Dit project werd gerealiseerd door studenten

Zie je dit zitten?

S o c ia a l- ag og i sch

werk

samenwerking met

HCA-overleg Kortrijk

V IV ES

in

vertegenwoordigd door:

Neem dan contact op met

jouw jeugdadvocaat of
consulent jongerenwelzijn.
Zij kunnen jou helpen met
de uitwerking van je












geschreven project!

Als je meer informatie wil,
kijkje op:









HET
GESCHREVEN
PROJECT

HCA– dienst COHEsie Kortrijk;
het parket;
het justitiehuis;
jeugdrechters;
de balie;
de politie;
begeleidingscentrum Bethanie;
vzw Oranjehuis;
vzw

Centrum

Jongeren–

en

Gezinsbegeleiding;
de sociale dienst voor gerechtelijke

jeugdhulpverlening
parketcriminologen;
CAW Zuid-West-Vlaanderen;
Suggnomè;
EXIT;
Clean UP;
voorzitter Marijke Magherman

https://

www.youtube.com/
watch?
v=KroZQ5IpdA4&rel=0


http://prezi.com/
jerihgcnmj2n/het-

Jouw project op maat

Hoe?

7 mogelijke verbintenissen

Wie?
Jij stelt een pakket van verbintenissen
Jongeren die tussen 12 en 18 jaar zijn,
een feit (ook gekend als MOF) hebben
gepleegd en daardoor voor de jeugdrechter moeten verschijnen, kunnen

voor. Dit kunnen 1 of meerdere verbintenissen zijn. Een verbintenis is een belofte
die je neerschrijft. Hierdoor krijg je de kans
om je problemen aan te pakken en te

een geschreven project indienen.

werken

Wat?

Bovendien herstel je via je acties ook de

aan

een

positieve

toekomst.



Je excuses aanbieden



De schade herstellen



Een leerproject volgen



Je inzetten voor school



Contact maken met het slachtoffer



Hulp zoeken



Gesprek aangaan

schade bij het slachtoffer, je omgeving en

Extra

Voor je bij de jeugdrechter verschijnt,

de maatschappij. De wet voorziet 7



kan jouw jeugdadvocaat of consulent

verbintenissen om in je geschreven pro-

van Jongerenwelzijn je voorstellen om

ject op te nemen. Er is een extra keuze

een geschreven project uit te werken.

uitgewerkt rond jouw vrije tijd.

Via dit project neem je zelf je verantwoordelijkheid op en stel je zelf oplossingen voor. Wanneer de jeugdrechter
je geschreven project goed vindt, krijg
je geen extra maatregel opgelegd.

Je vrije tijd zinvol invullen

