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Hoofdlijnen van de geschiedenis vanaf 1961
Graag geven we nog een kort gestructureerd overzicht van de belangrijkste
ontwikkelingen in de vzw per jaar, waarin ook de afgelopen jaren worden geduid:
1961 ·

stichting vzw Jongenstehuis Pieter Simenon in Donk bij Herk-de-Stad;
familiaal huis voor jeugdbeschermingsjongens

1971 ·
·
·

faillissement na 10 jaar werking
stichting nieuwe vzw Jongenstehuis Pieter Simenon
verhuis naar leegstaand klooster in Lommel-Werkplaatsen

1974 ·

aankoop kloostergebouw Werkplaatsen

1976 ·
·

aanvang achtereenvolgende ingrijpende verbouwingswerken
start jaarlijkse verslagen

1983 ·
·

start aparte residentiële afdeling in Leopoldsburg
start B.T.K.-project Werkatelier in Lommel-Centrum

1984 ·
·

integratie werkformule begeleid zelfstandig wonen
afbraak zijbouw met dodelijk ongeval vrijwillige medewerker

1985 ·

continuering Werkatelier via D.A.C.-project

1987 ·
·

verhuis TCK van Leopoldsburg naar Lommel-Kattenbos
eerste-steenlegging nieuwbouw Werkplaatsen

1988 ·
·
·

ingebruikname nieuwbouw Werkplaatsen
afbraak hoofdbouw oude klooster
aanvang ESF-toelagen voor het Werkatelier

1989 ·
·

aankoop en verhuis Werkatelier naar Lommel-De Hees
integratie netwerk automatisering

1991 ·
·

start dagcentrum De Teuten in Lommel-De Hees
start experiment Zeer Intensieve Begeleiding

1993 ·

aankoop en verbouwing huis voor dagcentrum

1994 ·
·

verhuis dagcentrum De Teuten naar Lommel-Centrum
start samenwerking woon-werkproject Matrix in Heerlen

1995 ·
·

differentiatie interne/externe adolescentenwerking
start SamenwerkingsVerband Voorzieningen/Steunpunt

1996 ·
·

nieuwe naam vzw: Jongerenwerking Pieter Simenon
viering 35 jaar JPS/25 jaar werking in Lommel

1997 ·

start E.S.F.-brugproject Werkatelier

1998 ·
·

bouwwerken gemeenschappelijke gastenruimte en uitbreiding burelen
start verbreed Project ErvaringsLeren (PEL) met locaties Heerlen (NL)
en Gingelom
start project Bureau Alternatieve Afhandeling Limburg (BAAL) in Hasselt

·
1999 ·

medewerking start Provinciaal Vereffeningsfonds vanuit BAAL

2000 ·
·

stopzetting collectewerking en opzet fondsenwerving
beëindiging TCK-werking afdeling Kattenbos

2001 ·

ontwikkeling Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en
Omgevingsondersteuning (CANO)
viering 10 jaar dagcentrum en verbouwing en uitbreiding infrastructuur
project Slachtoffer in Beeld voor minderjarigen vanuit BAAL

·
·
2002 ·
·
·

projecttoekenning Werkatelier
CANO-concept in praktijk
start project Gestructureerde Kortdurende Residentiële Begeleiding
(GKRB)

2003 ·
·

actualisering algemene missie
rapport praktijkexperiment Slachtoffer In Beeld - Minderjarigen

2004 ·

vernieuwd studiosysteem binnen begeleidingstehuis

2005 ·

faciliteren opstart centrale wachtlijstwerking Limburg d.m.v. project van
de provincie
start preventieproject Bumper vanuit BAAL

·
2006 ·
·

ingebruikname uitbreiding burelen in Lommel-Werkplaatsen
studiedag BAAL "Met de neus op de feiten"

2007 .
.

de protocollering van het CANO-model in een tweejarig project
kwantitatieve en kwalitatieve uitbreiding van BAAL binnen de
implementatie van herstelgerichte en constructieve afhandelingen rond
jeugdige delictplegers

2009 .

(tijdelijke) erkenning project BAAL als HCA-dienst (dienst voor
herstelgerichte en constructieve afhandeling) categorie 8

2010 .
.
.

start project DrugSlink
start project A, vanuit project Werkatelier
opstart nieuw directieteam vzw

2011 .

50 jaar vzw Jongerenwerking Pieter Simenon,
20 jaar dagcentrum De Teuten
regularisering van project GKRB naar een bijkomende erkenning
capaciteit 16

.
2012 .
.

afronding project DrugSlink
ontwerp van modulering van de sector bijzondere jeugdzorg

2013 .
.
.

15 jaar HCA-dienst BAAL
opstart experimenteel modulair kader voor het dagcentrum en CANO
regularisering project Ervaringsleren en project A

2014 .
.

start integrale toegangspoort
goedkeuring uitbreiding krachtgerichte kortdurende contextbegeleiding

