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1. Inleiding 
Wij stonden begin 2020 voor een uitdagend jaar.  
Halte-R werd op 1 april een volwaardig Groep 
INTRO project.  Aan de detachering van de 
personeelsleden vanuit Stad Roeselare kwam een 
eind en we werden volledig ingekanteld in ‘Cluster 
1’ van Groep INTRO.   
De werkvloer van Ieper-Veurne kreeg een nieuwe 
begeleider en dit zorgde voor enkele 
verschuivingen in ons team. 
Het werkvloerproject van Oostende sloot aan bij 
ons team.  Dit om elkaar te versterken in het 
begeleiden van werkstraffen over een ruim deel van West-Vlaanderen. 
Deze evoluties waren nog niet helemaal voltrokken of we stonden voor de onverwachte uitdaging die 
zich over de hele wereld zou uitrollen.  De Corona-epidemie zette ook onze werking sterk onder druk.  
De lockdown zorgde ervoor dat heel wat werkstraffen op prestatieplaatsen werden stopgezet. Ook op 
de werkvloeren was de impact van de corona-maatregelen groot.  

In deze crisis merkten we onze sterktes die ons 
deden inspelen op de kansen die er wel nog waren.  
Onze medewerkers op de werkvloeren pasten hun 
werking aan zodat ze met afstand een beperkt 
aantal werkstraffen toch konden laten uitvoeren.  
Dankzij de flexibiliteit van de medewerkers en hun 
inventiviteit konden we snel onze werking 
hernemen.  We spraken de justitiehuizen aan om 
plexischermen te maken, we hielpen bij de bedeling 
van infofolders in Roeselare en konden heel wat 
projecten helpen bij hun aanpassingen i.v.m. de 
corona-maatregelen.  
In Oostende waren de maatregelen heel strikt, maar 
ook hier gingen onze medewerkers met een aantal 
mensen helpen in het tijdelijke triagecentrum en bij 
het implementeren van de corona-maatregelen in 
de stad.  Daarnaast zochten we naar partners in de 
uitbouw van de werkvloer in Brugge. 
 
Als kers op de taart kregen we in 2020 de toelating 

voor een uitbreiding met 1VTE voor de uitbouw van de West-Vlaamse werkvloeren.  
 
 

 

Op de werkvloeren werden een 100-tal 
plexischermen voor o.a. de Vlaamse 
justitiehuizen gemaakt. 

Wilgen snoeien met de werkvloer van Ieper-
Veurne 
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Ook de dispatchers zaten geen moment stil.  Vele werkstraffen 
werden geheroriënteerd naar organisaties waarvan de werking 
wel nog doorliep.  Dankzij onze investeringen in een ruim en 
gedifferentieerd netwerk konden we nog steeds op heel wat 
plaatsen terecht.  Sommige prestatieplaatsen deden zelfs extra 
beroep op werkstraffen, zoals de containerparken die een 
toevloed te verwerken kreeg.  Maar ook nieuwe prestatieplaatsen 
dienden zich aan: op kinderboerderijen bleken dieren zich weinig 
aan te trekken van de pandemie en bleven ze eten nodig hebben. 
Diverse rusthuizen konden een extra handje hulp uitstekend 
gebruiken, etc. 
Niet alleen bij de medewerkers was er een grote wil om aan de 
slag te gaan/blijven. We merkten bij een deel van onze cliënten 
dat ook zij wilden gebruik maken van hun werkstraf om iets terug 
te doen voor de maatschappij. Door naar hen te luisteren en onze 
goede contacten bij de diverse prestatieplaatsen konden we vaak 

een zinvolle plaats voorstellen.  
Daardoor is er in 2020 binnen Halte-R geen 
merkbare daling te zien in de cijfers. In 
tegenstelling tot de werkvloer van Oostende, waar 
de strikte maatregelen zich wel weerspiegelen.  
We varen nog steeds in ruwe zee maar geloven dat 
wij in 2021 opnieuw onze cliënten zullen 
begeleiden zoals we dit in het verleden deden: 
vanuit een respectvolle houding luisteren naar het 
verhaal van onze klant, op zoek naar waar hij of zij 
sterk in is. Op zoek naar een geschikte 
prestatieplaats waar onze cliënt finaal zijn misstap 
kan herstellen. In en samen met onze 
gemeenschap.  
 
 

Veel leesplezier 
  

Stallen uitmesten op een nieuwe 
prestatieplaats: vzw 
Juttepaardje in Moorsele 

Snoeien van bomen en hakselen van snoeisel op de 
nieuwe prestatieplaats vzw Ten Anker in Waregem 
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2. Onze filosofie: Krachtgericht werken 
In de samenleving worden er regels opgesteld om ons samen leven op een georganiseerde en duidelijke 
manier te laten verlopen. Maar in elke gemeenschap worden deze regels overtreden.  Een overtreding 
van deze regels staat nooit los van de gemeenschap, evenals het gekozen antwoord om deze fout te 
herstellen. De pleger van het misdrijf moet het vertrouwen herstellen in en samen met die 
gemeenschap. 
Met Halte-R gaan we op zoek, samen met de justitieassistenten en de justitiabele, om die breuk te 
herstellen onder de vorm van een werkstraf of een gemeenschapsdienst. 
 

 KRACHTGERICHT WERKEN IN HALTE-R   
Binnen Halte-R voeren we de 
participatiegedachte en het krachtgericht 
werken hoog in ons vaandel. Daarbij gaan 
we uit van wat mensen kunnen, en niet van 
hun beperkingen. We zoeken samen naar 
de sterktes en de daaraan gekoppelde 
opportuniteiten in onze talrijke 
prestatieplaatsen waar we actief mee 
samenwerken. Zo willen we het 
gedwongen kader overstijgen en ervoor 
zorgen dat onze klanten een zinvolle 

wederdienst kunnen doen tegenover de gemeenschap. 

BETROKKENHEID  
Een andere belangrijke pijler is de betrokkenheid. Dit begint bij een goed contact met de begeleider 
waardoor ook de cliënt zich begrepen voelt.  
Een open en respectvolle houding is onze basis en een positief mensbeeld is ons vertrekpunt. We 
streven er dan ook naar om de krachten en de talenten van de mensen te versterken. 
Op die manier worden zij gemotiveerd om zelf actief mee te gaan werken aan een zinvolle uitvoering 
van de hun opgelegde werkstraf. 

OP MAAT  
Na een intakegesprek gaat de begeleider dan op zoek 
naar een prestatieplaats, waarbij we maatwerk willen 
leveren en een plaats vinden die zo goed als mogelijk bij 
de kwaliteiten en de sterktes van de justitiabele 
aansluit.  
Daarbij wordt er rekening gehouden met een hele reeks 
parameters: Welke taken kan de werkgestrafte 
uitvoeren? Binnen zijn of haar eigen netwerk en vanuit 
de eigen context ondersteunen we hen bij 
het maximaal behoud van regie over hun eigen straf. 
We hebben oog voor hun lichamelijk functioneren, hun 
mentaal welbevinden, zingeving, actief meedoen.  

Schilderwerken in het Asiel van Oostende door het 
werkvloerproject 

Groenonderhoud en hulp bij diverse klusjes in 
vzw Jongerenzorg ZWVL 
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Daarnaast spreekt het voor zich dat we rekening houden met de levensomstandigheden van de mensen:  
welke talen ze spreken, waar ze wonen, welk werk zij al dan niet doen, etc. zijn allemaal belangrijke 
factoren om iemand aan het werk te zetten. 
Dankzij het uitgebreide netwerk, dat we sinds jaren hebben opgebouwd, kennen we 
onze prestatieplaatsen, hun noden en hun mogelijkheden.   
 

WISSELWERKING DISPATCH EN WERKVLOER  
Eén van de speerpunten in onze werking is de 
interactie tussen de dispatching en de 
werkvloer. Mensen waarbij de kans op 
recidive heel laag is en waar de 
arbeidsattitude meer dan behoorlijk is, 
kunnen we een grote vorm van 
zelfstandigheid geven in de uitvoering van de 
werkstraf.  Via dispatching superviseren we 
de uitvoering van de werkstraf en de 
samenwerking met de betrokken 
prestatieplaats. Indien nodig gaan we vaker 
langs, om opvolgingsgesprekken te houden, 
uurroosters aan te passen, …   
Wanneer dit echter niet volstaat wordt de 

werkstraf verdergezet op de werkvloer.  Hier is altijd een begeleider aanwezig die kan toezicht houden 
en motiveren. Soms is het noodzakelijk dat de cliënt op de werkvloer individueel wordt begeleid.  

POSITIEVE SUCCESERVARING  
We streven naar een positieve succeservaring door 
zelfvertrouwen te stimuleren, zingeving te laten ervaren 
en betrokkenheid te bevorderen bij het uit te voeren 
werk.   
We geven hen het gevoel dat ze bij de groep horen en 
dat we respect hebben voor elkaar. Ze krijgen het gevoel 
dat ze iets kunnen betekenen voor anderen en dat ze 
een bijdrage aan de samenleving kunnen leveren.  
De vertroebelde relatie tussen de betrokkene en de 
samenleving wordt op die manier hersteld.  

NUT VOOR MAATSCHAPPIJ  
We zoeken naar een plek in de samenleving waar 
mensen met een werkstraf een wederdienst kunnen 
doen. Het doel daarbij is een zinvolle werkstraf te 
kunnen aanbieden die een meerwaarde heeft, zowel voor de cliënt als voor de prestatieplaats.  Hun 
bijdrage wordt gewaardeerd, hun inzet geapprecieerd.   Ook dit bevordert het herstel van de 
verstoorde band tussen mens en samenleving.   
  

Opbouw van terras voor lagere 
school in Kortrijk  
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3. Algemene cijfers 
Zoals in de inleiding reeds meegeven vormen Halte-R en werkvloer Oostende één West-Vlaams team in 

cluster 1 in Groep INTRO.   
Het deeltje Halte-R bestaat uit  
2,5 FTE werkvloeren:   
2 werkvloeren met atelier in 
Roeselare en Kortrijk en één 
halftijdse mobiele werkvloer in 
Veurne-Ieper.  
 
De werkvloer Oostende 
bestaat uit 2FTE 
werkstrafbegeleiders die 
zowel personen met een 
werkstraf uit de regio 
Oostende als Brugge 
begeleiden.  We tonen de 
cijfers van deze twee projecten 
apart, omdat ze ook zo worden 
betoelaagd. 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

En uit 2 FTE dispatchers voor de hele 
regio Midden en zuid West-
Vlaanderen. (zie kaart)   
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Zoals in de inleiding aangegeven merken we in Halte-R slechts een lichte daling (4%) van het aantal 
behandelde dossiers.  Op de werkvloer van Oostende zien we een daling van 30% t.o.v. 2019, dat ook 
een piekjaar was in vergelijking met de voorgaande jaren. We merken dus een tweevoudig beeld in de 
cijfers. 

Ook in het aantal doorverwezen en gepresteerde uren in Halte-R merken we een zeer lichte daling van 
nog geen 3%. 
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Terwijl we wel een sterke daling merken op de werkvloer van Oostende van zowel de uitgevoerde uren 
door de werkgestraften, als de uren die de werkstrafbegeleiders hebben samengewerkt.  Dit is te wijten 
aan de lokale corona-maatregelen die het tijdelijk niet toelieten om mensen met een werkstraf te 
begeleiden. 

 
 
Als we inzoomen op het nieuwste deeltje van Halte-R, de parttime werkvloer van Ieper-Veurne, zien we 
dat we voorbij de fase van de opstart zitten.  Waar we in 2018 slechts een gedeeltelijk aanbod konden 
doen vanuit de twee werkvloeren uit Kortrijk en Roeselare, startte de werkvloer op in 2019 en bereikte 
een goede doorstroming in 2020.  

 Aantal 
Dossiers  

 Aantal toegekende 
uren 

Aantal 
uitgevoerde uren 

2018 6  530u 172u 

2019 21  2029u 744u 

2020 29  2894u 1191u 

Wettelijke criteria: 

Wettelijke criteria per VTE op jaarbasis Per VTE in 2020  

Halte-R Dispatching 

Min. 67 afgesloten dossiers 110,5   

Of in afgesloten dossiers min 6075 uitgesproken uren 8130u  

Halte-R Werkvloer 
Min 1600 gepresteerde uren door justitiabelen 1939u  

Werkvloer Oostende 

Min 1600 gepresteerde uren door justitiabelen 1179u  

Minstens 800u samengewerkt met justitiabelen 733u  
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Wisselwerking  Dispatching Werkvloer Halte-R 

Eén van de krachten van Halte-R die goed tot uiting kwam tijdens de corona-crisis was de dynamiek 
tussen werkvloer en dispatch.  Voor elk van de werkstraffen die moest worden stopgezet door de 
maatregelen, zochten we naar een oplossing:   
 

Vele werkstraffen werden tijdens de 
eerste  lockdown stopgezet.  Zij die nog 
enkele uren moesten afwerken boden we 
de kans om in Roeselare mee te helpen 
met de bedeling van een infopakket aan 
huis. Op die manier konden ze nog op 
korte termijn hun werkstraf zinvol 
afronden. 
 
 
 
 
 
 

 
Er werden 4877,5 uren uitgevoerd op de interne werkvloeren van Halte-R, 15006,5 uren op externe 
prestatieplaatsen via dispatching. De verdeling tussen de externe begeleiding via dispatch en de interne 
begeleiding op de werkvloer blijft rond de 25% (24% in 2019).   
 

Het is dus niet zo dat alle stopgezette werkstraffen door de werkvloer werden begeleid.  Veel 
vaker werden ze geheroriënteerd naar andere of nieuwe prestatieplaatsen.  We deden wel 
beroep op de interne werkvloer indien er nog slechts enkele uren nog moesten gewerkt worden. 
Daarnaast mochten de werkvloerbegeleiders slechts een beperkt aantal passagiers vervoeren en 
werd er wat vaker beroep gedaan op de dispatching.  

Bezorgen aan huis van Infopakket voor elke inwoner 
van Roeselare 
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Type Maatregel in Halte-R 

 
Er is een lichte stijging in het aantal AWS-dossiers en een daling in het 
aantal dossiers bemiddeling en maatregelen. Hierbij komen we terug op 
een gelijkaardig getal als in 2018. 
 

Doorverwijzers in Halte-R 

Er is een 
vlotte doorstroming vanuit de 
verschillende justitiehuizen. 65% van de 
dossiers kwam vanuit het justitiehuis 
Kortrijk, 18% vanuit justitiehuis Brugge 
en 16% vanuit justitiehuis Veurne-Ieper. 
Dit zijn cijfers die nauw samen vallen met 
deze van 2019. 
 
 
 
Het aantal uur per werkstraf is ook zo 
goed als gelijk gebleven in vergelijking 
met vorig jaar. Zo is het gemiddeld aantal 
uitgesproken uren in justitiehuis Kortrijk 

82u 
(80u 

in 

2019), in Brugge 106u (100u in 2019) en in Veurne-Ieper is dit gedaald naar 89u (112u in 2019). 
  

Jaar BIS AWS 

2015 36 438 
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2020 45 432 

Veurne -
Ieper 78

Brugge 87 Kortrijk 312
0

50

100

150

200

250

49
71

240

29
16

72

Dispatch Werkvloer

Kortrijk Brugge Veurne-Ieper
0

50

100

150

200

250

300

350 311

77 85

322

75
110

340

82
104

288

79 86

302

97 96

321

87 79

Evolutie aantal dossiers per justitiehuis

2015 2016 2017 2018 2019 2020



 
 

  12/27 

 
 

 

Huidige stand van zaken en slaagpercentage in Halte-R 

Jaar Aangemeld Voorbereiding Lopend Gestopt BNG Beëindigd 

2015 474 68 93 47 13 253 

2016 514 65 108 65 19 257 

2017 526 60 86 68 22 270 

2018 451 52 95 47 18 239 

2019 496 45 131 47 17 256 

2020 477 72 120 27 14 244 

Er zijn opvallend minder dossiers negatief beëindigd in vergelijking met voorgaande jaren. Dit zorgt 
ervoor dat ons slaagpercentage gestegen is tot 89%. 

 
Waarschijnlijk ligt dit aan het feit dat veel dossiers uitstel van de wettelijke uitvoeringstermijn 
verkregen door de corona-maatregelen.  Hierdoor kregen heel wat justitiabelen meer tijd om 
hun werkstraf te volbrengen en werden ze in 2020 niet negatief beëindigd.  
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Doorstroomcijfers 

Dat de coronacrisis en de bijhorende maatregelen een meer dan behoorlijke impact had op de werking 
is zichtbaar in de doorstroomcijfers. 
Zoals eerder beschreven moesten de begeleiders inventief zijn en flexibel omgaan met deze 
uitdagingen.  Vaak was dit veel extra werk zoals nieuwe kennismakingsgesprekken, extra verslagen aan 
de justitieassistent, bijkomende rapportage aan de dienst justitiehuizen,… 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat een werkgestrafte gemiddeld 42 dagen meer tijd nodig had om 
zijn werkstraf te beëindigen.  Dit komt door onderbrekingen op de werkvloer of het tijdelijk sluiten van 
prestatieplaatsen voor externen. 
Dat de dispatchers er alles aan deden om de werking verder te zetten komt tot uiting in het feit dat ze 
slechts 4 dagen extra de tijd nodig hadden om een werkgestrafte op een prestatieplaats te gaan 
voorstellen na de intake.   

 
De doorlooptijden van de werkvloer Oostende zijn gelijkaardig.  Gemiddeld hebben de positief 
beëindigde werkstraffen hun werkstraffen doorlopen in 210 dagen. 
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GAS   

Naast de werkstraf begeleidt Halte-R ook de gemeenschapsdiensten in de gemeente Roeselare, 
Hooglede en Izegem.  Hiervoor wordt 1 parttime betoelaagd door Stad Roeselare. 
Ook in dit kader werd er goed gewerkt in 2020. Er is een stijging te merken in het aantal doorverwezen 
dossiers en ook in het aantal begeleidde dossiers in vergelijking met vorig jaar. We hebben 74% positief 
beëindigde dossiers. 

 
Gelijkaardig merken we meer diversiteit in het aantal verschillende gebruikte prestatieplaatsen doordat 
we op zoek moesten naar plaatsen waar wel nog kon gewerkt worden.  Meer dan andere jaren, werd 
er een beroep gedaan op de interne werkvloer.  Deels ook omdat de werkvloer op bepaalde momenten 
(bvb. bedeling infofolder Roeselare) heel wat helpende handen kon gebruiken.  Toch willen we de focus 
behouden op een gedifferentieerd aanbod aan externe prestatieplaatsen. 
Anderzijds merken we dat een groot deel van het cliënteel doorverwezen wordt via het OCMW.  Deze 
doelgroep heeft heel wat bagage en soms een diversiteit aan  achterliggende problemen. De interne 
werkvloer is dan de meest veilige optie 
om deze dossiers te begeleiden.  
Ook in kader van minderjarigen werd 
een goede samenwerking op punt 
gesteld met de 
bemiddelingsambtenaar voor Stad 
Roeselare. Er werden 3 dossiers via 
onze dienst begeleid.  In de toekomst 
zullen gemeenschapsdiensten voor 
minderjarigen doorgestuurd worden 
naar Halte-R. 
Ook in dit kader was 2020  een speciaal 
jaar, maar dankzij de inspanningen van 
de medewerkers, van de werkvloer en 
de  externe plaatsen kreeg iedereen 
toch de kans om de uren uit te voeren. 
  

Schilderen RSL op Post voor kringwinkel door 
werkvloer Roeselare 
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4. Capaciteit van ons project 
Ook dit jaar zijn heel wat werkstraffen kwaliteitsvol uitgevoerd en  positief beëindigd binnen Halte-R en 
het werkvloerproject Oostende.  Zoals vorige jaren werden in Halte-R beduidend meer mensen begeleid 
dan de wettelijke criteria opleggen.  Deze grote caseload is allerminst evident, zeker in corona-tijden.  
Het werkvloerproject kon hun schitterende cijfers van 2019 niet herhalen wegens de plaatselijke covid-
maatregelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toch zetten de werknemers van beide projecten 
zich bijzonder moedig in om in de mate van het 
mogelijke hun bijdrage te leveren in de crisis.   
Halte-R nam zelf het initiatief om al in april op een 
corona-veilige manier terug op te starten en om 
de dienstverlening volledig aan te passen zodat er 
verder kon gewerkt worden.  Hierbij was ze van 
grote dienst voor andere organisaties die net de 
hulp konden gebruiken in deze periode.  De 
ateliers maakten de plexischermen voor de 
justitiehuizen.  

De medewerkers van 
de werkvloer van 
Oostende volgden de 
lokale richtlijnen.  Zelf 
hielpen ze mee in één 
van de triage-centra in 
de gemeente.  Hun 
eerstelijns werk werd 
sterk gewaardeerd. 
Toch mogen we niet 
onderschatten dat deze aanpassingen heel veel flexibiliteit van onze 
medewerkers vroegen.  Bovenop dit extra werk werd extra rapportage 
gevraagd. 
 
Door de samenvoeging van beide projecten in één team en door de gestage 
groei aan medewerkers is het belangrijk om een coördinerende functie te 
hebben binnen dit team.  Het coachen van medewerkers en inwerken van 

Wettelijke criteria per VTE op jaarbasis Per VTE 
in 2020 

 

Halte-R Dispatching 

Min. 67 afgesloten dossiers 110,5   

Of in afgesloten dossiers min 6075 uitgesproken uren 8130u  

Halte-R Werkvloer 

Min 1600 gepresteerde uren door justitiabelen 1939u  

Werkvloer Oostende 
Min 1600 gepresteerde uren door justitiabelen 1179u  

Minstens 800u samengewerkt met justitiabelen 733u  

Plexischermen voor de justitiehuizen van Vlaanderen 
door de verschillende werkvloeren van Halte-R 

Een medewerker in het 
Oostends triagecentrum 
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nieuwe medewerkers, aansturen van project, de uitbouw van het netwerk, coördineren van 
opdrachten, vraagt meer en meer tijdsinvestering. 
Daarnaast is één aanspreekpunt nodig voor de 
verschillende justitiehuizen en de overheid, maar ook 
voor alle lokale overheden en organisaties die 
betrokken zijn.   
Voorlopig voorziet Groep INTRO in een vrijstelling van 
1/5de VTE uit eigen middelen.  Op deze manier 
proberen we op deze noden een antwoord te bieden, 
zonder dat de dienstverlening te verminderen, maar 
dit is niet toereikend. 
 

5. Samenwerkingsverbanden 
2020 startte als het jaar van de verbinding doordat 
Halte-R en het werkvloerproject van Oostende samen 
één team vormden, maar het werd een jaar van vele 
verbindingen. 
 
De samenwerking tussen Groep INTRO en de stad Roeselare rond het project Halte-R werd bekrachtigd.  
Het personeel werd overgeheveld naar Groep INTRO en vanaf 1/4/ 2020 voorzag het stadsbestuur een 
subsidie die gelijk is aan de loonopleg die voorheen door de stad werd bekostigd. 
Op deze manier komt dit de duidelijkheid en de transparantie ten goede. 
 
Ook hadden we een overleg tussen de burgemeesters van Oostende en Brugge over het 
werkvloerproject in Oostende.  De stad Oostende is initiatiefnemer en omkadert dit project.  De twee  
werkvloerbegeleiders zijn personeelslid van stad Oostende.  Daarnaast krijgen ze regelmatig taken en 

opdrachten van de stad en kunnen ze materiaal gebruiken 
van de stedelijke diensten.   Het team van de stad hielp ook 
bij het zoeken naar nieuwe opdrachten toen de vele 
evenementen wegvielen door de coronamaatregelen. 
De stad Brugge verstevigde haar engagement in het project 
door de subsidie te verhogen (met de nodige prestaties 
hiertegenover).  Op deze manier krijgt het project meer 
slagkracht en kan ze ook meer taken opnemen in Brugge en 
zo ook meer Brugse cliënten begeleiden.  
 
Ook de samenwerking met Stad Kortrijk werd verstevigd.  
Enerzijds werd het samenwerkingsakkoord bestendigd 
waarbij we instaan voor enkele opdrachten binnen de stad 
en daarbij kunnen we rekenen op een toelage van de stad.  
Anderzijds boden ze onderdak voor het atelier van Halte-R in 
Kortrijk in het speeldomein De Warande.  In de Filips van De 
Elzaslaan bouwt Groep INTRO immers aan een nieuw atelier.  
 
De gemeenten Hooglede en Izegem sloten zich aan bij 
Roeselare bij de uitvoering van de gemeenschapsdiensten in 
het kader van Gemeentelijke Administratieve Sancties. 

Gereedschapstafel voor lagere school 
gemaakt in atelier in het speeldomein 

De Warande 

Maken van educatieve spelen voor Groep INTRO 
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• Sensibilisering 

Ook onze rol om het draagvlak voor de werkstraf te verhogen ging onverminderd door.   
 
Op 30 januari namen we opnieuw de kans om tijdens de de opleiding Gemeenschapsgerichte straffen 
en maatregelen en Alternatieve geschillenregeling van het instituut voor Gerechtelijke Opleiding onze 
werking voor te stellen.  Tijdens deze sessie tonen we de good practices van onze werking, aangevuld 
met praktijkervaringen. 
 
Ieder jaar krijgen we de vraag vanuit de justitiehuizen om hun 
gerechtelijke stagiaires uitleg te geven over onze dienst. Ook dit 
jaar werden weer 2 momenten ingepland om zowel stagiaires 
als nieuw aangeworven justitieassistenten kennis te laten 
maken met het Halte-R project. Omwille van Corona werden 
deze momenten digitaal ingepland, hierdoor kon helaas geen 
bezoek aan de ateliers van de werkvloeren worden gebracht. 
Gelukkig voor de justitieassistenten is dit iets waar onze 
werkvloerbegeleiders in de toekomst zeker hun deuren voor 
zullen openen. 
De opzet is steevast om zoveel mogelijk van deze momenten te 
bundelen samen met andere geïnteresseerden en stagiairs en 
op die manier een groepje mensen duiding te kunnen geven 
rond onze werking. Zo is er altijd een fijne interactie mogelijk en 
blijft deze voorstelling geen monoloog van onze kant. 
 
Maar ook op heel diverse wijze brachten de medewerkers hun 
werk onder de aandacht van extern publiek.  We houden onze 
website (halte-r.be) up-to-date, aangevuld met beeldmateriaal 
van onze projecten op onze facebookpagina (https://www.facebook.com/omkaderingsdiensthalter). 
Daarnaast kwam het werkvloerproject menig maal in de nieuwsbrief van Groep INTRO voor… 
 
 
 
 
 
 
  

Ophangen van vlaggen voor Stad 
Kortrijk door werkvloer Kortrijk 

https://www.facebook.com/omkaderingsdiensthalter
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6. deelnemersbevraging 
In Groep INTRO streven we naar kwaliteit.  Hierbij worden niet enkel de stakeholders en doorverwijzers 
bevraagd, maar ook de deelnemers zelf.  Na afloop sturen we een korte digitale vragenlijst naar de 
werkgestrafte.  Op deze manier kunnen we peilen naar de mening over onze dienstverlening van de 
werkgestrafte zelf. 
We kregen 70 antwoorden op onze bevraging. Dit zijn de beoordelingen op een schaal van 5 

Ik ben tevreden over het verloop van mijn werkstraf 4,36/5 

Ik wist vooraf wat de bedoeling was van de werkstraf 4,61/5 

Ik ben tevreden over mijn begeleider van Groep INTRO  4,63/5 

De werkstraf is zinvol voor mij 3,86/5 

Ik kan voldoende mee de richting van mijn traject bepalen 4,03/5 

Ik ben tevreden over de werkvloer waar ik mijn werkstraf moet uitvoeren 4,5/5 

De praktische informatie is duidelijk 4,64/5 

 
Vaak vonden we nog bijkomende 
opmerkingen terug op het einde: 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

“Voor mij heel zinvol geweest en een 
goeie plaats geweest om mij werkstraf 
uit te voeren waar mensen je toch 
appreciëren terwijl ze weten dat je een 
werkstraf komt doen 
 

“Super goed begeleid mercie“ 
 

 “Begeleiding werkstraf was goed!3 
sterren verloop - Iets moeilijkere start 
geweest door Corona.  Ik blijf het 
vrijwilligerswerk voortzetten ga nu elke 
zaterdagmorgen vrijwillig gaan 
helpen.” 
  “Ik dank jullie voor de oplossing die mij 

geboden werd !” 
 “Een heel goede begeleiding 

gekregen voor mijn 
werkstraf en met veel inzet 
eraan meegewerkt op het 
containerpark die mij heel 
goed lag . Zelfs beter dan 
mijn privé werk . Zou er 
direct solliciteren.  Mvg” 

 “Het was redelijk zwaar werk, maar al 
bij al veel dat wel mee.mvg” 
 

 “Jammer genoeg geen optie om op 2 
verschillende plaatsen de toch net iets 
langere werkstraf (125u) uit te voeren, ter 
variatie en met het oog op meer bij te 
leren (andere werkplaats & sector).” 
 

“Alles verliep zeer 
vlot en begeleiding 
was heel goed” 
 

“heb er leuke mensen  leren kennen 
het was een fijne tijd  had zelfs spijd Dat 
het was af gelopen jan was een top 
bogelijder maar Jill zeker merci voor de 
leuke tijd” 

“Ik heb geleerd hoe je proper moet 
schilderen” 
 

“VRIENDSCHAP” 
 

“Alles is heel vlot verlopen en 
goede begeleiding gehad van Kobe 
samen met het CAW” 
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Bijlagen 

7. Overzicht prestatieplaatsen: 

REGIO NOORD 

Er werden meer uren gepresteerd in regio Roeselare in vergelijking met vorig jaar, waarvan het grootste 
deel in de kringwinkel. Dit ligt aan het feit dat de kringwinkel grotendeels open bleef tijdens de corona 
periode en men er bereid was mensen met een werkstraf verder te begeleiden. In het 
woonzorgcentrum Sint-Henricus werden heel wat uren gepresteerd bij de technische dienst. Hier kon 
o.a. een jongen meehelpen bij het vervangen van de anti-sliplagen op de trappen.  Dit heeft hij over 3 
verdiepen heen gedaan. Het is een mooi voorbeeld van nuttige werken die veel voldoening geven voor 
de werkgestrafte zelf alsook voor de dienst. 

REGIO NOORD 

ROESELARE               1800,5 
905,5 Kringwinkel Midwest 

497,5 De Lochting  

196 WZC Sint Henricus 
126,5 Dierenasiel 

50 WZC De Zilverberg 

46 Motena * 

49 Stadsarchief 
20 Groep INTRO vzw 

16 WZC De Waterdam 

TORHOUT                  658             
78 Tordaele 

130 AZ Delta 

184 Kinderboerderij Torhout * 

167 Kringwinkel Torhout 

100 Groenhove 

TIELT                         343  

42 RSVK Tielt 
135 IVIO Containerpark Tielt 

119,5 Kringwinkel Tielt 

46,5 Optima T 

INGELMUNSTER         390 
488 Kringwinkel Ingelmunster 

103 IVIO Containerpark Ingelmunster 

46 Groendienst Ingelmunster 
IZEGEM                       555,5 

397 IVIO Containerpark Izegem 

112,5 Kringwinkel Izegem 

46 WZC ’t Pandje 
ICHTEGEM                  43,5 
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242 Groendienst Ichtegem 

43,5 Kringwinkel Ichtegem 

20 Containerpark Ichtegem 
LICHTERVELDE           260 

88 Containerpark Lichtervelde * 

172 Kinderberboerderij Den Ast * 

MEULEBEKE                109 
109 IVIO-containerpark Meulebeke 

KORTEMARK               470 

470 Gemeentedienst Kortemark – containerpark 
EERNEGEM                  24 

24 RVT Sint Anna Eernegem  

BEERNEM                   690 

311,5 Psychiatrisch Centrum Sint Amandus Beernem 

155 VOC Beernem * 

153,5 Loca Labora * 

70 Kringloopwinkel Beernem 
WINGENE                   100 

50 WZC Maria Ter Ruste 

50 OC Wingene 

GITS                             40 
40 De Waaiberg 

ARDOOIE                    155 

155 IVIO Containerpark Ardooie + Pittem 

KOEKELARE                309 

309 Gemeentedienst – Openbare werken 

OOSTROZEBEKE         30 

30 IVIO-recyclagepark 
LENDELEDE                 60 

60 Seniorenzorg Sint-Vincentius Lendelede 

RUDDERVOORDE       145 
145 ’ t Rad Ruddervoorde 

 

REGIO WEST 

In deze regio hielden een aantal woonzorgcentra hun deuren gesloten, maar waren andere centra heel 
tevreden en konden ze de extra handen hulp goed gebruiken. Ondanks strikte coronaprotocollen kon 
ook in het ziekenhuis Jan Yperman een justitiabele terecht.  
Vermits dieren moeten blijven eten en zich weinig aantrokken van de epidemie was de manege in Loker 
een plaats waar we heel actief mee hebben samengewerkt. In de regio West startten we de 
samenwerking op met Natuur & Bos en dit tot grote tevredenheid van alle partijen. 

REGIO WEST 

IEPER                         263,5 

74,5 WZC Huize Sint Jozef 
42 Psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart 
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75 Westlandia 

60 WZC Wieltjesgracht Ieper 
50 Ziekenhuis Jan Yperman 

60 WZC Home vrijzicht – Elverdinge 

12 Groenpark IVVO 

POPERINGE               106 

32,25 WZC Huize Proventier 
73,75 Dierenasiel Poezewoef 

50 Natuur en Bos 

ZONNEBEKE               121,5 

121,5 Huisdierenopvang Zonnebeke 
HEUVELLAND               328 

542 VZW Jeff’s Valley 
55 Peace Village Mesen 

MOORSLEDE                 367,10   

414,2 WZC Maria Middelares 

92 Vakantiehuis De Touwladder Dadizele* 

LANGEMARK-POELKAPELLE     46 
30 Containerpark Langemark 

16 WZC De Boomgaard 
VLETEREN                20 

20 VZW De Zonnegloed 

STADEN                     51 
51 KERCKSTEDE 

HOUTHULST           101,5 
40 Zorgcentrum De Vleugels - Klerken 

61,5 VZW De Boot 

ELVERDINGE              15 
15 Goed Wonen 

DIKSMUIDE                118 
118 De Groene Kans 

WERVIK                       33 

33 Vzw Vondels – afdeling De Fakkel 

Regio Zuid 

Ook dit jaar werden er heel veel uren in de kringloopwinkels in Zuid-West-Vlaanderen uitgevoerd 
(1.482,5u).  Dit is evenwel een stuk minder dan vorig jaar (1.753u 2019 2185u30 in 2020), en dit kwam 
door de sluiting van de winkels tijdens de lockdown periodes.  Wel merken we de vraag naar extra hulp 
vooral in het weekend op deze prestatieplaatsen. 
De verschillenden diensten van Stad Kortrijk waren goed voor 930u45.  Hierbij valt de samenwerking 
met het daklozenopvang op.  Enerzijds ligt dit aan een aanbod van werk op een specifiek moment: 
avond, nacht en ochtend. Hierdoor kunnen werkgestraften hun reguliere arbeid verder zetten.  
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Anderzijds spreekt de inhoud van het werk mensen ook aan.  In deze tijden vragen veel mensen immers 
een sociaal georiënteerde invulling van hun werkstraf. 
Ook de containerparken van MIROM blijven belangrijke prestatieplaatsen (642,1u).  Enerzijds sloten ze 
ook tijdens de eerste lockdown de parken, maar extra handen waren zeer welkom bij de verhoogde 
toeloop nadien. 

REGIO ZUID 

Kortrijk                   2175,75 
382 Kringloopcentrum Zuid West-Vlaanderen 

302 Daklozenopvang CAW ZW Vlaanderen 

204 Constructief  

176 Containerpark Kortrijk 

151,5 Jeugdherberg Kortrijk 

124,5 OCMW Rusthuis St-Jozef 

104 RVT De Pottelberg 

80 De Heerlijkheid van Heule 

80 Bibliotheek Stad Kortrijk 

72 OCMW Rusthuis Biezenheem Bissegem 
60 WZC Sint Vincentius Kortrijk 

46,25 VORK sociaal restaurant 

46 Dienst museum en erfgoed Stad Kortrijk 

46 Jeugddienst Stad Kortrijk 
38 STAL 13 opknapperij 

23,5 Kringloopwinkel Kortrijk 

60 Groep Intro Kortrijk 

180 H. Hart Zorghotel  

Menen                       951,1 

621,1 MIROM Menen 

157 Kringloopwinkel Menen 
56 WZC De Zilvervogel 

50 Poezenasiel Katimoe 

25 Eigen Woonst 
42 WZC Andante  

Zwevegem               602 

272 Kringloopwinkel Zwevegem 
152 T Alternatief Zwevegem 

130 Dierenasiel De Leiestreek 

38 Jongerenzorg Zuid West-Vlaanderen 

30 RVT Curando Marialove Heestert 
Waregem                  546,5 

293 Kringloopwinkel Beveren-Leie 

53,5 Sport. Vlaanderen Waregem 

186 Werkplus 

14 Vzw Ten Anker Waregem* 

Kuurne                       390 
390 RVT Heilige Familie Kuurne 

Avelgem                   338 
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240 Kringloopwinkel Avelgem 

38 WZC Sint-Vincentius Avelgem 

60 Ubuntu8K- Ganzenhof 
Wevelgem                224 

115 Kringloopwinkel Wevelgem 

64 Vzw Juttepaardje Moorsele* 

21 Containerpark Mirom Gullegem 
24 Reddingsorganisatie Vlaanderen (Gullegem)* 

Anzegem                   220,25 

120,5 Aquandé zwembad Vichte* 
50,25 Gemeentedienst Anzegem 

50 Sint Vincentius Ter Berk Anzegem 

Harelbeke                 167 

115 Vzw Effect 

2 Stadsdiensten Harelbeke 

55 WZC De Ceder aan de Leie 

Wielsbeke                 157,2 
107,2 OCMW Wielsbeke 

50 Basisschool Springeling Wielsbeke 

Lendelede                 

60 Containerpark Lendelede 
Komen-Waasten                 

48 Société Protectrice des Animaux Comines 

 

Buiten onze regio 

50 Ferme St Achaire Moeskroen 
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8. Overzicht werkvloeren 

Werkvloer Oostende 
Januari Schuren en vernissen 

tuinmeubels WZC Lacourt . 

 Onderhoud EOS 
fietsbakken  

 Stickerproject (Brugge) 
 Verhuis MU-ZEE-UM  

Februari Schilderen OXFAM winkel  
 Stickerproject  (Brugge) 

 Onderhoud EOS 
Fietsbakken 

Maart  VZW La Plage  

 Tuinonderhoud : VZW 
Paulusfeesten  

 Tuinonderhoud Justitiehuis 
(Brugge) 

 Mercator zeilschip  

 Stickerproject (Brugge) 
 Onderhoud EOS 

fietsbakken 

April  Lockdown  

Mei  Dierenasiel Blauw Kruis  

 Bio boerderij  

 Stickerproject (Brugge) 

Juni WZC De Boarebreker  
 Corona coördiantie markt  

 Groep INTRO  

 Stickerproject (Brugge) 
 Onderhoud EOS 

Fietsbakken 
Juli  Dierenasiel Blauw Kruis  

 Corona coördinatie  markt 

 Speelpleinwerking  
 House Of Time (Brugge) 

 Corona Coördinatie markt  
 OLVA Touwladder (Brugge) 

Augustus  Corona coördinatie markt    

 Wonderwijs (Brugge) 
 OLVA De Touwladder 

(Brugge) 

September  House Of Time (Brugge) 

 Groep INTRO (Brugge) 

 Corona Coördinatie markt 

 Dierenasiel Blauw Kruis  

 Onderhoud EOS 
fietsbakken 

 Stickerproject (Brugge) 
 Stedelijke werkhuizen  

 Ensorinstituut  
 Tuin Justitiehuis (Brugge) 

Oktober  Ensorinstituut  

 Corona coördinatie markt 
 House Of Time (Brugge) 

 Tuin Justitiehuis (Brugge) 

 Stedelijke werkhuizen  

 Onderhoud EOS 
fietsbakken 

 Samenlevingsopbouw 
(Brugge) 

 Flyeren 11 11 11  

 Stickerproject (Brugge) 

November  OLVA  De Touwladder 
(Brugge) 

 Samenlevingsopbouw 
(Brugge) 

 Onderhoud EOS 
fietsbakken 

 Vogelopvangcentrum 

 Tuinonderhoud Justitiehuis 
(Brugge) 

 Corona coördinatie markt 

 Stickerproject (Brugge) 
December Strandreddersdienst  

 Corona coördinatie markt 
 Grafisch atelier  

 Vogelopvangcentrum 

 Onderhoud EOS 
fietsbakken  
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Werkvloeren Halte-R 

MAAND TAAK PLAATS 

Januari barmeubelen maken Unie der Zorgelozen 

 opbouw klinkende Stad De Kreun 

 ophangen vlaggen Memento Stad Kortrijk  
Snoeien hagen Bulskampveld/Veurne  
Bankjes schuren & schilderen Stad Roeselare  
Keuken restaureren  Groep INTRO Brugge  

 
Lockers verzetten in Stadhuis Roeselare  Stad Roeselare  

 
Reclamepanelen   Kringwinkel Ingelmunster  

 
Kasten opleidingslokaal verzetten, bord ophangen,beamer 
verplaatsen, muren schilderen  

Groep INTRO Roeselare  

 
Rekken maken  Kringwinkel Torhout  

 
Juwelenrek   Kringwinkel Roeselare  

 
Verven muren  Groep INTRO Roeselare  

 
Veiligheidsnetten  Kringwinkel Roeselare  

februari ophangen vlaggen paasfoor stad Kortrijk 

 Verhuis Centrum  integrale Gezinsbegeleiding Centrum Integrale 
Gezinsbegeleiding 

 Wegnemen vlaggen FED cup tennis Stad kortrijk 

 ophangen stadsvlaggen  Stad kortrijk  
Snoeien hagen Bulskampveld/Veurne  
Bankjes schuren & schilderen Stad Roeselare  
Goederenglijbaan verwijderen  KW Ingelmunster  

 
Tussenmuur De Tremel  Onze Kinderen vzw  

 
Kadergoten maken en plaatsen  KW Roeselare  

 
Plaatsen muur rond kantelhekken  KW Ingelmunster    
Raam steken  De Lochting  

Maart Tussenwanden plaatsen  Onze Kinderen   
Roeselare Stad Roeselare 

 
Kantelhekken omkasten en schuifdeur plaatsen  KW Ingelmunster  

 
Plexyglas schermen maken   Justitehuizen Vlaanderen  

 
Plexyglas schermen maken  Kringwinkels  

 
Afwerken keuken keurlingenweg  Groep INTRO Brugge  

april ophangen nieuwe stadsvlaggen Stad Kortrijk 

 maken letters Chiro Tsjoef Chiro Tsjoef 

 maken plexischermen WZC Neerhof WZV Neerhof 

 ophangen vlaggen sinksen Stad Kortrijk 

 vervaardigen plexi's Vlaamse Overheid Vlaamse Overheid 

 ophangen vlaggen bedankt Stad Kortrijk 

 maken extra bakken caverne Stad Kortrijk 

April Keuken GI Brugge GI 
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Maken plexyglas schermen  Groep INTRO  

 
Postbedeling  11 zones Stad Roeselare  

 
Gevelbanken maken Roeselare  Stad Roeselare  

mei ophangen vlaggen Stad Kortrijk Stad Kortrijk 

 maken plexischermen Groep Intro Groep Intro 

 vervaardigen speeltafel Warande De Warande  
Herstellen deur na inbraak  Groep INTRO Roeselare  

 
Bevestigen zeep en handgeldispensers  Groep INTRO Roeselare  

 
Gevelbanken plaatsen   Stad Roeselare  

 
Afbreken Rookkot  KW Ingelmunster  

 
Plaatsen nieuw rookkot  KW Ingelmunster  

 
Opzetten picknickbanken  KW Ingelmunster  

juni verzending kangoeroe KULAK 

 vervaardigen voetjes ontwmettingsmiddel Chiro Tsjoef  
Bankjes schuren & schilderen  Stad Roeselare  
Groenonderhoud Stad Veurne  
Haag scheren en gras afdoen  GI Roeselare  

 
Kasten maken  Onze Kinderen  

 
Gevelbanken maken en plaatsen  Stad Roeselare  

juli ophangen vlaggen zomer in eigen stad Stad Kortrijk 

 vervaardigen podium VBS De Watermolen  
Bankjes schuren & schilderen Stad Roeselare  
Groenonderhoud Stad Veurne  
Schilderen Lochting De Lochting Roeselare   
Schilderen Pass Partoe Pass Partoe Roeselare 

augustus vervaardigen werkbankjes VBS De Watermolen 

 ophangen vlaggen mondmaskerplicht Stad KOrtrijk 

 wegnemen en centraliseren vlaggen mondmaskerplicht Stad Kortrijk  
Wand plaatsen, bakjes installeren, rekken plaatsen  SASK Roeselare  

 
Toog Kringwinkel   Kringwinkel Roeselare  

 
Ruit Caravan  Groep INTRO Roeselare  

September Schilderen Pass Partoe Pass Partoe Roeselare  
Schilderen Kringloop Kringloopwinkel Roeselare  
Meubels afbreken en verhuizen ACV Brugge  Groep intro  

 herstellen hondenloopweide Stad Kortrijk 

 afbraak en verhuis fietsstalling OCMW OCMW Kortrijk/Warande 

 vervangen vlaggen kortrijk fiets en Zomer in eigen Stad Stad Kortrijk 

 vervaardigen extra plexi's vlaamse overheid Vlaamse overheid 

Oktober Groenonderhoud Stad Veurne  
Schilderwerken Kringloopwinkel Roeselare   
Kast maken en plaatsen  SASK Roeselare  

 
Werktafel maken en plaatsen  Kringwinkel Roeselare  

 vervaardigen materiaaltoren VBS De Watermolen 
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 constructie terras VBS De Watermolen 

 constructie tuinhuis VBS De Watermolen 

 verzending Kangoeroe KULAK 

November Groenonderhoud Stad Veurne  
Schilderwerken Kringloopwinkel Roeselare   
Kleedhokjes maken en plaatsen  Kringwinkel R’lare  

 
Nieuw atelier Halte-R Roeselare  Groep INTRO  

 vervangen vlaggen Wonder Stad Kortrijk 

 vervaardigen moestuinbakken stad Kortrijk 

 ophangen vlaggen winter in Kortrijk Stad Kortrijk 

December Stadsbruggen met anti-slip voorzien Stad Roeselare  
Schilderwerken Gebouw Groep Intro  
Schilderwerken Kringloopwinkel Roeselare 

 maken bloembakken VBS De Watermolen 

 maken plexischerm onthaalbalie Vlaamse Overheid 

 herstellen hondenloopweide Blauwe Poort Stad Kortrijk 

 vervaardigen extra plexi's vlaamse overheid Vlaamse overheid 
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