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Het was voor ons allen een jaar dat ongetwijfeld in ons
geheugen gegrift staat. Een jaar vol onzekerheden, bubbels, knuffelcontacten, … Maar ook een jaar
waarbij we geleerd hebben de eenvoudige dingen terug te appreciëren en waarin we op technologisch vlak allemaal enorme sprongen hebben gemaakt. Videogesprekken, online meetings, … Anno

2020 verloopt de communicatie meer dan ooit digitaal.
Ook onze huisbezoeken leverden we in voor videobellen of bureelgesprekken.
Het is vaak zoeken geweest naar hoe we er toch kunnen zijn voor onze jongeren en hoe we ervoor
kunnen zorgen dat onze jongeren kansen blijven krijgen, ook wanneer de omstandigheden het ons
niet makkelijk maken.
Uiteindelijk zijn we tevreden dat er toch vele jongeren zich hebben kunnen inzetten. Deze aantallen zijn terug te vinden in deze nieuwsbrief waar wij jullie een kijk geven in onze cijfers.
Ook komen onze jongeren aan het woord . We willen jullie enkele citaten van onze jongeren meegeven waarin ze terugblikken op hun gemeenschapsdienst.
We willen dan ook dit jaar onze prestatieplaatsen extra bedanken voor hun inzet door de jaren
heen. Verschillende plaatsen hebben dit jaar nog jongeren aan het werk gezet, voor anderen was
dit begrijpelijk niet haalbaar. Voor al onze plaatsen dan ook een welgemeende dankjewel en hopelijk
kunnen we jullie in 2021 terug ontmoeten.

Birgitte, Katrien, Olga en Valeska
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Aanmeldingen over 5 jaren

Het cijfer voor de
aangemelde jongeren voor 2020 is
bepaald op
9/12/2020.

Combinaties 2020

Deze tabel maakt duidelijk hoeveel jongeren in 2020 nog een bijkomende
maatregel kregen opgelegd door de jeugdrechter.

Enkel Gemeenschapsdienst

18

Combinatie met huisarrest

1

Combinatie met Leerproject Slachtoffer in Beeld-Minderjarigen

14

Combinatie met Leerproject Slachtoffer in Beeld-Minderjarigen én huisarrest

5

Combinatie met Leerproject Drugs, (ver) antwoord?

2

Combinatie met Leerproject Drugs, (ver) antwoord? én huisarrest

3

Combinatie met Leerproject Seksualiteit en Relaties in Balans én huisarrest

1

Combinatie met Leerproject CTRL-ACT

6

Combinatie met Leerproject CTRL-ACT én huisarrest

6

Combinatie met Leerproject Slachtoffer in Beeld-Minderjarigen én leerproject CTRL-ACT

3

* het Leerproject CTRL-ACT is een groepsleerproject waarbij de focus ligt op weerbaarheid en impulscontrole.
In februari 2020 werd dit leerproject voor de eerste keer door de BAAL-collega’s gegeven.
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Aantal gewerkte jongeren 2020
67 jongeren voerden hun gemeenschapsdienst goed uit, waarvan 5 meisjes en 62 jongens.
Deze jongeren werkten samen 1862,50 uren. Dit is een gemiddelde van 28 uren per jongere.
Ze werkten op 36 verschillende prestatieplaatsen, verspreid over volgende steden en gemeenten:

Beringen

2

Hamont-Achel

3

Maaseik

1

Bilzen

2

Hasselt

14

Maasmechelen

2

Bree

3

Heusden-Zolder

5

Oudsbergen

2

Dilsen-Stokkem

3

Houthalen-Helchteren

3

Pelt

2

Genk

13

Kortessem

1

Sint-Truiden

1

Ham

1

Lanaken

4

Zonhoven

3

Halen

1

Leopoldsburg

1

8 jongeren moest worden stopgezet of zijn niet gestart met de uitvoering van hun gemeenschapsdienst.
Stopzetting omwille van het niet naleven van afspraken

4

Niet gestart omwille van stopzetting van een leerproject

2

Niet gestart omwille van niet bereikbaar

1

Weigering van de maatregel

1

Aantal gewerkte jongeren over 5 jaren
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Ge moet u inzetten en iets terug doen.
Een gemeenschapsdienst is een goeie straf, zeker voor luie mensen, zodat ze met hun handen bezig zijn en
zij mensen kunnen helpen.
Ik heb gemerkt hoe moeilijk het is om geld te verdienen: lange dagen werken. Ik heb dat ervaren.

Ik heb vooral het samenwerken bijgeleerd, hoe je met elkaar moet omgaan.

Ik heb veel aan het slachtoffer gedacht, ik had het overdreven verdiend.
Jongeren leren sociaal omgaan bij

Ik dacht dat ik geen klik zou hebben met de mensen,

een gemeenschapsdienst.

maar toen ik binnenkwam was er direct een klik.

“

Ik ga beter mijn best doen op school, want ik wil goed werk later.
Ik heb veel nagedacht waarom ik daar aan het werk was. Het was omdat het moest natuurlijk en voelde een
beetje als straf ook al was het nog wel fijn. Het is wat moeilijk om uit te leggen wat ik bedoel.
De dagen waren omgevlogen. Ik heb veel dingen bijgeleerd zoals metaal slijpen en lassen. Op school werk ik met hout, da’s
toch anders.

Ik ben elke keer met de fiets naar de prestatieplaats gereden: ik vond het belangrijk om dit zelf te
doen en heb doorgezet tot het einde.
Ge leert hoe het is om te werken, ge doet ervaring op.
Ik ga proberen om in de toekomst geen domme dingen meer te doen en bewijzen aan de politie en mijn ouders
dat ik ook normaal kan doen als ik buitenkom. Een slimmer leven leiden.

De gemeenschapsdienst was het minste wat ik kon doen. Als ik 20 uren had gewerkt, dan had ik misschien 80 euro terug verdiend. Het was het niet waard om de feiten te plegen.

Nieuws en weetje

