
Herstelgericht werken en 
gemeenschapsinstellingen: 
geen contradictie. 

De voorbije jaren zijn sterke samenwerkingsinitiatieven
opgezet tussen HCA-diensten en de gemeenschapsinstellingen.

Het nieuwe jeugdrecht biedt nieuwe opportuniteiten.
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Over herstel, visie en missie 
Kader, visie en herstel in HCA

Herstel prioritaire plaats binnen jeugdrecht 2007

Constructief sanctioneren

Afhandelingsvormen: diverse reacties op jeugddelinquentie

Herstel = BASIS-visie zuiver en/of inspirerend



Over herstel, visie en missie 
Kader, visie en herstel in HCA
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Over herstel, visie en missie 
Kader, visie en herstel in de GI

• Naast sanctioneren en beveiligen = herstel deel van onze opdracht

• Betekenisgeving en betekenisuitwisseling voor de jongeren

• Herstelgericht leren denken - aan herstel doen

2006: start SIB-M stuurgroep en eerste SIB-M

2009: eerste leerprojecten

2015: start leergroepen De Zande Wingene

2017: bestaan van 4 herstelgerichte TO leefgroepen



Over herstel, visie en missie 
Herstel in GI samen met HCA: gedeelde ontwikkeling van een kader

• Binnenbrengen en ontwikkelen van visie rond herstel

• Samen een cultuur creeëren

• Denkprocessen op gang brengen/ in gang houden

• Samen aan herstel DOEN



Over herstel, visie en missie 
Herstel door HCA in GI: gedeelde ontwikkeling van een kader
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Herstelgericht werken in de praktijk
Huidig herstelgericht aanbod binnen  HCA

• HERGO

• herstelbemiddeling

• leerprojecten

• gemeenschapsdiensten

• samenwerking GI

• innovatieve projecten
• Inzet herstelgerichte expertise buiten HCA

• Betrekken context

• Alternatieve herstelconcepten, hersteltraject



Herstelgericht werken in de praktijk
Herstelgericht aanbod binnen de werking van de GI op heden

• Herstelgerichte T.O. leefgroepen

• Interne TO vanuit herstelgerichte gedachte

• Aan de slag met diverse modellen/principes

vierladenmodel 

social discipline window

preventiepiramide

meerzijdige partijdigheid

• Opleiden moderatoren

• Gericht stilstaan bij herstel binnen sanctioneren/belonen



Herstelgericht werken in de praktijk
Organisatie

• Stuurgroep

• Praktijkgroep – procesgroep (Mol)

• Werkgroep “omgaan met ongewenst gedrag” (De Zande)



Herstelgericht werken in de praktijk
Lopende innovatieve projecten

• Projecten/Leergroepen in Mol – Wingene – Ruiselede

slachtofferperspectief – psychofysieke trainingen– seksueel grensoverschrijdend 
daderschap

• Opstart in Everberg – Beernem

• Bemiddelingsgesprekken binnen en buiten de muren

• Organisatie HERGO binnen de muren

• Verderzetten stopgezette leerprojecten

• Partners zoeken ifv vereffeningsfonds

• Faciliteren vereffeningsfonds/gemeenschapsdienst



Herstelgericht werken en ambities in nabije toekomst 
Herstelgericht werken en/in de nieuwe modulering van de Gemeenschapsinstellingen

• Herstel ingeschreven in hernieuwde visie en missie en werking 

• Herstel: belangrijk element in het doelgericht werken met minderjarige delictplegers

• Blijvend hernieuwen herstelgerichte TO-leefgroepen

• In elke module is herstelgericht werken traceerbaar



Herstelgericht werken en ambities in nabije toekomst 
Denken over mogelijkheden van een gegarandeerd hersteltraject voor elke minderjarige 

delictpleger

• Uitdaging:

Elk traject heeft een herstelcomponent met een duidelijke plaats voor het slachtoffer.

Elke herstelcomponent krijgt bij voorkeur een zo sterk mogelijke plaats ih lopende 
begeleidingstraject van de jongeren én in de relevante context van betrokken partijen.



Herstelgericht werken en ambities in nabije toekomst 
Innovatieve projecten als motor van inspiratie voor HCA en GI in het werken rond herstel

• Een systematisch aanbod structureel ingebed op alle campussen

• Bestendigen huidige samenwerkingsverbanden 

• “Binnenbrengen” van (perspectief van) slachtoffers

• Toewerken naar een gedeelde visie HCA – GI



Film 

Getuigenis


