrijdend gedrag’ naar voren.

Om  te starten met dit thema beginnen we met ‘de wet en 

seks’. We leggen uit dat je als jongere seksueel meerderjarig 

bent op je 16 jaar, maar dat ze dit willen verlagen naar 14 

jaar, maar dat dit nog moet worden goedgekeurd. We vertel-

len dat wie 14 jaar is wel toestemming kan geven tot seksuele 

handelingen, maar dat hier een voorwaarde aan verbonden is 

nl. het leeftijdsverschil mag maximum 5 jaar zijn.

Daarnaast blijven we ook wat langer stilstaan bij het feit dat je 

vanaf 16 jaar seksueel meerderjarig bent, maar dat alle por-

nografische beelden onder de 18 jaar als kinderporno worden 

beschouwd en dus strafbaar zijn.

 

Aan de hand van het vlaggensysteem van SENSOA leggen 

we het begrip ‘instemming’ uit en geven we de jongeren een 

aantal voorwaarden mee om te kunnen inschatten of een si-

tuatie oké is of niet oké is op seksueel gebied. De jongeren 

bespreken een aantal casussen waarbij ze moeten nadenken 

of er sprake is van instemming en welke voorwaarden er wel 

of niet aanwezig zijn om van instemming te kunnen spreken.

Na de pauze schrijven we het woord ‘grenzen’ op het bord 

en vragen we welke soorten grenzen de jongeren kennen. 

Ze komen tot de grenzen van een land, van een sportveld, je 

persoonlijke grens, de wet, regels thuis, … Over een grens 

gaan, geeft een nee-gevoel. We vragen aan de jongeren 

waar in hun lichaam zij het voelen als er over hun grens wordt 

gegaan en we laten hen dit ook ervaren door hier een oefe-

ning op te doen. De jongeren merken zelf op dat iedereen zijn 

grenzen anders zijn.

We gaan met de jongeren ervaringsgericht aan de slag. Er 

wordt een aantal rollenspelen gedaan om jongeren hun ei-

gen grenzen en grenzen van anderen te leren aanvoelen en 
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respecteren/accepteren. De jongeren vinden dit vaak een 

moeilijke opdracht omdat ze zich moeten kunnen inleven in 

hun rol.

De voorlaatste groepsbijeenkomst gaat over het thema ‘inter-

net en seksualiteit’.

Het thema ‘internet en seksualiteit’ wordt met twee filmpjes 

geïntroduceerd. In een eerste filmpje is een meisje te zien dat 

in de toiletten een foto neemt van haar borsten en doorstuurt 

naar een jongen op wie ze verliefd is. Nadien blijkt dat deze 

jongen de foto gedeeld heeft met de ganse school. In een 

tweede filmpje zien we twee jongeren die aan het chatten zijn. 

De webcam is gericht op haar borsten en op zijn penis, maar 

de gezichten zijn niet zichtbaar. Uiteindelijk blijken het broer 

en zus te zijn. De filmpjes bieden de perfecte aanleiding van 

een groepsgesprek rond internet en seksualiteit.

We pikken hier verder op in door stil te staan bij het onderwerp 

‘sociale media’, via een filmpje waarop een wildvreemde man 

van deur tot deur gaat om foto’s te vragen van mensen hun 

kinderen en vakantiefoto’s. De mensen reageren verbaasd 

en verontwaardigd op de vraag van de man. Nadien wordt 

de link gelegd met facebook. Er worden eveneens verschil-

lende profielfoto’s getoond en we bevragen bij de jongeren 

hoe zij naar deze foto’s kijken. Verder staan we stil bij hoe 

hun eigen facebook-profiel eruit ziet en lichten we toe hoe je 

dit kan beveiligen. De jongeren kennen al enkele veiligheids-

maatregelen. Zo zegt elke jongere nooit zijn telefoonnummer 

of adresgegevens op facebook te zetten.

Verder staan we ook nog stel bij de term "sexting". We vragen 

aan de jongeren of ze dit kennen. De meeste jongeren kennen 

dit en antwoorden dat het hier gaat over het versturen van 

naaktfoto’s. We laten de jongeren naar een reportage kijken 

van Pano waarin het verhaal wordt verteld van een jongen 

van 16 jaar die zelfmoord heeft gepleegd nadat zijn foto een 

aantal keren is rondgegaan. Als we na het bekijken van de re-

portage aan de jongeren vragen wat ze ervan vinden, zeggen 

ze allemaal dat het wel erg is. Toch blijft er wel wat discussie 

rond het feit dat de jongeren de foto zelf heeft doorgestuurd 

en dan ook de gevolgen moet dragen.

Om nog wat meer stil te staan bij de gevolgen van sexting 

laten we de jongeren een inleefoefening doen. De jongeren 

krijgen allemaal een personage uit de casus waarin ze zich 

zullen moeten inleven. De begeleiding leest de casus voor. 

De jongeren gaan vanuit de huid van het personage antwoor-

den op de vragen: hoe voelt de persoon zich? Waarom heeft 

de persoon op die manier gehandeld? Wat had de persoon 

anders kunnen doen? Wat kan de persoon nu doen zodat de 

situatie niet verder uit de hand loopt?

De laatste samenkomst staat in het teken van ‘het slachtoffer’. 

We tonen een filmfragment waarin een slachtoffer van seksu-

eel misbruik getuigt. Verder staan we ook stil bij de soorten 

gevolgen voor slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend 

gedrag. We komen hier nog op terug tijdens de individuele 

gesprekken.

We sluiten de laatste samenkomst af met het spel ‘Boys r us’. 

Het spel biedt wat herhaling van alle thema’s die we tijdens 

de groepssamenkomsten hebben behandeld.

Op het einde van de laatste groepssamenkomst plannen we 

met elke jongere opnieuw een individueel moment in. Er vin-

den nog een drietal individuele momenten plaats voor elke 

jongere. Tijdens deze individuele momenten zullen we meer 

stilstaan bij het eigen slachtoffer en hier methodieken op toe-

passen. We staan ook stil bij de jongeren zelf: hoe ziet hij zijn 

toekomst, hoe wil hij dat bereiken,..? We proberen de jonge-

ren gericht handvaten mee te geven voor de toekomst.

Het allerlaatste individueel gesprek is het eindgesprek waarin 

er geëvalueerd zal worden. De enquête die tijdens het eerste 

individueel gesprek werd ingevuld, nemen we er opnieuw bij. 

De jongere mag deze opnieuw invullen en nadien zullen we 

samen bespreken of er dingen veranderd zijn of net niet en 

waarom de jongeren er zo over denkt. De jongere zal ook een 

brief schrijven aan de jeugdrechter waarin de jongere een sa-

menvatting geeft van het leerproject.

Als deze individuele samenkomst achter de rug is, volgt het 

afsluitend gesprek met de ouders. Tijdens dit afsluitend ge-

sprek is er een terugkoppeling naar de ouders over de indivi-

duele evaluatie. Daarnaast wordt het werkboek overhandigd, 

het eindverslag samen bekeken en goedgekeurd. Dit eindver-

slag bestaat uit twee delen. Enerzijds wordt door de begelei-

ding een objectieve weergave van het verloop van de uitvoe-

ring neergeschreven. Anderzijds is er de brief van de jongere 

aan de jeugdrechter. Er is voldoende ruimte voor vragen en 

opmerkingen.

Tot slot worden de eindverslagen overgemaakt aan de jeugd-

rechters en de consulenten en wordt het dossier op BAAL 

afgesloten.
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Het is woensdag, even voor 14u00. Er zit al een jongere in de 

wachtzaal te wachten tot zijn eerste individueel uurtje van het 

leerproject begint. Hij zit er wat afwachtend en zenuwachtig 

bij.

Aan de jongere wordt gevraagd om een enquête in te vullen. 

Hierin wordt gepeild naar zijn kennis, inzichten en houding 

t.a.v. drugs, druggebruik en dealen. Diezelfde enquête moet 

hij ook invullen op het einde van de cursus. Dit is voor de 

begeleiding, naast een grondige observatie tijdens de cursus, 

een instrument voor een individuele evaluatie met de jongere.

Er wordt nagegaan met de jongere welke 3 persoonlijke doel-

stellingen hij behaald wil hebben na het volgen van de 20 

uren. Nadien wordt er samen met de jongere een netwerk-

schema opgesteld om een beter zicht te krijgen op zijn ach-

tergrond en de factoren die voor hem belangrijk zijn. Het gaat 

hier dan o.m. over gezin, familie, vrienden, school, hobby en 

geloof. Als afsluiter wordt nog eens weergegeven waaraan 

de jongere zich de volgende samenkomsten kan verwachten 

en wordt er stilgestaan bij vragen of bezorgdheden.

Tijdens de eerste groepssamenkomst worden afspraken, zo-

als op tijd komen en verwittigen op voorhand, nogmaals her-

haald. Van de 6 geselecteerde jongeren, is er één afwezig. 

De jongeren stellen zich voor, zonder het al over drugs of 

over hun feiten te hebben. De begeleiders zijn geïnteresseerd 

in wie de jongeren zijn en zien dit los van wat ze gedaan heb-

ben. Nadien mogen de jongeren een aantal items van de be-

geleiders raden: met welke auto rijden ze, hoe oud zijn ze, 

welke hobby’s hebben ze, etc. Tijdens dit onderdeel wordt 

regelmatig wel eens gelachen, waardoor het ijs is gebroken. 

Bovendien merken de jongeren dat er vaak niet veel klopt van 

hun beeld. En dan hebben de begeleiders het over ‘de koffer’.

Iedereen draagt een denkbeeldige koffer met zich mee, ge-

vuld met zijn ervaringen, zijn opvoeding, zijn omgeving… 

Deze koffer kleurt ieders waarneming. We eindigen iedere 

groepssamenkomst met een afsluiter: een luchtige vraag die 

niks met drugs of het leerproject te maken heeft, bijv. "Als je 

één dag iemand anders zou mogen zijn, wie zou je dan willen 

zijn en waarom?"

Na de sessie belt één van de begeleiders de afwezige jon-

gere op. De jongere vertelt dat hij wilde komen, maar dat hij 

het niet gevonden heeft. De begeleiders spreken onderling 

af om de jongere een kans te geven om de sessie in te ha-

len. De jongere gaat hiermee akkoord. De inhaalsessie gaat 

de volgende dag door, vóór de tweede samenkomst. De be-

geleiders vertellen de jongere nogmaals dat er op voorhand 

verwittigd moet worden als er iets misloopt. De volgende dag 

is de jongere niet komen opdagen en er werd niet verwittigd. 

Bijgevolg wordt de deelname aan het leerproject stopgezet 

voor deze jongere. Een stopzettingsverslag wordt opgemaakt 

en verstuurd naar de jongere en zijn ouders, zij krijgen dan 

nog de kans om hun mening toe te voegen aan het verslag, 

en daarna wordt het overgemaakt aan de consulent en de 

bevoegde jeugdrechter. De jeugdrechter zal in dit dossier op-

nieuw een beslissing nemen.

Bij de tweede groepssamenkomst zijn de 5 jongeren netjes 

op tijd. De begeleiders benadrukken dat ze het fijn vinden dat 

ze er allemaal weer zijn. Dit is nodig omdat het voor de jonge-

ren toch een extra inspanning is in hun vrije tijd. En daar kun-

nen ze al eens over mokken. Vanaf deze sessie wordt telkens 

begonnen met een starter, bijv. de gevoelslijst. Op deze lijst 

kunnen de jongeren de gevoelens aanduiden die ze op dat 

moment ervaren. Enerzijds is het een ijsbrekertje, anderzijds 

krijgen de begeleiders zo een beeld van hoe ze erbij zitten. 

Tevens is het belangrijk voor jongeren, en zeker ook voor 

gebruikers, om niet weg te lopen van emoties, maar ze te 

benoemen. We bespreken in deze samenkomst ook het theo-

retisch model van ‘mens-middel-milieu’, waarbij we stilstaan 

welke factoren allemaal een rol kunnen spelen als het gaat 

over gebruik. Wat kunnen risico- en wat kunnen beschermen-

de factoren zijn? De methodiek ‘piramide van gebruik’ door-

prikt de idee dat je lang in de experimenterende fase kunt 

blijven. Na een paar keer proberen gaat het over naar regel-

maat in het gebruik, heeft het gebruik ingang gevonden in het 

leefpatroon of krijgt het zelfs een functie. Dit doet de jongeren 

al even stilstaan bij hun gedrag en is dikwijls confronterend 

voor hen, omdat ze nu beseffen dat ze al lang niet meer in 
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de experimentele fase zitten. Vervolgens wordt er stilgestaan 

bij de voor- en nadelen van hun druggebruik. Iedere jongere 

lijst deze eerst voor zichzelf op. Bij de meesten wegen de 

voordelen (bijv. het kalmeert mij, is lekker, doen het samen 

met vrienden) nog zwaarder door dan de nadelen (bijv. ruzie 

thuis, politie en jeugdrechtbank, effect op de gezondheid). Ze 

krijgen ook een reportage te zien waarbij de voor- en nadelen 

worden toegelicht.

In de derde groepssamenkomst komt een bewoner van de 

vzw Katarsis getuigen. Katarsis is een therapeutische ge-

meenschap voor drugverslaafden. Dit vinden de jongeren 

heel aangrijpend, te meer omdat dit een echt verhaal is van 

iemand die het zelf heeft meegemaakt. Het is vaak ook con-

fronterend voor de jongeren omdat ze zien dat het bij de ge-

tuige in het begin net zo was als het nu voor hen is. Het doet 

hen beseffen dat ze er toch voorzichtig mee moeten omgaan. 

Na de getuigenis volgt er een bespreking met de jongeren. 

De begeleiders merken dat sommigen zich herkennen in het 

verhaal en anderen niet. Vast staat dat ze allemaal bewonde-

ring hebben dat iemand de moed heeft om zijn verhaal te ver-

tellen. De groep lijkt nu ook veilig voor iedereen en iedereen 

heeft ook al spontaan zijn zegje gedaan.

Drie van de vier vicieuze cirkels waar men bij verslaving mee 

te maken krijgt en die ertoe leiden dat gebruikers iedere keer 

terug in hun gebruik terechtkomen, worden besproken tijdens 

het tweede individuele contact met de jongere, halverwege 

het leerproject. De ‘sociale cirkel’ mogen ze uitwerken aan de 

hand van een zelfgemaakt sociogram, zowel vóór als tijdens 

hun gebruik. Daarop worden belangrijke steunfiguren, maar 

ook andere gebruikers aangeduid en besproken. Sommigen 

merken op dat ze steeds meer en meer gebruikers kennen. 

Bij de ‘geestelijke cirkel’ benoemen de jongeren de positie-

ve en negatieve gevolgen die in een wisselwerking ervoor 

zorgen dat een verslaafde terug gaat gebruiken. Moeilijke 

momenten van stress en verdriet zijn bijv. veelvoorkomend. 

De ‘ik – verzwakkende cirkel’ is de cirkel waar ze het meeste 

moeite mee hebben om ze vatten, maar met het levensver-

haal uit de vorige sessie hebben ze duidelijke voorbeelden 

gehoord en zit het besef van een verminderde zelfwaarde er 

beter in. Tijdens dit gesprek wordt met de jongere ook zijn 

houding en positie in de groep tot dan toe besproken. De jon-

gere krijgt de kans zijn mening te geven over o.m. de inhoud 

van de vorming. Na dit tussentijds gesprek nemen we telefo-

nisch contact op met de ouders om even te duiden hoe het 

leerproject loopt.

In de vierde groepssamenkomst zien de jongeren ‘de cirkel 

van verandering’. De jongeren leren de verschillende fasen 

van gedragsverandering kennen. Ze zien dat de beslissing 

om te veranderen stilletjes aan groeit en dat er altijd een mo-

gelijkheid is dat je terug in je oud gedrag valt. Ze leren dat een 

terugval een leermoment kan zijn in plaats van een moment 

van falen. Ten slotte bekijken we tijdens deze samenkomst de 

vierde vicieuze cirkel, nl. de ‘lichamelijke cirkel’. Hierbij gaat 

het eerst over hun eigen fysieke ervaringen bij hun gebruik 

en bespreken we daarna het menselijk lichaam. Aan welke 

delen van het lichaam kunnen drugs schade aanrichten?

In de vijfde groepssamenkomst komt er een inspecteur van 

de jeugdrecherche van de politiezone LRH. Hij komt voor-

namelijk de drugwetgeving toelichten, maar geeft ook veel 

praktijkvoorbeelden en laat ruimte voor vragen van de jonge-

ren. Hij bespreekt de rechten die jongeren hebben wanneer 

ze worden gefouilleerd. Hij benoemt de verschillende soorten 

fouilleringen en geeft er uitgebreid uitleg over. Hij vertelt over 

meer- en minderjarigheid, de wetgeving inzake drugs, boetes 

No
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Actie
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wel maar ...

Terugval
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uitweg



DVA
aan de hand van een praktijkvoorbeeld

en straffen, drugs in het verkeer en inbeslagname. De jonge-

ren zijn ook erg aandachtig als het gaat over druggebruik in 

het bijzijn van minderjarigen en over de straffen die daarmee 

gepaard kunnen gaan. Eén van de jongeren vertelt dat zijn 

gsm is afgenomen en dat hij die niet meer heeft teruggekre-

gen. Na wat vragen van de inspecteur blijkt dat hij die gsm 

heeft gebruikt om te dealen en dat het gerecht dan het recht 

heeft om de gsm in beslag te houden. We ronden het stuk 

gerechtelijke gevolgen af en de jongeren laten zien in hun 

werkboek dat ze zich toch wel bewuster zijn van de gevolgen.

De zesde samenkomst gaat over terugvalpreventie en de 

toekomst. In ‘terugvalpreventie’ gaat het over het voorkomen 

van een terugval. Ze krijgen eerst een stukje van een film te 

zien waarin een koppel een terugval heeft. De jongeren leren 

dat onaangename emoties, conflicten met anderen en soci-

ale druk vaak deel uitmaken van hoge risicosituaties. Een 

terugval gaat gepaard met denkfouten (bijv. “eentje kan toch 

geen kwaad”), mini-beslissingen (bijv. stoppen en toch een 

overschot drugs bijhouden) en een bepaalde levensstijl (bijv. 

stoppen met drinken maar toch elke dag naar café blijven 

gaan). Het hebben van hobby’s kan een manier zijn om je 

op een gezonde manier te leren ontspannen, te ontladen van 

emoties en je gevoel van zelfwaarde te verstevigen. Eén van 

de jongeren denkt eraan om te gaan kickboksen. Zo kan hij 

misschien zijn agressie ontladen. Vervolgens gaat het over 

de toekomst. Waar zien ze zichzelf staan binnen bijv. dertig 

jaar? Wat hebben ze dan bereikt? Sinds wanneer gebruik je 

welke drug en hoe lang ben je nog van plan dit gebruik aan 

te houden? Dit alles wordt in een grafiek gegoten in functie 

van leeftijd. De jongeren zien duidelijk in welke periode in 

hun leven ze zitten en waar ze naartoe willen in de toekomst. 

Een laatste oefening gaat over het geld dat ze spenderen (of 

spendeerden) aan drugs op jaarbasis. Dikwijls gaan bij deze 

oefening de ogen wijd open en staan ze te kijken van wat ze 

uitgeven. Gezien het de laatste groepsbijeenkomst is, wordt 

het groepsgebeuren en de cursus nog in groep geëvalueerd. 

De groep werd als aangenaam ervaren en iedereen heeft er 

heel wat aan gehad. Sommigen vinden het ergens wel jam-

mer dat het nu gedaan is. Hier kregen ze namelijk de kans om 

open over de dingen te praten, zonder veroordeeld te worden.

Tijdens de laatste individuele samenkomst volgt de afronding 

in de vorm van een brief aan de jeugdrechter. Door middel 

van een vragenlijst en met behulp van het werkboek komt de 

jongere tot een eerlijke brief waarin hij aangeeft wat de cur-

sus hem heeft bijgebracht. Bij de individuele evaluatie, komt 

nog heel wat naar boven van de persoonlijke ervaringen in de 

groep. De positie binnen de groep, bekomen inzichten en het 

nemen van verantwoorde keuzes worden besproken. De jon-

gere zijn doelstellingen worden opnieuw geëvalueerd. Ook 

de enquête wordt opnieuw ingevuld en vergeleken met de 

eerder ingevulde enquête. Op het einde van deze twee uren 

krijgt de jongere zijn werkboek mee naar huis, als hij dat wil.

Als deze individuele samenkomst achter de rug is, worden de 

eindverslagen opgemaakt. Dit eindverslag bestaat uit twee 

delen. Enerzijds wordt door de begeleiding een objectieve 

weergave van het verloop van de uitvoering neergeschreven, 

evenals een beknopte evaluatie van de houding en medewer-

king van de jongere. Anderzijds wordt er verwezen naar de 

zelfgeschreven brief van de jongere aan de jeugdrechter.

Vervolgens vindt het afsluitend gesprek met de ouders plaats. 

Tijdens dit afsluitend gesprek is er een terugkoppeling naar 

de ouders over de individuele evaluatie, waarbij de jongere 

zijn brief, die gericht is aan de jeugdrechter, voorleest. Het 

eindverslag wordt bekeken en goedgekeurd en er is weer vol-

doende ruimte voor vragen en opmerkingen. Een afsluitend 

gesprek kan al eens emotioneel worden, omdat ook ouders 

behoefte hebben om hun gedachten, emoties en hun zorgen 

uit te drukken. Daarnaast zijn de ouders dikwijls fier op het feit 

dat hun kind de opgelegde maatregel goed heeft afgewerkt.

Tot slot worden de eindverslagen met de brieven overge-

maakt aan de jeugdrechters en de consulenten, waarna het 

dossier op BAAL wordt afgesloten.



CTRL-ACT
aan de hand van een praktijkvoorbeeld

Tijdens de krokusvakantie, organiseren we vanuit BAAL een 

cursus CTRL-ACT van 10 uren. Er zijn in totaal 6 jongeren 

aanwezig, die alle 6 het voorstel tot het volgen van het leer-

project CTRL-ACT hebben gekregen van het Parket van de 

Procureur des Konings.

We kiezen ervoor om de 10 uren te verdelen over twee volle-

dige, achtereenvolgende dagen. Op dinsdag om 11u00 gaan 

we van start met de eerste dag van het leerproject. Dit leer-

project zal plaatsvinden in de dojo van een sporthal in Has-

selt. Eén voor één wandelen de jongeren de sporthal binnen. 

Ze hebben allen, zoals op voorhand gevraagd, hun sport-

kledij aan. Voor we starten vragen we aan de jongeren om 

ook hun schoenen en liefst hun sokken uit te doen. Dit omdat 

de oefeningen beter zullen gaan op blote voeten. Sommige 

jongeren zien we twijfelen, maar als de eerste zijn sokken 

uitdoet, volgt de rest vrij snel.

We starten met onszelf kort voor te stellen en het overlopen 

van de praktische afspraken. We willen natuurlijk ook graag 

de jongeren beter leren kennen en laten hen wat over zichzelf 

vertellen. In het leerproject CTRL-ACT staan de feiten min-

der centraal maar vinden we het wel belangrijk om te weten 

waarom de jongeren dit leerproject komen volgen en laten we 

hen kort vertellen over de feiten die hebben plaatsgevonden.

Tijdens het leerproject komen regelmatig fysieke oefeningen 

aan bod. Een goede opwarming is dan ook essentieel. We 

starten vandaag met het combineren van een kennisma-

kingsoefening en een fysieke opwarming. We lopen allen 

in een cirkel en gooien een bal in het rond. Bij het gooien 

van deze bal roepen we onze naam en gooien de bal naar 

een willekeurig iemand. Wanneer dit vlot gaat, doen we de 

oefening opnieuw maar wordt de bal gegooid naar iemand 

wiens naam geroepen wordt. Wanneer de bal op de grond 

valt, wordt er 3 keer gepompt. De begeleiders kiezen ervoor 

om de oefening mee te doen en we merken al snel dat tijdens 

deze oefening de spanning stilletjes begint af te nemen. We 

doen nog wat korte teambuildingsoefeningen opdat het ver-

trouwen in elkaar en in ons als begeleiding groeit.

Wanneer we hen nadien vragen om allen een ballon op te 

blazen, kijken ze in eerste instantie een beetje raar. De jon-

geren moeten deze ballon voor hun gezicht houden terwijl 

ze hun ogen sluiten. Wij lopen stilletjes rond en duwen te-

gen de ballonnen of prikken soms zelfs een ballon kapot. 

Sommige jongeren blijven opmerkelijk rustig bij de opdracht 

terwijl anderen beginnen te beven van spanning. Wanneer 

we later vragen hoe ze dit vonden, krijgen wij als antwoord 

dat ze het enorm stresserend vonden. We vragen verder wat 

dat dan wil zeggen, “stresserend”, en waar we dit voelen in 

ons lichaam. Sommigen voelen dit in hun borstkas, anderen 

voelen de spanning dan weer in hun hoofd of hun buik.  Hier-

mee duiden wij het doel van het leerproject CTRL-ACT. We 

vertellen hen dat ze nu hebben kunnen ervaren dat spanning 

voelbaar is in het lichaam. Wanneer we deze spanning leren 

voelen kunnen we vervolgens oefeningen aanleren om deze 

spanning te controleren wanneer we terechtkomen in stress-

volle situaties.

Voor de volgende oefening vragen we de jongeren om één 

knie horizontaal te heffen met de beide armen zijwaarts. Deze 

houding wordt ook wel de “gouden haan” genoemd. Sommige 

jongeren vallen na een paar seconden al om, anderen hou-

den het iets langer vol. De algemene tendens is echter dat 

deze oefening moeilijk blijkt voor de jongeren. Na een aan-

tal keren proberen, vragen we wat helpt om deze oefening 

langer vol te houden. Uiteindelijk komen we zo op de drie 

basiselementen van ons leerproject, namelijk het houden van 

je focus door naar één punt te kijken, je adem laag houden 

en zorgen dat we met ons ander been stevig op de grond 

staan.  Gronden, centreren en focussen zijn dan ook begrip-

pen die de jongeren na ons leerproject volledig eigen hebben 

gemaakt. Wanneer we de oefening vervolgens herhalen met 

deze tips, merken wij en de jongeren dat dit veel beter lukt.  



Na een welverdiende middagpauze hernemen we onze trai-

ning met een teambuildingsoefening. Vervolgens komen nog 

enkele oefeningen aan bod waarbij we de aandacht willen 

richten op “sterk staan” en het contact hebben met de grond. 

Oefeningen om onze ademhaling laag te houden komen na-

dien aan bod. We merken dat de jongeren het moeilijk vinden 

om de ademhaling naar de buik te brengen. We staan hier 

dan ook uitgebreid bij stil en zorgen voor wat extra oefenin-

gen hierop.

Een oefening die regelmatig terugkomt in het leerproject is 

het chinees boksen. De jongeren reageren onmiddellijk en-

thousiast als we dit woord uitspreken. We moeten hun dan 

ook snel duidelijk maken dat chinees boksen een heel ande-

re manier van boksen is dan het boksen dat zij kennen. De 

jongeren moeten per twee gaan staan op armlengte van el-

kaar. Ze duwen met hun handen tegen elkaar en trachten op 

deze manier de andere uit evenwicht te brengen. De jongeren 

starten en we merken al snel dat ze ongecontroleerd duwen 

tegen elkaar en het erg makkelijk is elkaar uit evenwicht te 

brengen. Het is dan ook tijd om hun nog eens te herinneren 

aan onze drie tips, namelijk: stevig staan, adem in de buik en 

focus houden. Ook de begeleiding doet mee en neemt regel-

matig een jongere apart om zo extra tips te geven aan diege-

nen die het er moeilijk mee hebben.

Nadien is het tijd voor rust en gaan we met zijn allen in een 

kring zitten. We introduceren de begrippen rots en water en 

laten de jongeren zelf nadenken waarvoor “rots” en waarvoor 

“water” kan staan. Wat oorspronkelijk voorzien was als een 

kort gesprek, mondt als snel uit in een uitgebreid groepsge-

sprek.

Onze eerste dag ronden we af door een kort vragenrondje. 

We willen graag weten wat de jongeren ervan vonden en na-

tuurlijk of ze nog zin hebben om morgen terug te komen. De 

reacties zijn over het algemeen enthousiast. “Het is anders 

als we verwacht hadden, de sfeer is veel losser”, maar ook 

dat ze hun afvragen hoe dit kan helpen in het dagelijkse le-

ven. Vandaag hebben we stilgestaan bij de basis maar mor-

gen gaan we hier verder mee aan de slag.

De volgende dag om 11u00 wachten we onze jongeren op in 

de sporthal. In tegenstelling tot gisteren komen de jongeren 

enthousiast binnen. Ze doen onmiddellijk hun schoenen en 

sokken uit en zodra iedereen aanwezig is, kunnen we starten. 

Zoals gebruikelijk starten we met een opwarmingsoefening. 

Vandaag kiezen we voor “tikkertje help” en ook de begelei-

ding doet mee. Wanneer iedereen het warm heeft, oefenen 

we nog wat extra op het stevig staan en introduceren we en-

kele oefeningen om de begrippen “rots en water” verder te 

verduidelijken. Een voorbeeld hiervan is dat we met zijn allen 

in een vierkant gaan staan en ons inbeelden dat het vierkant 

een speelplaats is. Vervolgens lopen we met zijn allen de 

speelplaats over. We doen dit als rots, als water, we laten 

één iemand rots zijn, enz. Tijdens de bespreking wordt er ge-

zegd dat het veel makkelijker is om je doel te bereiken als we 

allemaal water zijn. Een rots tegenkomen zorgt voor frustra-

tie en maakt dat je je zelf ook sneller als rots zal opstellen. 

"Is rots dan altijd slecht?", vraagt iemand. "Natuurlijk niet", 

antwoorden wij. Soms is het belangrijk dat je voor je eigen 

opkomt, en als dit niet kan als water, kan het nodig zijn je als 

rots op te stellen. Het is dan ook duidelijk tijd om over te gaan 

op de volgende oefeningen, namelijk het oefenen van rots en 

water in communicatie.

De jongeren krijgen per twee of per drie een stootkussen. We 

leggen hen uit dat ze dit stootkussen moeten verdedigen door 

communicatie, terwijl de andere(n) dit stootkussen wil(len) af-

pakken. Een aantal jongeren is hier heel sterk in, terwijl an-

deren eigenlijk onmiddellijk toegeven. Alvorens de begelei-

ding kan tussenkomen, zien we dat twee jongens een derde 

jongen tips aan het geven zijn. Ze proberen hem te helpen 

beter om te gaan met groepsdruk en meer voor zichzelf op te 

komen. Ze doen dit nogmaals en we merken dat de jongere 

beter en beter voor zichzelf kan opkomen.  

Alvorens over te gaan tot de volgende oefening, is het tijd 

dat de jongeren zich even kunnen afreageren. Ze mogen 

het stootkussen houden en ze mogen hierop gecontroleerd 

slaan. Dit houdt in dat de kracht van hun slag evenredig moet 

zijn aan een nummer dat wij roepen, gaande van 1 tot 10. 

Om het extra moeilijk te maken, mogen ze niet slaan bij het 

nummer 7. Wanneer dit toch gebeurt, zal er gepompt moeten 

worden.

CTRL-ACT
aan de hand van een praktijkvoorbeeld



CTRL-ACT
aan de hand van een praktijkvoorbeeld

Verder willen we met de jongeren werken om zich te leren 

afsluiten voor kwetsende en uitdagende opmerkingen. We 

starten veilig en laten de jongeren per twee oefenen. We leg-

gen hen uit dat de bedoeling is om niet te lachen, terwijl de 

andere jongere via gebaren, geluiden, woorden probeert hem 

uit balans te brengen. Dit blijkt een moeilijke oefening te zijn 

voor jongeren maar met voldoende tips, lukt dit steeds beter.

Na de middagpauze gaan we hier een stapje in verder. We 

vragen de jongeren om op een rij te gaan staan. De jonge-

ren moeten één voor één voorbij deze “bedreigende groep” 

lopen. We starten met geluiden en eindigen met kwetsende 

opmerkingen. Alvorens we dit doen, maken we natuurlijk dui-

delijk dat dit om te oefenen is en krijgen de jongeren de kans 

om dingen te benoemen waar niet mee gelachen mag wor-

den. We merken echter dat de sfeer veilig genoeg is en dat de 

jongeren hier geen probleem mee hebben. Na deze oefening 

maken we de koppeling naar lichaamstaal. De bedoeling is 

dat jongeren op deze manier stilstaan bij hoe ze door middel 

van hun lichaamstaal overkomen bij anderen.

Het laatste deel van ons leerproject willen we nog stilstaan 

bij het aangeven van grenzen en doen we een aantal oefenin-

gen rond “sterk weglopen”. Deze oefeningen zorgen al snel 

voor een groepsdiscussie. Sommige jongeren merken op dat 

het “schande” is als je bij een discussie zou wegwandelen. 

We vinden het dan ook belangrijk om hier uitgebreid bij stil 

te staan en hopen dat ze door deze oefening kunnen ervaren 

dat weglopen van een conflict niet inhoudt dat je “slap” bent.

We moeten tot onze verbazing en die van de jongeren vast-

stellen dat we op het einde van ons  leerproject zijn gekomen 

en dat het tijd is voor de evaluatie. We vragen de jongeren 

een antwoord te noteren op de volgende vragen: wat heb je 

geleerd? Wat vond je ervan om deze cursus te volgen? En ga 

je verder iets doen met de inhoud van deze cursus? Nadien 

bespreken we deze vragen in groep.

De volgende dag contacteren we de ouders telefonisch en 

bespreken het verloop van het leerproject en de inhoud van 

het eindverslag. We sturen dit eindverslag op via mail of de 

post opdat de jongeren en hun ouders dit kunnen nalezen.

Tot slot worden de eindverslagen overgemaakt aan de par-

ketmagistraat, waarna het dossier op BAAL wordt afgesloten.


