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1

Inleiding

Op 8 maart 2013 werd het decreet betreffende de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan
gedetineerden bekrachtigd door de Vlaamse Regering. Daarmee werd een decretale basis gegeven aan
het strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden van 2000. Het decreet beoogt het
beschikbaar en toegankelijk maken van integrale en kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening op maat
van gedetineerden en hun directe sociale omgeving. In functie hiervan wordt een meer geïntegreerde
planning en uitvoering van de organisatie van de hulp- en dienstverlening vooropgesteld. Het decreet
geeft een aantal richtlijnen om dit te kunnen realiseren. In iedere gevangenis werd een beleidsteam
en een coördinatieteam opgericht. Het beleidsteam is verantwoordelijk voor de opmaak van de
tweejaarlijkse actieplannen, het coördinatieteam geeft hier opvolging en uitvoering aan. In afwachting
van een bovenlokaal strategisch plan 2015-2020 werd in elke gevangenis een eerste actieplan 20142015 geschreven. Dit actieplan vormde samen met een herwerkte SWOT- analyse en het bovenlokaal
strategisch plan de basis voor het actieplan 2016-2018. De evaluatie van het actieplan 2016-2020 ligt
samen met een nieuwe SWOT- analyse aan de basis van het actieplan 2018-2020i.
De hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in de Penitentiaire Inrichting van Wortel kent al een
lange geschiedenis. In 2002 traden de vier gevangenissen van de Noorderkempen samen met de
gevangenis van Antwerpen als pilootregio toe tot het strategisch plan hulp- en dienstverlening aan
gedetineerden. Met de verschillende partners werd zowel op lokaal als regionaal vlak een hele weg
afgelegd. PI Wortel heeft ondertussen een uitgebreid en gevarieerd hulp- en dienstverleningsaanbod
dat nog steeds in ontwikkeling is. De afgelopen periode stond in belangrijke mate in het teken van het
vrijwaren van het bestaande hulp- en dienstverleningsaanbod in het kader van het ‘anders werken’. In
de toekomst zullen we hier verder op inzetten, met een bijkomende uitdaging op vlak van planning.
We blijven evolueren met het aanbod en de werking. We behouden wat goed is, sturen bij waar nodig,
spelen in op opportuniteiten, uitdagingen en ontwikkelingen. Een bijzondere dank aan alle partners
voor de inspanningen die ze de afgelopen jaren geleverd hebben en voor hun engagement dat ze ook
met dit actieplan aangaan.
Steven Van Campfort
Beleidscoördinator hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, Penitentiaire Inrichting Wortel
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Lijst met afkortingen

AA

Anonieme Alcoholisten

CAW

Centrum Algemeen Welzijnswerk

CGG

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg

DG EPI

Directoraat-generaal penitentiaire inrichtingen

DSO

Directe sociale omgeving

FIP²

Foreigners Involvement and Participation in Prison

PBa

Penitentiair Bewakingsassistent

PI

Penitentiaire Inrichting

PSD

Psychosociale dienst

SWOT

Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

TANDEM

Toeleiding en Aanmelding Na Detentie En Meer

TB

Trajectbegeleiding

VCA

Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers

VDAB

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

VOCVO

Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs
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2

Omgevingsanalyse

2.1
Inleiding
Eind 2012/begin 2013 werd met het toenmalige Planningsteam Maatschappelijke Dienstverleningii een
SWOT- analyse gemaakt van de hulp- en dienstverlening in de Penitentiaire Inrichting van Wortel. Deze
analyse vormde de basis voor het actieplan 2014-2015. We bouwden destijds verder op dit materiaal,
de SWOT- analyse werd opnieuw besproken en aangevuld om tot het actieplan 2016-2018 te komen.
Voor de opmaak van het actieplan 2018 – 2020 werd het materiaal van de vorige analyses in eerste
instantie achterwege gelaten om met een open blik van start te gaan.

2.2
Situering gevangenis
De Penitentiaire Inrichting van Wortel was tot 1993 een landloperskolonie. Het ontstaan van de
‘kolonie’ dateert uit de periode van de Verenigde Nederlanden. In 1822 werd de “Maatschappij van
Weldadigheid van de Zuidelijke Nederlanden” opgericht. In Wortel kwam er een zogenaamde Vrije
Kolonie, in Merksplas een Onvrije Kolonie. Het succes van het “Hollands project” was van korte duur
en werd na de Belgische onafhankelijkheid afgevoerd. In 1866 stemde het Belgisch parlement de “Wet
op de Landloperij”. Deze wet betekende de start van de Rijksweldadigheidskoloniën van Wortel en
Merksplas. In 1881 werden in Wortel de nieuwe gebouwen voor de landlopers opgetrokken. Dit zijn
de mooie witte gebouwen die er nog steeds staan en gebruikt worden voor activiteiten van justitie
(keuken, rekendienst, ateliers) en Vlaamse Gemeenschap (groepsgericht aanbod). Na de afschaffing
van de wet in 1993 kreeg de inrichting een nieuwe bestemming. Vanaf dan spreken we van een
strafinrichting.
Sinds 1993 werden de gebouwen geleidelijk opgebouwd, beter beveiligd en gerenoveerd. Belangrijke
infrastructurele aanpassingen inzake veiligheid werden uitgevoerd. Er werd een nieuw cellulair
complex gebouwd. De gevangenis evolueerde naar een inrichting waar ook langer gestraften worden
gehuisvest. In 2012 werd een nieuwe vleugel in gebruik genomen die plaats geeft aan 114 extra
gedetineerden (merendeel duocellen).
Van begin 2010 tot eind 2016 was de Penitentiaire Inrichting te Tilburg een bijhuis van de Penitentiaire
Inrichting Wortel. Binnen het kader van een verdrag tussen Nederland en België werd deze inrichting
ter beschikking gesteld voor strafuitvoering van 650 Belgische gedetineerden. Gezien de bouw van een
aantal nieuwe gevangenissen werd het aantal gedetineerden in Tilburg sinds 2014 afgebouwd tot eind
2016 en werd het project Tilburg stopgezet.
De Penitentiaire Inrichting van Wortel is een afgelegen inrichting. Ze is moeilijk bereikbaar voor zowel
gedetineerden, familieleden als (potentiële) aanbodverstrekkers.

2.3
Regionale werking
De concentratie van vier gevangenissen in de Noorderkempen heeft een aantal gevolgen voor de
organisatie van de hulp- en dienstverlening in elke afzonderlijke gevangenis. De meeste
aanbodverstrekkers zijn regionaal georganiseerd en hun medewerkers zijn actief in de verschillende
gevangenissen. Naast lokale afstemming is er ook in belangrijke mate overleg op regionaal niveau.
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Ondanks de regionale werking, uitwisseling en afstemming werd zowel met dit als het vorige actieplan
door de partners geopteerd om de klemtoon te blijven leggen op de lokale realiteit van elke
gevangenis. Een gezamenlijk beleidsplanningsproces werd in het verleden overwogen, maar omwille
van de specificiteit van elke gevangenis achterwege gelaten. Vanuit efficiëntie en inhoudelijke
overwegingen, blijven we in de toekomst echter in belangrijke mate gezamenlijk in overleg gaan met
de partners van de Vlaamse Gemeenschap.

2.4
Infrastructuur hulp- en dienstverlening
Wortel heeft een ruime waaier aan infrastructurele mogelijkheden: een educatief centrum in het oude
landlopersgedeelte en voldoende gespreks- en groepslokalen in vleugel C. In het educatief centrum
bevinden zich een bibliotheek, computerlokaal, leslokaal, leskeuken, fitness, ruimte voor tafeltennis
en spinning, een schilders- en fietsenatelier. Verder is hier een polyvalente ruimte die voor
uiteenlopende activiteiten (kinderbezoeken, proclamatie onderwijs,…) gebruikt wordt. Met het
educatief centrum beschikt Wortel over een uitgebreide infrastructuur in een mooie omgeving. Het
gebruik van deze infrastructuur kwam de afgelopen jaren hoe langer hoe meer onder druk te staan.
Het educatief centrum ligt buiten het cellulair gedeelte, zowel de bewegingen als de bewaking vragen
extra personeelsinzet. De besparingen die vanuit justitie op vlak van personeel werden opgelegd,
hadden hun weerslag. Sinds het ‘anders werken’ is het avondaanbod hier zo goed als verdwenen.
Daarnaast werden er vanuit veiligheidsoverwegingen ook beperkingen opgelegd m.b.t. het aantal
gedetineerden dat op structurele basis in het educatief centrum tegelijkertijd aanwezig mag zijn (40
gedetineerden). In de vakantieperiodes, als de personeelstekorten zich het meest laten voelen, zijn we
genoodzaakt om het aanbod grotendeels te verschuiven naar locaties waar geen extra bewaking
voorzien moet worden (bezoekzaal, vleugel C, kapel, wandelingen).

2.5
Aanbod hulp- en dienstverlening
De Penitentiaire Inrichting van Wortel beschikt over een uitgebreid hulp- en dienstverleningsaanbod.
Naast een individueel aanbod op cliëntniveau (trajectbegeleiding CAW De Kempen, begeleiding naar
werk VDAB detentieconsulent, Tandem, leertrajectbegeleiding,…) is er een uitgebreid groepsgericht
aanbod op de verschillende domeinen. In het kader van het actieplan 2014-2015 werd extra ingezet
op het uitwerken van een aanbod voor gedetineerden die we met het reguliere hulp- en
dienstverleningsaanbod van de Vlaamse Gemeenschap en tewerkstellingsaanbod van justitie niet of
moeilijk bereiken omwille van allerhande factoren (mentaal, psychisch, attitude, taal). Met het
fietsenatelier (PBa i.s.m. Vélo Leuven) en de tuinwerking (o.a. CAW De Kempen, PXL Hasselt, TerraTherapeutica) wordt op structurele basis aandacht geschonken aan deze doelgroep.
In 2017 zag het hulp- en dienstverleningsaanbod er als volgt uit:
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Cultuur
• Bibliotheek
• Creaworkshops
• Cursus stressbeheersing
• Filmfestival Buiten Beeld
• Gitaar
• Lezing religieus vasten
• Mijn Verhaal
• Muziekoptredens
• Percussieworkshops
• Stand-up-comedy
• Week van de Amateurkunsten
• Zelfstandige oefenmomenten muziek

Gezondheid
• AA
• Groepsaanbod middelengebruik
• Individueel aanbod agressie
• Infosessie Kleurrijk Gezond
• Tandem

Onderwijs
• Access
• Bakker
• Engels
• Examencommissie
• Excel
• Fietsenatelier
• Frans
• Hulpkok
• Multimedia
• Nederlands op de gevangenisvloer CBE
• Nederlands voor anderstaligen CBE (NT2)
• Nederlands voor anderstaligen CVO (NT2)
• Photoshop
• Proclamatie
• Publisher
• Schilder/decorateur
• Schoonmaaktechnieken
• Screenings NT2
• VCA
• Versteltechnieken
• Werk zoeken
• Word

Sport
• Baketbal
• Fitness
• Kubb-tornooi
• Pronostiek Tour de France
• Spinning
• Uni-Hockey
• Voetbal
• Voetbal externe ploeg
• Yoga

Tewerkstelling
• Begeleiding naar werk VDAB
• Wegwijzerproject Vokans

Welzijn
• Bingo
• Contextgerichte activiteiten TB: brunch, spaghettidag
• Crea
• Dankavond vrijwilligers
• Eindejaars- en zomerquiz
• Filmnamiddag
• Groepssessie suïcide Slachtofferhulp
• Herstelfonds
• Kerstfoto's
• Kookworkshops
• Moestuin/tuintherapie
• Music For Life
• Nieuwjaarsbezoekmoment Hapje Tapje
• Ontmoetingsmoment
• Quiz TB
• Regionaal herstelproject RETOER
• Slachtoffer-dader bemiddeling
• Spellenavond
• Thematische kinderbezoeken
• Trjectbegeleiding
• Valentijnsdiner
• Workshop stressbeheersing
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2.6

Anders werken

In het kader van het rationaliseringsverhaal van DG EPI (‘anders werken’) werd in 2016 in Wortel een
oefening gemaakt om de van bovenaf opgelegde personeelsbesparing te realiseren. Het opzet was om
het aantal vroege en late diensten zo veel als mogelijk te beperken ten voordele van meer flexibele
diensten. In het merendeel van de gevangenissen impliceerde dit ook een vroegere avondsluiting.
Vanuit justitie werd het dagschema volledig hertekend, in overleg met de medewerkers van de
Vlaamse Gemeenschap. Het resultaat was een scenario waarin de doelstelling van het actieplan 20162018 rond het vrijwaren van het hulp- en dienstverleningsaanbod in belangrijke mate gerealiseerd
werd (zie 2.10.3).

De eigenlijke start van het ‘anders werken’ vond in maart 2017 plaats, met het hulp- en
dienstverleningsaanbod werden reeds in 2016 een aantal voorbereidingen getroffen. In Wortel werd
een scenario voorbereid waarbij de gevangenisarbeid beperkt werd tot de voormiddag (deeltijdse
tewerkstelling). De intensieve beroepsgerichte opleidingen die tot dan al in de voormiddag
plaatsvonden, werden hier behouden. Het avondaanbod onderwijs werd naar de namiddagen
verschoven, waardoor het merendeel van het hulp- en dienstverleningsaanbod overdag zou
plaatsvinden. Aangezien er voor onderwijs met schooljaren gewerkt wordt, werd de aanpassing reeds
in september 2016 doorgevoerd. De andere aanpassingen, o.a. voor de bibliotheek, werden in maart
2017 gedaan. Het scenario van de deeltijdse tewerkstelling werd om organisatorische redenen na een
week verlaten. Dit bracht met zich mee dat er opnieuw afspraken gemaakt moesten worden m.b.t.
combinatie tewerkstelling en deelname aan hulp- en dienstverlening in de namiddag. Het principe dat
gehanteerd werd, was dat werkers in de voormiddag zoveel als mogelijk aan de slag moesten zijn. In
de namiddag kunnen ze afwezig zijn i.f.v. deelname aan hulp- en dienstverlening. Ook voor de
individuele gesprekken van de medewerkers van de Vlaamse Gemeenschap (trajectbegeleiding,…) en
justitie (PSD) werd vooropgesteld om gesprekken met werkende gedetineerden zoveel als mogelijk in
de namiddag te plannen. Gezien het grotere aantal bewegingen en opdrachten in de namiddag, is het
moeilijker om in de namiddag vlot gedetineerden te spreken.

Aangezien het tijdsbestek waarbinnen hulp- en dienstverlening kan plaatsvinden met de afbouw van
het avondaanbod beperkter werd, in combinatie met een toename van restricties m.b.t. veiligheid
(aantal activiteiten per dagdeel, aantal aanwezigen in educatief centrum,…) en het engagement van
zowel Vlaamse Gemeenschap als justitie om het bestaande aanbod zoveel als mogelijk te vrijwaren, is
het een uitdaging om met het coördinatieteam tot een evenwichtige planning te komen (zie 3.1).
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2.7

SWOT- analyse

Binnen het beleidsteam van 28 maart 2018 werd een SWOT- analyse opgemaakt. We geven het
resultaat hiervan mee. We beperken ons hier tot de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen die aan
de basis liggen van de doelstellingen en acties.

Sterktes
-

-

Zwaktes

Uitgebreid en divers, breed aanbod, ondanks
ontwikkelingen
Structureel aanbod ‘zwakkere’ gedetineerden
(fietsenatelier, tuinwerking)
Goede samenwerking tussen justitie en
Vlaamse Gemeenschap
Werking coördinatieteam
Vaste ploeg PBa’s hulp- en dienstverlening:

-

Onderlinge afstemming tussen domeinen,
spreiding per dag en per jaar
Bezoekaanbod & uren kinderbezoek
Communicatie naar gedetineerden
Interne uitwisseling, communicatie
Strakke plaatje (planning), groot aanbod in
gekrompen tijdsbestek, met toegenomen
restricties op vlak van veiligheid (bewegingen,
aantal groepen en gedetineerden tegelijkertijd)
=> druk op coördinatieteam

Kansen

Bedreigingen

Sleutelfiguren bij personeel, vaste ploeg PBa’s hulp- en dienstverlening
Gedeelde principes partners (binnen-buiten, contact met context, herstel,…)
Veranderende doelgroep: kwetsbaren meer enmeer naar Merksplas, radicalisering
Onderzoek niet-Belgische gedetineerden
Europees project rond participatie (De Rode Antraciet)

Beperkt tijdsblok (planning moeilijker)
Afgelegen ligging
Minder ruimte voor nieuwe initiatieven o.w.v.
strakke planning (anders werken)
Anders werken: groeps- en individueel aanbod
moeilijker te organiseren (meer rekening
houden met bewegingen, tijdsblokken,…)
Omstandigheden, regime,… zorgen ervoor dat
er moeilijk gewerkt kan worden aan bepaalde
problematieken (bijv. druggebruik)
Veranderende doelgroep: kwetsbaren meer en
meer naar Merksplas, radicalisering
Moeilijk contact met buitenwereld
(bereikbaarheid, bezoekuren,…)
Algemene besparingen (justitie, Vl. Gem., …)

-
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2.8

Decreet

Het decreet betreffende de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden formuleert
zes strategische doelstellingen van de hulp- en dienstverlening:
-

de zelfontplooiing van de gedetineerden stimuleren;
het sociale, relationele en psychische evenwicht van de gedetineerden herstellen;
de negatieve gevolgen voor de gedetineerde en zijn directe sociale omgeving, veroorzaakt door en
tijdens de detentie, beperken;
de integratie en participatie in de samenleving na de detentieperiode bevorderen;
een proces van herstel tussen dader, slachtoffer en samenleving stimuleren;
de kans op herval beperken.

Om deze doelstellingen te bereiken, vervult de Vlaamse Regering volgende opdrachten of neemt ze
initiatieven met het oog op de realisatie ervan (dit zijn de strategieën die in het strategisch plan van
2000 waren opgenomen):
-

-

2.9

ze bouwt een kwaliteitsvol en integraal hulp- en dienstverleningsaanbod uit voor gedetineerden
en hun directe sociale omgeving;
ze maakt het aanbod bekend en motiveert gedetineerden om eraan te participeren;
ze ontwikkelt en implementeert samenwerkingsmodellen en organisatievormen om tot een
optimale inbedding en integratie van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest in de
gevangenissen te komen met het oog op de grootst mogelijke efficiëntie en effectiviteit van een
integraal aanbod hulp- en dienstverlening;
ze creëert een draagvlak om hulp- en dienstverlening aan gedetineerden te organiseren bij de
betrokken actoren, de belanghebbenden en de samenleving;
ze implementeert, in samenwerking met de betrokken actoren, een personeels- en
organisatieontwikkelingsbeleid ter ondersteuning van de hulp- en dienstverlenende actoren.

Strategisch plan 2015-2020

Op 17 juli 2015 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams strategisch plan 2015-2020 inzake de hulp- en
dienstverlening aan gedetineerden goed. Het plan legt de prioritaire doelstellingen en actiepunten vast
voor de volgende 5 jaar. Deze legislatuur wordt extra aandacht besteed aan een betere aansluiting van
de hulp- en dienstverlening op de noden van de gedetineerden en geïnterneerden, de voorbereiding
op hun leven na de gevangenis en de aanpak van de radicalisering binnen de muren.
Het is aan het beleidsteam om op lokaal niveau strategische en operationele
beleidsdomeinoverstijgende en – specifieke doestellingen te formuleren. Net als in de vorige
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actieplannen zetten we ook in dit actieplan in eerste instantie in op domeinoverstijgende
doelstellingen, maar die een vertaling kunnen krijgen naar de verschillende domeinen.

2.10

Actieplan 2016-2018

Het actieplan 2016-2018 was opgebouwd rond zes thema’s/doelstellingen:
-

draagvlak
populatieschets
consolideren aanbod
responsabilisering, zinvolheid, maatschappelijk nut en herstel
werken met de context/directe sociale omgeving
integraal aanbod en op maat werken

Aangezien het actieplan 2016-2018 mee de basis vormt voor dit actieplan schetsen we kort de
doelstellingen en acties en geven we informatie over de realisatie ervan.

2.10.1 Draagvlak
Strategische doelstelling:
Het draagvlak voor hulp- en dienstverlening bij personeel (justitie en Vlaamse Gemeenschap) is
versterkt. Communicatie met en betrokkenheid van justitie en Vlaamse Gemeenschap is verbeterd in
functie van een betere werking.
Acties:
1 Met de betrokkenen van het coördinatieteam aansluiten op het ploegcheffenoverleg in functie
van toelichting over het hulp- en dienstverleningsaanbod en feedback vragen over de werking
(bestaand overleg).
2

3
4
5

Eén of meerdere keren per jaar een overleg organiseren met relevante betrokkenen van het hulpen dienstverleningsaanbod (justitie en Vlaamse Gemeenschap) over de werking van de hulp- en
dienstverlening (nieuw overleg).
Organisatie van een beurs hulp- en dienstverlening in functie van informeren van personeel justitie
en Vlaamse Gemeenschap over de hulp- en dienstverlening.
Nieuwsbrief hulp- en dienstverlening.
Raadplegen van de praktijken uit andere gevangenissen, o.a. sleutelfiguren hulp- en
dienstverlening.

Realisatie:
De doelstelling werd grotendeels gerealiseerd. Het krappe personeelsplaatje bij bewaking en het
verhaal van het ‘anders werken’ impliceerden dat het betrekken van bewakend personeel bij
overlegmomenten en andere initiatieven tijdelijk beperkt moest worden (actie 2), op een gegeven
moment na een eerste editie niet opportuun bevonden werd en de doelstelling op een alternatieve
manier gerealiseerd moest worden (actie 3). Voor het informeren van nieuw personeel over de
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werking van de hulp- en dienstverlening werd ervoor gekozen om aan te sluiten op een reeds gepland
overlegmoment. We gingen van start met een nieuwbrief hulp- en dienstverlening (actie 4). Na een
eerste editie werd ook vanuit justitie het initiatief van een nieuwsbrief genomen. In functie van
efficiëntie (tijdsinvestering) en effectiviteit (effectief bereiken van personeel) en de kans om een
gezamenlijk verhaal te schrijven, kozen we ervoor om een bijdrage over de hulp- en dienstverlening
binnen de nieuwsbrief van justitie te integreren. Bepaalde acties werden in hun oorspronkelijke vorm
verdergezet, andere werden aangepast aan de veranderde context. Zo werd in het najaar van 2017
extra ingezet op betrokkenheid van een min of meer vaste groep van PBa’s binnen het educatief
centrum. Zij kregen meer verantwoordelijkheid op vlak van aansturing van de werking, hoofdzakelijk
m.b.t. veiligheid en een goed verloop. De werking sleutelfiguren hulp- en dienstverlening bij bewakend
personeel waar o.a. in de gevangenis van Merkplas een beroep op gedaan wordt, werd in het kader
van actie 5 onderzocht, maar gezien de personeelssituatie op dat moment niet realistisch bevonden.
Met de komst van een min of meer vaste ploeg van PBa’s voor het educatief centrum werd een eerste
aanzet gemaakt voor een werking sleutelfiguren die in dit actieplan wel een plaats krijgt (zie 3.2).

2.10.2 Populatieschets
Strategische doelstelling:
We komen tot een grondige populatieschets van de inrichting.
Acties:
1
2

Bepalen van de populatiekenmerken.
Populatieschets op basis van kwantitatieve (SIDIS suite) en kwalitatieve analyse (bevraging PSD,
TB,…)

Realisatie:
De doelstelling werd in beperkte mate gerealiseerd. Binnen het coördinatieteam en in afstemming met
TB en PSD werd een aantal kenmerken bepaald, zowel kwantitatieve (sommige via SIDIS- suite te
verkrijgen) als kwalitatieve. Het gegeven dat Wortel en Tilburg tot eind 2016 administratief één
gevangenis was, maakte dat het verkrijgen van de gegevens enkel over Wortel via SIDIS- suite niet
vanzelfsprekend was. In het voorjaar van 2018 werd met de griffie afgesproken dat op 4- maandelijkse
basis er een aantal kwantitatieve gegevens zullen getrokken worden. Vanuit kosten-baten overweging
kiezen we ervoor om het aantal gegevens te beperken. Wat het kwalitatieve luik betreft, wordt beslist
om in het voorjaar van 2019 de actie rond het in kaart brengen van ‘geïsoleerde’ gedetineerden van
het actieplan 2014-2015 te herhalen. We hebben immers een structureel aanbod voor deze
doelgroep(en), zijnde het fietsenatelier en de tuinwerking. De voorbije jaren werden heel wat
initiatieven genomen opdat geïnterneerden niet langer in een gevangenis moeten verblijven, maar een
gepast zorgaanbod krijgen. De komst van de forensische psychiatrische centra (FPC) in Gent en
Antwerpen bracht een daling van het aantal geïnterneerden in Turnhout en Merksplas met zich mee.
Daarnaast konden heel wat geïnterneerden terecht in de nieuwe Long stay- afdeling in Bierbeek.iii
Gedetineerden met een mentale of psychiatrische beperking worden hoe langer hoe meer en ook
vanuit Wortel naar Merksplas getransfereerd aangezien er een beroep gedaan kan worden op
vrijgekomen zorg die voorheen voor geïnterneerden werd ingezet. Mocht dit een structureel gegeven
zijn moeten we bekijken welke vertaling dit naar het aanbod in Wortel moet krijgen.
Actieplan 2018 – 2020
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2.10.3 Consolideren aanbod
Strategische doelstelling:
We streven ernaar om het bestaande hulp- en dienstverleningsaanbod te vrijwaren.
Acties:
1 Bij de acties die in het kader van versterken van draagvlak voor hulp- en dienstverlening worden
genomen (ploegcheffenoverleg, overleg hulp- en dienstverlening, nieuwsbrief) zal dit in rekening
gebracht worden.
2
3

Binnen het coördinatieteam wordt voortdurend afgestemd met het oog op vrijwaring van het
aanbod.
Overleg met directie, betrokkenheid bij rationaliseringsoefening justitie.

Realisatie:
Het merendeel van het hulp- en dienstverleningsaanbod kon gevrijwaard blijven. Vanuit de Vlaamse
Gemeenschap en justitie werden de nodige inspanningen geleverd om tot een evenwichtig verhaal te
komen. Het gegeven dat het scenario m.b.t. de deeltijdse tewerkstelling veranderde (zie 2.6), maakte
dat ook m.b.t. de hulp- en dienstverlening bijgestuurd moest worden. Er moesten o.a. afspraken
gemaakt worden m.b.t. combinatie werk en opleiding in de namiddag aangezien er in het
oorspronkelijke scenario in de namiddag niet gewerkt zou worden. In het najaar van 2017 en het
voorjaar van 2018 werd het verloop en de effectieve deelname van o.a. werkers aan het aanbod een
eerste keer bekeken. Het is nog te vroeg om uitspraken te doen wat het laatste betreft, we nemen dit
opnieuw in dit actieplan op. Daarnaast staan we voor de uitdaging om binnen de context van een
beperkter tijdsbestek waarbinnen hulp- en dienstverlening kan plaatsvinden en een toename van een
aantal restricties m.b.t. veiligheid te komen tot een evenwichtige planning die rekening houdt met de
verwachtingen en krijtlijnen van zowel de Vlaamse partners als justitie. Binnen dit verhaal evalueren
we ook de mogelijke drempels tot deelname (zie 3.1).

2.10.4 Responsabilisering, zinvolheid, maatschappelijk nut en herstel
Strategische doelstelling:
We realiseren met het hulp- en dienstverleningsaanbod meer responsabilisering, zinvolheid,
maatschappelijk nut en herstel, zowel wat deelname aan het aanbod als reclassering en overgang naar
buiten betreft.
Acties:
1 Oprichten van een ad hoc werkgroep met vertegenwoordiging van Vlaamse Gemeenschap en
justitie die zich hierover buigt. Hoe kunnen gedetineerden hierbij betrokken worden?
2 Uitvoeren van de voorstellen uit de werkgroep (op niveau van de algemene werking en op niveau
van de domeinen, zowel binnen groeps- als individueel aanbod).
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Realisatie:
In 2016 vond een eerste bijeenkomst van een beperkte ad hoc werkgroep plaats. Op basis van een
SWOT- analyse werd in kleinere groepen stilgestaan bij responsabilisering, zinvolheid, maatschappelijk
nut en herstel. Gezien de personeelssituatie werd ervoor gekozen om niet verder in te zetten op een
structurele werkgroep, wel om op basis van het verzamelde materiaal binnen het coördinatieteam
concrete acties uit te werken. Gedetineerden aanspreken op hun verantwoordelijkheid vraagt een
goede opvolging door zowel de medewerkers van de Vlaamse Gemeenschap als justitie. Zo werd er
extra ingezet op registratie en opvolging van de fitnesslijsten om op basis hiervan gedetineerden te
kunnen aanspreken op afwezigheden. Ook de start met een min of meer vaste ploeg van PBa’s binnen
het educatief centrum maakt communicatie met gedetineerden en medewerkers van de Vlaamse
Gemeenschap gemakkelijker en is een voorwaarde om gedetineerden te kunnen aanspreken op hun
verantwoordelijkheid. Op vlak van zinvolheid werden er uiteenlopende acties ondernemen op
verschillende domeinen. Zo werd met de beroepsgerichte opleidingen (bijv. schilder/decorateur en
schoonmaaktechnieken) regelmatig op locatie (buiten het reguliere leslokaal) gewerkt om een
meerwaarde en zinvolheid te creëren voor zowel de gedetineerden als de inrichting. Er werd in
belangrijke mate domeinoverstijgend gewerkt waarbij ook linken werden gemaakt met de
buitenwereld en goede doelen (herstel). Er vond een pop-up restaurant plaats waarbij door de
cursisten van hulpkok en bakker een diner werd aangeboden aan bezoekers. De opbrengst hiervan
ging naar een goed doel. Daarnaast wordt ook een beroep gedaan op de cursisten ICT voor opmaak
van de uitnodiging voor de proclamatie, een gedetineerde voorziet de maandelijkse activiteitenfolder
van een tekening of cartoon,… We beseffen dat er op vlak van participatie van gedetineerden nog heel
wat stappen gezet kunnen worden. In dit actieplan besteden we hier expliciet aandacht aan (zie 3.4).
In PI Wortel is er de laatste jaren een constante toeleiding naar bemiddeling en het herstelfonds. In
2017 werden 20 gedetineerden aangemeld bij Moderator vzw en dit leidde tot 8 effectieve
bemiddelingen. De inspanningen van zowel de bemiddelaars als van trajectbegeleiding en PSD zijn in
dit kader van bijzonder belang. Voor gedetineerden voor wie tewerkstelling buiten de
gevangenismuren geen optie is wegens de gepleegde feiten of hun verblijfsstatuut is het fietsenatelier
in samenwerking met Vélo Leuven een mogelijkheid. Ook in de toekomst blijven we inzetten op dit luik
van herstel.

2.10.5 Werken met de context/directe sociale omgeving
Strategische doelstelling:
We betrekken de directe sociale omgeving (DSO) van de gedetineerden meer actief bij de hulp- en
dienstverlening en de reclassering van gedetineerden (zowel bij individuele trajecten als het
groepsaanbod).
Acties:
1 Acties CAW De Kempen op niveau van trajectbegeleiding.
2

Naast de bestaande groepsactiviteiten in het kader van affectieve relaties (thematische
kinderbezoeken,…) organisatie van minstens twee activiteiten op andere domeinen waar de
directe sociale omgeving van de gedetineerden betrokken wordt.
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Realisatie:
De acties van trajectbegeleiding werden gerealiseerd. Naast het betrekken van de omgeving van de
gedetineerden bij de uitwerking van de reclassering worden ook activiteiten voor familie of andere
steunfiguren aangeboden: brunch, moederdagbezoek,… Wat de andere domeinen betreft, kregen de
cursisten van hulpkok en bakker, naar analogie met het pop-up restaurant dat in 2016 twee keer
georganiseerd werd, de kans om mensen uit hun directe sociale omgeving uit te nodigen voor een
etentje. Dit ging niet door omwille van een te beperkt aan inschrijvingen. In tegenstelling tot andere
initiatieven die toegankelijk zijn voor een ruime groep van gedetineerden, was het potentiaal aantal
kandidaten eerder beperkt (twee cursusgroepen). Mogelijk speelden er nog andere factoren zoals de
afgelegen ligging of was er effectief geen interesse. Daarnaast worden ook meer kleinschalige
activiteiten georganiseerd op het niveau van de inrichting, waarbij de context indirect betrokken
wordt, bijv. wenskaarten maken binnen ICT- opleiding. In de toekomst blijven we op dergelijke
initiatieven inzetten en mogelijkheden verkennen.

2.10.6 Integraal aanbod en op maat werken
Strategische doelstelling:
We streven naar een meer integrale werking op cliëntniveau door te experimenteren in een aantal
dossiers.
Acties:
1 Selectie van een aantal gedetineerden die zich in de regio zullen reclasseren.
2
3
4

Integraal samenwerken met de betrokken actoren in deze dossiers.
Evaluatie van de samenwerking.
Onderzoeken van de mogelijkheid van de methodiek van het Lokaal Cliëntenoverleg.

Evaluatie:
Door personeelswissels en prioriteiten in het kader van het ‘anders werken’ bij de trekkers van de
doelstelling, werd beslist om voorlopig niet in te zetten op deze doelstelling. We nemen de
oorspronkelijke doelstelling niet over in dit actieplan, maar bekijken een eventuele link met en
opportuniteiten bij de realisatie van de doelstelling rond Brug Binnen – Buiten (zie 3.3).
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3

Doelstellingen en acties 2018-2020

3.1

Planning

Strategische doelstelling :
We realiseren een evenwichtige planning die rekening houdt met de verwachtingen en krijtlijnen van
zowel de Vlaamse partners als justitie en evalueren de drempels tot deelname.
Motivering:
Wortel beschikt over een uitgebreid en gevarieerd hulp- en dienstverleningsaanbod dat de afgelopen
jaren voortdurend in ontwikkeling was. Met het actieplan 2016-2018 stelden we ons voorop om het
bestaande aanbod binnen het verhaal van het ‘anders werken’ zoveel als mogelijk te vrijwaren. Er
werden heel wat inspanningen geleverd om hieraan tegemoet te komen. We zijn hier grotendeels in
geslaagd, maar het stelde en stelt ons voor grote uitdagingen. Het avondaanbod werd grotendeels
verschoven naar de namiddag. Daarnaast werden er bijkomende verwachtingen m.b.t. veiligheid
gesteld: op structurele basis maximaal 40 aanwezige gedetineerden in het educatief centrum,
tegelijkertijd 3 groepen in het educatief centrum, 2 groepen in vleugel C. Dit betekent dat er
tegelijkertijd maximaal 5 groepsactiviteiten kunnen plaatsvinden. Het smallere tijdskader in
combinatie met de veiligheidsvoorschriften, die beiden in de SWOT- analyse als een zwakte of
bedreiging werden benoemd, stellen het coördinatieteam voor de uitdaging om alles ingepland te
krijgen. Daarnaast werd het feit dat er onvoldoende afstemming is tussen de verschillende domeinen
en onvoldoende spreiding van de activiteiten in tijd (dag, jaar) als een zwakte geformuleerd. Naast een
evenwichtig verhaal regime justitie en hulp- en dienstverlening Vlaamse Gemeenschap is het belangrijk
dat er voldoende evenwicht is tussen de verschillende domeinen van de hulp- en dienstverlening.
Het scenario van de deeltijdse tewerkstelling (enkel in de voormiddag) als onderdeel van het ‘anders
werken’ werd om organisatorische redenen verlaten. Dit bracht met zich mee dat er opnieuw
afspraken gemaakt moesten worden m.b.t. combinatie tewerkstelling en deelname aan hulp- en
dienstverlening in de namiddag. Het principe dat gehanteerd werd, was dat werkers in de voormiddag
zoveel als mogelijk aan de slag moesten zijn. In de namiddag kunnen ze afwezig zijn i.f.v. deelname aan
hulp- en dienstverlening. Ook voor de individuele gesprekken van de medewerkers van de Vlaamse
Gemeenschap (trajectbegeleiding,…) en justitie (PSD) werd vooropgesteld om gesprekken met
werkende gedetineerden zoveel als mogelijk in de namiddag te plannen. Gezien het grotere aantal
bewegingen en opdrachten in de namiddag, is het moeilijker om dan vlot gedetineerden te spreken.
We evalueren in welke mate werkende gedetineerden ook effectief deelnemen aan hulp- en
dienstverlening in de namiddag en of er al dan niet drempels zijn tot deelname. De resultaten hiervan
nemen we mee in de planning en de afstemming met justitie. De goede samenwerking tussen justitie
en de Vlaamse Gemeenschap, de werking van het coördinatieteam zijn sterktes, de vaste ploeg PBa’s
hulp- en dienstverlening/sleutelfiguren (zie 3.2) een kans die aangewend kunnen worden in dit
verhaal.
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Acties:
1 Selectie of eventueel opmaak van een gebruiksvriendelijk planningsinstrument voor het hulp- en
dienstverleningsaanbod.
2 Opmaak van een evenwichtige en kwalitatieve planning.
3 Evaluatie van de deelname van werkers aan de hulp- en dienstverlening en bijsturing van de
planning indien nodig en mogelijk.
4 Onderzoeken van de drempels tot deelname aan hulp- en dienstverlening.

3.2

Sleutelfiguren hulp- en dienstverlening

Strategische doelstelling:
We realiseren een betere afstemming op vlak van veiligheid en een vlot verloop van de hulp- en
dienstverlening door het ontwikkelen van een praktijk van sleutelfiguren bij bewaking.
Motivering:
In het actieplan 2014-2015 formuleerden we volgende strategische doelstelling m.b.t. draagvlak: ‘Het
draagvlak voor hulp- en dienstverlening bij personeel (justitie en Vlaamse Gemeenschap) is versterkt.’
Op operationeel niveau: ‘Communicatie met en betrokkenheid van justitie en Vlaamse Gemeenschap
is verbeterd in functie van een betere werking.’ In het actieplan 2016-2018 werd deze doelstelling
behouden. De besparingsmaatregelen die vanuit DG EPI op vlak van personeel werden opgelegd, lieten
zich meer dan ooit voelen. Moeten we personeelsleden overtuigen van het belang van ons aanbod,
onze missie en visie? In het actieplan 2014-2015 en 2016-2018 werd dit bewust achterwege gelaten:
‘Inzetten op het overtuigen van bewakend personeel van het belang van hulp- en dienstverlening lijkt
ons niet de beste piste. We geven de voorkeur aan in communicatie en overleg gaan met bewakend
personeel en hen effectief betrekken, in de hoop te komen tot een betere werking waardoor het
draagvlak voor hulp- en dienstverlening mogelijk op indirecte wijze toeneemt.’ We behouden deze
visie. Het was ook een bewuste keuze om personeel ook als doelgroep te betrekken bij bepaalde
initiatieven die we voor gedetineerden nemen (bijv. pronostiek bij diverse sportevenementen).
Eén van de acties van het actieplan 2016-2018 was het onderzoeken van de piste werking
sleutelfiguren voor hulp- en dienstverlening bij bewakend personeel. Het idee was om, naar analogie
met een praktijk in Merksplas, te werken met vaste aanspreekfiguren voor hulp- en dienstverlening bij
bewakend personeel. Gezien het lopende proces van het ‘anders werken’ werd beslist om hier
voorlopig niet op in te zetten. Wel groeide hoe langer hoe meer het besef dat het werken met een min
of meer vaste ploeg van bewaking binnen het educatief centrum wenselijk was. De werking van het
educatief centrum, waarin het merendeel van het groepsaanbod plaatsvindt, vraagt een specifieke
aanpak van zowel bewakend personeel als de medewerkers van de Vlaamse Gemeenschap. Er werd
een aantal PBa’s bereid gevonden om volledig of deels actief te zijn binnen het educatief centrum. Dit
wordt als een kans gezien. De PBa-begeleidster van het fietsenatelier die vanuit haar rol als PBa reeds
in belangrijke mate betrokken was op de werking, met een bijzondere aandacht voor veiligheid, nam
stelstelmatig een meer aansturende en ondersteunende rol op. Ze kreeg van de gevangenisdirectie
ook het mandaat om mee vorm te geven aan de werking van deze vaste ploeg. De kandidaten van de
vaste ploeg kregen ook de vraag voor welke deelwerkingen of domeinen van de hulp- en
dienstverlening ze zich specifiek wilden engageren, dit naast hun vaste bewakingsopdracht binnen het
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centrum én in eerste instantie vanuit een veiligheidsverhaal. Er vond in het voorjaar van 2018 reeds
een eerste afstemming plaats tussen leden van het coördinatieteam en leden van de vaste ploeg, o.a.
i.f.v. de sportwerking en het onderwijsaanbod. Vanuit dit actieplan willen we de werking van deze
ploeg verder ontwikkelen en op deze manier komen tot een werking van sleutelfiguren. Door de link
die deze personen hebben met hun collega’s en gedetineerden hopen we de vinger aan de pols te
houden en te komen tot een betere afstemming en wederzijdse communicatie én op indirecte wijze
het draagvlak voor hulp- en dienstverlening te vergroten. We informeren de sleutelfiguren over het
aanbod en de werking zodat ze dit mee kunnen uitdragen naar de collega’s van het bewakend kader
en naar gedetineerden. Op deze manier draagt dit ook bij aan de doelstelling rond planning (zie 3.1)
en communicatie (zie 3.4).

Acties:
1 Informeren van de sleutelfiguren over het aanbod en de werking van de hulp- en dienstverlening.
2 Verdere afstemming tussen het coördinatieteam en de vaste ploeg bewaking, zowel met het ganse
team als op het niveau van de deelwerkingen/domeinen.
3 Betrekken van de sleutelfiguren bij initiatieven van de Vlaamse Gemeenschap, bijv. vormingen
Wevo.

3.3

Brug Binnen – Buiten

Strategische doelstelling:
Verkennen van de mogelijkheden Burg Binnen - Buiten door de ontwikkelingen in de
gevangenis van Turnhout op de voet te volgen.
Motivering:
In het actieplan 2014-2015 waren volgende doelstellingen m.b.t. link binnen - buiten
opgenomen. Strategische doelstelling 1: ‘We realiseren een hulp- en dienstverleningsaanbod
waarbij we meer expliciet de link met de buitenwereld maken.’ Deze kreeg volgende
operationele vertaling: ‘We hebben zicht op de lokale organisaties die een aanbod zouden
kunnen hebben binnen de gevangenis en we hebben de nodige stappen gezet om hen toe te
leiden.’ Strategische doelstelling 2: ‘We streven naar een betere continuïteit in de hulp- en
dienstverlening voor, tijdens en na detentie.’ De operationele vertaling: ‘Zicht hebben op hoe
de verschillende diensten/domeinen op dit moment de link maken tussen binnen en buiten en
op basis van deze bevindingen en goede praktijken van andere gevangenissen één of meerdere
experimenten/initiatieven opzetten’. De eerste doelstelling werd in belangrijke mate
gerealiseerd, ook de afgelopen twee jaar werd hier nog op ingezet. De tweede doelstelling
werd niet gerealiseerd. Binnen het actieplan 2016-2018 werd een doelstelling rond integraal
aanbod opgenomen, die ook een link met binnen-buiten had: ‘We streven naar een meer
integrale werking op cliëntniveau door te experimenteren in een aantal dossiers.’ Streefdoel
was om in een aantal dossiers van gedetineerden waarvan verwacht werd dat ze zich in regio
Turnhout zullen reclasseren, betere verbindingen te maken, contacten te leggen tussen de
betrokken actoren in functie van een meer integrale werking en vlottere reclassering. Door
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personeelswissels en prioriteiten in het kader van het ‘anders werken’ bij de trekkers van de
doelstelling, werd beslist om voorlopig niet in te zetten op deze doelstelling.

CAW De Kempen gaat aan de slag met de resultaten van het project Brug Binnen - Buiten dat
in de gevangenis van Antwerpen ontwikkeld werd. Het project had als doelstelling in te zetten
op de ‘brug naar buiten’ aan de hand van een vrijwilligerswerking ter ondersteuning van
formele en informele netwerken van ex-gedetineerden. Het project werd wetenschappelijk
onderbouwd, met een eindrapport dat in 2017 werd voorgesteld tijdens een studiedag. CAW
De Kempen zal zich in eerste instantie focussen op de gevangenis van Turnhout gezien het
regionale aspect. Vanuit Wortel zijn we echter ook geïnteresseerd in de resultaten en
ervaringen en willen we bekijken wat dit voor onze werking kan betekenen. De gedeelde
principes, o.a. over binnen – buiten, werken met de context van gedetineerden en herstel,
werden binnen de SWOT- analyse als een kans benoemd. Het moeilijk contact met de
buitenwereld, omwille van de afgelegen ligging en beperkte bereikbaarheid en
bezoekmogelijkheden werden als een bedreiging gezien.

Acties:
1
2

Opvolgen van de ontwikkelingen op vlak van Brug Binnen – Buiten in de gevangenis van
Turnhout.
Bekijken wat de mogelijkheden voor Wortel zijn.

3.4

Communicatie en participatie

Strategische doelstelling:
De communicatie met gedetineerden over en participatie van gedetineerden aan het hulp- en
dienstverleningsaanbod is verbeterd.
Motivering:
Er worden voortdurend initiatieven genomen om gedetineerden te informeren over het hulp- en
dienstverleningsaanbod: maandelijkse activiteitenfolders van CAW De Kempen, semestriële
onderwijsbrochure van Vocvo, flyers en affiches per activiteit,… Ook in individuele gesprekken met
hulpverleners (TB,…) en medewerkers van justitie (directie, PSD,…) worden gedetineerden
geïnformeerd. Ondanks deze inspanningen werd bij de SWOT- analyse de communicatie ten aanzien
van gedetineerden als een zwakte gezien. De reguliere, schriftelijke en mondelinge
communicatiekanalen zijn mogelijk ontoereikend om gedetineerden goed te informeren. We hebben
echter onvoldoende zicht op de mate waarin gedetineerden geïnformeerd zijn. Ze kunnen
geïnformeerd zijn over het aanbod, maar desondanks beslissen om niet deel te nemen. We zien
communicatie bovendien niet als eenrichtingsverkeer. We bekijken ook hoe de communicatielijn van
gedetineerden ten aanzien van de hulp- en dienstverlening, het coördinatieteam verbeterd kan
worden. Een goede communicatie met gedetineerden is een voorwaarde om te komen tot participatie.
We bekijken de mogelijkheden en vertrekken hierbij van de participatieladder, we ontwikkelen een
visie rond participatie en geven hier uitvoering aan. We halen o.a. inspiratie uit het Europees project

Actieplan 2018 – 2020
hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, Penitentiaire Inrichting Wortel

20

PAC (Prisoners’ Active Citizenship, dec. 2017 – okt. 2019) van de Rode Antraciet dat als kans benoemd
werd binnen de SWOT- analyse.

Acties:
1
Bevraging van gedetineerden en personeelsleden (Vlaamse Gemeenschap, justitie, waaronder
sleutelfiguren hulp- en dienstverlening) over de mate waarin gedetineerden geïnformeerd zijn
en hun stem kunnen laten horen.
2
Opmaak van een communicatieplan op basis van de bevraging.
3
Uitvoering geven aan het communicatieplan
4
Ontwikkelen van een visie en plan rond participatie
5
Uitvoering geven aan het participatieplan

3.6

Cultuur-sensitief beleid

Strategische doelstelling:
We komen tot een meer cultuur-sensitief beleid en hulp- en dienstverleningsaanbod o.b.v. de
aanbevelingen van het FIP²- project.
Motivering:
Vanuit Wortel nemen we deel aan het 4-jarig project FIP² (Foreigners Involvement and Participation in
Prison, feb. 2017 – jan. 2021), dat onderzoek voert naar participatie en inspraak van niet-Belgische
gedetineerden aan activiteiten binnen de gevangenismuren. Het FIP²- project werd binnen de SWOTanalyse als een kans benoemd. Hoewel de gevangenispopulatie zeer divers is op vlak van nationaliteit
en etniciteit, is onderzoek naar deze populatie zeer beperkt. Van de Vlaamse en Brusselse
gevangenissen is Wortel koploper wat het percentage niet-Belgische gedetineerden betreft. 38% van
de populatie heeft de Belgische nationaliteit, 62% niet-Belgisch (waarvan 78,7% geen recht op verblijf
heeft). De uiteindelijke doelstelling van het FIP²-project is het ontwikkelen van een cultuur-sensitief
participatie- en inspraakmodel. In een eerste fase werden alle Vlaamse en Brusselse gevangenissen
bevraagd m.b.t. de projecten en acties die toegankelijk zijn voor niet-Belgische gedetineerden. In een
volgende fase werden interviews afgenomen met niet-Belgische gedetineerden, hulp- en
dienstverleners, PSD en penitentiaire bewakingsassistenten in 4 Vlaamse gevangenissen (Wortel,
Gent, Leuven-Hulp en Dendermonde). De resultaten van deze interviews zijn in het najaar van 2018
beschikbaar en worden door de onderzoekers gepresenteerd in de vier gevangenissen. Het zullen
eerste resultaten zijn, de eigenlijke aanbevelingen m.b.t. een cultuur-sensitief beleid zullen in een later
stadium volgen. We bekijken welke aanbevelingen er gedaan worden m.b.t. het hulp- en
dienstverleningsaanbod en plaatsen deze naast de resultaten van een taalscan die in 2012 in Wortel
door Prisma vzw uitgevoerd werd. Vanuit deze taalscan werden er aanbevelingen gedaan op
verschillende niveaus: op het niveau van het management, de Nederlandstaligen, de anderstaligen en
de fysieke werkcontext. Aan een aantal van deze aanbevelingen werd reeds gevolg gegeven (bijv.
herwerken rapportbriefje, aanbod Nederlands op de gevangenisvloer,…), voor andere was er geen
draagvlak of werd de tijd nog niet rijp bevonden (bijv. ontwikkelen van een taalbeleid,…). De resultaten
van de taalscan werden ook door de onderzoekers bekeken en krijgen binnen deze doelstelling
mogelijk een vervolg. De veranderende doelgroep, met het verhaal van de radicalisering binnen de
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gevangenismuren werd binnen de SWOT- analyse als een bedreiging benoemd. Een cultuur-sensitief
en inclusief beleid kan een preventieve werking hebben m.b.t. radicalisering.

Acties:
1 Bestuderen van de resultaten van het FIP²-project binnen het beleids- en coördinatieteam.
2 Uitvoering geven aan de aanbevelingen van het FIP²-project.
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4

Schematisch

4.1
Planning
Strategische doelstelling: We realiseren een evenwichtige planning die rekening houdt met de
verwachtingen en krijtlijnen van zowel de Vlaamse partners als justitie en evalueren de drempels tot
deelname.
Actie 1: Selectie of eventueel opmaak van een gebruiksvriendelijke planningsinstrument voor het
hulp- en dienstverleningsaanbod.
Trekker
Beleidscoördinator en organisatieondersteuner
Betrokkenen Coördinatieteam
Timing
Najaar 2018 – voorjaar 2019
Actie 2: Opmaak van een evenwichtige en kwalitatieve planning
Trekker
Beleidscoördinator en organisatieondersteuner
Betrokkenen Coördinatieteam
Timing
Continue opdracht tot eind 2020
Actie 3: Evaluatie van de deelname van werkers aan de hulp- en dienstverlening en bijsturing van de
planning indien nodig en mogelijk.
Trekker
Beleidscoördinator en organisatieondersteuner
Betrokkenen Coördinatieteam
Timing
Najaar 2018 – voorjaar 2019
Actie 4: Onderzoeken van de drempels tot deelname aan hulp- en dienstverlening.
Trekker
Beleidscoördinator en organisatieondersteuner
Betrokkenen Coördinatieteam
Timing
Najaar 2019

4.2
Sleutelfiguren hulp- en dienstverlening
Strategische doelstelling: We realiseren een betere afstemming op vlak van veiligheid en een vlot
verloop van de hulp- en dienstverlening door het ontwikkelen van een praktijk van sleutelfiguren bij
bewaking.
Actie 1: Informeren van de sleutelfiguren over het aanbod en de werking van de hulp- en
dienstverlening.
Trekker
Onderwijscoördinator en PBa fietsenatelier
Betrokkenen Coördinatieteam en sleutelfiguren bewaking
Timing
Najaar 2018 eerste keer grondig informeren, nadien continue opdracht tot
eind 2020
Actie 2: Verdere afstemming tussen het coördinatieteam en de vaste ploeg bewaking, zowel met het
ganse team als op het niveau van de deelwerkingen/domeinen.
Trekker
Onderwijscoördinator en PBa fietsenatelier
Betrokkenen Coördinatieteam en sleutelfiguren bewaking
Timing
Continue opdracht tot eind 2020
Actie 3: Betrekken van de sleutelfiguren bij initiatieven van de Vlaamse Gemeenschap, bijv. vormingen
Wevo.
Trekker
Onderwijscoördinator en PBa fietsenatelier
Betrokkenen Coördinatieteam en sleutelfiguren bewaking
Timing
Continue opdracht tot eind 2020
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4.3
Brug Binnen - Buiten
Strategische doelstelling: Verkennen van de mogelijkheden Burg Binnen - Buiten door de
ontwikkelingen in de gevangenis van Turnhout op de voet te volgen.
Actie 1: Opvolgen van de ontwikkelingen op vlak van Brug Binnen – Buiten in de gevangenis van
Turnhout.
Trekker
Teamverantwoordelijke trajectbegeleiding en beleidscoördinator
Betrokkenen Trajectbegeleiding, coördinatieteam en beleidsteam
Timing
2018 en 2019
Actie 2: Bekijken wat de mogelijkheden voor Wortel zijn.
Trekker
Teamverantwoordelijke trajectbegeleiding en beleidscoördinator
Betrokkenen Trajectbegeleiding, coördinatieteam en beleidsteam
Timing
Voorjaar 2010

4.4
Communicatie en participatie
Strategische doelstelling: De communicatie met gedetineerden over en participatie van
gedetineerden aan het hulp- en dienstverleningsaanbod is verbeterd.
Actie 1: Bevraging van gedetineerden en personeelsleden (Vlaamse Gemeenschap, justitie,
waaronder sleutelfiguren hulp- en dienstverlening) over de mate waarin gedetineerden geïnformeerd
zijn en hun stem kunnen laten horen.
Trekker
Beleidscoördinator en organisatieondersteuner
Betrokkenen Coördinatieteam, Vlaamse partners en justitie
Timing
Voorjaar 2019
Actie 2: Opmaak van een communicatieplan op basis van de bevraging.
Trekker
Beleidscoördinator en organisatieondersteuner
Betrokkenen Coördinatieteam, beleidsteam, gevangenisdirectie
Timing
Najaar 2019
Actie 3: Uitvoering geven aan het communicatieplan
Trekker
Beleidscoördinator en organisatieondersteuner
Betrokkenen Coördinatieteam
Timing
Voorjaar 2020
Actie 4: Ontwikkelen van een visie en plan rond participatie
Trekker
Cultuurfunctionaris
Betrokkenen Coördinatieteam, beleidsteam, gevangenisdirectie
Timing
Najaar 2019
Actie 5: Uitvoering geven aan het participatieplan
Trekker
Cultuurfunctionaris
Betrokkenen Coördinatieteam
Timing
Voorjaar 2020
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4.5
Cultuur-sensitief beleid
Strategische doelstelling: We komen tot een meer cultuur-sensitief beleid en hulp- en
dienstverleningsaanbod o.b.v. de aanbevelingen van het FIP²- project.
Actie 1: Bestuderen van de resultaten van het FIP²-project binnen het beleids- en coördinatieteam.
Trekker
Beleidscoördinator
Betrokkenen Coördinatieteam, beleidsteam, gevangenisdirectie
Timing
Voorjaar 2019
Actie 2: Uitvoering geven aan de aanbevelingen van het FIP²-project.
Trekker
Beleidscoördinator
Betrokkenen Coördinatieteam, beleidsteam, gevangenisdirectie
Timing
Najaar 2019 en 2020

i

Het actieplan loopt van juli 2018 tot eind 2020.
Met het decreet hulp- en dienstverlening aan gedetineerden werd in elke gevangenis een beleidsteam
opgericht. In PI Wortel werd het Planningsteam Maatschappelijke Dienstverlening (PMD) omgevormd tot het
beleidsteam.
iii
De Long stay- afdeling in Bierbeek is een afdeling van Sint Kamillus met 30 plaatsen voor mannelijke
geïnterneerden. Het gaat om een doelgroep die niet meer in aanmerking komt voor verdere behandeling en
weinig kans maakt op re-integratie in de maatschappij.
ii
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