
Delictgerichte
contextbegeleiding 

(DELCO) 

BAAB heeft een klachtenprocedure en een procedure voor de verwerking
van persoonsgegevens. Voor meer informatie, contacteer uw begeleider
of de directie. 
Voor klachten kan je terecht bij de Jo-Lijn: 0800.900.33

Contactgegevens

Duinenabdijstraat 13,
8000 Brugge

Tel: 050.34.31.44

baab@depatiovzw.be
www.depatiovzw.be

BUREAU ALTERNATIEVE
AFHANDELING BRUGGE

(BAAB)

DREAM.
PLAN.
DO.



In overleg met jou zijn er ook contacten met
mensen uit jouw context (gezin, vrienden,
school, …).

De delco-begeleider heeft beroepsgeheim.
Enkel na overleg met jou wordt informatie
doorgegeven.

Om de drie maanden schrijft de begeleider van
BAAB samen met jou een evolutieverslag
voor de  jeugdrechtbank.

Goed om te weten

We leren elkaar
kennen met het oog op
een goede, intensieve

samenwerking.

Band opbouwen

We brengen samen in kaart
hoe jouw levensdomeinen
(gezin, vrije tijd, school…) er
uit zien en op welke manier
deze invloed hebben op wat

je doet en denkt.

Levensdomeinen
in kaart brengen

We onderzoeken welke
factoren van invloed
waren op het plegen

van feiten en wat nodig
is om herhaling te

voorkomen.

Delict bespreken

 We bekijken de gevolgen
van de feiten en hoe je

hierin je
verantwoordelijkheid kunt

nemen. 

 Werken aan 
 herstel

We stimuleren jou om keuzes
te maken in de richting die jij
uit wil: Wat wil je behouden?
Waar wil je meer van? Wat wil

je anders? 

 Keuzes maken

 We gaan op zoek naar jouw
sterktes en wat voor jou

belangrijk is. Waar word jij
gelukkig van en wat vind je

lastig? Op deze manier
wordt duidelijk wat jou in

beweging zet.

 Motivatie
zoeken

Wie heb jij rond jou en
wat betekenen zij voor
jou of jij voor hen? Wie

kan jou ondersteunen bij
de keuzes die je maakt

en hoe?

 Netwerkvorming

Als jij een doel stelt in
de begeleiding, kunnen

we je coachen om
hierin stappen te

zetten.  

Ondersteuning
bieden

Wat is een delictgerichte
contextbegeleiding? 

Delictgerichte contextbegeleiding (delco) is een
intensieve begeleiding voor jongeren die één of
meerdere ernstige jeugddelicten pleegden. De
begeleiding gebeurt in samenwerking met en in de
context van de jongere. 

Delco is een unieke kans die je krijgt van de
jeugdrechtbank om ondersteuning te krijgen bij de
nieuwe weg die jij wil inslaan, weg van de
criminaliteit.

Een begeleiding duurt negen maanden met
meerdere contactmomenten per week.

Wat doen we?


