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Landen kan iedereen

De juiste landingsbaan vinden is een andere zaak
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V o o r w o o r d

met dit schrijven hopen we u mee te nemen in
onze herstelgerichte en constructieve
afhandelingen anno 2020. Dit jaarverslag
kwam tot stand op afstand, grotendeels

digitaal.

We hopen u te inspireren met een verhaal van
verbondenheid en nabijheid. Een jaaroverzicht
waarmee we u traditiegetrouw uitnodigen om
een kijkje te nemen achter de coulissen van

onze werking.

Onze dank gaat uit naar iedereen die
meewerkte aan het tot stand komen van dit
jaarverslag, in het bijzonder de slachtoffers en
minderjarige daders die doorheen het afgelopen
jaar een traject bij vzw parcours doorliepen.

Beste lezer,

.

VZW Parcours
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CONTACT

vzw Parcours
Dok Noord 4, hal E, bus 101
9000 Gent

tel: 0491/ 27 30 50
fax: 09/ 219 06 17

www.vzwparcours.be

facebook vzw Parcours

Werkten mee aan dit nummer Michaël Bouchez, Geert De Roo, Marlies Gailliaert, Charlotte Gelaude,
Kobe Huysmans, Tina Landuyt, Ann Moens, Griet Noels, Sigrid Ponjaert,
Kevin Remmery, Sonja Van Deynse en Eveline Van Vooren

Redactie en coördinatie Geert De Roo en Kevin Remmery

Vormgeving Dirk Vandenbergh

Verantwoordelijke uitgever Directie - Ann Moens & Sonja Van Deynse
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6 ‘Wat was dit voor een jaar?’

7 ‘Als slachtoffer krijg je de kans het ganse verhaal te horen.’

11 ‘Ik leerde nadenken over de gevoelens van anderen.’

13 'De weegschaal moet voor beide kanten in evenwicht zijn.'

16 Behang – en schilderwerken bekijken vanop de stoep.

18 Een andere kijk!

20 Short and Sharp.

21 Meten is weten!

24 ‘Een sprong in het diepe?’

26 ‘Over hoeveel uren spreken we eigenlijk?’

27 ‘Breng je hem de volgende keer terug mee?’

28 En route.
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I n l e i d i n g

‘Wat was dit voor een jaar?’

In het afgelopen jaar werden we uitgedaagd om ons staande te
houden in een woelige en onstandvastige context. Ook onze
jongeren, hun ouders en slachtoffers kregen het soms hard te
verduren.

Zekerheden vielenweg en coronamaatregelenwerden de nieuwe
norm. Het ontberen van ontspanning, het rondhangen op
vertrouwde plaatsen, het plezier makenmet vrienden in de straat
of op een fuif: het waren harde dobbers om te slikken voor
minderjarigen.

De gesprekken, tewerkstelling of bemiddeling in het kader van
hun Parcours-traject werden ervaren als eenmeerwaarde in deze
coronatijden. Soms betekende het een vorm van afleiding, soms
was het eenmoment van zinvolle vrijetijdsbesteding, Een andere
keer werd inhoudelijke diepgang gecreëerd of kwam men tot
nieuwe inzichten.

Verderop in dit jaarverslag serveren we u een overzicht van een
aantal sprankels tijdens begeleidingsmomenten.

Zo konden we doorheen dit moeilijke jaar steevast blijven
rekenen op onze werkbegeleiders, die ook in deze tijden bleven
kiezen voor onze jongeren én hun uiterste best deden zodat de
minderjarigen aan de slag konden op hun werkvloer.

Ook de verwijzers bleven geloven in onze werkvormen,
herstelgericht en constructief: een meerwaarde voor jongere,
context en slachtoffer.

We bouwden dankzij het project kortverblijf GI een nieuwe
samenwerking uit met vzw aPart en vzw Obra|Baken. Ondanks
het digitaal gegeven ervaarden we warme en inhoudelijk
inspirerende dialogen.

Onze eerste stappen met het Positief Project voelden ook juist,
zowel naar inhoud als naar het proces.

De leerprojecten vanuit het parket werden tevens als goede
doorverwijzingen aangevoeld. Het gaat hierbij over plegers van
eerste feiten of kleine delicten die via deze reactie (hopelijk) hun
juiste pad opnieuw konden vinden.

Wevindenhetbelangrijkomumee tenemen inonsverhaal.Onze
verhalen die ook dit jaar meer dan ooit de verhalen zijn van
slachtoffers of daders.

In dit jaaroverzicht kan u een combi-interview lezen met een
jeugdrechter en met de verschillende partijen binnen een
bemiddelingsproces.

We beschrijven hoe we in tijden van opgelegde afstand de
verbinding met onze jongeren maakten.

In het leerproject zijn we met het Good Lives Model aan de slag
gegaan en wensen we dit verder te implementeren.

De uitwerking van het aantal uren gemeenschapsdienst sinds het
nieuwe decreet namen we ook onder de loep. Ter afronding van
het jaarverslag willen we u via een aantal beelden laten
kennismaken met de ervaringsgerichte trajecten.

Tot slot willen we woorden van dank richten aan onze collega’s
van vzw Parcours zelf.

Begeleiders enmoderatoren: bedankt om, ondanks dezewoelige
storm, er te blijven voor gaan, voor onze jongeren en hun
slachtoffers. Het getuigt van een groot verantwoorde-
lijkheidsgevoel en sterk geloof in de meerwaarde van onze job.

Ook onze administratief bedienden en logistieke medewerker
hebben zich weten aan te passen aan de grillen van het
coronavirus.

Wewensen ook u, lezer, veel sterkte in deze aanhoudende covid-
context.

Hou vol en weet, aan deze periode komt een einde.

Warme groet,

Ann Moens en Sonja Van Deynse, directie vzw Parcours

Ons parcours in 2020
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J a n u a r i

‘Als slachtoffer krijg je de kans het ganse verhaal te horen.’

In het hart van de bemiddeling

Tijdens bemiddelingsgesprekken zijn er enkele thema’s die steevast terugkeren.

- Is bemiddeling in alle situaties een zinvol aanbod?
- Is het beter als partijen elkaar ook ontmoeten of biedt dat weinig meerwaarde?
- Moeten beide partijen dezelfde versie van de feiten vertellen?

Tijdens de gesprekken en op teamvergaderingen is het vaak een oefening in het afwegen van verschillende factoren die in
elk dossier anders zijn. De bemiddelingsprincipes zijn leidend. Dader en slachtoffer maken de beslissingen binnen het
kader van deze principes.

Maar wat hebben die bemiddelaar, dat slachtoffer, de dader en ouder te vertellen over deze terugkerende thema’s?

Wij deden de oefening en legden hen enkele stellingen voor:

Bemiddeling kan aan iedereen en voor alle soorten feiten worden voorgesteld.

Bemiddelaar:

Als bemiddelaar zijn wij van mening dat dit inderdaad in elke situatie kan aangeboden worden. Het is immers een vrijwillig
aanbod en dat zorgt ervoor dat partijen er zelf voor kiezen en dat we dit voor niemand vooraf gaan invullen. Vaak blijven mensen
na heel zware feiten met tal van vragen achter of brengt een op het eerste zicht kleiner feit heel wat gevolgen met zich mee.
Bemiddeling kan in beide gevallen helpen om tot herstel te komen.

Dader:

Euhm, ik denk dat bemiddeling wel handig zou
kunnen zijn in elk scenario, maar dat het voor
een slachtoffer misschien niet altijd zinvol zou
zijn. Ik denk bv. in mijn eigen geval, voor de
brand in die school, dat dat wel goed is geweest,
dat ik met de directrice heb kunnen spreken en
zo. Maar ik denk, bij een moord of wat dan ook,
dat zo’n gesprek wat te confronterend zou
kunnen zijn voor de familie van het slachtoffer.

Ouder:

Ja, omdat er een probleem is en je weet dan als
ouder niet echt goed hoe hiermee om te gaan,
omdat je het niet oké vindt wat uw kind heeft
gedaan. Door de bemiddeling is er uiteindelijk
dan toch wel iets positiefs uitgekomen, zowel
voor ons als voor het slachtoffer.



8

Ik vind het beter dat de betrokken partijen elkaar ontmoeten, dan dat de bemiddelaar alle vragen en
antwoorden overbrengt.

Slachtoffer:

Ik denk dat het goed is om de mimiek te zien en de reactie van hoe het bij de andere partij overkomt, dat je die kan
ontmoeten en zien en daardoor een vollediger beeld krijgt, meer dan dat boodschappen door een ander worden
overgebracht.

Ik ga niet zeggen dat dit gemakkelijk is. Er is wel een drempel om zoiets te doen. Misschien is het ‘gemakkelijker’ via een
bemiddelaar, maar ik denk wel dat het beter is om samen te zitten. Althans zo heb ik het toch ervaren, zeker als vzw
Parcours dan de omkadering zo veilig mogelijk maakt.

Ouder:

Ik dacht eerst dat de ene partij een gezamenlijk gesprek niet echt wou en ik vind dat je deze keuze moet respecteren.
Uiteindelijk is het er dan toch van gekomen na lang aarzelen en eigenlijk ook wel door de koppigheid van mijn zoon. Ik
denk dat hij uiteindelijk wel content is dat hij het toch heeft gedaan op deze manier, maar het hangt af van de partijen
zelf of ze zich daar comfortabel bij vinden.

Dader:

Euhm ja, dat vind ik wel waar. Ik vind dat ook goed, want zo is het ook iets persoonlijker, komt het ook echter over in de
plaats van als er een bemiddelaar alles zou zeggen. En dat je dan ook veel meer uw spijt kunt betuigen, dan als het
slachtoffer dat van iemand anders zou moeten horen.

Herstelbemiddeling is voornamelijk in het voordeel van de dader.

Bemiddelaar:

Wij zien voordelen voor beide partijen. Bij beiden geven we aandacht aan de beleving en gevolgen van de feiten. De
minderjarige krijgt de kans om zelf invulling te geven aan één of andere vorm van herstel, maar ook de vragen en
verwachtingen van het slachtoffer staan centraal in de bemiddeling.

Slachtoffer:

Voor mij was het interessant omdat ik met een aantal vragen zat, die ik graag beantwoord zag, dus op dat vlak is het
eigenlijk voor mij ook verrijkend geweest. De bemiddeling heeft op deze manier een stuk bijgedragen tot de verwerking
van het gebeurde ... en heeft ervoor gezorgd dat je het kan loslaten, dat je het kan afronden.

Ik denk dat het ook kan helpen om jongeren tot bepaalde inzichten te laten komen die misschien anders, als er geen
contact is met het slachtoffer, moeilijker te bereiken zijn.

Dader:

Euhm, ik denk wel dat dat klopt, maar ik denk ook, ’t is zeker niet alleen in ’t voordeel van de dader. Hij krijgt de kans
om het goed te maken en voor de plegers kan het leiden tot een minder erge straf als ze hun spijt kunnen betuigen ...
maar langs de andere kant krijgt ook degene bij wie het is gebeurd het volledige verhaal te horen en door de
‘confrontatie’ kan men veel sneller de waarheid weten ... en euhm, dat je als slachtoffer gemakkelijker een ‘sorry’ kunt
krijgen bijvoorbeeld.
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Er kan enkel iets hersteld worden als dader en slachtoffer hetzelfde verhaal vertellen.

Bemiddelaar:

We merken op dat het voor de partijen belangrijk is om zich erkend te voelen in hoe ze de feiten beleefd hebben. Door
herkadering en luisteren naar elkaar, kunnen verschillende interpretaties elkaar toch soms vinden en één verhaal
worden. Wanneer er verschillen blijven, merken we dat mensen er vaak wel in slagen om de verschillen naast zich neer te
leggen (agree to disagree) en desondanks toch tot herstel kunnen komen. De bemiddelaar kan hier een belangrijke
schakel in zijn. We zien wel dat, wanneer de verschillen te groot zijn en mensen hier niet voorbij geraken, dit de
bemiddeling kan hypothekeren.

Slachtoffer:

Goh, er moet van beide kanten of partijen in eerste instantie openheid zijn om dat mogelijk te maken. Openheid om de
andere kant te beluisteren en proberen te begrijpen hoe dingen zijn ontstaan of gekomen zijn en dan vind je wel een
opening om naar elkaar toe te komen ... Ik denk dus wel dat begrip nodig is om iets te veranderen, iets te herstellen… of
spijt. Voor de benadeelde partij kan het heel fijn zijn om te weten dat er spijt is, dat er een schuldgevoel is en dat de
jongere de intentie heeft om zijn leven anders aan te pakken in de toekomst.

Het kan natuurlijk altijd dat mensen echt wel een ander standpunt hebben rond het gebeurde en hier niet van afwijken. Je
kan maar proberen, vind ik, en als dat niet lukt dan is dat zo.

Dader:

Ik denk dat dat wel zo moet zijn op het einde van de herstelbemiddeling.

Maar, stel, je wilt herstelbemiddeling doen, dan denk ik dat het in het begin nogal variërende verhalen kunnen zijn, want
je weet nog niks van de andere kant. Hoe verder dan de gesprekken lopen en hoe meer je kan uitleggen wat er gebeurd is
en zo, denk ik dat op een gegeven moment die verhalen meer in eenzelfde lijn gaan beginnen lopen. Maar ik vermoed dus
om echt vanaf de start van bemiddeling dezelfde verhalen te hebben dat dat zeer moeilijk is.

Stel dat de verhalen echt niet overeen komen, denk ik dat er een kleine kans is dat het toch nog goed kan komen.
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Ik zou anderen aanraden om op een bemiddelingsaanbod in te gaan.

Ouder:

Ik herinner mij nog de eerste afspraak met de bemiddelaar. Omdat die veel vragen stelde en voor mij persoonlijk kwam
dat zo precies over alsof mijn zoon een probleem had: ‘Waarom doet ge dat en wat zet u er toe aan?’ Dat kwam wel wat
heavy binnen. Je denkt zo van ‘ja op die leeftijd, mijn kind, het is geen psychopaat hé.’ Dan windt ge u als ouder wel wat
op, want ge zijt zo niet ingesteld, ik bedoel, het is niet dat hij dat gedrag heeft meegekregen van thuis uit.

Ge voelt u als ouder wel heel klein op dat moment, het voelt alsof ge faalt in uw opvoeding. Later snapten we het wel en
hebben we dat dan ook wel kunnen uitleggen, maar de eerste afspraak was zo een beetje zoeken hé.

Ik zou het wel aan anderen aanraden. Het is uiteindelijk voor ons allemaal een leerproces geweest.

Dader:

Euhm, ik hoop dat ik niet meer in bemiddeling moet gaan, maar stel, het gebeurt nog eens, dan zou ik zeker wel de kans
grijpen en ik zou het ook zeker wel aanraden. Ja, ik denk van wel, allé ik kan natuurlijk niet spreken voor andere mensen,
maar ik denk dat dat wel de eerlijkste manier is om te doen en ook ja, ik voelde mij er ook wel goed bij.

Omdat ik het fijn vond dat ik gewoon sorry kon zeggen en dat ik het volledige verhaal heb kunnen vertellen aan de
directrice van de school. De kans zou veel kleiner geweest zijn dat ik echt sorry tegen haar kon zeggen als er geen
bemiddeling was geweest. Ik snap dat dat zeer frustrerend moet geweest zijn voor de school om niet echt te weten wat er
gebeurd was en dat ze met zoveel vragen zaten en er kan niemand beter zeggen wat er gebeurd is, dan degene die de
feiten gepleegd heeft … dus ik ben blij dat ik hun vragen heb kunnen oplossen en sorry heb kunnen zeggen.

Vzw Parcours streeft naar een kwaliteitsvol bemiddelingsaanbod, op maat van de
betrokken partijen, gericht op communicatie en herstel.

Deze getuigenissen sterken ons in de idee dat ieder bemiddelingsproces anders is maar
een meerwaarde kan betekenen in elk conflict, voor dader én slachtoffer,

met of zonder ontmoeting.
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f e b r u a r i

‘Ik leerde nadenken over de gevoelens van anderen.’

Het leerproject op parketniveau

In 2020 bereikten ons 10 leerprojecten via de drie jeugdparketten van Oost-Vlaanderen: 7 leerprojecten rond seksueel
grensoverschrijdend gedrag en sociale media, 2 met betrekking tot drugs en 1 rond schuldig verzuim.

Het betreft jongeren die vaak voor de eerste keer in het vizier komen van politiediensten en parket, waarbij gekozen wordt om kort
op de bal te spelen en snel een signaal te geven.

Markant detail: zes van de dossiers omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag betroffen sexting, meer bepaald, het verspreiden
of delen van seksueel getinte foto’s.

Zo ontmoetten we ook Bart, die na overleg met zijn advocaat én een gesprek op het parket besloot om de voorwaarde van het
leerproject te aanvaarden.

Casus:

Bart ging online op zoek naar sociale contacten.
Zo downloadde hij de app Yubo, een online platform om
nieuwe mensen te leren kennen. Een app die ook wel bekend
staat als de Tinder voor kinderen. Hij ontmoette er Lies, ze
begonnen te chatten, vonden elkaar leuk en bouwden een
vertrouwensband op. Lies stuurde seksueel getinte foto’s van
zichzelf naar Bart. Bart hoorde via anderen van de app dat ze
dit ook wel deed naar andere jongens. Hij stuurde de foto door
naar online vrienden. Ook van zijn vaste vriendin toonde Bart
een seksueel getinte foto aan zijn beste vriend. De mama van
Bart keurt het gedrag van haar zoon af en heeft bedenkingen
bij de (online) seksualiteitsbeleving van haar zoon.

Samen met Bart gingen we aan de slag. We stonden stil bij
de feiten en de gevolgen en bekeken mogelijks herstel. Bart
apprecieerde het enorm dat er binnen het leerproject ruimte
was om te praten over zijn relatie, de grenzen en
aandachtspunten die er zijn binnen een (seksuele) relatie,
gezond omgaan met sociale media, …

Bart: ‘Het moeilijkste voor mij was om te praten over mijn
eigen relatie maar het heeft me wel deugd gedaan. Ik ben het
niet gewoon dat iemand geïnteresseerd is in hoe het gaat met
mij en mijn vriendin.’

Bart werkte de voorbije periode hard om de vertrouwensband
met zijn vriendin terug stap voor stap te herstellen. Vanuit
gesprekken met haar verkreeg hij een duidelijk zicht op de
gevolgen van het verspreiden van seksueel getinte foto’s.

Ook op school speelt dit thema. Hij nam hierin de rol op om
andere jongeren te waarschuwen voor de gevolgen.

Bart: ‘Het leerproject is denk ik iets dat ik nooit meer ga
vergeten. Ik had de foto’s nooit mogen delen. Ik heb geleerd
om ook na te denken over de gevoelens van anderen. Ik ga in
de toekomst voorzichtig omspringen met foto’s, ook bij het
ontvangen van foto’s. Ik zie nu in dat het niet oké was om de
foto’s van Lies door te sturen.’

Met deze nieuwe inzichten sloten we het leerproject van Bart
af. Tevreden zijn we om te horen dat het leerproject hem
wegwijs maakte rond het thema seksueel grensoverschrijdend
gedrag en sexting en hij hierdoor enkele deuren kon sluiten.
Voor de uitwerking van deze leerprojecten werken we verder
op de expertise die opgebouwd werd binnen de
leerprojecten in opdracht van de jeugdrechtbanken.

Via wekelijkse individuele 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 feiten teweeg
brachten: gevolgen voor het slachtoffer, voor de jongere zelf
en zijn of haar omgeving.

Specifiek zetten we in op psycho-educatie en sensibilisering
rond de thema’s waarvoor parketten doorverwijzen naar ons.
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Een belangrijke vraag die we ons stelden: hoe onderscheiden deze leerprojecten zich t.o.v. onze dossiers op
jeugdrechtbankniveau?

Hierbij werd de link met de proportionaliteit duidelijk gemaakt.

Het leerproject op parketniveau richt zich op first-offenders of jongeren die door de parketmagistraat nog een kans krijgen
alvorens de jeugdrechter wordt gevorderd. Daarom opteerde vzw Parcours om leerprojecten van 10 uur aan te bieden.

Tot op heden werkten we leerprojecten uit rond de volgende thema’s:

Seksueel

grensoverschrijdend

gedrag en sociale media

Agressie Drugs Cyberpesten

Door de corona-pandemie bereikte ons de vraag om een leerproject uit te werken rond corona-inbreuken. Na contact met de
parketten, waarin in overleg gegaan werd over de proportionaliteit, bieden we hiervoor een leerproject aan van 5 uur.

We willen samen met de jongeren inzoomen op wat Covid is en welke risico’s dit met zich meebrengt. Waarden en normen, de
wet, maar ook wat jongeren wel nog kunnen/mogen doen en welke alternatieven er zijn om hun vrije tijd in te vullen.

Wij kijken alvast uit naar boeiende gesprekken met onze jongeren over deze thema’s.

Eveline Van Vooren
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m a a r t

‘De weegschaal moet voor beide kanten in evenwicht zijn.’

Het positief project door de bril van een jeugdadvocaat

Ondertussen ligt de opstart van de eerste 'Positief Projecten' 18 maanden achter ons. Een bewogen anderhalf jaar met allerhande
corona-maatregelen, die, wat betreft de uitvoering van de positief projecten, flink wat roet in het eten gooiden.

We leerden heel wat bij en hoewel het nieuwe er zeker nog niet af is, hebben we toch al een bescheiden modus operandi
‘opgebouwd’. Een belangrijke actor binnen het Positief Project is de jeugdadvocaat.Meester Robin De Bouvere was er vanaf het
eerste uur bij.

Nieuwsgierig naar zijn ervaringen en bedenkingen legden we hem een aantal vragen voor.

Duurzaam is het woord dat bij me opkomt als u mij vraagt
naar de rol van de jeugdadvocaat binnen het Positief Project.
Het pedagogische aspect, dat ook in de opleiding tot
jeugdadvocaat vervat zit, komt meer aan bod. Het Positief
Project laat toe om een veel actievere rol te spelen in de
verdere ontwikkeling van je minderjarige cliënt, maar ook bij
het betrekken van de ouders of familiale context van de cliënt.

Bij andere maatregelen moet je vaak je cliënt in handen geven
van de omringende instanties, zoals een jeugdinstelling of de
HCA-dienst. Dankzij het Positief Project word ik veel vaker
op de hoogte gehouden van de vorderingen die mijn cliënten
maken. Zo krijg ik foto's van de jongeren op bezoek bij hun
grootouders of tijdens hun vrijwilligerswerk. Ik kreeg laatst
een Whatsappje van een uitgelaten cliënt na zijn eerste dag
vrijwilligerswerk. Dat geeft enorm veel voldoening en
beklemtoont voor mij de rol van steunfiguur en aanspreekpunt.

Mijn rol houdt niet meer op in de rechtbank. Mijn omgeving
denkt soms dat er enkel beroep wordt gedaan op een advocaat
in het geval zich er een probleem voordoet, maar bij het
Positief Project ben je veel meer actief betrokken bij de
oplossing. Dat soort zaken motiveert mij als jeugdadvocaat.

Cliënten moeten hun eigen project vrijwillig opstellen. Het
verrast mij steeds om te zien dat een cliënt vaak voor zichzelf
inziet welke stappen hij of zij moet zetten om beter in de
maatschappij te staan. Ik beschouw dus zelf het Positief
Project als een tool om betrokken te blijven bij mijn
minderjarige cliënten. Zelf word ik elk jaar een jaartje ouder
maar mijn minderjarig cliënteel blijft natuurlijk altijd in
dezelfde leeftijdscategorie. Inspraak van de jongere zorgt
ervoor dat ik als jeugdadvocaat de voeling met jongeren en
hun leefwereld blijf behouden.

Hoe ziet u, in vergelijking met andere maatregelen, de rol van de jeugdadvocaat binnen het Positief Project?

Wat is, volgens u, de meerwaarde van het Positief Project, als mogelijke reactie, in vergelijking met de andere
maatregelen/reacties?

Jeugddelicten zijn in heel veel gevallen het gevolg van
doelloosheid van de minderjarige, een ‘pittige’ puberteitsfase
of zoeken naar een identiteit, maar niet de juiste houvast
vinden en bij negatieve figuren terechtkomen, ... Daar ligt
volgens mij de kern van het Positief Project. Het geeft de
jongere én zijn dichte omgeving de tools om uit deze
doelloosheid te komen of zijn slechte vriendenkring recht te
trekken. Een zoekende adolescent heeft nood aan een
ondersteunende omgeving, communicatie met zijn ouders en
familie én een objectief om naartoe te werken.

Het klinkt cliché maar toch heel actueel dat ouders vaak de
moed opgeven of niet meer weten hoe ze hun kind kunnen
sturen of motiveren. Ook andere factoren zoals een drukke
job, cultuur, andere kinderen, een co-ouderschapssituatie etc.

kan de grip op de opvoeding verzwakken waardoor de band
met hun kinderen verwatert. De grote meerwaarde van het
Positief Project is volgens mij het herstellen van deze band
maar - en dit wil ik hier zeker benadrukken - op initiatief van
de minderjarige.

Aan de minderjarige wordt gevraagd wat zijn doelstellingen
zijn, wat hem hiervoor motiveert en hoe hij deze
doelstellingen in acties wil omzetten. Er wordt heel
nadrukkelijk toegezien dat er steunfiguren worden betrokken
in het Positief Project, zoals ouders en andere familieleden,
bijvoorbeeld grootouders en broers of zussen. De basis van het
Positief Project is het bieden van een antwoord op het herstel
van de gevolgen van het gedrag of jeugddelict en de
veroorzaakte schade. Dit ten aanzien van de minderjarige en
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zijn omgeving, ten aanzien van de maatschappij en ten aanzien
van de benadeelden. Het is dus belangrijk dat de acties,
geformuleerd in het Positief Project, deze drie
belanghebbenden bevat.

Zo heb ik bijvoorbeeld een cliënt die graag wat meer zou
sporten, enerzijds om zijn agressieprobleem aan te pakken en
anderzijds als doel om in een betere omgeving te vertoeven.
Hij heeft in zijn Positief Project laten noteren dat hij drie keer
per week wil gaan fitnessen, waarvan één keer met zijn mama
samen. Dit soort initiatieven toont aan dat het Positief Project
een totaalproject is, waarin alle aspecten worden betrokken.
Mama is misschien niet de grootste fitnessfanaat, maar door
interesses met haar zoon te delen, toont ze dat ze hem steunt
en bouwt ze een sterkere band met hem op. Opvoeding kan zo
evolueren van berispen of corrigeren naar communicatie en
overleg.

Vrijwilligerswerk wordt regelmatig ingezet om het herstel ten
aanzien van de maatschappij te bewerkstelligen. Ook hier kan
je in het Positief Project heel erg op maat werken. Er kan
worden gezocht naar een vrijwillig project dat de minderjarige
nauw aan het hart ligt. Er kan ook gekeken worden naar een
organisatie die zich bijvoorbeeld inzet voor slachtoffers van
het type delict dat de jongere heeft gepleegd. Uiteraard is het
initiatief van de minderjarige hier weer belangrijk, we willen
geen shocktherapie voorstellen, de minderjarige doet zelf een
voorstel of kiest uit de aangeboden suggesties.

Jongeren beseffen vaak pas wat voor kwalijke gevolgen hun
daden hadden, wanneer ze geconfronteerd worden met hun
slachtoffers. Een goed uitgewerkte herstelbemiddeling heeft
daarom al vaak zijn nut bewezen, dit niet alleen voor de
minderjarige zelf, maar ook voor zijn slachtoffers. Zo heb ik
dossiers waarbij de minderjarige als jobstudent aan de slag
gaat om zelf de aangerichte schade te vergoeden.

In welke dossiers/voor welke jongeren zou u overwegen om Positief Project voor te stellen? Bij welke niet?

Uiteraard moet er in eerste instantie rekening worden
gehouden met de wettelijke criteria maar er moet daarnaast
ook gekeken worden naar de jongere en zijn omgeving. Zo
kunnen sociaal-culturele aspecten een belangrijke motivatie
zijn om geen Positief Project voor te stellen. Het Positief
Project vraagt een grote inspanning van de minderjarige en
zijn omgeving. Steunfiguren zijn een pijler van het Positief
Project. Minderjarigen met ouders die bijvoorbeeld kampen
met een verslavingsproblematiek, die zelf actief zijn in het
criminele milieu of een zeer specifieke visie op opvoeding
hebben die niet strookt met de maatschappelijke consensus,
zullen daardoor volgens mij meer gebaat zijn bij een andere
maatregel/sanctionering.

Daarnaast heeft niet elke minderjarige de capaciteit om zelf
verantwoordelijkheid op te nemen of uit eigen initiatief
doelstellingen, een motivatie en gepaste acties te formuleren.
Dit kan tijdelijk zijn, wegens psychische problematiek, maar
ook hier weer kan de sociaal-culturele achtergrond of een
beperkte intellectuele bagage een belangrijke invloed hebben.
Het is namelijk niet de bedoeling dat de advocaat, jeugdrechter
of hulpverlening het Positief Project uitschrijft. Een cliënt die
dit zelf niet kan of wil formuleren, is in mijn ogen niet
geschikt voor dit type traject. De intentie en steunfiguren van
de minderjarige, hiermee valt of staat het Positief Project.

Wie wel geschikt zijn om een Positief Project op te stellen zijn
jeugddelinquenten die in een slechte vriendenkring zijn
terechtgekomen of waar bijvoorbeeld de ouders nog weinig
vat op hebben of de moed hebben opgegeven. Jongeren die op
zoek zijn naar zichzelf maar kiezen voor de destructieve weg,
eerder dan de constructieve, maar die zelf aangeven dat ze

graag willen geholpen worden, kunnen gebaat kunnen zijn bij
een Positief Project.

Zo heb ik een minderjarige cliënt die reeds in 2018 in
jeugdinstelling De Grubbe in Everberg was opgenomen. Na
een verblijf van vijf dagen in deze instelling kwam hij vrij
onder voorwaarden maar na een aantal weken moest hij
opnieuw voor de jeugdrechter verschijnen wegens schending
van zijn voorwaarden. Dit dossier is één van de ‘stevigere’
dossiers op mijn bureau met telkens hetzelfde verhaal:
voorwaarden niet nakomen, nieuwe delicten plegen, nieuwe
jeugdinstelling,... Hij probeerde de opgelegde voorwaarden na
te leven, enkel omdat hij daarmee een opname in een gesloten
instelling kon vermijden, maar niet omdat hij oprecht inzicht
had in zijn eigen hersteltraject. Kort na het in voege treden van
het nieuwe jeugddelinquentiedecreet heb ik de mogelijkheid
van een Positief Project met mijn cliënt besproken en was hij
meteen enthousiast. Sindsdien heb ik hem zien openbloeien.
Hij communiceert beter met zijn ouders, heeft de rol van grote
broer op zich genomen voor zijn jongere broertje en hij is niet
meer in de verleiding gekomen om nieuwe feiten te plegen.
Daarnaast heeft hij gewerkt om zijn schulden af te betalen en
een brief opgesteld voor zijn slachtoffers.

Ondertussen zijn we ruim voorbij de zes maanden waarin het
Positief Project verplicht moet worden uitgevoerd, maar nog
houdt hij zich aan zijn aangebrachte doelstellingen. Dit omdat
hij ze zelf heeft mogen opstellen en de juiste steunfiguren
heeft, die dankzij het Positief Project ook beter begrijpen hoe
hun rol ten opzichte van de jongere er kan uitzien. Zijn verhaal
is niet uniek maar een tendens die het Positief Project met zich
meebrengt.
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Wat zijn de uitdagingen voor een jeugdadvocaat in de opmaak en het volhouden van de verbintenissen?

Net zoals in de rest van de maatschappij heeft het coronavirus
zijn invloed op de advocatuur. Wegens afstandsregels is het
moeilijker geworden om vrijwilligerswerk te vinden voor de
minderjarigen. Daarnaast is het niet evident een
herstelbemiddeling in te plannen waarbij alle partijen kunnen
aanwezig zijn. Dit kan virtueel worden opgevangen, maar het
effect is helemaal niet zo intens als een fysieke ontmoeting
tussen delinquent en slachtoffer. Sportclubs zijn gesloten,
ouders hebben veel aan hun hoofd. Het is wat roeien met de
riemen die we hebben. De jeugdrechters houden hier uiteraard
rekening mee en de HCA-diensten doen hun uiterste best om
creatieve oplossingen te bedenken. Gelukkig is dit een tijdelijk
probleem.

Wat ik persoonlijk wel merk is dat ik mijn grens moet
bewaken tussen mijn rol als advocaat-jurist en advocaat-ouder.
Ik blijf de juridische spreekbuis van de minderjarige en moet
ook mijn cliënt vertrouwen. Ik wil dat de jongere zelf een
herstelpad uitstippelt, uiteraard binnen de verwachtingen van
het Positief Project. Daar kan voor mij een uitdaging liggen.
Als volwassene denk je soms het juiste antwoord te kennen
maar toch moet ik erop toezien dat het de minderjarige is die
zijn verhaal schrijft. Ook de ouders kunnen met interessante
suggesties komen, maar hier vind ik dat de jeugdadvocaat heel
duidelijk de visie van zijn minderjarige cliënt moet
verdedigen, niet die van de ouders. Een Positief Project dat
echt uit de gevoelswereld van de jongere zelf komt, zal meer
kans op slagen hebben.

Welke handvaten heeft u als jeugdadvocaat om de proportionaliteit te bewaken?

De weegschaal moet aan beide kanten in evenwicht zijn. Een
minderjarige mag het Positief Project niet zien als een
makkelijk middel om zwaardere maatregelen te ontlopen.
Daarnaast mag de instantie die het Positief Project oplegt ook
geen misbruik maken van dit middel om eigenlijk verdoken
voorwaarden op te leggen.

Als advocaat moet je nagaan of het Positief Project evenredig
is met de ernst en de gevolgen van het jeugddelict. De
maximale duur van een
Positief Project,
opgelegd door het
Openbaar Ministerie is
30 uur, door de
jeugdrechter in
voorlopige fase 60 uur
en door de
jeugdrechtbank ten
gronde maximaal 220
uur. Het spreekt voor
zich dat een Positief
Project van 220 uur
voor een fietsdiefstal
niet proportioneel is.

De drie pijlers van het
Positief Project moeten
steeds voor ogen
worden gehouden. De
jongere moet een goede
relatie met zichzelf en
zijn omgeving
bewerkstelligen. Hij kan

ondersteunend zijn ten aanzien van de slachtoffers bij hun
verwerking. En hij herstelt de eventuele aangebrachte schade.
Een initiatief waarbij de minderjarige zelf
verantwoordelijkheid krijgt, zijn zelfvertrouwen groeit en de
band met zijn steunfiguren kan versterken, kan, indien het
vrijwillig wordt opgesteld, moeilijk disproportioneel zijn
volgens mij.

Nog belangrijker dan de proportionaliteit is de motivatie van
de minderjarige zelf.
Als een cliënt weinig
initiatief toont en
suggesties afwimpelt,
dan begint hij met de
foute ingesteldheid. Hij
moet zijn eigen
behoeftes uitspreken en
deze gieten in een
werkbaar project. Een
te zwak opgesteld
Positief Project dat van
weinig inzet getuigt zal
toch niet worden
aanvaard, dat moet je
als jeugdadvocaat ook
duidelijk maken aan je
cliënt. Wil hij er echt
voor gaan? Wel, dan
krijgt hij dankzij het
Positief Project de kans
om zich te bewijzen!
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Behang - en schilderwerken bekijken vanop de stoep.

Gemeenschapsdienst in tijden van corona

Waar was u op 18 maart 2020?

Ik was thuis. Eerste telewerkdag binnen het coronatijdperk en sinds die dag constant ingelogd op de server van het werk. Nieuw-
samengestelde woorden zoals beeldbellen, wandelgesprekken, stoepontmoetingen stonden toen nog niet in de lijst van ons
professioneel jargon. Het woord ‘schakelen’ ook niet.

En schakelen zouden we. De ene na de andere tewerkstellingsplaats haakte af. Dat we niet meer welkom waren in de
woonzorgcentra, een heel belangrijke partner binnen ons werkgebied, konden we maar al te goed begrijpen. Men had er wel
andere katten te geselen dan onze jongeren die 30 of meer uren gemeenschapsdienst moeten verrichten. Dra volgden
kringloopwinkels, stadsdiensten, ... En ook hun nogo’s -, stops - en on hold berichten konden we plaatsen. We kwamen voor heel
wat uitdagingen te staan en het zou er om spannen.

Tal van geplande gemeenschapsdiensten moesten herbekeken worden. Hoe, waar en wanneer?

Een deel van onze werking stond op de helling.

Voor jongeren die nog enkele uren moesten afwerken,
organiseerden we ‘prikacties’ in Drongen en Gent. Twee jongeren
en één begeleider gingen, uiteraard coronaproof, 4 tot 6 uur de
straat op om vuilnis te ruimen. We deden dit in verkeersarme
buurten of natuurgebieden met tientallen vuilniszakken als buit.
Herstel naar de maatschappij kreeg op deze manier een wel heel
duidelijk gezicht.

Jongeren die reeds een deel van hun gemeenschapsdienst achter
zich hadden, kregen de kans om voor de duur van 10 uur,
thuisopdrachten te verrichten. Hierbij maakten we een inschatting
omtrent de verantwoordelijkheid die de jongere kon nemen. De
ouders, als waren zij even het verlengde van de begeleider, hadden
hier ook hun rol in te spelen en zij deden dit met verve.

Na verloop van tijd werd deze manier van werken ook gebruikt voor jongeren die in ‘wachttijd’ zaten om hun gemeenschapsdienst
uit te voeren. Zo konden we enige continuïteit bieden tussen de uitspraak van de jeugdrechter en de uitvoering van de
gemeenschapsdienst én bood het eveneens enig perspectief.

Behang – en schilderwerken vanop de stoep.

Fijn om te vermelden is dat verschillende jongeren en hun ouders achteraf meegaven dat deze ‘thuiswerkopdrachten’ bijdroegen tot
een betere communicatie en relatie. Herstel naar de context werd zo wel heel erg zichtbaar. Daar wij niet de toelating hadden om op
huisbezoek te gaan, aanschouwden we enkele keren behang – en schilderwerken vanop de stoep.

Op dat moment zijn online gesprekken en wandelgesprekken bij de collega’s van het team leerproject reeds dagelijkse praktijk. Ook
binnen het team gemeenschapsdienst gingen intake – en eindgesprekken al wandelend door.
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Leren surfen.

Naast de eerste virusgolf surfte onze samenleving ook stilaan op
een golf van engagement en samenhorigheid. Vanuit stadsdiensten
en vzw’s kwamen er oproepen om bij te springen voor mensen die
hulpbehoevend zijn. ‘Zorg voor helden’ en tal van andere
initiatieven staken de kop op. Velen wilden helpen. Als organisatie
schreven we in op enkele van deze platforms, helaas voor onze
werking met weinig resultaat.

Met de zomer in zicht én de eerste versoepelingen konden wij
beetje bij beetje terug terecht bij de tewerkstellingsplaatsen. Niet
overal maar toch voldoende om te kunnen spreken van een
‘terugkeer naar het oude normaal’ (sic). Schakelen dus. Op afstand
en met masker.

En even dachten we dat we ‘er’ waren. Maar, surfen zou niet
bestaan als je maar 1 golf kan nemen.

Wanneer in de herfst de versoepelingen teruggeschroefd worden en we te horen krijgen dat werkplaatsen opnieuw de deuren sluiten
voor onze jongeren, hadden we terug te schakelen. Onze ervaringen uit de eerste lock-down gaven ons enig voordeel en de boeg
omgooien ging deze keer veel makkelijker én we werden ook geholpen door het feit dat meer werkplaatsen toch open bleven. Zelfs
binnen enkele woonzorgcentra bleven we met de jongeren welkom. Het was niet nodig om onszelf ‘heruit te vinden’. Prikacties,
thuisopdrachten en hulpplatforms hielden we achter de hand. We startten een digitale prospectie op en legden nieuwe contacten met
scholen, vzw’s en organisaties binnen de jeugdhulp. Dit voornamelijk in regio’s waar we tijdens de tweede lock-down krap zaten in
beschikbare tewerkstellingsplaatsen. Door enkele nieuwe samenwerkingen op te starten hielden we op verschillende plaatsen de
druk van de ketel. En vanuit die prospectie zullen er in de toekomst nog meer samenwerkingen ontstaan.

Terwijl ik dit schrijf zitten we nog steeds op de lange tweede golf. Jongeren, ouders, werkplaatsen, begeleiders, …. blijven zich
aanpassen. En met resultaat.

… en in augustus nodig ik jullie uit om samen te surfen op één van de coolste golven van Europa, Le Mascaret, Gironde.

De extra uitdaging: er is maar één kans om de golf te nemen.

Geert De Roo
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Een andere kijk!

Good Lives Model

Hoe herval voorkomen?

Op sommige delinquente jongeren krijgen we moeilijk vat. Ze
verschijnen meermaals voor de jeugdrechter en moeten zich
verantwoordenvoor de delictenwaarvan ze verdachtworden.De
verontwaardiging over hun daden is vaak groot. Toch blijft het
publiek debat vaak beperkt tot welke straf het beste past. Niet
zelden sleuren deze jongeren een rugzak van andere problemen
met zich mee. Wie met hen werkt staat voor een dilemma:
beveiligen we de samenleving tegen de delinquent of helpen we
de jongere met zijn problemen?

Uit onderzoek blijkt dat bestraffen geen effect heeft op herval,
daarwaar begeleidingwel een positief verschil kanmaken. Deze
begeleiding richtte zich in het verleden zeer uitgesproken op het
verminderen van het risico op recidive. De interventies waren
erop gericht om in te grijpen op risicofactoren die leiden tot
nieuwe delicten. Denk hierbij aan het hebben van criminele
leeftijdsgenoten, een gebrek aan zinvolle vrijetijdsinvulling,
middelenmisbruik of problemen in het gezin of op school. De
opdracht bestond er dan uit deze negatieve factoren weg te
werken.

Binnen het leerproject nemen we afstand van een te enge kijk op
risicofactoren. Inhoudelijk vonden we aansluiting bij het Good
Lives Model. Dit model vertrekt vanuit het idee dat werken aan
een beter en gelukkig leven de kans op herval in criminaliteit
duurzamerverlaagt dan enkel debelofte van eenminder risicovol
leven.

Strafbaar gedrag is volgens dit model een ongepaste manier om
primaire levensbehoeften in te vullen. Die hebben we allemaal,
maar we vullen ze verschillend in. Denk aan gezondheid,
relationele verbinding of deel zijn van een groep.
Middelenmisbruik kan bijvoorbeeld de ervaring van innerlijke
rust brengen. Afpersing kan een manier zijn om aanzien te
verwerven en deel uit te maken van een groep. Seks kan een
middel zijn om, om te gaan met eigen emoties.

Het gaat dus steeds om een ongepaste en schadelijke manier om
die primaire levensbehoeften na te streven. Begeleiding zet in op
het ontdekken wat voor iemand fundamenteel belangrijk is. De
zoektocht naar hoe deze levensbehoeften op een gepaste en niet
schadelijkewijze kunnen bereiktworden, is het centrale doel van
een begeleiding.

Heelwat stemmen gaan op omplegers hard te straffen.HetGood
Lives Model streeft een beter leven na voor de pleger. Het
beargumenteert dat meer effect bereikt wordt wanneer het
welzijn van de pleger centraal staat. Wat vindt de pleger
belangrijk?Watwil die in het leven?Begeleiding kan bestaan uit
de zoektocht naar antwoordenopdie vragen,want net daar ligt de
sleutel voor hervalpreventie.

Naast aandacht voor wat er misloopt en vermeden moet worden,
wordtnadrukkelijkgekekennaarwat ergoedgaat enwatdedader
zelf wil bereiken om zich goed te voelen. Dit versterkt de
motivatie voor gedragsverandering. Naast het verminderen van
risicofactoren komt zo ook het welzijn van de dader op de
voorgrond. Dit model biedt ons de beste uitkomst voor het
dilemma: ‘beveiligen of behandelen?’ Het is een en-en-verhaal.

Op vandaag wordt het bepalen van inhoud voor begeleiding
binnen het leerproject voorafgegaan door een verkenningsfase
aan de hand van een GLM-trouw interview. Het doel hiervan is
om inzicht te verwerven in het belang dat jongeren hechten aan
bepaalde levensbehoeften; hoe deze worden ingevuld en welke
levensbehoeften een belangrijke, centrale rol speelden in het
plegen van strafbaar gedrag. Dit interview vertrekt vanuit een
oprechte interesse in de persoon waarbij de mens, eerder dan de
strafbare feiten centraal staat.
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Vanuit dit GLM interview trachten we als begeleiders een antwoord te formuleren op volgende vragen:

Wat is meest belangrijk voor de jongere?Waar was hij of zij ten tijde van en via het strafbaar gedrag naar op zoek?

Hoe bereikt de jongere deze levensbehoeften?

Zijn er factoren eigen aan de jongere of in zijn omgeving die het bereiken van belangrijke levensbehoeften
bemoeilijken dan wel faciliteren?

Is de jongere in staat om voldoende levensbehoeften gepast in te vullen?

Betekent het tegemoet komen aan een levensbehoefte de achteruitgang op vlak van het bekomen van andere
levensbehoeften?

Op basis van de informatie uit het GLM interview vindt een
teambespreking plaats. Begeleiders bevragen elkaar over de
aangeleverde informatie. Vanuit de analyse worden de strafbare
feiten gekaderd in iemands leven en diens context. Aan de hand
van het belang van levensbehoeften én het bestaan van een
gebrek aan kunnen, wordt de functie van het plegen van de feiten
verduidelijkt.

Viagedragenanalysewordt in teambepaaldwaarweprioritair op
willen inzetten doorheen de begeleiding. Het team stimuleert
begeleiders door creatievewegen aan te reiken die kunnen leiden
tot het bekomen van levensbehoeften.

We beogen hierbij hervalpreventie via het bekomen van een niet
schadelijke weg naar iemands levensbehoeften. Het vertrekt van
de belangrijkste levensbehoeften die uit de analyse volgden.

Deze behoeften worden vervolgens gekoppeld aan concrete
doelen.

Binnen het leerproject beogen we als finaliteit een
persoonlijke verandering waarbij de wijze waarop iemand zijn
of haar leven invult meer tegemoet komt aan zijn of haar
emotionele noden, hier omschreven als primaire
levensbehoeften.

Elke concrete stap hierin vormt een steen om de volgende stap
op te bouwen.

Kobe Huysmans

Bronnen:

‘De zoektocht naar een behandelkader dat werkt.’ - Wanzeele & Oltenfreiter - 2020
‘Jeugddelinquentie anders aanpakken: jongere gelukkig, samenleving veilig.’ – Colinda Serie
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IBK! ‘Say What?!’

Eind april 2020 besliste de Vlaamse Regering tot bijkomende
en tijdelijke maatregelen binnen de gemeenschapsinstellingen
(GI). De druk op de GI’s was al zeer hoog voor de
coronacrisis. Door de noodzakelijke coronamaatregelen nam
de spanning op het realiseren van hun maatschappelijke
opdracht nog meer toe.

Om de periode te overbruggen naar een structurele oplossing,
werd beslist tot bijkomende middelen voor de inrichting van
een aantal leefgroepen onder de noemer ‘kortverblijf’.

Jongens vanaf 14 jaar die bufferfeiten* hebben gepleegd en/of
eerder opgelegde voorwaarden niet naleven, kunnen door de
jeugdrechter sinds 1 juli 2020 voor 14 dagen (een kort verblijf
dus) geplaatst worden in de GI.

Het is de bedoeling een short sharp effect te creëren met
naadloze overgang na deze 14 dagen naar een ambulant
traject: ofwel een HCA-maatregel, ofwel een continuering van
de reeds lopende begeleiding voor het kortverblijf ofwel een
delictgerichte contextbegeleiding na kortverblijf, in Oost-
Vlaanderen IBK genoemd (intensieve begeleiding na
kortverblijf).

En hier komt vzw Parcours dus in zicht.

Sinds 1 juli 2020 werken vzw Parcours, vzw aPart en
Obra|Baken samen deze ‘IBK’ uit. Het woord zegt het zelf:

- intensief: 3 uur per week en dit gedurende 3
maanden

- begeleiding: van de jongere én ruimere context

- na kortverblijf: aansluitend op 14 dagen plaatsing
in de GI

De eerste twee dossiers IBK werden door vzw Parcours
opgenomen begin augustus. Vertrekkend vanuit onze visie
trachtten we bij opstart in 1e instantie in verbinding te gaan
met de jongeren en hun ruimere context. We bekijken welk
effect de feiten hadden voor beide en hoe er iets kan hersteld
worden. Daarnaast pogen we recidive beperkend te werken
door ons o.a. te richten op schoolgaan en zinvolle
vrijetijdsbesteding. Een ervaringsgerichte insteek leek
interessant in het verdere traject doch de realiteit inzake
Corona stak hier een stokje voor.

Short and Sharp.

De zoektocht naar een evenwichtig aanbod vanuit de drie
organisaties gaat verder. Iedere dienst voegt vanuit zijn
expertise interessante inhoud toe. We inspireren elkaar vanuit
verschillende hoeken: hulpverlenend, aanklampend,
contextgericht, herstelgericht, slachtoffergericht, … .

Dergelijke samenwerking is dan ook een inhoudelijke
meerwaarde voor de jongeren en hun context maar ook voor
de begeleiders.

Ann Moens

*bufferfeit = misdrijf dat, indien volwassen, zou bestraft
worden met een opsluiting van 5 tot 10 jaar en waarbij
dringend nood is aan bescherming van de openbare veiligheid
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j u l i / a u g u s t u s

Meten is weten!

Vzw Parcours in cijfers.

Gemeenschapsdienst

Doorheen2020engageerden in totaal 97 jongerenzichvoor eengemeenschapsdienst. In totaliteit goedvoor4242
uren aan herstel ten aanzien van de maatschappij doorheen werkprestaties binnen openbare diensten en vzw’s.
Bij de zoektocht naar een geschikte werkplaats spelen telkens andere factoren een belangrijke rol. Zo willen we
bijvoorbeeldmaximaal rekening houdenmet de feiten, de leeftijd, de interesses en de schoolrichting. 2020betrof
een bijzonder jaar daar veel werkplaatsen de deuren sloten onder invloed van de pandemie.
77% van de doorverwezen jongeren wisten hun gemeenschapsdienst op een verantwoordelijke manier af te
werken.
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Herstelbemiddeling
In 2020 kregen 298 slachtoffers en 283 minderjarige daders het aanbod om te bemiddelen rond het gepleegde
delict. In ongeveer de helft van deze dossiers engageerden zowel slachtoffer als dader zich om vrijwillig te
bemiddelen. Zowat 41% hiervan was betrokken bij opzettelijke slagen en verwondingen, 18% was slachtoffer
van een diefstal en in 14% van de gevallen betrof het beschadigingen of vandalisme.

Positief Project
22 jongeren kregende kans eenPositief Project uit tewerken als reactie op het delictwaarbij ze betrokkenwaren.
Dit naar aanleiding van diverse feiten zoals: verboden wapendracht, het binnendringen in een kerncentrale, het
overtreden van coronamaatregelen, valse bommelding, joyriding, ... Het merendeel van deze verwijzingen
bereikte ons op vraag van de jeugdrechter (18), voor 4 jongeren kwam de verwijzing vanuit het parket. Slechts
2 trajectenkondenniet opgestartworden. Deoverige20zagenhunvoorstel totPositiefProject goedgekeurddoor
de verwijzer.

298

14%

18%

41%

4

18
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HERGO
We ontvingen 22 vragen tot het organiseren van een herstelgericht groepsoverleg. Hierbij waren in totaal 28
minderjarige daders betrokken. In 9 dossiers ging er een HERGO door. Drie trajecten konden niet opgestart
worden daar één van de partijen niet wenste deel te nemen of het slachtoffer geen vragen of verwachtingen had.
Vier trajecten werden omgezet in een indirecte herstelbemiddeling waar er zonder een ontmoeting, werd
toegewerkt naar een herstelovereenkomst. In 4 dossiers zal pas in 2021 duidelijk worden of er al dan niet een
HERGO zal plaats vinden.

Leerproject
We merken een daling van zowat 20% doorwijzingen naar het leerproject. Deze daling stellen we in de eerste
plaats vast voor doorverwijzingen vanuit Dendermonde. In 2020 ontvingen we vanuit het parket 10 vragen tot
het uitvoeren van een leerproject.Het overgrote deel van de jongeren (99) volgde een individueel traject, opmaat
afgestemd op hun noden. 29 jongeren engageerden zich voor een groepstraject onder de vorm van een Rots- en
Water training of een driedaagse gericht op het thema herstel.

9

3

28

29

99

118

10



24

s e p t e m b e r

HERGO als kans op herstel na zware feiten

Een herstelgericht groepsoverleg (HERGO) is gericht op een ontmoeting tussen dader, slachtoffer, de ruimere context én
de samenleving, waarin het samen bespreken van het jeugddelict én herstel centraal staan.

Het aanbod daartoe gebeurt door de jeugdrechter. De aanleiding zijn meestal zware feiten. De HERGO-moderator licht
vervolgens, tijdens een huisbezoek, toe wat een HERGO inhoudt zodat de betrokkenen kunnen kiezen om al dan niet op
het aanbod in te gaan. Tijdens de eerste gesprekken wordt het misdrijf besproken. Wat zijn de gevolgen van de feiten
geweest? Welke vragen en verwachtingen hebben dader en slachtoffer voor elkaar? Wat denken ze van het voorstel om
‘begeleid’ met elkaar in gesprek te gaan?

Onze dienst kreeg het voorbije jaar een twintigtal HERGO’s doorverwezen. Toch horen we soms bij verwijzers de
bedenking dat niet alle feiten geschikt zouden zijn voor een HERGO. De aard van de feiten, de leeftijd van de betrokken
partijen, de grootte van de schade en eerdere feiten zijn factoren waardoor soms wordt geaarzeld om een aanbod te doen.
Heel vaak is men ook bezorgd over hoe zo’n aanbod zal ontvangen worden aan slachtofferkant.

Het leek ons dan ook interessant om deze laatste bedenking eens af te toetsen bij een aantal slachtoffers die deelnamen aan
een HERGO naar aanleiding van poging doodslag, verkrachting en afpersing.

Wat denk je in eerste instantie als jou een HERGO wordt voorgesteld? En evolueert dat nadat
het werd toegelicht of nadat je daar met anderen over sprak?

‘Een sprong in het diepe?’

Slachtoffer 1:

Ik vond het aanbod van de HERGO eigenlijk een fijne
attentie vanuit justitie . Ik zag dat aanbod als een
maatschappelijk signaal dat we er als slachtoffer niet alleen
voor staan, dat er mensen ter beschikking staan die je mee
ondersteunen. Het is ook een goede herinnering voor ons dat
een misdrijf niet zonder gevolg mag blijven, ook al krijgen we
in mijn sector wel vaker met agressie te maken.

Het is wel goed dat de HERGO-moderatoren een beetje voet
bij stuk hebben gehouden om de uitleg te komen doen. Ik weet
niet of een uitnodiging per brief tot een HERGO zou geleid
hebben. Je krijgt die brief en die ligt daar dan ...

Ik vind wel dat dat idee nog wat te weinig bekend is. Dat is
jammer want op die ontmoeting zag ik dat onze psychologe en
ook mijn collega’s helemaal mee waren in dat gesprek. Zo
kregen ze ook de kant van de dader te zien, nadat ze hun eigen
verhaal hadden verteld. Mijn collega’s willen de methodiek bij
ons op het werk ook graag inzetten om preventief te kunnen
gebruiken want als justitie een aanbod moet doen, is het
eigenlijk al te ver gevorderd. Ik heb dat aanbod dus zeker niet
negatief ervaren, integendeel.

Slachtoffer 2:

Toen ik het te horen kreeg op de zitting stond ik er helemaal
niet voor open aangezien ik er vanuit ging dat er niet echt
meer iets te zeggen viel. Na het gesprek met de moderator van
vzw Parcours, had ik er een andere kijk op en vond ik dat er
misschien wel nog iets in zat dat voordelig zou zijn voor mij.



25
JAAROVERZICHT 2020 - vzw PARCOURS

Is het eigenlijk wel een goed idee om zo’n groepsoverleg aan te bieden in de context van zware feiten?

Slachtoffer 1:

Ja maar, je zit op zo’n overleg natuurlijk niet alleen met die
dader. Je doet dat samen, je creëert daar in groep een forum
om over die zware feiten te kunnen spreken. De moderatoren
hadden vooraf ook gesprekken met ons om dat voor te
bereiden en er is een visie op hoe dat kan verlopen. Dat
kringgesprek zelf kende natuurlijk ook enkele moeilijke
momenten maar dat is normaal.

Ik heb ook niet het gevoel gehad dat dat aanbod er enkel was
voor ons als slachtoffer maar dat ook de dader daar iets aan
had. Ik zie bij mijn collega’s die ook slachtoffer waren dat dat
heeft geholpen om opnieuw hun job te kunnen doen zoals
vroeger.

Slachtoffer 2:

Ik vind het een goed idee zolang het vrijwillig is en er op
voorhand duidelijk gemaakt wordt wat er zo allemaal
verwacht kan worden. Dat verplichten zou ik geen goed idee
vinden.
Ik heb niet echt een idee of ik het al dan niet zou aanraden aan
iemand anders om deel te nemen. Ik zou zeker mijn ervaring
delen maar ik zou niet echt ‘aanraden’ of ‘afraden’.

Zijn er redenen waarom een HERGO meer of minder aangewezen is?

Slachtoffer 1:

Ik weet eigenlijk niet of de aard van de feiten meespeelt, want
bij ons waren het toch ook heel zware feiten. Jammer genoeg
was de groep wat beperkt door de coronamaatregelen maar ik
denk toch dat die jongen zijn beeld over de feiten toch wat
geopend is.

Slachtoffer 2:

Ik vond het heel aangenaam dat ondanks de moeilijke
omstandigheden er nog steeds enorm veel moeite werd gedaan
voor de ontmoetingen tussen de moderator, mijn mama en ik.
De communicatie was zeer duidelijk en tijdens de
gesprekken voelde ik me toch enigszins op mijn gemak gezien
de feiten waarover het ging.

We vroegen tot slot ook jeugdrechter Bogman uit Dendermonde naar haar visie op het aanbieden van HERGO in
zware jeugddelicten:

‘Voor mij hangt een voorstel tot HERGO af van de houding
van de verdachte. Enkel als ik veronderstel dat hij of zij zich
enkel sociaal wenselijk zal opstellen, lijkt het me niet altijd een
goed idee om het voor te stellen. Soms zijn collega’s
voorzichtig met een aanbod maar de ernst van de feiten maakt
voor een aanbod eigenlijk niet uit. Als jeugdrechter zijn we
verplicht een aanbod te overwegen en ik geloof daar ook in. Ik
heb immers verschillende van die gesprekken bijgewoond
tijdens mijn gerechtelijke stage en heb zelf gezien hoe zo’n,

HERGO verloopt. Bovendien is het voor mij als jeugdrechter
een instrument om tegemoet te komen aan het feit dat een
slachtoffer zich niet altijd gehoord en betrokken voelt in de
gerechtelijke afhandeling. Een HERGO kan dan een forum
zijn om die stem te krijgen. Ik heb vertrouwen in de dienst dat
zij het aanbod goed toelichten en de uitwisseling van
informatie goed begeleiden. Dat een aanbod goed omkaderd
is, is het belangrijkste. Partijen beslissen dan zelf of ze al dan
niet willen deelnemen.’

Michaël Bouchez

Deze getuigenissen bevestigen ons vermoeden dat het aanbod op zich niet ‘bedreigend’ hoeft te zijn, ook
niet bij heel zware feiten. Een garantie van vrijwilligheid tot deelname, een persoonlijke uitleg en

voorbereiding onthouden we als essentiële randvoorwaarden.
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Gemeenschapsdienst binnen het nieuwe decreet

Minderjarigen kunnen als reactie op hun jeugddelict door de jeugdrechter een gemeenschapsdienst opgelegd krijgen. Niets nieuws
onder zon, hoor ik je denken. Een onbezoldigde prestatie is toch een gekende reactie voor de jeugdrechter. Deze alternatieve reactie,
in Gent actief sinds 1987, is vanuit een project gestart.

Anno 2020, bekend als gemeenschapsdienst. Een volwaardige en constructieve reactie, gericht op herstel. Toch worden er sinds het
nieuwe decreet jeugddelinquentierecht, in voege gegaan in september 2019, nieuwigheden toegevoegd aan deze HCA-maatregel.

Een gemeenschapsdienst kan immers in een voorlopige fase tot 60 uren (in plaats van 30 uur in de vorige wet) en in de fase ten gronde
tot 220 uren (i.p.v. 150 uren) tellen. Jawel, je leest het goed. In de onderzoeksfase kan de minderjarige verdachte reeds 60 uur
gemeenschapsdienst opgelegd krijgen. 60 uren die toch heel sanctionerend aangevoeld kunnen worden, voor een jongere bij wie de
feiten nog niet bewezen zijn. Wat dient er nog bewezen te worden als er reeds 60 uren werkstraf tegenover staat?

Verslik je ook niet in de 220 uren. Indien we dit concretiseren, is dit
voor een jongere die voltijds naar school gaat én in staat is om 8 uur
per dag te werken: 27.5 zaterdagen werken. Let wel: 8 uur per dag
werken is enkel haalbaar voor de mature en oudere minderjarigen. 8
uur per dag werken is niet realistisch voor de jongeren die moeite
hebben om zich te concentreren, overgevoelig zijn aan prikkels,
moeilijk kunnen samenwerken,… door welke achterliggende reden
dan ook. Die jongeren zullen nog langer over dit traject doen.

‘Over hoeveel uren spreken we eigenlijk?’

Zoveel uren gemeenschapsdienst, is dit haalbaar voor deze jongeren?

Als het proportioneel is aan hun feiten, ja zeker!

Maar waarom zou er sinds september 2019 een andere maatstaf
gebruikt dienen te worden qua proportionaliteit? Het lijkt ons
heel twijfelachtig dat sinds, het nieuwe decreet in voege trad,
jongeren zowel in de voorlopige als de fase ten gronde zwaardere
feiten plegen.Gelukkig zienwedat jeugdrechters het aantal uren
gemeenschapsdienst niet standaard verhoogd hebben! Gelukkig
heerst er het bewustzijn dat het een meerwaarde is dat jongeren
iets bijleren uit hun maatregel. Denken we hierbij aan
arbeidsattitudes, samenwerkingsvaardigheden,hun interesses en
talenten, ... Jawel, dan blijft een gemeenschapsdienst een alter-
natief, pedagogisch maar ook constructief traject dat inzet op
herstel vanhun feiten enhet goedmakenvandezemisstap.Dit los
van het aantal uren hieraan gekoppeld.

We hebben de ervaring dat elke maatregel door elke jongere
anders beleefd wordt. Bijvoorbeeld: een minderjarige die niet

naar school gaat en geen achterliggende problematieken kent.
Deze jongeman pleegt zware feiten en krijgt daardoor een
werkstraf van 220 uren opgelegd. Het is mogelijk gezien zijn
beschikbaarheid en zijnmaturiteit om hem voltijds aan de slag te
krijgen. Hij werkt doorheen de week 8 uur per dag. Op 27,5
dagen, anderhalve maand kan hij dit hoofdstuk achter zich laten.
Hoe zwaar wordt deze gemeenschapsdienst aangevoeld? Zou
deze jongere ook niet beter gemotiveerd worden om naar school
te gaan, zodat op langere termijn de kans op recidive vermeden
kan worden?

Een andere jongere, zelfde leeftijd, maarmet autisme. Het is niet
wenselijk en niet haalbaar om hem langer dan 4 uur aan één stuk
te laten werken. Hij gaat ook voltijds naar school. Voor zijn
gemeenschapsdienst van220uren, is hij dus55zaterdagenaande
slag.Dat ismeer dan1 jaar, als herstel van zijn feiten.Dit zal voor
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deze jongere als heel sanctionerend aangevoeld worden. Ook al
is dit mogelijks even proportioneel met zijn feiten.

Gelukkig is het opleggen van een groot aantal uren
gemeenschapsdienst, op enkele uitzonderingen na, tot op heden
geen standaardantwoord van onze jeugdrechters in Oost-
Vlaanderen, met uitbreiding van Vlaanderen. Gelukkig zit het in
het DNA van ieder die nadenkt over de strafmaat om ook de

huidige leefsituatie enpersoonlijkheidvande jongere in rekening
te brengen. Het leven van deminderjarige zit in evolutie, vaak in
positieve zin.Deconsulentenvande sociale dienst nemenhun rol
ook ter harte en voegen het verhaal van de jongere en hun context
toe. De haalbaarheid van een maatregel voor de jongere en zijn
contextwordt in rekeninggebracht.De jeugdadvocatenbewaken
mede de proportionaliteit. Gelukkig. Een goed systeem, een
goede samenwerking, een waardevolle combinatie!

We hopen in de toekomst met eenzelfde positieve ingesteldheid naar het aantal uren gemeenschapsdienst te kunnen kijken.
Gemeenschapsdienst is een zeer waardevolle reactie, laat ons dit niet uithollen door het aantal uren onnodig te vermeerderen. Bedankt
daarvoor!

Sonja Van Deynse

n o v e m b e r

Wandelgesprekken in het leerproject

Doorheen de afgelopen maanden sprokkelden we heel wat verhalen onderweg. Voor dit jaarverslag selecteerden we twee
beklijvende ontmoetingen die neergeschreven werden door enkele collega’s van het leerproject.

Een online gesprek zit er voor M. niet in. De voorbije maanden blijft ze steevast aanhouden: ‘dat zie ik niet zitten’.

Ik hou van haar duidelijkheid en standvastigheid in deze tijden waar flexibiliteit de grondtoon is en we met zijn allen soms worden
gestretcht tot het uiterste. M. laat zich in onze gesprekken traag ‘stretchen’, voorzichtig, met aandacht voor de vele oude wonden
en littekens die ze meedraagt.

Zij bepaalt het tempo en afwisselend kiezen we de richting. En vandaag
doen we dat in mijn geparkeerde wagen. Ruiten open. Mondmasker (half
aan) vermoedelijk half coronaproof. Maar hé, ook achter een stoffen
lapje kan je een heel oké gesprek voeren.

M. heeft het over hoe moeilijk ze het soms vindt om nieuwe
vriendschappen op te bouwen of contacten te leggen. ’Ik ben altijd zo
serieus in het begin. Ik denk dat mensen mij maar saai vinden’. En ook
‘Ik vertrouw niet rap iemand … Mijn vriendschappen zijn allemaal
vriendinnen die ik ken van toen ik klein was. Met hen heb ik veel
meegemaakt. Ik vertrouwde haar, ik woonde bij haar en dan deed ze
dat…met hem…’.

M. maakt zelf linken naar de gepleegde feiten. Daar waar 2 maanden
geleden de deur dicht bleef en M. aan de handrem trok tijdens een poging
om de feiten te bespreken steekt ze nu de pinkers aan en samen nemen we de bocht.

‘Breng je hem de volgende keer terug mee?’

Lachen om een balpen die valt.
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Een stilstaande wagen die je naar onvoorziene nieuwe plekken brengt. Coronaland. We lachen om een balpen die valt en vast
komt te zitten tussen mijn autostoel. We zitten goed ingepakt met onze jassen aan, starend door de voorruit.

Het is zo anders dan in de gespreksruimte. Ik blijf als begeleidster achter het stuur zitten met mijn co-piloot naast mij. M. stapt uit.
Bijzonder dankbaar voor deze trip, duw ik op het gaspedaal richting huis.

Griet Noels

Ik loop op de oprit van de instelling waar de jongere verblijft.
Naast me loopt mijn trouwe metgezel die voortaan mijn nieuwe
collega is. Hij kwispelt enthousiast en besnuffelt de onbekende
omgeving. Met grote passen komt J. op me af. Hij draagt een
mondmasker maar toch zie ik dat hij lacht. Terwijl we
wandelen vertelt J. over zijn verleden. Een verleden dat even
grauw is als deze winderige, koude en natte dag. Even verder
komen we een overdekt bankje tegen en proberen we onze
koude lichamen te verwarmen. De hond leunt tegen J. aan. Hij
aait hem en vertelt verder. Het is me soms onduidelijk aan wie
hij zijn verhaal precies vertelt, het maakt ook niet echt uit.

‘Soms voelt het alsof niemand me begrijpt’.

J. zijn woorden zijn nog niet koud wanneer de hond zijn hoofd
in zijn schoot begraaft en een diepe zucht slaakt.

‘Behalve hij. Hij verstaat niet wat ik zeg, maar hij voelt het wel. Breng je hem de volgende keer opnieuw mee?’

Charlotte Gelaude

‘Breng je hem de volgende keer opnieuw mee?’
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Op weg naar de wolken
staptocht oktober 2020

Schreeuwbuien
wandelgesprek januari 2021

staptocht in de Vlaamse Ardennen

d e c e m b e r

En route.

Ervaringsgerichte trajecten
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De studio, iets kunnen opnemen,
de draaitafel, de knoppen, de beat,

koptelefoon op,
de support van 1 vriend: dat is mijn

muziekbos.
Even weg zijn van alles.

Muziekbos, Ronse

Wajow, die micro maakt mij heet.
ervaringsgericht traject 'muziek'

Kinderboerderij
wandelgesprek januari 2021
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Winter

Winter. Je ziet weer de bomen
door het bos, en dit licht
is geen licht maar inzicht
er is niets nieuws
zonder de zon.

En toch is ook de nacht niet
uitzichtloos, zo lang er sneeuw ligt
is het nooit volledig duister, nee,

er is de klaarte van een soort geloof
dat het nooit helemaal donker wordt.

Zo lang er sneeuw is, is er hoop.

Herman de Coninck




