
Positief Project

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)

Een uitnodiging tot het
herstellen van

verbindingen en 
het nemen van

verantwoordelijkheid



De inhoud van de gesprekken binnen het

Je kan op elk moment je advocaat

De contactmomenten kunnen plaatsvinden

Je bent eigenaar van jouw positief project

       positief project zijn vertrouwelijk, enkel met
       jouw toestemming geven we de informatie
      door.

      raadplegen, ter ondersteuning of
      advies.

       op onze dienst of in een voor je vertrouwde
       omgeving.

      en gaat vrijwillig in op het aanbod.

Goed om te weten

INFORMEREN

We plannen een eerste contactmoment met jou, je
ouders en je advocaat. We luisteren naar jullie
verhaal en jullie verwachtingen en we informeren
jullie over het positief project.

ONDERSTEUNEN

Doorheen het project staan we stil bij de gevolgen
van je jeugddelict. Het is de bedoeling om van
daaruit te komen tot een duidelijk en realistisch
plan waarin je aantoont hoe je zelf, samen met je
context, verantwoordelijkheid wil opnemen. Dit
plan wordt voorgelegd aan het parket of de
jeugdrechter.

OPVOLGEN

De mensen die je ondersteunen bij de uitvoering
en/of je begeleider volgen jouw plan op. De
begeleider brengt in samenspraak met jou, nadien
verslag uit naar het parket of de jeugdrechtbank.
 

Wat nu?
Na dit aanbod heb je vijftien werkdagen
bedenktijd. In die periode kun je zelf contact
opnemen met onze dienst indien je op het
aanbod wil ingaan of nog verdere vragen hebt,
zo kunnen wij je verder informeren over het
positief project.

Wat is een positief
project? 

Je bent betrokken bij een jeugddelict, maar krijgt het
vertrouwen en de kans om binnen dit positief
project je verantwoordelijkheid op te nemen.
Daarnaast is jouw eigen inbreng zéér belangrijk bij
het opmaken van een persoonlijk plan.

Met een begeleider ga je samen nadenken over de
gevolgen van het jeugddelict. Jullie brengen in beeld
wie je kan helpen bij het bedenken en uitvoeren van
jouw plan en gaan samen na waar je sterktes zich
situeren.

Je krijgt de ruimte om een antwoord te formuleren
op deze gevolgen, om zo op jouw manier tot herstel
te komen naar de verschillende partijen.

Hoe? 

Jezelf

MaatschappijBenadeelde


