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1 Historische schets 
 
 
1996-2001: “De magere jaren” 

November 2001:  1 werkgestrafte 
    800m² atelier 
    2 personeelsleden 
    480 gepresteerde uren 
 
2002: “Afstemmen op de realiteit” 

Verhuis naar 250m² in Site Noord 
1 personeelslid 
Uitbreiding werkingsgebied naar Brugge Zuid 
1050 gepresteerde uren 
April 2002: invoering van de werkstraf als hoofdstraf 

 
2003: “Op zoek naar erkenning” 

Evaluatiecommissie bezoekt Halte-R, de procureur gelooft in het project 
Maatschappelijke enquêtes worden aangevraagd 
1360 gepresteerde uren (50% zijn vormingsdossiers!) 
 

2004: “Het jaar van de bevestiging” 
2450 gepresteerde uren 
 

2005: “Halte-R, een kracht in beweging” 
Uitbreiding werkingsgebeid naar het hele gerechtelijke arr. Kortrijk 
Oktober ‘05: aanwerving 2e personeelslid 
Samenwerking met Leiedal 
Juni ’05: herinvoering van de dienstverlening 
 

2006: Hoe houden we de explosieve groei in handen? 
14 300 gepresteerde uren 
 

2007: De balans tussen hoeveelheid werk en kwaliteit is zoek 
Brussel reageert niet flexibel genoeg op de ontwikkelingen. 
De Justitieassistenten nemen een deel van onze taak terug op.  
Augustus ’07: aanwerving 3e personeelslid 
Moeizaam herstel van de achterstand. 

 
2008: “Met beperkte middelen en mensen streven naar een kwalitatief en 
gediversifieerd aanbod” 

De instroom stijgt niet meer. 
Eerste team dispatcher-werkvloerbegeleider in werking. 
Druk op prestatieplaatsen Kortrijk blijft. 
We wachten niet op het ministerie van Justitie voor de start van de werkvloer Kortrijk. 
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2 Jaarverslag 2008 
 
 
1 Uren werkstraf gepresteerd door Halte-R in 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

352 dossiers       0 dossiers 
(342 in 2007 - 271 in 2006 - 121 in 2005)   (0 in 2007 - 1 in 2006 - 5 in 2005) 
 
 

20336 uren       0 uren 
(18320 in 2007 - 14279 in 2006 - 8182 in 2005)  (0 in 2007- 9 in 2006 - 18 in 2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16640,5 uren     3 695,5 uren 
(14871 in 2007 - 12902 in 2006)   (3449 in 2007 - 1386 in 2006) 

Halte-R  2008 

Werkstraffen Leerstraffen 

Dispatching Werkvloer 
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2 Uren autonome werkstraf toegekend aan Halte-R in 2008 
  
Er werden 38 045 uren toegekend aan Halte-R in 2008, waarvan  er 20 336 gepresteerd 
werden. 

 
Ondanks dat we ook dit jaar met een beduidende toename van werkstraffen geconfronteerd 
worden, neemt de mate van de stijging af. 
 
Van een inhaalbeweging kunnen we nog niet echt spreken. Per 1 januari 2009 werden 
ongeveer 9485,5 uren overgezet van de voorbije periode die nog niet gepresteerd werden..  
Ter vergelijking: op 1 januari 2008 werden 12 944 uren overgezet. 
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3 Verklaring van het verschil tussen toegekende en 

gepresteerde uren 
 
In 2008 werden 352 dossiers aan Halte-R  toegewezen.  48 dossiers zijn in voorbereiding, 59 
dossiers lopen.  Van de 245 dossiers die in 2008 een einde kennen is 16% stopgezet, 84% 
werd succesvol afgelegd. In absolute cijfers is dit een verhouding van 42 gestopte ten 
opzichte van 203 succesvol beëindigde dossiers. Het doel van Halte-R is zoveel mogelijk 
dossiers succesvol af te ronden. Daarom bekijken we de niet geslaagde dossiers meer in 
detail. 

 
 
Om een juister beeld te krijgen van het aantal door Halte-R behandelde dossiers dat effectief 
mislukt (met andere woorden stopt tijdens de uitvoering van de AWS), zetten we deze 
samen in een grafiek met het aantal positief afgeronde dossiers. 

 
 

Verhouding positief-negatief afgeronde dossiers 2008 

 
We merken op dat het percentage mislukkingen dan uitkomt op 12%. In vergelijking met 
vorig jaar is dit een opmerkelijke verschuiving van 6% naar 12%. 
Volgens ons ligt de verklaring voor dit fenomeen voor een stuk ook bij de prestatieplaatsen. 
We doen meer beroep op de werkplaatsen die op zaterdag werken en de verantwoordelijken 

Verloop van de werkstraf in Halte-R 2008
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kennen het systeem nog beter, waardoor ze ook sneller uit eigen beweging de werkstraf 
zullen afsluiten. 
 
We splitsten het aantal mislukte dossiers ook op per regio en per werkvorm. 
 

Roeselare

Kortrijk

werkvloer
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In de regio Leiedal mislukten er 12 dispatchingsdossiers. 
In de regio Roeselare vinden we 5 mislukkingen tijdens de uitvoering van de AWS via 
dispatching.  In de eigen werkvloer in Roeselare vinden we er ook nog 10 terug. 
 
Dit komt doordat slecht lopende dossiers in overleg met de bevoegde justitieassistent of na 
een  tweede kans door de probatiecommissie snel geplaatst kunnen worden in ons eigen 
werkvloerproject in Roeselare.  
 
In Kortrijk beschikken we niet over een werkvloer als in Roeselare.  Daardoor komt het dat 
personen die een tweede kans krijgen van de probatiecommissie opnieuw naar een externe 
prestatieplaats gestuurd worden.  De prestatieplaatsen kunnen vanzelfsprekend niet zorgen 
voor een uurrooster en/of begeleiding op maat.  Daardoor ligt het mislukkingspercentage 
hoger in Kortrijk. 
In 2009 bouwen we ook een werkvloer uit in Kortrijk. Werkgestraften uit Kortrijk zullen dan 
ook op eenzelfde manier kunnen opgevangen worden. 
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EVOLUTIE 
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In 2005 werden ons 15 186 uur toegewezen. 
53% van de ons toegewezen uren werden gepresteerd. 
2,7 % werd gesloten. 
1,2 % werd het jaar ervoor al uitgevoerd. 
42 % werd overgezet naar het jaar 2006. 
 
In 2006 werden ons twee maal zoveel uren toegewezen. (30 087 uur) 
47,5 % van de ons toegewezen uren werden gepresteerd. 
7 % werd gesloten. 
8,5 % werd het jaar ervoor al uitgevoerd. 
37 % werd overgezet naar 2007. 
 
In 2007 werden ons opnieuw meer uren toegewezen, namelijk 35 528 uur. 
Daarvan hebben we 51,6% effectief kunnen uitvoeren. 
8,7% werd gesloten 
4,4% werd reeds in 2006 gepresteerd. 
Bijgevolg wordt dus 35,3% overgezet naar 2008. 
 
In 2008 ten slotte werden ons 38 045 uur toegekend. 
We konden 54 % effectief uitvoeren. 
11 % werd gesloten  
10 % werd reeds in 2007 gepresteerd. 
We nemen dus 25 % mee naar 2009. 
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CONCLUSIE: 
 
 
In 2008 werden ons 38 045 uren toegekend.  Bij het begin van 2009 moeten daarvan nog 
9485,5 uur uitgevoerd worden. Opvallend is wel dat we het aantal overgenomen dossiers 
serieus teruggedreven hebben. We moesten 107 dossiers overzetten naar 2009.  Een jaar 
geleden waren dit er nog 148. 
We kunnen dus stellen dat we bezig zijn aan een inhaalbeweging om de opgelopen 
achterstand die we opliepen in 2007 weg te werken.  Onze prognose is dat die achterstand 
dit jaar voor een groot stuk opgelost zal zijn. 
 
Het aantal negatief afgeronde dossiers is aanzienlijk toegenomen.  De voornaamste 
verklaring hiervoor is het feit dat in de regio Leiedal enkel gewerkt kan worden met externe 
prestatieplaatsen.  Slechts uitzonderlijk gaat iemand vanuit die regio naar de werkvloer in 
Roeselare werken. 
We hopen op verbetering hierin in 2009.  De eerste stappen hierin zijn reeds gezet met het 
oprichten van een werkvloer in Kortrijk, gebaseerd op het goed werkende model in 
Roeselare waar een dispatcher en een werkvloerbegeleider samenwerken om de 
dienstverlening en het toewijzen van werk op maat zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 
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4 Doorlooptijd als maat voor kwaliteit 
 
Dit jaar bekeken we ook de tijd die we nodig hadden om een gemiddeld dossier af te 
ronden.     
 

Doorlooptijd in aantal dagen in 2008 
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Conclusie 
 
Het werken met een werkvloer zorgt voor een kwaliteitsverhoging op drie vlakken. 
 
Eerst en vooral kan er beter op maat gewerkt worden.  Ten tweede worden de externe 
prestatieplaatsen minder belast met “moeilijke” dossiers. Als laatste kan de dispatcher korter 
op de bal spelen en iemand sneller aan het werk krijgen door beroep te doen op de 
werkvloer. 
 
Het oprichten van de in dit verslag al veelvuldig besproken Kortrijkse werkvloer zal dan ook 
volgens ons voor een kwaliteitsverbetering zorgen in onze werking en niet zozeer in een 
stijgend aantal voltooide dossiers.  De dispatcher zal wel vlugger zijn handen vrij hebben om 
de “gewone” dossiers te behandelen. 
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5 Halte-R  bestaat uit een werkvloer- en een 

dispatchingproject 
 
In de onderstaande tabel zetten we het aantal effectief gepresteerde uren van het 
dispatchingproject samen met het aantal gepresteerde uren op de eigen werkvloer. 
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Wanneer we dit vergelijken met de evolutie van voorgaande jaren, dan stellen we vast dat er 
geen opvallend grotere bezetting van de eigen werkvloer is. 
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6 Wat deden we in 2008 met de uren autonome werkstraf? 
 

6.1 Dispatching via Halte-R  
 
Via Halte-R werden 16640,5  werkuren uitbesteed aan de volgende prestatieplaatsen: 
 
Uren Prestatieplaats  Gemeente 

LEIEDAL ( 9060 uren) 

5112  uren                                                                                   in Kortrijk 
705 Vzw De Branding Kortrijk 
622 OCMW Rusthuis De Nieuwe Lente 

(in totaal 1209  uur in de verschillende keukens en de 
technische dienst van het OCMW) 

Kortrijk 

488 Directie leefmilieu Containerpark Stad Kortrijk 
(in totaal 1659  uur in de verschillende diensten van Stad 
Kortrijk) 

Kortrijk 

455 Directie Leefmilieu “net tot en met” Kortrijk 
330 Kringloopwinkel Zuidwestvlaanderen  

(in totaal 1021 uur in verschillende vestigingen) 
Kortrijk 

307 OCMW Rusthuis Ter Melle Kortrijk 
300,5 RVT De Pottelberg Kortrijk 
240 Technische dienst OCMW Rusthuizen Kortrijk 
233 Directie communicatie en recht stadsarchief Stad Kortrijk Kortrijk 
223 Directie cultuur erfgoedcel  Kortrijk 
200 Jeugddienst Kortrijk  Kortrijk 
196 Kleuterschool Spes Nostra Heule Kortrijk 
156 Rusthuis De Ruysschaert Kortrijk 
150 Scholengroep Leieland vzw  Kortrijk 
143 CAW De Piramide Kortrijk 
80 VZW De Stroom* Kortrijk 
70 VZW Jopro (vroeger Fietsrijk) Kortrijk 
60 Buurtcentrum Overleie Kortrijk 
52,5 VZW Habbekrats Kortrijk 
51 MPI De Pottelberg Kortrijk 
50 Groep Intro Kortrijk 
   
1227  uren                                                                                  in Menen 

389,5 MIROM containerpark Menen 
282 AZ Ziekenhuis Heilig Hart Menen 
243 VZW Eigen Woonst Menen 
187,5 Dierenasiel Der Grensstreek Menen 
75 Kringloopwinkel Zuidwestvlaanderen Menen 
50 Technische dienst stad Menen Menen 

 
1141,5 uren                                                                                   in Waregem 
508 Kringloopwinkel Beveren-Leie Waregem 
220 VZW Kindercentrum Waregem 
171 Sociaal Verhuurkantoor OCMW  Waregem 
100 VZW Veloods Waregem 
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96 WZC De Meers Waregem 
38 Bibliotheek Waregem 
8,5 SV Zulte-Waregem * Waregem 

 
326,5  uren                                                                                 in Harelbeke 

150 stadsdienst Harelbeke* Harelbeke 
96,5 VZW Sharon Harelbeke 
80 Strijkatelier OCMW Rusthuis De Ceder aan de Gavers Harelbeke 

 
246 uren                                                                                    in Zwevegem 

188 Dierenasiel Der Leiestreek Zwevegem 
58 Kringloopwinkel Zwevegem 
   

188 Sint-Vincentius Rusthuis Ter Berken Anzegem 
 

156  uren                                                                              in Wevelgem 
106 Technische dienst gemeente Wevelgem 
50 Kringloopwinkel Wevelgem 

 
   

150 Gemeentedienst Spiere-Helkijn 
 

147 uren                                                                                  in Deerlijk 
76 Centrumscholen Deerlijk 
71 Kinderboerderij Bokkeslot Deerlijk 

 
130 uren                                                                                  in Kuurne 

108 VZW De Regenboog Kuurne 
24 Technische dienst gemeente Kuurne 

 
120 Seniorenzorg Sint-Vincentius Lendelede 
   

116 Containerpark gemeente Avelgem Avelgem 
 
 

ROESELARE en omgeving (3540,5 uren) 

2963,5 uren                                                                           in Roeselare 
1191,5 KSV Roeselare Roeselare 
1097 Kringwinkel Midden-West-Vlaanderen Roeselare 
184 Stadsarchief Roeselare 
130 Stedelijke werkplaatsen Roeselare 
130 Rusthuis Ten Hove Roeselare 
100 Centrum Licht & Ruimte Roeselare 
70 Strijkwinkel Roeselare * Roeselare 
61 Stedelijke bibliotheek Roeselare 

 
517 Kringwinkel Izegem 

 
60 Waaiberg* Gits 
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TIELT en omgeving (1197 uren) 

527 uren                                                                                        in Tielt 
287 Kringwinkel Tielt 
130 Mivalti * Tielt 
110 WZC Sint-Andries Tielt 

237 uren                                                                           in Beernem 
137 Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Beernem 
100 PZ Sint-Amandus Beernem 

 
341 Rode Kruis Opvangcentrum Wingene 

 
92 Technische dienst gemeente Ardooie 

 
TORHOUT en omgeving (1019 uren) 

406 uren                                                                              in Lichtervelde 
360 Rusthuis Sint-Jozef Lichtervelde 
46 Containerpark Lichtervelde 

 
297 uren                                                                              in Ichtegem 

217 WZC Sint-Anna Eernegem Ichtegem 
80 OCMW – Wonen en werken Ichtegem 

 
178 uren                                                                              in Torhout 

120 Scholengroep Sint-Rembert * Torhout 
46 Kinderboerderij Loca Labora * Torhout 
12 Kringwinkel Torhout 

 
138 uren                                                                               in Gistel 

88 Containerpark Gistel 
50 OCMW Gistel 

 
MANDEL (1004,5 uren) 

415,5 uren                                                                                  in Dentergem 
227 Gemeentedienst Dentergem 
188,5 OLV Van Lourdes Wakken Dentergem 

   

285 OCMW Wielsbeke 
 

162 uren                                                                              in Ingelmunster 
116 Kringwinkel Midden-West-Vlaanderen – Magazijn * Ingelmunster 
46 Stadsdiensten Ingelmunster 

 

142 OCMW Meulebeke 
 

ANDERE (265 uren) 

125 Vzw Barkentijn * Nieuwpoort 
80 Groep Intro vestiging Ieper * Ieper 
60 Licht & Liefde Blindenheem Varsenare 
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6.1.1 De gemeenten van Leiedal. 
 
57 % van de gepresteerde uren werden uitgevoerd in de gemeenten van Leiedal.  Dit is 
opnieuw een stijging in vergelijking met vorig jaar. 
 
6.1.2 Roeselare en omgeving 
 
Roeselare en omgeving kreeg een vijfde toegewezen van de werkstraffen die werden 
uitgevoerd via de dispatching. 
 
6.1.3 Tielt en omgeving 
 
In 2007 was er een opvallende grote instroom naar deze regio.  Dit jaar was dit veel 
gematigder waardoor we de verschillende organisaties afwisselend hebben kunnen 
bevragen. 
 
6.1.4 Torhout en omgeving 
 
In de regio Torhout is de nood aan weekendwerk duidelijk minder sterk geworden.  Dankzij 
de nieuwe prestatieplaats “Kinderboerderij - Loca Labora“ kan er op zaterdag en zondag 
gewerkt worden.  Samen met de Kringwinkel Torhout en het containerpark en OCMW-
rusthuis in Lichtervelde zorgt dit voor een voldoende aanbod in de regio. 
 
6.1.5 Mandelzone 
 
In deze regio werd de bestaande vlotte samenwerking met de verschillende diensten in 
Dentergem, Wielsbeke, Ingelmunster en Oostrozebeke verdergezet.   
 
6.1.6 Andere gemeenten 
 
Omwille van praktische redenen werd voor een aantal specifieke dossiers uitgeweken naar 
Ieper, Varsenare of Nieuwpoort, steeds in overleg met de bevoegde justitiehuizen en/of 
dispatchingsdiensten. 
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Conclusie: 
 
Een groot deel van de werkstraffen wordt nog steeds in het weekend uitgevoerd.  Door de 
stijgende werkloosheid in de laatste maanden van 2008 zagen we in Roeselare even een 
stijging van het aandeel weekwerk, maar de prestatieplaatsen waar ook in het weekend 
gewerkt kan worden blijven cruciaal in onze werking. 
 
We proberen steeds een gevarieerd aanbod te voorzien voor de werkgestraften. Ook in het 
weekend streven we daar naartoe.  Een uitdaging blijft om meer handenarbeid in het 
weekend mogelijk te maken.  Vooral in de regio Roeselare zit dit vooral geconcentreerd in 
keukenwerk.  Graag zagen we een uitbreiding hiervan naar bijvoorbeeld de containerparken, 
naar analogie van MIROM Menen en de parken van de stad Kortrijk. 
 
De bijkomende werkvloer in Kortrijk zal dan weer zorgen voor minder druk op de weekend-
plaatsen door de “moeilijke” dossiers zelf op te nemen. 
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6.2 Halte-R  als werkvloerproject 
 
In Halte-R  werden 3695,5 uren gewerkt voor organisaties die een beroep deden op de 
mogelijkheden van het atelier van Halte-R. 
 
De volgende organisaties deden een beroep op mensen met een werkstraf via de werkvloer 
van Halte-R : 
 
Lijst gedane werken 2008: 

 
datum werk Voor 

Januari 08 Rolgordijnen en deurstops plaatsen Werkwinkel 
Januari 08 Tafels in vorm van muziekinstrumenten Muziekacademie 

Roeselare 
Februari  10 schoolbanken  St Vincentius Torhout 

Februari 08 Folderrekken  Sociaal Huis Roeselare 
Maart 08 100den planken en rekken vernissen Kringwinkel Izegem 
April 08 Schilderen van werkwinkel beneden en boven Werkwinkel Roeselare 
April 08 Schilderen living en eetplaats Bieweg Roeselare 
April 08 Herkenningskastje Rusthuis St Henricus 
Mei 08 Wandrek voor strijkwinkel Variant 
Mei 08 Tentoonstellingspanelen  Sociaal Huis Roeselare 
Juni 08 Aanbrengen interne bewegwijzering  Werkwinkel Roeselare 
Juli 08 Afbreken en opbouwen magazijnstellingen  Kringwinkel Izegem 

Augustus  08 Onthaaldesk en leraarsvakjes Basisschool De Vlieger 
Augustus 08 Verven ramen speelplaats Sivi St-Vincentius Torhout 
September 08 Schilderwerken appartement, plafond steken De Bieweg Roeselare 
September 08 Bouwen van kleedkamers, bureau’s en 

vergaderzaal  
Kringwinkel 
Ingelmunster 

Oktober 08 Maken van zeer grote geldbeugels  Start jaarthema 
Welzijnszorg Roeselare 

Oktober 08 Folderrekken infopunt opvoeding Sociaal huis Roeselare 
December 08 Plaatsen kabelgoten  Werkwinkel Roeselare 
November 08 Deur plaatsen/afbraakwerken Vzw Opstap 
November 08 Televisiescherm/prikborden Werkwinkel Roeselare 
December 08 Televisiekast/folderrek  Vzw opstap 
December 08 Inrichting en schilderen  lokaal/ werkruimte Welzijnszorg Roeselare 
December 08 Klimrek kinderopvang  Waregem 
December 08 Oriëntatiekast rusthuis Lendelede Ocmw rusthuis 

Lendelede 
Jan-dec 08 Honderden fietsen demonteren Kringwinkel Midden 

West Vlaanderen 
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Evolutie van de gepresteerde uren in het werkvloerproject 
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Er is meer vraag naar het begeleiden van “zwaardere” dossiers. 
Op dit moment wordt de werkvloer vooral gebruikt voor cliënten uit Roeselare en wijde 
omgeving (41) en in mindere mate ook voor de rest van het gerechtelijke arrondissement 
(9). 
 
 
Totaal aantal dossiers op de werkvloer in 2008: 52 
 
- Dossiers die rechtstreeks door de JA werden georiënteerd naar de werkvloer: 24 (vorig 

jaar 18). 
- Dossiers die rechtstreeks na de intake door de dispatcher werden georiënteerd naar de 

werkvloer: 14 (vorig jaar 23). 
- Dossiers die van dispatching overstapten naar werkvloer: 11 (vorig jaar 12) 
- Dossiers die van de werkvloer overstapte naar dispatching: 0 
- Dossiers die zowel op de werkvloer en via dispatching werkten om vlotter te lopen: 8 
 
Aantal dossiers beëindigd op de werkvloer in 2008: 38 
 
- Aantal mislukte dossiers op de werkvloer: 10 (waarvan 1 cliënt voor 4 veroordelingen) 
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verloop van werkstraffen op de werkvloer (2008)
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Slaagpercentage op de werkvloer in 2008: 80 % 
Dit is een veel lager percentage dan in 2007. De reden hiervoor is dat er veel meer echt 
moeilijke dossiers opgestart werden. 
 
 
Conclusie: 
 
De vraag naar begeleiding via de werkvloer is dit jaar niet gestegen.  Een 50-tal dossiers per 
jaar en maximum 4000 uitgevoerde uren blijken een haalbare norm te zijn.  Wel is de inhoud 
veranderd.  Er is meer nood aan het behandelen van moeilijke dossiers (30% meer 
rechtstreekse verwijzingen naar de werkvloer door de justitieassistenten) en een vraag naar 
extreme flexibiliteit (zeer snel inspelen op plotse vragen of veranderingen). 
 
Kortrijk dient zo snel als mogelijk ook te beschikken over een werkvloer. 
 
De opdrachten die Halte-R uitvoert betekenen een reeële financiële meerwaarde voor de 
ondersteunde projecten.  

 
Het mengen van moeilijker dossiers met “gewone” mensen die alleen op moeilijke uren 
kunnen presteren is de aangewezen doelgroep om het werkvloerproject te bevolken. 

 
Een goed werkvloerproject moet een eigen werkvloer hebben maar is ook ingebed in een 
groter (sociale economie) project. Zo moet er minder gezocht worden naar werk, wordt er 
gebruik gemaakt van de aanwezige infrastructuur en materiaal en wordt het systeem 
flexibeler. Er kan ingespeeld worden op verschillende situaties. De werkvloer en het project 
ondersteunen elkaar. Zo wordt de begeleider werkvloer eigenlijk een mini-dispatcher binnen 
dat (sociaal-economie) project. De eigen werkvloer vangt de moeilijke gevallen op en de 
anderen worden gedispatcht binnen het (sociale economie) project. 
 
Het slaagpercentage op de werkvloer ligt dit jaar duidelijk lager dan het slaagpercentage via 
dispatching, ondanks de intense begeleiding.  De moeilijkheidsgraad van de dossiers ligt aan 
de basis hiervan.  Een mislukken op de werkvloer is echter beter dan een mislukken op een 
prestatieplaats om de druk op die plaatsen zo laag mogelijk te houden. 
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3 Eindconclusie 
 
Werkstraffen beantwoorden aan een maatschappelijke nood. 
De werkstraf zal zichzelf ondergraven tenzij er een evenwicht wordt gevonden tussen 
kwaliteit en kwantiteit van het werk. 
 
We hebben verder gewerkt aan de kwalitatieve uitbouw van onze werking.  Dit deden we 
onder andere door: 
- gerichte vorming te volgen 
- de samenwerking op te starten of te verdiepen met Cohesie, Baab en de dispatchers van 

Brugge en Oostende.  In dit kader werden twee gezamenlijke nieuwsbrieven uitgegeven, 
eentje voor Kortrijk en eentje voor Brugge met als doel de binding van de 
prestatieplaatsen met de verschillende projecten en de duidelijkheid en herkenbaarheid 
naar diezelfde plaatsen te verhogen. 

- een uitwisseling met de werkstrafunit Breda-Middelburg 
- een eerste team dispatcher-werkvloer op te richten 
- het opstarten van een werkvloer in Kortrijk 
 
De nulmeting in doorlooptijd zal ook voor de volgende jaren een parameter zijn in het 
kwalitatief begeleiden van de ons toegewezen dossiers. 
 
 
De opgebouwde achterstand werd gedeeltelijk weggewerkt.  Het verschil tussen de uren die 
we aangeboden kregen en het aantal verwerkte uren wordt kleiner.  De verwachting is dan 
ook dat we die verhouding nog kleiner kunnen maken in de loop van het komende jaar. 
 
 
Prognose voor 2009 
 
De grootte van de vraag vanuit het justitiehuis van Kortrijk lijkt een constante te worden 
(+/- 20 000 toegekende uren per jaar).  Ook vanuit het justitiehuis van Brugge blijkt een vrij 
constante instroom te komen.  Halte-R kan zich nu richten en organiseren naar die 
(voorlopig) stagnerende vraag. 
 
In 2009 zal de nieuwe werkvloer opstarten.  In afwachting van de definitieve goedkeuring 
van de FOD Justitie zal de werking volledig gesubsidieerd worden door de stad Kortrijk in 
samenwerking met Groep Intro.  De stad Roeselare blijft als werkgever fungeren. 
De oprichting van die werkvloer zal het team heel wat energie kosten, maar uiteindelijk zal 
dit een serieuze meerwaarde bieden voor het kwalitatief uitbouwen van onze werking. 
 
Daarnaast hopen we ook te werken aan kortere doorlooptijden en durven we dromen over 
een doorzichtige financiële structuur, eenduidige subsidiekanalen en kennis van de visie en 
de richting van de minister en de FOD Justitie inzake werkstraffen. 
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