
BAAL 2021

Ook in 2021 willens nillens

op de golven mee 

met de focus op de praktijk 

om deze én kwaliteitsvol én 

coronaproof te borgen.

Het jaar van geprikt te worden 

en in de opdracht van herstel 

geprikkeld te blijven.



Een jongere  
pleegt een feit

Politie stelt een proces-verbaal op.

Parket in Jeugdzaken Limburg,  

afdeling Hasselt

Parket in Jeugdzaken Limburg,  

afdeling Tongeren

Vordering

Jeugdrechtbank Limburg,  

afdeling Hasselt  

Jeugdrechtbank Limburg,  

afdeling Tongeren

Aanbod van BAAL

Herstelbemiddeling

als een vrijwillig aanbod!

Positief Project  

Leerproject SIB-M 10 of 20 uren

Leerproject SRIB 10 of 20uren

Leerproject DVA 10 of 20 uren  

Leerproject CTRL - ACT 10 of 20 uren

Aanbod van BAAL

Herstelbemiddeling

als een vrijwillig aanbod!

Positief Project  

HERGO

Gemeenschapsdienst  

Leerproject SIB-M 20 uren  

Leerproject SRIB 20 uren  

Leerproject DVA 20 uren  

Leerproject CTRL - ACT 20uren

Ons aanbod voor jongeren,  
hun slachtoffer(s) en contexten



BAAL in cijfers
Herstelbemiddeling

HERGO

278 262 208

In 2021 werden 278 daders en 262 slachtoffers aangemeld in 208 dossiers.

90 31

In totaal zijn er in 2021 209 dossiers met 396 interacties afgesloten.

Binnen 124 van deze 396 interacties vonden er 90 indirecte en 31 directe

gesprekken plaats alsook 3 ontmoetingen.

0 0 0

In 2021 werden er geen HERGO’s aangemeld. 

In de eerder aangemelde 2 dossiers met 2 daders en 3 slachtoffers was 

er uiteindelijk geen opstart.



BAAL in cijfers
Positief Project

Gemeenschapsdienst

6

In 2021 werd er 6 dossiers Positief Project voorgesteld.

Er is gewerkt in 12 dossiers Positief Project .

52

In 2021 werden 52 jongeren aangemeld voor gemeenschapsdienst 

en gewerkt in totaal 83 dossiers.



BAAL in cijfers
Leerprojecten
In 2021 zijn er in totaal 135 dossiers doorverwezen naar de leerprojecten.

CRTL-ACT DVA SIB-M SRIB

Hiervan zijn er 

9 dossiers voor het 10uren traject

en 30 dossiers voor het 20urentraject.

39

In 2021 zijn er voor het leerproject CTRL-ACT 

in totaal 39 dossiers aangemeld.

38
In 2021 zijn er voor het leerproject DVA 

In totaal 38 dossiers aangemeld.

40
In 2021 zijn er voor het leerproject SIB-M  

in totaal 40 dossiers aangemeld.

18

In 2021 zijn er voor het leerproject SRIB  

in totaal 24 dossiers doorverwezen.

P10u

J20u

9

24

P10u P20u

19 6

J20u

13

Hiervan zijn er 

19 dossiers voor het 10uren traject

en 19 dossiers voor het 20uren traject.

P10u P20u

5 0

J20u

35

Hiervan zijn er 

5 dossiers voor het 10uren traject

en 35 dossiers voor het 20uren traject.

P10u P20u

9 5

J20u

4

Hiervan zijn er

9 dossiers voor het 10uren traject  

en 9 dossiers voor het 20uren traject.

P20u

6



Naast de cijfers…
In 2021 kregen we in totaal 471 aanmeldingen.

Dat is globaal meer dan in 2020. 

We zien stijgers bij het vrijwillige aanbod tegenover dalers bij het 

opgelegde aanbod.

Midden 2021 kregen we de sleutel van onze

toekomstige werkplek: Via Media 2 te Hasselt.

We konden dus al een kijkje gaan nemen. 

En we maken werk van 

de buiten- en binnen herinrichting!  

Dat de samenwerking met de Gemeenschapsinstelling (GI)

niet bij woorden bleef maar ook concreet in een aantal

hersteltrajecten op maat en in het vertrouwde aanbod.

En dat we met HCA Vlaanderen de toekomstige module

oriëntatie verkend hebben en samen met de GI

in een experiment gegoten hebben.


