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HERSTELBEMIDDELING - HCA
Sinds 2009 is HCA officieel een erkende voorziening binnen
de Bijzondere Jeugdzorg.
Elegast is vanuit haar missie en doelstelling steeds begaan
geweest met jongeren in probleemsituaties. De organisatie
werd midden en eind jaren ’80 meer en meer geconfronteerd
met jeugdcriminaliteit. Bij de zoektocht naar een
constructieve oplossing werd in 1987 in nauw overleg met de
jeugdrechtbank de eerste dienstverlening uitgewerkt. Begin
jaren negentig werd de dienstverlening op regelmatige basis
uitgesproken door de Antwerpse jeugdrechters. Maar tijden
veranderen en de noden dus ook. In 1995 werd de uitvoering
van de maatregelen vernieuwd. Naast dienstverlening werd
ook vorming en herstel van schade mogelijk. In 1998 groeide
het project herstel van schade uit tot een volwaardige dienst
herstelbemiddeling. Het slachtoffer van een misdrijf krijgt
met deze afhandelingsvorm een volwaardige plaats binnen
de afhandeling van jeugdcriminaliteit. In 2001 werd de
dienst herstelbemiddeling uitgebreid met het proefproject

herstelgericht groepsoverleg.
Binnen Elegast werd de dienst Herstelgerichte Constructieve
Afhandeling (HCA) opgericht, met één teamwerking. Die
bevat vier afhandelingsvormen als rode draad door de
uitwerking. Ze vormen de basisvisie van HCA.
Bij HCA is het de bedoeling dat de verschillende partijen
van het delict, de minderjarige en het slachtoffer zoveel
mogelijk betrokken worden.
Belangrijk is steeds de constructiviteit van de maatregelen.
Het zijn geen sancties in de strikte zin van het woord. De
maatregelen beogen geen leedtoevoeging maar hebben in
eerste instantie een herstellend en pedagogisch karakter.
Afhankelijk van de afhandelingsvorm ligt de nadruk meer op
het herstellende of pedagogische karakter.

>>>

Daarnaast wordt, in overeenstemming met de rechten van het kind en Decreet Rechtspositie van de Minderjarige (DRM), aan
de betrokken factoren - binnen de limieten van het gerechtelijk mandaat - de nodige inspraak gegeven. De partijen worden
uitgenodigd tot actieve participatie. Er wordt een actieve inspanning gevraagd om het gedrag van de dader om te buigen. De
bedoeling is dat de jongere meer inzicht krijgt in de waarden en normen van de samenleving, in de eigen problematiek en de
eigen omgeving. Motiverend werken is hierbij onontbeerlijk. De jongere wordt geconfronteerd met de gevolgen van zijn daden,
maar krijgt de kans deze, via de maatregel, op een constructieve manier terug goed te maken. Dit zal de sociale (her)integratie
van de jongere bevorderen.
Daarnaast wordt getracht de jongere opnieuw aansluiting te laten vinden met zijn onmiddellijke netwerken, wat op zijn beurt
de banden met de maatschappij versterkt.
In de eerste plaats bestaat de doelgroep uit jongeren tussen 12 en 18 jaar die een MOF pleegden of hiervan verdacht worden.
Alle jongeren zijn woonachtig binnen het arrondissement Antwerpen. Ook hun ouders worden zoveel mogelijk betrokken
tijdens de uitvoering van de maatregel of de bemiddeling.
Vervolgens spelen ook de slachtoffers een rol in de uitvoering van de verschillende afhandelingsvormen. Deze personen, of
rechtspersonen, worden afhankelijk van de afhandelingsvorm direct of indirect betrokken.

Functies van een OOOC
VZW Elegast-Potgieter behelst 3 Onthaal-, Oriëntatie-, Observatie- en Crisiscentra.
Deze OOOC’s bieden een vorm van intensieve hulp aan minderjarigen - en hun gezin - die zich in een problematische
opvoedingssituatie (POS) bevinden of die een als misdrijf omschreven feit (MOF) hebben gepleegd. De problematiek is
dusdanig dat de cliënten, ondanks zware inspanningen van henzelf en hun onmiddellijke omgeving, (tijdelijk) niet (meer) in
de mogelijkheid zijn om zichzelf en hun maatschappelijke opdrachten adequaat te realiseren. De plaatsende instantie, het
Comité voor Bijzondere Jeugdzorg (CBJ) of de Jeugdrechtbank (JRB), fungeert hier als vertegenwoordiger van de maatschappij
die enerzijds de hulpgarantie biedt, anderzijds de lopende hulpverlening inricht, bevraagt en ondersteunt.
We komen hoofdzakelijk tussen op momenten van grote spanning en crisis, vaak na een periode van (relationele) instabiliteit
en (maatschappelijk) disfunctioneren. Wij bieden een rustperiode aan met structuur, programma en regelmaat, met als doel
het gewone leven te herstellen. Via een residentiële opvang waarborgen we de veiligheid van iedereen.

OOOC Elegast-Potgieter is een OOOC voor 15 minderjarigen, zowel jongens als meisjes, van 3 tot 18 jaar. OOOC ElegastPotgieter bevindt zich in de Potgieterstraat 11-13, 2060 Antwerpen, vlakbij het Stuivenberg Ziekenhuis. Binnen de capaciteit
van 15 minderjarigen zijn 3 plaatsen voorbehouden voor crisisopvang en -begeleiding.
OOOC Elegast-Harmonie is een OOOC met een capaciteit van 15 dossiers, eveneens voor jongens en meisjes van 3 tot 18 jaar.
OOOC Elegast-Harmonie bevindt zich op de Belgiëlei 203, 2018 Antwerpen, vlakbij het Harmoniepark.

OOOC Elegast-Jacob Jordaens is een OOOC met een
capaciteit van 15 dossiers, eveneens voor jongens en
meisjes van 3 tot 18 jaar. OOOC Elegast-Jacob Jordaens
bevindt zich in de Jacob Jordaensstraat 73, 2018
Antwerpen, vlakbij het stadspark.

Onthaal
Wanneer een jongere niet langer kan blijven waar hij is, maar er nog geen opvang is voorzien, kan deze worden opgenomen in
ons centrum. Het gaat om een verblijf van 30 dagen, verlengbaar met nog eens 30 dagen.
Een onthaalplaatsing biedt een overbruggingsperiode zolang er elders nog geen plaats is of geeft ruimte bij het zoeken naar
een nieuwe verblijfplaats. We hebben hier niet de opdracht een onderzoek uit te voeren.

Oriëntatie
De problematiek van de jongere en zijn gezin wordt uitgebreid onderzocht. We hebben hiervoor dertig dagen, verlengbaar met
nog eens dertig dagen.

Observatie
De observatie heeft hetzelfde karakter als een oriëntatie, maar loopt over een langere periode. We hebben hier 60 dagen de
tijd, verlengbaar met nog eens 60 dagen.
Het betreft dossiers die een diepgaander onderzoek vergen.
Crisis
Een jongere kan niet langer verblijven in zijn milieu en wordt meteen opgenomen.
De maximale opvangperiode bedraagt 14 dagen. De aanmelding gebeurt door het CBJ, de JRB of door de jeugdbrigade. Bij een
plaatsing door de jeugdbrigade dient er echter binnen de 10 dagen een dossier te worden geopend bij het CBJ of de JRB.
In het geval dat de aanmelding gebeurt door Crisisteam -18 (Integrale Jeugdhulp Antwerpen), wordt de jongere 28 dagen
begeleid, waarvan max. 7 dagen residentieel.

U kan vzw Elegast steeds steunen met een gift, zonder specifieke bestemming of voor een bepaalde dienst of project. Elke
gift is welkom. Storten kan op 733-1022669-28, met vermelding van ‘gift’. Vermeld steeds of u een fiscaal attest wenst.
Alle voorstellen tot steun of samenwerking kan u richten tot Marc Parmentier, afgevaardigd bestuurder.

Het adressenbestand van deze nieuwsbrief wordt gebruikt binnen de Elegastorganisatie. De wet van 8 december 1992 geeft u inzage- en verbeteringsrecht ervan.
Wenst u niet langer in het bestand opgenomen te blijven, neem dan contact op met het secretariaat. N.B.: overeenkomstig artikel 104 van het Wetboek op de
Inkomstenbelastingen is vzw Elegast slechts gemachtigd een fiscaal attest uit te schrijven voor giften, gestort op de daartoe voorziene rekeningen, waarvan het
totaalbedrag over de loop van een aanslagjaar 30 euro of meer bedraagt. De exemplaren der attesten bestemd voor de schenkers, verstuurt zij indien mogelijk
voor het einde van februari van het daaropvolgende jaar.

