WAT?

HOE VERLOOPT EEN
GEMEENSCHAPSDIENST?

NUTTIGE WEETJES

Je hebt een strafbaar feit gepleegd. De

De begeleider komt bij jou thuis om kennis te

 De gemeenschapsdienst voer je alleen

jeugdrechter kan je dan verplichten om een

maken met jou en je ouders.

gemeenschapsdienst te doen. Dit betekent dat

Daarna nodigen we je uit op de dienst voor een

je gratis en in je vrije tijd gaat werken. De

persoonlijk gesprek. Dit duurt 45 minuten.

jeugdrechter bepaalt ook hoeveel uren je moet
werken: minstens 20 uren, maximum 150
uren.

uit, dus niet samen met andere jongeren.
schooltijd, tijdens de vakantie of in het

We zoeken een werkplaats en maken een
overeenkomst. Hierin staan alle afspraken over

VOOR WIE?

De begeleider controleert en steunt je. Hij

Je bent tussen 12 en 18 jaar oud. Je woont in

telefoneert regelmatig naar de werkplaats en

het arrondissement Mechelen.

naar jou om te vragen of alles goed gaat.

bespreken

goed naar de samenleving. Zo toon je ook dat
je

verantwoordelijkheid

opneemt

voor

de

gepleegde feiten.

we

het

werk

samen

met

de

Daarna nodigen we je uit op de dienst voor een
afrondend gesprek. Dit duurt 45 minuten.

samen met jou en je ouders het dossier af te

De plaats waar je de gemeenschapsdienst

sluiten.

dienst van de stad of gemeente.
Enkele

voorbeelden:

bejaardentehuis,
kringloopwinkel.

ziekenhuis,

groendienst,
jeugdhuis,

De begeleider maakt een eindverslag en stuurt
dit naar de jeugdrechter, de sociale dienst en
jouw advocaat. Je krijgt een kopie van

dit

verslag.
De jeugdrechter beslist wat er verder gaat
gebeuren.

telefoneer

je

onmiddellijk

naar

de

begeleider. Je brengt zo snel mogelijk een
 De gesprekken op de dienst tellen in
totaal voor 1,5 uur mee voor de uren
belangrijk als het werken.
 De

begeleiders

zijn

gebonden

aan

beroepsgeheim.

WAAR WERK JE?

een vereniging voor een goed doel zijn of een

 Als je niet kan komen, omdat je ziek bent,

gemeenschapsdienst en zijn dus even

werkbegeleider op de werkplaats.

Ten slotte komt de begeleider bij jou thuis om

uitvoert, noemen we de werkplaats. Dit kan

 We verwachten dat je altijd aanwezig

doktersbriefje naar de dienst.

Als de gemeenschapsdienst uitgevoerd is,

Door gratis te werken maak je symbolisch iets

weekend.
bent en op tijd komt.

de uitvoering van de gemeenschapsdienst.

DOEL?

 Je werkt tijdens je vrije tijd, dus na

 De HCA-dienst respecteert de wet op de
privacy.

HCA-BIC: WIE EN WAAR?
Je begeleider is:

WAT ALS JE NIET TEVREDEN BENT?

……………………………………………………

Ben je niet tevreden over hoe de begeleider of
de dienst werken? Of over de werkplaats?
Je kan dit met de begeleider bespreken.

Adres:

Indien dit moeilijk is, kan je een brief met je
klacht

bezorgen aan

de

supervisor: Luc

Grielens. Hij geeft je binnen de 10 werkdagen
een antwoord op je klacht.

DOSSIER
HCA-BIC houdt een dossier bij tot de jongere

Bemiddelings- en begeleidingsdienst
HCA-BIC
Jubellaan 300
2800 Mechelen
tel.: 015 / 28 07 59
fax: 015 / 68 92 88
GSM: 04………………………………

35 jaar is. Je kan aan de begeleider of de
supervisor Luc Grielens vragen om dit in te

e-mail: ...................................@emmaus.be

kijken. We nodigen je dan binnen de 15 dagen
uit op de dienst.

RECHT OP GOEDE HULP
Wil je meer weten over de rechten in de

Bij afwezigheid staat het antwoordapparaat op.

e-mail: bic@emmaus.be
www.jeugdzorgemmausmechelen.be

jeugdhulp van wie nog geen 18 jaar is?
Vraag de folder aan je begeleider.

HCA-BIC wordt als erkende HCA-dienst
gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap,
Agentschap Opgroeien.
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