WANNEER EEN POSITIEF PROJECT?
Ben je nog geen 18 jaar en heb je strafbare

HOE VERLOOPT
PROJECT?

EEN

POSITIEF
Wanneer het positief project volledig is

feiten gepleegd? De politie maakt dan een

De begeleider start met een huisbezoek bij

dossier op.

jou en je ouders. We lichten het verloop

De parketmagistraat beslist wat er verder
met het dossier gebeurt. Eén van de
mogelijkheden

is

een

positief

project

voorstellen.

van het positief project toe en bevragen je
deelname. Daarna werken we samen het
plan verder uit: we doen dit op onze dienst
door minstens 1 gesprek met jou en
minstens 1 gesprek met jou en je context.

uitgevoerd, is er verval van strafvordering.
Dit betekent dat je voor deze feiten niet
voor de jeugdrechter zal verschijnen.

NUTTIGE WEETJES
• Je bepaalt de inhoud van het positief
project zelf. Elk positief project verloopt
anders.

WAT IS EEN POSITIEF PROJECT ?
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Door het positief project krijg je de kans om
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zelf je verantwoordelijkheid op te nemen en

advocaat leest dit na.

de

Nadien

schade

te

veroorzaakt

herstellen

aan

je

die

slachtoffer

je

hebt

en

de

resultaat

van

zetten

tekenen

afspraken.

De

jij

de
we

verschillende
op

papier.

Je

en

je

begeleider

context
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de

• Een HCA-dienst is geen dienst van het

een

gerecht, maar werkt in opdracht van het

exemplaar

De parketmagistraat vraagt aan de HCA-

parketmagistraat beslist of deze afspraken

dienst om een positief project te starten.

in orde zijn.

Een positief project is vrijwillig. Wanneer je
niet ingaat op het voorstel, kan het parket
een andere beslissing nemen. Wanneer je

het

parket.

De

De begeleider ondersteunt jou in het
uitvoeren van het plan en gaat ook na of de
afspraken worden uitgevoerd.
Wanneer

het

positief

project

volledig

uitgevoerd is, maken we een eindverslag.
Bij een positief project werken we samen
aan een persoonlijk plan.
Mogelijke
dagbesteding,

thema’s
leren

het project vroegtijdig stopgezet wordt,
zinvolle

brengen we het parket hiervan op de

weerbaar

worden,

hoogte.

toekomstplannen, omgaan met grenzen en
vrijheid …

Dit bezorgen we aan het parket. Wanneer

zijn:

herstel naar je omgeving en of je slachtoffer,

parket of de jeugdrechtbank.
• De begeleiders zijn gebonden aan
beroepsgeheim.

beslist om deel te nemen, verwachten we
dat je je inzet.

• Je kan altijd je advocaat raadplegen. Die
krijg je gratis toegewezen.

maatschappij.

aan

• De begeleiding is gratis.

• De HCA-dienst respecteert de wet op de
privacy.

WAT ALS JE NIET TEVREDEN BENT?

HCA-BIC: WIE EN WAAR?

Ben je niet tevreden over hoe de begeleider of

Je begeleider is:

de HCA-dienst werkt?

………………………………………………………………..

Je kan dit met de begeleider bespreken.
Als dit moeilijk is, kan je een brief met je
klacht

bezorgen

aan

de

supervisor:

Adres:

Luc

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

DOSSIER
HCA-BIC houdt een dossier bij tot de jongere
35 jaar is. Je kan aan je bemiddelaar of
supervisor Luc Grielens vragen om dit in te

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

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

Bij afwezigheid staat het antwoordapparaat op.

e-mail: bic@emmaus.be

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

www.jeugdzorgemmausmechelen.be
rekeningnummer: BE77 8805 5714 8142

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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Positief Project
op voorstel van het Parket
HCA-BIC

