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Applaudisseer voor ons als we slagen,

geef kansen wanneer we falen,

moedig ons aan als we

trachten te herstellen.

Esther Grunewald



4

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 team Herstelbemiddeling en HERGO
Michaël, Hans, Christel, Sigrid, Lobke, Tina en Marlies

team Positief Project
Sigrid, Marlies en Michaël

team Leerproject
Kobe, Eveline, Katrien, Lisa, Aurélie, Mariken, Charlotte, Sabine,
Kevin, Hilde, Dorien, Els, Camille, Griet en Lien

team Gemeenschapsdienst
Hilde, Geert, Mieke en Aurélie

team IBK
Camille en Lara

team Administratie
Tina en Isabelle

Redactie Charlotte Gelaude, Ann Moens, Michaël Bouchez en Geert De Roo

Vormgeving Dirk Vandenbergh

Verantwoordelijke uitgever Directie - Ann Moens en Sonja Van Deynse



5
JAAROVERZICHT 2021 - vzw PARCOURS

i n h o u d

6 Inleiding

7 Herstelbemiddeling

10 Gemeenschapsdienst

14 Leerproject

18 Positief Project

22 HERGO

25 Intensieve Begeleiding na Kortverblijf



6

Beste lezer,

Jawel, 2021 ligt achter ons. Ook dit jaar is aan ons voorbij
gevlogen: met of zonder covid, quarantaines, overlegcomités,
coronapassen, semi-lockdowns, mondmaskers, hoog - of
laagrisico contacten, …

Ondanks de pandemie zijn we blijven doorgaan. Onze
medewerkers gaven het beste van zichzelf. De frustraties over de
moeilijke werkomstandigheden ten spijt: werkplaatsen die
moeilijk beschikbaar waren; voortgang die zoek was door
aanhoudende quarantaines; jongeren die de verbinding met de
maatschappij en met zichzelf kwijt waren; ouders die hun werk
niet konden houden of in combinatie met telewerk; in moeilijke
omstandigheden voor de opvoeding van hun kinderen dienden in
te staan; slachtoffers bij wie de corona-context er harder op
inhakte … .

Maar ook in deze situatie hebben we getracht, en meestal met
succes, met onze minderjarigen, hun context en slachtoffers in
dialoog te treden. We streefden herstel na, poogden hun
empathisch vermogen naar de andere partijen te verhogen,
zochten naar inzichten in hun gedrag en de achterliggende
behoeften en gaven nieuwe vaardighedenmee ommet hun leven
om te gaan.

Enkele sprankels die onze collega’smotiveerdenomer te blijven
voor gaan:

‘Dit kunnen herstellen is belangrijk voormij, ik hoopdit
ooit te kunnen. Ik hoop dat ze weten dat het nooit mijn
bedoeling was hen te kwetsen. Ik kan niet terugdraaien
wat er is gebeurd,maar ik kanerwel voor zorgendat het
nooit meer gebeurt’. (jongere leerproject)

‘Ik heb een allerlaatste kans van de jeugdrechter
gekregen. Ik neem dit heel serieus.’ (jongere
gemeenschapsdienst)

‘Je moet de reputatie van iemand niet altijd geloven.
Je moet zelf de persoon leren kennen.’ (slachtoffer
HERGO)

‘In het begin was ik zenuwachtig maar door dat
gesprek heb ik veel geleerd over het slachtoffer. Ik
wist veel dingen niet. Nu zie ik het slachtoffer anders
dan ervoor.’ (jongere herstelbemiddeling)

‘Ik heb met enkele vrienden gebroken omdat ze een
negatieve invloed hadden op mij ten tijde van de
feiten.’ (jongere positief project)

‘Wij zagen groei en een enorme maturiteit.' (ver-
antwoordelijke werkplaats)

‘Het is spijtig dat het zo ver is moeten komen dat de
jeugdrechtbank betrokken werd, maar ik ben
dankbaar dat we via de begeleiding nu onze weg
gevonden hebben in de hulpverlening en er niet meer
alleen voor staan als ouders.’ (ouders IBK –
intensieve begeleiding na kortverblijf)

Werken in 2021 was terugvallen op ons basiswerk. Niet te veel
nieuwe inhoud toevoegen, niet te creatief omspringen met onze
procedures en preventielijnen, weinig ruimte om na te denken
over innovatie. Gewoon doen waar we goed in zijn. Onze
hersenen gingen bij momenten al genoeg in overdrive.

Ook in dit jaaroverzicht plooien we terug op onze basis: wie zijn
we, waar staan we voor, wat werkt?

In een maatschappij in transitie, waarbij er vanuit Opgroeien en
het decreet Jeugddelinquentierecht breedsporigwordt ingezet op
reacties op een jeugddelict, is het onze opdracht om met
slachtoffer- en herstelgerichte antwoorden te komen. Dat doen
we graag en doen we goed. Het was en is onze missie.

We wensen jullie veel leesplezier.

Ann Moens en Sonja Van Deynse, directie vzw Parcours

I N L E I D I N G
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H e r s t e l b e m i d d e l i n g

‘Dergelijk gedrag is echt niet oké.’

Op 07/02/2021 is Xander onderweg naar huis na zijn voetbaltraining.

Hij komt toevallig Tina tegen op straat, stapt op haar af, geeft haar een slag in haar gezicht, trekt aan haar handtas, steelt de
portefeuille die erin zit en loopt weg.

Naar aanleiding van het gebeurde doet Tina een aangifte bij de politie. Ze
heeft Xander herkent want hij woont in dezelfde straat samen met zijn ouders
en kleine zus. Xander wordt twee dagen later verhoord door de politie en
erkent de feiten. Na het politioneel onderzoek stuurt de politie het dossier van
Xander door naar het Parket. De Procureur des Konings beslist om een
aanbod tot herstelbemiddeling te doen en stuurt een aanbodsbrief naar Xander
en zijn ouders. Tina ontvangt dezelfde brief.

Xander reageert als eerste op het aanbod en laat ons weten dat hij bereid is om
deel te nemen aan de herstelbemiddeling. Een week later neemt ook Tina
contact op met ons. Ze stelt zich heel wat vragen over de brief van het Parket
en denkt dat een herstelbemiddeling alleen maar in het voordeel van Xander
zou zijn. We leggen haar uit dat zij als slachtoffer inspraak krijgt in de
herstelbemiddeling en kan aangeven wat voor haar belangrijk is. Ze stemt in
met een verkennend gesprek bij haar thuis omdat ze denkt dat een
bemiddeling haar misschien wel zou kunnen helpen in haar
verwerkingsproces. We maken vervolgens ook een afspraak voor een
huisbezoek bij Xander en zijn ouders.

Tijdens de verkennende gesprekken met Xander en Tina luisteren we naar hun
verhaal en hun beleving van de feiten. Daarnaast informeren we hen ook over
de gerechtelijke procedure, het verdere verloop van de herstelbemiddeling en
de gehanteerde principes van vrijwilligheid, vertrouwelijkheid, transparantie

en neutraliteit. We gaan na welke vragen, verwachtingen of boodschappen er zijn en wat op dit moment voor hen belangrijk is
om tot herstel te kunnen komen. Op deze manier krijgen zowel Xander als Tina inspraak in het bemiddelingsproces en kunnen ze
mee zoeken naar een zinvol herstel voor de diefstal met geweld.

De kwalificatie van de feiten zegt echter niets over de beleving van de betrokkenen. Zo kan een fietsdiefstal bijvoorbeeld op de
ene weinig indruk nalaten maar voor anderen een grote emotionele impact hebben. Hier merken we dat Tina heel wat vragen
heeft voor Xander maar niet openstaat voor een ontmoeting aangezien ze enorm veel schrik heeft. Xander geeft aan dat hij graag
sorry wil zeggen aan Tina om aan te tonen dat hij beseft dat dergelijk gedrag echt niet oké is.

In de weken die daarop volgen, worden de verwachtingen geconcretiseerd en wordt er met Xander bekeken op welke manier hij
tegemoet kan komen aan de vragen en verwachtingen van Tina. Ze kunnen elkaar vinden in de wijze waarop de feiten hersteld
kunnen worden. De bemiddelaar maakt een overeenkomst op.

Het feit dat de herstelbemiddeling wordt opgestart en dat we tot een herstelovereenkomst zijn kunnen komen, betekent echter niet
dat er per definitie stafvermindering of verval van strafvordering is.
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HERSTELOVEREENKOMST
De partijen

1. Xander, de minderjarige verdachte, op wie de klacht betrekking heeft en zijn ouders als burgerlijk aansprakelijke
voor hun zoon.

2. Tina, door de feiten benadeeld.

Deze overeenkomst, opgemaakt te Gent op 21/09/2021, omvat een regeling tot herstel van de schade tussen deze partijen in het
dossier met als refertenummer XXXX.XX.XXXXX betreffende diefstal met geweld te Gent op 07/02/2021.

De bemiddeling

De bemiddelaar had een verkennend gesprek met Xander en zijn ouders alsook met Tina, het slachtoffer. Allen verklaarden zich
bereid via bemiddeling te zoeken naar een mogelijke regeling tot herstel van de gevolgen van het delict.

Er werd in eerste instantie aandacht gegeven aan het verhaal en de beleving van de feiten bij alle betrokkenen. De bemiddelaar
bracht de aangebrachte vragen, antwoorden en boodschappen hieromtrent over. De partijen wensen het volgende over de
bemiddeling mee te delen:

Xander wilde ‘snel’ aan geld geraken om merkkledij te kunnen kopen en heeft daarom de portefeuille van zijn
buurvrouw Tina gestolen. Hij heeft hierbij geweld gebruikt. Hij weet dat dit absoluut niet kan en beseft dat hij in de fout
is gegaan. Xander wil graag iets terugdoen voor Tina om te tonen dat hij spijt heeft.

Tina vertelde dat ze enorm geschrokken was op het moment van de feiten en dat de slag in haar gezicht een grote indruk
bij haar heeft nagelaten. Ze was aanvankelijk enorm kwaad en bang voor Xander en wilde hem liever niet onder ogen
komen.

Tina heeft wel een aantal vragen en verwachtingen. Ze hoopt dat Xander schuldinzicht heeft en dergelijke feiten nooit
meer opnieuw zal plegen. Ze zou graag enkele afspraken maken met hem, stel dat ze elkaar nog tegenkomen in de buurt.
Daarnaast wil ze een vergoeding krijgen voor de kosten (€ 300) die ze heeft gehad (een doktersvisite, nieuwe portefeuille
en inzittend geld). Tot slot hoopt ze dat Xander als symbolisch teken van herstel ook iets zou willen doen voor een goed
doel.

De verbintenissen

• Xander verbindt er zich toe om € 300 te vergoeden aan Tina mits een werkprestatie in het kader van het Provinciaal
Vereffeningsfonds.*

• Tina verbindt er zich toe deze financiële tegemoetkoming te aanvaarden voor het geleden nadeel en doet expliciet
afstand van elke rechtsvordering die voortvloeit of zou kunnen voortvloeien uit het bovenvermelde conflict.

• Xander verbindt er zich ook toe om tijdens de herfstvakantie één dag vrijwilligerswerk te doen bij het Rode Kruis.

• Xander en Tina maken de afspraak om elkaar in de toekomst te groeten als ze elkaar tegenkomen in de buurt.
Xander houdt er rekening mee dat Tina liever niet door hem wordt aangesproken.

*Bij de uitvoering van deze werkprestatie is Xander verzekerd via de BA-polis van vzw Parcours.

Indien de, bij deze overeenkomst betrokken partijen, zich niet houden aan deze verbintenissen, dan komt dit akkoord in totaliteit
te vervallen. Elke partij herneemt dan haar oorspronkelijke rechten.

Alle partijen zijn op de hoogte dat dit document aan het gerechtelijk dossier wordt toegevoegd en beschikken over een kopie. Ze
weten bovendien dat deze tekst geen afbreuk doet aan de mogelijkheid voor de eventueel gesubrogeerde partijen om op klassieke
wijze voor hun belangen op te komen.

Voor akkoord,

Datum: Datum:

Xander: Tina:

Ouders Xander:
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Nadat de herstelovereenkomst door zowel Xander en zijn ouders als door Tina wordt ondertekend, bezorgen we een kopie aan de
Procureur des Konings en volgt de herstelbemiddelaar de verbintenissen op.

Xander heeft ervoor gekozen om te werken via het Vereffeningsfonds. Op deze manier kan Xander via een werkprestatie zelf de
schade vergoeden en hoeven zijn ouders hier niet in tussen te komen. Wij gaan op zoek naar een werkplek voor hem en volgen
zijn werkprestatie op. Na de gepresteerde uren, 42 in totaal, wordt de € 300 rechtstreeks gestort op de rekening van Tina.

In de praktijk zien we veel mooie trajecten zoals dit van Xander en Tina, naar aanleiding van een diversiteit aan feiten gaande
van opzettelijke slagen en verwondingen, zedenfeiten, beschadigingen, diefstal met braak, …

We merken bovendien dat een herstelovereenkomst geen noodzakelijke voorwaarde is om van een geslaagde herstelbemiddeling
te kunnen spreken, het proces is minstens even waardevol.

Helaas zien we de laatste jaren een daling van het aantal herstelbemiddelingen dat wordt aangeboden in Vlaanderen, en dus ook
in Oost-Vlaanderen. Dit ondanks de focus van het recente decreet jeugddelinquentierecht op constructieve en herstelgerichte
reacties waarbij appel wordt gedaan op het opnemen van verantwoordelijkheid door de minderjarige en herstel ten aanzien van
het slachtoffer.

'Herstelbemiddeling' in cijfers

In 2021 kregen 281 slachtoffers en 332 minderjarige daders het aanbod om te bemiddelen rond het gepleegde delict.

In zowat 45% van deze dossiers engageerden zowel slachtoffer als dader zich om vrijwillig te bemiddelen. 38% van de jongeren was
betrokken bij opzettelijke slagen en verwondingen, 19% was slachtoffer van een diefstal en in 9% van de gevallen betrof het
beschadigingen of vandalisme.

281 9 % 19% 38%
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'Wat heb ik mij nu over het hoofd getrokken.'

Niets zo uitdagend als een puber, tijdens zijn vrije tijd, aan het werk te zetten in een periode van pandemie. Een dienst aan een
gemeenschap in de lappenmand is immers moeilijk als die gemeenschap die dienst maar amper georganiseerd kan krijgen. Veel
werkplaatsen konden in 2021 wegens ziekte of quarantaine van personeelsleden niemand vrijmaken om een gemeenschapsdienst
te begeleiden. Sommige werkplaatsen hanteerden verhoogde voorzorgsmaatregelen, nog andere waren zelfs gesloten. Omdat het
team afhankelijk is van deze samenwerking met externen, had dat ook een impact op de trajecten van de jongeren. De beschikbare
plaatsen worden eveneens bevraagd door werkgestrafte meerderjarigen en sociale tewerkstelling waardoor een match tussen
kwaliteiten en/of ervaring van de jongere en een beschikbare werkplaats niet altijd mogelijk was.

Nochtans blijft het opzet van een opgelegde gemeenschapsdienst dat er na een jeugddelict herstel gebeurt ten aanzien van de
samenleving. Het is een concrete vertaling van ‘verantwoordelijkheid opnemen’ en dat koppelen aan de mogelijkheid voor
jongeren om succeservaringen op te doen. We willen dat jongeren, ondanks het verplichte kader, kunnen testen wat ze kunnen en
graag doen. Soms komen ze daarbij tot onverwachte inzichten, zoals S. die na zijn gemeenschapsdienst van richting veranderde op
school omdat hij had ervaren dat hij eigenlijk liever met zijn handen en buiten werkt. Ook zijn er jongeren die na hun
gemeenschapsdienst de kans krijgen om op hun werkplaats een vakantiejob uit te voeren.

We vroegen enkele van onze werkplaatsen waar jongeren terecht komen, hoe zij kijken naar de trajecten die ze aanbieden en
waarom ze zich daarvoor engageren.

G E M E E N S C H A P S D I E N S T

Gent - vzw Free-Time - Waut

‘Free-Time is een proeftuin voor kinderen en jongeren. Een
boomgaard waar zij naar hartenlust in verschillende bomen
kunnen klimmen, maar ook kunnen rusten in het gras. Een veilige
omgeving, waar kinderen en jongeren naast klimmen, ook kunnen
en mogen vallen’. Wel, dat willen we ook betekenen voor jongeren
waarmee jullie werken. Kansen geven zit nu eenmaal in ons DNA.

Fijn is dat we bij aanvang niet weten wie er komt. Door onze
setting, waarbij veel 1 op 1 kan gewerkt worden, is er voldoende
tijd voor tussendoor-babbels en, waar nodig, passende
ondersteuning. Door de verscheidenheid aan taken kan er rekening
gehouden worden met de talenten van de jongeren. In onze
laagdrempelige werking waarbij respect voor elkaar een
belangrijke pijler is, kunnen jongeren zich ontplooien.

Een begeleiding is geslaagd als we kunnen terugkijken op
gesorteerd knutselgerief, gereinigde tenten, correct gestapeld
sportmateriaal én op een aangename sfeer die er was tijdens het
werk. Het geeft nog meer voldoening als we merken dat de jongere

tijdens de dertig of zestig uur dat hij bij ons was, een stukje van zijn hart in het werk gelegd heeft.

De meeste jongeren die meedraaiden in onze werking waren een heuse meerwaarde. Niet zelden kunnen we leren van hun
specifieke kennis en hun verfrissende blik en vragen. Ik denk hierbij aan ervaring en kennis van auto-onderhoud, kennis van verf
en vernis, lichttechnieken…

Af en toe zijn jongeren op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding. Je mag hen zeker meegeven dat in ons magazijn steeds ruimte is
voor vrijwilligerswerk en misschien wel een betaalde vakantiejob.

Met de begeleiders van vzw Parcours is het aangenaam werken. De spelregels voor de verschillende spelers zijn duidelijk; de
afspraken worden nagekomen en bij obstakels wordt er kort op de bal gespeeld.
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Kieldrecht-Beveren - vzw 4voeters in nood
Christophe

VZW 4voeters in nood bezorgt asieldieren; katten, honden,
knaagdieren en vogels, een nieuwe thuis.

Ik vind een gemeenschapsdienst geslaagd wanneer de jongeren op
tijd komen of bellen bij laattijdigheid en wanneer ze zich zo hard
inspannen terwijl ze in de maatschappij een dikke middelvinger
opsteken en het er niet toe doet om 10 minuten langer door te
werken.

Een babbel vind ik ook belangrijk. Komen werken kan iedereen,
maar ze moeten er iets uithalen. Ik geef ze de kans om te praten.
‘Hoe vond je je gemeenschapsdienst?’ ‘Leuk.’ ‘Wat heb je eruit
geleerd?’ Dan moeten ze even nadenken, maar dan komt er vaak:
‘je kan veranderen als je een slecht verleden gehad hebt.’ en ‘van
dieren krijg je veel vriendschap.’ Het is tof dat de minderjarigen
dat kunnen benoemen. Ze hebben duizend vrienden op de blauwe
planeet, maar uiteindelijk zeggen ze wel dat ze vriendschap kregen
van een hond. Dat geven ze ook terug en als mijn beesten genieten,
dan ben ik ook blij.

De jongeren stellen zich hier kwetsbaar op. Het is schoon om te zien hoe je door die imago’s kan geraken en het gewoon kan laten
smelten. Ik zeg hen: ‘je kan zacht en lief zijn en je mag voelen. Dat gaat misschien nog niet met mensen, maar probeer dat eens
met een beest, te voelen.’

Ik voel zelf dankbaarheid van de minderjarigen, omdat ik ze aanvaard zoals ze zijn. Ze moeten mij ook nemen zoals ik ben. Ze
weten dat ze van mij respect krijgen. Je ziet hen openbloeien en echt veranderen. Tegen het einde komen ze hier toe en zeggen ze:
‘Hé Christophe, hoe is het? Wat gaan we doen vandaag? Zou ik dat eens mogen doen?’ Ze komen zelf met voorstellen en dat geeft
veel voldoening.

Ronse - Kringwinkel Zuid-Oost Vlaanderen
Koen

Als sociale werkplaats bieden we werk aan op maat voor allerlei
mensen die in ‘het gewone circuit’ snel uit de boot dreigen te
vallen.

Een gemeenschapsdienst valt daar naar mijn mening perfect onder.
Het engagement komt vanuit de organisatie maar dient ook
ondersteund te worden door de begeleider. Ikzelf heb lange tijd in
de bijzondere jeugdzorg gewerkt en heb veel voeling met deze
jongeren, wat mij goed van pas komt tijdens deze begeleidingen.

Er dient bij de jongere een zekere motivatie aanwezig te zijn en
wederzijds respect is heel belangrijk. Duidelijke structuren en
werkafspraken zijn onontbeerlijk voor een goede slaagkans.

Een begeleiding opstarten is altijd wel spannend en het is iedere
keer afwachten hoe de jongere zich zal opstellen. Wat is de eerste
indruk? Zal hij snel aansluiting vinden? Is hij gemotiveerd?
Eens de jongere gestart is, valt er een druk van zijn schouders. Hij
wordt hier goed omringd want de collega’s zijn het ondertussen
gewoon dat er regelmatig jongeren voor een korte periode komen.

De meeste trajecten verlopen vrij positief. De jongere zijn ‘dankbaar’ dat ze bij ons hun traject mochten afleggen. Een
gemeenschapsdienst is geslaagd wanneer de jongere zich in die korte tijd heeft geïntegreerd in de groep en respect heeft
afgedwongen bij zijn collega’s. Dat wijst er op dat de jongere een goede basisattitude heeft getoond met de nodige inzet.

Ik ben van het principe dat iedereen een tweede, of zelfs meerdere, kansen verdient. Ik verwacht dan wel dat de jongere in kwestie
zijn kansen benut en zijn gemeenschapsdienst op een serieuze manier invult. Ik hoop dat de jongere stil staat bij de reden van zijn
gemeenschapsdienst, enig inzicht verwerft in zijn eigen gedrag en er lessen uit trekt uit voor zijn toekomst.

De grootste uitdaging van deze begeleiding bestaat erin om een goed evenwicht te vinden tussen het feit dat de tewerkstelling door
de jongere als een straf ervaren wordt en dat wij hen het gevoel willen geven dat hij welkom is. Het is ook een uitdaging om de
jongere genoeg ondersteuning en begeleiding te geven. Onze dagelijkse werking, het runnen van de winkel en de werkplaats, loopt
verder en de vaste medewerkers hebben ook nood aan begeleiding.
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Aalst - WZC De Toekomst vzw - Anja

In de keuken van het WZC De Toekomst kunnen jongeren aan de
slag.

Ik engageer mij voor de gemeenschapsdienst omdat ik vind dat
iedereen een tweede kans verdient. Niet iedereen heeft dezelfde
opvoeding en kansen gehad. Ik ben zelf mama en wil mijn goed
moederhart tonen, onafhankelijk van afkomst of kleur. Ik ben
gewoon zo, eerlijk en oprecht, daar sta ik achter. Als ik iets positief
kan meegeven, ook al is dat maar heel klein, dan ben ik tevreden
met deze inbreng.

Een gemeenschapsdienst is voor mij geslaagd als de jongeren zich
hebben opengesteld. Ik verwacht niet dat ze alles kunnen zoals het
vast personeel, maar beleefdheid en vriendelijkheid is wel
belangrijk. Die jongeren hebben goede zaken in zich. Ik ben blij
als dat hier naar boven kan komen en als ze zich goed in hun vel
voelen.

Ik weet dat ik veel kansen geef. Ik ben nochtans op de man af maar
ik kan veel verdragen, eigenlijk ben ik op dat vlak wat te braaf.

Of de begeleiding lukt, dat hangt af van jongere tot jongere, van hun karakter en opvoeding. Op sommige jongeren heb je vat maar
op anderen niet. Ik blijf altijd beleefd en vriendelijk, ik denk dat ze van die ingesteldheid sowieso iets meepikken. Eén keer had ik
een jongere die ik niet goed kon inschatten en dan denk ik wel eens ‘wat heb ik mij nu over het hoofd getrokken’. Maar, als het
niet goed loopt, kunnen we het ook altijd stopzetten.

De samenwerking met vzw Parcours verloopt vlot, alle begeleiders zijn open, vriendelijk en correct. Ik mag altijd direct mailen,
bellen en sms’en. Anders zou ik het niet meer doen.

Een gemeenschapsdienst is voor mij geslaagd als de jongere met een gemengd gevoel terugkijkt op zijn traject: hij is enigszins blij
dat het gedaan is en geeft anderzijds aan dat hij de collega’s of het werk gaat missen. Het is fijn als we de jongere daarna enkel nog
als klant terug zien.

Mijn ervaringen met gemeenschapsdiensten zijn voornamelijk positief. Het merendeel van de jongeren hebben een vlot traject
doorlopen, al heeft de ene al meer aandacht of bijsturing nodig dan de andere. De samenwerking met de trajectbegeleiders van vzw
Parcours verloopt ook vlot. Ze volgen de jongeren goed en van nabij op. Het feit dat ze af en toe ter plaatse komen en de jongere
bevragen, zorgt er voor dat er snel kan bijgestuurd worden. Ook wij, werkbegeleiders, worden nauw betrokken bij het traject. Ze
geven mij alvast het gevoel dat ik met vragen en bedenkingen steeds bij hen terecht kan.
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'Gemeenschapsdienst' in cijfers

Doorheen 2021 engageerden in totaal 99 jongeren zich voor een gemeenschapsdienst.

In totaliteit goed voor 4206 uren aan herstel ten aanzien van de maatschappij doorheen werkprestaties binnen openbare diensten en
vzw’s.

Bij de zoektocht naar een geschiktewerkplaats spelen telkens andere factoren een belangrijke rol. Zowillenwe bijvoorbeeldmaximaal
rekening houden met de feiten, de leeftijd, de interesses of de schoolrichting.

2021 betrof een bijzonder jaar daar veel werkplaatsen de deuren sloten onder invloed van de pandemie.

72% van de doorverwezen jongeren wisten hun gemeenschapsdienst op een verantwoordelijke manier af te werken.

Opmerkelijk: noteren wij bij de projecten van 30 uur een slaagpercentage van 85%, dan zien we dit percentage dalen tot net onder de
50% voor projecten langer dan 30 uur.

4206 72 %
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‘Ik ging ervan uit dat ik 20 uur lang een preek ging krijgen.’

Graag nemen we jullie mee in het leerproject. We krijgen doorverwijzingen vanuit de jeugdrechtbank (vaak 20 of 40 uur) of
parket (10 uur). Op jeugdrechtbankniveau ziet een leerproject er als volgt uit: We gaan met de jongeren in gesprek: ‘Wat is de
achterliggende behoefte van dit delict? Hoe kan je dit naar de toekomst toe anders aanpakken?’ We geven erkenning voor hun
eigen slachtofferschap, zoeken naar herstel van hun delict en pogen de kans op recidive te verkleinen. We werken dit uit op maat
waardoor een leerproject vaak resulteert in een traject met veel geuren en kleuren, variaties en vormen. Op parketniveau ligt onze
focus op het delict en denken we samen met de jongeren na over wat er speelt in de samenhang met dit delict. Op die manier
pogen we hun inzichten te vergroten, hun vaardigheden te verstevigen en hun bewustwording te stimuleren.

De coronacontext boorde onze creativiteit aan: wandelgesprekken, onlinegesprekken, staptochten, … Zoveel nieuws onder de zon
en het leverde ons waardevolle inhoud op. Het was letterlijk samen op pad gaan. Soms was er zelfs sprake van verhoogde
continuïteit omdat jongeren blij waren dat ze eens buiten mochten.

In wat volgt geven we jullie een inkijk in het leerproject vanuit het perspectief van de jongeren. Want wie kan het beter
verwoorden dan de minderjarigen zelf. De jongeren die we aan het woord laten hebben een geslaagd leerproject achter de rug.
Een positieve blik op een gedwongen kader, het kan.

L e e r p r o j e c t

Wat is een leerproject?

Mohamed: Een leerproject was voor mij het doen inzien van wat ik gedaan heb
en daarbij ondersteund worden. Zonder afbreuk te willen doen aan de slachtoffers,
hebben de feiten ook een impact gehad op mij. Het leerproject heeft me onder
andere geholpen om dit te verwerken. Daarnaast kreeg ik een beter zicht op het
pad dat ik aan het bewandelen was en hoe het ook anders kan. Er werd niet alleen
over de feiten gepraat maar ook over heel wat andere zaken zoals school,
vrienden, familie, … Ik merkte dat ik met verschillende zaken worstelde waarvan
ik me misschien niet bewust was en daardoor foute dingen heb gedaan.

Lotte: Voor mij was een leerproject een kans om even stil te staan bij dingen
waar je anders misschien niet bij stilstaat. Je krijgt een overzicht van wat er goed
loopt in je leven en wat de zaken zijn waarbij je wat hulp kunt gebruiken. We
bekeken samen hoe je je leven anders kunt aanpakken en welke oplossingen er
waren voor moeilijkheden. Daarnaast bood het leerproject de mogelijkheid om je
hart te luchten.

Jonas: Een leerproject moet je van de jeugdrechter volgen. Je moet wekelijks een
uur met je begeleider in gesprek gaan. In het begin keek ik hier wel tegenop, zo
elke week met iemand gaan praten. Maar ik merkte al gauw dat wanneer je je
inzet, zaken echt wel kunnen veranderen. Je leert omgaan met wat er gebeurde en
haalt er positieve dingen uit. Ik kan niet terugdraaien wat er is gebeurd, maar ik
kan er wel voor zorgen dat het niet meer opnieuw gebeurt.

Kamiel: Bij mij was het een beetje anders. Ik moest een leerproject volgen van
het parket. Dat betekent dat mijn dossier niet wordt doorgestuurd naar de
jeugdrechter indien ik het leerproject volgde. Indien ik me goed aan de afspraken

hield zoals aanwezig zijn en goed meewerken, zou de klacht geseponeerd worden. Als je vanuit het parket een leerproject moet
volgen is dat altijd 10 uur, terwijl een jeugdrechter veel meer uren kan opleggen. Daarnaast wordt er gewerkt rond één bepaald
thema zoals agressie, drugs, seksueel grensoverschrijdend gedrag, …
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Wat vond je goed aan de hulp?

Lotte:Mijn begeleider heeft me geholpen om
gebeurtenissen anders te gaan bekijken. Wanneer je iets
vanuit een andere hoek bekijkt dan dat je gewoon bent, kan
het er heel anders uitzien. Naast andere invalshoeken
ontdekken, vond ik het goed dat er ook naar oplossingen
werd gezocht voor mijn problemen. Ik had het gevoel dat
mijn begeleider me echt wou helpen met mijn
moeilijkheden. Ik worstelde toen niet alleen met de feiten
maar met nog een hele hoop andere dingen. Door de
gesprekken heb ik meer hoop en vertrouwen gekregen in
mezelf en in de toekomst.

Kamiel: Ik kan niet zo goed stilzitten en ben snel afgeleid.
Mijn begeleider ging met mij op zoek naar een manier van
werken die bij me paste. Daarnaast waren de gesprekken
interactief: we bespraken casussen, kreeg filmpjes te zien
over het thema waar ik rond werkte, … Het zorgde ervoor

dat wat ik leerde, veel beter bleef hangen. Achteraf besef ik dat ik eigenlijk mijn aandacht er goed kon bij houden en heel veel
onthouden heb. Wat ik ook goed vond is dat er bekeken wordt of ik mijn daden kan herstellen. Mijn slachtoffer was ermee
akkoord dat ik een brief schreef waarin ik probeerde uit te leggen waarom ik het gedaan had en vooral hoe het me spijt.

Jonas: Het is vooral de bedoeling om te leren uit wat je hebt gedaan. Door erover te praten, leer je er ook mee omgaan. Er wordt
vooral gewerkt aan het ‘besef’ en wat je zelf in de hand hebt om te vermijden dat zoiets in de toekomst opnieuw gebeurt. Ik vond
het ook goed dat er op maat gewerkt wordt. Je krijgt zelf ook wat inspraak over hoe het georganiseerd wordt. Ik praat
bijvoorbeeld gemakkelijker over moeilijke dingen wanneer ik ga wandelen dan in een gesprekslokaal. Mijn begeleider hield hier
rekening mee en zorgde voor de nodige afwisseling. Daarnaast kon ik echt over alles in gesprek gaan. Wanneer ik met iets zat of
iets had meegemaakt tijdens de week kon ik dit vertellen aan mijn begeleider en werd er geluisterd. Het luisteren was één ding
maar ik kreeg ook concrete tips om hiermee aan de slag te gaan. Het leerproject was op dat moment een soort reddingsboei.

Mohamed: Toen ik het leerproject opgelegd kreeg, ging ik ervan uit dat ik enkele uren een preek zou krijgen over de feiten, maar
dit was niet zo. Natuurlijk hebben we over de feiten gesproken wat best pijnlijk en confronterend was bij momenten, maar het is
zoveel meer dan dat. Verschillende onderwerpen kwamen aan bod waardoor ik een beter overzicht kreeg van het grotere plaatje,
van wat er echt speelde in mijn leven. Ik voelde me serieus genomen en werd niet veroordeeld toen ik me kwetsbaar opstelde.
Toen het leerproject startte was er zo veel chaos in mijn hoofd. Mijn begeleider hielp me zoeken naar woorden om op deze chaos
te plakken, waardoor het steeds gemakkelijker werd om alles terug te ordenen. De keuze om het anders te doen heb ik zelf
moeten maken. Mijn begeleider stond aan de zijlijn te supporteren en kon me af en toe een zetje in de juiste richting geven
wanneer ik het moeilijk kreeg.

Rond welke thema’s heb je gewerkt?

Mohamed: Rond de feiten en hoe het zover is kunnen
komen. Door de feiten werd ik definitief van school
geschorst. Dit had gevolgen op mijn leven. Opeens werd
mijn ritme en routine overhoop gegooid en vond ik het
moeilijk om mijn draai opnieuw te vinden. We stonden ook
stil rond familie en vrienden. Tegen mijn begeleider kon ik
open en eerlijk zijn maar daarnaast had ik weinig tot geen
mensen rondom mij die ik in vertrouwen nam. Ik wou mijn
familie en vrienden niet lastig vallen met mijn problemen.
Ik heb geleerd in het leerproject dat het soms nodig is om
mensen te vertrouwen, dat je mensen mag vertrouwen.
Waardoor ik me nu gemakkelijker open kan stellen en om
hulp vragen. Het leerproject wordt halverwege geëvalueerd
met, als dat kan, de ouders erbij. Dingen die ik thuis
moeilijk kon zeggen, werden hier wel bespreekbaar
gemaakt waardoor we beter met elkaar konden
communiceren.
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Kamiel: Agressie was het thema waaraan ik moest werken. Door verschillende methodieken kreeg ik een overzicht van wat me
juist kwaad maakte en hoe ik daarop reageerde. Van veel dingen was ik me eigenlijk echt niet bewust. Wanneer ik het visueel
voor me zag, was dit best confronterend. Maar daarnaast leerde ik de eerste signalen van kwaadheid herkennen en vooral andere
manieren om hiermee om te gaan.

Jonas: Ik heb een leerproject gekregen omdat ik feiten heb gepleegd, dus uiteraard gingen de gesprekken hier over. Ik voelde
veel schaamte rond wat er is gebeurd maar mijn begeleider maakte dit bespreekbaar. De schaamte ging deels liggen waardoor ik
wel gemakkelijker over mijn gevoelens kon vertellen. Rust vinden was voor mij ook belangrijk. We hebben bekeken waar de
spanning in mijn lichaam zit en wat er mij kan helpen om te ontspannen. Ik ontdekte dat sporten me hielp om mijn stress te laten
zakken. Daardoor geraakt mijn emmer niet meer zo vol en blijf ik rustiger.

Lotte: Voor het leerproject stond ik eigenlijk nooit stil bij mijn verantwoordelijkheid in de feiten en dacht ik niet na over het
slachtoffer. Tijdens het leerproject hebben we veel gesprekken gehad die te maken hadden met de feiten. Hierdoor ben ik mijn
fouten beginnen inzien. Daarnaast kwam ook school aan bod. Via de gesprekken heb ik vertrouwen gekregen dat ik mijn diploma
kan behalen. Dit vertrouwen is ontstaan omdat we bekeken hebben wat ik hiervoor nodig heb en hoe ik het kan volhouden.
Vriendschap was een belangrijk thema. We hebben bekeken wat goede en slechte vrienden zijn en hoever ik me door vrienden
laat meeslepen in het maken van mijn eigen keuzes.

Welke raad zou je willen geven aan de jongeren die na jou een leerproject moeten volgen?

Mohamed: Luister: denk niet dat je het allemaal zoveel beter weet, want vaak is
dat niet zo. Je kan bijvoorbeeld 20 uur doen alsof er niks aan de hand is of een
halve waarheid vertellen. Maar dan stap je na 20 uur buiten en is er nog niks
veranderd aan je situatie. Wanneer je je leerproject serieus neemt, dan kan er echt
iets veranderen en zijn je uren nuttig geweest. De begeleiders zijn mensen die
willen luisteren, willen helpen, maar je hebt het zelf in handen of je hier gebruik
van wilt maken. Zelf had ik het in het begin ook moeilijk, omdat de uren verplicht
zijn. Je moet aanwezig zijn, de gesprekken zijn niet vrijblijvend. Maar eenmaal je
je hierover zet dan zag ik het wekelijkse gesprek als een moment waar ik kon
ventileren en mijn lasten in het gesprekslokaal kon achterlaten. Week na week
voelde ik me een stuk lichter buiten komen. Ik zou zeggen: laat jezelf vallen. Je
wordt opgevangen en terug overeind geholpen.

Kamiel: Om eerlijk te zijn vond ik het soms lastig om naar de gesprekken te
gaan. Vaak was ik moe na een lange schooldag en ik heb al moeite om me te
concentreren. Mijn begeleider hield hier wel rekening mee en zorgde dat ik mijn
aandacht erbij kon houden. Wees dus eerlijk over hoe je je voelt want dan kunnen
er oplossingen gezocht worden. Je begeleider kan niet in je hoofd kijken dus
spreek. En hou vol. Ik ben blij dat ik heb doorgebeten en voelde me heel erg
opgelucht als de uren erop zaten.

Lotte:Wees vooral jezelf tijdens het leerproject. Probeer de begeleiders niet naar
de mond te praten maar wees eerlijk over je gevoelens en wat er allemaal in je
hoofd zit. Je kan pas geholpen worden wanneer je je open stelt. Denk na over je
acties en zet je toekomst niet verder op het spel. En vooral: geef de moed niet op!

Jonas: In het begin vond ik het wel moeilijk. Ik wist niet goed wat te verwachten maar mijn begeleider stelde me direct gerust en
daardoor kreeg ik meer vertrouwen. Ik dacht eerst dat ik uur na uur een soort ‘les’ zou krijgen, zoals je op school krijgt. Maar dat
is echt niet zo! Je begeleider houdt echt rekening met jouw manier van leren. De ene jongere die gaat misschien graag individueel
in gesprek. Een andere kan juist veel meer opsteken door iets te doen. Ze houden echt rekening met wat er bij je past.
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'Leerproject' in cijfers

We merken een stijging van zowat 15% doorwijzingen naar het leerproject.

Daar waar we vanuit het parket in 2020 10 vragen tot het uitvoeren van een leerproject ontvingen, zien we deze vraag in 2021 stijgen
naar 44.

In 2021 werden al deze trajecten individueel vormgegeven daar de groepswerking geschorst werd ten gevolge de coronapandemie.

143 44
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P o s i t i e f P r o j e c t

‘Een blanco blad, euhm, wat moet ik daarop schrijven?’

Thomas brak samen met een vriend in bij de plaatselijke voetbalkantine en stichtte brand in de
kleedkamer. De jeugdadvocaat vraagt aan de jeugdrechter om Thomas zelf een voorstel tot
reactie op het jeugddelict te laten doen. De jeugdrechter stemt in en vraagt een Positief Project
uit te werken van 30 uren.

Sinds 2019 is het Positief Project (PP) onze 5e afhandelingsvorm
en wordt in het decreet jeugddelinquentierecht omschreven als de
‘deelname aan een activiteit, een programma of een opleiding of
het uitvoeren van een taak of een project.

De minderjarige verdachte of delictpleger 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 gevolgen van
het gedrag of het jeugddelict en/of de veroorzaakte schade.’
Op parketniveau mag het Positief Project hoogstens 30 uur
bedragen. Is het Positief Project een voorlopigemaatregel opgelegd
door de jeugdrechtbank, danmaghetmaximaal 60 uur omvatten. Bij
vonnis kan de grens opgetrokken worden tot 220 uur.

Het opstellen van het Positief Project is een actief proces tussen
jongere, context, advocaat en PP-begeleider. Na goedkeuring

door de parketmagistraat of jeugdrechter wordt de uitvoering van het project door ons opgevolgd en achteraf wordt er
gerapporteerd. Dat is het opzet. Maar hoe gaat dat in de praktijk?

Hoe vul je een blanco blad in?

Bij een Positief Project ligt er een onbeschreven blad voor dat de jongere zelf mag invullen. De begeleiding gebeurt door onze
begeleiders. Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken we de feiten; de oorzaak; de gevolgen en brengen verschillende
aspecten in het leven van de minderjarige in kaart. Welke kwaliteiten heeft de jongere; in welke buurt woont hij; hoe ziet zijn
week er uit; wie is belangrijk in zijn leven; …?

We staan stil bij de mogelijke gevolgen die er zijn geweest voor eventuele slachtoffers en/of de ruimere samenleving en gaan na
of herstel tav deze andere partijen een optie is.

In de volgende getuigenissen vertalen we samen die bevindingen in een concreet voorstel aan jeugdrechter of parketmagistraat.

Wat werkt?

We hebben intussen al een 50-tal PP’s begeleid en zien een aantal factoren die volgens ons bijdragen aan het welslagen ervan.

Op maat werken: elk positief project wordt samengesteld, rekening houdend met de jongere, de eigen context en het
jeugddelict. Bijgevolg is elk samengesteld project uniek en op maat.

Kristian was vroeger actief in een jongerenkoor en wil die draad terug oppikken om zijn vrije
tijd opnieuw invulling te geven. Naast herstel tav het slachtoffer neemt hij het initiatief om het
koor nieuw leven in te blazen. De repetities hebben tot doel om samen met 6 andere jongeren
te repeteren en een optreden of opname met het koor te realiseren. Zo biedt hij ook andere
jongeren een zinvolle activiteit aan waarop ze trots kunnen zijn.

Olaf kreeg het aanbod om een Positief Project uit te werken naar aanleiding van druggebruik
- en handel. Olaf wil duidelijk maken aan de jeugdrechter dat hij helemaal clean is en van
plan is dat te blijven. In zijn Positief Project verbindt hij zich ertoe om plastesten af te leggen
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en zich te laten begeleiden door het CGG. Ook zal hij twee voormiddagen de zittingen van de
Drugsbehandelingskamer bijwonen. Zo kan hij uit eerste hand horen hoe verreikend de
gevolgen van druggebruik kunnen zijn. Vervolgens zal hij hierover een verslag schrijven en
dit aan de jeugdrechter overhandigen.

Inzetten op sterktes en leergierigheid: door in te zetten op kwaliteiten van jongeren zien we dit vaak resulteren in
positieve ervaringen.

Jens maakt zich zorgen over wat er allemaal gaande is in zijn wijk. Hij heeft het gevoel dat de
gemeente niet actief bezig is met de jongeren in zijn buurt. Jens zal een brief opmaken voor de
gemeente met daarin de vraag naar meer activiteiten. Hij wenst hierin zelf ook actief een rol
te spelen. Met beperkte ondersteuning van de PP-begeleider organiseerde hij een
voetbaltoernooi.

Renzo is een ‘wereldbekende’ skater met, op sociale media, een behoorlijk aantal volgers. Hij
kiest ervoor om tijdens de krokusvakantie gratis skatelessen te geven aan kleine kinderen.
Renzo doet dit zodanig goed dat de organisatoren hem vragen of hij tijdens de zomervakantie
opnieuw les wil geven, ditmaal bezoldigd.

Eigen keuze = meer gedragenheid: door zelf te bepalen wat een zinvolle invulling kan zijn van het PP, lijken ze de
inspanning ook beter vol te houden en tot een goed einde te brengen. Een link tussen engagement en de gepleegde feiten
zorgt daarbij voor een grotere zinvolheid van het project.

Thomas zegt dat hij sinds de feiten gestopt is met drugs gebruiken. Hij wil dit graag bewijzen
aan de hand van plastesten. Hij is ook bereid om een vroeginterventietraject te doorlopen om
geïnformeerd te worden over de gevaren en mogelijke gevolgen van druggebruik. Een eerste
afspraak is gemaakt bij Drugpunt. Thomas zal ook een zitting van de Drugbehandelingskamer
meevolgen. Hij zal hierover een opstel maken. Hij zal zijn twee vrienden proberen overtuigen
om mee te gaan.

Seppe en zijn mama geven aan dat hun verstandhouding niet al te best is. Er zijn vele kleine
irritaties. Mama voelt zich niet altijd gerespecteerd en Seppe vindt dat mama zich teveel
bemoeit. Seppe stelt voor om één keer om de twee weken te koken voor zijn mama en dat hij
samen met haar de boodschappen zal doen. Seppe zal iedere keer een fotootje nemen om aan
de jeugdrechter te tonen. Zes maanden later, wanneer het Positief Project is afgerond, geven
Seppe en zijn mama aan dat ze het veel fijner hebben samen.

Mogelijkheid tot inspraak: doordat jongeren zelf aan het stuur van een PP zitten, kunnen ze zelf hun
verantwoordelijkheid omzetten naar een concreet voorstel. Ze kunnen dat bovendien zelf toelichten en motiveren bij de
jeugdrechter of parket. Dat zorgt voor een andere betrokkenheid bij de jongeren dan het passief uitvoeren van een
opgelegde maatregel.

Martha is zichtbaar trots als de jeugdrechter haar laat weten dat haar PP ‘erg omvattend’ is
en goed uitgewerkt. Ze geraakt de eerste dag moeiteloos op haar eerste werkdag.

Haalbaarheidscheck: de haalbaarheid van een engagement en motivatie worden op voorhand getoetst en onderweg
opgevolgd. Dat maakt ook dat onderweg kan worden bijgestuurd.

Sem wil onder andere in zijn project opnemen dat hij zijn vrienden zal overtuigen om ook te
stoppen met drugs. Dat is echter moeilijk na te gaan. Hij beslist dan maar om zijn
engagement naar de samenleving in te vullen door als vrijwilliger zwemles en
watergewenning te geven in het zwembad bij hem in de buurt. Hij zal dit één keer per week
doen.

Vic nam in zijn Positief Project op dat hij, via een cursus, aan zijn sociale vaardigheden wilde
werken. Toen barstte de pandemie uit en gooiden de strenge maatregelen heel wat roet in het
eten. Ook na de versoepelingen werd hij geconfronteerd met ellenlange wachtlijsten.
Ondertussen richtte hij samen met een vriend een bedrijfje in tuinonderhoud op. De papa van
die vriend hielp hierbij en leerde hen de kneepjes van het vak en om te gaan met klanten. Vic
vroeg aan de jeugdrechter of deze opgedane ervaring niet kon gelijkgesteld worden met het
volgen van een training sociale vaardigheden. De jeugdrechter gaf haar akkoord.
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Steun van en voor de context: ouders blijken een positieve inbreng te (kunnen) hebben in de opbouw van een project.
Zij kennen hun kind meestal erg goed en kunnen goed inschatten wat haalbaar en wenselijk is. Daarnaast kan het
spreken over opvoeding thuis ook een steun betekenen of gesprekken openen die anders niet worden gevoerd.

Rune en ouders vinden het zinvol dat iemand samen met hen kan praten over de plek die
gamen inneemt in Rune zijn leven en over omgaan met impulscontrole. De regels en afspraken
daarrond zorgen immers vaak voor conflicten. Rune gaat daarom in begeleiding bij het CGG
voor een wekelijks gesprek met een psycholoog. Hij engageert zich om deze gesprekken
minstens tot en met de paasvakantie verder te zetten. Hij kiest ook voor enkele uren
vrijwilligerswerk. De ouders vragen om het Positief Project nog niet meteen af te sluiten na
de werkprestatie. De gesprekken met de PP-begeleidster geven hen de kans om het met het
gezin nog eens te hebben over afspraken en regels.

Aandacht voor de rechtswaarborgen: de advocaat kijkt bij het project toe op de proportionaliteit en redelijkheid van
het voorstel.

De advocate van Cédric maakt er ons op attent dat als vervangende sanctie een
gemeenschapsdienst van 30 uur werd vastgelegd in de beschikking. Ondanks de
doorverwijzing door de jeugdrechter (een project van max 60 uur), staat ze er op dat de duur
van het project die van de vervangende sanctie voor het PP niet overstijgt.

Nice to know:

Het voorstel tot een positief project hoeft niet alleen van de
jongere en jeugdadvocaat te komen.

Het parket of de jeugdrechter kan ook op eigen initiatief aan
de jongere voorstellen een plan op te maken als antwoord
op de feiten.

Een positief project is er niet enkel voor mondige jongeren
die kunnen reflecteren over het delict en de gevolgen ervan.
Door de manier waarop de feiten, de levensdomeinen van
de jongere en de context worden besproken in de
voorbereidende gesprekken, slagen jongere en context er
meestal in om een constructief voorstel neer te leggen.
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'Positief Project' in cijfers

21 jongeren kregen de kans een Positief Project uit te werken als reactie op het delict waarbij ze betrokken waren: druggebruik,
opzettelijke brandstichting, verkrachting, opzettelijke slagen en verwondingen, … 40% kreeg het aanbod vanuit de jeugdrechtbank,
60% van het Parket.

Met uitzondering van één jongere zagen alle minderjarige plegers hun voorstel tot Positief Project goedgekeurd.

40% 60%
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‘Zoals ik hem daar zag zitten tijdens dat gesprek, dat was niet meer de gast die die avond voor
mij stond!’

In 2021 begon Christel Nulens te werken voor vzw Parcours.

Christel werkte 16 jaar als contextbegeleider bij vzw APART maar koos na
al die jaren voor een nieuwe uitdaging als HERGO-moderator (en
herstelbemiddelaar).

We vroegen haar naar haar eerste ervaringen en inwerking in een jaar vol
coronagolven.

Dag Christel, welk aanbod doet het HERGO-team aan daders en slachtoffers van een jeugddelict en waarom?

Christel: Op initiatief van de jeugdrechter bieden we alle betrokkenen bij het delict de mogelijkheid tot een ontmoeting.
Slachtoffers, context en verdachten krijgen de kans om, begeleid door ons, te spreken over het verleden (wat is er gebeurd?), het
heden (welke gevolgen zijn er?) en de toekomst (wat zou een zinvolle vorm van herstel kunnen zijn?). We vragen ook een
vertegenwoordiger van de samenleving bij zo’n gesprek zodat die een inbreng kan doen en mee helpen zoeken naar herstel.

De jongere maakt na het kringgesprek een plan over aan de jeugdrechter met intenties ten aanzien van het slachtoffer, de
samenleving en zijn eigen context. Onze dienst volgt de uitvoering op.

Het doel is in de eerste plaats om mensen zelf stem te geven in de afhandeling van het dossier via een gesprek met de andere
partijen. Ik vind dat een goed uitgangspunt omdat iedereen zijn verhaal kan vertellen en de impact voor alle partijen duidelijk
wordt.

Wat werkt er in deze aanpak?

Christel: Er werken verschillende dingen op verschillende momenten. Bij aanvang hebben mensen veel aan de informatie die ze
van ons krijgen. Er zijn op dat moment veel vragen over het aanbod van de jeugdrechter maar ook over een mogelijke zitting,
burgerlijke partijstelling, wat een advocaat kan betekenen, …

We horen daarnaast vaak tijdens ons eerste contact dat het de eerste keer is dat iemand polst naar hoe het met hen gaat na de
feiten. Mensen appreciëren dat als gebaar vanuit justitie, ... ook al vallen wij, als dienst, daar niet rechtstreeks onder. Erkenning
krijgen maakt ook dat er vragen naar boven komen waar mensen graag een antwoord op willen.

‘Ah, ik hoor er dan toch nog iets van. Ik heb mij eigenlijk al afgevraagd of ze nog andere
feiten heeft gepleegd en vooral hoe haar ouders daar op gereageerd hebben.'

Als je als moderator voorspelbaarheid kan creëren over het verloop van zo’n HERGO, zie je dat mensen vertrouwen krijgen. We
proberen daarom zo laagdrempelig mogelijk te werken en bereikbaar te zijn zodat mensen zich kunnen voorbereiden op zo’n
groepsoverleg. We bespreken met hen wat ze nodig hebben om deel te nemen aan het gesprek en wat ze wel en niet willen
bespreken tijdens de ontmoeting.

‘Ik ben op mijn gemak voor dat gesprek want jullie gaan er bij zijn.’

Voor mezelf vind ik die voorbereiding belangrijk omdat ik dan goed weet wat de thema’s zijn aan beide kanten en dat ik de
overlap en de verschillen duidelijk heb. Het helpt om vooraf de feiten, de gevolgen en de verwachtingen in de diepte te
bespreken.

Tijdens het groepsoverleg merk je vaak dat de ontmoeting op zich helend kan zijn. Mensen stellen dan hun beeld bij over de
andere partij en ze kunnen bij de antwoorden op hun vragen zelf peilen of ze oprecht zijn. Er wordt daar ook echt naar elkaar
geluisterd en mensen halen vaak erkenning bij elkaar. Ik laat altijd iedereen uitspreken en ondertussen som ik op wat ze
aangeven: wat willen ze niet, maar wat vooral: wat willen ze wél? Dat opent vaak nieuwe perspectieven.

h e r g o
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Wij kunnen vervolgens de perspectieven van daders, slachtoffer en context analyseren en bespreekbaar maken. Kortom, het
volledige plaatje in handen nemen.

Dat was de reden dat ik hier wilde werken: er komen altijd twee verhalen samen waar we de gemeenschappelijkheid in zoeken. Ik
heb altijd gemerkt dat daar een tekort aan was. Zo’n HERGO is een unieke kans tot herstellen dmv een rechtstreekse ontmoeting
én ondersteund door twee moderatoren.

Het uiteindelijke resultaat komt van de partijen, niet van de HERGO-moderatoren.

Welke verschillen ervaar je met je vorige job?

Het grote verschil is dat ik vroeger begeleidde met de focus op gedrag en in de hulpverlening staat het belang van de jongere en
het gezin centraal. Als HERGO-moderator gaat het veel meer over het jeugddelict en over het belang van beide partijen. Welk
gemeenschappelijk belang hebben ze en wat kunnen ze voor elkaar betekenen? Het toekomstbeeld heeft hier een andere focus:
hoe kan je herstellen?

Ik merk dat ik op andere domeinen actiever moet zijn dan vroeger. Mijn eigen rol is meer gericht op het proces begeleiden, dan
dat ik inhoudelijk meedenk en zelf suggesties doe. Hier wordt de ‘uitkomst’ veel meer gemaakt door de partijen zelf.

Het werk nu is meer gestructureerd met duidelijke fasen en een richting. Er moeten knopen doorgehakt worden en van opnieuw
beginnen is niet zo vaak sprake als vroeger. Het opent ook nieuwe discussies: er komt een andere partij in beeld, …

Ik werk nu ook met andere professionelen samen, zoals de jeugdadvocaat of consulent.

Ik zie het als een kans geven, als een toevoeging aan de gerechtelijke afhandeling. Ik probeer het aanbod genuanceerd aan te
brengen bij dader en slachtoffer zodat ze een goede keuze kunnen maken over deelname. Ik doe dat door ruimte te laten voor het
persoonlijk verhaal en mee op zoek te gaan naar antwoorden. Het plaatje wordt compleet, of completer.

Hoe was het om je te moeten inwerken tijdens de periode van telewerk en coronamaatregelen?

Telewerk was ik reeds gewoon bij mijn vorig werk maar inwerken was echt niet zo tof. Zo leerde ik niet het voltallige team op
een korte periode kennen. Gelukkig is die schade intussen ruimschoots goedgemaakt. Ik ben zeer tevreden deel te mogen
uitmaken van dit team.

Zijn er misverstanden die je ervaart?

Soms is er bij partijen weinig geloof op het moment dat ze
nog weinig info hebben over het aanbod van de
jeugdrechter. Het is niet meteen duidelijk wat ze zich bij
een HERGO moeten voorstellen of er is weinig geloof in
justitie of in de goede bedoelingen van de jongere. Je merkt
dat de idee om met de andere partij te praten, ook na zware
feiten, nog te weinig vanzelfsprekend is.

Sommige verdachten vrezen dat het in hun nadeel zal zijn
als ze niet deelnemen. Of slachtoffers polsen bij ons wat de
motieven zijn van de andere kant om deel te nemen. Doen
ze dat om er makkelijk van af te komen? We leggen dan uit
dat een groepsoverleg voor iedereen vrijwillig is en dat de
inhoud van de uitwisseling niet op de zitting kan worden
gebruikt.

Voor sommigen is het een breekpunt dat er een ontmoeting zou doorgaan met de andere partij. Ik heb veel begrip als mensen er
voor kiezen om dat niet te doen. In dat geval bekijken we of een indirecte bemiddeling nog iets voor hen kan betekenen.

Alleen kan je nooit op voorhand voorspellen of mensen het willen of niet.

Ik wil toch benadrukken dat het een heel verrassend effect heeft als partijen elkaar ontmoeten. Betrokkenen kunnen daarna verder
met hun leven, ze krijgen antwoord op hun vragen en kunnen de feiten een plaats geven. Daar zit volgens mij de winst van een
herstelgericht groepsoverleg: dat iemand verder kan.
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'HERGO' in cijfers

Weontvingen in 21dossiers een vraag tot het organiseren van eenherstelgericht groepsoverleg.Hierbijwaren in totaal 35minderjarige
daders betrokken.

Voor 9 jongerenwerd het traject omgezet in een indirecte herstelbemiddelingwaar er zonder een ontmoetingmet het slachtoffer, werd
toegewerkt naar een herstelovereenkomst tussen beide partijen.

9 jongeren en 6 slachtoffers namen deel aan een HERGO.

5 trajecten konden niet opgestart worden daar het slachtoffer niet wenste deel te nemen of geen vragen of verwachtingen had.

In 7 dossiers (12 jongeren) zal pas in 2022 duidelijk worden of er al dan niet een HERGO zal plaats vinden.

21 5 9
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I n t e n s i e v e b e g e l e i d i n g n a k o r t v e r b l i j f

'Spijt dat het zover is moeten komen ... '

Wij stellen graag de vraag aan zij waar we het voor doen: hoe
kijken onze eigen cliënten en hun context naar deze
begeleiding? Dit hebben we vorm gegeven door bij jongeren
en ouders te peilen naar hun ervaring en beleving. We willen
hen bedanken voor hun medewerking en de openheid.

Gezinnen geven weer dat de stap om begeleiding binnen te
laten soms groot is. Je geeft immers een deel van je privé
bloot. Soms roept dit bij zowel jongere als ouder een bevreesd
gevoel op. Het gevoel van bekommernis, vrees en zelfs
huivering in een grote mix door elkaar. Toch getuigen
gezinnen, dat ze blij zijn met het luisterend oor dat geboden
wordt en de onbevooroordeelde houding van de begeleiding.
Doorheen emoties en onzekerheden kijken ouders terug met
dankbaarheid.

Dank voor de stappen in de goede richting. Dank voor het
helpen vinden van eventueel verdere begeleiding. Dank voor
verdere bruggen die gelegd zijn bij de jongere en context.

Voor verschillende ouders is de grootste troef van het IBK-
traject dat de weg naar dialoog open wordt gelegd, om zo de
jongere te helpen zijn gedrag in perspectief te plaatsen. En ook
om hem stil te laten staan en te leren reflecteren over de
mogelijke gevolgen. Keuze, niet enkel voor hun maar ook
voor anderen. Een ouder getuigt: 'De begeleiding legt de focus
op het vermijden dat de situatie van de jongere terug stagneert.
Dit door voldoende aandacht te hebben voor het verleden maar
vooral vooruit te werken, steun te bieden en de jongeren te
leren dat het ook anders kan.'

Ouders en jongere zijn het er over eens dat een positieve
benadering werkt. Dit creëert ,volgens getuigenis, een veilige
omgeving. Eentje waar er aan de slag kan gegaan worden met
de zelfredzaamheid van de jongeren. Een andere ouder getuigt
dat buiten het creëren van een veilige omgeving deze
benadering ervoor zorgt dat er een grotere motivatie was bij
hun zoon. Dialoog als werkend element. Alternatief voor het
op een negatieve manieren corrigeren wat vaak het
omgekeerde gedrag teweegbrengt.

Toch zien ze uitdagingen ... Waar ouders en jongeren het
meest op botsen is enerzijds de effectieve (wachtlijsten) en
anderzijds de relationele overdracht naar passende
vervolghulp. Een duurzaam begeleidingstraject biedt een

passende en zorgzame continuering om groeikansen aan het
gezin te blijven bieden. Het is niet makkelijk voor jongeren en
ouders om steeds opnieuw vertrouwensbanden op te bouwen,
zeker niet als de band tussen begeleiding en jongeren zo goed
zit.

Een mooie weergave van wat een IBK-traject betekent voor
jongeren en context, een begeleiding waar er methodisch
gehandeld word; vanuit het krachtgericht, oplossingsgericht en
herstelgerichte. De kracht van het traject ligt vooral bij de
intensiviteit en de doelgerichtheid van de begeleiding. Het
proactief aan de slag gaan om terugval te vermijden, maar ook
inspelen op noden en behoeften van gezinnen valt onder deze
begeleiding. Niet enkel het aanwezig zijn voor de jongeren en
hun context maar ook het actief betrokken zijn bij de jongeren,
dit door samen met de jongere aan de slag te gaan. Een IBK –
traject is geen afstraffing of sanctie, maar een hulpbron en
resource om vooruitgang in het leven van de jongere en
context te initiëren.

Als afsluister laten we U graag bezinnen over een mooie
zegswijze van een ouder over zijn IBK-traject. 'Het was een
geslaagd traject, eentje dat nieuwe kansen heeft geboden en
vooral de hoop heeft hooggehouden.'
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'Intensieve Begeleiding na Kortverblijf' in cijfers

In de projectjaren 2020-2021 werden in totaal 39 IBK-trajecten opgestart op vraag van de jeugdrechtbanken van Gent, Oudenaarde
en Dendermonde.

Vzw Parcours begeleidde in het werkjaar 2021, 12 van deze trajecten.

De overige werden opgenomen door samenwerkings-partners Obra Baken en vzw Apart.

De IBK-trajecten kennen doorgaans een vaste begeleidingsduur van 3 maanden waarbinnen intensief aan de slag wordt gegaan met
de jongere en zijn/haar context. Voor 40% van deze jongeren werd de begeleiding verlengd tot een totale begeleidingsduur van 6
maanden.
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'k weet wel niets doen is geen optie

't is oes al vele voorgedaan

Achteraf weet je wel ik stop nie

Had er niemand in de weg gestaan

Het Zesde Metaal




