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HULP- EN
DIENSTVERLENING
AAN GEDETINEERDEN

Hulp- en dienstverlening
aan gedetineerden in het
Penitentiair Complex Brugge

Wat kan je hier allemaal doen ?
Bij wie kan je terecht?
Je hebt vast veel vragen: wat kan ik doen
in de gevangenis, wie kan me daarbij
helpen, hoe bereid ik me voor op de
vrijlating?
De Vlaamse Gemeenschap is verantwoordelijk voor het aanbieden van hulpen dienstverlening op het vlak van werk,
sport, onderwijs, cultuur, welzijn en
gezondheid.

Ik wil sporten, welke sporten zijn er
hier?

In deze brochure geven we een overzicht
van het aanbod aan de hand van
veelgestelde vragen.

De sportfunctionaris organiseert het sportaanbod op de vrouwenafdeling, zoekt sportmonitoren bij Vlabus en Bloso en introduceert nieuwe sporten
tijdens het zomerprogramma.
Sportbeambten staan
in voor de bewaking
en begeleiding bij sportactiviteiten van M1 en
M2

Ik heb een affiche gezien voor een
activiteit, hoe schrijf ik mij in?
Je schrijft een rapportbriefje naar de dienst
(VOS / bibliotheek/JWW/… ) die het aanbod
organiseert.
Om in te schrijven voor sport vind je een
inschrijvingsformulier op sectie.

Wat is ‘VOS’
De VOS-dienst is een team
dat groepsaanbod
organiseert zoals onderwijs,
optredens, cursussen en
sport. In dit team zitten de
organisatieondersteuners,
de onderwijscoördinator, de
sportfunctionaris, de cultuurfunctionaris de
pba VOS, de beleidscoördinator en een
trajectbegeleider.
Een overzicht van het aanbod vind je op
infokanaal 1 op TV en in de nieuwsbrief.
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Op M1 en M2 is er fitness en zaalsport zoals
minifootbal en basketbal. Op de vrouwenafdeling is er Ladies on the move (omnisport)
en fitness. In de zomer zijn er ook andere
sporten. Natuurlijk kan je ook op de
wandeling sporten: lopen, fitness of gewoon
wandelen.

Ik kijk graag naar films, waar kan ik die
vinden? En boeken?
In de bibliotheek zijn er dvd’s, cd’s, boeken,
strips en tijdschriften. Ongeveer éénmaal per
maand is er een film in de cinemazaal. In
maart is er het filmfestival Buiten Beeld. Er is
ook een filmaanbod op het infokanaal 2.
De bibliothecaris zorgt voor
de uitlening van boeken en
films en voor de aankoop
van nieuwe werken. Ook
de BIB XL activiteiten zoals
de voorstelling van een
muziekinstrument of een
lezing horen daarbij.

kunnen aangevraagd worden bij de Openbare
Bibliotheek van Brugge. Elke keer dat je naar
de bibliotheek wilt komen, moet je een
rapportbriefje invullen.

Ik moet een job vinden!
Moet je werk zoeken, maar weet je niet welk
soort werk je zou willen doen? Jaarlijks is er
de cursus Assessment van VOKANS.
Weet je niet hoe je moet solliciteren met een
detentieverleden? Jaarlijks is er de VDAB-cursus communicatieve vaardigheden.
De VDAB detentieconsulent schrijft je in bij
de VDAB, helpt bij de opmaak van je cv en
het zoeken naar vacatures. Ook inschrijven
voor een VDAB beroepsopleiding kan via hem.
Heb je vragen over werk? Schrijf een rapportbriefje naar de VDAB.
VDAB
De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
en Beroepsopleiding (VDAB) garandeert het
recht van elke werkzoekende op een
begeleiding naar werk. Vanaf 14 maanden
vóór de mogelijke invrijheidstelling kan je je
inschrijven als werkzoekende en een beroep
doen op de dienstverlening van de VDAB.

Bibliotheek ‘De Letterbak’
De bibliotheek van het PCB bezit een grote
collectie van boeken, dvd’s, cd’s, tijdschriften
en strips. Iedereen kan gratis werken ontlenen
voor 3 weken. Je kan het geleende werk 2 x
verlengen. Boeken die uitgeleend zijn, kun je
reserveren. Boeken die niet in de bib staan
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Ik wil studeren en een diploma halen.
Wat kan ik volgen op mijn niveau?
Er is een aanbod van beroepsopleidingen:
lasser-monteerder en residentieel
elektrotechnisch installateur. In combinatie
met de opleiding Algemeen Aanvullende
Vorming kan je een diploma secundair
onderwijs halen. In het Openleercentrum kan
je jouw Nederlands, wiskunde en
computervaardigheden bijschaven. De meeste
cursussen starten in september en januari.
Daarnaast kun je ook studeren via de Open
Universiteit of de examencommissie
(‘de middenjury’).
Voor al je onderwijsvragen kun je terecht bij
de onderwijscoördinator.
Centra voor volwassenonderwijs en Centrum Basiseducatie
Wil je jouw detentieperiode zinvol invullen?
Dan kan je een beroep
doen op het onderwijsaanbod in het PCB. De
lessen worden gegeven door het Centrum voor
Basiseducatie en de centra voor volwassenenonderwijs. Daarnaast kun je ook studeren via
de Open Universiteit. Groep Intro vzw geeft
les aan de DVA. Dit vraag je aan door een
rapportbriefje te schrijven naar de VOS.
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Ik heb het moeilijk om te praten over
wat ik hier meemaak, wie kan mij
helpen?
Een gewoon gesprek kan al helpen, maar er
zijn ook diensten die je met je specifieke
problemen kunnen helpen. Trajectbegeleiders
van JWW kunnen je helpen met praktische
zaken, maar ook met een vertrouwelijk
gesprek. De medewerkers van CGG PATEND
bieden therapie aan. Natuurlijk zijn er ook de
aalmoezeniers, imams, moreelconsulenten en
de PSD.

Wil je stoppen met alcohol drinken?
Heb je het moeilijk met verslaving?
Samen Sterk
De AA is er voor mensen met een alcoholverslaving. In kleine groep worden ervaringen
uitgewisseld en wordt ondersteuning gegeven.
De gedetineerden van M1 en M2
komen maandelijks samen, net als
een vrouwelijke groep. Als je lid
bent, kan je ook een individueel
gesprek aanvragen. Dit vraag je aan door een
rapportbriefje te schrijven naar de VOS.
Centraal AanmeldingsPunt (CAP)
Er is wekelijks een drughulpverlener aanwezig in de
gevangenis om te helpen met
het uitwerken van een begeleiding en/of behandeling
aansluitend op je detentie.
Het CAP geeft informatie
over de drughulpverlening. En helpt je bij je
inschrijving bij bestaande centra, zodat je

meteen na je gevangenisstraf daarheen kan
voor hulp.
Dit vraag je aan door een rapportbriefje te
schrijven naar CAP.
Drugsvrije afdeling (DVA)
Na je definitieve veroordeling, kan je tijdens
de detentie werken aan je drugproblematiek
door een verblijf op de D-side, de drugvrije
afdeling. Hier heb je een gunstig regime en
een gestructureerde dagindeling (werk,
opleiding en begeleiding vanuit de zorg).

Heb je last van een depressie of
andere psychische problemen?
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg
(CGG)
PATEND (Psychotherapeutisch aanbod
tijdens en na detentie) is de naam van het
team dat klaar staat om
naar jou te luisteren en je
verder op weg te helpen.
De psycholoog of de
maatschappelijk
assistente verkent je
probleem en zoekt samen met jou naar een
manier om beter met je zorgen om te gaan.
De gesprekken zijn
vertrouwelijk.
Dit vraag je aan door een rapportbriefje te
schrijven naar PATEND Je kan ook gratis
bellen naar Tele-Onthaal (tel. 106) en de
Zelfmoordlijn (tel. 1813) voor een gesprek.
Voor een langer gesprek vraag je aan de chef
op sectie de Tele-Onthaal gsm.

Heb je een beperking?
Dienst Ondersteuningsplan biedt de
mogelijkheid om, samen met
jou en de mensen die voor
jou belangrijk zijn, samen te
werken om een plan te
maken over hoe je toekomst
er verder kan uitzien.

Wat kan ik doen voor mijn slachtoffer?
Bemiddelingsdienst Suggnomè
Een neutrale bemiddelaar van Suggnomè
maakt het gesprek
mogelijk tussen dader
en slachtoffer over
de gevolgen van het
misdrijf.
Tijdens de bemiddeling kunnen de partijen
onrechtstreeks (via de bemiddelaar) of rechtstreeks (in een ontmoeting) met elkaar in
gesprek gaan over wat er is gebeurd.
Heb je moeilijkheden om je burgerlijke partij
te betalen en heb je interesse in
bemiddeling? Dan is het Herstelfonds iets
voor jou. Het Herstelfonds biedt de mogelijkheid om vrijwilligerswerk uit te voeren. In ruil
hiervoor betaalt het Herstelfonds een gedeelte
van de schadevergoeding aan het slachtoffer.
Dit vraag je aan door een rapportbriefje te
schrijven naar JWW.
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Ik moet mijn reclassering
voorbereiden, wie kan mij helpen?

Wat als mijn kinderen op bezoek
komen?

PSD, trajectbegeleiders van JWW, de VDAB, het
CAP, ze staan allemaal voor je klaar. Je neemt
zelf initiatief door een gesprek te vragen via
een rapportbriefje.

Elke woensdag is er kinderbezoek voor
kinderen tot 12 jaar, De eerste woensdag van
de maand kunnen kinderen tot 18 jaar ook
naar het kinderbezoek komen. De DVA heeft
kinderbezoek op de eerste woensdag en
derde zaterdag van de maand.
De Buitendienst kan helpen om het
bezoek aan de gevangenis voor te bereiden.

Trajectbegeleiders van Justitieel Welzijnswerk
De trajectbegeleiders kunnen je wegwijs
maken in het aanbod van diensten en
organisaties binnen en buiten de gevangenis (lessen, sport, OCMW, huisvesting). Je kan
er ook terecht voor hulp met jouw administratie: bv. papieren van het ziekenfonds, de
huisbaas.
Centrum Algemeen Welzijnswerk NoordWest-Vlaanderen (CAW)
Justitieel welzijnswerk
(JWW) is een afdeling van
het CAW die gedetineerden en hun naastbestaanden helpt antwoorden te
vinden op welzijnsvragen.
Psychosociale dienst (PSD)
De psychiaters, psychologen en maatschappelijke assistenten van de psychosociale dienst
verzorgen het onthaal van elke
gedetineerde die de gevangenis binnenkomt.
Daarnaast begeleiden zij de gedetineerden
tijdens hun detentie en bereiden hen zo voor
op hun re-integratie. Ze geven advies over de
toekenning van strafuitvoeringsmodaliteiten (uitgaansvergunning, penitentiair verlof, voorwaardelijke invrijheidstelling,
elektronisch toezicht, enz.).
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Buitendienst van Justitieel Welzijnswerk
Wanneer je in de gevangenis terecht komt,
blijven je partner, ouders of kinderen achter
met heel wat vragen. Ze kunnen naar de
Buitendienst met informatieve vragen, maar
ook voor hulp bij administratieve zaken of
een vertrouwelijk gesprek.
Adres: Refugestraat 1, 8200 Sint-Andries
tel. 050 31 01 07
Kind en Gezin (K&G)
K&G staat in voor
preventieve gezinsondersteuning, ook binnen de
gevangenis van Brugge.
Er wordt op de vrouwenafdeling in ondersteuning voorzien voor moeders met kinderen en
zwangere vrouwen.
Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Sint-Clara
Het CKG kan een ondersteuning bieden bij
opvoeding van kinderen tussen 0 en 12 jaar.
Dit is aan te vragen via PSD/JWW.

Ik ben graag creatief, wat kan ik hier
doen?
Je kan een cursus volgen, bijvoorbeeld
tekenen en schilderen of gitaarlessen. Op de
vrouwenafdeling kan je je inschrijven voor
de lessen borduren. Je kan ook via de kantine
materiaal bestellen om op cel creatief te zijn.
Jaarlijks zijn er ook projecten zoals een
theatervoorstelling.
Organisatieondersteuners organiseren het
meeste VOS-aanbod zoals cursussen, workshops, projecten, moeder-kind-activiteiten,
kinderbezoek, enz.
Daarvoor leggen ze contact met organisaties
en diensten buiten de gevangenis om mensen
te vinden om bv. een workshop te geven, of
om als vrijwilliger te helpen bij het kinderbezoek.
De cultuurfunctionaris Van de Rode
Antraciet bedenkt projecten en zorgt voor de
uitvoering ervan. Daarvoor is samenwerking
met de organisatieondersteuners en organisaties buiten de muren belangrijk.
Organisaties buiten zijn bijvoorbeeld
Vormingplus, Klein Verhaal en Vrijstaat O.

regelmatige basis werken zij samen met
gedetineerden om bv een theatervoorstelling
te maken of een tentoonstelling te organiseren. Ze werken hiervoor samen met verschillende organisaties van buiten de gevangenis
zoals sportclubs, culturele centra,...

Ik krijg geen bezoek
Via JWW kan je een vrijwilliger aanvragen
die je regelmatig komt bezoeken. Ga hiervoor
eerst langs bij een trajectbegeleider.

Mijn vraag staat hier niet bij
Heb je vragen, maar vind je hier geen
antwoorden? Ga eens langs bij een trajectbegeleider van JWW. Die kan je wegwijs maken
in het aanbod in de gevangenis. Ook de PSD
kan je hierbij helpen. Of stuur een rapportbriefje naar de VOS-dienst.

De Rode Antraciet
De Rode Antraciet is
verantwoordelijk voor sport
en cultuur in de Vlaamse
gevangenissen.
Ze organiseren sportactiviteiten en bieden diverse cursussen aan zoals ‘omgaan met
agressie’ en ‘vader zijn in de gevangenis’. Op
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