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Interesse? Meer info?  

Neem contact op met:  

 

DIVAM 

Poperingseweg 30 

8900 Ieper 

Tel. 057 22 62 89 

E-mail: DIVAM@votjeugdhulp.be 

 

 

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 

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. 

 



 

Wat? 

 

Een sociale vaardigheidstraining is een 

maatregel die opgelegd wordt door de 

jeugdrechter. 

Je volgt een training van 20u of 45u in je vrije 

tijd. Je leert een aantal vaardigheden 

aangeleerd, deze worden versterkt en 

toegepast.  

De training kan zowel individueel als in 

groep. 

Enkele vaardigheden die aan bod kunnen 

komen: 

 Ge vol gen  (h )e rke nnen  vo or 

slachtoffers 

 Opkomen voor jezelf 

 Omgaan met agressie 

 Geven en krijgen van feedback 

 Omgaan met gezag 

 Eigen grenzen aangeven 

 Omgaan met groepsdruk 

 ... 

 

 

Hoe? 

 

Je wordt samen met je ouders uitgenodigd voor 

een kennismakingsgesprek. 

De training is opgedeeld in twee fasen: 

 Informatiefase : v ia verschi l lende 

methodieken zoeken we samen naar te 

trainen en te versterken vaardigheden. 

 Trainingsfase: op een creatieve en actieve 

manier trainen we de vaardigheden (bv. 

door het werken met camera, video,  

spelvormen, ervaringsgerichte activiteiten, 

…) 

Na het volbrengen van de training, 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 je 

iets wil goedmaken. 

Je krijgt de mogelijkheid om de aangerichte 

schade op een symbolische manier te 

herstellen. 

Een sociale vaardigheidstraining geeft je 

kansen om je toekomst op een goede manier 

uit te bouwen. 

Sociale vaardigheidstraining voor minderjarigen 

Goed om te weten 

 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.  

 Je wordt gestimuleerd om het 

getrainde toe te passen in je 

verdere leven. 


