
Workshop: 

Komen slachtoffers ‘in beeld’ of ‘in zicht’ in de 
gemeenschapsinstellingen? Een kijk op de HCA praktijk.

Slachtoffer in Beeld-
Minderjarigen

• GI De kempen: De Hutten & De 
Markt

• HCA diensten: BAAL, Caft, BIC, 
Elegast

Slachtoffer inzicht

• GI De Zande: campus Ruiselede en 
campus Wingene

• HCA diensten: BAAB, DIVAM, 
COHESIE, HCA Oost-Vlaanderen
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Geschiedenis

SIB-M

• 2006:
 Vraag vanuit GI De Kempen

 1e  overleg tussen de verantwoordelijken 
van
SIB-M en GI De Kempen

2007 :

 Oprichting ondersteunende structuur

 Omzetting programma en procedure

 Eerste groepen 

2012-2013 :

 Geen praktijk

2014 :

 Heropstart praktijk (deels Innovatie)

SIZ

• 2015:

 Innovatief project

 Optimalisering samenwerking GI en 
HCA

 Structureel overleg: stuurgroep

 Experiment slachtoffergerichte 
leergroepen in 2015

 Structureel aanbieden SIZ vanaf 
november 2015 + uitbreiding structureel 
overleg (stuurgroep + werkgroep)



Omkaderende structuur

SIB-M

• Praktijkgroep

• Stuurgroep

• (Procesgroep)

SIZ

• Stuurgroep

• Werkgroep



Doelgroep

SIB-M

• Jongeren met MOF statuut

• Verblijf in GI

• Voldoende machtig van Nederlandse 
taal

• Kunnen functioneren in groep

• Geen seksueel grensoverschrijdende 
feiten of louter drugsgebruik

• Geen duidelijke psychiatrische 
aanwijzingen

• Toegeven van feiten

• Motivatie

SIZ

• Jongeren met MOF statuut

• Verblijf in GI

• Voldoende machtig van Nederlandse 
taal

• Kunnen functioneren in groep

• Geen duidelijke psychiatrische 
aanwijzingen

• Toegeven van feiten



Concept
SIB-M

• Vrijwillig

• Geen begeleiding van GI aanwezig

• 2 HCA medewerkers van 
verschillende diensten

• Praktische opvolging door 
aanspreekpersoon 

• Inhoudelijke opvolging door 
vertrouwenspersonen

• Selectiegesprek

• 8 groepsessies van 2,5u

• 2 individuele gesprekken

• Afwisselend De Markt / De Hutten

• Ratio van twee keer per week

SIZ

• Geen begeleiding van GI aanwezig

• 2 HCA medewerkers van zelfde dienst

 Bemiddelaar

 Leerprojecten

 5 sessies van 2u

 Ratio van wekelijks

 Mondelinge/schriftelijke terugkoppeling 
naar teams in GI



Groepssamenstelling

SIB-M

• 6  deelnemers

SIZ

• Ongeveer 6 tot 8 deelnemers (in de
praktijk gemiddelde van 5
deelnemers)



Programma

SIB-M

• Opgebouwd rond de drie 
doelstellingen :

 1. Kennis en Inzicht

 2. Inleving

 3. Verantwoordelijkheid

SIZ

• Wat is een slachtoffer?

• Gevolgen voor het slachtoffer

• Referentiekader en inleving

• Verwerking

• Herstel



Evaluatie

SIB-M

• Tussentijds individuele sessie

• Afsluitende individuele sessie

• Afsluitend gesprek met 
vertrouwenspersoon en/of ouder(s)

SIZ

• Tussentijdse individuele sessie

• Eindevaluatie over jongere

• Eindevaluatie over inhoud



verslaggeving

SIB-M

• Jongere kiest zelf of er verslaggeving 
is of niet

• GI zorgt voor versturen naar 
verwijzers

• Inhoud is vertrouwelijk (niet voor 
personeel GI)

• Vanuit begeleiding beknopte 
weergave verloop en houding – op 
voorhand met jongere besproken

• Brief van jongere zelf, gericht aan 
Jeugdrechter

SIZ

• Beknopte verslaggeving 

• Op voorhand besproken met jongere

• Info rond medewerking, functioneren 
in groep en inzicht in het slachtoffer



Cijfers 

SIB-M

• Tot nu toe :  21 LP’n georganiseerd, 2 
geannuleerd.

• In 2016 is er gestart met een (20ste) groep van 
7 jongeren in afdeling De Hutten

SIZ

• 14 leergroepen hebben 
plaatsgevonden, 1 geannuleerd

• Gemiddeld 5 jongeren per groep

• Ongeveer 70% afgerond

Aantal gasten aangemeld: 158

Aantal gasten geselecteerd: 112

Aantal gasten niet geselecteerd: 46

Geselecteerde gasten:

Hutten Markt

71 41

Afronding

Positief 91

Negatief 21



Effecten? 



Stellingen

•Geplaatste MOF-jongeren in GI 
moeten verplicht worden SIB-
M/SIZ te volgen.



•SIB-M/SIZ kan even goed gegeven 
worden door GI medewerkers in 
plaats van externe deskundigen.



•Deelname aan SIB-M/SIZ moet 
positieve effecten hebben op het 
gedrag/het denken van de jongere.



•Het volgen van een leerproject 
SIB-M/SIZ is een vorm van 
herstelgericht werken.



•Het betrekken van de context van 
de jongere bij de inhoud van SIB-
M/SIZ is een meerwaarde.



Bedankt voor jullie aandacht! 
• BAAL

• BIC

• CAFT

• Elegast

• BAAB

• DIVAM

• COHESIE

• HCA Oost-Vlaanderen


