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Over de gevangenis

De gevangenis van Beveren opende op 14 februari
2014 en maakt deel uit van het Masterplan justitie
2008-2012-2016, dat voorziet in de bouw van nieuwe
penitentiaire inrichtingen. De bouw is het resultaat van
een samenwerking van het consortium BAM PPP en de
Regie der Gebouwen. BAM PPP zal tevens gedurende 25
jaar instaan voor de onderhoudswerken en een aantal
huishoudelijke taken zoals de catering en de wasserij.
De gevangenis bestaat uit 4 grote delen: het
inkomgebouw, het dienstengebouw, het cellengebouw
en het werkgebouw. Het cellencomplex bestaat uit 4
vleugels rond een centrale toezichtskern. Er zijn cellen
voor één of twee personen, die zijn uitgerust met een
eigen douche en toilet. Verder is elke cel uitgerust met
PrisonCloud,
een digitaal
dienstenplatform
voor
gedetineerden.
Via PrisonCloud
ontvangen de
gedetineerden
informatie op
cel over de gevangenis, haar werking, kunnen zij bellen
op cel, producten bestellen, films huren en een gesprek
aanvragen met een bepaalde dienst.
Er is plaats voor 312 mannelijke gedetineerden, waarvan
2/3e veroordeelden en 1/3e gedetineerden die zijn
doorverwezen naar de bevoegde rechtbank voor hun
vonnis. Vanaf 2015 draaide de gevangenis op volle
capaciteit.
Er is gekozen voor een gedifferentieerd regime. In vleugel
A is een sectie voorzien voor gedetineerden die een
veiligheidsrisico vormen of ongepast gedrag vertonen
en daardoor een beperkter regime hebben. Nieuwe
gedetineerden starten in principe in vleugel B. In vleugel
C en D heerst er een gestructureerd open regime. Dit
betekent dat gedetineerden zich vrij kunnen verplaatsen
binnen hun vleugel tijdens bepaalde uren van de dag.

2

Inhoud
Over de gevangenis p. 2
Actieplan 2014-2015 p. 3
Organisatie van de hulp- en
dienstverlening: een aantal
initiatieven uitgelicht. p. 4
Samenwerkingspartners p. 10
Vooruitblik op 2016 p. 11

Actieplan 2014-2015

Actieplan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 2014-2015
De leden van het beleidsteam tekenden in het najaar 2014 een actieplan uit. Dit actieplan 2014-2015 werd
tussentijds geëvalueerd en verder uitgevoerd. In het najaar van 2015 werkten we met de leden van het
beleidsteam en het coördinatieteam aan een nieuw actieplan, looptijd 2016-2018, uit. Een plan waarin we
verderwerken op het eerste actieplan. Het actieplan is te verkrijgen bij de leden van het beleidsteam.
Aandacht
Streven naar
voor basis- coaching tijdens
vaardigheden, opleiding op de
werken rond
Comwerkvloer
geletterdheid
petenties

Zelfontplooiing

aandacht voor
trajecten
Specifiek aanbod

Vergroten
kansen
arbeidsmarkt

Wissels OC

Justitie stelt
werkplekleren
uit naar 2016

Vertraging

Afstemming onderwijs tewerkstelling

Algemeen
educatie aanbod

Visie ontwikkeld

drempel blijft
familie
groot: diverse betrokken via
redenen
zijlijn (telefoon/
bezoek)

Bij werking JWB

Bij Suggnomè

Bevragen en
betrekken sociaal
netwerk

Overzicht
opmaken sociaal
netwerk

Onderzoek
gedetineerden
en hun sociale
omgeving

Focus op netwerk van
gedetineerden
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gedetineerden
willen familie
betrekken

Opmaak
“wie is
wie”-affiche:
uitgesteld naar
2016

Ontmoetingsdag Toekan:
uitgesteld naar
2016

Integrale werking

Actieplan 2014-2015
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Organisatie van de hulp- en dienstverlening:
een aantal initiatieven uitgelicht.

Onderzoek gedetineerden en hun directe sociale
omgeving

Grote
op dire focus
cte soc
iale
omgev
ing

Het team Justitieel Welzijnswerk Beveren (JWB) JWB werkte in 2015 mee
aan een project rond het thema ‘gedetineerden en hun directe sociale omgeving’, een
initiatief van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (SAW) dat kadert binnen de ruime doelstelling vanuit
het strategisch plan 2015-2018.
Het team JWB wil via deze samenwerking, handvaten ontwikkelen om de directe sociale omgeving te
betrekking bij de reclassering/resocialisatie van de gedetineerde. Ook wil ze een methodiek uitwerken om
de directe sociale omgeving als hulpvrager te bereiken (los van de gedetineerde). Tot slot is er de link met
een doelstelling uit het actieplan 2014-2015, dat team JWB tegen eind 2015 het netwerk meer betrekt op
de leefwereld van gedetineerden.
Vanuit dit onderzoek hebben drie verschillende JWW’s, in 2015, interviews afgenomen van gedetineerden,
partners en ouders. De resultaten werden verwerkt door het SAW.

Van start met opvoedingsondersteuning
In september 2015 startte Centrum Kind en Gezin (CKG) ’t Open Poortje met hun
opvoedingsondersteuning voor gedetineerde papa’s. Zij bieden ondersteuning aan gezinnen met kinderen
van 0 tot en met 12 jaar. De begeleiding focust op het hele gezin, met extra aandacht aan de vragen van
de vader en zijn rol in het geheel. Voorbeelden van vragen die behandeld worden zijn: Wat met de partner
die nu alleen voor de opvoeding instaat? Hoe kan je nog ‘papa’ blijven vanuit de gevangenis? Wat kan
beter en wat gaat goed?
Een begeleiding duurt maximaal zes maanden. In de gevangenis nemen ze maximum twee begeleidingen
tegelijkertijd op.

Start vrijwilligerswerking op kinderbezoek
Het kinderbezoek in PI Beveren is volop in ontwikkeling. In 2015 startte JWB met een zoektocht naar
vrijwilligers die het kinderbezoek mee vorm kunnen geven. Na een screeningsperiode werden er
uiteindelijk vijf vrijwilligers aangeworven, die een uitgebreide vorming kregen. Naast een engagement
tijdens het kinderbezoek vragen we hen ook om activiteiten voor te bereiden. In 2016 hopen we de
equipe van vrijwilligers te versterken.

Activiteiten samen met bezoek:
• Een dessertbuffet tijdens het bezoek (tweemaal).
• Lekkere chocolade tijdens het ongestoord bezoek met Valentijn.
• Een brunch tijdens het paasweekend.
• Ristorante Italiano – een diner met de partner in november .

4

Aandacht voor gezondheid
Een groot aantal gedetineerden rookt. We proberen gedetineerden te overtuigen om minder te roken of te
stoppen met roken. Dit doen we onder andere door een kortlopende rookstopbegeleiding aan te bieden.
Een 15-tal gedetineerden waren aanwezig op de eerste sessie. Op het einde van de reeks waren er nog tien
deelnemers, van hen waren er acht personen gestopt met roken.
We werkten ook mee aan een onderzoek vanuit UGent rond het opstellen van een gezondheidsprofiel van
gedetineerden. De resultaten van dit onderzoek zullen in 2016 gebruikt worden om ons aanbod verder op
punt te stellen.

Sport in beweging
In 2015 werd het volledig sportaanbod hervormd waardoor alle gedetineerden nu kunnen sporten.
Ook de werkers, die voorheen niet konden sporten vanwege hun late werkuren, kunnen dit nu wel. De
uitbreiding van het aantal fitnesszalen van
twee naar vier speelde hierin een belangrijke
rol. Verder verbeterden we de organisatie van
het sportaanbod waardoor meer activiteiten
konden doorgaan en het bereik groter werd.
De goede werking en afstemming tussen het
team activiteitenondersteuners (PBa’s) en de
organisatieondersteuner heeft hier zeker mee te
maken.
Tot slot ging er een reeks start-to-run door in het
voorjaar en een reeks yoga in het najaar. Deze
laatste reeks was een succes, met gemiddeld 11 deelnemers, en werd gecombineerd met de release van een
applicatie ‘meditatie’ op PrisonCloud.

Centraal Aanmeldingdienst Drugs (CAP)
inzet van 0,1 VTE
44 personen zijn aangemeld
38 personen werden cliënt
4 personen op transfer voor eerste gesprek
2 personen op wachtlijst eind 2015
In totaal werden er 83 gesprekken gevoerd

medicatie - 7%
heroïne - 16%
speed - 2%
amfetamines - 18%

De grafiek toont aan op welke problematieken
de gestelde vragen betrekking hadden.

alcohol - 11%
cannabis - 27%
cocaïne - 11%
onbekend - 8%
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Juridisch spreekuur start op
Begin oktober 2015 zijn we van start gegaan met een eerstelijns juridische bijstand voor gedetineerden.
Twee keer per maand komt een advocaat langs om juridische vragen te beantwoorden. Deze kunnen
gaan over huur, echtscheiding, erfenissen, contracten, beslag, problemen rond tewerkstelling, enz.
Sinds de opstart in oktober 2015 werden er in totaal 17 consultaties gehouden. De meeste vraagstellers
waren gedetineerden met de Belgische nationaliteit. De problematieken bevinden zich voornamelijk
binnen het familierecht (echtscheidingen, adoptie, afstamming, familie vermogensrecht, ...). In
mindere mate ging dit over zakenrecht (eigendom, huur, …), administratief recht, schuldenregeling
en consumentenkrediet. In veertien gevallen bleef het bij een raadpleging. In drie gevallen werd
doorverwezen naar tweedelijns juridische bijstand of naar een advocaat met de vraag om op te treden in
hun zaak.

Zitdag Suggnomè
In 2015 waren er 31 aanvragen voor bemiddeling. In totaal ging het om 33
daders. Daarvan werden 27 bemiddelingsdossiers effectief opgestart. In vier
dossiers vond een ontmoeting tussen slachtoffer en dader plaats binnen de
gevangenismuren en onder begeleiding van een bemiddelaar van Suggnomè
vzw.
De werkgroep herstel in de gevangenis van Beveren vindt het belangrijk om
deze gezamenlijke gesprekken te ondersteunen. Vanuit de werkgroep herstel
begeleiden we het slachtoffer en zijn bemiddelaar naar de locatie van het
gesprek. De gedetineerde wordt door een trajectbegeleider van JWB begeleidt
naar het gesprek en – indien gevraagd - tijdens het gesprek. Een evaluatie van
deze werking is voorzien in 2016.

Voor de regio
Dendermonde
werden in 2015 in
totaal 105 bemiddelingsdossiers
effectief opgestart.
1 op de 4 bemiddelingsdossiers is een
dossier waarbij de
aanvraag gebeurde
vanuit de gevangenis van Beveren.

Voorbereidingen voor opstart herstelfonds
Gedetineerden worden door allerlei diensten aangesproken om hun verantwoordelijkheid op te nemen
ten aanzien van hun slachtoffer(s). Door hun beperkte inkomen ontbreekt het bij veroordeelden vaak aan
de mogelijkheid om daadwerkelijk iets voor hun slachtoffer(s) te doen. Een financiële vergoeding, voor
vele slachtoffers een blijk van erkenning en respect, blijft daardoor vaak uit. Dat wil het herstelfonds
mogelijk maken, door een deel van de schadevergoeding uit te betalen aan de burgerlijke partij in ruil
voor een aantal uren vrijwilligerswerk die de veroordeelde gedetineerde uitvoert bij een organisatie met
maatschappelijk belang. Er zijn veel voorwaarden verbonden aan deze procedure.
In 2015 werden drie testdossiers opgestart. Eén gedetineerde deed vrijwilligerswerk buiten de muren en
de andere deed vrijwilligerswerk binnen de muren. Het derde testdossiers zal in 2016 uitgewerkt worden.
We hopen in 2016 voldoende werkgevers in de regio van Beveren bereid te vinden om mee te werken en
zo tegemoet te komen aan de vele vragen van gedetineerden. Eind 2015 waren een 8tal personen aan het
wachten op de opstart van de procedure.
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Keuze uit drie beroepsopleidingen
Gedetineerden in PI Beveren hebben sinds begin
2015 de keuze uit drie beroepsopleidingen.
Naast de opleiding grootkeukenmedewerker, die
opstartte in 2014, kan men nu ook kiezen tussen
een opleiding fietshersteller en een opleiding
computeroperator. De laatste opleiding wordt
enkel aangeboden in PI Beveren en biedt een
goede ICT-basis voor gedetineerden en een reële
kans op tewerkstelling na vrijlating.
Een instaptest beslist mee of een gedetineerde
over de nodige kennis beschikt om te kunnen
slagen in de gekozen beroepsopleiding. Indien
nodig wordt doorverwezen naar het aanbod van
basiseducatie (CBE). Via de geletterdheidsmodules
en/of open modules wordt op maat gewerkt aan
lezen, schrijven en wiskunde.

Exclus
i
Bevere ef in PI
n: ople
id
compu
terope ing
rator

Een apart kader nodig voor aanbod Nederlands voor anderstaligen (NT2)
binnen gevangeniscontext?
Ondanks een groep van anderstaligen die lessen Nederlands wil volgen, krijgen we het NT2 aanbod niet
opgestart. In het schooljaar 2014-2015 konden er twee modules Nederlands voor anderstaligen doorgaan.
De modules in het najaar 2015 konden niet opgestart worden. Redenen hiervoor waren enerzijds het
groot verschil in niveau bij de gescreende kandidaten. Anderzijds de vraag voor een minimum aantal
deelnemers van 12 personen. Om een basisaanbod Nederlands te realiseren binnen de gevangenis, lijkt een
aanpassing van de onderwijsfinanciering noodzakelijk.

Veranderingen bij VDAB
In 2015 breidde VDAB zijn werking uit naar ‘Iedereen bemiddelaar’ waarbij bemiddelen het werk is
van iedereen in de organisatie. Elke VDAB-medewerker zet de klant centraal en staat mee in voor het
realiseren van een match tussen vacature en werkzoekende, met hierin aandacht voor het in kaart
brengen van de competenties en jobdoelwitten. Maar uiteraard ook het bespreken van vacatures en het
ondersteunen bij het solliciteren op maat van de klant. Tal van acties en initiatieven zorgen ervoor dat de
klanten centraal staan.
Het aanbod van VDAB is belangrijk in het kader van de reclassering en re-integratie van gedetineerden.
In 2015 werd een langdurige afwezigheid van de detentieconsulent van VDAB als een groot gemis
ervaren door de teams van JWB en PSD. In het najaar vond een vervanging plaats door een nieuwe
detentieconsulent. Door de filosofie van de vernieuwde werking en de daaraan aangepaste registratie zijn
er voor 2015 geen specifieke cijfergegevens.

7

Gedetineerden en personeel steunen de dopjesactie
Hoe geef je iets terug aan de maatschappij, als je in de gevangenis verblijft? Deze vraag kregen we van
een aantal gedetineerden. Het antwoord werd gevonden bij de dopjesactie ten voordele van het opleiden
van blinde geleide honden. Op 10 juli gaven we het startschot. Kris, een man met een visuele beperking en
zijn hond Odi kwamen daarvoor naar PI Beveren. Eind 2015 waren 4 zakken met dopjes ingezameld.

Lenen bij de Openbare bibliotheek
De bibliotheek is zes dagen op zeven open. Justitie besloot in de loop van 2015 om de bibliotheek één dag
in de week te sluiten. We pasten onze dienstverlening aan zodat elke gedetineerde nog steeds de kans
heeft om eenmaal per week naar de bibliotheek te komen. In 2015 kwamen 394 minstens eenmaal naar de
bibliotheek.
Naast de 6629 boeken, cd’s, dvd’s en strips die op de schappen staan in de gevangenisbibliotheek, kunnen
gedetineerden ook boeken ontlenen uit de collectie van de bibliotheek van Beveren.
In de tabel hieronder krijgt u een zicht op de uitleningen:
uitleningen
nieuw in 2015

Verlengingen materialen

bladmuziek

11

cd

4.564

DVD informatief

5

DVD jeugd

29

1

DVD muziek

88

18

DVD volwassen

14.640

275

games

561

37

jeugdboek

10

1

luisterboek

3

strips

791

26

tijdschriften

248

5

anderstalige literatuur

183

18

boeken fictie

745

103

boeken informatief

1.334

261

Geen data

4.964

460

487

Cultuurparticipatie, ook in de gevangenis!
In 2015 lanceerde Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz het initiatief om burgers te betrekken op het
cultuurbeleid en dit aan de hand van een Burgerkabinet. Hierbij was aandacht voor kansengroepen,
waardoor er een burgerkabinet werd georganiseerd in de gevangenis. Het eindverslag van deze
bijeenkomst werd bezorgd aan de minister die het mee opnam in zijn eindrapport. Tot slot leverde deze
brainstrom ook een grote inhoudelijke input aan de werkgroep cultuur. De werkgroep cultuur werd begin
2015 opgericht door de cultuurfunctionaris met als doel het opstellen van een gemeenschappelijke visie
rond cultuur en opmaak van een jaarplan cultuur 2016.
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Ontspanningsaanbod werd aangepast
Eind 2014 merkten we dat er regelmatig slechts 3 à 4 gedetineerden aanwezig waren tijdens
ontspanningsactiviteiten. Na evaluatie leerden we dat door het opendeurregime de noden van veel
gedetineerden aan ontspanning reeds ingelost zijn. Het ontspanningsaanbod werd dan ook aangepast,
door vooral te focussen op de gedetineerden die op vleugel A en B verblijven.

Beverse Feesten vinden ook plaats binnen de muren
Op 27 augustus 2015 vond de eerste editie plaats van een
luik Beverse Feesten binnen de muren. De Beverse Feesten
duren vijf dagen en bestaat o.a. uit een Internationaal
Straattheaterfestival en allerhande optredens.
Een 150-tal gedetineerden konden genieten van een barbecue
met entertainment door Kartje Kilo en Fanfaar Fatal. De
Kartje Kilo bracht guerrilla-theater en zorgde met hun
sportcommentaar op het gebeuren voor de nodige humor.
Fanfaar Fatal stond in voor de muziek.
Fanfaar Fatal in actie
Met dit initiatief willen we de scheiding tussen binnen en
buiten doorbreken. Een succesvol initiatief wordt aangeboden binnen de muren en de artiesten nemen
hun ervaring mee naar buiten.

Veel bedrijvigheid op de eindejaarsmarkt
Op 22 december 2015 organiseerden we een markt
met als doel gedetineerden wegwijs te maken in
het activiteitenaanbod. Dit deden we door alle
samenwerkingspartners een stand te laten invullen op onze
markt. Om de werking van de directe sociaal omgeving
van JWB voor te stellen, werden er foto’s genomen die we
opstuurden naar familie. Er werden woordspelletjes gespeeld
aan de stand van basiseducatie, ervaringen uitgewisseld bij
de stand van AA en De Rode Antraciet was aanwezig om hun Team dat eindejaarsmarkt mogelijk maakte
activiteiten voor te stellen. Tot slot was er muziek van The
Rocking Guards, een groep personeelsleden die muziek maken, en Marino Punk, accordeonist.
Een initiatief waarbij we naast gedetineerden ook personeel bereikten. Er werd dus ook aan het draagvlak
voor hulp- en dienstverleningsaanbod gewerkt die dag.

Eerste editie van Code Groen
Code Groen is een gevangeniskrantje van gedetineerden, voor gedetineerden en personeel in PI Beveren .
Op vraag van een aantal gedetineerden werd in oktober 2015 de redactieraad van ‘Code groen’ opgericht.
Deze kwam tweewekelijks samen onder begeleiding van een stagiaire van De Rode Antraciet en de
organisatieondersteuner. Ter ondersteuning voorzagen we ook twee bijeenkomsten rond taaltoegankelijk
schrijven, een opleiding vanuit Wablieft,.
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Samenwerkingspartners

De uitbouw van het aanbod gebeurt in samenwerking met allerhande partners. Deze
samenwerkingsrelaties zijn zeer uitlopend. Er zijn organisaties met een gestructureerde aanwezigheid,
van één dag per week tot dagelijks, maar ook partners waarbij de samenwerking zich beperkt tot een
eenmalig initiatief.
In 2015 werkten we samen met 23 structurele partners:
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AA

Bibliotheek Beveren

CAW Oost-Vlaanderen – JWB

CAW Oost-Vlaanderen –
slachtofferhulp

CKG ’t Open Poortje

CVO Janitor

CVO LBC-NVK

CVO Scheldeland

Leerpunt Waas & Dender

De Rode Antraciet

Gemeente Beveren projectcoördinatie

Huis van het Nederlands

Juridische Bijstand

KVLV

Logo Waasland

Suggnomè

Sociaal Huis Beveren

Top-coaches CAW Antwerpen

VDAB

VOCVO

Vormingplus Waas & Dender

Partners in kader van het
herstelfonds

VVBV - CAP

Vooruitblik op 2016

In 2016 gaan we met het actieplan 2016-2018 van start. In dit plan,, opgesteld door het beleidsteam,
staan drie domein- overstijgende doelstellingen. In 2016 zal de focus liggen op de evaluatie van de huidige
overlegstructuur en het verder uitbouwen van een model op vlak van integraal werken.
Het aanbod zal grotendeels worden voortgezet met dezelfde partners. Op vlak van onderwijs hopen we in
2016 het aanbod ‘aanvullende algemene vakken’ (AAV) uit te breiden. Het volgen van deze modules kan in
combinatie met een beroepsopleiding, resulteren in het behalen van een diploma secundair onderwijs.
Tegelijkertijd verkennen we de mogelijkheden van werkplekleren. Een oefening waarbij we ons in eerste
instantie focussen op de mogelijkheden gelinkt aan de beroepsopleiding grootkeukenmedewerker.
We gaan van start met het project ‘herstel kleurt kunst’. Verhalen van slachtoffers en daders worden
omgezet in diverse kunstvormen, waaronder fotografie en graffiti. Een procesbegeleider organiseert
diverse gesprekken en workshops om deze verhalen vorm te geven en mee om te buigen naar het
creatieve luik.
Verder bekijken we op de werkgroep directie sociaal omgeving de inzet van bezoekvrijwilligers en hoe de
ondersteuning van gezinnen met kleine kinderen beter kan gebeuren. We maken een folder om ze voor te
bereiden op een eerste bezoek.
2016 zal ook een jaar met de nodige uitdagingen zijn. Binnen justitie moet 10% bespaard worden op
penitentiair personeel. Het vervroegen van de sluitingstijd van de cellen is één van de scenario’s dat
bekeken wordt. Dit zou een grote impact hebben op de organisatie van de hulp- en dienstverlening. We
zullen de evolutie dan ook van nabij opvolgen.
Tot slot zijn er middelen toegekend aan CGG Eclips, voor een halftijdse medewerker. Zo zal na twee jaar
eindelijk een aanbod opgestart kunnen worden in PI Beveren. We verwachten hen in de loop van maart
2016.

Bedankt! Aan alle medewerkers.
Via deze weg wil ik iedereen bedanken die een steentje bijdraagt aan de uitbouw
van het hulp- en dienstverleningsaanbod in Beveren. Het is door medewerkers en
samenwerkingspartners dat kansen gecreëerd worden en we een verschil kunnen
maken. Ik hoop verder op jullie enthousiasme en engagement te kunnen rekenen voor
2016 en daarna.
Dana Mariën, beleidscoördinator hulp- en dienstverlening gevangenis Beveren
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