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1. Missie en visie  

Wanneer er veel veranderingen op til zijn, is het belangrijk de kernwaarden voor ogen te houden.  

Daarom een  update van onze missie en visie. 

Missie. 

“Maximaliseren van het aantal geslaagde alternatieve straffen en maatregelen, vanuit de 

gemeenschap en voor de gemeenschap”.  

Criminaliteit wordt binnen het wettelijk kader van onze samenleving ‘bestraft’ door het justitieel 

apparaat van onze samenleving. Steeds vaker wordt door dat justitieel apparaat gebruik gemaakt van 

Alternatieve straffen en maatregelen. 

Deze maatregelen zijn  ontstaan vanuit het geloof en 

de ervaring dat de traditionele vormen van 

‘bestraffing’ niet altijd de meest effectieve  zijn met 

het oog op de re-integratie in de maatschappij en het 

voorkomen van recidive. 

Als omkaderingsdienst zien wij het als onze missie om 

het welslagen van deze alternatieve straffen en 

maatregelen te maximaliseren, vanuit en voor de 

gemeenschap. 

Het welslagen maximaliseren concretiseert zich in 

zowel de slaagcijfers van de werkstraffen, als ook in 

het creëren van herstel voor de maatschappij. Halte-R 

kiest er 

resoluut voor om voor elke werkstraf het 

maximaal rendement te benutten en dus voor 

iedere persoon op zoek te gaan naar een werkstraf op maat.  

Visie. 

“Halte-R gaat uit van een herstelgerichte aanpak bij de uitvoering van alternatieve straffen 

en maatregelen.  Centraal in de werking van Halte-R staat de gemeenschap en de dader als 

deel van deze gemeenschap. Met andere woorden: hoe kunnen we (als begeleiders) er 

voor zorgen dat de dader zijn fout tegenover deze gemeenschap kan rechtzetten en hoe 

kunnen we er voor zorgen dat de dader zijn plaats in deze gemeenschap blijft behouden of 

terug vindt om op die manier recidive te vermijden.  

 

Herstelgericht: Halte-R  vertrekt niet vanuit een repressieve visie, maar vanuit de kracht van herstel. 

Eerder dan bestraffing  zorgt herstel er voor dat de dader zijn plaats in de samenleving niet verliest, 

maar terug vindt, wat de kans op recidive aanzienlijk vermindert. We gaan daarbij uit van de 

kwaliteiten en vaardigheden van cliënten en proberen deze te vertalen in concrete daden waarbij ze 

hun fout kunnen rechtzetten tegenover de gemeenschap.  

Handwerk samen met mensen met een 
verstandelijke beperking in het Zwevegem 
project:  ‘tAlternatief  



 
 

 

De gemeenschap en de dader als deel van de 

gemeenschap: De gemeenschap staat centraal bij de 

uitvoering van Alternatieve straffen en maatregelen. 

Willen we de kans op slagen  maximaliseren, dan 

veronderstelt dit zowel een beweging van de dader 

naar de gemeenschap  – Hoe zet ik mijn fout recht 

naar de gemeenschap - als van de gemeenschap 

naar de dader –hoe kunnen wij als gemeenschap 

deze persoon de kans bieden om zijn fout recht te 

zetten. Als omkaderingsdienst zien wij ons in een 

brugfunctie tussen  dader en gemeenschap. Met 

andere woorden: hoe kunnen wij dit herstel 

optimaliseren en concretiseren. 

 

Het begeleiden van GAS gemeenschapsdiensten zien we als een bijdrage in het voorkomen van 

straffeloosheid, de eerste stap van betrokken blijven bij de gemeenschap. Een antwoord op lokale 

veiligheidsproblemen.  

 

Strategie. 

“Halte-R vertrekt vanuit de kracht van omkaderingsteams, bestaande uit een begeleider-

dispatcher en een werkvloerbegeleider. Deze teams streven, in opdracht van de 

justitiehuizen, in en vanuit de gemeenschap, naar een maximaal aantal geslaagde 

alternatieve straffen en maatregelen, zowel voor de dader als de gemeenschap. 

A. HET OMKADERINGSTEAM. 

 Halte-R gaat in de eerste plaats op zoek naar het antwoord op de vraag hoe daders hun fout 

kunnen rechtzetten binnen de samenleving.  Door samen met daders op zoek te gaan naar nuttig 

werk dat ze kosteloos uitvoeren in en voor de samenleving zoeken we naar een manier om hun fout 

recht te zetten en hun verantwoordelijkheid op te nemen.  De daders worden niet losgetrokken van 

die samenleving waar ze hoe dan ook in blijven functioneren of terug moeten functioneren.  Dit is 

enkel mogelijk dank zij de vrijwillige bereidheid van externe prestatieplaatsen, die aan daders de 

kans geven om binnen de organisatie hun fout recht te zetten en zo te werken aan herstel.  Dit vraagt 

echter om een noodzakelijke brugfunctie van Halte-R en wordt intensief en van dichtbij begeleid en 

opgevolgd door de begeleider-dispatcher. 

In de praktijk echter blijkt dat, willen we die brugfunctie verantwoordelijk opnemen, we ook een 

herstelmaatregel moeten aanbieden in een eigen prestatieplaats. Dit biedt ook mogelijkheden voor 

daders met een onderliggende problematiek die geen plaats kan vinden op een externe 

prestatieplaats omdat de kans op slagen dan te klein wordt. (gezondheidsproblematiek, 

verslavingsproblematiek, onmogelijkheid om een uurrooster vast te leggen,…). 

Groenaanplanting in de klusjesdienst van het 
OCMW van Waregem  



 
 

Met die interne prestatieplaats ondersteunen we de externe prestatieplaatsen (de gemeenschap) 

naast de subsidiërende instanties. Opnieuw met de brugfunctie om de wil tot herstel van de dader 

om te zetten in concreet nuttig werk.  

Zo vormt zich een twee-eenheid van een begeleider-dispatcher  gericht op de omzetting naar nuttig 

werk op externe prestatieplaatsen en een werkvloerbegeleider gericht op de rechtstreekse  

omzetting naar nuttig werk voor externe prestatieplaatsen.  

Het één versterkt hiermee het ander en omgekeerd. Heel wat combinaties en mogelijkheden openen 

zich hiermee. 

Hoe groter de kans op recidive hoe intenser de begeleiding. 

B. VOORWAARDEN VOOR EEN OPTIMALE WERKING VAN DE OMKADERINGSTEAMS 

“De mens staat centraal: het gaat om de mens waarmee we werken, het werk zelf vloeit 

daaruit voort. Het werk zelf is een middel niet het doel.” 

Het omkaderingsteam werkt onafhankelijk: Het is 

essentieel dat een omkaderingsdienst zo 

onafhankelijk mogelijk kan werken.  De 

omkaderingsdiensten werken binnen een 

“gedwongen kader”.  Wil men echter herstel zo goed 

als mogelijk realiseren en wil men kunnen inspelen op 

de wensen van de verschillende partners en 

opdrachtgevers, is het wenselijk dat deze dienst 

onafhankelijk werkt en niet gebonden is aan één JH, 

één stad,  één stadsdienst, één vzw, … Daaruit volgt 

ook dat de subsidiërende partners dienen open te 

staan voor deze autonomie en dat de 

omkaderingsdienst autonoom beslissingen kan 

nemen.  Om in te spelen op maatschappelijke 

uitdagingen en kansen.  Eventuele inkomsten ten 

gevolge van de eigen werking moeten met het oog op de verdere ontwikkeling en ontplooiing van de 

omkaderingsdienst terugvloeien naar het project. 

 

De Vlaamse overheidsdienst: welzijn, volksgezondheid en gezin wil de toegekende middelen (die sterk 

zijn gestegen sinds 2016) efficiënt ingezet zien voor hun doelen.  Probleem is dat die doelen tot op 

heden niet duidelijk zijn.  Elk project heeft die middelen en vage doelen op zijn manier toegeëigend 

en ontwikkeld.  Bij een uniforme organisatie zou de visieontwikkeling en opvolging daarvan in 

handen van de FOD (nu gemeenschap)  moeten blijven.  De coördinatie zouden we daarom graag 

zien in de handen van het Justitiehuis: een coördinator alternatieve maatregelen per provincie die 

waakt over de uniforme werking en het efficiënt en verbindend inzetten van middelen, over de 

projecten heen.  De bestaande projecten onderschrijven hetzelfde doel en werken in functie daarvan 

samen. 

Hulp in de kleuterschool SPWE Basis  in 
Wevelgem  



 
 

 

Duurzaamheid van het personeel leidt tot het behoud van opgebouwde expertise en het verder 

ontwikkelen van een sterk netwerk met groot wederzijds vertrouwen. Om de duurzaamheid te 

garanderen zijn fulltime contracten van onbepaalde duur en een degelijk uitgebouwd 

personeelsbeheer belangrijk. 

Omdat er heel wat kerncompetenties en kernkwaliteiten verwacht worden van de dispatchers en 

werkvloerbegeleiders, is een verloningsbarema van minstens een B-functie aangewezen.  

Om een optimale werking van de organisatie te garanderen is het noodzakelijk dat er een 

coördinerende rol wordt opgenomen door een (niveau A) medewerker met mandaat binnen de 

omkaderingsdienst. Deze persoon vormt de verbindingsfiguur tussen de omkaderingsdienst enerzijds 

en de subsidiërende en samenwerkende instanties en 

partners anderzijds. 

Maximale samenwerking met andere diensten. 

Verschillende diensten die werken met alternatieve 

maatregelen, (Cohesie, Halte-R, GAS begeleiders, …) 

zouden maximaal moeten samenwerken.  Indien we 

één bureau zouden kunnen vormen die zich 

bezighoudt met strafuitvoering te vertalen naar de 

gemeenschap, dan opent dit mogelijkheden. 

Secretariaat, permanenties, gezamenlijk ontwikkelen 

van ICT, financiële risicospreiding, …  

Er wordt gewerkt met flexibele uren (aangepast aan 

de noden van de werkgestrafte en de 

prestatieplaatsen) en met permanente telefonische 

beschikbaarheid.  Op deze manier zijn we snel 

bereikbaar voor zowel de aws-ers, personeel van prestatieplaats en de opdrachtgevers.  Dit is een 

duidelijke vorm van transparantie en verhoogt het vertrouwen. 

Gezonde organisatiecultuur (door zware dossiers en grote verantwoordelijkheden in een individuele 

functie is de nood aan een goede teamwerking noodzakelijk) 

Halte-r vermijdt tot op heden in de mate van het mogelijke overheadkosten. 

Personeelsadministratie/sollicitatieprocedures  met Stad Roeselare,  betrekken van JH coördinatoren 

bij de ontwikkelingen waar mogelijk, geen uren vrijgesteld voor leidinggevende opdrachten, … 

  

Schilderwerken in Go! Basisschool 3 Hofsteden 



 
 

2.Algemene Cijfers 

Aantal dossiers 

Het aantal dossiers is in Halte-R voor het vierde jaar op rij gestegen.  Ook op de werkvloer van 

Oostende is er een stijging van het aantal dossiers. 

  Beste  

Aantal uren 

Het aantal uren dat naar ons doorverwezen werd, daalde licht.  Dit resulteerde ook in minder 

gepresteerde uren.  
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Deze daling is te verklaren door minder uren per 

dossier. 

 Zo werden opnieuw meer BIS dossier doorverwezen en  

daalt het gemiddeld aantal uur per veroordeling. 

 

Het gemiddelde van de uitgesproken uren is licht 

gedaald tot 90u per dossier.  Per justitiehuis verschilt 

dit: In Brugge is dit 107u, in Kortrijk 90u in Ieper/Veurne 

78u. 

 

 

 

 

 

De stijging  van het aantal dossiers wordt vooral 

opgevangen door de dispatchers.  In 2017 beëindigen 

ze 36% meer dossiers dan het maximaal 

voorgeschreven aantal. Ook in het aantal behandelde dossiers is een sterke stijging te zien. 

Ook in de uitgevoerde uren is een stijging te zien in het aantal uren dat op externe plaatsen wordt 

uitgevoerd.   

In Halte-R werd 78% van de dossiers en 77% van de uitgevoerde uren door de dispatching behandeld. 

  

 BIS AWS 

2014 36 370 

2015 36 438 

2016 49 465 

2017 54 471 
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2. Soorten doorverwijzers 

 

Vanuit de justitiehuizen van Brugge en Ieper/Veurne  blijft de doorstroming stabiel hoog.  Vanuit het 

justitiehuis van Kortrijk zien we na jaren van terugval een bevestiging van de ingezette  stijging.   

 

  

400 

54 

11 

398 

50 

9 

359 

61 

22 

328 

47 

11 

315 

62 
29 

311 

77 85 

322 

75 

110 

340 

82 104 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Kortrijk Brugge Ieper-Veurne

Evolutie aantal behandelde dossiers per 
justitiehuis 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3
9

1
3

2
 

5
9

6
7

 

9
7

0
,5

 

3
9

8
7

7
 

6
1

7
6

 

1
5

0
1

 

3
3

1
7

7
 

7
3

5
2

 

3
0

9
2

 

2
8

6
7

5
 

5
1

3
6

 

1
0

8
5

 

2
8

3
9

4
 

5
8

9
3

 

2
2

5
0

 

2
7

7
6

4
,5

 

8
5

0
6

 

6
1

5
9

,5
 

2
9

4
8

2
 

7
6

3
4

 

9
8

9
2

 

2
7

0
0

6
 

8
0

5
3

,5
 

7
1

4
0

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

Kortrijk Brugge Ieper-Veurne

Evolutie aantal uren in  dossiers per 
justitiehuis 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017



 
 

Huidige stand van zaken 

 

 2014 2015 2016 2017 

Aangemeld 406 474 514 526 

Voorbereiding 78 68 65 60 

Lopende 75 93 108 86 

Gestopt 20 +30 BNG1 47+13 BNG 65 +19 BNG 68+22 BNG 

Beëindigd 203 253 257 270 

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.   

                                                           
1
 BNG: “Beëindigd Nooit Gezien”: Deze dossiers werden ons wel doorgestuurd en eventueel maakten we al een 

afspraak.  Echter daagde deze persoon nooit op en werd het dossier teruggestuurd naar het justitiehuis zonder dat 

we een intakegesprek hadden. 

Groenonderhoud in  de gemeentediensten Anzegem 



 
 

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 

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. 

Doorlooptijden 

 

Wanneer we de cijfers vergelijken met vorig jaar, zien we een lichte daling in de doorloopcijfers en 

dus een iets snellere afhandeling van de dossiers. Een dossier in Halte-R werd in gemiddeld 193 

dagen afgerond (t.o.v. 199 in 2016 en 195 in 2015). De mediaan blijft dalen, De helft van de dossiers 

worden in 150 dagen afgerond (t.o.v. 156 in 2016 en 164 in 2015). 

In vergelijking met vorig jaar zien we 

dat cliënten gemiddeld 10 dagen 

sneller een overeenkomst tekenen 

binnen een prestatieplaats na het 

eerste onderhoud met onze dienst. Dit 

kan duiden op een efficiëntere 

samenwerking tussen dispatchers en 

prestatieplaatsen. Op de werkvloer 

starten de meeste cliënten op dezelfde 

dag van het eerste gesprek met de 

werkvloerbegeleiders.  
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3. Capaciteit van het project 

Mankracht om dossiers te omkaderen 

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

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

werkvloerbegeleider ingezet.  

In 2017 werkten de FTE omkaderingsteam Zuid het ganse jaar 5/5. Ook de FTE omkaderingsdienst 

Noord/West werd het hele jaar 5/5 opgevuld.. De bezetting was dus maximaal. 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 

 

66% 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. 

 

 

Figuur 2: ingezette capaciteit voor JH Kortrijk 

De 15% van de uitgevoerde uren voor 

het justitiehuis Brugge worden volledig 

uitgevoerd door het omkaderingsteam 

Noord. 92% werd uitgevoerd door de 

dispatchers Noord. Slechts 8% door de 

werkvloer Noord. 
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Figuur 3: ingezette capaciteit voor JH Brugge 

De 15% uitgevoerde uren voor het 

justitiehuis Ieper worden  over de 

verschillende omkaderingsdiensten 

verdeeld.   

Figuur 4: ingezette capaciteit 
voor JH Ieper 

 

 

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: 125 afgesloten dossiers (25% boven de maximum norm). 

        Dispatcher Noord: 152 afgesloten dossiers (dat is 52% boven de maximum norm). 

De werkvloeren moeten volgens de norm tussen de 1600 en 2400 uren omkaderen. De werkvloer 

Zuid omkaderde 3180 uur 32% boven de maximum norm). De werkvloer Noord omkaderde 2057 

(midden in de veilige zone). 
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Er is geen bijkomende capaciteit meer voor handen.  

De dispatcher Noord zit voor het tweede jaar op rij meer dan 30% boven de maximumnorm.. De 

werkvloer Zuid zit voor het tweede jaar op rij meer dan 30% boven de maximumnorm. De 

dispatcher Zuid presteerde in 2017 25 % boven de maximum norm.  

De huidig medewerker niveau A zou zich vanaf 1 oktober 2018  terugtrekken en op niveau B verder 

werken als werkvloerbegeleider. 

We overlopen de mogelijkheden  om een bijkomende medewerker aan te trekken. 

4. Inhoudelijk aanbod 

Onze werking is pragmatisch gegroeid, maar heeft ondertussen al vele jaren zijn succes bewezen.  

Onze werking bestaat uit twee duo’s.  Een dispatchingsdienst 

en een werkvloer, die nauw samenwerken.  De 

dispatchingsdienst plaats AWS’ers op externe 

prestatieplaatsen, de werkvloer begeleidt de AWs’ers zelf en 

voert werken uit voor verschillende projecten. 

De justitieassistent maakt de inschatting of iemand de nodige 

arbeidsvaardigheden heeft om op een reguliere prestatieplaats 

te werken.  Dan stuurt hij/zij hem door naar de 

werkstrafbegeleider.  Indien de justitieassistent denkt dat een 

permanente begeleiding noodzakelijk is, dan verwijst hij/zij 

hem door naar de werkvloer.  Dit kan wegens diverse redenen 

zijn, zoals: middelenafhankelijkheid, gebrek aan motivatie, 

lichamelijke of geestelijke beperkingen, justitiële voorafgaande 

veroordelingen, heel wisselende werkuren, edm.  

Het goede aan dit systeem is echter 

dat er steeds een wisselwerking 

mogelijk is.  Wanneer iemand beter 

dan verwacht presteert, kan hij zijn 

kans krijgen op een externe 

prestatieplaats, waar zijn werk nog 

meer tot zijn recht komt.  Indien 

iemand het niet goed doet op een 

externe prestatieplaats kan hij vlot 

doorverwezen worden naar de 

interne werkvloer.  Zo worden de 

prestatieplaatsen niet belast met 

weinig-gemotiveerde werkgestraften 

en krijgen de werkgestraften toch nog een tweede kans.   

Dispatching Werkvloer 

Op externe 

prestatieplaatsen 

Op interne 

werkvloer 

In eigen regio 
In Roeselare of 

Kortrijk 

Diverse functies Diverse taken 

Week, weekend 

en vakantie 

In de week en 

op zaterdag 

Permanente 

bereikbaarheid 

Permanente 

begeleiding 



 
 

Beiden werken ze voor dezelfde prestatieplaatsen, waardoor we hen een mooi aanbod kunnen doen 

van enerzijds een extra helpende hand in hun dienst  of anderzijds een kort lopend project. 

Een goede uitvoering van de werkstraf hangt vooral af van de motivatie van een persoon.  Daarom 

zijn we dan ook specifiek gespecialiseerd om in een dwingend kader toch mensen te  motiveren.  We 

zetten hiervoor in op verschillende gebieden: 

Eigenaarschap 

Zowel bij de opstart als 

gedurende de 

werkstraf leggen we   

nadruk op de  

verantwoordelijkheid 

van de werkgestrafte.  

Hij/zij alleen bepaalt 

het al of niet positief 

verloop van een 

werkstraf.  Halte-R 

biedt hem/haar daarbij 

ondersteuning aan.  Zo 

zijn we steeds 

bereikbaar bij 

problemen, 

bezorgdheden  of 

opmerkingen.  We houden ook rekening met de specifieke beroeps-, woon- en leefsituatie van de 

werkgestrafte. 

Omdat een werkstraf met een persoonlijke inslag, motiverend werkt en meer binding oplevert met 

de samenleving, staan we ook open voor eigen inbreng.  Op het intakegesprek met de dispatcher van 

Halte-R, komen we vaak tot een drie-tal geschikte prestatieplaatsen, waarbij de werkgestrafte zijn 

voorkeur kan laten blijken.  Dit maakt dat ze zelf positief kiezen om hun werkstraf op die plaats uit te 

voeren. 

Motivatie 

In Halte-R proberen we de extrinsieke motivatie (gedwongenheid) om te zetten in intrinsieke 

motivatie (motivatie vanuit henzelf).   

Dit doen we door hen een persoonlijk traject aan te bieden.  Ze werken hun werkstraf op de voor hen 

geschiktste prestatieplaats.  Ze doen werk waar ze ervaring of affiniteit mee hebben.  Als begeleider 

gaan we ook persoonlijk langs om te polsen, eventueel in te spelen op belemmeringen, maar vooral 

om positief te bekrachtigen. 

Meerwaarde 

Ook door de collega’s op prestatieplaatsen worden onze werkgestraften positief bekrachtigd. Vaak 

omdat ze een welgekomen hulp zijn en hun werk een grote meerwaarde voor de organisatie 

betekent. 



 
 

We gaan dan ook op zoek naar prestatieplaatsen die echt hulp nodig hebben. Op bepaalde 

prestatieplaatsen kunnen ze elke helpende hand gebruiken: bv verhuis van bibliotheek, afwas in 

rusthuis.  Men hoeft hiervoor geen specifieke vaardigheden te hebben.  Maar door de extra hulp is 

de waardering van het overig personeel groot.   

 

Andere prestatieplaatsen doen dan weer beroep op werkgestraften met specifieke vaardigheden.  

Omdat we niet opteren voor standaardwerk, maar om de juiste man op de juiste plaats te zetten , 

verhoogt de meerwaarde voor de maatschappij.  Een schilder deed de schilderwerken in de school, 

elektriciteitswerken in een instelling, hulp in een kleuterklas,…  Werkgestraften worden persoonlijk 

gewaardeerd voor het verzette werk.  Het strafaspect bestaat dan vooral uit de tijd die hiervoor 

nodig was en waarover de werkgestrafte niet vrij mocht beschikken. 

Prestatieplaatsen 

Deze cirkel is pas rond, met een groot netwerk van gemotiveerde prestatieplaatsen.  Indien we vaak 

gemotiveerde mensen op de juiste plaats kunnen zetten, dan sluiten meer en meer organisaties zich 

aan bij ons netwerk en zijn ze vragende partij om positieve en gemotiveerde mensen te werk te 

stellen.   

Om werkgestraften  een  keuze te geven in het kader van hun eigenaarschap, om hen te motiveren 

en om een zo groot mogelijke meerwaarde te genereren, is het noodzakelijk dat we kunnen 

beschikken over een groot netwerk van diverse prestatieplaatsen.  Deze prestatieplaatsen moeten 

zowel geografisch verspreid liggen als diverse taken kunnen aanbieden.   

De werkvloer is in dit aspect een belangrijke troef.  Dankzij de werkvloer, garanderen we aan de 

prestatieplaatsen steeds de beslissingsbevoegdheid over de samenwerking met deze specifieke 

werkgestrafte.  Ze kunnen de werkstraf stopzetten om heel diverse redenen.  Meestal gaat dit om 

afwezigheden die dan gemeld worden aan de justitieassistent, maar soms ook door het wegvallen 

van een taak of een personeelslid.  Of gewoon als de ‘klik’ er niet is tussen werkgestrafte en 

personeel.  Dan hoeven ze niet aan de werkstraf te trekken, maar kunnen ze dit signaleren en kan de 

werkstraf dan verplaatst worden naar de interne vloer.  Belangrijk voor een prestatieplaats is dat het 

duidelijk is dat zij niet beslissen over de werkstraf zelf.  Het is de justitieassistent die beslist om een 

werkstraf stop te zetten en dit voor de probatiecommissie te brengen. 

We merken dat de persoonlijke betrokkenheid van het personeel van het team waarin de 

werkgestrafte te werk wordt gesteld heel belangrijk is.   Daarom zetten we in op unieke 

Houtzagerij Ferme St Achaire Moeskroen 



 
 

aanspreekpunten per regio, korte lijnen en direct bereikbaarheid.   Daarom zijn we voor 

prestatieplaatsen ook in het weekend en op feestdagen bereikbaar. 

Echter voelen we ook op deze gebieden 

steeds meer druk ontstaan.  Door de 

grote toevloed aan dossiers, kunnen we 

minder net die extra inspanning doen 

voor een werkgestrafte.  We kunnen 

minder inspelen op de eigenheid van de 

werkgestrafte.  We moeten hen soms 

inschakelen in standaardwerken 

ondergeschikt aan hun eigen 

kwaliteiten.  Prestatieplaatsen krijgen 

daardoor meer ongemotiveerde 

werkgestraften over de vloer.  Er zijn 

meer afwezigheden, al of niet gerechtigd.  Dit brengt druk op de prestatieplaatsen (en de 

dispatchers).  Waardoor deze dreigen af te haken.  In bepaalde regio’s hebben we slechts enkele 

prestatieplaatsen, die overbevraagd worden.   

5. Dispatching Halte-R 

Onze 3 dispatchers (2FTE) werken elk in hun regio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Voor regio West is de grootste stijging te merken in 

Poperinge. In 2016 waren er weinig werkstraffen, 

dit jaar konden weer meer plaatsen aangesproken 

worden. Er werden ook nieuwe prestatieplaatsen 

gevonden, namelijk de Buurtdienst Bellewijk. Dit is 

een technische/ groendienst die voor de wijk alle 

sociale woningen onderhoudt en de tuinen 

verzorgt. Door de vraag van een werkgestrafte om 

‘iets’ terug te kunnen doen voor de school van zijn 

kinderen, kwam ook de Freinetschool te Poperinge 

als nieuwe plaats naar voor. Zij stellen heel 

tevreden te zijn met de extra hulp, waar zij al 

voornamelijk afhankelijk zijn van vrijwilligers en 

ouders. 

 

 

 

In Staden werden er nieuwe contacten gelegd 

met WZC De Oever. Hier kon iemand mee 

helpen in de keuken tijdens het weekend, 

dankbare hulp in een open-minded team. 

 

REGIO WEST 

IEPER                           982,25 

400,25 WZC Huize Sint Jozef 

152 WZC Huize Wieltjesgracht 

80 Stuurkracht 2 

75 KSA De Stormklokke 

60 WZC Huize Zonnelied 

60 Stadsbibliotheek 

46 Jan Yperman Ziekenhuis 

34 Groenpark IVVO 

31 WZC Home vrijzicht – Elverdinge 

24 OCMW Ieper 

20 VZW Matthijs 

POPERINGE                   631,5 

220 WZC O.L.V. Gasthuis 

83 Freinetschool De Torteltuin 

80 SOWEPO 

80 De Lovie 

70 Buurtdienst Bellewijk 

70 WZC Huize Proventier 

28,5 OCMW  

STADEN                     310 

160 WZC De Oever 

150 Gemeentedienst 

ZONNEBEKE                  284 

194 Gemeente Zonnebeke 

90 Huisdierenopvang Zonnebeke 

HEUVELLAND                235,5 

150 Festival Dranouter 

60 Stad Mesen 

25,5 VZW De Bosgeus, Nieuwkerke 

MOORSLEDE                  248 

148 WZC Maria Middelares 

100 Groendienst 

LANGEMARK-POELKAPELLE      144 

144 WZC De Boomgaard 

Winkel- en atelierinrichting door werkvloer 
Roeselare voor ECO VELO Roeselare. 

Decorbouw Studio Globo Roeselare 



 
 

REGIO ZUID 

KORTRIJK                   4136 

537 Kringloopcentrum Zuidwest-Vlaanderen Marke/ Heule 

498 Kringloopwinkel Kortrijk 

333,5 Containerpark Kortrijk 

240 Buurtcentrum Overleie Kortrijk 

240 De Heerlijkheid van Heule 

228 Constructief vzw Kortrijk 

210 Kortrijkse Musea en Tentoonstellingen - Texture 

204,5 VIVES 

181 Ocmw rusthuis Biezenheem Bissegem 

166 Groep Intro Kortrijk 

154,5 KTA De 3 Hofsteden 

140 Accent Centrum voor Ambulante Revalidatie 

115 Stadsboerderij Kortrijk 

112 Ocmw rusthuis Ter Melle Kortrijk 

111 Directie communicatie en recht cel archief Kortrijk 

110,5 Ocmw rusthuis St-Jozef Kortrijk 

110 Stal 13 opknapperij 

107 RVT De Pottelberg 

100 De Achtkanter Kortrijk 

46 Heilig Hart Zorghotel 

46 CAW ZWVlaanderen 

40 Basisschool De 3 Hofsteden * 

40 Wijkteam Centrum De Zonnewijzer Kortrijk 

20 Jeugdherberg Groeninghe Kortrijk 

 

Nog meer dan vorig jaar (2758,5) werden personen met een werkstraf in Kortrijk ingezet.  We 

kunnen beroep doen op een goede basis van organisaties waar we reeds lang een goede 

samenwerking mee hebben.  In de kringloopwinkels in Zuidwest Vlaanderen werden er 2010u 

gepresteerd (335u meer dan vorig jaar).  Elke kringloopwinkel in de regio kreeg  meer werkgestraften 

dan het jaar ervoor.  Dit dankzij hun 

regionale spreiding, hun aanbod van 

weekendwerk en laagdrempelig werk. 

Maar ook de samenwerking met de 

stadsdiensten van Kortrijk groeit.  Waar 

we in 2016 vooral beroep konden doen 

op het stadsarchief, zien we de 

samenwerking met de containerparken, 

de Kortrijkse Musea en buurtcentra 

sterk stijgen  (934,5u) Daarbij mag de 

reeds jarenlange samenwerking met de 

OCMW Rust- en verzorgingstehuizen opgeteld worden (307u).  We zien hier zeker nog ruimte om de 

samenwerking nog intenser te maken.  Omdat de stadsdiensten een divers aanbod hebben van taken 

en ook in het weekend diensten aanbieden.  

Toezicht en onderhoud op containerpark Kortrijk 



 
 

WAREGEM                  1687,5 

682,5 Sport.Vlaanderen Waregem 

465 Kringloopwinkel Beveren-Leie 

265 OCMW Thuiszorg klusjesdienst Waregem 

160 OLV v Lourdes Ziekenhuis 

115 Werkplus Waregem 

In Waregem hebben we een heel intense samenwerking met Sport. Vlaanderen.  Dankzij enkele 

dossiers met veel uren, kon men in Sport.Vlaanderen wel iedere weekend op iemand rekenen om te 

helpen in de stallen of in de kamers.  Maar ook in de Kringloopwinkel, de klusjesdienst en het 

ziekenhuis werden heel wat meer uren 

gepresteerd.  

 

 

 

 

 

In Menen zien we ook een sterke stijging 

vooral op het containerpark en in de 

kringloopwinkel.  Er is een heel divers aanbod 

van taken dankzij deze verschillende 

organisaties in Menen.  

ZWEVEGEM                428,5 

189 T Alternatief Zwevegem 

96 Dierenasiel de Leiestreek 

90 Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen 

50 Kringloopwinkel Zwevegem 

3,5 RVT Maria Love Heestert 

ANZEGEM                   215 

123 Gemeentedienst Anzegem 

92 St Vincentius rustoord Ter Berk Anzegem 

KUURNE                      180,5 

92 ZOWE WAAK Kuurne 

88,5 RVT Heilige Familie Kuurne 

WIELSBEKE                       

186 OCMW Wielsbeke 

WEVELGEM                62,5 

54 SPWE Basisschool Wevelgem 

8,5 WZC Sint-Jozef Moorsele 

AVELGEM                    89 

69 Kringloopwinkel 

22 St Vincentius Rusthuis  

WERVIK                 

70 Vzw O² 

DEERLIJK               

46 Kinderboerderij Bokkeslot 

SPIERE-HELKIJN               

23 gemeentedienst 

MENEN                      1359 

498,5 MIROM Menen 

391 Kringloopwinkel Menen 

220 AZ Delta Menen 

125 WZC OLV Middelares Rekkem 

46 WZC Andante 

46 Wereldtuin Menen 

41 Plantsoendienst Stad Menen 

20,5 Katimoe poezenasiel 

17 Eigen woonst 

Keukenhulp AZ Delta Menen 

Groenonderhoud SPWE Basisschool Wevelgem 



 
 

 

In de overige gemeenten van Leiedal blijkt de diversiteit in taken uit de verschillende organisaties, 

maar ook uit de geografische spreiding van de prestatieplaatsen (zie boven en onder).  Al komen er 

maar  één of twee werkgestraften langs per jaar, toch kunnen we op hun bereidwilligheid rekenen .  

We menen hieruit te mogen concluderen dat deze prestatieplaatsen tevreden zijn over de 

werkgestrafte en de betrokkenheid van Halte-R. 

Omdat we steeds op zoek gaan naar de meest geschikte invulling van een werkstraf, ‘de juiste man 

op de juiste plaats’, durven we ook buiten onze eigen regio te kijken.   Zo stelden we een student die 

in Gent studeerde of een jongeman die vooral verblijft bij zijn vriendin, in die regio te werk.  

Daarnaast is het makkelijker voor Franstalige werkgestraften om op een Franstalige prestatieplaats in 

Komen of Moeskroen te werken.  Als dit de motivatie verhoogt dan komt dit de prestatieplaatsen en 

de wederdienst aan de samenleving ten goede. 

INGELMUNSTER                       

191 Kringwinkel centrum – logistiek centrum 

MOESKROEN 

150 Ferme Saint Achaire 

DE PINTE                       

100 Go! Scholengroep 24 

KOMEN                         

60 S.P.A.Comines-Warneton Dierenasiel 

GENT                       

23 Vzw LEJO 

 

 

REGIO NOORD 

ROESELARE               1130 

399,5 AZ Delta 

200,5 Kringwinkel Midwest 

122 Stadsarchief 

120 WZC De Zilverberg 

100 De Lochting Dedrie 

98 Blauw Kruis 

66 Sportdienst Stad RSL 

24 Groep Intro vzw 

TORHOUT                    954,5 

448 Diocesaan centrum Groenhove 

220,5 Kinderboerderij 

143 Kringwinkel Torhout 

130 Gemeentebestuur Torhout 

13 Tordaele 

TIELT                           531 

182 Kringwinkel Tielt 

155 IVIO Containerpark Tielt 

124 Mivalti vzw Tielt 



 
 

In vergelijking met vorig jaar zien we een daling in het aantal gepresteerde uren voor regio 

Roeselare. Alsook is er een mindere diversiteit in de gebruikte prestatieplaatsen. 

Daar tegenover kunnen we  stellen dat sinds januari 2017 er ook heel wat uren gemeenschapsdienst 

werden uitgevoerd voor Stad Roeselare, waardoor de prestatieplaatsen ook bezet werden. Deze 

gemeenschapsdiensten zijn in kader van GAS  vanuit stad Roeselare. 

70 RSVK Tielt 

ICHTEGEM                   464,5 

224,5 Groendienst Ichtegem 

160 Wonen en werken OCMW Ichtegem 

80 WZC Sint-Anna 

IZEGEM                       327,5 

251 Kringwinkel Izegem 

62 RVT + WZC 

293 IVIO Containerpark Izegem 

INGELMUNSTER         257 

171 Kringwinkel Ingelmunster 

76 IVIO Containerpark Ingelmunster 

46 Gemeentebestuur Ingelmunster groendienst 

BEERNEM                   141,5 

111,5 Kringwinkel ’t Rad Beernem 

30 Psychiatrisch Centrum Sint Amandus Beernem 

MEULEBEKE               320 

170 IVIO containerpark Meulebeke 

150 WZC Sint Vincentius Meulebeke 

LICHTERVELDE          309 

176 WZC ’ t Hof 

88 Containerpark 

45 RVT Sint-Jozef Lichtervelde 

ARDOOIE                    132 

132 IVIO Containerpark Ardooie + Pittem 

GITS                             300 

200 Dominiek Savio Instituut Gits-keuken 

100 De Waaiberg 

WINGENE                    115  

75 WZC Maria Ter Ruste 

40 OC Wingene 

WAREGEM                100 

100 OLV Lourdes 

EERNEGEM                 219,5 

219,5 RVT Sint Anna Eernegem  

KORTEMARK               219,5 

219,5 RVT Sint Anna Eernegem  

175 Gemeentedienst Kortemark 

RUISELEDE              70 

70 Containerpark  

OOSTROZEBEKE     250 

250 IVIO recyclagepark 
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De grootste moeilijkheden om iemand te plaatsen komen voor in Brugge-Zuid. Door het hoge aantal 

dossiers is er niet genoeg tijd om nieuwe prestatieplaatsen te zoeken. Daarbij komt dat dossiers met 

veel uren in de regio Torhout-Ichtegem langdurig plaatsen bezetten. Dit zet de huidige 

prestatieplaatsen onder druk. 

 

6. Werkvloer Oostende –Brugge 

6.1. Dossiers en Cijfers 

In 2017 werden er 65 dossiers opgestart.  

- 58 doorverwijzingen van het Justitiehuis van Brugge ( waaronder 6 Bruggelingen )  

-   6  doorverwijzingen van Veurne  

-   1 van Brussel  

  5 van deze doorverwijzingen kwamen via de dispatching.  Oostende (3)/Brugge (2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: evolutie aantal dossiers 

Daarvan werden er  :                                                                                           

- 32 POSITIEF beëindigd  

- 10 NEGATIEF beëindigd  

- Dat is een slaagpercentage van 76%. 

Alle dossiers waren mannen. 

 

Er waren 32 dossiers bij van Oostendse inwoners. 

En  33 dossiers kwamen uit andere steden en gemeenten: 



 

- 7 van Gistel  

- 5 van Brugge  

- 5 van Knokke  

- 3 van Oostkamp  

- 3 van Bredene  

- 1 van Middelkerke  

- 1 van Assebroek  

- 2 van Koksijde  

- 1 van Zedelgem  

- 1 van Nieuwpoort  

- 1 van Jabbeke  

- 1 van De Panne  

- 1 van Westende  

- 1 van Torhout  

Er worden 23 dossiers meegenomen naar 2018  

 

Figuur 2: evolutie aantal uren 

Er werden in totaal 3395 uren gepresteerd door de werkgestraften . 

Er werden in totaal 1835 uur gepresteerd door de werkvloerbegeleiders . 

Er werden 590,5 uur in Brugge gepresteerd door de werkgestraften . 

 

Er werden sinds begin mei ( overdracht van Joke ) 25 nieuwe werkplaatsen gevonden :  

-  Ensorinstituut Oostende  

-  CAW Brugge  

-  TEJO Oostende 

-  Buurthuis De Ballon  

-  Oxfam wereldwinkel 

-  waarvan enkele terugkeren in 2018 ( opbouw festivals , Blauw Kruis , Kerkhof 

Oostende , … ). 
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Sterktes  

Aangezien beide werkvloerbegeleiders van Oostende zijn kennen ze daar goed de weg bij : 

overheidsdiensten , organisatoren , scholen , …… en hebben daardoor vele werkplaatsen 

kunnen bekomen . 

 Wij zijn met 2 werkvloerbegeleiders , en daardoor is het soms mogelijk om ons op te 

splitsen om 2 kleinere klusjes op 1 dag uit te voeren . 

 Aangezien wij beiden technisch geschoold zijn , hebben wij de mogelijkheid om een 

grotere verscheidenheid aan klusjes aan te bieden , waar wij zelf kunnen aan 

meewerken . 

o Uitbreken vloer ‘OLVA Assebroek’ 
o Verhuis bassischool ‘wonderwijs Brugge’ 
o Allerhande klussen ‘De berkjes Brugge’ 
o Allerhande klussen ‘de karmel Brugge’ 
o Opbouw  en afbouw ‘Ostend beach’ en ‘Color run’ 
o Opbouw en afbouw ‘Paulusfeesten’ 
o Opbouw en afbouw ‘Zandrock’ 
o Schilderen Lokalen ‘Avondschool Oostende’ 
o Tuin justitiehuis Brugge 
o Stickerproject Brugge 
o Onderhoud fietsbakken ‘E.O.S’ Oostende 
o Tuinonderhoud Residentie ‘’t staketsel’ Oostende ( wzc ) 
o Rijksarchief Brugge 
o Flyeren Ostend@Internet Oostende 
o Bedelen buurtkrantjes Brugge 
o Schilderen ‘Amandine’ en binnenkant ‘Mercator’ (boten ) 

                                               
  

 In 2018 beschikken wij ook over een klein atelier waar we klusjes beter kunnen 

voorbereiden . (37 m2) 

bv : houten latten machinaal reeds op de gepaste lengte zagen , zodat dat niet meer 

manueel ter plaatse moet gebeuren : tijdwinst !! 

   

 Het aantal dossiers en uren zal in 2018 normaal gezien terug veel meer zijn dan in 

2017 , aangezien onze voorgangster Joke Vandenbussche van januari tot eind april 

alleen was als werkvloerbegeleidster en er daardoor maar 5 dagen van de 7  uren 

konden gepresteerd worden . 



 
 

 In 2017 hebben wij ook een zeer leerrijke week opleiding genoten in het justitiehuis , 

waardoor er ook die bepaalde week geen uren werden gepresteerd , dit zal in 2018 

dus een extra week opleveren qua uren .  

 

Zwaktes  

 Het was voor ons niet evident om in 2017 werkplaatsen te vinden in Brugge ( en 

omstreken ) , aangezien wij er naast de vaste plaatsen ( rijksarchief , buurtkrantjes , 

tuin Justitiehuis ) wij er geen hebben overgekregen van Joke en wij van nul moesten 

herbeginnen . 

 Door het ophalen en terugbrengen van onze gasten in Brugge om ze mee te nemen 

naar Oostende om daar te werken verloren we dagelijks heel wat werktijd . 

  



 
 

7. Werkvloer Roeselare – Kortrijk 

Lijst gedane werken 2017 interne werkvloer Roeselare en Kortrijk. Er werden 5237 uren 

gepresteerd door werkgestraften op de interne werkvloeren. (3180 op werkvloer Kortrijk en 

2057 op werkvloer Roeselare.) 

Datum  Werk  Voor 

Januari  100 dagen opzetten botermarkt, opzetten 

Kerelsplein, opruimen Kerelsplein 

Stad Roeselare 

 Maken en plaatsen van meubels Groep INTRO 

 Renoveren krukjes VBS De Watermolen 

 Renoveren bankjes VBS De Watermolen 

 Verhuis CVO CVO Miras 

februari Terugbrengen meubels uithuiszetting Stad Roeselare 

 Hulp bij opruiming huis CAW Roeselare 

 Inrichten ruimtes Lochting Dedrie 

 Verhuis CVO CVO Miras 

 Afbraakwerken  Stadsboerderij Kortrijk 

 Verhuis Groep Intro  Groep Intro Roeselare 

maart Maken van nieuwe bureaus Effect vzw 

 Opbouw petanquevelden  Stad Kortrijk 

 Maken meubels  CVO MIRAS 

april Opbouw PandA vzw  

 Maken scheidingswanden Groep Intro 

 Opbouw Stadsboerderij Kortrijk  

mei Opbouw Stadsboerderij Kortrijk  

 Maken kisten  Chiro Tsjoef 

 Opbouw Sinksen 17 Stad Kortrijk 

 Opkuis huizen in Menen CAW 

 Maken van zandtafels  Sint Amandscollege Noord 

 Poppenkasten Dienst Publiekswerking Stad 

Roeselare 

 Opruimen vervuilde woning Ocmw Roeselare 

 Podium maken voor spelcontainer Stad Roeselare dienst 

Samenleving 

 Aansluiting voor prikklok Lochting Dedrie 

juni Sinksenfeesten Kortrijk Stad Kortrijk 

 Metalen onderstellen lassen  Lochting Dedrie 

 Kaders voor schilderijen De Andere Academie 

Torhout 



 
 

 Afbouw sinksen 17 Stad Kortrijk 

 Opbouw PandA  

 Opbouw BOS festival De Kreun Wilde Westen 

 Bouw refter  EFFECT vzw 

juli In elkaar zetten van stoeltjes Jeugddienst Roeselare 

 Natourcriterium  Stad Roeselare 

 Afwerken refter  EFFECT vzw 

 Maken schraagtransporters  CVO MIRAS 

augustus West Vlaanderens Mooiste Sportdienst Roeselare 

 Traxx festival Evenementen Roeselare 

 Plaatsen panelen op achterdeur Groep INTRO Rumbeke 

 Haag scheren/gras afrijden Groep INTRO Rumbeke 

 Leveren van paneel aan TRavak Groep INTRO Rumbeke 

 Opbouw zomerfestival Kortrijk Stad Kortrijk 

 Afbraakwerken speelplaats  MPI De Pottelberg 

september Schilderwerken  Lochting Dedrie 

 Isoleren bureauruimte Kringwinkel Izegem 

 Opbouw  levensloop Kortrijk 

 

 Opbouw speelplaats  MPI De Pottelberg 

 Opbouw Welzijnsmarkt  

oktober Plaatsen houten wand met dubbele deur Gebouwendienst Roeselare 

 Opbouw arena speelplaats  MPI De Pottelberg 

 Opbouw Studie dag Brugfiguren Kortrijk Stad Kortrijk 

november Ophangsysteem schilderijen De Bremstruik 

 Ophalen meubels Kortrijk/Diksmuide GI Rumbeke 

 Maken en plaatsen keuken Kringwinkel Izegem 

 Maken en plaatsen keuken Kringwinkel Torhout 

 Opbouw en afbouw Sonic City De Kreun Wilde Westen 

 Opbouw Kerstmarkt Kortrijk Stad Kortrijk 

 Ophangen vlaggen NEXT festival Stad Kortrijk 

 Ophangen vlaggen Stad Kortrijk Stad Kortrijk 

Opbouw tribune en podium voor school door werkvloer Halte-R 



 
 

december Beurs opzetten Stad Roeselare 

 Maken van opmaak voor nieuwjaarsreceptie Stad Roeselare 

 gevelbanken Stad Roeselare 

 Balie eco-velo Kringwinkel  

 Opstart RSL Op Post Stad Roeselare 

 Verhuis ocmw cliënt vanuit 

doorgangswoning 

Ocmw Roeselare 

 Opbouw Kerstmarkt Kortrijk Stad Kortrijk 

 Opbouw Arc Winter in Kortrijk Stad Kortrijk 

 Ophangen vlaggen Winter in Kortrijk Stad Kortrijk 

 Ophangen vlaggen Texture Musea en tentoonstellingen 

Kortrijk 

 Ophangen vlaggen Winterwonderland Stad Kortrijk 

 

Een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de Stad Kortrijk. 

Zoals reeds eerder aangehaald bleef 2017 een jaar met heel wat 

onzekerheden, ook op financieel vlak. Eind 2016 dreigde het project een 

voltijds medewerker te verliezen om dat er niet meer voldoende financiële 

middelen voor handen waren bij Groep Intro om de loonopleg verder te 

bekostigen. De verhoogde forfaitaire toelage van de overheid kwam daar 

voor een stuk in tegemoet , maar dat was niet voldoende.  

We klopten opnieuw aan bij de Stad Kortrijk met de vraag naar financiële 

steun voor Halte-R. Zowel via dispatch als via de werkvloeren verrichtten we 

immers reeds heel wat werk voor de Stad (aanleg petanquevelden, hulp op 

het containerpark, opbouw van de sinksenfeesten, opbouw zomerfestival 

Kortrijk,  …)  

Voor de Stad Kortrijk was een nominatieve toelage niet meer haalbaar, maar 

wel konden we een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afsluiten. Vanaf 

2017 zou de Stad Kortrijk het aantal gepresteerde uren van de werkvloeren 

vergoeden. Concreet betekende dit dat Halte-R in ruil voor 500 gepresteerde 

werkuren een toelage zou ontvangen van 5000 euro. Wat een vernieuwde 

financiële input voor het project betekende.   

De samenwerking werd door beide partijen als positief ervaren, met als 

gevolg dat we in 2017 meer dan 500 uren werkten voor de Stad Kortrijk en 

Halte-R ook voor die extra uren kon rekenen op een vergoeding van de Stad 

Kortrijk. De financiële zorgen zijn daarmee nog lang niet van de baan, maar 

dit betekende wel een financiële duw in de rug voor het project.  

 
Opbouw Kerstmarkt Stad Kortrijk 



 
 

8. G.A.S.  

Sinds 1 oktober 2016 werd, naar aanleiding van de verhoging van de forfaitaire bijdrage voor het 

personeel van de omkaderingsprojecten Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen, een halftijds 

contract uitgeschreven voor de opvolging van de gemeenschapsdiensten vanuit Stad Roeselare. 

Deze opdracht ligt in het verlengde van de bestaande kennis die we hebben in het begeleiden van 

werkstraffen. Als dezelfde persoon de AWS en GAS gemeenschapsdienst begeleidt, wordt die kennis 

meteen breder ingezet. Het zorgt voor een lokale verankering, een diepere lokale verwevenheid van 

het in oorsprong federale initiatief. 

In 2017 werden 171 dossiers doorgestuurd vanuit het secretariaat GAS, waarvan 82 dossiers begeleid 

werden. Dit wil zeggen dat een groot percentage geen contact opneemt of toch de voorkeur geeft 

om de boete te betalen. Eind 2017 telden wij 45 beëindigde dossiers met een totaal van 500 

gepresteerde uren. Gemiddeld kunnen we stellen dat er 12u uitgesproken worden. 

Gezien de dispatcher voor de gemeenschapsdiensten ook al enige jaren tewerkgesteld is binnen 

dezelfde regio voor de werkstraffen, is er een ruim aanbod aan gekende prestatieplaatsen. De 

taakinvulling wijzigt soms, omwille van het minder aantal uitgesproken uren per dossier. Doordat de 

gemeentelijk administratieve sancties uitgesproken worden voor inbreuken gedaan in Roeselare, 

gebeurt het vaak dat mensen vanuit andere steden en gemeentes een gemeenschapsdienst worden 

opgelegd. Omdat Halte-R werkzaam is in een ruim deel van West-Vlaanderen, zorgt dit er voor dat 

die mensen ook de kans krijgen om de gemeenschapsdienst dicht bij huis te kunnen uitvoeren. 

Hierdoor kunnen wij iedereen gelijke kansen geven. 

De gemeenschapsdienst moet binnen het jaar uitgevoerd worden na vaststelling van de feiten. 

Concreet betekent dit dat Halte-R 6 maanden de tijd heeft om deze gemeenschapsdienst te 

begeleiden. Wij stellen vast dat dossiers gemiddeld binnen 2,5 maanden werd afgerond na ontvangst 

van de fiche. Ook zien we dat tot eind 2017 de opgestarte dossiers ook positief werden beëindigd. 

Hieraan merken we dat de personen die effectief kiezen voor de uitvoering van de 

gemeenschapsdienst, dit tot een goed einde brengen. 

Vanuit Halte-R zijn wij heel lovend over de goede samenwerking met de opdrachtgever (zijnde de 

sanctionerend ambtenaar), de prestatieplaatsen en het secretariaat GAS. Hierdoor groeit de 

mogelijkheid om dit project verder uit te diepen, beter af te lijnen en de positieve evolutie verder te 

zetten. 

9. Sensibilisering 

Op diverse momenten kwamen we naar buiten met onze werking. 

Justitiehuis Ieper opent haar deuren 

Sinds november 2014 is Halte-R aangesteld voor de begeleiding van de werkstraffen vanuit 

justitiehuis Ieper. Nu krijgen wij meer en meer het gevoel dat er een heel goede samenwerking 

heerst tussen Justitiehuis, dispatcher en de verschillende prestatieplaatsen. Als dispatcher lukt het 



 
 

Halte-R teamleden: Frederik en Sofie met 
Justitieassistent Saskia en Marc 

steeds beter om de mensen op de juiste plaats te krijgen, waardoor een wederzijds vertrouwen 

groeit. 

Vanuit de stad Ieper en OCMW, nu Argos, wordt sneller en efficiënter ingespeeld op onze vragen en  

maakt dit de procedure heel wat gemakkelijker. 

Als kers op de taart werden vanuit het justitiehuis Ieper 2 opendeurdagen georganiseerd. De eerste 

ging door op 20/10/2017 voor de magistratuur, de tweede op 5/12/2017 voor politie en 

dienstverlening. Halte-R werd gevraagd om op beide data aanwezig te zijn, dit deden wij steeds als 

omkaderingsteam bestaande uit een werkvloerbegeleider en een dispatcher. Hierdoor kon onze 

werking nader toegelicht worden en de mogelijkheden binnen Ieper, waar momenteel geen 

werkvloer voorhanden is, aangetoond worden. Deze beide opendeurdagen verliepen heel vlot en de 

interesse in de werking was groot. Wij bedanken dan ook het justitiehuis om onze aanwezigheid 

hierop te vragen. 

Deze opendeurdagen werden gestart met een 

woordje uitleg van de directie, mevrouw 

Martine Van Gierdeghom, over de verhuis van 

het justitiehuis naar de tijdelijke locatie op Ter 

Waarde, de voorstelling van het personeel en 

enkele cijfergegevens. Daarna mochten de 

genodigden de verschillende lokalen betreden 

waar de justitieassistenten klaar stonden met 

beeldmateriaal en uitleg over hun 

begeleidingstaken per mandaat. Ook Halte-R 

werd hiervoor een lokaal toegewezen, waar wij 

uitleg verschaften over de samenwerking met 

de verschillende justitiehuizen, de voordelen 

van het werken in omkaderingsteams en  beeldmateriaal en cijfergegevens uitstalden van zowel 

dispatching als werkvloer. 

Tijdens de opendeurdag voor de dienstverlening merkten wij grote interesse en ook nieuwe 

prestatieplaatsen die zich aanboden. Op die manier kunnen wij spreken van een geslaagde 

voorstelling en nieuwe deuren en samenwerkingen die zich openden naar aanleiding van dit mooie 

initiatief van het justitiehuis. 

Halte-R in de pers 

Op 29 september verscheen een artikelenreeks over onder andere onze werking en onze 

prestatieplaatsen in de Krant van West-Vlaanderen. 

 



 
 

Peter van Stal 13 Opknapperij 

 

Stagerechters op bezoek 

Ook in 2017 kwamen enkele magistraten in opleiding 

langs, om de werkstraf in de praktijk te zien.  Op twee 

momenten 3/2 en 24/3 gaven we duiding bij onze 

werking en brachten we een bezoek aan enkele 

prestatieplaatsen.  

 

 

Samenwerking met jongerenbeleidingsdiensten 

Met Cohesie hebben al een jarenlange samenwerking.  We werken vooral 

samen rond de profilering van alternatieve sancties naar de 

prestatieplaatsen toe.  We zaten enkele malen samen om gegevens uit 

omtrent mogelijke prestatieplaatsen uit te wisselen.  Daarnaast kozen we 

ervoor om de prestatieplaatsen te bedanken voor hun inzet, met een 

geschenkje.  We deelden 27 nestkastjes rond.                     


