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“Ik zal altijd herinneren wat voor verdriet en pijn 

ik mijn ouders en mezelf heb aangedaan .” 

Minderjarige 

“Het contact met een andere leefwereld stemt tot 

nadenken. Je bent vaak bezig met jezelf en vergeet 

soms dat anderen anders denken.” 

Els, veroordeeld tot 20 uur werkstraf 

“Ik kreeg de kans om me te bewijzen. Ik ben 

een echte klusser en dat werd geapprecieerd. 

Reïntegratie in de maatschappij is opnieuw 

een kans krijgen.” 

Piet, veroordeeld tot 250 uur werkstraf 

“Ik ben mij bewust geworden van mijn stommi-

teiten. Daarenboven bood die werkstraf me 

structuur in mijn leven waardoor ook de relatie 

met mijn vrouw verbeterde.” 

Roel, veroordeeld tot 150 uur werkstraf 

“Op het einde van mijn werkstraf hebben de 

mensen met wie ik werkte mij gezegd dat zij zon-

der mij de klus nooit geklaard zouden hebben.” 

Jan, veroordeeld tot 80 uur werkstraf 
“’k Heb er iets uit geleerd.” 

Minderjarige 

“Ik vond het leuk dat ik in contact kwam 

met andere mensen en dat ik die men-

sen een dienst kon bewijzen.” 

Minderjarige 

“’t Was nog tof om te doen maar 

soms een beetje lastig.” 

Minderjarige 

“Ik heb geprobeerd actief en 

enthousiast mee te werken.” 

Minderjarige 
“Het was vakantie en iedereen sprak 

dus af met elkaar en ik kon niet 

gaan. Maar het was maar 10 uur dus 

het viel mee.” 

Minderjarige 

“Ik heb mijn best gedaan. Mij gehouden 

aan wat ik had voorgenomen.” 

Minderjarige 

“Het deed me nadenken over hoe erg mijn 

daden zijn. Ik moest hard werken.” 

Minderjarige 

“Ik besef nu dat 50 uur 

een lange tijd is.” 

Minderjarige 

“Wanneer je iets doet dat niet 

kan word je daarvoor gestraft.” 

Minderjarige 

“Het contact was goed, vlot, alsof we 

mekaar al een aantal weken kenden.” 

Minderjarige 

“Ik vond het goed dat ze het feit nooit ter sprake brachten.” 

Minderjarige 

“De ene dag was het lastiger 

dan de andere dag.” 

Minderjarige 

“Ik heb beseft wat werken is.” 

Minderjarige 



WERKGESTRAFTE AAN HET WOORD 

Hoeveel uren moet je presteren? Waar 

voer je deze werkstraf uit? 

Van de rechter kreeg ik 185 uur opge-

legd, waarvan ik reeds 75 uur presteer-

de. Ik werk op de werkvloer van Halte-

R, bij Frederik. We werken momenteel 

in theater Antigone. Daar help ik met 

het plamuren en schuren van de mu-

ren. 

Wanneer kom je werken? 

Elke dag wanneer ik kan. Ik werk ook 

nog in een restaurant. Daar werk ik 

vaak ’s avonds waardoor ik dan overdag 

kan werken voor mijn werkstraf.  

Wat vind je van het werk? En hoe is de 

sfeer op de werkvloer? 

‘t Is geen lastig werk. De sfeer is chill. 

Heb je contact met andere personen 

op de werkvloer? 

Ja, gisteren kwamen er nog mensen 

werken bij Frederik. Het lukte goed om 

samen te werken. Het is voor mij niet 

nodig dat ik iemand leer kennen. Het is 

vooral belangrijk dat ik er snel van af 

ben. 

Wat valt er het meest mee aan jouw 

werkstraf? 

Dat ik binnen zit in de warmte. 

Wat valt er het meest tegen aan jouw 

werkstraf? 

Dat ik niet betaald word voor het werk.  

Heb je inspraak gehad in de keuze van 

de prestatieplaats waar je werkt?  

Ja, ze hebben gekeken naar mijn oplei-

dingen. Ik ben handig in alles.  

Eerst werkte ik bij de technische dienst 

van het OCMW van Wevelgem. Daar 

werkte ik ongeveer 2 weken. Aangezien 

ik  geen auto heb, was het voor mij zeer 

moeilijk om daar te geraken. Ik liet dit 

weten aan Kobe en zo mocht ik mee 

met Frederik naar Theater Antigone. 

Vind je het gemakkelijk om je werk-

straf te combineren met je gezinsle-

ven?  Welke impact heeft dit op je ge-

zinsleven? 

Ik woon nog bij mijn ouders.  

 

 

 

Wat vinden je ouders van deze straf? 

Mijn ouders vinden dit waarschijnlijk 

een goede straf. 

Vind je de werkstraf een gepaste straf?  

Nee, omdat het niet past bij wat ik heb 

gedaan. Hier (werkvloer Halte-R) zitten 

mensen voor vechtpartijen en drugs-

handel en die krijgen minder uren dan 

ik. 

Mocht de situatie zich toch nog voor-

doen, zou je dan een andere straf kie-

zen? 

Ja, ik zou kiezen voor een enkelband. 

We laten een werkgestrafte die werkt op de werkvloer van Halte-R 

aan het woord. Hij werkt er samen met enkele werkgestraften en 

Frederik van Halte-R. Momenteel zijn ze een extra ruimte aan het 

creëren bij Theater Antigone te Kortrijk. De nieuwe ruimte zal die-

nen als repetitieruimte en als extra theaterzaal.  

Theater Antigone vroeg aan de werkvloer van Halte-R om een 

repetitiebox te bouwen. Theater Antigone wil een bijkomend 

lokaal in hun pand creëren waar acteurs kunnen oefenen en waar 

eventueel ook kleinere voorstellingen kunnen gespeeld worden.    

Met de werkvloer startten we dit project vanaf het prille begin: 

een lege stockeerruimte. De werkbegeleider (Vanthournout Fre-

derik) werkte het plan uit. Samen met de personen met een 

werkstraf werd het houten kader tot 6 meter hoog geconstru-

eerd. Daar tegen kwamen vier lagen: isolatie, OSB en tweemaal 

Gyproc. Nu zijn de gasten bezig met het pleisteren en afschuren. 

Daarna komt nog het behang en het schilderwerk. Door de grote 

omvang van de ruimte (tot 6 meter hoog) is dit geen evidentie. 

Maar het is wel een heel grote meerwaarde voor Theater Anti-

gone. Ze krijgen op deze manier een duwtje in de rug, in een tijd 

waar ze nog sterker op hun financiën moeten letten.  



VORMINGSPAKKET: HALTE-R ON TOUR 
(VORMING ROND WERKSTRAFFEN OP MAAT VAN DE PRESTATIEPLAATS) 

Werkstraffen worden momenteel in een ruim netwerk in Zuid-West-Vlaanderen uitgevoerd. Sommige 

organisaties krijgen geregeld mensen met een alternatieve sanctie over de vloer, andere dan weer spo-

radisch. Toch gebeurt het dat medewerkers of verantwoordelijken van deze organisaties met bedenkin-

gen, bezorgdheden of vragen zitten. Ook andere vzw’s, organisaties of gemeentediensten die nog niet 

met ons samenwerkten, kunnen interesse tonen, maar ‘koud-water-vrees’ hebben. 

Om op deze behoefte in te spelen, werkten we een vorming uit op maat van onze meewerkende partners.  

 We schetsen het wettelijk kader en de algemene visie van een werkstraf. 

 We leggen uit wat de procedures zijn en geven een beeld van de praktijk van een werkstraf. 

 We gaan in op zowel bedenkingen als praktische bekommernissen: 

 De werkalliantie 

 Communicatie met een werkgestrafte 

 Omgaan met weerstand 

 De meerwaarde van een werkstraf 

 De wijze waarop mensen met een werkstraf worden ingezet in uw dienst wordt gezamenlijk met de medewerkers/

verantwoordelijken uitgewerkt. 

 We komen tot een positief beleid ten aanzien van personen met een werkstraf, dat breed gedragen wordt door de 

medewerkers. 

We gaan zeker in op de specifieke vragen die de medewerkers hebben en passen deze vorming aan op maat van de presta-

tieplaats. 

Deze vorming komen we graag ter plaatse in uw dienst/organisatie geven, op een moment dat het voor uw dienst het best 

past. Liefst in groep, maar ook individueel kunnen we toelichting komen geven. Mochten jullie interesse hebben in deze 

vorming, contacteer ons dan gerust: Kobe@halte-R.be. 



INTERVIEW STADSARCHIEF KORTRIJK! 

Jullie hebben heel recent een jongere zijn gemeenschaps-

dienst begeleid. Kunnen jullie je kort voorstellen? 

We zijn hier in het stadsarchief van Kortrijk en werken met 5 

stadsmedewerkers, 17 vrijwilligers en af en toe iemand van 

Halte-R of COHEsie.  
 

Hoeveel uren moest de jongere presteren? 

De jongere moest 55 uren werken. Hij deed hier de eerste 

helft van zijn uren en het is de bedoeling dat hij zijn resteren-

de uren op een andere plaats zal presteren.  
 

Welke taken hadden jullie vooropgesteld? 

Hij heeft geholpen bij 

het digitaliseren van 

bidprentjes. De bid-

prentjes worden eerst 

ingescand en daarna 

op de computer ge-

plaatst. Daar vind je ze 

terug in mapjes per 

familienaam. Als naam 

van het document gebruiken we de voornaam en het sterfte-

jaar. Ik kan me inbeelden dat het voor jonge gasten nogal 

saai werk is. 
 

Zijn al deze taken gerealiseerd? 

Verschillende namen werden goed verwerkt. Aanvankelijk 

had hij een paar foutjes gemaakt maar na de eerste dag heb-

ben we hem erop gewezen. Daarna heeft hij ze zelf verbe-

terd, waardoor hij niet meer diezelfde fouten maakte. 
 

Welke verwachtingen hadden jullie m.b.t. de gemeen-

schapsdienst? Zijn deze verwachtingen ingelost? 

Wij hebben enerzijds de verwachting dat een deeltje van het 

werk gedaan zal zijn. Hij heeft dat goed gedaan en dus bij 

deze gerealiseerd. Anderzijds hopen we dat hij er ook iets 

aan gehad heeft. En dat hij zal beseffen dat hij best geen 

tweede keer zoiets doet. Hij krijgt een tweede kans van de 

jeugdrechter en we verwachten dan ook dat hij die met bei-

de handen vastgrijpt en beseft dat hij iets recht te zetten 

heeft. 

Hoe werd de jongere opgevolgd? Was er constant begelei-

ding of werd de jongere aangesproken op zijn zelfstandig-

heid? 

De eerste dag hebben we kort uitgelegd wat er van hem ver-

wacht werd. Iedereen krijgt hier trouwens wat uitleg. Ook de 

vrijwilligers krijgen een blad met instructies hoe ze hun deel-

tje moeten verwerken en moeten daarmee dus aan de slag. 

De tweede dag heb ik hem op de foutjes gewezen en daarna 

is hij zelfstandig terug aan de slag gegaan. 

Kwam de jongere in contact met studenten en/of andere 

collega’s ? Zo ja, hoe werd hij voorgesteld en hoe verliep 

het contact? 

Met collega’s of studenten kwam hij niet in contact. Het 

Stadsarchief is niet echt een dienst waar veel jonge gasten 

komen. Hij kwam wel in contact met vrijwilligers en dan 

werd hij voorgesteld als een stagiair.  

 

Wat zijn jullie redenen om samen te werken met COHEsie 

en Halte-R om de gemeenschapsdienst of werkstraf te be-

geleiden? 

Er zijn 2 redenen. We zullen niet verbloemen dat we graag 

hebben dat een deeltje van het werk gedaan is. Daarnaast 

vind ik ook dat, als de (jeugd)rechter beslist dat ze een twee-

de kans moeten krijgen, wij daar willen aan meewerken. 

De voorbije jaren konden jullie in onze nieuwsbrief wel eens 

een interview vinden met een prestatieplaats. In deze editie 

laten we jullie kennis maken met de prestatieplaats het 

‘Stadsarchief van Kortrijk’. Hieronder leest u de ervaringen 

van de werkbegeleider. Veel leesplezier!  



Hendrik Consciencestraat 9  

8500 Kortrijk 

Tel.:  056/20 63 93  

Fax:  056/25 74 45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat… 

 … Maaike de trotse moeder is van Nora.  

 … Frederik vader geworden is van Roxan.  

 … Alain niet meer actief is binnen COHEsie.  

 … Sofie de nieuwe werkkracht is bij Halte -R voor regio Ieper.  

 … Halte-R zijn website onder handen genomen heeft.  

 … We jullie inzet enorm appreciëren bij het begeleiden van minder –en  

 meerderjarigen!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTGEGEVENS 

Hoogstraat 98/3 

8800 Roeselare 

 

Filip Van De Elzaslaan 48  

 8500 Kortrijk 

Dominiek Six  

0494/68.27.75  

dominiek@Halte-R.be  

Lore Van Loock  

0493/67.89.77  

lore@Halte-R.be  

Frederik Vanthournout  

0475/46.35.51  

frederik@Halte-R.be  

Kobe Corne  

0495/37.31.40  

kobe@Halte-R.be  

Dominiek Knockaert  

 0496/50.87.44  

dominiek.knockaert@cjgb.be  

Maaike Devolder 

0497/48.70.66  

maaike.devolder@cjgb.be   

Lennie Vansteenkiste    

 0496/50.87.81  

lennie.vansteenkiste@cjgb.be  

Jody Meyfroit  

0490/44.34.18 
jody.meyfroit@cjgb.be  

Sofie Vanhaeverbeke  

0473/53.82.62  

sofie.vanhaeverbeke@groepintro.be  

Minneplein 16 

8900 Ieper 

mailto:alain.soenens@cjgb.be

