
Gemeenschapsdienst 

 

 

 

 

Interesse? Meer info?  

Neem contact op met:  

 

DIVAM 

Poperingseweg 30 

8900 Ieper 

Tel. 057 22 62 89 

E-mail: DIVAM@votjeugdhulp.be 

 

 

VOT is een OCMW-vereniging van de OCMW’s van 

Ieper, Kortrijk, Poperinge, Waregem en Wervik. 

VOT is actief binnen de sectoren Bijzondere 

Jeugdzorg en Opvoedingsondersteuning. 

 

VOT 

Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen 

Poperingseweg 30 

8900 IEPER 

Tel. 057 22 62 82 

Fax 057 22 62 92 

E-mail: VOT@votjeugdhulp.be 

Website: www.votjeugdhulp.be 

IBAN BE51 0910 0064 3562 

BIC GKCCBEBB 

 

www.facebook.com/votjeugdhulp 



 

 

Wat? 

Gemeenschapsdienst is een maatregel die 

opgelegd wordt door de Jeugdrechter. 

Je gaat een aantal uren onbetaald werken 

in je vrije tijd.  

Je kan op verschillende plaatsen werken:   

 bij een technische dienst van een stad 

of gemeente  

 op een kinderboerderij of in een 

dierenasiel 

 bij een stedelijke dienst (containerpark, 

jeugdhuis, ...) 

 in een rusthuis (keukenhulp, animatie, 

...) 

 in een kringloopwinkel 

 ... 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe? 

Je wordt samen met de ouders uitgenodigd voor 

een kennismakingsgesprek. 

Vooraleer je start met werken, volg je 5 uur vorming. 

Tijdens deze vorming gaan we de feiten bespreken, 

en gaan we op zoek naar een geschikte 

werkplaats. De werkplaats wordt gelinkt aan jouwe 

feiten, vaardigheden en interesses. 

Na onderling overleg op de werkplaats kan je aan 

de slag. 

Na het volbrengen van de gemeenschapsdienst 

volgt er een eindevaluatie met jou en je ouders. 

Deze eindevaluatie wordt op papier gezet en aan  

de Jeugdrechter bezorgd.  

 

 

 

 

Waarom? 

Je wordt aangesproken op zijn of haar 

verantwoordelijkheid. 

Je krijgt de kans om aan jezelf, het slachtoffer, 

de maatschappij en je ouders te tonen dat hij 

of zij iets wil goedmaken. 

Je krijgt de mogelijkheid om de aangerichte 

schade op een actieve manier te herstellen. 

Je krijgt kansen om zijn of haar toekomst op 

een goede manier uit te bouwen. 

Gemeenschapsdienst voor minderjarigen 

Goed om te weten 

 Er kunnen maximum 150 uren 

gemeenschapsdienst opgelegd 

worden. 

 D e  b e g e l e i d ( s t ) e r  h e e f t 

beroepsgeheim. Enkel met jouw 

toestemming geeft hij/zij de 

informatie door.  


