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INLEIDING 

Er wordt in onze samenleving  terecht vragen gesteld bij de effectiviteit van straffen.  Enerzijds lijken 

financiële straffen voor sommige doelgroepen de problemen te vergroten.  Anderzijds blijkt dat ook 

een gevangenisstraf bijkomende schade veroorzaakt voor de gedetineerde en het risico op recidive 

vergroot voor de samenleving.  Meer dan ooit zijn we als samenleving op zoek naar een gepaste straf 

op een misdrijf.  Het is belangrijk dat er een duidelijk signaal wordt gegeven aan de dader dat dit 

gedrag niet getolereerd wordt.  Als samenleving hoeven we negatief gedrag niet te aanvaarden.  Dit 

signaal is niet enkel belangrijk naar de dader toe, maar ook naar de volledige samenleving om te tonen 

welk gedrag niet aanvaardbaar is. 

Meer nog dan de signaalfunctie, wordt de vraag 

gesteld wat er gebeurt tijdens de straf.  Hoe draagt 

de straf bij tot een betere samenleving?  Een misdrijf 

is immers een vertrouwensbreuk tussen de dader 

en de samenleving.  De dader overtrad de 

vastgelegde regels.  De samenleving wil daarom een 

straf opleggen zodat de schade hersteld wordt maar 

ook dat de dader zijn misdrijf niet meer herhaalt in 

de toekomst.  De breuk moet hersteld worden en 

het vertrouwen moet terug gewonnen worden.  

De werkstraf is de straf bij uitstek die hierop inzet.  

Ze wordt uitgevoerd in de samenleving, er wordt 

een bijdrage geleverd aan de samenleving en ze 

wordt begeleid door de samenleving.  Dit zijn dan ook de uitgangspunten waarop we inzetten.   Op 

veel verschillende manieren worden zowel samenleving als dader versterkt.   

Een werkstraf is een positieve, zinvolle straf op maat, met nut voor de maatschappij. 

Positieve straf: 
De werkgestrafte wordt op een positieve manier benaderd.  

We doen beroep op zijn positieve vaardigheden en kennis.  

Vanuit de sterktes zoeken we naar gepaste invulling van de 

werkstraf.   

Op maat: 
Samen met de werkgestrafte gaan we op zoek naar de meest 

gepaste manier om de fout te herstellen aan de samenleving.  

De werkgestrafte is verplicht om een wederdienst uit te voeren 

in de samenleving, maar hij krijgt ook inspraak in de invulling 

van de werkstraf.  

Betrokkenheid 
We verwachten immers een engagement van de werkgestrafte 

om zijn werkstraf zo goed mogelijk uit te voeren.    Als iemand de invulling van zijn taak mee kan 

bepalen, zal de betrokkenheid dan ook verhogen. 

Hulp in animatie en diverse klusjes in 

VONDELS afd. de Fakkel in Wervik 

Poetshulp in Aquandé in Vichte 
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Nut voor de maatschappij 
Het nut voor de maatschappij dat het meest voor de hand ligt is het werk dat uitgevoerd wordt door 

de werkgestrafte.  De hulp in de keuken, het groenonderhoud rond het rusthuis,…  In dit jaarverslag 

zullen deze resultaten uitvoerig aan bod komen  

Maar zinvoller voor de maatschappij is het herstel van de band tussen de samenleving en de dader.  

De werkgestrafte heeft een positieve werkervaring gehad, waar hij/zij gewaardeerd werd voor het 

werk hij/zij leverde en niet telkens gewezen werd op zijn/haar  fouten uit het verleden.  

Daarom is het heel belangrijk dat 

de werkstraf zoveel als mogelijk 

uitgevoerd wordt IN de 

maatschappij.  De meeste 

mensen voeren hun werkstraf uit 

(via dispatch) op externe 

prestatieplaatsen.  De (interne) 

werkvloeren ondersteunen deze 

werking als back-up voor de 

externe prestatieplaatsen.  

Hierdoor kunnen we snel 

schakelen en deze vrijwillige 

prestatieplaatsen behoeden voor 

slecht uitgevoerde werkstraffen.  

Deze wisselwerking in Halte-R is 

uniek en ze is ook onze sterkte.  Deze wisselwerking maakt dat we tijdens crisissen, zoals deze rond 

de corona-epidemie, toch onze dienstverlening konden behouden.  In die mate zelfs dat we nu steeds 

meer doorverwijzingen krijgen, waardoor de caseload té groot is voor het aantal personeelsleden. 

Door arbeid te gebruiken als middel om deze 

vertrouwensband te herstellen, worden heel 

wat waarden en normen benadrukt die in onze 

samenleving belangrijk zijn.  Zoals op tijd 

komen, opdrachten aanvaarden, 

samenwerken, resultaatsgerichtheid, omgaan 

met kritiek,…  Inzetten op deze deelfacetten, 

maakt het voor de werkgestrafte mogelijk om 

de verwachtingen beter te begrijpen en deze 

vaardigheden verder te ontwikkelen.   

Werkstraffen worden uitgevoerd bij 

overheidsdiensten of vzw’s met een sociaal of cultureel oogmerk.  Daardoor komen onze 

werkgestraften op andere arbeidsplaatsen met vaak andere procedures en een andere cultuur.  

Hierdoor krijgen ze vaak ook een ruimer beeld van de samenleving.  Dit verruimt de blik van de 

werkgestrafte.  Maar ook de samenleving blijft in contact met zijn grensoverschrijders.  Ze worden 

niet weggestopt of vervreemd.  In tegendeel, ze worden dichterbij gebracht en beoordeeld op wat ze 

doen.  

Daarbij komen we tot een laatste en niet onbelangrijk nut voor de maatschappij.  Het geeft aan de 

(lokale) samenleving het signaal dat een misdrijf niet onbestraft blijft.  Er wordt effectief opgetreden 

bij grensoverschrijdend gedrag.  En de (lokale) gemeenschap geeft zelf deze straf vorm. 

Gevelwerken in Domein Leiedal Bissegem 
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WERKINGSGEBIED 

Dit jaar breidde ons team uit.  De werkvloer van Halte-R werd versterkt met één full-time.   

Deze werd deels ingezet om de werkvloer van Veurne-Ieper te versterken.  Hierdoor konden we, in 

plaats van een parttime, een fulltime mobiele werkvloerbegeleider aantrekken voor deze grote regio 

(oranje).  Deze uitbreiding komt uit het verkeersveiligheidsfonds. 

Daarnaast konden we deels ingaan op de vraag naar een werkvloer aan de oostkust (roze gebied) en 

werkt er parttime een mobiele werkvloerbegeleider. 

Werkingsgebied werkvloer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons team bezit een werkvloer in Roeselare (1FTE) en in Kortrijk (1FTE), een mobiele werkvloer in Ieper 

Veurne (1FTE) en in de regio Oostkust (1/2FTE).  Daarnaast zijn de werkvloerbegeleiders van het 

werkvloerproject Oostende-Brugge ook gedetacheerd naar ons team (2FTE). 
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In de Regio Veurne werkt onze werkvloer nauw samen met de justitieassistent die zelf nog instaat 

voor de externe begeleiding van werkstraffen op prestatieplaatsen (dispatching).  In de regio 

Oostende en Brugge is een telkens stedelijke dispatchingsdienst.  De werkstraffen in de overige 

gebieden van West-Vlaanderen worden opgevolgd door Halte-R, die hiervoor 2FTE ter beschikking 

heeft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons team Halte-R en het Werkvloerproject Oostende-Brugge beantwoordt op die manier aan de vraag 

naar begeleiding van zinvolle werkstraffen over de ganse provincie.  De werkgestraften komen dan 

ook uit alle gemeenten van onze provincie. 
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ALGEMENE CIJFERS 

Aantal dossiers 
Hoewel ook dit jaar een bijzonder jaar was door de aanhoudende covid-epidemie en we dus steeds 

opnieuw moesten schakelen tussen de verschillende corona-maatregelen, beperkte dit onze werking 

niet.  Dankzij het flexibel systeem werkvloer-dispatching konden we ons snel aanpassen en 

oplossingen vinden. 

In die mate zelfs dat we een sterke stijging zien in het aantal dossiers: Met Halte-R behandelden we 

603 dossiers, een piek in de doorverwijzingen die geen voorafgaande kent! 

*Op deze tabel zetten we werkvloer Ieper-Veurne in een nieuwe kolom, omdat de gedeeltelijke 

subsidiëring uit een ander kader komt, 

namelijk het verkeersveiligheidsfonds.  De 

andere werkvloerbegeleiders worden (deels) 

betoelaagt vanuit het Globaal plan. 

Op de werkvloer van Oostende-Brugge 

werden na een geaccidenteerd corona-jaar 

opnieuw voldoende werkstraffen begeleid.  

Aantal uitgevoerde uren 

(opgesplitst) 
In het team van Halte-R werden er dit jaar 

24609 uren werkstraf begeleid.  Het aantal 

effectief uitgevoerde uren is een sterke 

uitschieter als we dit vergelijken met vorige 

jaren. 

 

Opruimwerken in De Lovie Poperinge 
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*in 2021 werden de uren uitgevoerd door het werkvloerproject Ieper Veurne bij deze van Halte-R 

geteld, zoals de jaren voordien. 

De opstart van de mobiele werkvloer Veurne-Ieper 

kende daarentegen wat moeilijkheden.  Een parttime 

voor deze hele grote regio was moeilijk werkbaar.  Vanaf 

26/4 konden we een fulltime voorzien vanuit het 

verkeersveiligheidsfonds.  Maar doordat een goede 

werkvloerbegeleider heel moeilijk te vinden én te 

behouden is, konden we de werkvloer in Ieper-Veurne 

niet het hele jaar bemannen/bevrouwen.  

De dienstverlening inzake opvolging van de 

werkstraffen werd wel zoveel als mogelijk 

overgenomen door de dispatching in deze regio en door andere werkvloeren. 

overzicht van de uren gepresteerd door de werkvloer Ieper-Veurne 

 Aantal Dossiers  Aantal toegekende uren Aantal uitgevoerde uren 

2018 6 530u 172u 

2019 21 2029u 744u 

2020 29 2894u 1191u 

2021 19 1488u 663u  

 

Op de werkvloer van Oostende-Brugge werd na een moeilijk jaar beperkt door de corona-maatregelen 

opnieuw een volwaardige dienstverlening aangeboden.  Als we de piek van 2019 en het dal van 2020 

als uitzonderlijk beschouwen, zien we een stijging in het aantal uitgevoerde uren van de werkgestrafte 

zelf en in het aantal begeleidingsuren.  
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Deze cijfers vergelijken we tegenover de 

wettelijk opgelegde criteria en daarbij zien 

we dat er een heel zware caseload is voor de 

dispatching van Halte-R.  Momenteel 

worden er 2,5 keer meer dossiers begeleid 

dan minimaal voorzien.  2 FTE voeren het 

werk van 5FTE uit.  

Wettelijke criteria per VTE op jaarbasis Per VTE in 2021  

Halte-R Dispatching 

Min. 67 afgesloten dossiers 152   

Of in afgesloten dossiers min 6075 uitgesproken uren 11240u  

Halte-R Werkvloer 

Min 1600 gepresteerde uren door justitiabelen 2063,8u  

Minstens 800u samengewerkt met justitiabelen 1154u  

Werkvloer Oostende-Brugge 

Min 1600 gepresteerde uren door justitiabelen 1911u  

Minstens 800u samengewerkt met justitiabelen 1072  

Werkvloer Ieper-Veurne  

Min 640u gepresteerde uren door justitiabelen  633u* 

Minstens 320u samengewerkt met justitiabelen 310u*  

 

De werkvloeren behalen allemaal goed de norm die opgelegd is, met uitzondering van de werkvloer 

Ieper-Veurne die nipt de norm niet haalt.  . *Vanuit het verkeersveiligheidsfonds konden we een fulltime 
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werkvloerbegeleider inzetten.  Vanaf 26/4 konden we deze 

ook aanwerven.  Deze werkvloerbegeleider verliet ons echter 

al op 31/8.  Deze werd vervangen vanaf 22/11/21.  Samen 

met vaderschapsverlof komt dit neer ongeveer 40% van een 

fulltime te werkstelling.   

De zoektocht naar een geschikt technisch en sociaal 

profiel, die mobiel én in het weekend wil/kan werken 

is zeer moeilijk.  Daarenboven is het belangrijk om een 

de werkvloerbegeleider een goede start te geven en 

hem de kans te geven te leren van andere werkvloeren 

voordat hij volledig zelfstandig aan het werk kan. 

Toch vonden we dit jaareinde opnieuw een geschikte 

werkvloerbegeleider die de werkvloer Ieper-Veurne 

vlot op gang zal trekken. 

 

De uitbreiding van de fulltime werkvloerbegeleider is 

slechts gedeeltelijk te merken in de cijfers. (van 117 

naar 128 dossiers).  De grote toevloed van dossiers 

wordt opgevangen door de dispatching.  Er werden 97 

dossiers meer begeleid dan het jaar voordien! 
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Type maatregel Halte-R 
De stijging van het aantal dossiers in Halte-R is te merken zowel 

in werkstraffen (AWS) als in dienstverleningen (BIS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De sterke stijging van de instroom is ook te merken vanuit alle 

justitiehuizen van West-Vlaanderen. 

 

  

85
77

311

110

75

322

104

82

340

86 79

288

96 97

302

79
87

321

103 108

374

0

50

100

150

200

250

300

350

400

veurne-Ieper Brugge Kortrijk

evolutie aantal dossiers per justitiehuis

Jaar BEM AWS 

2015 36 438 

2016 49 465 

2017 54 471 

2018 41 410 

2019 68 428 

2020 45 432 

2021 56 528 

Hulp bij maaltijd, in de 

poetsdienst en bij het toezicht 

over de middag in kleuterschool 

Wevelgem 



11 
Jaarverslag Halte-R en Werkvloerproject Oostende-Brugge 

 

Huidige stand van zaken en slaagcijfers 

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  

2021 585 82 113 57 21 312 

Het aantal gestopte werkstraffen(B-)  is sterk gestegen, alsook deze die doorverwezen werden, maar 

die niet op het eerste gesprek kwamen (BNG).  De oorzaak ligt waarschijnlijk in de langere wachttijden, 

het onderbreken van de werkstraf door corona-maatregelen, edm 

Maar ook de positief 

beëindigde 

werkstraffen zijn 

sterk gestegen, 

waardoor we nu 

terug op een 

normaal 

gemiddelde van 

15% B- zitten tov B+.   

Doorstroomcijfers 
Met het grote aantal dossiers zou een vertraging in de doorstroming logisch zijn.  Echter merken we 

dat de vertraging vooral te merken is in de uitvoering van de werkstraf zelf.  Deze trend was vorig jaar 

ook al merkbaar en is te verklaren door de covid-epidemie.  Werkgestraften moeten hun werkstraf 

onderbreken omdat ze zelf besmet zijn, omdat ze in quarantaine moeten of omdat de prestatieplaats 

zelf tijdelijk de deuren moest dicht doen. 
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Opmerkelijk is dat er geen vertraging zit tussen de ontvangst van het dossier en ons eerst contact met 

de werkgestrafte en ook niet tussen dit eerste contact en de afspraak met de prestatieplaats zelf.  We 

vinden dus nog steeds vlot geëngageerde prestatieplaatsen waar de werkgestrafte aan de slag kan. 

De doorstroomcijfers van het werkvloerproject Oostende-Brugge zijn ook verbeterd.  Doordat ze dit 

jaar niet hoefden te sluiten wegens coronamaatregelen, konden ze vlot blijven doorwerken. 
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Capaciteit 
Halte-R is een dynamisch en flexibel project.  Teamleden engageren zich sterk voor vele cliënten en 

verzorgen vaak extra dienstverlening op maat van de cliënten.  Ze werken aanklampend, 

emancipatorisch en krachtgericht om zo het beste uit elk van de cliënten te krijgen.  Het team kan 

daarbij flexibel gebruik maken van het systeem ‘dispatching en werkvloer’.  Dit tweeluik maakt dat we 

geen enkele werkstraf hoeven te weigeren en altijd een oplossing kunnen bieden.  Bovendien kunnen 

we dit op redelijke termijn doen, zodat dit de motivatie van de werkgestrafte ten goede komt.   

Deze dynamiek staat onder druk.  Door de massale instroom van dossiers, begeleiden de dispatchers 

van Halte-R tot 2,5 keer meer het aantal dossiers dan de minimale norm.  Deze grote instroom zorgt 

voor langere wachttijden, minder flexibiliteit, minder werken op maat, minder motivatie, minder zorg 

voor de prestatieplaatsen, …  Ook kunnen de werkvloeren minder rekenen op de flexibiliteit van de 

dispatching om in te gaan op specifieke vragen van werkgestraften. 

Daarnaast zorgt de onderfinanciering van de 

werkvloeren ervoor dat de medewerkers zelf 

op zoek moeten naar projecten waarbij de 

opdrachtgever de tekorten op de loon en de 

werkingskost wil opnemen.  Deze bijkomende 

financiering vertaalt zich dan ook in de 

verwachting naar het werk van de 

werkgestrafte.  Toch is het belangrijk om de 

tijd en de ruimte te behouden om met de 

werkgestrafte in gesprek te gaan rond 

motivatie, gedrag of problemen op andere 

levensgebieden. 

De werkvloerbegeleiders hebben naast hun 

begeleidingstaak ook heel wat administratieve 

taken.  Ze staan in voor de rapportage naar de 

justitiehuizen en voor Groep INTRO, maar ook 

voor het opstellen van offertes, opmaken van facturen, plaatsen en opvolgen van bestellingen, edm.  

Het zoeken naar geschikte werkopdrachten om in een werkstraf uit te voeren, is ook een uitdaging in 

nieuwe regio’s zoals Ieper-Veurne en Oostkust. 

Als men daarbij beschouwdt dat van een werkvloerbegeleider verwacht wordt dat hij zowel een 

technische opleiding genoot als een sociale achtergrond kent én bovendien elke zaterdag werkt, is het 

logisch dat het moeilijk is om geëngageerde kandidaten voor deze job te vinden én te behouden. 

De omkadering, opleiding en ondersteuning van de (nieuwe) werkvloerbegeleiders wordt momenteel 

door het team en de teamleider gedragen, maar hiervoor is geen ruimte voorzien.  Zoals ook voor 

andere coördinerende taken zoals communicatie en administratie, het zoeken naar toereikende 

financiële middelen, opdrachten voor werkvloeren, overleg met lokale overheden en partners, … 

  

Samenwerking met Agentschap Natuur en Bos 
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SAMENWERKINGSVERBANDEN 

GAS – gemeenschapsdiensten 
Sinds 2016 is er een samenwerking met Stad Roeselare in kader van de uitvoering van 

gemeenschapsdiensten.  

In 2021 is er een duidelijke stijging in het aantal dossiers, als in het aantal uitgesproken uren. Er 

werden 76 dossiers begeleid vanuit onze dienst en een totaal van 481 uren uitgevoerd. 

De uitvoering zelf wordt op dezelfde prestatieplaatsen georganiseerd als bij de personen met een 

werkstraf. Toch is het niet altijd evident om dergelijke kortdurende straffen een geschikte plaats toe 

te eigenen.  

We kwamen voor wat uitdagingen te 

staan bij het vinden van een geschikte 

plaats voor mensen onder invaliditeit, 

waar administratief werk 

aangewezen was. In het verleden 

konden we beroep doen op de 

verschillende stadsdiensten hiervoor, 

maar omwille van de 

veiligheidsmaatregelen viel deze 

mogelijkheid weg. Gelukkig kregen 

we enkele administratieve 

opdrachten vanuit KULAK – Kortrijk 

en een basisschool, waardoor we zelf 

intern deze gemeenschapsdiensten 

konden laten uitvoeren. 

71% van de doorverwezen dossiers blijft nog steeds de geldboete betalen, dit cijfer is over de jaren 

heen gelijk is gebleven. 

Van de begeleide dossiers zien we dat 93% hierin slaagt binnen de vooropgestelde termijn. In enkele 

dossiers diende een korte verlenging aangevraagd te worden, om de uitvoering mogelijk te maken. 

Tijd werd hierin vooral verloren bij het zoeken naar een geschikte plaats of het wachten op voldoende 

administratief werk. 

De algemene gemiddelde tijd die de behandeling van een dossier in beslag neemt blijft 2,5 maanden. 

De uitvoering duurt hierbij gemiddeld 11 dagen. 

De samenwerkingsakkoorden met Izegem en Hooglede werden tot op heden nog niet bestendigd met 

de doorverwijzing van dossiers. Ook werden er dit jaar geen minderjarigen doorverwezen vanuit de 

dienst bemiddeling. 

We kunnen wel besluiten dat het een heel productief jaar was, vol uitdagingen, maar met verrassend 

veel positieve reacties vanuit de prestatieplaatsen door de welkome hulp van onze cliënten in deze 

moeilijke tijden van veel personeelsuitval. 

  

kringwinkel; 
23

werkvloer; 
26VZW's; 26

Woonzorgcentra; 
15

dienstencentra; 4
containerparken; 6

prestatieplaatsen GAS
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Samenwerkingsverband Stad Roeselare 
De oorspronkelijke samenwerking werd vorig jaar 

omgezet in een betoelaging voor de opleg van drie 

personeelsleden van Halte-R in ruil voor de continuering 

van de dienstverlening in Roeselare.  Hieronder valt de 

begeleiding van mensen met een werkstraf, hulp aan de 

diverse organisaties en vzw’s in de regio en een 

wederdienst in de stadsdiensten van Stad Roeselare.  65 

werkgestraften wonen in Roeselare, 1840 uur werkstraf 

werd door Halte-R begeleid in Roeselare, 1056,5 uur werd 

door de werkvloeren uitgevoerd in Roeselare waarvan 

470 uur voor de stadsdiensten zelf.  

 

Samenwerkingsverband Stad Oostende 
Het werkvloerproject Oostende-Brugge 
stelt twee werkvloerbegeleiders te werk 
die op de payroll van Stad Oostende staan 
en gedetacheerd zijn naar ons team in 
Groep INTRO.   
De samenwerking met de stadsdiensten 
van Oostende en de organisaties in de 
regio verlopen opnieuw heel vlot.  Na de 
corona-maatregelen kunnen heel wat 
organisaties terug de hulp van het 
werkvloerproject gebruiken.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De collega’s kozen ervoor om hun verlof te spreiden zodat het werkvloerproject in de zomer een 
aanbod kon blijven doen naar de werkgestraften.  Omdat meer en meer evenementen terug 
opstartten, konden dan ook heel wat werkstraffen uitgevoerd worden in die periode. 
 

In 2021 werden er 77 dossiers behandeld , dit zijn er 
13 meer dan in 2020 maar 15 minder dan in  2019 

Daarvan werden er: 
31 positief beëindigd 

13 negatief beëindigd 

6 werden nooit opgestart 
Er worden 27 dossiers meegenomen naar 2022. 

De dossiers waren 75 mannen en 2 vrouwen. 
 

 

Schilderen van Jerseyblokken en voeten van tijdelijke verkeersborden voor Stad 

Oostende 

Schilderwerken in Basisschool 

Arkorum Roeselare 
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Samenwerkingsverband Stad Kortrijk 
Net als de voorbije jaren werden er in 2021 werden heel wat werkstraffen in de stadsdiensten van 

Kortrijk uitgevoerd, enerzijds via dispatching, maar ook in het kader van de 

samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Kortrijk en de werkvloer van Kortrijk. Het werk dat we 

met de werkvloer uitvoeren vertaalt zich voornamelijk in hulp bij de op- en afbouw van verschillende 

evenementen van de Stad Kortrijk. De corona-

epidemie zorgde er ook in 2021 voor dat heel wat 

evenementen niet of slechts in een ‘afgeslankte’ versie 

plaats konden vinden.  Desalniettemin bleef de 

overeenkomst behouden en boden we met de 

werkvloer onze hulp aan overal waar mogelijk 

(Sinksen, Kortrijk Fiets, Winter in Kortrijk, …). We 

deden met de werkvloer ook het voorstel ook andere 

taken op ons te nemen teneinde zeker te zorgen voor 

voldoende return voor de Stad Kortrijk, op dit aanbod 

ging de Stad Kortrijk tot nog toe niet in, omdat de 

vraag er bij hen niet echt was en we uiteindelijk toch 

voldoende uren konden werken binnen de bestaande 

overeenkomst.  

We konden met de werkvloer van Kortrijk ook dit jaar verder gratis gebruik maken van de oude lokalen 

op speeldomein De Warande en binnen deze samenwerkingsovereenkomst voerden we heel wat 

werken uit op het speeldomein (restauratie van zitbanken, onderhoud hondenloopweide, plaatsen 

circustent, opbouw fietsenstalling, …). We zijn de Stad dankbaar dat we deze lokalen konden 

gebruiken en hopen ook in de toekomst op een gelijkaardige manier verder te kunnen samenwerken.  

Samenwerkingsverband Stad Brugge 
Er werd door het werkvloerproject 

Oostende-Brugge dit jaar 1077,3 uur 

uitgevoerd in Brugge.  (420u in 2020) 

Het samenwerkingsverband met Stad 

Brugge werd uitgebreid.  Op onze vraag en 

deze van Stad Oostende verhoogde ze de 

betoelaging van het Werkvloerproject 

Oostende-Brugge.   

In ruil wordt er een grotere inzet van het 

project in de regio Brugge verwacht. 

KLANTENTEVREDENHEID 

Vanuit Groep INTRO staan we voor kwaliteit.  Daarom is het ook belangrijk dat de deelnemers van de 

diverse projecten ook bevraagd worden naar hun bevindingen.  Na elke werkstraf wordt iedere 

werkgestrafte bevraagd over zijn ervaring met het project.  

Dit zijn de resultaten van de 103 antwoorden we tot op heden binnekregen: 

Ik ben tevreden over het verloop van mijn werkstraf. Gemiddelde beoordeling: 4.46/5 
Ik wist vooraf wat de bedoeling was van de werkstraf. Gemiddelde beoordeling: 4.58/5 
Ik ben tevreden over mijn begeleider van Groep INTRO. Gemiddelde beoordeling: 4.68/5 

Opbouw kunsttriënnale PARADISE in 

Kortrijk 

Sneeuwruimen in Brugge 
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De werkstraf is zinvol voor mij.   Gemiddelde beoordeling: 3.99/5 
Ik kan voldoende mee de richting van mijn traject bepalen. Gemiddelde beoordeling: 4.17/5 
Ik ben tevreden over de werkvloer waar ik mijn werkstraf moet uitvoeren.  
     Gemiddelde beoordeling: 4.57/5 
De praktische informatie is duidelijk.   Gemiddelde beoordeling: 4.64/5 
Hebt u tips of opmerkingen voor ons?: 

 “VRIENSCHAP.” 

“Houden zo” 

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

“Alles is goed en soepel verlopen. Leuke collega’s 
en goede begeleiding van zowel Cobe als Rino. “ 

“Bedankt voor de samenwerking!” 

“Alles verliep zeer vlot en begeleiding was heel 
goed” 

“Eigelijk niet nee 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 niks bijgeleerd om dit te voorkomen.  
Enkel bijgeleerd dat de politie effectief ongenaakbaar is en veel vaker machtsmisbruik pleegt dan ik 

besefte. En dit besef zal me niet bepaald kalmeren in het vervolg.” 

“Dat ik zeer tevreden was omwille van de werkgeefster (Jill). Elke ochtend (om de 2dagen in een 
week) stond ik daar met volle teugen om mee te gaan werken, omdat het zo plezant was om met Jill 

en met de mensen mee te gaan werken, ook voor nieuwe mensen te leren kennen. Altijd plezant 
geweest!! Jammer dat het zo rap ging :-)) 

Mvg, K.M. “ 

“Dit was een heel leuke ervaring voor mij en aangezien ik een goeie klant ben zal ik waarschijnlijk 

niet meer terug komen       “ 

“Heel tevreden personeel met motivatie, proficiat voor hun werkinzet” 

“Jullie slagen waar justitie niet meer verder wil, en dat is om een straf niet enkel maar gebruiken om 
iemand zijn vrijheid weg te nemen, maar om mensen te helpen om zich in de samenleving opnieuw te 

integreren, met bagage weliswaar, maar bagage die men kan inzetten voor goede zaken, met 
nuttige tijdbesteding, routine aanleren en mensen te helpen die een misstap hebben gemaakt. Dikke 

duim omhoog, ik ben slecht uit het gevangeniswezen gekomen, maar na de taakstraf heb ik mijn 
leven op de rails, ik ben wie ik ben met mijn bagage, maar ik heb er leren goed mee doen” 

“Tiptop” 

“Beste, heel goed geholpen geweest. Hopelijk tot nooit meer! Maar bedankt voor de begeleiding! 
Geen opmerkingen!  

Grtjs Evert” 

“MEER VARIATIE maar voor het algemaan jill super 10 sterren “ 

“Alles is goed verlopen “ 

“niet meteen 
ik wil wel n dankwoord zeggen dat er echt rekening werd gehouden met mijn kunnen en mijn 

beperkingen” 

“Het was haalbaar.”  

Schuren van luiken voor Stad Veurne 
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SENSIBILISERING 

Een belangrijke taak waarvoor we ons sterk engageren is de sensibilisering van de maatschappij in 

verband met de werkstraf.   

Heel regelmatig wordt op onze expertise ivm begeleiding van werkstraffen beroep gedaan en worden 

er bezoeken gebracht aan één van onze ateliers en prestatieplaatsen.  Gerechtelijke stagiairs, nieuwe 

justitieassistenten, studenten sociaal werk komen op regelmatige basis langs om met onze werking 

en met de uitvoering van de werkstraf in de praktijk kennis te maken.  Ook deze rol staat sterk onder 

druk van de verhoogde werkdruk.  We proberen momenten te bundelen, maar we willen deze ook 

kwalitatief voorbereiden.   

We komen er slechts sporadisch nog toe om onze website en facebookpagina up to date te houden.   

BIJLAGEN 

Overzicht prestatieplaatsen (dispatching) 

REGIO MIDWEST 5262,25u 

ROESELARE               1839,25 

405,25 Kringwinkel Midwest  

330 WZC Sint Henricus  

252,5 WZC De Waterdam  

226 WZC De Zilverberg  

190 Recyclagepark MIROM Roeselare 

223 De Lochting   

80 Dierenasiel  

60,5 VOC Opstap 

36 Stadsarchief  

20 WZC Ter Berken 

16 Club Roeselare VZW * 

IZEGEM                       427 

114 Kringwinkel Izegem  

153 IVIO Containerpark Izegem  

80 RVT De Plataan 

60 CAW Midden West-Vlaanderen* 

20 WZC ’t Pandje  

INGELMUNSTER         541,5 

262 Kringwinkel Ingelmunster  

279,5 IVIO Containerpark Ingelmunster  

MEULEBEKE                468 

158 IVIO-containerpark Meulebeke  

310 De Zonnewende 

OOSTROZEBEKE         42     

 42 IVIO-recyclagepark  

WIELSBEKE                  

147,5 OCMW Wielsbeke  

DENTERGEM              161          

161 Containerpark   

TIELT                            388 

50 IVIO Containerpark Tielt  
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Voor regio Roeselare en omstreken konden we zoals de voorgaande jaren veel werkgestraften laten 

helpen in de kringwinkel. De samenwerking met MIROM Roeselare werd dit jaar bestendigd door een 

goede samenwerking in werkstrafdossiers. Zij stelden tevreden te zijn met deze samenwerking, 

waardoor dit een nieuwe zaterdagplaats opleverde voor onze dienst. 

Nieuwe contacten werden gelegd met Club Roeselare VZW. Dit per toeval door een persoon die er in 

kader van een gemeenschapsdienst 4 uur heeft mee geholpen. Na overleg met de voorzitter en 

verantwoordelijke van de cafetaria kwamen we tot een akkoord om werkgestraften te laten 

meehelpen. Helaas door COVID-veiligheidsmaatregelen werden enkele matchen afgelast. Toch zien 

we een verdere werking met deze dienst als een meerwaarde om weekendwerk te kunnen laten 

uitvoeren. 

REGIO WESTHOEK 2638u (in de gemeenten waar we actief zijn) 

IEPER                        907 

204 WZC Huize Sint Jozef  
80 Kringwinkel Ieper 

270 WZC Wieltjesgracht Ieper  
50 Ziekenhuis Jan Yperman  
38 Groenpark IVVO  
265 Goed Wonen vzw  

POPERINGE             244,25 

46 De Lovie  
126,25 Dierenasiel Poezewoef  
72 Natuur en Bos  

ZONNEBEKE           20     
20 WZC St Jozef  

HEUVELLAND           676 

626 VZW Jeff’s Valley  
50 VZW Namaste  

VLETEREN                60 

100 Sint Andriesziekenhuis Tielt 

192 Kringwinkel Tielt  

46 Dekenij Tielt  

PITTEM                        56 

56 IVIO recyclagepark  Pittem 

ARDOOIE                     150 

150 IVIO Containerpark Ardooie  

STADEN                   49   

49 KERCKSTEDE  
LEDEGEM                    25   

25 IVIO recyclagepark Ledegem  

WINGENE                150   

150 Het Laar  

MOORSLEDE          68,75   
68,75 WZC Maria Middelares  
LICHTERVELDE           721 

721 Kinderboerderij Den Ast   
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 60  VZW De Zonnegloed  

HOUTHULST           228,5 

42 Zorgcentrum De Vleugels - Klerken  
40,5 VZW De Boot  
108,5 Gemeente Houthulst 
37,50 VZW De Boot  

LANGEMARK-POELKAPELLE          226   
226 Fedasil 
KORTEMARK              252 

 252 Gemeentedienst Kortemark – containerpark  

KOEKELARE                24              

 24 Gemeentedienst – Openbare werken  

 

REGIO ZUID-WEST-VLAANDEREN 7550u 

KORTRIJK                   3044,5 

743 Kringloopcentrum Zuid West-Vlaanderen  
414 Kringloopwinkel Kortrijk  

303 RVT De Pottelberg  

280 Werk & Activering Stad Kortrijk 

214 OCMW Rusthuis St-Jozef  

196 Dienst museum en erfgoed Stad Kortrijk  

190 Constructief   

161 H. Hart Zorghotel   

150 Athena Campus De 3 Hofsteden Kortrijk 

138 De Heerlijkheid van Heule  

60 Wzc Sint-Carolus Kortrijk 

46 De Branding 

42 STAL 13 opknapperij  

40 AkTRACtie Kortrijk 

27,5 Jeugdherberg Kortrijk  

20 Bibliotheek Stad Kortrijk  

12 Agentschap natuur en Bos* 

8 OCMW Rusthuis Biezenheem Bissegem  

MENEN                       1631,5 

848 MIROM Menen  

311 Kringloopwinkel Menen  

198 WZC Andante   

133,5 WZC De Zilvervogel  

75 Dierenasiel De Leiestreek 

46 Ceres Lauwe 

20 Poezenasiel Katimoe  

WEVELGEM                505 

245 Tewerkstellingsproject Sociaal Huis  

180 Vrije Gemengde Basisschool Wevelgem 

80 Kringloopwinkel Wevelgem  

ZWEVEGEM               500 

342 Kringloopwinkel Zwevegem  
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80 T Alternatief Zwevegem  

50 Imog Moen* 

28 Jongerenzorg Zuid West-Vlaanderen  

ANZEGEM                   401 

174 Aquandé zwembad Vichte*  
127 Gemeentedienst Anzegem  
100 Sint Vincentius Ter Berk Anzegem  

WAREGEM                645        

217 Kringloopwinkel Beveren-Leie  

276 Sport. Vlaanderen Waregem  

120 Werkplus  

32 Vzw Ten Anker Waregem*  

WERVIK                    259 

259 Vzw Vondels – afdeling De Fakkel  
KUURNE                      210 

210 RVT Heilige Familie Kuurne  

DEERLIJK                    156 
110 WZC Seniorenzorg Deerlijk* 
46  Kinderboerderij Bokkeslot 

HARELBEKE                 48 

48 Stadsdiensten Harelbeke  

WERVIK                         33 
33 Vondels VZw Afdeling De Fakkel 

AVELGEM                   20 

20 Kringloopwinkel Avelgem  

LENDELEDE                 97  

97 IVIO recyclagepark Lendelede 

 

 

Veel mensen konden hun werkstraf in de kringloopwinkels van Zuid-West-Vlaanderen uitvoeren 

(1727u), dit ondanks de tijdelijke sluitingen tijdens lockdown periodes.  Hun laagdrempelig aanbod aan 

werk, verspreid over de regio en ook in het weekend en bovendien hun vraag naar extra hulp, maakt 

dat de samenwerking met de kringloopwinkels heel vlot verloopt.  We startten voor het eerst ook een 

samenwerking met de kringloopwinkel van Moeskroen. (Ressourcerie Mouscron). 

Ook op de containerparken van Mirom konden heel wat uren gepresteerd worden (713u).  De 

containerparken van Mirom zijn verspreid over diverse gemeenten: Menen, Wevelgem en Wervik.  

(hier worden ze gezamenlijk opgeteld, omdat een werkgestrafte af en toe gevraagd wordt in te springen 

op een andere containerpark en dit moeilijk bij te houden is.) 

In de diverse stadsdiensten en OCMW-rusthuizen van Kortrijk werden heel wat uren gepresteerd 
(760u). De hulp in VORK het sociaal restaurant viel helemaal stil, maar via de dienst Werk & Activering 
kon er in de moestuin gewerkt worden.  Een heel goede samenwerking werd opgezet met de dienst 
Kortrijkse musea en tentoonstelling in het kader van PARADISE.  Zowel tijdens de opbouw als de afbraak 

MOESKROEN 
50 Ressourcerie Mouscron* 
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werd gewerkt via dispatching en werkvloer, maar ook gedurende de kunsttriënnale hielpen 
werkgestraften bij het toezicht van de kunstwerken.  
  
 

Algemeen: er vielen wel wat prestatieplaatsen af door de opgelegde covid-maatregelen, maar 
evengoed kregen we de vraag naar hulp van nieuwe prestatieplaatsen.   
Over het algemeen kan men stellen dat persoonsgerichte dienstverlening (animatie, sociaal restaurant, 
…) minder toegankelijk werd voor een werkgestrafte in 2021 dan handenarbeid zoals groenonderhoud, 
helpen op het containerpark, edm  
 

Overzicht prestatieplaatsen GAS 

a) Lijst gebruikte prestatieplaatsen 

Prestatieplaats  Aantal gepresteerde uren 

Roeselare 400 

Werkvloer Halte-R 124 

Kringwinkel RSL 108 

Groep INTRO RSL 88 

WZC De Waterdam 32 

De Lochting 32 

MIROM RSL 8 

Club Roeselare vzw 4 

WZC ST. Henricus 4 

Moorslede 28 

WZC Maria Middelares 16 

Mariënstede Dadizele 12 

Menen 20 

WZC Andante 20 

Ardooie 14 

IVIO Ardooie 14 

Tielt 8 

IVIO Tielt 8 

Beernem 8 

COVIAS 8 

Ichtegem 3 

Kringwinkel Ichtegem 3 

Totaal 481 

 

REGIO BRUGGE 1592 (in de gemeenten waar we actief zijn)  

BEERNEM                   837 
161 Psychiatrisch Centrum Sint Amandus Beernem  
396 VOC Beernem  
160 Loca Labora  
120 Kringloopwinkel Beernem  

TORHOUT                    654        
16 AZ Delta  
356 Kinderboerderij Torhout *  
282 Kringwinkel Torhout  

ICHTEGEM                  101 

101 Kringwinkel Ichtegem  
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Uitgevoerde werken werkvloer 

datum Werkvloer begunstigde Uitgevoerd werk uren 

januari Oostende Vogelopvangcentrum 
Oostende 

Onderhoud Volières  

  Stad Oostende EOS Fietsbakken reinigen  

  Stad Brugge Stickerproject : stickers verwijderen   

  Stad Oostende Coördinatie Markt Oostende : nadars 
plaatsen en terug wegnemen , handgel 
aanbieden , controle op mondmaskers  

  

 Roeselare Groep Intro Geraamte nieuw atelier Halte-R 56 

  Kringwinkel  Maken en plaatsen werkeiland, toog, 
kleedhokjes 

8 

 Kortrijk Stad kortrijk Afbouw Winter in Kortrijk 140 

  Foodact 13 Plaatsen Scheidingswand 8 

  Stad Kortrijk Ophangen Stadsvlaggen 39 

 Oostkust Kringwinkel Roeselare Schilderwerken 130 

Februari Oostende Stad Oostende Afbouw WK Veldrijden : nadars 
wegdoen op Wellington renbaan en 
strand Oostende 

 

  Stad Brugge Hulp in vrijwilligerscentrale : schilderen  

  Stad Oostende OLVO Vuurtoren Oostende : schilderen  

  Stad Brugge Stickerproject Brugge : stickers 
verwijderen 

 

  Justitiehuis Brugge Onderhoud tuin  

 Roeselare Groep Intro Opbouw atelier Halte-R 49 

  Kringwinkel  Roeselare Maken en plaatsen werkeiland, toog, 
kleedhokjes 

20 

  Basisschool Oekene Administratief werk 4 

 Kortrijk Theater Antigone Schilderen atelier-bouw ruimte 66 

  Natuurdomein Heule Maken nestbakken torenvalken 7 

  Memento Ophangen vlaggen 9 

  Wiskundeolympiade Verzending Kangoeroe 55 

 oostkust Foodact 13 Schilderen lokaal 80 

  Groep Intro Verfraaiingswerken lokalen Ieper 27 

  Groep Intro Opbouw nieuw atelier 14 

Maart Oostende Stad Brugge Hulp in vrijwilligerscentrale : schilderen  

  Dierenasiel Oostende Opkuiswerken  

  Stad Oostende EOS Fietsbakken reinigen  

  Stad Oostende Hulp bij gemeenschapswacht : 
wagenpark wassen en stofzuigen 

 

  De Klisse Oostende Afbraakwerk van een keuken en tuinhuis  

  Stad Brugge Stickerproject : stickers verwijderen  

  Justitiehuis Brugge Onderhoud tuin  

 Roeselare Groep Intro Onderhoud domein 12 

  Basisschool Oekene Knip en plakwerk kleuterklassen 14 

  Groep Intro Opbouw nieuw atelier 95 

  Kringwinkel Roeselare Maken en plaatsen werkeiland, toog, 
kleedhokjes 

16 

  Kringwinkel Roeselare Demonteren kadergoten 4 

  Stad Roeselare Maken en plaatsen gevelbanken 4 
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  Stad Roeselare Groentekraam maken voor voedselbank 16 

 Kortrijk Stad Kortrijk Vervangen vlaggen 20 

  Paradise festival Zaag en schilderwerk 120 

  Track and Trace Ophangen vlaggen 9 

 Oostkust Stad Roeselare Schuren parkbanken 55 

  Groep Intro Opbouw nieuw atelier 22 

  Groep Intro Verfraaiingswerken lokalen Ieper 11 

april Oostende Stad Oostende Hulp aan redderdienst : onderhoud 
reddersmateriaal 

 

  Stad Oostende EOS Fietsbakken reinigen  

  Stad Oostende OLVO Vuurtoren Oostende : schilderen  

  Wonderwijs Brugge Tuinonderhoud , kleine klusjes   

  Sint-Andreasinstituut 
Brugge 

Ledigen van een kelder  

  Stad Brugge Stickerproject : stickers verwijderen  

  Justitiehuis Brugge Onderhoud tuin  

 Roeselare Groep Intro Opbouw nieuw atelier 50 

  Stad Roeselare Gevelbanken maken en plaatsen 12 

  Basisschool Oekene Knip en plakwerk kleuterklassen 3,5 

  Groep Intro Inrichten kasten 8 

 kortrijk De Warande Restaureren zitbanken 40 

  Wiskundeolympiade Verzending Kangoeroe 200 

 Oostkust Stad Roeselare Schuren parkbanken 15 

  Groep Intro Opbouw nieuw atelier 5 

Mei oostende RVT St-Monica 
oostende 

: schilderen   

  Justitiehuis Brugge Onderhoud Tuin  

  Stad Brugge Stickerproject : stickers verwijderen  

  Stad Oostende EOS Fietsbakken reinigen  

 Roeselare Basisschool Oekene Administratief werk voor kleuterklassen 5 

  Stad Roeselare Tafels Makerlab 2 

  Groep Intro Opbouw nieuw atelier 36 

  Stad Roeselare Inrichten voedselbank 8 

 Kortrijk Stad Kortrijk Ophangen vlaggen nette Stad 6 

  De Kreun Plaatsen scheidingswanden 8 

  Texture Afbouw wand 12 

  Stad Kortrijk Ophangen vlaggen Belgian Cats 20 

  Stad Kortrijk Ophangen vlaggen duathlon 15 

  Stad kortrijk Ophangen regenboogvlaggen 9 

 Oostkust Dekenij  Tielt Schilderwerken 55 

  Stad Roeselare Schuren parkbanken 8 

  Groep Intro Opbouw nieuw atelier 33 

  Groep Intro Verhuis PC Brugge 8 

Juni Oostende RVT Sint-Monica 
Oostende 

Schilderen  

  Justitiehuis Brugge Onderhoud tuin  

  Stad Brugge Stickerproject : stickers verwijderen  

  FMDO Oostende Schilderen  

  MUZEE Oostende Verhuizen   

  Stad Oostende EOS Fietsbakken reinigen  
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  Stad Oostende Hulp in Stedelijke Werkhuizen : onkruid 
wieden , verwijderen van stickers op 
grote reclameborden , auto’s wassen  

 

  VZW Paulusfeesten Opbouw Paulusfeesten : verzagen van 
palleten , maken van scheidingswanden 
, schilderen scheidingswanden 

 

 Roeselare Stad Roeselare Inrichten Voedselbank 16 

  Groep Intro Opbouw nieuw atelier 44 

  Stad Roeselare Tafels makerslab 8 

  Basisschool Oekene Administratief werk voor kleuterklassen 5 

  Groep Intro Maken keuken voor nieuw atelier 17 

  Stad Roeselare Maken preventiemateriaal corona voor 
jeugdkampen 

6 

 Kortrijk Wiskundeolympiade Tweede verzending Kangoeroe 49 

  De Warande Bouw fietsenstalling 160 

  Paradise-festival Verlijmen Kattenbakken 221 

  Paradise-festival Vernissen schilderwerken 94 

  Stad Kortrijk Ophangen stadsvlaggen 29 

 Oostkust Dekenij Tielt Schilderwerken 55 

  Stad Roeselare Schuren parkbanken 7 

  Groep Intro Opbouw nieuw atelier 22 

juli Oostende Go De Puzzel  Schilderen  

  Gr. Intro Seringenstr.  On dergelopen kelder en ander afval 
verwijderen en naar containerpark 
brengen 

 

  VZW Paulusfeesten Opbouw Paulusfeesten: verzagen van 
paletten, maken van scheidingswanden 
en schilderen scheidingswanden 

 

  Stad Oostende EOS Fietsbakken reinigen  

 Roeselare Stad Roeselare Tafels makerslab 8 

  Stad Roeselare Maken en plaatsen gevelbanken 15 

  Groep Intro Opbouw nieuw atelier 16 

 Kortrijk Paradise-festival Montage panelen Rondonino 36 

 Oostkust Stad Roeselare Schuren parkbanken 20 

  Stad Roeselare Leegmaken pand 21 

  Groep Intro Opbouw nieuw atelier 91 

augustus Oostende VZW Paulusfeesten Opbouw Paulusfeesten : opbouw en 
afbouw Paulusfeesten 

 

  VZW La Plage Opbouw en afbouw Ostend Beach  

  Wonderwijs Brugge Tuinonderhoud , maken van een 
tuinhuis 

 

 Roeselare Stad Roeselare Tafels makerslab 8 

  Stad Roeselare Maken en plaatsen gevelbanken 16 

  Basisschool Oekene Maken en plaatsen kast 41 

  Groep Intro Onderhoud domein 3 

 Kortrijk Kortrijk Koerse VZW Ophangen vlaggen 12 

  KV Kortrijk Uitbreken plafond 15 

  Kortrijk Koerse VZW Opbouw Kortrijk Koerse 100 

 Oostkust Stad Roeselare Op- en afbouw TRAX-festival 47 

  Groep Intro Opbouw nieuw atelier 21 
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september Oostende VZW Vistival Opbouw Vistival  

  Gr. Intro Seringenstr. Naar containerpark gaan met vervallen 
koffie , thee , frfisrank . Ondergelope,n 
pakken wc papier , ….. 

 

  OXFAM Oostende Tuinonderhoud  

  Justitiehuis Brugge  Onderhoud tuin  

  Stad Oostende EOS Fietsbakken Schilderen  

  De Takel Oostende   

  Stad Brugge Stickerproject  

  Stad Oostende Hulp bij dag van de dementie  

  Go De Puzzel  Afbraakwerken   

 Roeselare Kringwinkel Tielt Doorgeefluik maken 7 

  Basisschool Oekene Rekken SASK monteren 3 

  Groep Intro Plaatsen deuren nieuw atelier 8 

 Kortrijk KV Kortrijk Uitbreken vloeren 60 

  KV Kortrijk Uitbekleden saniblocks 18 

  Stad Kortrijk Ophangen vlaggen Kortrijk Fietst 15 

  Stad kortrijk Ophangen Stadsvlaggen 15 

 Oostkust  Basisschool Woumen Groenonderhoud 40 

  Stad Roeselare Pand Molenhuis leeg maken 8 

  Stad Roeselare Schuren parkbanken 48 

  Stad Roeselare Opbouw evenement Stationsplein 1 

  Groep Intro Verhuis Groep Intro 42 

  Groep Intro Opbouw nieuw atelier 19 

Oktober Oostende Go De Puzzel schilderen  

  OCMW Oostende Wassen wagenpark maaltijdbedeling  

  OC De Schelpe Reinigen van vensterbanken  

  RVH Wante Reinigen van vensterbanken  

  Samenlevingsopbouw 
Brugge 

Tuinonderhoud en monteren van 
meubels 

 

  Stad Oostende OLVO Vuurtoren : schilderen  

  Stad Oostende EOS Fietsbakken reinigen  

  Stad Brugge Stickerproject : stickers verwijderen  

  Justitiehuis Brugge Onderhoud tuin  

 Roeselare Stad Roeselare Gevelbanken maken en plaatsen 6 

  Groep Intro Schilderen deuren nieuw atelier 9 

  Groep Intro Maken bank pensioen Jan 7 

  Groep Intro Plaatsen deuren nieuw atelier 16 

  Groep Intro Ophangen banner 2 

  Groep Intro Leegmaken oud atelier 13 

 Kortrijk Stedelijke Accademie Maken schildersezels 10 

  Wonder Kortrijk Ophangen vlaggen 15 

  Paradise festival Afbouw Paradise 70 

 Oostkust Basisschool Arkorum Schilderwerken 70 

  Groep Intro Opbouw nieuw atelier 31 

  Groep Intro Verhuis Groep Intro 14 

November Oostende De Touwladder Brugge Tuinonderhoud  

  OXFAM Oostende Tuinonderhoud  
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  Stad Oostende Hulp in grafisch atelier Werkhuizen : 
verwijderen van stickers op 
reclameborden 

 

  Stad Oostende Hulp bij gemeenschapswacht : wassen 
wagenpark 

 

  Stad Oostende EOS Fietsbakken reinigen  

  OCMW Oostende Hulp bij maaltijdbedeling : wassen 
wagenpark 

 

  Stad Brugge Stickerproject : stickers verwijderen  

  Stad Oostende Werken site openbaar domein : onkruid 
verwijderen , hagen scheren , auto’s 
wassen 

 

  Stad Oostende Afwassen zeeedijkbanken  

  Justitiehuis Brugge Onderhoud Tuin  

  VZW CREA Oostende Opbouw beurs  

  Stad Oostende Opbouw aankomst Sinterklaas : nadars 
plaatsen en terug wegnemen , CST 
controleren  

 

  Dierenasiel Oostende Onderhoudswerken  

  Stad Oostende Maria Hendrikapark: reinigen van 
wandelpaden 

 

  Stad Oostende Opbouw Winter in het Park  

 Roeselare Groep Intro Monteren rekken nieuw atelier 2 

  Groep Intro Plaatsen deurennieuw atelier 8 

  Stad Roeselare Maken buitenspeelgoed MOTENA KIDZ 32 

  Groep Intro Schilderen deuren nieuw atelier 4 

  Groep Intro Siliconen ramen nieuw atelier 4 

  Groep Intro Plaatsen deuren nieuw atelier 8 

  Stad Roeselare Op- en afbouw beurs voor 
gemeentediensten 

24 

  Kringwinkel Torhout Maken en plaatsen rek 14 

  Groep Intro Plaatsen plinten nieuw atelier 2 

 Kortrijk 11 11 11 Ophangen vlaggen 9 

  Wiskundeolympiade Verzending Kangoeroe 40 

  KV Kortrijk Opbouw muren en plafond kidscorner 50 

 Oostkust Stad Roeselare Monteren kasten voedselbank 40 

  Stad Roeselare Op- en afbouw beurs gemeentediensten 52 

  Groep Intro Opbouw nieuw atelier 44 

December Oostende Stad Oostende Openbaar Domein Oostende : 
schilderen van jersey blokken 

 

  Stad Oostende Hulp bij verkeerstechnische Dienst : 
schilderen van verkeerspalen en borden 

 

  Stad Oostende Opbouw Christmas Village Oostende  

 Roeselare ECO Velo Abreken tussenverdiep magazijn 78 

  Groep Intro Verhuis oud atelier 21 

  Groep Intro Verhuis archief en oude lokalen 13 

 kortrijk KV Kortrijk Opbouwplafond en muren kidscorner 71 

  Stad kortrijk Ophangen stadsvlaggen 9 

  Stad Kortrijk Ophangen vlaggen X-mas tournament 9 

  Stad Kortrijk Opbouw Winter in Kortrijk 140 
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Opgemaakt door de teamleden van Halte-R en Werkvloerproject Oostende-Brugge  

Kobe Corne - kobe.corne@groepintro.be 

 


