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NIEUWIGHEDEN IN EEN NOTENDOP
 - Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werden 

de Justitiehuizen op 1 januari 2015 overgeheveld naar 
de gemeenschappen. De justitiehuizen vallen nu onder 
het departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin, 
Afdeling Justitiehuizen. 

 - Begin 2015 werd een nieuwe werkwijze geïntroduceerd 
bij Elegast dienst AWS. Wat dit juist inhoudt, kan u 
lezen in bijgaand artikel.

Onze nieuwe werkwijze 
kort toegelicht
Justitiehuis Antwerpen en Elegast werken reeds vele jaren nauw 
samen. Rond de jaarwisseling werd er echter gesleuteld aan de 
onderlinge taakverdeling met als doel de doorstroom van dossiers 
vanuit het Justitiehuis naar Elegast te bespoedigen. Zo ontstond 
wat wij noemen ‘de nieuwe werkwijze’. 
De verdeling op basis van maatregel en leeftijd blijft behouden. 
Dienstverleningen in het kader van bemiddeling in strafzaken 
worden afgehandeld door het team van Elegast. Wat de autonome 
werkstraf betreft, blijft Elegast instaan voor de doelgroep tot en 
met 35 jaar, het Justitiehuis voor de doelgroep 35+. Maar wat is 
er dan juist veranderd?
De ‘nieuwe werkwijze’ geldt voor de afhandeling van de werkstraf-
dossiers voor de doelgroep tot en met 35 jaar. In deze ‘Elegast-dos-
siers’ zal niet langer een justitieassistent worden toegewezen die 
samen met de begeleider van Elegast waakt over de uitvoering 
van de werkstraf. Het team van Elegast zal daarentegen het vol-
ledige werkstraftraject uitwerken en opvolgen. Bij problemen zal 
de begeleider van Elegast tussenkomen en zo nodig de werkstraf 
tijdelijk stopzetten. Vervolgens maakt de begeleider een verslag 
over aan de probatiecommissie die de werkgestrafte zal oproepen 
om zich op zitting te verantwoorden. Bij de vroegere werkwijze was 
het de justitieassistent die dit verslag aan de probatiecommissie 
overmaakte. Er blijft echter een contactpersoon binnen het Justitie-
huis beschikbaar voor het team van Elegast en de werkgestraften.
Ook nieuw is dat de tweewekelijkse groepssessies sinds februari 
2015 plaatsvinden op de dienst AWS van Elegast in plaats van 
in het Justitiehuis. Tijdens deze groepssessies worden een 35-tal 
personen met een werkstraf uitgenodigd voor een algemene toe-
lichting over de autonome werkstraf gevolgd door een individueel 
intakegesprek met een begeleider van Elegast. Het is naar aanleiding 
van dit gesprek dat er vervolgens een geschikte prestatieplaats 
wordt gezocht.
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PRESTATIEPLAATS IN DE KIJKER: VZW DE KINDERVRIEND
Op donderdag 9 april hadden wij een gesprek met 
Robert Peetermans en François Mortelmans, gede-
legeerd bestuurder en ondervoorzitter van vzw De 
Kindervriend. Hoewel ze reeds de pensioengerech-
tigde leeftijd overschreden hebben, blijven zij zich 
inzetten voor een sociaal doel. Bovendien ontvangen 
engageren zij zich voor de autonome werkstraf en 
ontvangen zij onze werkgestraften en dienstverle-
ners met open armen. 

Zo werden in 2014 totaal 33 werkgestraften aan-
gemeld. 24 trajecten werden positief afgerond en 
7 werden vroegtijdig stopgezet. Eind 2014 waren er 
nog 2 trajecten lopende. In totaal werden er 2.310 
uren gepresteerd bij vzw De Kindervriend. 

Kan u vzw De Kindervriend voorstellen?

Onze organisatie werd in 2004 opgericht in navol-
ging van de Vzw Kinderzorg dewelke in vereffening 
is gegaan.

Vzw De Kindervriend richt zich hoofdzakelijk op het 
inzamelen van tweedehandskleding ten voordele 
van kindertehuizen of sociale projecten. Daarnaast 
bieden wij ook  steun aan instellingen die zich inzet-
ten voor hulpbehoevende kinderen. Dit kan zijn 
door schenkingen of financiële giften. In het verle-
den werd op deze manier bv. de aankoop van een 
speeltuin, fietsen en speelgoed gefinancierd. Ook 
worden er jaarlijks enkele activiteiten georganiseerd 
voor kinderen in probleemsituaties zoals bv. een 
barbecue of een circusvoorstelling. Wij onderhou-
den contact met gemeentebesturen om toelating te 
verkrijgen om te mogen inzamelen. Er is immers ook 
concurrentie van andere diensten. Daarnaast wordt 
de kledij bedoeld voor vzw De Kindervriend ook vaak 
gestolen op straat. Deze wordt dan doorverkocht of 
aangewend voor eigen gebruik.

Waarom zijn jullie met deze organisatie gestart?

François: Toen ik vrienden van hun pensioen zag 
genieten dacht ik “dat is niets voor mij”. Zo heel de 
dag in de zetel liggen daar krijg ik geen genoegdoe-
ning van. Via vzw De Kindervriend proberen wij kin-
deren in probleemsituaties te ondersteunen. De lach 
op de gezichten van die kinderen is onbetaalbaar, 
wanneer ze even hun problemen kunnen vergeten.

Wat is de visie van Vzw De Kindervriend?

Wij zijn een organisatie met een hart voor kinde-
ren, kinderen zijn de toekomst en daar dragen wij 
graag zorg voor.  In kindertehuizen of gezinsvervan-
gende tehuizen worden dagelijks duizenden kinderen 
opgevangen die hier tijdelijk of permanent, door de 
beslissing van de ouders of jeugdrechter, noodge-
dwongen moeten verblijven.

Wij vinden dat elk kind recht heeft op een zorgeloze 
jeugd. Men vergeet maar al te vaak dat kinderen die 
in een normaal huisgezin opgroeien eigenlijk geluks-
vogels zijn, vooral omdat zij niets tekort komen, niet 
op gevoelsmatig vlak, noch op materieel of finan-
cieel vlak. Zij krijgen alle kansen om een mooie 
basis te leggen voor hun toekomst en dit dankzij de 
goede zorgen van hun ouders.

Wat was jullie motivatie om mee te stappen in 
het project van de autonome werkstraf?

Via een kennis kwam het systeem van de werkstraf-
fen ons ter ore. Wij hebben toen contact opgenomen 
met het Justitiehuis en na een gesprek werd beslist 
dat wij ook konden meestappen in het project.

Welke taken kunnen werkgestraften bij jullie 
uitvoeren?

Zij ondersteunen de chauffeur bij huis aan huis 
ophalingen. Ze verzamelen de zakken met kledij en 
laden ze in de bestelwagen.



Wat is jullie indruk over het systeem van de auto-
nome werkstraf?

Wij staan zeer positief tegenover deze maatregel. 
Iedereen heeft recht op een tweede kans.

Welke voordeel ondervinden jullie bij het tewerk-
stellen van werkgestraften?

Vzw De Kindervriend is volledig zelfbedruipend en 
ontvangt geen subsidies. Wij hangen volledig af 
van vrijwilligers: zowel de mensen die folders pos-
ten, mensen die kledij ophalen als het bestuur. 
Daarom wordt de hulp van werkgestraften zeer op 
prijs gesteld. De meesten van onze vrijwilligers zijn 
60-plussers. Door de hulp van de werkgestraften 
gaan de ophalingen sneller vooruit. Het werk is bij 
momenten immers fysiek zwaar.

Hebben jullie de indruk dat de werkgestraften 
iets leren uit hun straf?

Ja, we hebben toch de indruk dat de werkgestraften 
nadat ze hier een tijdje gewerkt 

hebben respect 

opbrengen voor het doel van onze organisatie. Dat 
ze iets positief kunnen doen voor de maatschappij. 
Negentig procent van de werkstraffen wordt positief 
afgerond bij ons. Sommige werkgestraften stellen zich 
na afloop van hun straf beschikbaar als vrijwilliger. 

Zij jullie al ooit met problemen geconfronteerd?

Ooit werd een tankkaart gestolen uit de bestelwa-
gen. We waren onvoorzichtig geweest en hadden de 
code laten rondslingeren. Bij de afrekening zagen 

we dat er tankbeurten waren gebeurd. We heb-
ben toen meteen contact opgenomen met de 

justitieassistent. Nadat de werkgestrafte 
met de feiten geconfronteerd werd, heeft 

hij bekend en het ontvreemde geld terug-
gegeven.

Er was ook eens een werkgestrafte 
die steevast in slaap viel tijdens 

de autorit. Naar eigen zeg-
gen had hij een wilde nacht 

gehad met zijn vriendin 
maar wij dachten eerder 
aan middelengebruik. 

Wat is jullie het meest 
bijgebleven?

Ooit kwam de vrouw van 
een werkgestrafte vragen 
of hij hier nog bezig was 
met zijn werkstraf. In wer-
kelijkheid zat hij echter 
bij een andere vrouw. Dat 
was een pijnlijke ontdek-
king voor deze vrouw.

Tot slot willen wij nog mel-
den dat wij zeer tevreden 
zijn over de samenwerking 
met Justitiehuis Antwer-
pen en Elegast.

WIST JE DAT…
- 794 werkstraffen werden 

aangemeld in 2014? Dit waren 
er 45 meer dan het jaar voordien.

- 75 % van de werkstraffen positief 
werd afgerond? Dit was goed voor 
602 beëindigde dossiers.

- 22 dienstverleningen werden 
aangemeld in 2014? 
In 2013 waren dit er nog 32. 
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1. Een autonome werkstraf kan uitgesproken worden door de Correctionele Rechtbank, het Hof van Beroep of de …… 
2. Tegenover welke straf staat een vervangende gevangenisstraf en/of geldboete? 
3. Wanneer je niet akkoord gaat met de uitspraak van de rechtbank, kan je je wenden tot het …… 
4. Welke straf doet pijn aan je portemonnee? 
5. Naar welk TV-programma werd onze leidraad voor prestatieplaatsen vernoemd? 
6. Hoe wordt een werkstraf genoemd binnen een bemiddelingsprocedure? 
7. Wij hopen dat u er nooit mee in aanraking komt C
8. Wij hopen dat u er nooit in terechtkomt C 
9. Wanneer men voor een rechtbank verschijnt, kan men zich laten bijstaan door een ……  
10. Een werkstraf kan enkel uitgevoerd worden binnen een vzw of een ……  
11. …… In Strafzaken. 
12. Synoniem voor het woord ‘rechter’. 
13. Jimmy is de oudste …… van Elegast. 
14. Veelgebruikte afkorting voor autonome werkstraf. 
15. Synoniem voor werkplaats 
16. Hoe noemt een medewerker van het Justitiehuis? 
17. Deze nieuwsbrief is een gezamenlijk initiatief van het Justitiehuis en ……

Stuur de oplossing van de woordpuzzel naar aws@elegast.be en win 50 uur werkstraf bij een groendienst of woonzorgcentrum naar keuze C




