
Nieuws
AUTONOME WERKSTRAFFEN

In 2012 werd binnen de dienst Autonome Werk-
straffen van Elegast afscheid genomen van oude 
bekenden en werden nieuwe gezichten verwel-
komd. Ook een nieuw initiatief werd uitgedacht 
en ziet vandaag het levenslicht: de “AWS nieuws-
brief”.

Via deze weg willen we de samenwerking met 
onze prestatieplaatsen extra in de kijker zetten 
en hen informeren en ondersteunen. Zonder hen 
kunnen wij onze missie immers niet volbrengen. 

Sinds de jaren ’90 bestaat de mogelijkheid om 
specifi eke projecten ter omkadering van alterna-
tieve sancties, zoals werkstraffen en vormingen, 
te organiseren. Sinds de wet van 17 april 2002 
beschikt de rechter over de mogelijkheid om een 
werkstraf als hoofdstraf op te leggen. Vanuit deze 
hoedanigheid mag een werkstraf niet langer wor-
den opgelegd in combinatie met een gevangenis-
straf. Ze wordt daarom ook de autonome werkstraf 
genoemd.

In het gerechtelijk arrondissement Antwerpen be-
stond sinds 2000 het project Dienstverleningsdis-
tributie Antwerpen (Didian). Het project had als 
doel de bestaande prestatieplaatsen voor de uit-
voering van de autonome werkstraffen te inventa-
riseren en een aantal prestatieplaatsen gelegen in 
de kernstad Antwerpen te beheren. Om het project 
verder uit te bouwen werd in 2005 een verregaan-
de samenwerking uitgebouwd tussen het Justitie-
huis van Antwerpen en Elegast. Het Didianproject 
werd overgeheveld naar onze organisatie. De nieu-
we dienst Autonome Werkstraffen binnen Elegast 
kreeg als taak het begeleiden van autonome werk-
straffen voor 18- tot 25-jarigen en het begeleiden 

van alle dienstverleningen in het kader van bemid-
deling in strafzaken uit het gerechtelijk arrondisse-
ment Antwerpen.

Sinds het ontstaan werd de dienst Autonome 
Werkstraffen op verschillende vlakken verder uit-
gebouwd. Zo werd de dienst in 2007 uitgebreid van 
2 naar 5 personeelsleden. In 2008 werd in over-
leg met het Justitiehuis van Antwerpen beslist om 
de doelgroep uit te breiden door de leeftijdsgrens 
van de werkgestraften op te trekken tot 30 jaar. De 
uitbreiding van het aantal personeelsleden en van 
onze doelgroep ging samen met een stijging van 
het aantal aanmeldingen op onze dienst. 

Er was eens…
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Op 5 oktober 2012 vond in het nieuwe Justitie-
huis te Antwerpen een bedankmoment plaats voor 
prestatieplaatsen die deelnemen aan het project 
alternatieve sancties. Deze voormiddag werd geor-
ganiseerd door het Justitiehuis van Antwerpen en 
Elegast die sinds 2005 samenwerken om op een 
zinvolle en constructieve manier vorm te geven aan 
werkstraffen en dienstverleningen in het gerechte-
lijk arrondissement Antwerpen.

Een dertigtal verantwoordelijken van uiteenlopen-
de prestatieplaatsen zoals o.a. woon- en zorgcen-
tra, sportclubs, ziekenhuizen, scholen, gemeente-
diensten, kringloopwinkels, werkvloerprojecten en 
tal van vzw’s waren aanwezig.

De ‘Als-We-Samenwerken-dag’ bleek ook ditmaal 
een uitstekend forum om de prestatieplaatsen te 
bedanken voor de goede samenwerking en hen in-
formatie te geven over de autonome werkstraf en 
de dienstverlening in het kader van een bemidde-
ling in strafzaken. Na een voorstellingsronde, wer-
den kort de actuele tendensen aan de hand van de 
cijfers van 2011 weergegeven. 

Ook de nieuwe voorzitter van de Probatiecommis-
sie, dhr. Van Santvliet, was aanwezig op dit bedank-
moment voor prestatieplaatsen. Hij gaf een uitge-
breide uitleg over de werkstraf en zijn visie hierop. 
De reacties op deze uiteenzetting waren zeer posi-
tief.

Om de voormiddag af te sluiten, werden de aan-
wezige verantwoordelijken van de verschillende 
prestatieplaatsen opgedeeld in groepen. Zij discus-
sieerden rond moeilijke situaties die zich kunnen 
voordoen tijdens de uitvoering van een werkstraf. 
Op deze manier konden de prestatieplaatsen hun 
ervaringen uitwisselen. Nadien werden de aanwe-
zigen als afsluiter getrakteerd op een hapje en een 
drankje.

AWS-dag

Ook in 2013 slaan het Justitiehuis van Antwerpen 
en de dienst Autonome Werkstraffen van Elegast 
opnieuw de handen in elkaar voor de organisatie 
van de Als-We-Samenwerken-dag. 

Wij herinneren dan ook graag onze partners om 
vrijdag 4 oktober 2013 op hun kalender aan te 
duiden. 

AWS-dag 2013



Sinds 2007 kent onze dispatchingdienst een 
vruchtbare samenwerking met Koninklijke Ber-
chem Sport. Afgelopen jaar werden er maar liefst 
18 werkstraffen uitgevoerd bij hen, goed voor een 
totaal aantal van 1.424 gepresteerde uren! Tijd 
voor een interview met Karel Van Daele, beheerder 
én stadionverantwoordelijke.

Kunt u de club even voorstellen? 
K. Berchem Sport is een voetbalclub die speelt in 
derde nationale. Wij bestaan sinds 1906 en heb-
ben een rijke geschiedenis.

Welke taken voeren de werkgestraften en dienst-
verleners uit bij jullie?
Zij helpen bij het algemeen onderhoud van de ter-
reinen en de gebouwen. Dit kan bijvoorbeeld gaan 
over het schoonmaken van de kleedkamers of de 
tribune. Maar evengoed over klusjes of groenon-
derhoud.

Wat heeft jullie er toe aangezet mee te stappen 
in het project?
Wij hadden via andere clubs vernomen over het 
project alternatieve sancties van Elegast. Wij von-
den dit een goed initiatief en waren bereid om met 
Elegast samen te werken. Wij vinden het belangrijk 
dat mensen een tweede kans krijgen. Daarnaast is 
er op een voetbalclub veel werk voorhanden.

Was iedereen binnen de club ermee akkoord?
Ik moet toegeven dat er in het begin wel wat weer-
stand was. Dit is echter snel vervaagd. Iedereen 
steunt nu de samenwerking met het project alter-
natieve sancties. Dit komt natuurlijk door de over-
wegend positieve ervaringen.

Wat is jullie algemene indruk over het systeem 
van de werkstraf?
Werkgestraften doen iets nuttig en kunnen zich 

zo re-integreren in de maatschappij. Wij vinden dit 
een goede maatregel. Wij hebben ook de indruk 
dat de meesten van onze ex-werkgestraften er iets 
uit geleerd hebben.

Welk voordeel ondervindt de club bij het tewerk-
stellen van alternatief gestraften?
Vroeger bleven er al eens taken liggen, maar dat 
is nu minder het geval. Het is een serieuze ontlas-
ting voor de vrijwilligers. Onlangs hadden we een 
bodybuilder als werkgestrafte. Toen er een aan-
hangwagen verplaatst moest worden zei hij: “Ik zal 
die wel trekken, dan moet ik vanavond niet naar de 
fi tness”.

Met welke problemen worden jullie zoal gecon-
fronteerd?
Wij hebben sinds de samenwerking nooit ernstige 
problemen gekend. Wat wel regelmatig voorkomt is 
dat ze zich niet houden aan de tijdsafspraken. Ze 
komen te laat, of dagen niet op zonder verwittigen. 
Onlangs hadden we iemand die ’s middag over huis 
wou gaan eten. Wij hadden hier toestemming voor 
gegeven, maar deze persoon is nadien niet meer 
teruggekomen. Ook verschilt de inzet van persoon 
tot persoon. Zo hebben we al eens iemand slapend 
aangetroffen. Dat kan natuurlijk niet.

Krijgen jullie voldoende ondersteuning van de 
dispatchingsdienst?
De medewerkers komen regelmatig langs. Voor 
ons is het aangenaam dat we met vertrouwde ge-
zichten kunnen samenwerken. Zo weten we steeds 
wie we moeten contacteren bij problemen. Wij er-
varen ook dat Elegast makkelijk bereikbaar is. Zij 
staan altijd klaar voor ons. Dat zorgt voor een vlotte 
en aangename samenwerking. 

Prestatieplaats in de kijker:

Koninklijke Berchem Sport 2004 vzw



Van links naar rechts:

Jan Vounckx
GSM: 0487 44 68 52  
e-mail: jan.vounckx@elegast.be

Nachali Van Riel (coördinator)
GSM: 0485 31 79 13  
e-mail: nachali.van.riel@elegast.be

Hans Van Mol
GSM: 0485 48 94 37  
e-mail: hans.van.mol@elegast.be

Jolien Debehets
GSM: 0485 48 94 37  
e-mail: jolien.debehets@elegast.be

Jimmy Van Ruyssevelt
GSM: 0487 44 68 52  
e-mail: jimmy.vanruyssevelt@elegast.be

Het AWS-team voorgesteld

Dienst Autonome Werkstraffen 
vzw Elegast–Potgieter

Jacob Jordaensstraat 73
2018 Antwerpen
Tel. 03 285 91 50
Fax 03 285 91 89
aws@elegast.be

OPROEP
De laatste jaren merken we een 
toename van het aantal dossiers. 
Hierdoor worden sommige presta-
tieplaatsen overbevraagd. Het is 
bijgevolg niet evident om telkens 
een geschikte prestatieplaats te 
vinden voor onze werkgestraften. 
Daarom zijn wij steeds op zoek 
naar nieuwe prestatieplaatsen.

Indien jullie nood hebben aan ex-
tra werkkrachten of organisaties 
kennen die geïnteresseerd zijn om 
met ons samen te werken, aarzel 
dan niet om ons te contacteren!


