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1. Missie en visie  

De missie van Halte-R is het voorkomen van recidive, door het maximaliseren van het aantal 

geslaagde werkstraffen.  Een werkstraf is geslaagd als het einde wordt bereikt en er een 

meerwaarde, nut is gecreëerd.  Waar nodig beoogt een werkstaf een re-integratie.  Dat 

impliceert een beweging van de gemeenschap naar de werkgestrafte en een beweging van de 

werkgestrafte naar de 

gemeenschap. 

Onze visie op het verhogen 

van de slaagkansen van een 

werkstraf is gebruik te maken 

van regionale 

omkaderingsteams.  In onze 

werking gaan we uit van drie 

krachtlijnen: 

 

 

Alles vertrekt van de verantwoordelijkheid van de werkgestrafte 

Alle relaties zijn gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen 

Het omkaderingsteam staat in de gemeenschap.1 
 

2. Algemene Cijfers 

2.1. Aantal dossiers 

We gaan steeds op zoek naar 

samenwerkingen om onze 

dienstverlening te verbeteren.  Een 

concretisering is de samenwerking 

met de werkvloer van Oostende  We 

bundelen onze eerste cijfers (aantal 

dossiers) In 2017 hopen we de 

samenwerking nog te verstevigen.  

                                                             
1
 Toelichting van deze krachtlijnen staan op onze website: www.Halte-R.be 

Schilderwerken SPWE basis Wevelgem 

Kastenbouw voor nationaal secretariaat Groep INTRO 
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In Halte-R merken we opnieuw een beduidende stijging van het aantal dossiers.  Deze stijging is 

hoofdzakelijk te wijten aan het stijgend aantal doorverwijzingen van het justitiehuis van 

Veurne/Ieper (zie 2.2).  Maar ook kunnen we een duidelijke stijging in het aantal BIS2 dossiers 

merken.  21 BIS dossiers komen uit Kortrijk (hetzelfde in 2015), 7 uit Brugge (3 in 2015) en 20 

uit Ieper/Veurne. (12 in 2015). 

 2012 2013 2014 2015 2016 

BIS 35 dossiers 

577 uren 

38 dossiers 

751,3 

36 dossiers 

794 uren 

36 dossiers 

715,5 uren 

49 dossiers 

1024 uren 

AWS 407 dossiers 

19820 uren 

348 dossiers 

15946,6 

370 dossiers 

15613 uren 

438 dossiers 

20323 uren 

465 dossiers 

23505 uren 

TOTAAL 442 dossiers 

20397 uren 

386 dossiers 

16698 uren 

406 dossiers 

16407 uren 

474 dossiers 

21038 uren 

514 dossiers 

24529 uren 

Deze stijging in aantal dossiers is ook te merken in het aantal toegekende uren, en vooral in de 

uitgevoerde uren (zie 2.5). 

Dit stijgend aantal uitgevoerde uren en dossiers werden begeleid door hetzelfde aantal 

personeelsleden. 

398 dossiers werden via ‘dispatching’ begeleid op externe werkvloeren, 116 Dossiers werden 

begeleid op de interne werkvloer van Halte-R in Roeselare en Kortrijk. 

                                                             
2
 Bemiddeling in Strafzaken.  Door de procureur wordt een dienstverlening voorgesteld als alternatieve straf om 

zo een rechtszaak te vermijden. 
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De stijging is vooral het sterkst op de werkvloeren.  Verhoudingsgewijs werden 31% van de uren 

op de werkvloer uitgevoerd.  Dit komt doordat meer dossiers rechtstreeks worden doorgestuurd 

naar de werkvloer en ook door het groter aantal dossiers met meerdere problematieken. 
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2.2. Soort Doorverwijzers 

 

Vanuit het justitiehuis van Brugge blijft de doorstroming stabiel.  Vanuit het justitiehuis van 

Kortrijk zien we na jaren van terugval opnieuw een stijging.  Dit kan wijzen op een stabilisatie 

van het aantal uitgesproken AWS/BIS. 

Maar vooral de stijging van het justitiehuis Ieper-Veurne valt op.  De samenwerking begint op 

volle toeren te draaien, de lijnen worden korter en dus de doorstroming wordt beter.  Een 

belangrijk deel van de groei van ons aantal dossiers en gepresteerde uren, is dan ook aan deze 

samenwerking toe te schrijven.   
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2.3. Huidige stand van zaken 

Het stijgend aantal dossiers is ook in de huidige stand van zaken te merken.  Er zijn beduidend 

meer dossiers lopend.   Het aantal dossiers in voorbereiding is echter licht gedaald.   

Dit is te verklaren omdat meer dossiers naar de werkvloer worden doorverwezen, waar geen 

tussenperiode is tussen intake en start.  Alhoewel de werkvloeren vaak volzet zijn, zijn er toch 

geen wachtlijsten in Halte-R.  Via dispachting proberen we voor deze mensen naar creatieve 

oplossingen te zoeken, zodat ze toch snel kunnen starten met hun werkstraf in een aangepast 

omkadering en met extra begeleiding. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aangemeld 467 458 443 386 406 474 514 

Voorbereiding 62 70 36 60 78 68 65 

Lopende 101 96 98 86 75 93 108 

Gestopt 

68 72 74 35 20 +30 

BNG 

47+13 

BNG 

65 

+19 

BNG 

Beëindigd 236 220 235 205 203 253 257 

 

Bij deze tabel is een belangrijke opmerking te maken.  Het sjabloon van registratielijst die we 

vanuit Vlaams Departement WVG krijgen opgelegd, verplicht ons ertoe om een dossier tweemaal 

te vermelden indien we een dossier intern doorverwijzen.  Het komt immers geregeld voor dat 

een dossier van één collega overgaat naar een andere collega.  Deze flexibiliteit is ook één van 

onze sterktes.  Op die manier kunnen we inspelen op veranderende situaties bij de 

werkgestraften, maar ook bij prestatieplaatsen. 

Bijvoorbeeld, bij een slechte uitvoering van een werkstraf op prestatieplaats wordt de cliënt 

doorverwezen naar de werkvloer.  Iemand heeft weerverlet of economische werkloosheid en 

wil deze vrije dag gebruiken om een stuk van zijn werkstraf uit te voeren.  Iemand verhuist 

naar een werkingsgebied van een collega in Halte-R.  Een prestatieplaats heeft acuut nood 

aan extra hulp en we kunnen iemand van de werkvloer doorverwijzen,… 

Zo merken we 19 dossiernummers die tweemaal voorkomen in onze lijst.  17 keer daarvan werd 

–zoals opgedragen- “B-“ (negatief beëindigd) genoteerd, maar werd de werkstraf verder gezet 

bij een collega in Halte-R.  1 maal “BNG” (Beëindigd nooit gezien) en 1 maal “V-“ (In 

voorbereiding).   

Van de 65 negatief beëindigde dossiers, werden er 17 intern doorgestuurd en kenden dus geen 

negatief uitkomst.  48 dossiers werden wel negatief stopgezet (18,7%).  Dit wil zeggen dat ons 

slaagpercentage opnieuw licht gedaald is.   

Dit is zoals eerder gezegd te wijten aan het groter aantal dossiers met cliënten met meer 

problematieken.  De werkvloeren kunnen de toevloed van deze dossiers niet aan, waardoor 
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sommigen toch ‘gedispatched’ worden naar een externe prestatieplaats.  Op deze plaatsen 

worden ze ingeschakeld in de organisatie en moeten ze zich houden aan de normale werkregels 

(op tijd komen, afwezigheden melden) wat de druk op dit deel van ons doelpubliek verhoogt. 

2.4. Doorlooptijden 

De gemiddelde doorlooptijd is 

licht gestegen.  Een dossier in 

Halte-R werd in gemiddeld 199 

dagen afgewerkt.  (tov 195).  

Wanneer we echter de 

mediaan van dit jaar (156 

dagen in 2016) vergelijken met 

vorig jaar (164 dagen in 2015), 

merken we dus een 

scheeftrekking.  De langere 

gemiddelde duurtijd is dus 

slechts veroorzaakt door 

enkele dossiers.  In 2016 werden 

de helft van de dossiers sneller 

behandeld dan in 2015.  

De helft van de cliënten hebben na 14 dagen een contract ondertekent en na nog eens 7 dagen is 

de helft aan het werk.  De helft presteert zijn werkstraf in 42 dagen. 

 

Het nieuwe KB bepaalt dat 10 maanden na ontvangst van het dossier de werkstraf moet 

afgewerkt zijn. Dat is in 2016 in 86,1% van de gevallen (2015; 87,8%).  
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2.5. Aantal uren 

 

De stijging in het aantal dossiers resulteert zich ook in het aantal gepresteerde en toegekende 

uren.  De stijging van de gepresteerde uren is minder uitgesproken, waardoor er minder ‘niet-

gepresteerde’ uren zijn.   

 

2.6. Prestatieplaatsen/ werkplaatsen 

Het gebied waarin Halte-R werkt, werd onderverdeeld in drie regio’s.  Iedere dispatcher is 

verantwoordelijke voor de opbouw en het onderhoud van het netwerk aan prestatieplaatsen in 

zijn regio.   
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grondgebied dispatching Halte-R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een gedetailleerd overzicht van de prestatieplaatsen waar werkstraffen  werden uitgevoerd, zijn 

te vinden in bijlage.  Hier lichten we de belangrijkste evoluties toe. 

In 2016  werden zoals verwacht de meeste werkstraffen uitgevoerd in Kring(loop)winkels, 

woon- en zorgcentra en verschillende gemeentediensten (containerparken, technische diensten 

en groendiensten)   

Naast deze goede samenwerkingen zien we echter nog steeds nieuwe prestatieplaatsen in de 

lijst opduiken.  We gaan immers steeds op zoek naar werkstraffen en prestatieplaatsen op maat 

en durven daarbij over de grenzen gaan (cf De Pinte, Komen, Moeskroen) en/of creatieve 

invullingen te geven.   
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In regio Noord is er een zware belasting te 

merken in de stad Torhout. Voornamelijk 

kunnen de werkgestraften daar terecht in het 

Diocesaan Centrum te Groenhove, de 

kringwinkel en het containerpark. Ook de 

kinderboerderij heeft zich sinds 2016 open 

gesteld om werkstrafuren uit te voeren. Dit is 

zowel een week- als weekendplaats.  

Ook in regio West werden het grootst aantal 

uren toebedeeld aan Huize Wieltjesgracht. 

Omwille van schilderwerken in een nieuwbouw 

was hier steeds een snelle opstart mogelijk. 

Met de stadsdiensten van Stad Ieper en Gemeente Zonnebeke is er een heel goede 

samenwerking. Hier konden veel uren gepresteerd worden in de technische dienst, groendienst 

en op administratief vlak in het archief of bibliotheek. 

We bemerken in regio West een stijgende nood aan weekendwerk. In 2016 werden 80% van de 

werkstraffen uitgevoerd in de week. Slechts 20% was weekendwerk. In tegenstelling tot de 

andere regio’s, werkt de kringwinkel niet op zaterdag en kan er in het containerpark te Ieper 

slechts 3,5 uren gepresteerd worden op zaterdag. Dit bemoeilijkt dan ook de plaatsing van 

mensen die tijdens de week tewerkgesteld zijn.  
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3. Inhoudelijk aanbod 

De twee omkaderingsteams werken in 3 regio’s voor 4 Justitiehuizen. (Kortrijk, Brugge, Ieper en 

Veurne. In elke regio is er een fysiek aanspreekpunt (Kortrijk, Roeselare en Ieper). 

De FTE zijn gebonden aan een regio, maar niet aan een JH. Omkaderingsteams bewegen zich 

over de gerechtelijke grenzen heen. Dit werkt efficiënter en bespaart kosten. De werkgestraften 

moeten zich niet verder verplaatsen dan nodig. 

3.1. Sterktes 

A. DE DISPATCHERS VAN HALTE-R 

 Halte-R beschikt over een uitgebreid en sterk netwerk waar mensen met een werkstraf 

hun werkstraf kunnen uitvoeren.  Dit maakt dat we een werkstraf op maat van de cliënt 

kunnen vinden.  Zowel qua regio als qua vaardigheden en kennis kunnen we de 

werkstraf laten aansluiten op de 

kenmerken van de cliënt.  Dit 

verhoogt de betrokkenheid van de 

cliënt en zodus ook de kwaliteit van 

het werk. 

 Halte-R slaagt er op deze 

manier telkens in om een aanbod uit 

te werken zodat de werkstraf binnen 

de 10 maanden uitgevoerd kan 

worden.  (BIS binnnen de 5 maanden) 

 Halte-R is werkzaam over een 

heel ruim gebied en beperkt zich niet door 

arrondissementele grenzen. 

 Halte-R stelt zich flexibel op.  Dit wil zeggen dat cliënten zowel ’s avonds als in het 

weekend contact kunnen hebben of op intakegesprek kunnen komen.  Daarnaast zijn we 

steeds bereikbaar voor prestatieplaatsen.  Dit is voor de prestatieplaats vaak een 

geruststelling om er ‘niet alleen voor te staan’.  Daarnaast toont deze flexibiliteit zich ook 

in de diverse invullingen en plaatsen 

waar een werkstraf kunnen worden 

uitgevoerd.  Vaak wordt niet nagelaten 

om met nieuwe prestatieplaatsen 

samen te werken.    

 We leggen geen beperkingen op inzake 

doelpubliek. 

 Halte-R zorgt voor een zo’n ruim 

mogelijke transparantie.  Er is vaak en 

intens overleg met de betreffende 

justitieassistenten. 

 Halte-R beschikt over een duurzame 

ploeg waardoor kennis en expertise 

kan opgebouwd worden.   Schilderwerken in Halte-R Roeselare 

Keukenhulp OCMW Rusthuis Biezenheem Bissegem 
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B. DE WERKVLOERBEGELEIDERS VAN HALTE-R 

 Halte-R bezit twee uitgebouwde ateliers en werkvloerbegeleiders met technische 

expertise.  Door de duurzaamheid van de begeleiders groeit de technische kennis maar 

ook de degelijkheid van de uitrusting van de ateliers.  Hierdoor zijn er duurzame 

werkrelaties ontstaan met subsidiërende instanties en externe prestatieplaatsen.   

 Op deze ateliers kunnen we projecten opdelen in haalbare taken aangepast aan ieder 

individu en zo arbeid uitvoeren met een hoge meerwaarde.   

 De uitgevoerde opdrachten bevinden zich in het hart van de gemeenschap. 

 Kennis en ervaring in het begeleiden van werkgestraften met meerdere problemen 

neemt toe. 

C. WISSELWERKING 

 De combinatie van een werkvloer en 

dispatcher verhoogt het kwaliteitsvol en 

flexibel werken enorm.  De voorbeelden 

zijn legio waarbij we mensen met een 

werkstraf direct enkele dagen kunnen laten 

meewerken op de werkvloer om dan later 

te dispatchen. We kunnen soms iemand 

een tweede kans geven op de werkvloer 

omdat er spanningen ontstaan op de 

prestatieplaats. En als we kunnen een 

prestatieplaats van meer mankracht voorzien op een piekmoment,… 

 Hierdoor krijgen de cliënten een gevoel van betrokkenheid.  Ze kunnen sneller starten 

met hun werkstraf.  Er wordt rekening gehouden met hun vaardigheden en kennis.  Bij 

vragen wordt steeds eerst gezocht naar een oplossing en dan pas naar het reglement. 

 Al deze kenmerken en de dynamiek waarmee een werkstraf door Halte-R wordt begeleid 

doet het slaagcijfer van de werkstraf toenemen.  In een schema ziet dit er uit als een 

omgekeerde vicieuze cirkel.  
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Gemotiveerde 
personen 
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Meubelrenovatie in opknapperij STAL13 Kortrijk 

3.2. Zwaktes 

 De FTE Noord/West komt voor een zorgvuldige begeleiding van de prestatieplaatsen en, 

in sommige gebieden, voor het noodzakelijk opzoeken van nieuwe prestatieplaatsen, 

soms in tijdnood door het stijgend aantal dossiers.  Hier wordt de maximumnorm 

overschreden met 30%. 

 De interne werkvloeren nemen 31% van alle gepresteerde uren op zich.  Dit jaar goed 

voor 7600 omkaderde uren of 58% boven de maximumnorm.  Om een werkstraf 

kwalitatief te kunnen omkaderen, met zorg en gericht op re-integratie, moet er een 

werkstrafbegeleider bijkomen. Vooral in het belang van de werkgestraften die toegeleid 

worden in opdracht van het JH Ieper en JH Veurne.  

 We merkten dit jaar een overbevolking van de werkvloeren.  Hierdoor konden er een 

tijdje geen personen met een werkstraf toegeleid worden naar de werkvloer in het 

weekend.   

 Daardoor moesten we deze mensen dispatchen waardoor dit een extra belasting voor de 

prestatieplaatsen met zich meebrengt. 

 Door de groter regio vraagt dit een grote inzet aan middelen, die al beperkt zijn. 

 We ontbreken administratieve en ICT ondersteuning 

 Er is geen vrijstelling voor coördinatie, waardoor dit bij de reeds goedgevulde 

taakopdracht komt.  De spreidstand van de coördinator van Halte-R die tevens op een 

overvolle werkvloer staat leidt tot groeipijnen.  Een verlies aan kwaliteit binnen de 

werking is het gevolg. 

 Twee halftimes geven veel mogelijkheden, maar zijn dubbel aanwezig op 

overlegmomenten, teamdagen, permanentie,…  waardoor hun begeleidingstijd zeer snel 

slinkt. 

 De beperkte financiering vanuit het Vlaams Departement Welzijn, Volksgezondheid en 

Gezin, zorgt ervoor dat we beroep moeten doen op organisaties  zoals Groep INTRO en 

lokale overheden zoals Stad Roeselare en Stad Kortrijk om de opdracht te doen slagen.   
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MOGELIJKE OPLOSSINGEN, TOEKOMSTIGE ACTIES HIERROND. 

 Met Halte-R willen we bijdragen aan een provinciale oplossing waardoor de bestaande 

middelen efficiënter worden benut. 

 Met het JH Ieper/Veurne bekijken hoe een bijkomende (1/2?) werkkracht op een interne 

werkvloer aan het werk kan in de regio Ieper/Veurne.  Gecombineerd met een 

bijkomende ½ werkkracht voor de interne werkvloeren voor het gebied van JH Kortrijk 

en JH Brugge, biedt dit mogelijkheden tot een duurzaam werkaanbod en lost dit de 

wachtlijst interne werkvloer Roeselare op.  Daarenboven biedt dit een antwoord aan de 

hoge nood voor een interne werkvloer in Ieper/Veurne en biedt het een oplossing voor 

een vermindering van het zaterdagwerk.  Zonder dat de vraag van onze klanten daar 

hinder van ondervindt. 

 Kan de coördinatie overgeheveld worden naar de opdrachtgever (afdeling 

justitiehuizen)? Zodat die de regie stevig in handen houdt, uniformiseert en met de 

aanwezige administratie ondersteunt? 

4. Capaciteit van het project 

4.1. Mankracht om dossiers te omkaderen 

Er zijn twee omkaderingsteams. Omkaderingsteam Zuid en Omkaderingsteam Noord/West (zie 

eerdere kaartjes van het werkingsgebied). In elk omkaderingsteam wordt 1 FTE dispatcher en 

1FTE werkvloerbegeleider ingezet.  

In 2016 werkte de FTE dispatcher Zuid 4/5 in de maand januari. Een ½ FTE dispatcher Noord 

ging in zwangerschapsverlof en werd vervangen voor 4 maanden. De duurzaamheid van de 

betrekkingen voor de begeleiding van uitvoering van werkstraffen werd behouden door het 

aanbieden van een extra ½ FTE voor het begeleiden van GAS gemeenschapsdiensten in de regio 

Roeselare. (met het vrijgekomen budget door de verhoging van de subsidie voor het forfaitair 

loon). 

Met deze mankracht begeleiden we werkstrafuren uit de verschillende Justitiehuizen. 

Figuur 1: uitgevoerde uren voor de verschillende justitiehuizen 

 

61% van de uitgevoerde uren werkstraf waren dossiers vanuit het justitiehuis Kortrijk.  Als we 

hierop inzoomen zien we dat deze dossiers over de vier FTE van Halte-R worden verdeeld. 
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Figuur 2: ingezette capaciteit voor JH Kortrijk 

 

Voor de 19% van de uitgevoerde uren vanuit het justitiehuis Brugge is deze verdeling minder 

gelijk.  Een heel ruim deel 69% wordt uitgevoerd door dispatching Noord/West 

Figuur 3: ingezette capaciteit voor JH Brugge 

 

Voor de 15% van de uitgevoerde uren van het justitiehuis Ieper is deze trend nog duidelijker.   

Figuur 4: ingezette capaciteit voor JH Ieper 

 

En zien we deze trend ook terug komen in het deeltje van de uitgevoerde uren voor het 

justitiehuis Veurne. 
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Figuur 5: ingezette capaciteit voor JH Veurne 

 

Hoe verhoudt  zich dit tot de norm?: 

De dispatchers bevinden zich in de veilige zone. (+- 85 afgesloten dossiers/FTE). 

            Dispatcher Zuid: 103 

afgesloten dossiers (dat is de 

maximum norm). 

            Dispatcher Noord: 136 

afgesloten dossiers (dat is 30% 

boven de maximum norm). 

De werkvloeren moeten volgens de 

norm tussen de 1600 en 2400 uren 

omkaderen. Beide werkvloeren 

omkaderden 3800 uur. Dat is beide 

1400 uur boven de maximum norm en zou moeten uitmonden in een bijkomende werkkracht. 

Er is geen bijkomende capaciteit meer voor handen.   

830 
71% 

338 
29% Dispatch Noord

werkvloer
Noord

Afbraak Velodroom en opbouw dansvloer en petanquevelden 
voor Stad Kortrijk 
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5. Samenwerking met Partners 

5.1. Prestatieplaatsen  

De cruciale factor in de uitvoering van een werkstraf zijn de prestatieplaatsen.  Zonder hun 

medewerking kan men geen werkstraffen laten uitvoeren.  De zorg voor de prestatieplaatsen is 

dus heel belangrijk.  Daarom zorgen we vanuit Halte-R voor korte lijnen.  Ze kunnen ons 

permanent bereiken, zodat we hen direct ondersteuning kunnen aanbieden.  Daarnaast is één 

dispatcher verantwoordelijk voor zijn eigen prestatieplaatsen.  Dit zorgt voor duidelijkheid en 

vertrouwdheid. 

In het werkingsgebied van Halte-R loopt de samenwerking met de prestatieplaatsen al jaren 

vlot.  We hebben een goed 

netwerk van prestatieplaatsen 

die overtuigd zijn van de 

meerwaarde van het werken 

met personen met een 

werkstraf.  Daarnaast kunnen 

we iedere jaar opnieuw nieuwe 

prestatieplaatsen warm maken 

om een werkstraf in hun 

organisatie te laten uitvoeren. 

Dankzij dit ruim en divers 

netwerk, kunnen we mensen 

heel flexibel te werk stellen.  Voor 

mensen die beperkte vervoersmogelijkheden hebben, kunnen we prestatieplaatsen in eigen 

regio aanbieden.  Voor mensen die enkel in het weekend of zelfs enkel op zon- en feestdagen 

kunnen werken, hebben we prestatieplaatsen die dan een extra hulp kunnen gebruiken.  Voor 

mensen met heel gespecialiseerde vaardigheden gaan we op zoek naar een prestatieplaats die 

net deze vaardigheid goed kan gebruiken.  Voor personen met een beperking (op diverse 

levensgebieden), kunnen we een prestatieplaats vinden, waar ze ook een nuttige wederdienst 

kunnen uitvoeren. 

We willen oprecht een woord van dank bieden aan al onze prestatieplaatsen.  We beseffen heel 

goed dat de opvolging van een werkstraf voor een verantwoordelijke van een keuken, 

technische dienst, werkbegeleider,… een extra taak inhoudt.  Deze inspanningen resulteren niet 

altijd in een goed uitgevoerde werkstraf, maar toch kunnen we blijvend beroep doen op het 

engagement van deze mensen.  We danken hen voor hun flexibiliteit, voor hun openheid en voor 

hun correctheid.   

 

  

Magazijnwerk in Kringwinkel Midwest 
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5.2. Steden 

A. STAD ROESELARE 
Stad Roeselare zorgt reeds jaren voor de financiële en personele omkadering van het project.  

Naast de voorschot van de lonen zorgt de stad ook voor  de opleg van drie FTE   Daarnaast zijn 

we hen dankbaar dat ze de 20.000€ aan werkingskosten willen doorstorten aan Groep INTRO 

om de personeelskosten die deze vzw draagt ivm Halte-R  te temperen. 

In 2017 wordt de werking van 

Halte-R geëvalueerd binnen de 

nieuwe uitvoeringsbesluiten.  Van 

daaruit wil men een nieuwe 

toekomstvisie uitwerken over de 

verankering van Halte-R.  Dit zal 

nieuwe structuren en een nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst met 

zich meebrengen tussen Stad 

Roeselare en Groep INTRO vzw. 

B. STAD KORTRIJK 
In 2016 konden we de samenwerking met Stad Kortrijk concretiseren in een 

samenwerkingsakkoord.  Er worden jaarlijks 500 uren gepresteerd door  Halte-R voor Stad 

Kortrijk binnen het kader van “evenementen en verenigingen”.  Hierover staat een financiële 

inbreng van 5000€.  Op het einde van het jaar wordt een evaluatieverslag opgesteld over de 

gerealiseerde werking en een financieel overzicht waarbij de besteding van de toelage in functie 

van de doelstelling wordt aangetoond.  De overeenkomst geldt voor 3 jaar.   

C. OVERIGE GEMEENTEN 
Met de overige gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen hebben we geen samenwerkingsakkoord, 

maar wordt vaak samengewerkt om werkstraffen uit te voeren.  Met de ene gemeente lukt de 

samenwerking vlotter dan met de andere. 

6. Sensibilisering 

6.1. Samenwerking met Cohesie 

In 2016 werd de samenwerking met Cohesie, een afdeling van het vzw Centrum jongeren- en 

gezinsbegeleiding, bestendigd.  Deze dienst organiseert herstelgerichte afhandelingen voor 

minderjarigen die als een misdrijf omschreven feit pleegden. 

De samenwerking concretiseert zich vooral in de profilering naar de prestatieplaatsen toe.  Dit 

jaar kozen we er niet voor om opnieuw een trefdag te organiseren.  We werkten wel een 

bedanking uit in de vorm van nestkastjes die op de werkvloer van Halte-R werden gemaakt.  

Rond Pasen zou deze verdeeld worden in de regio Kortrijk. 

6.2. Website/facebookpagina 

Op onze website (www.halte-R.be) staat in eerste instantie onze contactgegevens en  nuttige 

informatie omtrent de werkstraf.  Maar de website wordt op regelmatige tijdstippen aangevuld 

met concrete voorbeelden en verhalen. 

Groenonderhoud bij de Gemeente Anzegem 
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Onze facebookpagina (www.facebook.com/omkaderingsdiensthalter/) is echter een tool waar 

we makkelijker kleinere berichten en foto’s op kunnen achterlaten.  We merken hierbij een 

behoorlijke respons.   

6.3. Voorstellingen  aan derden 

Ook in 2016 kwamen diverse personen op bezoek om onze werking van naderbij te leren 

kennen.  We kregen o.a. bezoek van gerechtelijke stagiairs vanuit het justitiehuis Brugge en 

Kortrijk. 

6.4. Andere manieren 

De belangrijkste manier om de werkstraf uit te dragen als een zinvol alternatief, is de 

dienstverlening van Halte-R en het persoonlijk contact met zowel de prestatieplaatsen, de 

werkgestraften, de rechterlijke actoren en de diverse overheden. 

7. Draagvlak voor het project binnen  

Groep INTRO 

Zoals eerder vermeld werden we voor een stuk financieel gedragen door Groep INTRO.  

Daarnaast willen we in Groep INTRO meer en meer op zoek gaan naar een ruimer draagvlak.  

Heel concreet en voor de hand liggende is de samenwerking met de werkvloer in Oostende.  

Maar ook op andere gebieden wordt naar een uitwisseling en/of samenwerking gezocht.  

Voorbeelden zijn het adapteren  van het documentensysteem, overleg in opmaak facturen met 

andere sociale economieprojecten,…  

Meubelen voor en inrichting van nationaal secretariaat Groep INTRO 

http://www.facebook.com/omkaderingsdiensthalter/
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8. Appendix 

8.1. Dispatching Halte-R: Gepresteerde uren per prestatieplaats 

REGIO ZUID                
KORTRIJK                   2758,5 
605 Kringloopcentrum Zuidwest-Vlaanderen Marke 
326 KTA de 3 Hofsteden* 
307,5 Ocmw rusthuis St-Jozef Kortrijk 
271 Kringloopwinkel Kortrijk 
245 Directie communicatie en recht cel archief Kortrijk 
231 RVT De Pottelberg 
174 Constructief vzw Kortrijk 
150 De Kreun Kortrijk 
120 Groep Intro Kortrijk 
99 Containerpark Kortrijk 
80 Sint Michiel vzw Kortrijk 
40 Accent Centrum voor Ambulante Revalidatie* 
25 Poortgebouw V-Tex 
23 Stadsboerderij Kortrijk 
22 CAW ZWVlaanderen  
10 De Branding Kortrijk 
MENEN                       860,4 
370,4 MIROM Menen 
142 AZ Delta Menen 
133 Katimoe poezenasiel 
124 Kringloopwinkel Menen 
68 WZC OLV Middelares Rekkem 
30 Wereldtuin Menen 
23 Eigen woonst 
WAREGEM                  711 
358,5 Kringloopwinkel Beveren-Leie 
207,5 Sport.Vlaanderen Waregem 
80 VzW kindercentrum Waregem 
65 OCMW Thuiszorg klusjesdienst Waregem 
MOESKROEN              457,5 
245 Ferme Saint Achaire  
212,5 S.P.A. Mouscron dierenasiel 
KUURNE                      409 
274 RVT Heilige Familie Kuurne 
110 ZOWE WAAK Kuurne 
25 Milieudienst Kuurne 
ZWEVEGEM                312 
191:30 Kringloopwinkel Zwevegem 
66 Dierenasiel de Leiestreek 
32 Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen 
23 T Alternatief zwevegem 
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WEVELGEM                256,1 
92 SPWE Basisschool Wevelgem 
84,6 MIROM containerpark Gullegem 
37,5 WZC Sint-Jozef Moorsele 
42 Bibliotheek Wevelgem 
ANZEGEM                    203 
123 Gemeentedienst Anzegem 
80 St Vincentius rustoord Ter Berk Anzegem 
LENDELEDE                102,75 
102,75 IVIO Recyclagepark Lendelede 
AVELGEM                    125 
125 Kringloopwinkel 
KOMEN                         86 
86 S.P.A.Comines-Warneton dierenasiel 
WIELSBEKE                 65 
65: OCMW  
HARELBEKE                60 
60 Hise Harelbeke 
DE PINTE                      46 
46 Go! Scholengroep 24 

REGIO NOORD 
ROESELARE               1878 
324 Stadsdienst documentbeheer Roeselare 
250 WZC De Zilverberg 
211 Sportdienst stadsdienst Roeselare 
200 Eco Velo Roeselare 
179 AZ Delta 
160 Kringwinkel Midwest Roeselare 
145 WZC Sint-Henricus Roeselare 
120 DIPOD Stad Roeselare 
91 De Lochting 
86 Groep Intro Roeselare 
80 Politiezone RIHO 
30 T klokje Roeselare 
2 Dierenasiel Blauw KRUIS 
TORHOUT                    1102,5 
512 Kringwinkel Torhout 
355 Diocesaan centrum Groenhove 
120 Kinderboerderij 
75,5 Wijnendaele scholengroep Torhout 
60 Dominiek Savio 
40 Containerpark Torhout 
TIELT                           657 
248 Mivalti vzw Tielt 
200 RSVK Tielt 
135 IVIO Containerpark Tielt 
74 Kringwinkel Tielt 
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ICHTEGEM                   807,5 
340 Wonen en werken OCMW Ichtegem 
250 Containerpark Ichtegem 
177,5 Groendienst Ichtegem 
80 WZC Sint-Anna 
IZEGEM                       539,5 
441,5 RVT + WZC 
278 IVIO Containerpark Izegem 
15 Kringwinkel Izegem 
12 ‘t Venster 
INGELMUNSTER         533.5 
314 Kringwinkel Ingelmunster 
128 IVIO Containerpark Ingelmunster 
91,5 Gemeentebestuur Ingelmunster groendienst 
BEERNEM                   382,75 
276 Loca Labora Bulskampveid Beernem 
90 Psychiatrisch Centrum Sint Amandus Beernem 
23,5 Kringwinkel ’t Rad Beernem 
MEULEBEKE               281 
186 WZC Sint Vincentius Meulebeke 
95 IVIO containerpark Meulebeke 
LICHTERVELDE          201 
99 RVT Sint-Jozef Lichtervelde 
102 Containerpark 
ARDOOIE                    200 
200 IVIO Containerpark Ardooie + Pittem 
ZEDELGEM                 160 
160 Kringwinkel Zedelgem 160 
GITS                             130 
70 De Waaiberg 
60 Dominiek Savio Instituut Gits-keuken 
WINGENE                    120  
120 WZC Maria Ter Ruste 
ZWEVEZELE                68 
68 Ruiterclub vrijgeweid Zwevezele 
EERNEGEM                 80 
80 RVT Sint Anna Eernegem  

REGIO WEST 
IEPER                           1714 
338 WZC Huize Wieltjesgracht 
260 WZC Wintershove – Zwarte zusters Ieper 
200 Stuurkracht 2 
166 Jan Yperman Ziekenhuis 
130 WZC Huize Zonnelied 
124 Stadsarchief 
120 VZW Ons Tehuis 
110 Stadsbibliotheek 
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109 VZW Matthijs 
92 WZC Huize Sint-Jozef 
20 Kringwinkel West 
20 Stad Ieper - Groendienst 
20 KSA De Stormklokke 
5 VZW Vondels 
ZONNEBEKE                  370 
218 Gemeente Zonnebeke 
152 Huisdierenopvang Zonnebeke 
KOEKELARE                    147 
147 Gemeentebestuur Koekelare-Groendienst 
KORTEMARK                  140 
140 Containerpark 
HEUVELLAND                101,5 
34,5 VZW De Bosgeus, Nieuwkerke 
27 WZC St. Médard, Wijtschate 
20 VZW De Pelgrim, Wulvergem 
20 ’t Folk, Dranouter 
MOORSLEDE                  52 
32 WZC Maria Middelares, Moorslede 
20 WZC Mariënstede, Dadizele 
HOUTHULST                   50 
50 Gemeentedienst Houthulst – technische dienst 
LANGEMARK-POELKAPELLE      40 
40 WZC De Boomgaard 
POPERINGE                     36 
20 OCMW Poperinge 
16 Containerpark 
STADEN                           26 
26 Containerpark Staden 
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8.2. Werkvloer Halte-R: Gepresteerde uren per opdrachtgever 

Datum 

 

werk voor 

Januari 

2016 

Opbouwen Indisch inleefdorp  Globo vzw 

Alle lokalen voorbereiden en schilderen Paspartou Sint-Idesbald 

Opzetten en afbreken 100 dagen Stad Roeselare 

Schilderwerken Drugzorgcentrum Kompas 

Opknapwerken en schilderwerken Centrum voor Basiseducatie 

februari Bouwen fietsatelier Onze Kinderen Rumbeke 

Opknapwerken  CAW Menen 

Schilderwerken Drugzorgcentrum Kompas 

Schilderen krukjes  VBS De Watermolen Heule 

maart Opzetten carnaval tent Stad Roeselare 

Archief verhuizen Stad Roeselare 

Schilderwerken Drugzorgcentrum Kompas 

Ombouwen leesbus Sint-Amandscollege  

Meubels De Kreun 

Verhuis  Bibliotheek Wevelgem 

April 

s 

Afbraak Velodroom Stad Kortrijk 

bloembakken Sint-Jozef 

Verhuis Bibliotheek Wevelgem 

Schilderwerken Stadsboerderij 

Mei  Muren plaatsen, rekken plaatsen Kringwinkel Izegem 

Verhuis Bibliotheek Wevelgem 

Opzetten panelen tentoonstelling 

Leenblokker 

SASK Roeselare 

Schilderwerken Drugzorgcentrum Kompas 

Schilderen bureaukasten  Antigone Kortrijk 

Schilderwerken Drugzorgcentrum Kompas 

Opbouw dansvloer Sinksenfeesten Stad Kortrijk 

juni Bewegwijzering plaatsen The Green Line De Spil 

Roeselare 

Rekken plaatsen, muren plaatsen, toog 

maken 

Kringwinkel Izegem 

Opruimen zandzakken overstroming Dipod Roeselare 

Opbouw dansvloer Sinksenfeesten Stad Kortrijk 

Opbouw Sinksenfeesten  Stad Kortrijk 

Verhuis Sint-Niklaasinstituut  Zwevegem 

Schilderen krukjes  VBS De watermolen Heule 

Juli  Schilderen gevel  en ramen THOPE 

Opzetten stellingen en tenten, opruimen van 

stellingen en tenten 

Natourcriterium, sportdienst 

Roeselare. 

Groenwerken Stad Kortrijk 
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augustus Leeghalen Diezie Dipod Roeselare 

Ontruimen kruipkelders en 

bureau’s/stoelen terugplaatsen in de 

klassen 

STAP Roeselare 

Opzetten en afbreken expo hal West Vlaanderens Mooiste, 

Sportdienst Roeselare 

Helpen Opzetten en afbreken  festival 

Kadans 

Kadans Wijnendale 

Groenwerken Stad Kortrijk 

September  Container kuisen en laminaat leggen Lochting Dedrie 

Opruimen zolder Wielermuseum Dipod Roeselare 

Opbouw levensloop Kortrijk 

Afbraak dansvloer Sint-Amandsplein Stad Kortrijk 

oktober Verhuizen bureau’s Groep INTRO 

Maken gootsteen en plaatsen wasbak Groep INTRO 

Meubels maken Groep INTRO 

Vernissen bankjes  VBS Heule Watermolen 

Afwerken leesbus Sint-Amandscollege Noord 

Groenwerken Stad Kortrijk 

December Inrichting GI Nationaal Groep INTRO 

Zandzakken legen overstroming Roeselare Stad Roeselare 

Vernissen bankjes Heule Watermolen 

Inrichting crearuimte  CVO Miras 


