
Gemeenschapsdienst 

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)

Ik heb dingen gedaan dat ik nog nooit had gedaan,
maar het lukte me beter dan ik zelf had gedacht. 

(M., 19 jaar)

Ik kon geen verschil opmerken met iemand die
in dienst is, wat zeer opmerkelijk is in de

positieve zin. (containerpark)

Hij heeft leiderschap in zich wat positief is, alleen moet
hij wat beter aanvoelen/nadenken over wanneer hij dat

inzet. (technische dienst gemeente)

Je leek iemand die niet gemotiveerd was, maar wauw,
wat heb je me verbaasd! Een super goede werkkracht.

Bedankt! (kinderboerderij)

Een leuke en gezellige ervaring! De
levensverhalen van de oudjes zijn mij

bijgebleven. (L., 17 jaar)

Ik vond het nog goed. Het was dicht bij
mijn huis. (A., 16 jaar)

Ik deed wat er gevraagd werd,
soms zelfs zonder dat ze het

vroegen (F., 16 jaar)



Wat is een
gemeenschapsdienst? 

Je presteert de uren van je gemeenschapsdienst
in je vrije tijd.

De begeleider van BAAB heeft beroepsgeheim.
Enkel na overleg met jou wordt informatie
doorgegeven.

De begeleider van BAAB schrijft samen met jou
een eindverslag over de gemeenschapsdienst
voor de jeugdrechtbank.

Goed om te weten

Een gemeenschapsdienst wordt opgelegd door een
jeugdrechter als reactie op het plegen van een
jeugddelict. In een gemeenschapsdienst werkt de
jongere onbetaald een aantal uren voor een non-
profit organisatie. De jeugdrechter bepaalt het
aantal uren.

Een gemeenschapsdienst is een maatregel of sanctie,
maar biedt ook kansen: 

Door je in te zetten voor een gemeenschapsdienst
neem je jouw verantwoordelijkheid op voor de
gevolgen van het jeugddelict.

Begeleiding
Kennismaking
De gemeenschapsdienst start met een
kennismakingsgesprek met jou, je
ouder(s)/opvoedingsverantwoordelijken en de
begeleider van BAAB. 

Vorming
Een aantal uren van de gemeenschapsdienst zijn
voorzien voor vorming. Hierin staan we stil bij de
feiten, de gevolgen en het herstel. We zoeken
samen naar een werkplek die jou het meest
aanspreekt en aansluit bij je vaardigheden en
interesses.

Kennismaking met de werkplek
De begeleider van BAAB gaat samen met jou op
kennismakingsgesprek op de werkplek. Tijdens dit
gesprek wordt afgesproken wanneer je zal werken. 

Evaluatie 
Op het einde houden we een evaluatiegesprek
met de verantwoordelijke van de werkplek. De
gemeenschapsdienst wordt afgesloten met een
afrondend gesprek met jou en jouw
ouder(s)/opvoedingsverantwoordelijken. 
 

KANS OP
HERSTEL

  

met jouw werk kan je iets
positief terug doen voor de

samenleving.

KANS VOOR
JEZELF

  

 je leert jouw kwaliteiten en
vaardigheden kennen en doet

een werkervaring op.

Jeugdhuis

 Mogelijke
werkplekken

 Woon- en
zorgcentrum

Kinderboerderij 

Containerpark

 ...

 Kringwinkel
Dierenasiel


