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Bijlage 1: Organogram Vlaamse Gemeenschap in de Gevangenis Brussel 
 

 
 

Organisatie Vlaams 
Beleidsteam 

Vlaams 
Coördinatieteam 

Groeps- 
coördinatieteam 

Vlaamse Overheid -Departement WVG ✓  ✓  ✓  

CAW Brussel JWW ✓  ✓  ✓  

CGG Ahasverus – Psychotherapie-Brug ✓  ✓  ✓  

Dienst Ondersteuningsplan    

Hubbie vzw ✓    

De Rode Antraciet ✓  ✓  ✓  

Groep INTRO ✓  ✓   

Kind en Gezin – Agentschap Opgroeien ✓    

Moderator ✓  ✓   

Nederlandstalige gemeentebibliotheek Brussel ✓  ✓  ✓  

Tandem  ✓   

VDAB/InBrussel ✓  ✓   

VOCVO ✓  ✓  ✓  

Vlaams 
Beleidsteam

•Zet de strategische 
lijnen voor de 
Vlaamse Hulp- en 
Dienstverlening uit 
via de opmaak en 
evaluatie van het 
lokale actieplan hulp-
en dienstverlening.

Vlaams 
Coördinatieteam

•Staat in voor de 
concrete opvolging 
en uitvoering van het 
lokale actieplan hulp-
en dienstverlening.

Groeps 
coördinatieteam

•Bereidt de 
organisatie en 
planning van het 
groepsaanbod voor 



 

 

 

2 
 

  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

JUSTITIE 
JUSTICE 
 
 

VLAAMSE 
GEMEENSCHAP 

Coördinatie 
Vlaamse 
Gemeenschap 

Coordination 
Communauté 
Française 

COMMUNAUTÉ 
FRANÇAISE 

COCOM 
GGC 

SERVICES 
SPÉCIFIQUES 

Coordination 
COCOM 
GGC 

Coordination 
Services  
Spécifiques 

Gevangenisdirectie 
Direction de prison 

 
 

Organisaties 
Vlaamse 
Gemeenschap 

Services 
Communauté 
Française 

Diensten GGC 
Services COCOM 

Services 
Spécifiques 

Psychosociale dienst 
Service psycho-social 

Psycho-
sociale 
hulpverle
-ning 

Logement 
Huisvesting 

Onderwijs/Werk 
Formation/Travail 

BELEIDSGROEP 
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Bijlage 2: Organogram Gemeenschappen Gevangenis Brussel 
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Bijlage 3: Omgevingsanalyse (2021) 
 
Intro 
 
De omgevingsanalyse brengt in kaart hoe de situatie voor de hulp- en dienstverlening in de Brusselse 
gevangenissen er voor staat en welke de tendensen uit de nabije en verdere context deze beïnvloeden. 
 
Voor de omgevingsanalyse werd informatie verzameld afkomstig van verschillende bronnen: (1) feitelijke 
informatie lokaal beschikbaar over de gebouwen, het personeel, de context; (2) cijfergegevens van 2019 en 
2020 afkomstig van het Directoraat Generaal Penitentiaire Instellingen (DG EPI); en (3) kwalitatieve 
gegevens verzameld bij de Vlaamse hulp- en dienstverleners in het kader van deze analyse via een 
gestructureerde vragenlijst (januari 2021).  
 
 
 
De Gevangenis Brussel: kort overzicht 
 

Infrastructuur ▪ 3 sites: Sint-Gillis, Vorst en Berkendael, nieuwe site voorzien in Haren. 
▪ Verouderde infrastructuur 19e eeuw (Sint-Gillis) en begin 20ste eeuw (Vorst) en 

1 nieuwere site (Berkendael). 
▪ Sint-Gillis en Vorst zijn niet of beperkt afgestemd op de huidige noden inzake 

hulp- en dienstverlening aan gedetineerden (bv. te weinig en te kleine ruimten, 
beperkte bereikbaarheid, weinig digitale en telefonische toepassingen, 
gebrekkige verluchting en akoestiek, verouderde inrichting,..). 

 

 

  
Leefklimaat ▪ Detentie voornamelijk grootschalig georganiseerd. Hoofdzakelijk gesloten 

regime in Sint-Gillis, open en semi-open regime in Vorst en gemengd regime in 
Berkendael. 

▪ Beperkt progressief regime, beperkte tewerkstellingsmogelijkheden. 
▪ Verouderde en ontoereikende infrastructuur heeft een impact op de 

levensomstandigheden van de sites Sint-Gillis en Vorst. 

 

 

  
Personeel ▪ Justitie: 622 bewakend kader, 64 administratie + directie, PSD en medisch 

personeel. 
▪ Vlaamse Gemeenschap: 13 organisaties en 37 hulp- en dienstverleners (niet 

allen voltijds). 
▪ Alle gemeenschappen samen: 35 organisatie en ongeveer 150 medewerkers. 

 

 
 
De populatie in de Gevangenis Brussel: algemeen 
 

Populatie ▪ Mannen en vrouwen. 
▪ Gemiddelde dag-populatie van 1096.  
▪ Wegens aanzienlijk aantal beklaagden: grote passage in-out van gedetineerden 

op jaarbasis. 

 

 
  

Divers

 

▪ Alle juridische statuten aanwezig: beklaagden, veroordeelden, geïnterneerden 
▪ Verschillende nationaliteiten aanwezig op jaarbasis (een steekproef op 

01.03.2020 wijst op 70 verschillende nationaliteiten). 
▪ Naast Nederlands en Frans een veelheid aan anderstaligen aanwezig. 
▪ Heel wat gedetineerden hebben geen verblijfsrecht. 
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De populatie in de Gevangenis Brussel: cijfers 
 
Het aantal gedetineerden in de Gevangenis Brussel is hoog: er verblijven dagelijks gemiddeld 1096 
gedetineerden (2019). Met een capaciteit van 831 plaatsen betekent dit een overbevolkingsgraad van 
gemiddeld 24%, voornamelijk toe te schrijven aan plaatsgebrek op de sites van Sint-Gillis (gemiddelde 
overbevolking 30%) en Berkendael (gemiddelde overbevolking 27%). De overbevolkingsgraad in Brussel ligt 
10% hoger dan in Vlaanderen. 
 
Op vlak van wettelijke toestand wijzen de cijfers uit 2019 op de aanwezigheid van gemiddeld 58% 
beklaagden, 35% veroordeelden en 6% geïnterneerden. Het hoog aantal beklaagden zorgt voor een 
jaarlijkse in en uitstroom van heel wat gedetineerden in de gevangenis van Brussel. 
 
De meest gesproken talen zijn om het moment van een steekproef (01.03.2020) Frans, Nederlands en 
Engels en een grote groep spreekt een andere taal. Dit komt overeen met de dagelijkse realiteit waarbij er 
Nederlands, Frans of Engels wordt aangegeven als ‘gesproken taal’, maar waarbij deze talen een tweede 
taal zijn na een andere moedertaal.  
 
Tabel 1: Overzicht van de bevolking en capaciteit in de Gevangenis Brussel, gebaseerd op cijfers DG EPI 2019 
 

Site Gemiddelde dagelijkse 
bevolking 

Gemiddelde 
dagelijkse capaciteit 

Overbevolkings- 
graad 

Sint-Gillis  835,6  587  30%  

Vorst  173,5  180  -4%  

Berkendael 87,1 64 27% 

Totaal Brussel 1096,2  831  Gemiddeld 24%  

Totaal Vlaanderen 4917  4223 Gemiddeld 14%  

 
Tabel 2: Overzicht van de bevolking in de Gevangenis Brussel naar geslacht en wettelijke toestand, 
gebaseerd op cijfers van DG EPI 2019 
 

Gevangenis Geslacht Wettelijke toestand 

Man Vrouw Beklaagd Veroordeeld Geïnterneerd Ander 

Sint-Gillis  835,6  -  583,9  175,7  65,6  10,4  

Vorst  173,5  -  11,6  160,7  -  1,2  

Berkendael - 87,1 37,9 46 2,7 0,6 

Totaal Brussel 1009,1  87,1  633,4  382,4  68,3  12,2  

Totaal Vlaanderen 4643,5 273,5  1995,7  2622,6  193,4  105,6  

 
Tabel 3: Overzicht van de gebruikte taal, gebaseerd op cijfers van DG EPI – Steekproef 01.03.2020 
 

Site Duits Engels Frans NL Onbekend Spaans Leeg Totaal  

Sint-Gillis 4 27 532 60 191 10 1 825 

Vorst  3 155 6 12   176 

Berkendael  4 73 4 12 1 1 95 

Totaal 4 34 760 70 215 11 2 1096 
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Tabel 4: Overzicht verblijfstoestand Dienst Vreemdelingenzaken, gebaseerd op cijfers DG EPI – Steekproef 
01.03.2020 
 

Site EU Geen recht  
op verblijf 

Recht  
op verblijf 

Inreis 
verbod 

Leeg Overig Totaal  

Sint-Gillis 80 276 107 75 271 16 825 

Vorst 7 12 52 4 98 3 176 

Berkendael 13 11 15 1 53 2 95 

 
Typisch Brussels 
 
Een aantal aspecten zijn kenmerkten voor de grootstedelijke context van Brussel en deze hebben ook een 
impact op de realiteit van de hulp- en dienstverlening, de populatie en de re-integratie. 
 

 
 
De institutionele context van Brussel is complex, zowel op vlak van de hulp- en dienstverlening aan 
gedetineerden (3 gemeenschappen zijn bevoegd) als op vlak van de voorzieningen waar (ex-) gedetineerden 
een beroep op kunnen doen, de veelheid aan administraties en overheden betrokken bij samenwerkingen 
en/of betoelaging en de tweetaligheid.  
 
De Brusselse samenleving is divers en deze superdiversiteit merken we ook in de gevangenis, waar bv. 
personen met meer dan 70 nationaliteiten verblijven (steekproef DG EPI 01.03.2020). Het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest telt meer dan een miljoen inwoners waarvan 70% een migratieachtergrond heeft 
(Bon Inburgerging Brussel)1. Algemeen wordt gesteld dat de diversiteit in de hoofdstad zal toenemen. Voor 
de hulp- en dienstverlening stellen zich hier uitdagingen voor wat betreft de taligheid van het aanbod en 
het bereiken van anderstalige gedetineerden.  

 
1 Bon Integratie Brussel, https://www.integratie-inburgering.be/nl/bon/brusselse-superdiversiteit, geconsulteerd op 
10.05.2021. 

Institutioneel

uitdagend

Superdiversiteit

(Jongeren)

werkloosheid

Krappe

Woningmarkt

Arrival en 
passage

https://www.integratie-inburgering.be/nl/bon/brusselse-superdiversiteit
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De toegang tot de arbeidsmarkt is belangrijk voor (ex-)gedetineerden. Wanneer we de werkloosheidscijfers 
voor het Brussels Gewest bekijken merken we een stijging van de werkloosheid in 2021 omwille van de 
impact van de corona-crisis en deze treft jongeren.  Einde maart telt het Brussels Gewest 91.018 
werkzoekenden. Een stijging van 2.510 personen ten opzichte van maart 2020 (+2,8%). Jongeren blijven 
zwaar getroffen door de crisis: eind maart worden 9.330 jonge Brusselse werkzoekenden geteld, dat zijn er 
880 meer dan in dezelfde maand vorig jaar (+10,4%)2. Het blijft een uitdaging om de drempels die (ex-) 
gedetineerden ervaren bij de toegang tot de arbeidsmarkt tijdens detentie aan te pakken en hen via 
opleiding en herinschakingstrajecten kansen te geven op de arbeidsmarkt. 

Hetzelfde verhaal komt terug op de Brusselse woningmarkt, waarbij de combinatie van een krappe 
woningmarkt en de drempels die (ex-)gedetineerden ervaren om toegang te krijgen tot die woningmarkt 
het extra moeilijk maken om het leven weer op de rails te krijgen na detentie. De woningprijzen zijn in het 
Brussels gewest de duurste van het land3 en er staan 43000 Brusselse gezinnen op de wachtlijst4 voor een 
sociale woning. 
 
Voorts  is  Brussel  ook  een ‘arrival  city’  waar  personen  van  over  de  hele  wereld  toe  komen, vanuit 
verschillende achtergrond qua cultuur en taal. Dit biedt ook mogelijkheden op vlak van samenwerking  in  
de  gevangenis  met  organisaties  die hiermee  een  specifieke  expertise  en mogelijkheden hebben.   
 
De job en het team 
 

De job ▪ De Brusselse hulp- en dienstverleners beschouwen hun job als erg zinvol: voor 
de cliënt vanwege de meerwaarde en menselijkheid die ze hen kunnen bieden 
binnen en buiten de gevangenismuren; voor zichzelf omdat ze het verschil 
kunnen maken en gevarieerd werk kunnen doen; voor de samenleving omdat 
ze kunnen bijdrage aan een betere samenleving. 

 
 

  
Het team 

 

▪ De Brusselse hulp- en dienstverleners geven volgende positieve punten aan 
binnen de teamwerking van het Vlaams Coördinatieteam: het voordeel 
‘collega’s in crime’ te zijn, goede samenwerking en samenhang, creativiteit en 
motivatie voor alternatief aanbod en het hebben en gebruiken van een 
gezamenlijke stem en doel. 

▪ De Brusselse hulp- en dienstverleners geven volgende verbeterpunten aan op 
vlak van het team: voldoende aandacht hebben voor teamspirit in coronatijden, 
voldoende diversiteit bewerkstellingen, sneller op de bal spelen, communicatie 
nog verbeteren, meer domein-overschrijdend werken, meer ontmoeting 
faciliteren en elkaars back-up zijn bij afwezigheid. 

 
Tendensen in de samenleving 
 
Volgens de hulp- en dienstverleners kunnen volgende actuele tendensen in de samenleving inspireren of 
ons alert houden bij de bepaling van de prioriteiten van het Actieplan.  
 

Inspirerende 
tendensen 

▪ Digitalisering en de stijging van digitale toepassingen in de verschillende 
geledingen en op verschillende domeinen. 

 
2 Actiris, Persbericht 'Impact coronacrisis op Brusselse werkloosheid blijft voorlopig beperkt', 
https://press.actiris.be/impact-coronacrisis-op-brusselse-werkloosheid-blijft-voorlopig-beperkt , geconsulteerd op 
10.05.2021 
3 STATBEL, Woningprijzen 2020, https://statbel.fgov.be/nl/themas/bouwen-wonen/vastgoedprijzen#news, geconsulteerd 
op 10.05.2021. 
4 Gemeenschappelijke Algemene Beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van 
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Regeerperiode 2019-2024, http://www.parlement.brussels/wp-
content/uploads/2019/07/07-20-Algemene-Beleidsverklaring-brussels-parelement-2019.pdf  

https://press.actiris.be/impact-coronacrisis-op-brusselse-werkloosheid-blijft-voorlopig-beperkt
https://statbel.fgov.be/nl/themas/bouwen-wonen/vastgoedprijzen#news
http://www.parlement.brussels/wp-content/uploads/2019/07/07-20-Algemene-Beleidsverklaring-brussels-parelement-2019.pdf
http://www.parlement.brussels/wp-content/uploads/2019/07/07-20-Algemene-Beleidsverklaring-brussels-parelement-2019.pdf
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▪ Media-aandacht voor het leven achter de muren in recente berichtgeving en/of 
programma’s. 

▪ Interesse van het middenveld om samen te werken met hulp- en 
dienstverlening in de gevangenis. 

▪ Zorg tussen burgers die geuit wordt in deze tijden van (corona)crisis maar ook 
daarbuiten. 

▪ Bespreekbaarheid van het thema detentie en zin van bestraffing. 
  

Aandachts- 
punten 

 

 

▪ Beperkte toegang van gedetineerden tot digitale toepassingen en het gevaar 
digibeet te zijn. 

▪ Polarisering van de samenleving en het gevaar van wij-zij denken. 
▪ Besparing als bedreiging voor sector en organisaties van de hulp- en 

dienstverlening. 
▪ Stigma waarmee (ex-)gedetineerden te kampen krijgen. 
▪ Roep om strenge straffen. 
▪ Delict-preventie en de verhouding ervan tot de hulp- en dienstverlening. 
▪ Stijging van de werkloosheid tijdens de coronacrisis. 

 
 
Re-integratie realiseren 
 
Tot slot brachten de hulp- en dienstverleners de centrale drempels in kaart die in Brussel de re-integratie 
bemoeilijken. 
 

Drempels 
 

 

▪ Het vinden van werk en woonst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
▪ Eenzaamheid en het ontbreken van een sociaal netwerk. 
▪ Detentieplan op maat van elke gedetineerde. 
▪ Detentieschade tijdens en na detentie. 
▪ Gebrek aan autonomie en verantwoordelijkheid tijdens detentie. 
▪ Doorstroommogelijkheden naar voorzieningen na detentie. 

 
 
Nabeschouwing 
 
De elementen uit deze analyse van de omgeving boden directe of indirecte inspiratie en input voor het 
proces dat verder werd gelopen voor de opmaak van het Actieplan. Het is op basis van de algemene 
beschrijving van de gevangenis, populatie, inbedding in Brussel, teamwerking, tendensen in de samenleving 
en drempels voor re-integratie dat er prioriteiten konden worden bepaald door het Vlaams Beleidsteam. 
Deze prioriteiten hebben dan verder geleid, binnen het algemene kader van het bovenlokaal Strategisch 
Plan, tot het formuleren van doelstellingen, acties en indicatoren. 
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Bijlage 4: Werkingsprincipes (2018-2019) 
 
In 2018 en 2019 stelde het Vlaams Beleidsteam werkingsprincipes op voor de hulp- en dienstverlening die 
de basis vormen van de huidige werking in Sint-Gillis, Vorst en Berkendael alsook de toekomstige in Haren. 
In die zijn ze enerzijds relevant als kader bij de opmaak van het Actieplan en anderzijds voeden ze de 
afspraken en voorbereidingen met justitie naar aanleiding van de bouw van de nieuwe gevangenis van 
Haren. 
 
Principe: Maximale toegankelijkheid van het hulp- en dienstverleningsaanbod  
  

• Iedereen kan inschrijven voor aanbod;  
• In Haren verblijven gedetineerden in leefeenheden, clusters en entiteiten. Binnen deze context 

streven we naar een aanbod op maat van deze gebouwen en waar relevant voor het aanbod naar 
deelname die de leefeenheid, cluster en/of entiteit desgevallend kan overstijgen;  

• In Haren wordt het regime afgestemd tussen gemeenschappen en justitie om zo concurrentie 
tussen regime en activiteiten (bv. werk en hulp- en dienstverlening) te vermijden;  

• Mannen en vrouwen kunnen desgevallend samen aan activiteiten deelnemen.   
Principe: Maximale continuïteit van het aanbod waarborgen   
  

• Wie (groeps-)aanbod start kan deze ook afmaken, interne en externe transfers worden in rekening 
gebracht in overleg tussen gemeenschappen en justitie;  

• Digitale toepassingen (agenda, informatie) ondersteunen de continuïteit van het aanbod. 
  
Principe: Er is een gedifferentieerd aanbod in functie van doelgroepen   
  

• De hulp- en dienstverlening is afgestemd volgens verschillende factoren zoals doelgroep, 
detentiefase, taal, onderliggende problematieken,…); 

• Het doelpubliek is goed gekend en er wordt ingespeeld op hun specifieke noden/behoeften;  
• Er kan outreachend gewerkt worden waar nodig (cfr. CGG op vleugel).  

  
Principe: Zelfredzaamheid van de gedetineerde realiseren   
  

• De grens tussen verregaande ‘digitalisering’ en ‘eenzaamheid’ wordt bewaakt;   
• Gedetineerden als participatieve actor in het hulp- en dienstverleningsaanbod;  
• Gedetineerden kunnen zich maximaal autonoom verplaatsen;  
• Er is ruimte voor open regimes;  
• Er is een gestandaardiseerd onthaal voor elke gedetineerde met duidelijke en transparante 

informatie over alle aspecten van het gevangenisleven;  
• Er zijn duidelijke afspraken over wanneer groepen gedetineerden onder direct toezicht moeten 

staan;  
• Er zijn uniforme afspraken over welke zaken op cel gebruikt mogen worden (in functie van hulp- 

en dienstverlening).  
  
Principe: Maximaal behoud van de band met familie/naasten  
  

• Er is mogelijkheid tot telefoon op cel, deze is betaalbaar en ook internationaal;  
• Videobellen wordt voorzien onder veilige omstandigheden;  
• Familie en naasten kunnen deelnemen aan bepaalde hulp- en dienstverleningsactiviteiten;  
• Specifiek aanbod zoals bemiddeling wordt maximaal gefaciliteerd in daartoe voorziene ruimtes 

buiten het cellulair;  
• De site Haren is vlot duidelijk en vlot bereikbaar voor personeel en bezoekers (openbaar vervoer).  

   
Principe: Meer samenwerking binnen-buiten  
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• Er worden samenwerkingen opgezet met lokale verenigingen en organisaties;  
• In haren blijft de band met Brussel behouden: het huidig netwerk verhuist mee ;  
• In Haren kunnen externe organisaties en burgers kunnen de faciliteiten in de gevangenis ook 

gebruiken samen met gedetineerden of apart (bv. wanneer deze niet gebruikt wordt intern: 
sporthal ’s avonds);  

• Er is samenwerking tussen de open en gesloten regimes (opleiding, mentorship).  
  
Principe: Planningszekerheid en werkefficiëntie  
  

• Wat gepland wordt aan hulp- en dienstverlening kan maximaal plaatsvinden op de afgesproken 
dag en uur;  

• Situaties van structurele annuleringen van de hulp- en dienstverlening worden vermeden;  
• Er is  digitaal platform voor alle gemeenschappen met het aanbod: online informatie en 

inschrijving;  
• Briefwisseling gedetineerden verloopt via een digitaal platform (met beperking om geen rappels 

te sturen);  
• Digitalisering van de personeelsbadge, met maximale toegankelijkheid tot alle gebouwen (geen 

herinschrijving per gebouw);  
• Individueel aanbod in eigen lokaal, zelf oproepen per telefoon;  
• Toelating en aansluitingen voor laptops in de administratieve ruimtes en gesprekslokalen.  

  
Principe: In Haren communicatie binnen en tussen de entiteiten bewerkstelligen 
  

• Er is  een digitaal platform voor alle gemeenschappen met het aanbod: online informatie en 
inschrijving;  

• Er is automatisch zicht op de talenkennis van gedetineerden;  
• Er is een gestandaardiseerd onthaal voor elke gedetineerde met duidelijke en transparante 

informatie over alle aspecten van het gevangenisleven;  
• Digitalisering informatie (onthaalbrochure, groepsaanbod, inschrijvingen, rapportbriefjes).  

  
Principe: In Haren de kleinschaligheid binnen het campusmodel als kans beschouwen 
  

• Een kans voor betere samenwerking tussen gemeenschappen, beambten en gedetineerden;  
• Voortraject tussen de gemeenschappen om tot een concreet actieplan te komen dat evenwichtig 

is en gedifferentieerd;  
• Lokalen met PC en telefoon voor gemeenschappen per leefeenheid/cluster, tenzij gedetineerden 

zich elders kunnen begeven.  
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Bijlage 5: Overzicht in te zetten middelen 
 
Voor het overzicht van de in te zetten middelen gekoppeld aan het Actieplan ligt de klemtoon op drie 
elementen: (1) de hulp- en dienstverlening steunt grotendeels op de inzet van personeelsmiddelen (zie 
tabel hieronder); (2) een deel van de middelen betreft werkingsmiddelen en/of projectmiddelen van de 
verschillende partnerorganisaties van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, deze zijn intern te 
verkrijgen bij elke organisatie apart; (3) verder zijn er subsidies afkomstig van overheden zoals VGC en Sport 
Vlaanderen en (4) tot slot zijn er ook middelen afkomstig van justitie enerzijds via de dienst Cellmade voor 
wat betreft materiaal en uitbetalingen gedetineerden die een beroepsopleiding volgen en anderzijds via 
het steunfonds van de gevangenis. Deze middelen worden jaarlijks begroot en zijn afhankelijk van de vraag 
en de beschikbare middelen en het totaalbedrag varieert jaarlijks. 
 
Tabel: Personeelsinzet hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in de Gevangenis Brussel: 
 

Gegevens personeelsinzet hulp- en dienst-
verlening aan gedetineerden 

2021 

Coördinatiefuncties Aantal personen VTE5 

Beleidscoördinator 1 1 

Organisatieondersteuner 1 1 

Onderwijscoördinator 2 1,3 

Sportfunctionaris DRA  1 0,6 

Cultuurcoördinator DRA 1 0,7 

Totaal coördinatiefuncties 6 4,6    

Andere hulp- en dienstverleners Aantal personen VTE 

Trajectbegeleiders JWW 3 2,8 

Medewerkers CGG 5 1,2 

Medewerker Tandem 1 0,5 

Detentieconsulent VDAB/InBrussel 1 0,5 

Bibliotheekmedewerker (stad/ gemeente) 1 0,8 

Slachtoffer-daderbemiddeling (Moderator) 1 0,5 

Hulpverleners Onthaalhuis CAW 3 0,1 

Lesgever CVO 3 0,7 

Lesgever CBE 3 0,8 

Trajectbegeleiders Groep INTRO 2 1,5 

Sportinstructeurs 2 0,5 

Begeleiders DOP-BRaP 2 0,1 

Begeleiders Hubbie 2 0,1 

Kind en Gezin 2 0,2 

Totaal andere hulp- en dienstverleners 31 10,3 

   

Algemeen totaal 37 14,9 

 
 
 
  

 
5 VTE (voltijds equivalent) verwijst hier naar de grootte van de opdracht van een medewerker voor de Gevangenis Brussel. 
Mogelijks heeft de medewerker een voltijdse opdracht, maar niet enkel in de Gevangenis Brussel, vandaar de soms lage 
cijfers van 0,1 VTE wat dan overeenkomst met een halve dag per week. 
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Bijlage 6: Eindevaluatie evaluatie Actieplan 2019-2020 
 
Het Actieplan Hulp- en Dienverlening aan Gedetineerden Gevangenis Brussel besloeg de periode augustus 2019 – december 2020 en meer dan de helft van de 
uitvoeringsperiode viel in volle corona-crisis waardoor zeker wat betreft aanbod er een verschuiving plaatsvond van de planning richting minder groepsaanbod, 
alternatief aanbod en een nieuwe (veilige) organisatie van het individueel aanbod. 
 
Omdat het Actieplan in Brussel eerder gebald was en ook gericht was op andere aspecten dan het aanbod werden het merendeel van de acties gerealiseerd: van de 
19 acties werden er 14 gerealiseerd, 3 deels gerealiseerd en 2 niet gerealiseerd. De korte samenvatting en motivatie hiervan kan gelezen worden in de tabel hieronder. 
 
Tabel: Evaluatie Actieplan 2019-2020: status en samenvatting van de voortgang: 

*status:  ✓  gerealiseerd +/- deels gerealiseerd 
 

niet gerealiseerd 

 

DOELSTELLING 1: SAMENWERKING & VERBINDING   

A/ Vlaams team Hulp- en Dienstverlening  Status Beknopte samenvatting 

Actie 2: Informeel overleg en ontmoeting stimuleren tussen de organisaties en medewerkers 
van de partnerorganisaties via diverse teambuilding activiteiten.   

✓  Teambuilding gerealiseerd via nieuwjaarsevenement, outdoor 
lunches en afterwork activiteiten. 

Actie 3: Minstens tweejaarlijks organiseren van activiteiten die domeinoverschrijdend zijn 
(bijvoorbeeld filmdebatten herstel, samenwerking cultuur-bibliotheek rond poëzieweek,…).  

✓  Domeinoverschrijdende reflex aanwezig en verschillende 
activiteiten gerealiseerd (bv. ‘Put it on paper’, nationale dagen 
van de gevangenis). 

Actie 4: Als Vlaams team HDV komen tot een gezamenlijke en transparante planning van 
activiteiten.  

✓  Planning vernieuwd en beschikbaar een digitale toepassing 
voor alle gemeenschappen voor zowel groepsaanbod als 
individueel aanbod. 

B/ Directie Brusselse gevangenis (erkenning/waardering/als volwaardige partner)    

Actie 1: De gevangenisdirectie, inzonderheid het inrichtingshoofd en de referentiedirecteur 
hulp standaard uitnodigen voor en informeren over het Vlaams Beleidsteam.   

+/- De gevangenisdirectie wordt via de Beleidscoördinator 
standaard geïnformeerd en afhankelijk van de agenda 
uitgenodigd voor het Vlaams Beleidsteam. 

Actie 2: Proactieve houding aannemen door concrete voorstellen te doen naar directie ter 
verbetering van de werkomstandigheden/ knelpunten.  

+/- Er werd met de gevangenisdirectie samengewerkt vnl. rond de 
heropstart en bestendiging van het groepsaanbod en de 
(gedeeltelijke) continuering van het aanbod tijdens de corona 
periode. 

C/ Andere gemeenschappen en aanbieders hulp- en dienstverlening     

Actie 1: Praktische samenwerking met andere gemeenschappen rond specifieke activiteiten: 
infobeurzen, specifieke feesten (moederdag, vaderdag,…).  

✓  Er werden verschillende gemeenschappelijke activiteiten 
georganiseerd (bv. de familiebezoeken tijdens de 
jaarwisseling). 
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Actie 2: Participatie in werkgroepen psychosociale hulpverlening, herstel, affectieve relaties,…  ✓  De Vlaamse hulp- en dienstverleners namen actief deel aan de 
werkgroepen en hadden er impact. 

Actie 3: Formeel en informeel overleg door beleidscöordinator met andere coördinatoren.  ✓  De Beleidscoördinator had wekelijks overleg met de 
coördinatoren van de andere gemeenschappen. 

Actie 4: Evalueren, aanpassen en zo nodig uitbreiden van Brussels overlegmodel  (organogram 
van structureel overleg voor de gemeenschappen en de directie in de Gevangenis van Brussel).   

✓  Het organogram werd geëvalueerd en vernieuwd (zie blz. 2) 
en in gebruik genomen.  

Actie 5: Komen tot een gemeenschappelijke, transparante planning, in nauw overleg met de 
andere gemeenschappen.  

✓  De planning van het groeps- en individueel aanbod werd 
digitaal toegankelijk gemaakt voor alle hulp- en 
dienstverleners. 

DOELSTELLING 2: COMMUNICATIE EN PR    

Actie 1: Ontwikkelen van een huisstijl voor de interne en externe communicatie, zowel naar 
medewerkers als naar gedetineerden.  

✓  Er werd een logo ontworpen en de sjablonen voor publicaties 
werden vernieuwd en in gebruik genomen. 

Actie 2: Herziening van de algemene communicatiemiddelen voor medewerkers (wie-is-wie 
medewerkers, gids voor nieuwe medewerkers,…).  

✓  De bestaande factsheet medewerkers en de gids voor nieuwe 
medewerkers werden up to date gehouden en gebruikt. 

Actie 3: Herziening van de algemene brochure voor gedetineerden.   De algemene brochure voor gedetineerden werd niet 
vernieuwd omwille van de coronasituatie waarbij heel wat 
aanbod wegviel. 

Actie 4: Organisatie van een netwerkevenement n.a.v. 10 jaar strategisch plan hulp- en 
dienstverlening aan gedetineerden in Brussel.  

✓  Op 7.10.2019 werd een groots feest/studiedag georganiseerd 
in de Pianofabriek in Brussel met een 100-tal deelnemers, 
verschillende gastsprekers en randanimatie (tentoonstelling, 
muzikale omkadering, receptie). 

DOELSTELLING 3: (PREVENTIE VAN) RADICALISERING    

Actie 1: Beleidsteam ontwikkelt een visie op (preventie van) radicalisering, de rol van HDV 
daarin en bekijkt of zij daar concrete acties wilt aan verbinden in de praktijk (bijvoorbeeld 
bekendmaking, activiteiten). Er  wordt ook bekeken hoe er kan worden samengewerkt met 
interne- en externe hulpverleningspartners, directie en de andere gemeenschappen, in een 
complexe Brusselse context met veel verschillende bevoegdheidsniveaus en vanuit sectorale 
afspraken.  

 Deze actie werd niet gerealiseerd. Er werd gekeken naar het 
de opstart van het Casusoverleg (actie 2) om dit proces te 
starten en verder uit te werken. Dit werd echter slechts deels 
opgestart waardoor het draagvlak voor de visieontwikkeling 
daalde. Partners zoal JWW en CGG gingen wel aan de slag met 
de doelgroep in individuele begeleidingen. 

Actie 2: De betrokken partners van de Vlaamse Gemeenschap nemen deel aan het Casusoverleg 
Radicalisering in de gevangenis en maken hierover methodologische afspraken met justitie.  

+/- Er werden slechts twee casusoverleggen georganiseerd en dit 
proces viel stil wegens het vertrek van de bevoegde directeur. 
In individuele dossiers is er wel desgevallend overleg geweest 
tussen PSD en JWW in het kader van de reguliere contacten. 

DOELSTELLING 4: HAREN    

Actie 1: Het Vlaams Beleidsteam bepaalt, in samenwerking met de bovenlokale actoren , een 
stappenplan om de uitwerking van de gevangenis van Haren mee op te volgen, waarbij de 
andere gemeenschappen ook in rekening worden genomen.  

✓  Via bespreking op de Vlaamse Beleidsteams werd het thema 
Haren steeds besproken en werd afgestemd hoe en wanneer 
de voorbereidingen uit te voeren.  
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Actie 2: Het Vlaams Beleidsteam schrijft werkingsprincipes uit die de leidraad vormen voor de 
vormgeving van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in Haren.  

✓  De werkingsprincipes uit 2018 werden aangevuld met enkele 
bijkomende principes in het kader van Haren (zie blz. 9) 

Actie 3: Het Vlaams Beleidsteam neemt proactief contact op met de verantwoordelijken voor 
Haren bij justitie met het oog op een gezamenlijke voorbereiding van het regime en de hulp- en 
dienstverlening in haren.  

✓  De Beleidscoördinator stemde met de 
projectverantwoordelijken Haren af om de betrokkenheid bij 
de voorbereiding van Haren structureel te verankeren door 
participatieve en consultatieve rol in de organen van justitie 
betreffende Haren. 

 


