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Herstel
Ze spreken in vulkanen, komen met tienduizend

winters barsten uit, breken
in stukken gestolde lava.

Elke steen heeft veel verhalen, de mooiste hangen in de mist.
Er is lente die de berg opklaart.
De zon omarmt haar schaduw.

Want werkel ijk niets.
Niets raakt aan het l icht zonder het donker.
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V o o r w o o r d

Beste lezer,

Omkijken is vooruitbl ikken.

Met dit jaaroverzicht wensen we u een
inspirerende trip toe, doorheen talrijke
ontmoetingen met jonge daders van
jeugddel icten en hun slachtoffers.

Met onze verhalen willen we een beeld
geven van hoe onze medewerkers
herstelgerichte initiatieven trachten te
ondersteunen van jongeren ten aanzien
van zichzelf, de maatschappij , hun
omgeving en hun slachtoffers.

Tegel ijk staat dit schrijven niet los
van een aantal maatschappel ijke
tendensen, die we op een constructieve
manier bel ichten.

VZW Parcours
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I n l e i d i n g

JA of JA?!

2019 was een bijzonder jaar voor onze sector. We mochten
ons verbinden aan een nieuwe regelgeving: het decreet
jeugddelinquentierecht. Dit bracht inhoudelijke uitdagingen
met zich mee, namelijk de uitwerking van het positief project
en het leerproject op parketniveau.

vzw Parcours kijkt positief en creatief naar deze
veranderingen.
We gaan ervanuit dat iedereen in het belang van de jongeren
en de slachtoffers dit decreet zal toepassen. Deze regelgeving
zal een nieuwe wind laten waaien. Het doet de verwijzers en
onszelf stilstaan bij onze fundamenten en waar we écht voor
staan. We kunnen een nieuwe start maken.

We kiezen voor ‘ja’, zoals ons meegegeven in de interactieve
presentatie: ‘Ja of JA!? De strategie van het geluk.’

‘Wat is geluk? Wat bepaalt gelukkig zijn? Welke invloed
hebben we op ons geluk? Waaruit bestaat duurzaam geluk?’
We kunnen dit toepassen op ons eigen leven, zelf eigenaar
worden van ons leven en trouw blijven aan voor ons
belangrijke waarden.

Deze ‘ja’ is tevens bruikbaar in ons dagdagelijks cliëntwerk.
Dit is vaak onderdeel van gesprek met de jongeren en hun
context. Hoe kijken ze naar de gepleegde feiten? Zien ze hun
eigen verantwoordelijkheid of leggen ze die eerder in de
omgeving? We gaan op zoek naar de achterliggende gedachten
die een invloed hebben op hun gevoelens en daden. Met wie
zijn ze in verbinding en waarom? We gaan op zoek naar de
waarden die ze belangrijk vinden.

We bespreken dit met het oog op een herstel van hun feiten en
op het voorkomen van recidive. Indien ze zichzelf beter (leren)
kennen, beter inschatten hoe ze reageren en welke situaties (te)
uitdagend zijn, kunnen ze het plegen van feiten voorkomen.

Dit doen we aan de hand van onze gesprekken in het kader van
herstelbemiddeling, HERGO, positief project of leerproject.
Daarnaast laten we hen dit ervaren tijdens de uitwerking van
hun gemeenschapsdienst, onze activiteiten met een
ervaringsgerichte insteek en onze groepswerking rond Rots en
Water.

Voor slachtoffers is het tevens fundamenteel om het gebeurde
te kunnen kaderen en de impact ervan op hun leven in het
juiste perspectief te plaatsen.

Ook in ons beleidswerk zien we een gelijkaardige zoektocht.
Bewust van onze waarden, kunnen we ons in het nieuwe
decreet heel erg vinden in de uitwerking van een positief
project. Dit sluit aan bij de volgende waarden: participatie,
zelfbeschikking, zelfreflectie, herstel dat als zinvol wordt
ervaren voor dader en slachtoffer.

Jawel, onze jongeren en hun context hebben de mogelijkheden
om zelf te kunnen zien wat er gebeurd is, hoe ze dit kunnen
voorkomen en herstellen. Tijdens een positief project kunnen
we dit proces aangaan met de jongere en hun context.

Daarnaast blijven we het belangrijk vinden dat er een
onderscheid is tussen de strafzwaarte op parket - en
jeugdrechtbankniveau. Vandaar ons voorstel naar een
leerproject op parket van maximum 10 uur. Onze jaren aan
ervaring leert ons dat het verhogen van het aantal uren van een
maatregel niet leidt tot een groter herstel of minder kans op
recidive. We blijven trouw aan de proportionaliteit. Ja, we
geloven dat onze verwijzers niet systematisch meer uren
zullen opleggen, alleen maar omdat het kan.

2019 was een jaar met vernieuwing én met vasthouden aan
wat goed loopt.
We zijn dankbaar voor de samenwerkingen, inspiratiebronnen
en meedenkers.
Ons 'Feest' in mei en onze nieuwe naam voelden hierbij aan
als de kers op de taart.

vzw Parcours houdt zijn koers.

Directie vzw Parcours

Wij kiezen voor 'ja'!

2019 was een bijzonder jaar voor onze sector.



7
JAAROVERZICHT 2019 - vzw PARCOURS

Verslag van een werkprestatie in het woon- en zorgcentrum.

Het heeft mijn ogen geopend

Eft wordt aangemeld omwille van zedenfeiten in het gezin. De
jeugdrechtbank legt hem een gemeenschapsdienst en
individueel leerproject op. Na overleg met de begeleider van
vzw Parcours blijkt al gauw dat de jongere graag een taak in
de zorg wil opnemen. Hij krijgt de kans om zijn werkprestatie
uit te voeren in een woon – en zorgcentrum. Tijdens de
individuele gesprekken leerproject zal vervolgens worden
nagedacht over de gepleegde feiten. De jongere voert eerst zijn
gemeenschapsdienst uit. Die ervaringen kunnen ook
meegenomen worden tijdens de begeleiding binnen het
leerproject.

‘Ik heb zeker en vast al nagedacht over wat er fout gelopen is
met mijn broer. Ik weet niet precies hoe het zover is kunnen
komen maar ik heb zeker schuldbesef en weet dat dit nooit
meer zal gebeuren in de toekomst. De regels die ik opgelegd
kreeg, heb ik zo goed als mogelijk opgevolgd.
De meest fantastische ervaring tot nu toe was mijn
gemeenschapsdienst in het woon – en zorgcentrum.

Mijn oma die gestorven is, woonde ook jaren in een WZC. Zij
was zwaar dement.
Ik bezocht haar regelmatig met mijn mama. Ook daar vond ik
het fijn om haar te helpen met eten geven en te wandelen met

haar looprek, later met haar rolstoel. In de leefruimte bracht ik
de andere bewoners aan het lachen. Ook mijn oma moest af en
toe nog eens lachen met mijn gekke bekken. Toen ik mijn
werkprestatie deed, moest ik aan haar denken.
Ik kon het onmiddellijk vinden met de bewoners. Mijn taak
bestond er uit om ’s morgens de mensen naar de eetzaal te
brengen. Ik moest ook helpen eten geven, ze daarna terug
begeleiden naar hun kamer of naar de leefruimte.
Ik mocht ook de post rondbrengen. De namiddagactiviteiten
werden gevuld met animatie zoals bingo en een kerstconcert.
Ik wist in deze korte periode een goede band op te bouwen
met de bewoners.

De werkprestatie gaf mij een bredere kijk over het werk en
leven in een woon – en zorgcentrum. Voor mij was dit een
leerrijke ervaring waardoor ik zelf overweeg om een
vakantiejob te zoeken in de zorgsector.

Mijn dank gaat uit naar vzw Parcours en naar de
werkbegeleiders van het WZC.

Het heeft mijn ogen geopend.’

Jonas Deloof - Eft

De meest fantastische ervaring tot nu toe was mijn
gemeenschapsdienst in het woon – en zorgcentrum.

J a n u a r i
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f e b r u a r i

Herstelbemiddeling: spreken we nog dezelfde taal?

Un jour sans français, c’est un jour perdu.

Voorjaar 2019

Ik merk een lichte nervositeit
over mijn niveau van de Franse
taal. Aan de andere kant is er
ook nieuwsgierigheid en
enthousiasme. Want vaak komt
er een mooie dynamiek tot stand
wanneer twee jongeren in
gesprek gaan over hun conflict.

Jongeren zijn beiden Franstalig.
De feiten vonden plaats op een
schoolfeest.
Opzettelijke slagen van een
jongen ten aanzien van een
meisje.

Heb je er al bij stilgestaan hoe het meisje die dag beleefd
heeft? vraag ik aan de jongen.
‘Neen, dat deed ik nog niet’, antwoordt hij eerlijk. ‘Ik heb
me vooral gefocust op de gevolgen die er voor mij waren.’
‘Wil je graag weten hoe het voor haar was?’ vraag ik hem.
‘Ja, dat wil ik wel, maar het lijkt mij dat ze het al bij al niet
zo erg vond. Na mijn schorsing vertelde een vriend dat het
meisje mij aan het uitlachen was op school.'

Fast forward. Jongen en het meisje ontmoeten elkaar. Ik neem
mijn collega mee, vooral om mij te helpen met ‘mon français’.

‘Ik heb daar absoluut niet mee gelachen, wie heeft dat dan
gezegd?’ vraagt het meisje aan de jongen. De jongen geeft
de naam van een zekere vriend. ‘Je zou niet alles moeten
geloven wat die vriend zegt,’ reageert het meisje. De
jongen knikt instemmend, hij gelooft haar.

Ondertussen heeft hij reeds van het meisje vernomen hoe
de plotse slag bij haar is binnengekomen. ‘J’étais
choquée!’, zegt zij. ‘En ik was kwaad op mezelf dat ik de
slag niet had zien aankomen.’

‘Dat is wel bizar zegt mijn
collega tegen het meisje, dat je
kwaad bent op jezelf omdat je
het niet had zien aankomen?’
De jongen beaamt dit en geeft
erkenning aan het meisje.

Er is fonkeling in hun ogen. Door
uit te wisselen over hoe de situatie
is ontstaan, zien ze dat ze beiden
niet noodzakelijk slechte
bedoelingen hadden.

‘Ik voelde me echt vernederd toen
je mij aan mijn kraag vastgreep, er
waren veel omstaanders.’ vertelt de

jongen. ‘Voor mij leek het alsof je me lastig viel en ik wou je
duidelijk maken dat je ermee moest stoppen.’ antwoordde zij.
‘Maar dat was toen zeker mijn bedoeling niet, je voulais
seulement rigoler.’ zegt hij.

De oorsprong van hun vijandige relatie werd besproken en al
snel werd duidelijk dat ze zich gebaseerd hadden op een
momentopname, die achteraf voor hun beiden een beetje
onnozel leek.

‘En hoe gaan jullie nu samen verder?’ We naderen het einde
van het gesprek.

‘Il a déjà l’air beacoup mieux ’ zegt het meisje lachend. ‘Ik
zou misschien zelf bevriend kunnen worden met hem.’ Ik zie
hem glimlachen. ‘Daarom wilde ik dit gesprek doen’, zegt de
jongen, ‘Zodat er geen spanning meer zou zijn tussen ons.’ ‘Je
me sens vraiment soulagé.’ Zij beaamt dit.

Ik glimlach naar mijn collega. Wat een fijne jonge mensen. De
situatie was die ene dag helemaal uit de hand gelopen met
beide mama’s, die wilden opkomen voor hun zoon en dochter.
De mama’s hebben dit toen wel uitgepraat, maar een dialoog
tussen de jongen en het meisje zat er niet meer in.

Moedig dat ze een klein jaar na de feiten toch nog samen
willen zitten.

Heleen Callens

Er is fonkeling in hun ogen
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Artevelde Hogeschool onderzoekt ouderbetrokkenheid binnen vzw Parcours.

Wat als … je zoon of dochter een feit pleegt?

Een zevental studenten van de Artevelde Hogeschool rondden
vorig jaar hun onderzoek rond ‘ouderbetrokkenheid’ af.

Ze richtten zich op de beleving van ouders doorheen het traject
dat hun zoon of dochter bij vzw Parcours moest doorlopen. Er
werd stilgestaan bij de impact van de feiten: op henzelf, op het
gezinsleven, op de bredere context.

Het onderzoek had tot doel na te gaan wat herstel voor ouders
betekent en of ze zich hierbij ondersteund voelden door de
kaders (HB/HERGO/LP/GD) die onze organisatie hierrond
aanbieden.

De studenten hadden enkele aanbevelingen voor
vzw Parcours waarbij de focus lag op het ‘versterken’ van
ouders doorheen het traject dat zij met hun zoon/dochter
bij ons liepen.

Enkele vaststellingen willen we graag delen.
Tussen het contact met de rechtbank en de aanvang van het
een traject merkten de studenten op dat de ouders met heel wat
vragen zitten:

• Hoe ga ik om met het feit dat mijn zoon een
delict heeft gepleegd?

• Waar ben ik de mist ingegaan met mijn kind?
• Hoe kan ik dit herstellen?

Uit het onderzoek bleek verder dat de ouders nood hadden om
om gehoord te worden. Tijdens de interviews stelden ouders al
snel voor om een oudergroep te starten.

Sommige ouders gaven aan dat het belangrijk is om met
andere ouders te kunnen praten die in gelijkaardige situaties
zitten.
Om die reden stelden de studenten twee brochures samen:

• Ouderbetrokkenheid – tips voor hulpverleners.
Een treffend luik hierbij zijn de tips die de ouders aan
de hulpverleners geven:

o Communiceer duidelijk
o Hou rekening met de mobiele
mogelijkheden van de ouders en hun
kinderen

o Pas op voor een teveel aan
informatie

o Heb oog voor de bredere
leefomgeving van de jongere

o Neem na het traject nog eens
contact op met de ouders

• Wat na de uitspraak van de jeugdrechtbank
(uitleg over de jeugdrechtbank, vzw Parcours en de
5 afhandelingen, waar kan ik als ouder terecht –
doorverwijskanalen)

Voor de studenten was het een boeiend onderzoek en voor de
ouders een bijkomende mogelijkheid om gehoord te worden.
Voor ons biedt dit eindwerk verschillende mogelijkheden om
hiermee verder aan de slag te gaan.

Geert De Roo

m a a r t

ouderbetrokkenheid
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a p r i l

Herstelgericht en creatief aan de slag met jongeren tijdens een meerdaags project.

Iedereen zit op zijn plek!

Tijdens de gesprekken leerproject – individueel of in groep – wordt met de jongeren onder meer nagedacht over de betekenis van
herstel. Soms wordt dit een creatief of muzikaal proces met verrassende resultaten.

Onderstaand leest u een tekst, geschreven door een jongere die deel uitmaakte van de herstel – meerdaagse. De tekst is gericht aan
zijn slachtoffer:

Dorien Matthijnssens - Brandon

Ik was het niet van plan maar toch deed ik dit echt
Ik heb me echt vergist en ik heb alles verpest
Ik voelde me pist en ik wou van alles weg
maar nu doe ik dit omdat ik je moet zeggen

shit dit was slecht
misschien zeg je fuck dit ga gewoon maar weg jij dacht hoe kan dit

want eerst toonde ik respect toen ik keek naar je gezicht
dan zag ik net mezelf want jij had toen die bl ik

die ik al jaren heb ik zeg het je uit dit
uit m'n hart dat meen ik echt

ik wou effe weg toen ik zocht naar geld en doekoe
maar dat is hoe het niet moet ik moet het gewoon goed doen

ik dacht niet aan de rest maar alleen aan mezelf
ik zat in Everberg en ik dacht ik wil daar weg

moet het doen voor mezelf maar ook voor de rest
en nu word ik getest zo van welke weg
alsjebl ief doe u best en hou u pad recht

eerst werd ik berecht
maar nu zet ik het recht.
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10 jaar HCA Oost-Vlaanderen.

Wedergeboorte van een vzw

16 mei 2019, 10u, dag van de wedergeboorte. Er hangt iets in
de lucht. De zon. Een wolkje onzekerheid. Tweeëntwintig
HCA – collega’s troepen licht nerveus samen op het ruime
binnenplein van CC Meulestede, pal in het hart van de
historische havenwijk. In deze arena vindt vandaag het 10-
jarig bestaansfeest van vzw HCA Oost-Vlaanderen plaats. Dat
vraagt om een groepsfoto.

Voorzichtig schuifelen de dames en heren van herstel dichter
bij elkaar. De glimlach die volgt houdt het midden tussen
spontaan en geforceerd. Je kan het voelen. Vandaag
wordt een speciale dag.

Mijn collega heeft voor de gelegenheid geen
hemd aangetrokken. Ik wel. Op het
middagprogramma staan verschillende
workshops en een karrevracht aan
herstelgerichte ontmoetin-gen.
Interessant volk.

De bezoeker kan er luisteren naar
getuigenissen van dader en slachtoffer
of actief ervaren hoe de Rots – en
Watermethodiek werkt. Je kan er
desgewenst een dialoog aangaan met de
jeugdrechter of parketcriminoloog. Je kan
er jezelf onderdompelen in ervaringsgerichte
methodieken binnen het leerproject of aan den
lijve ondervinden hoe een herstelgesprek tussen
dader en slachtoffer werkt in een rollenspel. De camera
draait overuren.

CC Meulestede werd voor de gelegenheid omgetoverd in een
herstelgerichte tempel. In het gebouw bevindt zich een heus
parcours die de bezoeker leidt langs tien jaar constructieve en
herstelgerichte ervaringen. Herstel in woord en beeld.

14u. De koffie loopt. De directie van onze organisatie ook.
Naamkaartjes. Check. Broodjes. Check. Terwijl de eerste
gasten binnensijpelen wordt de grote zaal op orde gebracht.

We bevinden ons in de historische Dyonisiazaal, het
kroonjuweel van het Cultureel Centrum. Prachtige, hoge

lusters en een oude planken vloer die zo heerlijk kraakt dat je
jezelf in de Renaissance waant. Hier kan op gedanst worden.

Vanop de eerste rij heb ik een aardig zicht op het podium. De
zaal zit ondertussen tjokvol. Tussen alle mensen zie ik op een
prominent hoge tafel ook de fiere foto van onze dierbaar
overleden collega Félicitas. Ze is er niet maar ze is er toch. Ik
knipoog haar in stilte.

Op het podium staat een tandem: directieteam vzw HCA Oost-
Vlaanderen. Onder luid applaus wordt de nieuwe naam

van vzw HCA Oost-Vlaanderen onthuld.
Smartphones gaan de lucht in. Facebook
ontploft. vzw Parcours is geboren.
Renaissance in het cultureel centrum.

Ondertussen baant iedereen zich een
weg door het statige gebouw van CC
Meulestede. Er is ruimte voor dialoog
rond herstel. Er is ruimte voor
kwetsbaarheid. Het verhaal van dader
en slachtoffer. De nervositeit onder de
collega’s ebt langzaam weg. In de
plaats komt een oprechte glimlach,
stevig gevuld met trots.

18u. Broodjes met tonijn en champagne.
We klinken, praten – netwerken zoals dat

heet – en de glimlach wordt steeds breder. Ik
vertel een grap aan de jeugdrechter en ze lacht. De

sfeer zit goed.

21u. De planken vloer verleidt een aantal collega’s tot een
eerste danspas. Ze groeien stilaan naar hun beste niveau. Ik
neem nog een broodje. De dag is zo goed als rond. De cirkel
ook. Glimlachend fiets ik naar huis. Er hangt iets in de lucht.
Net zoals in het liedje.

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Het is oranjerood en komt ons
tegemoet. En alles is nu goed.*

(*) Spinvis, De Grote Zon

Kevin Remmery

m e i
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J u n i

Taal in het leerproject.

Geen daden, maar woorden!

Niet alles wat taal is, komt via de mond. Er is lichaamstaal. Er
is de taal die ondergesneeuwd is, bevroren of bedolven. Er is
zoveel om over te spreken. Er valt zo weinig over te zeggen.

Tijdens de gesprekken leerproject gaan we samen met daders
van gepleegde feiten op zoek naar taal, woorden, verhalen die
een reconstructie maken van hun leven, hun omgeving,
waarvoor ze willen staan of wie ze willen zijn. We denken na
over de betekenis van herstel, voor zichzelf, hun omgeving en
het slachtoffer. Onderstaand maakt u kennis met de taal van
een aantal jongeren tijdens hun leerproject.

JS wordt aangemeld voor een poging tot afpersing in groep.
Tijdens de gesprekken leerproject spreekt hij over de situatie
waarin hij opgroeit en hoe de straat zijn thuis geworden is.
Emoties tonen of uitspreken is moeilijk, behalve op papier. JS
blijkt een dagboek bij te houden waarin hij teksten schrijft. Hij
droomt ervan om ook iets te kunnen opnemen in de studio.
Tijdens de gesprekken leerproject gaan we aan de slag met
zijn teksten en wat hem bezighoudt. We nemen contact op met
een muziekstudio en bekijken de mogelijkheden.

Emoties tonen of uitspreken is
moeilijk, behalve op papier
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JS

Chaque seconde c'est le passé
Donc je dois courir
j'ai pas le temps.

Papa t'es ou la vie sa me ronde
La rue m'a pris dans ces bras
Quand toi tu n'étais pas la.

J 'a i grandi dans la rue
Personne ne me voulu aidé
Je contenue ma route

Et j n'ai que moula moula moula dans la tète. (moula - argent)

Une arme de ma mère c'est comme
un balle dans mon coeur.

Elle m'a toujours dit mon fils
Fait attention

Dans la nuit il y a trop
De démon.
J 'étais petit,
J 'etais pas facil .

Mais maman je suis pas comme avant
C'est fin i avec bose et vole

dans les
mauvais s ituations.

Pardon maman quand je voulais pas écouter
Pardon maman pour tous les soirs

Que tu as pleuré
Pardon maman pour la fatigue

je t'ai donnez

Pardon maman oui oui
Pardon maman oui
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Taal in het leerproject - bis.

Het boos kan niet weg!

TP wordt aangemeld voor intrafamiliaal geweld. Gedurende de afgelopen jaren heeft
hij heel wat diagnoses verzameld. Spreken is moeilijk, contact maken met een
onbekende begeleider ook.

De agressiebuien komen en gaan en TP lijkt er geen grip op te hebben. Regelmatig
zijn er gedwongen time-outs nodig in de psychiatrie om tot rust te komen. In het
individueel leerproject (40 uur) proberen we contact te maken door een mix van
praten en beweging.

Het resultaat is een vulkanisch onderzoek afgewisseld met bokslessen onder leiding
van een externe bokstrainer.

Onderstaand een flard uit één van de gesprekken.

jongere
ik

Ik wil af van die uitbarstingen.

Vulkanen?

Neen.

(haalt de schouders op): Neen.

Ik weet het niet. Groot, met een gat in. En vanbinnen
zit er vloeistof.

Ja, spanning, stress, boos.

Uitbarstingen? Dat doet me denken aan…

Yes. Goed geraden. Ken je bekende vulkanen?

De Etna? De Vesuvius?

Ik haal mijn gsm boven en we zoeken via google de Etna
op. We bekijken samen een aantal foto’s.

Hoe ziet jouw vulkaan eruit?

Vloeistof?
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Ja.

(glimlacht): …

Euh, oké.

(denkt na): Euh, een stop op steken?

Ja, dan kan de vloeistof er niet uit.

Maar dan kan het boos ook niet weg.

Misschien zouden we de vloeistof kunnen blussen?

(lacht): Ja!

Oké.

Oké

Lava?

Ik moet iets bekennen Jelle. Ik heb hier al met veel
vulkanen gepraat. Allemaal anders, allemaal ook een
beetje gelijk.

Misschien kunnen we samen een vulkanisch
onderzoekje opstarten. Onze bevindingen kunnen we
opschrijven of tekenen en mogelijks ook delen met
andere vulkanen. Een soort boek van vulkanen, ofzo.

Wat zou jij misschien willen doen met de vulkaan?

Een stop?

Oké.

Oké, misschien is een stop een interessant idee, dan kan
de vloeistof er niet uit, maar kan het boos ook niet weg.
Nog ideeën?

Ha! De brandweer inschakelen? Het lava blussen zodat
het niet meer zo heet is? Bedoel je het zo?

Oké, we hebben al het stop-idee en het blus-idee.
Misschien kan ik hierover al iets opschrijven straks.

Misschien is het een idee om de volgende keer nog
verder op onderzoek te gaan.
We kunnen een naam bedenken voor de vulkaan of
kunnen de vulkaan tekenen?

We spreken af dat ik het gesprek samenvat en deel met zijn mama. Misschien heeft zij ook ideeën voor de stop of voor het
blussen? Of nog iets helemaal anders?

Kevin Remmery - Jelle
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J u L i

vzw Parcours in cijfers.

De laatste drie jaar blijft het aantal
doorverwijzingen naar vzw Parcours zo

goed als stabiel.

De reeds aanwezige tendensen worden
ook in 2019 verder gezet. We zien een
lichte daling van het aantal dossiers voor

herstelbemiddeling. De
doorverwijzingen naar leerproject,

gemeenschapsdienst en HERGO blijven
zich in stijgende lijn continueren.
Voor onze nieuwe afhandeling, het
positief project, waren er reeds 7

doorverwijzingen, sinds het nieuwe
decreet op 1 september 2019 van kracht

is gegaan.

Waar we bij de andere
afhandelingsvormen een toename van

het aantal dossiers vaststellen en ook een
nieuwe maatregel onder onze vleugels

kregen, daalde het aantal
doorverwijzingen naar bemiddeling tot
363. Dendermonde zorgt voor meer dan

30% toename, maar in Gent en
Oudenaarde lopen de cijfers terug.
Er is echter geen gewijzigde visie of

beleid omtrent het bemiddelingsaanbod
bij onze verwijzers, noch is er op dit

moment al een invloed merkbaar van het
nieuwe decreet op dit vlak.

Vermoedelijk speelt hier een factor van
personeelsbezetting op de parketten een

rol.

Meten is weten!
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2018 was reeds een ‘recordjaar’ wat
betreft het aantal doorverwijzingen naar

het leerproject. In 2019
werd dit cijfer nog wat scherper gesteld.
We danken dit aan de verwijzers van
Oudenaarde die ongeveer 30% meer

dossiers doorverwezen én de verwijzers
van Gent en Dendermonde die het hoge
aantal doorverwijzingen naar leerproject

ook in 2019 aanhielden.

Waar de cijfers voor Dendermonde en
Oudenaarde tussen deze van 2017 en

2018 strandden, wordt dit meer dan goed
gemaakt door de vele doorverwijzingen
vanuit Gent in 2019. We zijn opgelucht

te merken dat de grote daling in het
aantal dossiers vanuit Gent niet wordt
verder gezet, maar dat we daar een

positieve kentering zien. Dit maakt dat
we de laatste 3 jaren mooie cijfers halen

voor gemeenschapsdienst.
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Het aantal HERGO’s dat jeugdrechters
in onze arrondissementen aanbieden,
blijft voor Vlaanderen ongekend hoog.

Oudenaarde, het kleinste
arrondissement, is met 10 HERGO’s
verantwoordelijk voor zowat de helft
van het aantal doorverwijzingen naar

vzw Parcours.
Dit jaar is het echter frappant dat bijna

geen kringgesprekken konden
plaatsvinden. Veelal slachtoffers zagen
het niet zitten om de verantwoordelijke
minderjarigen te ontmoeten en met hen
in gesprek te gaan. Waar mogelijk zetten
we die HERGO’s om in zogenaamde

indirecte bemiddelingen
( = bemiddelingen zonder rechtstreeks

contact tussen de partijen).

Het nieuwe decreet voorziet dat, zowel
op parket - als op jeugdrechtbankniveau,
aan jongeren een Positief Project kan

worden voorgesteld. Het opzet is dat de
jongere, samen met de jeugdadvocaat en
onze dienst, een plan voorstelt aan de

jeugdrechter als reactie op het
jeugddelict.

Om deze nieuwe werkvorm in de
schijnwerper te plaatsen organiseerden
we hiervoor enkele debatlunches voor

parketten, jeugdrechters en
jeugdadvocaten.

Momenteel zetten we samen met
jongeren, advocaten en verwijzers de

eerste stappen in dit nieuwe en boeiende
aanbod en mochten we reeds 7 dossiers

opstarten.



19
JAAROVERZICHT 2019 - vzw PARCOURS

A u g u s t u s

Vorming 'Slachtoffer in Zicht' in de gemeenschapsinstellingen.

Op zoek naar bandbreedte
Er valt veel te zeggen over de kansen en valkuilen van het
aanbod van een dergelijke vorming. Maar in alle gevallen is
het een moment om te spreken met en te leren van elkaar. Het
lukt regelmatig om die bandbreedte te vinden.

Samir geeft duiding bij de Joods-Palestijnse kwestie
en vertelt iets over slachtofferschap op grote schaal.

Dylan had al lang zelf nagedacht hoe hij het
slachtoffer van de overval best zou benaderen: hij zou
haar een brief schrijven.

Kenneth vindt het maar een raar idee dat je als dader
een stap zou zetten naar het slachtoffer maar zou er
niets op tegen hebben om op vragen te antwoorden
van de andere kant. Schadevergoeding zou een
probleem zijn want er is een gebrek aan geld. Maar
werken kan hij wel…

Nelson is zelf ook slachtoffer geweest maar wil daar
liever niet te diep op ingaan in groep.

Soms leiden de gesprekken zelfs tot een concrete vraag van de
jongeren aan een slachtoffer of tot bereidheid om deel te
nemen aan een HERGO of bemiddeling.

Eind 2019 liep het samenwerkingsakkoord tussen de HCA’s
en de GI’s over deze vormingenreeks ten einde. De convenant
met het Agentschap Opgroeien zal niet worden verlengd. In
2020 bespreken de HCA’s samen met de GI’s of het nog
wenselijk is dit aanbod verder te voorzien en zo ja, met welke
middelen.

Michaël Bouchez

Sinds 2016 duikt ‘Slachtoffer in Zicht’ (SIZ) op in onze
jaarverslagen. SIZ is een vorming die de Oost - en West -
Vlaamse HCA’s aanbieden aan jongeren die een jeugddelict
hebben gepleegd en die verblijven in de
gemeenschapsinstelling te Wingene, Beernem of Ruiselede.
Via een combinatie van ervaringsgerichte oefeningen en
kringbesprekingen gaan we op zoek naar wat slachtofferschap
betekent. Wie heeft welke kwaliteiten en wat zijn de
verwachtingen t.a.v. elkaar? Wie van de jongeren heeft zelf
wat te vertellen over slachtoffer worden? Welke gevolgen
heeft dat zoal? En hoe verschillen slachtoffers in hun reacties
en in hun verwerking? Ten slotte bespreken we ook wat daders
en slachtoffers gemeen hebben en wat ze voor elkaar kunnen
betekenen.

Bij de sessies treffen we in de gemeenschapsinstellingen vaak
jongeren die volop de gevolgen dragen van het jeugddelict dat
ze hebben gepleegd. Hun schooljaar is afgebroken en ze
krijgen vervangend onderwijs in de GI; er is geen of nog maar
weinig contact met vrienden; ze verblijven voor maanden in
een gesloten setting. De relatie met hun ouders kwam door het
misdrijf onder druk te staan. De zittingen bij de jeugdrechter
zorgen voor stress en het is wennen aan een vrij strikt regime
met onbekende leeftijdsgenoten en begeleiders. Daarnaast zijn
er gesprekken met psychologen en begeleiders omtrent alles
wat tot hun psychosociaal welbevinden hoort.

Deze verwachtingen zorgen er voor dat de zogenaamde
‘bandbreedte’, de ruimte die jongeren hebben om informatie
een plek te geven, vaak propvol zit. Het is geen evidente vraag
om dan ook nog eens stil te staan bij wat het voornaamste zou
moeten zijn: hoe is het zo ver gekomen, wie heeft schade
geleden en hoe kan die schade worden hersteld? En als die
schade niet kan worden hersteld: wat kan dan wel worden
gedaan?
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HERGO.

Dit is het verhaal van Sandra, mama van G.

Sandra, als er zoiets gebeurt, het overlijden van je zoon, iets
dat per definitie onherstelbaar is en je krijgt plots van de
jeugdrechter het aanbod tot een HERGO. Hoe komt dit
binnen?

“Het eerste en enige wat mij opviel in de brief was het woord
herstel. Toen dacht ik ‘wat kan er nog hersteld worden?’ Ik
ben mijn kind kwijt, ze kunnen mijn kind niet meer
teruggeven. Met dat woord had ik het heel moeilijk. Ik heb
toen gebeld naar vzw Parcours voor uitleg en heb gevraagd
‘wat valt er te herstellen?’ De mevrouw aan de lijn gaf uitleg
over hoe alles in elkaar zat en dan was ik wel mee in het
verhaal, maar dat woord ‘herstel’ was voor mij totaal verkeerd
gekozen. Ik kan wel begrijpen dat het iets anders betekent als
je zelf slachtoffer bent. Dan kan er vertrouwen hersteld
worden of iets anders dat kapot is gemaakt.”

Was je onmiddellijk akkoord om deel te nemen of heb je er
even met het gezin moeten over praten?

“Voor mij was de keuze snel gemaakt omdat ik het belangrijk
vond de daders te confronteren met wat ze hebben aangericht
en ervoor te zorgen dat ze zulke zaken niet meer doen. Dat

was voor mij de hoofdreden waarom ik heb ingestemd met een
HERGO. Ik wil andere jongeren behoeden dat er hen ook
zoiets overkomt. Ik heb nog veel pijn als ik eraan denk wat
mijn kind heeft moeten meemaken, dat hij zo machteloos was
dat hij dit (zelfdoding) als enige uitweg zag om het te doen
stoppen. Dat wens je niemand toe. Vandaar mijn drijfveer om
te doen wat ik doe.”

Het aanbod kwam 2 weken na het overlijden. We hebben
toen 6 weken gewacht om jou te contacteren. Kwam het nog
te vroeg?

“Ik herinner mij daar weinig van. We wilden wel eerst het
gerechtelijk dossier inkijken, met alle verklaringen, alvorens
in gesprek te gaan met de jongeren. Stel dat we in het dossier
bepaalde zaken zouden zien die nog vragen opriepen, dan
konden we ze tijdens de HERGO stellen.”

Op een zeker moment hebben we tijdens één van de
voorbereidende gesprekken de kring opgesteld aan de hand
van duplopopjes. Heeft dit geholpen?

“Toch wel, want je stelt je van alles voor. Ik dacht
bijvoorbeeld dat er een tafel tussen
ons zou staan tijdens de HERGO. Het
was goed om vooraf te weten hoe het
eraan toe zou gaan, dat je in een kring
zit, dat je recht tegenover de daders
en hun ouders zal zitten, wie er
allemaal aanwezig zal zijn, …”

En toen was het moment daar. Wie
heb jij meegenomen als
steunfiguren?

“Mijn man, onze andere zoon, mijn
mama, mijn schoonmama en Amber,
de vriendin van G."

We hebben geprobeerd om G. ook
een plekje te geven in de kring aan
de hand van een lege stoel. Vond je
dit niet te confronterend?

s e p t e m b e r

G., 15 jaar, stapte uit het leven nadat er van hem een naaktfoto werd verspreid.
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“Het was confronterend, maar ik vond het wel een mooi idee.
Zo was hij er toch een stukje bij. ’t Is immers hem dat ze ’t
aangedaan hebben. Het was zoveel beter geweest had hij erbij
kunnen zijn en de confrontatie mee kunnen aangaan … dan
had er echt herstel naar hem toe kunnen gebeuren, maar ik
vond het op zich wel goed dat er een stoel voor G. stond.”

Je zag voor het eerst de jongens en hun ouders. Hoe heb je
dat moment beleefd?

“Met een dubbel gevoel. Ik herinner mij dat ik zelfs gezegd
heb dat ze bedankt waren om daar te zijn. Ze konden even
goed gezegd hebben ‘ik doe er niet aan mee’. Het primeerde
bij mij om de dingen te vragen waar ik mee zat. Ik heb hen op
een bepaald moment gevraagd of ik van hen eens een
naaktfoto mocht verspreiden. ‘Nee’, was het antwoord.
‘Waarom doe je zoiets dan met een ander?’ Ik vond het wel
belangrijk om dat te kunnen zeggen, ook naar de ouders toe.
‘Wij hebben niks van jullie gehoord. Omgekeerd had ik
misschien wel een kaartje gestuurd om mij te excuseren voor
wat mijn zoon gedaan had of mijn medeleven te betuigen. Hier
niks.’ Ik vond het belangrijk om te vragen waarom ze dat niet
gedaan hebben.”

En wat was je gevoel nadien?

“Mijn man stond er eerst niet voor open, voor de HERGO,
maar hij was achteraf wel content dat we ’t gedaan hadden. Ik
herinner mij dat nog goed. We zijn thuis gekomen en toen
zeiden we tegen elkaar ‘en wat nu, hij is hier nog altijd niet, er

is niks veranderd’. Maar toch hadden we zoiets van, hadden
we dit niet gedaan, zouden ze misschien nooit beseffen wat ze
veroorzaakt hebben.”

Wat vond je van de nazorg?

“Goed, jullie hebben nog dikwijls contact met ons gehad o.a.
voor het intentieplan. Via mail of huisbezoek. Ik hecht daar
veel belang aan.”

Normaal gezien volgt er na de HERGO nog een zitting ten
gronde bij de jeugdrechter. Hoe is dat bij jullie geweest?

“Goh … Het slechtste wat kon komen. De HERGO is voor mij
volledig tenietgedaan door advocaten en de rechtbank. Dat
vind ik zo spijtig. Voor ons, voor jullie en vooral naar de
daders toe. Als je hoort dat men dan gaat pleiten alsof G. in de
fout is gegaan en zij er geen schuld aan hebben. Dat men wel
schuldig is aan verspreiden van kinderporno, maar niks te
maken hebben met de dood van G. Dan houd ik mijn hart vast.
Dat is een compleet verkeerd signaal. Het enige wat wij willen
en kunnen vragen is dat zij hun les geleerd hebben en er hun
verantwoordelijkheid voor nemen, ervoor uitkomen ‘dit is wat
wij die avond gedaan hebben en dat waren de gevolgen’.”

Dankjewel Sandra voor je moedige getuigenis.

Ann Moens
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Decreet Jeugddelinquentierecht.

Enkele nieuwe uitdagingen ...

We hebben er voor gekozen om op parketniveau een
leerproject van 10 uur uit te werken.

Het delict vormt de rode draad van deze trajecten. We
wensen met jongeren stil te staan bij hun gepleegde
feiten, de gevolgen hiervan en hun zoektocht naar
herstel. Daarnaast wensen we psycho-educatie toe te
voegen rond: zedenfeiten en sociale media, drugs of
agressie. We zijn klaar voor een eerste aanmelding
binnen dit kader.

De tweede nieuwe uitdaging is het positief project.

De deelname aan een activiteit, een programma of
opleiding; of het uitvoeren van een taak; of een
project. De minderjarige neemt zelf initiatief voor de
invulling van het positief project en wordt bij de
uitvoering ervan begeleid door een erkende dienst.
Het positief project is gericht op het herstel van de

o k t o b e r

Na jaren van maatschappelijk debat en inhoudelijke
uitwisseling met alle rechtstreeks betrokkenen krijgt een
nieuw decreet vorm. Het decreet jeugddelinquentierecht wordt
definitief goedgekeurd na politieke besluitvorming en kent
een stapsgewijze uitvoering vanaf september 2019. Vanuit de
visie van eigen verantwoordelijkheid opnemen en kansen
geven om zelf iets te ondernemen, wordt het
beschermingsmodel los gelaten. Er wordt ingezet op een
participatief proces waarbij de jonge delictpleger kan
nadenken over zijn feiten én de link naar het slachtoffer en de
maatschappij kan maken.

Er zijn meer reactiemogelijkheden voor het openbaar
ministerie. Hierdoor kan er effectiever én korter op de bal
gespeeld worden wat minder stigmatiserend werkt. Een
kanttekening hierbij is, dat recht spreken niet de taak van het
openbaar ministerie is. Dit gaat in tegen het begrip
‘vermoeden van onschuld’. Alleen de jeugdrechter kan zich in
de fase ten gronde, uitspreken over de schuld van de
verdachte.

Er is meer aandacht voor het slachtoffer.
Minderjarige slachtoffers hebben recht op een gratis advocaat
bij bemiddeling. Slachtoffers worden geïnformeerd over de
beslissing tot herziening. Bij herziening van een sanctie moet
de jeugdrechtbank rekening houden met de belangen van het
slachtoffer. We kunnen dit alleen maar toejuichen.

De voorkeur naar een herstelrechtelijke en constructieve
afhandeling van delicten is in het decreet behouden:
bemiddeling, HERGO, gemeenschapsdienst en leerproject.

Nieuw is dat de jeugdrechter vanaf heden, maximum 60 uur in
de voorlopige fase of maximum 220 uur in de definitieve fase
kan opleggen, voor een gemeenschapsdienst of leerproject.
We schatten echter in dat het in de praktijk niet zo’n vaart zal
lopen.

Op parketniveau zien we volgende nieuwe zaken opgenomen
in het decreet: een leerproject als mogelijke voorwaarde en
een positief project van maximum 30 uur. Laat ons hier even
op inzoomen.
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We gaan samen met jongeren en hun context vanuit
een blanco blad op pad. We leggen de
verantwoordelijkheid bij henzelf en bekijken op maat
van de minderjarigen wat de invulling van het positief
project voor henzelf kan betekenen.

Momenteel hebben we reeds een beperkte praktijkervaring.
We zien dat jongeren de link maken met hun feiten en creatief
op zoek gaan naar een zinvolle vormgeving van hun plan.
Onze doorverwijzers hebben telkens hun voorstel
goedgekeurd. Ter illustratie wensen we enkele plannen binnen
het positief project te delen:

� Jongere zal werken aan zijn relatie met moeder
via activiteiten. Vier halve dagen skateles geven aan
jongeren in georganiseerd verband en clean blijven
en hierbij ondersteuning vragen bij vzw De Sleutel.

� Jongere gaat akkoord met herstelbemiddeling.
Hij wenst een weerbaarheidstraining te volgen, zal
terug zijn sport opnemen samen met zijn moeder en
vrijwilligerswerk verrichten in een rusthuis.

� Gedurende 10 momenten observeert of neemt de
jongere actief deel binnen verschillende sociale
organisaties die een link hebben met drugs. Hij
schrijft hierover telkens een reflectieverslag.

� Jongere doet vrijwilligerswerk, schrijft zich in
voor kickbokslessen en is bereid tot deelname aan
herstelbemiddeling.

� De jongere is aangemeld bij CGG. Hij doet
vrijwilligerswerk in een rusthuis of bij de
groendienst. De jongere maakt een bedankbrief voor
de politieagent op en zal deze persoonlijk
overhandigen.

� Er wordt individuele begeleiding opgestart bij
vzw Averroes mbt. de toekomst van de jongere,
vriendschappen, identiteit. De jongere geeft training
aan de jongste groep van vzw Averroes. De
minderjarige zorgt dat hij slaagt voor zijn praktisch
rijexamen. Hij engageert zich om (verder) thuis
enkele taken op te nemen.

� De jongere wenst deel te nemen aan een
leerproject van maximum 30 uur, dit uitgewerkt in
groep, meer bepaald de herstel - meerdaagse. Ze is
bereid om deel te nemen aan een herstelbemiddeling
ten aanzien van haar slachtoffers.

We hopen nog meer met jongeren en hun context samen op
pad te gaan en na te denken over een zinvolle reactie op hun
begane misstap.
We blijven overtuigd dat jongeren inzichten verwerven
doorheen hun dialoog met het slachtoffer, hun zelfreflecties,
hun zoektocht naar eigen keuzes maken en zichzelf leren
kennen. Het werken op maat, laagdrempelig en aanklampend
heeft al tot mooie resultaten geleid en werkt recivide
vermijdend.

Doorverwijzers en begeleiders beschikken door het nieuwe
decreet alvast over een rijker palet om samen met de jongere
en hun context een parcours uit te tekenen.

Sonja Van Deynse
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Positief project: the new kid on the block.

Het verhaal van Samirs positief project

n o v e m b e r

Maanden hebben Marlies en ik reikhalzend uitgekeken naar de komst van het Positief Project. Jarenlang werden we gesust…
wacht nog even: het nieuwe decreet komt er aan. En nu, eindelijk, is het zo ver: Positief Project behoort tot ons ‘arsenaal’. Met
het enthousiasme van jonge zeearenden zijn we erin gevlogen. Sommige jeugdrechters blijken even opgetogen te zijn. De
dossiers sijpelen met een swingend tempo binnen. Voor iedereen, zelfs voor jeugdrechters en advocaten, is het even zoeken en
wennen: al doende leren we.
Kortom, we voelen ons echte pioniers. We betreden onbekend terrein in het volle besef dat ons werk, onze beslissingen
belangrijk zijn omdat anderen er op zullen voortbouwen. Deze cocktail van alertheid, motivatie, hernieuwd geloof en enkele
eerste en zeer prettige ervaringen maakt van ons happy troopers.

Graag geven we jullie een inkijk
in een dossier van het eerste uur.

duurde dan ook niet lang of Samir en zijn copains reden mee
met de combi richting commissariaat. Om het met de woorden
van Samir te vertellen: “2 dagen cachot en het eten was niet
lekker.”

Vanuit het politiekantoor werd hij daarna linea recta naar de
jeugdrechtbank gebracht waar zijn mama en zijn ooms stonden
te wachten. Die waren niet gelukkig. Echt niet gelukkig. De
jeugdrechter keek ook heel ernstig. Ze legde hem een hele
resem voorwaarden op: huisarrest, contactverbod met de
vrienden, zoeken naar een zinvolle vrijetijdsbesteding, zich
houden aan de regels van mama …. En daar bovenop, als kers
op de slagroomtaart, kreeg Samir de opdracht om een positief
project van 60 uren uit te werken. Binnen de 15 dagen moest
Samir opnieuw voor de jeugdrechter verschijnen en het
handgeschreven positief project overhandigen. Strakke
tijdslimiet.

Zo leerden wij Samir en Yasemin kennen.

Yasemin vertelde hoezeer zij gekwetst was door wat Samir
had uitgespookt. Ook haar familie was er helemaal
ondersteboven van. Hun vertrouwen in Samir had een paar
stevige deuken gekregen en de schaamte die zij en haar familie
voelden was enorm. Temeer omdat het jeugdhuis een plek
was, die zij en haar broers en zussen opzochten als tieners.
Yasemin wilde voortaan voorgesteld worden aan zijn vrienden
en ze verwacht dat Samir na school of werk rechtstreeks naar
huis komt. Hij moet transparant zijn over zijn doen en laten en
de telefoon opnemen wanneer zij belt. Samir zat er dan ook
wat gelaten bij. Hij was duidelijk onder de indruk van de
reikwijdte van de gevolgen van zijn nachtelijke escapade.

Samir is 16 jaar en woont bij zijn mama, Yasemin. Zij heeft
een mooie loopbaan uitgebouwd en haar huidige positie brengt
veel werk en verantwoordelijkheid met zich mee. De relatie
tussen Samir en Yasemin is stevig en warm. Ook wordt hij
omringd door de familie van zijn mama, die erg hecht is en
een grote rol speelt in zijn leven. Hoewel het leven voorbij
kabbelde viel het Yasemin op dat Samir een hele omweg nam
om, na school terug naar huis te keren. Hij ging dan in een
nabijgelegen stad vrienden opzoeken. Samen trokken ze dan
de straten in om te kijken wat het stadsleven te bieden heeft.
Yasemin had geen kijk op wie deze vrienden van Samir
waren. Samir stelde ze niet aan haar voor. Ook ergerde ze zich
blauw aan het feit dat Samir zijn gsm vaak niet beantwoordde
wanneer zij belde.

Tijdens de herfstvakantie kwam de aap uit de mouw. Samir
werd met twee vrienden op heterdaad betrapt bij een inbraak
in een jeugdhuis. Met een ijzeren staaf hadden ze het venster
naast de deur ingeslagen en hadden ze een winkelkarretje
volgeladen met laptops, koptelefoons, toetsenborden en een
geldkluisje. Ook de fooienpot moest eraan geloven.

Toen ze met het karretje naar de opslagplaats reden,
realiseerden ze zich dat ze honger hadden gekregen van die
nachtelijke activiteiten. Een lekkere koek of croissant lustten
ze wel. Dus… de koers werd ietwat gewijzigd zodat een
tussenstop kon ingelast worden bij een vroege bakker. Ze
waren echter niet de enigen met een onbedwingbare trek in
zoets en warms. Bij de bakker stonden een aantal hongerige
politieagenten in de rij. Die keken uiteraard nogal op toen ze
op het ontiegelijke vroege uur 3 jongens zagen rijden met een
winkelkarretje boordevol met hebbedingetjes. Dat hun
nieuwsgierigheid gewekt was, zal niemand verbazen. Het
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Tijdens het verkennend gesprek, waar de jeugdadvocaat bij
aansloot, legden we Samir en Yasemin uit wat een positief
project inhoudt. Dat Samir als het ware een blanco blad moet
invullen met engagementen die hij wenst op te nemen. De
engagementen dienen aan te sluiten bij de bezorgdheden die
de jeugdrechter had geuit tijdens de zitting en die vermeld
staan in de beschikking. Het was duidelijk dat de jeugdrechter
verlangt dat Samir een zinvolle en constructieve
vrijetijdsbesteding zou zoeken. Samir stelde voor dat hij
wekelijks naar de fitness zou gaan met zijn mama. Zo krijgt hij
de gelegenheid om de band met
zijn mama te versterken. Dit
vond Yasemin een erg goed
idee. Samen kochten ze een
duo-kaart aan bij een
plaatselijke fitness. Hiermee
was de aanzet gegeven. Het
blanco blad was niet meer zo wit.
Toen we ietwat dieper op de feiten in gingen, vertelde Samir
ons dat hij zich snel laat meeslepen. Hij vindt het moeilijk om
‘neen’ te zeggen tegen vrienden. Yasemin gaf aan dat Samir
hieraan zou kunnen werken door een sova-cursus (sociale
vaardigheid) te volgen. Samir ging hiermee akkoord en
Yasemin verzekerde ons dat zij op internet op zoek zou gaan
naar een gepaste cursus voor Samir.
Omdat het belangrijk is dat Samir rekening houdt met het feit
dat hij slachtoffers had gemaakt, bespraken we hoe hij dat
herstel zou invullen. Niet alleen t.a.v het jeugdhuis maar
eveneens t.a.v. de maatschappij. Samir vertelde dat hij bereid
was om vrijwilligerswerk te doen. In samenspraak met de
jeugdadvocaat bepaalden we dat 30 uur een mooi engagement
zou zijn dat eveneens proportioneel is. Yasemin, de sterke
betrokken mama, stelde voor dat ze samen met Samir zou
vragen aan een plaatselijk rust - en verzorgingshuis of ze een
vrijwilliger konden gebruiken.

Ten aanzien van het jeugdhuis dat slachtoffer was van de
inbraak kiest Samir ervoor om via een herstelbemiddeling na
te denken over zijn aandeel in de schade.

Een week later zochten we Samir en Yasemin opnieuw op.
Beide hadden ze hun huiswerk prachtig gedaan. Samir had zijn
positief project volledig met de hand uitgeschreven. Ieder
engagement werd voorafgegaan door een motivering. Ze
hadden een sova-cursus gevonden voor Samir. Het betreft hier
vier dagen tijdens de paasvakantie. Gedurende één dag zal zijn

mama ook deelnemen.
Ook het vrijwilligerswerk in
een plaatselijk woon -
zorgcentrum hebben
Samir en Yasemin voor
elkaar gekregen. We

vroegen en kregen
ondertussen van de jeugdrechter het mandaat om een
herstelbemiddeling op te starten tussen Samir en zijn
slachtoffers. In zijn positief project had Samir ook
vermeld dat “hij uiteraard een verslag zal opmaken over
zijn ervaringen en belevenissen”. Hierna was het
spannend afwachten wat de jeugdrechter van dit positief
project vond.

Iedereen was opgelucht toen de jeugdrechter haar goedkeuring
gaf. Zes maanden kreeg Samir om zijn positief project uit te
voeren. Onze taak bestaat erin om de uitvoering op te volgen.
Op geregelde tijdstippen zochten we hen op om naar een stand
van zaken te vragen. Met de nodige trots kunnen we
aankondigen dat het project goed loopt en dat de relatie tussen
Samir en Yasemin hechter is geworden. In mei 2020 loopt
onze samenwerking met deze twee fijne mensen ten einde. We
twijfelen niet aan de goede afloop.

Sigrid Ponjaert - Marlies Gailliaert

Positief Project
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Het Leerproject als voorwaarde op het niveau van het openbaar ministerie.

Een nieuwe afrit
Omdat absoluut moet vermeden worden dat een minderjarige
meewerkt aan een reactie op feiten die hij niet heeft gepleegd,
zijn er extra garanties ingebouwd. Op die manier wordt ook
gewaakt over de proportionaliteit tussen de feiten en de
reactie.

· Er is steeds verplichte bijstand van een advocaat

· De jongere mag de feiten niet ontkennen

· Er moeten ernstige aanwijzingen zijn van schuld

· De jongere krijgt 15 dagen bedenktijd om terug te komen op
een eerdere instemming met een voorstel van het parket.

Alvorens intern over te gaan tot de uitwerking van het aanbod

Leerproject als nieuwe voorwaarde op het niveau van het
openbaar ministerie werd ervoor gekozen om in dialoog te
treden met de verschillen parketten. Onder de vorm van
debatlunches ontmoetten we elkaar, werd er uitgewisseld over
het nieuwe decreet jeugddelinquentierecht en werden nieuwe
samenwerkingsafspraken gemaakt.

Het Leerproject als voorwaarde omvat enerzijds een
constructieve reactie die erop gericht is op tegemoet te komen
aan de belangen en behoeften van alle betrokken partijen: het
slachtoffer, de minderjarige (vermoedelijke) delictpleger, de
ouders of opvoedingsverantwoordelijken en de samenleving.
Hierbij wensen we maximale ruimte te bieden voor eigen
inbreng en actieve participatie van de jongere. Anderzijds
voorzien we met het Leerproject in een duidelijk,
maatschappelijk normbevestigend antwoord op delicten
waarbij de verantwoordelijkheid van de jonge dader niet
ontweken wordt.

Inhoudelijk bouwen we hiervoor verder op de expertise die
opgebouwd werd binnen de Leerprojecten in opdracht van de
jeugdrechtbanken. Via wekelijkse gesprekken met jongeren
gaan we onder meer op zoek naar wat er precies mis ging, hoe
dat kwam en wat jongeren kunnen doen om dit in de toekomst
te vermijden. Vertrekpunt binnen elk Leerproject is het delict
dat de jongere pleegde en de gevolgen die deze teweeg
brachten: gevolgen voor het slachtoffer, voor de jongere zelf
en voor zijn of haar omgeving. Aan de hand van psycho--
educatie rond het delict stimuleren we jongeren te leren uit

d e c e m b e r

Sinds de inwerkingtreding van het jeugddelinquentierecht op
1 september 2019 beschikt het parket over meer
reactiemogelijkheden. De mate waarin het parket mag
reageren op jeugddelicten is al lange tijd het voorwerp van
controverse. Vóór de jeugdwet van 2006, konden
gemeenschapsdiensten en leerprojecten worden voorgesteld
door het parket bij wijze van 'praetoriaanse probatie' als
voorwaarde om te seponeren. Bij de invoering van de
jeugdwet van 2006 werd deze praktijk expliciet verboden uit
respect voor het vermoeden van onschuld. Alleen een
bemiddelingsaanbod en een waarschuwing konden nog op
parketniveau.

Deze afschaffing werd niet door iedereen goed onthaald.
Volgens vele jeugdbegeleiders leidde dit tot een gebrek aan
reacties op jongeren die lichte jeugddelicten pleegden
waardoor het soms van kwaad naar erger ging. Deze jongeren
kregen vaak wel een bemiddelingsaanbod maar dit volstond
niet omdat jongeren dit kunnen weigeren en voor kleinere
feiten wordt niet onmiddellijk gedagvaard. Er was volgens hen
een snel signaal nodig als normstelling en dit moest zo snel
mogelijk na de feiten gebeuren. De Vlaamse overheid
ondersteunde deze zienswijze en subsidieerde sinds 2017 een
project waarbij het parket een voorstel kan doen aan de
jongere en zijn ouders om een traject te volgen van 5 uur of 10
uur met leer - of werkmomenten. De decreetgever is gevolgd
en op het niveau van het parket zijn nu meer
reactiemogelijkheden voorzien.

De argumenten pro zijn legio: kort op de bal spelen is
effectiever; ingrijpen in het begin van de gerechtelijke
procedure is minder stigmatiserend; er is internationale
consensus dat diversie in het belang van de jongere is en een
maatschappelijk onderzoek niet steeds nodig is.

Anderzijds is er het gewichtige tegenargument dat het
openbaar ministerie niet als taak heeft om recht te spreken en
dat het indruist tegen het vermoeden van onschuld. Er is ook
de vrees dat hierdoor ook zal gereageerd worden op zeer lichte
feiten waarbij de proportionaliteit niet meer gerespecteerd
wordt.

Gekoppeld aan meer
rechtswaarborgen

In gesprek met de parketten regio
Oudenaarde, Dendermonde en Gent
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hun feiten en na te denken over een mogelijk herstel. Op deze
manier leveren we bijkomend een bijdrage richting het
vermijden van nieuwe feiten.

De totale duur van het Leerproject bedraagt 10 uur en zal
vanaf januari 2020 worden aangeboden aan de hand van
wekelijkse individuele gesprekken van 1 uur. In een eerste
fase werd in overleg met de parketten gekozen om rond drie
delicten een specifiek psycho-educatief aanbod uit te werken:

· Leerproject rond seksueel grensoverschrijdend gedrag en
sociale media

waarbij jongeren leren seksueel grensoverschrijdend
gedrag correct in te schatten en weten hoe gepast te
reageren. Ze gaan op een verantwoordelijke manier
om met sociale media.

· Leerproject rond agressie

waarbij jongeren zicht krijgen op de opbouw van
kwaadheid en agressie, weten welke situaties iemand
kwaad kunnen maken, wat er met het lichaam
gebeurt, wat je doet als je kwaad bent, hoe je eigen
kwaadheid kan inperken en zo agressie vermijden.

· Leerproject rond drugs

waarbij jongeren kennis verwerven over de werking
en gevolgen van drugs, de invloed van de context op
het gebruik en de voor - en nadelen van gebruik.

Bron:

jeugddelict - reactiemogelijkheid op het niveau van het
openbaar ministerie.

Lieve Balcaen, juriste SAM vzw- www.jeugdrecht.be

Kobe Huysmans
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Parcoureurs for life.

van het Fonds Emilie Leus. Goed voor drie platte banden.
Goed voor de warmte onder collega’s, de solidariteit op de
jeugdrechtbanken, de aanmoedigingen onderweg, de stilte
en de krop in de keel bij het monument, de afsluitende
barbecue, de pijn in de beentjes, de warmste douche en de
foto’s om achteraf te bekijken.

Niemand ontkomt er aan. Wie december zegt, zegt
warmste week. Woensdag 18 december trok een delegatie
parcoureurs for life en vrienden van de jeugdrechtbank te
Gent, via Dendermonde, Oosterzele en Oudenaarde terug
naar Gent. Goed voor een tocht van 140 kilometer. Goed
voor een gesponsord bedrag van 1250 euro ten voordele

Achttien twaalf tweeduizendnegentien
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Ik aanvaard
wat ik niet kan veranderen

Ik verander
wat ik kan veranderen

Ik gebruik mijn verstand
om het onderscheid

te maken
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Hoeveel afslagen en omwegen er ook zijn

hoeveel hell ingen en doodlopende paden

er tekent zich altijd een parcours af




