Ruiselede
Decreet hulp- en dienstverlening aan gedetineerden
De Vlaamse Gemeenschap is sinds 1980
verantwoordelijk voor het uitbouwen
van de hulp- en dienstverlening voor
haar burgers binnen en buiten de muren. De gedetineerde burger heeft net
zoals de vrije burger recht op hulp- en
dienstverlening. Omdat hij niet zelf naar
de hulp- en dienstverlenende aanbodverstrekkers kan stappen, brengen zij
hun aanbod binnen in de gevangenis.
Zo geniet de gedetineerde van hetzelfde aanbod als de vrije burger.

Om dit hulp- en dienstverleningsaanbod binnen de gevangenissen in goede
banen te leiden keurde de Vlaamse Regering eind 2000 het strategisch plan
hulp- en dienstverlening aan gedetineerden goed. Dit plan werd in 2013 omgezet in een decreet. Er zijn verschillende
sleutelfiguren verantwoordelijk voor de
uitbouw van het hulp- en dienstverleningsaanbod in elke lokale gevangenis
zoals de beleidscoördinator, de organisatieondersteuner, de trajectbegeleider,
de onderwijscoördinator, de sportfunc-

tionaris, de sociaal-cultureel werker en
de VDAB-consulent. De sleutelfiguren
bouwen het aanbod uit samen met verschillende aanbodverstrekkers zoals de
bib, centra voor volwassenen onderwijs, VDAB, … en met diensten van de
gevangenis. Verder in deze brochure
krijg je meer informatie over de sleutelfiguren en over de diensten die de hulpen dienstverlening van buiten binnen
brengen.

SAMENWERKING
6 DOMEINEN
De hulp- en dienstverlening van de
Vlaamse Gemeenschap kan je onderverdelen in 6 domeinen:











Welzijn: trajectbegeleiding
Justitieel Welzijnswerk, begeleiding
personen met een handicap, …
Gezondheid: CGG, EHBO, …
Werk: VDAB, leren solliciteren,
assessment, …
Onderwijs: basiseducatie,
volwassenenonderwijs,
afstandsleren, …
Cultuur: crealessen, film,
bibliotheek, optredens, …
Sport: fitness, voetbal,
wedstrijden, …

Werk
Onderwijs

Gezondheid

Cultuur

Om de hulp- en dienstverlening op een goede manier
aan te bieden is samenwerking met de diensten van de
gevangenis belangrijk. Met de
directie, met de penitentiaire
beambten, met de PSD, … .
Deze diensten leverden in het
verleden vaak al inspanningen
in de gevangenis en werken
vandaag mee aan de uitbouw
van het aanbod.

Welzijn
Sport

VLOT - De activiteitendienst
van het PLC
In het PLC werd sinds februari 2009 het
VLOT in het leven geroepen. VLOT is het
team van medewerkers dat instaat voor de
planning, organisatie en promotie van de
activiteiten in het PLC. Dit team bestaat uit
Ward Charles en Mieke Seys (JWW), Emma
Dooms en Bjorn Callens (DRA), Liesbeth
De Wit (consortium Comenes) en Van Luchene Jeroen (Vlaamse overheid). Je kunt
je rapportbriefje richten tot deze dienst
met vragen over activiteiten, voor inschrijvingen, … .
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Vaste Vlaamse Gemeenschapspartners
De Rode Antraciet
De Rode Antraciet biedt sport en sociaal-culturele activiteiten aan in alle
Vlaamse gevangenissen. Ze organiseren
verschillende sportactiviteiten binnen
het PLC zoals sporttornooien, fitnessbegeleiding, voetbaltraining,... Daarnaast kan je bij hen ook terecht voor diverse
cursussen zoals Omgaan met lastige situaties, Slachtoffer
- in - beeld, creatieve workshops,... Op regelmatige basis
organiseren zij ook culturele projecten rond diverse thema’s
zoals film en theater. Binnen het PLC zijn Emma Dooms
( sport) en Bjorn Callens (cultuur) actief vanuit DRA

Bjorn Callens & Emma Dooms

Centrum Geestelijke
Gezondheidszorg
Mandel & Leie,
team Fronta
Je kunt bij Fronta, Annelies, terecht voor individuele psychotherapie. Ofwel vindt de
therapie plaats als ondersteuning tijdens je verblijf in de gevangenis, ofwel wordt de therapie georganiseerd in het kader van de reclassering. Therapie kan helpen bij allerhande
problemen: depressie, angstklachten, verslavingsproblemen, agressieproblemen, relatiemoeilijkheden, … .Indien je
van dit aanbod wil gebruikmaken, kan je Annelies via een
rapportbriefje hiervan op
de hoogte brengen. Vervolgens neemt zij contact op
met jouw PSD-medewerker
om aan haar het PSD-verslag
te bezorgen.

			

VDAB - Vlaamse
Dienst voor
Arbeidsbemiddeling

Consortium Comenes
Comenes is het netwerk van
alle centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor
basiseducatie in de regio KortrijkRoeselare. Liesbeth De Wit is lid van ’t VLOT en organiseert
het onderwijs in het PLC: Open Leren, Heftruck, Rijbewijs,
enz. Je kunt bij haar terecht met al je vragen rond onderwijs
binnen én buiten de muren.

Aan de Bak vanuit de bak! VDAB
wil wie werk zoekt in contact
brengen met werkgevers.
Wat doen zij?
- inschrijving in VDAB
- voorbereiding werkloosheidsdossier
- op weg zetten naar werk of beroepsopleiding

			

Liesbeth De Wit

Nulnr_Ruislede mrt'2013.indd 2

Annelies Storme

Contact?
Schrijf een rapportbriefje aan
de VDAB, Kaat Witdouck.

Kaat Witdouck
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Andere partners
Bemiddelingsdienst
Suggnomè
Bemiddelingsdienst Suggnomè
organiseert bemiddeling tussen
daders en slachtoffers. Een neutrale bemiddelaar maakt het gesprek mogelijk tussen dader en slachtoffer over de morele en materiële gevolgen
van het misdrijf. Tijdens de bemiddeling kunnen de partijen onrechtstreeks (via de bemiddelaar) of rechtstreeks (in
een ontmoeting) met elkaar in gesprek gaan. Men kan noden en verwachtingen aan elkaar kenbaar maken en samen
zoeken naar mogelijkheden tot herstel van de schade of
het leed. De bemiddeling is vrijwillig, gratis en vertrouwelijk en kan zowel vóór als na het vonnis plaatsvinden. Meer
informatie kun je vragen aan de mensen van JWW of PSD.

Bibliotheek AalterRuiselede
In samenwerking met de bibliotheek
van Aalter-Ruiselede verzorgen Anne
of Gerda tweemaal per week de bibliotheek in het PLC. Je kan er ontlenen uit de vaste collectie of aanvragen doen uit andere collecties. In de stille
zaal vind je een computer waar je de catalogus kunt raadplegen. Voor vragen kan je terecht bij het VLOT.

Katholieke gevangenisaalmoezenier
Aanwezig zijn.
Aanspreekbaar zijn.
Bereikbaar zijn.
Indien wenselijk ook bemiddelaar zijn.

Tonny Cornoedus

Gewoonlijk is hij aanwezig op dinsdag en zaterdag namiddag. Een
persoonlijk gesprek aanvragen kan je altijd: je
klampt hem maar aan, hij
loopt op die dagen wel
ergens op sectie rond of
in de tuin. Elke zaterdag
is er om 16u een viering:
meestal een misviering en
soms, met Carina, een gebedsviering. Daarop zijn
ook de bezoekers welkom, samen met de buurtbewoners.
Vrede zij met u allen.

Moreel consulent
De moreel consulent biedt je een luisterend oor. Je kan er vrijblijvend met
je verhaal en je emoties terecht voor
een vertrouwelijk gesprek. Praten met
iemand die met je meedenkt kan je
vooruit helpen. Wij zoeken met jou
mee naar mogelijke oplossingen voor
problemen die zich in je leven stellen. Je wordt niet automatisch opgeroepen, wie een gesprek wenst dient hiertoe
een briefje te schrijven
(groene brievenbus op
sectie) of spreekt Jurgen
aan op sectie. Onze levensbeschouwing is vrijzinnig humanistisch: we
stellen de mens centraal
en hangen geen god of
geloof aan. Soms organiseert de moreel consulent een activiteit zoals
de avonden Hip Hop &
Poëzie.
Jürgen De Weweire

Andere levensbeschouwingen
Indien je wenst kan je ook beroep doen op een Islam
consulent (Heseyin Bulut) en een Protestantse aalmoezenier (Mario Leroy) ook zij hebben een groene brievenbus
op de sectie.

Nulnr_Ruislede mrt'2013.indd 3

25/04/2013 10:38:00

De drie sleutelfuncties

Jeroen Van Luchene

Heike Deweerdt en Els Depover

Ward Charles en Mieke Seys

Beleidscoördinator
Vlaamse overheid

Trajectbegeleiders JWW
CAW Regio Brugge

Organisatieondersteuners
JWW, CAW Regio Brugge

De beleidscoördinator van de Vlaamse overheid, Jeroen Van Luchene, is
verantwoordelijk voor de uitvoering
van het decreet betreffende de organisatie van de hulp- en dienstverlening in de gevangenis van Ruiselede.
Hij tekent samen met de gevangenisdirectie en de verantwoordelijken
van de verschillende organisaties het
beleid uit van de hulp- en dienstverlening in het PLC. Hij treedt op
als contactpersoon van de Vlaamse
overheid in de gevangenis en rapporteert jaarlijks aan deze overheid.
De beleidscoördinator heeft zijn bureau in de gevangenis.

De trajectbegeleiders, Heike Deweerdt en Els
Depover, van het Justitieel Welzijnswerk helpen je een weg te vinden in het hele hulp- en
dienstverleningsaanbod binnen de gevangenis. Je kunt hen aanspreken over alle domeinen: welzijn, gezondheid, werk, onderwijs,
cultuur en sport. Je kunt ook bij hen terecht
met vragen rond je administratie, met vragen
rond je familie en met vragen omtrent de uitwerken van je reclassering. Heike is aanwezig
op dinsdagnamiddag en woensdag, Els is
aanwezig op dinsdagnamiddag en donderdag. Je kunt hen contacteren door een rapportbriefje te schrijven aan JWW.

De organisatieondersteuners, Ward
Charles en Mieke Seys, zorgen voor
de organisatie van verschillende
activiteiten in het PLC: optredens,
vormingscursussen, creatieve workshops, kinderbezoek, infoavonden,
keramiek, filmvoorstellingen... . Je
kunt hen vinden in het bureau van
het VLOT op maandag en woensdag.
Heb je een vraag voor hen, schrijf
dan een rapportbriefje naar het VLOT
tav Ward/Mieke.

In samenwerking met …
De Psychosociale dienst

B.Leave en SCHAKELS

De psychosociale dienst in het PLC bestaat uit Els Buysse,
Nina Jamart (psychologen) en Hannelore Dierickx (maatschappelijk assistente). De taak van de PSD bestaat erin om de Dienst Detentiebeheer en de Strafuitvoeringsrechtbanken te adviseren in het
toekennen van uitgaansvergunningen, penitentiair verlof, beperkte
detentie, elektronisch toezicht, voorwaardelijke invrijheidstelling, …
. Indien je hierover vragen hebt, kun je deze steeds richten tot de
PSD. Samen zullen we het meest geschikte detentieparcours voor
jou helpen uitstippelen zodat je, eenmaal buiten, meer kansen hebt
om te slagen. Bij de PSD kun je dus terecht voor het uitwerken en
bespreken van je reclassering: het zoeken van een woning, werk,
begeleiding, …, maar ook voor ondersteunende gesprekken

In het PLC bestaat sinds 1995 een programma voor mensen met een verslavingsproblematiek die op een cleane
manier willen werken aan een drugvrije toekomst. In samenwerking met vzw De Kiem, Groep INTRO en twee
individuele medewerkers wordt gedurende 8 maanden dagelijks gewerkt aan gedragsverandering op alle
vlakken. In de schakelgroepen wordt op wekelijkse
basis terugvalpreventie en sociale
vaardigheidstraining aangeboden.
Petra Colpaert staat in voor de opvolging en de organisatie van deze
drugsprojecten. Daarnaast is ze
verantwoordelijk voor de uitbouw
van het therapeutisch programma.

Afkortingen

Els Buysse
CAW:
DRA:
CGG:
JWW:
TB:

Hannelore Dierickx Nina Jamart

centrum algemeen
welzijnswerk
de rode antraciet
centrum geestelijke
gezondheidszorg
justitieel welzijnswerk
trajectbegeleiding
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OO:
PLC:
PSD:
VDAB:

organisatieondersteuner
penitentiair
landbouwcentrum
psychosociale dienst
Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling

colofon

Petra Colpaert

De publicatie ‘Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden’ is een
uitgave van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving, Koning Albert II-laan
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Dit krantje kwam tot stand
dankzij de bijdragen van alle
vermelde medewerkers!
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