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Inleidend 
 

Dit is het vierde actieplan hulp- en dienstverlening dat u zult lezen.  

Bij de voorbereiding van dit actieplan zijn we vertrokken vanuit een denkdag waarbij we uitkwamen 
op een aantal thema’s waar we de komende periode op willen inzetten. Het eindresultaat van het 
proces kunt u hieronder lezen. 

We starten met een omgevingsanalyse waarin we meer uitleg geven over de context waarbinnen we 
werken, zowel qua infrastructuur, populatie en ontwikkelingen binnen aanbod hulp- en 
dienstverlening in PI Beveren.  We sluiten de omgevingsanalyse af met een blik op de afgelopen 
actieplannen. Daarna volgt het nieuwe actieplan, dat uitvoering geeft aan het Vlaams Strategisch 
Plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 2020-2025. We verwijzen in ons actieplan dan ook 
actief naar strategische doelstellingen opgenomen uit dit Strategisch Plan. 

Dank aan alle medewerkers voor hun inzet in het tot stand komen van dit actieplan.  

 

Veel leesplezier 

 

Het beleidsteam hulp- en dienstverlening aan gedetineerden – PI Beveren. 

 

Werkten mee aan dit actieplan: 

- CAW Oost-Vlaanderen – JWW: Emilie Verhelst, Marisca D’Hont, Tinneke Voets 
- CGG Adentro: Lise De Block, Machteld De Clercq 
- De Rode Antraciet vzw: Gino Campenaerts en Rob Raymaekers 
- Justitie: Vanessa Bury 
- Moderator vzw: Lien De Clercq 
- Obra|Baken: Leroy Van Goethem 
- VDAB: Elke Achtergaele, Carina Corné 
- VOCVO: Joline Van Steenbergen 
- Gedetineerden Overleg Orgaan (GOO) 
- Dana Mariën (penhouder) 
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Omgevingsanalyse 
 

In de omgevingsanalyse staan we kort stil bij het gebouw, de populatie, het aanbod en de 
ontwikkelingen of processen in de penitentiaire instelling Beveren.  Tot slot werpen we een korte blik 
op de voorgaande actieplannen. Een uitgebreide omgevingsanalyse zou ons te ver leiden. We 
beperken ons tot die elementen die ons relevant lijken. 

Het gebouw 

- De gevangenis is open sinds 2014. 
- Het is een PPS, publiek-private-samenwerking. 
- PI Beveren ligt redelijk afgelegen waardoor de bereikbaarheid beperkt is.  De bereikbaarheid 

met openbaar vervoer is zeer moeilijk. Dit heeft zijn effect op het bezoek.  
- Infrastructureel zijn er veel voordelen. Zo is er op elke veugel een fitness aanwezig en een 

grote sporthal.  Er zijn aparte beroepsopleidingslokalen maar deze liggen zeer afgelegen. Het 
computerlokaal, leslokaal en bibliotheek liggen bij elkaar in de buurt.  Een groot 
multifunctioneel lokaal dient gedeeld te worden met de aalmoezeniers die dit gebruiken als 
lokaal voor erediensten. 

- Er is geen toegankelijk groen voor gedetineerden. 
- Ondanks de grote werkhuizen is er een groot gebrek aan werk. Er is plaats voor 80 werkers in 

gebouw D (gebouw waar de werkhuizen zich bevinden).  Gemiddeld zijn er slechts 35 à 40 
gedetineerden aan het werk. Het voorzien van werk is belangrijk voor het dagritme van 
langgestraften. 

De populatie 

- Er is plaats voor 300 mannelijke gedetineerden.   
- Sinds 2020 verblijven op vleugel E de uithanden gegeven jongeren. 
- Geen overbevolking. 
- Strafmaat is 5 jaar tot levenslang. 
- Veel gedetineerden met moeilijk detentiegedrag.  
- In 2020 zijn er meer dan 60 verwijderingen toegekomen in PI Beveren. 
- 80% van gedetineerden verblijft op een eenpersoonscel met eigen douche en telefoon.  
- Aantal cijfergegevens 

o Leeftijdscategorieën (oktober 2020): 
 18-23 jaar 16 personen 
 24 -30 jaar 66 personen 
 31-34 jaar 64 personen 
 35-39 jaar 63 personen   25tot 40 jaar is grootste groep 
 40-44 jaar 35 personen 
 45-49 jaar 37 personen 
 50-60 jaar 38 personen 
 Plus 60 jaar 20 personen 

o Nationaliteit (cijfers nov 2018) 
 57,7% Belg 
 21,8% Europeaan 
 19,5% Niet-Europeaan 
 1% vluchteling 

o Verblijfstatuut 
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 57,7% Belg 
 42,3 Niet-Belg 

 30,2% recht op verblijf 
 64,3% geen recht op verblijf 
 5,6% onzeker verblijfstatuut 

o Bevolking wettelijke toestand (nov 2020) 
 Beklaagde    13 
 Veroordeeld 3 tot 5 jaar  17 
 Veroordeeld 5 tot 7 jaar  64 
 Veroordeeld 7 tot 10 jaar  79 
 Veroordeeld 10 tot 15 jaar  57 
 Veroordeeld + 15 jaar   21 
 Levenslang    7 
 Andere (TBS, criminele tijdelijke straf, beroep, …) 41 

o Verlaten van de gevangenis (cijfers totaal 2020): 
 21 gedetineerden gingen vrij via strafeinde 
 16 via vervroegde invrijheidsstelling (VI) 
 9 via voorlopige invrijheidsstelling (VLV) 
 9 via VILO (7 via verwijdering en 2 via overlevering) 
 2 als beklaagde (waarvan 1 beklaagde onder Europees mandaat) 
 11 vervroegde invrijheidsstelling door covid-19 

o Daarnaast vertrokken er nog 86 gedetineerden op (tijdelijke) transfer naar een 
andere gevangenis.  
 

o Doelgroepen (link STRAP) – voor deze doelgroepen beschikken we niet over 
cijfergegevens (eind 2020). 

 Veroordeeld zijn voor extremistisch geweld   7 
 Psychische- psychiatrische problematiek geen cijfers 
 Veelplegers (wat is een veelpleger?)  geen cijfers 
 Daders intrafamiliaal en seksueel geweld  

 Cijfers IFG    geen cijfers 
 Zedendelinquenten   geen cijfers 
 Gender gerelateerd geweld  geen cijfers 

 

Aanbod hulp- en dienstverlening en partnerorganisaties 

- De afgelopen zes jaar is er een vast aanbod ontwikkeld: 
o Ontspanningsaanbod focust op de gesloten vleugels. Op de open vleugels zijn er 

voldoende ontspanningsmogelijkheden tijdens het open deurregime. 
o Onderwijsaanbod met focus op basisvaardigheden (Nederlands, leren schrijven en 

lezen en wiskunde), behalen van diploma en beroepsopleidingen. 
o Uitgebreid sportaanbod. Elke vleugel beschikt over een eigen fitness. Elke dag is een 

sportaanbod in de sporthal (voetbal, badminton, volleybal, basketbal). 
o Divers cultureel aanbod met aandacht voor multicultureel aanbod en muziek. 
o Ingebed aanbod met focus op herstel en relatie slachtoffer-dader. 
o Ingebed aanbod op vlak van directe sociaal omgeving (bv. rol vader zijn/ 

voorleesverhalen/ individueel aanbod Keerkring, Kind & Gezin, familiedagen, …) 
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- De netwerkorganisatie breidt verder uit.  
De laatste twee jaar zijn er een aantal nieuwe partners gestart:  

o Leerbegeleiding Lio,  
o Begeleiding VAPH vanuit OBRA/Baken 
o Medewerker Jobroad – toeleiding naar werk (ESF-project ism VDAB) 

- Er kwam ook uitbreiding van inzet CGG (link middelen terro-gedetineerden) en VDAB (link 
individuele sollicitatietraining). 
 

- Uitdagingen op vlak van aanbod en gebouw/infrastructuur: 
o Door uitbreiding team hulp- en dienstverleners ontstaat er druk op de infrastructuur 

en materialen. Zo zijn er op bepaalde momenten een tekort aan dects met 
noodknoppen waardoor gesprekken niet kunnen plaatsvinden. 

o Ook op vlak van groepsaanbod komen we op de grenzen van wat mogelijk is (naar 
lokalen, drukte voor centrum, dects, …). 

- Prison Cloud zorgt voor communicatiemogelijkheden die andere gevangenissen niet hebben. 
o We kunnen bij staking of een lockdown gemakkelijk en vertrouwelijk blijven 

communiceren met gedetineerden. 
o Telefonie op cel in combinatie met 80% eenpersoonscellen is voordeel bij 

overschakelen op telefonische hulpverlening. 
o Bekendmaking voor het aanbod gebeurt via Prison Cloud. 
o Nieuwe mogelijkheden zullen in voorjaar 2021 opgestart worden: online dagboek, 

video-platform en primo, een moodle (hierdoor is gecombineerd onderwijs 
mogelijk). Recent gestart: dagboek en video-platform. 

 

Impact van covid-19 op de hulp- en dienstverlening 

Ook in de omgevingsanalyse kunnen we niet om de pandemie heen. Tot de dag vandaag heeft covid-
19 een grote impact op het hulp- en dienstverleningsaanbod. 

- In 2020 is er slechts een fractie van het groepsaanbod kunnen doorgaan.  De lopende 
opleidingen uit schooljaar 2019-2020 zijn nog steeds niet afgerond.   
Sinds begin november 2020 tot heden is er geen groepsaanbod. 

- Bepaalde activiteiten werden omgevormd tot een individueel aanbod, zoals lessen 
Nederlands en Wiskunde van CBE of de bibliotheek die materiaal levert op cel.  

- Sinds november is er een individueel aanbod, toegankelijk via doorverwijzing door PSD of 
JWW, voor de meest kwetsbare gedetineerden. Binnen dit aanbod zetten we in op 
stressreductie. 

- Veel partners schakelde voor hun individueel aanbod het gebruik van 0800-nummers in. Het 
gebruik van deze nummers in PI Beveren is groot, mede door de vele eenpersoonscellen en 
aanwezigheid van telefonie op cel. 

- Door de pandemie is videobellen toegankelijk geworden voor gedetineerden. 

 

Ontwikkelingen, processen, … laatste jaren. 

Wanneer we stilstaan bij onze werking in PI Beveren merken we op dat er een aantal uitdagingen zijn 
waar we voor staan: 
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- Blijvende aandacht voor kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening. Ook in moeilijkere tijden 
zoals afgelopen periode (covid-19). 

- Grote groep gedetineerden met klein netwerk of waarbij netwerk herstelt dient te worden. 
- Groep gedetineerden die aangeeft eenzaam te zijn. 
- De grote aanwezigheid van drugs binnen de muren.  Veel gedetineerden geven aan onder druk 

gezet te worden om drugs binnen te brengen of te verhandelen. Het is voor gedetineerden 
moeilijk om niet in contact te komen met drugs, wanneer ze hun cel verlaten.   
Deze grote aanwezigheid van drugs heeft zijn impact op gedetineerden, leven en aanbod. 

- Gedetineerden kampen meer dan in de vrije samenleving met allerhande gezondheids-
gerelateerde problemen zoals problematisch druggebruik, depressieve gevoelens maar ook 
roken en overgewicht. Tijdens detentie is er zelden verbetering in dit gedrag. Meer structurele 
aandacht en inzetten van zorg hierop is noodzakelijk en geeft een gezondheidswinst bij de 
gedetineerde zelf maar ook – wanneer hij vrij is – in de samenleving.  (Cf.: Onderzoeksrapport 
gezondheidsprofiel gedetineerden (2015) 

- Het gedetineerdenoverlegorgaan nam een nieuwe doorstart in 2020.  We willen vanuit hulp- 
en dienstverlening blijven inzetten op participatie van gedetineerden.  Het project waarbij 
gedetineerden andere gedetineerden onthalen is niet ingebed geraakt. Belang van afstemmen 
van lopende processen met alle belanghebbende partners is hierbij een aandachtspunt. 

- Vanuit werkgroep herstel is noodzaak geformuleerd om meer verbindend te werken met de 
conflicten die zich voordien binnen de muren zelf. Het betreft conflicten tussen gedetineerden 
onderling en gedetineerden en allerhande medewerkers. Uit deze noodzaak ontstond een 
projectvoorstel. We zochten en vonden bij Groep Intro een partner die ons hierbij wil 
begeleiden en ondersteunen en financiële middelen hiervoor gaat zoeken. De subsidiepartner 
liet eind april 2021 weten een reorganisatie door te voeren en geen nieuwe projecten te 
financieren. We blijven zoeken naar een subsidiekanaal. 

 

Blik op voorgaande actieplannen. 

We kunnen het werk van de periode van de afgelopen jaren zien als het leggen van een fundering 
voor het aanbod in PI Beveren. 

Het eerste actieplan dat we opmaakten was voor de periode 2014-2015. We gingen uitgebreid aan 
de slag met een trendanalyse en uitgebreide interne en externe omgevingsanalyse om uiteindelijk 
drie strategische doelstellingen te formuleren.  Samenvattend komt dit neer op: 

1. Focus op ontwikkeling van onderwijsaanbod dat gedetineerden de mogelijkheid biedt om 
hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. We realiseerde dit door in te zetten op 
samenwerking tussen domein onderwijs en tewerkstelling. Maar ook door divers 
groepsaanbod op vlak van aanleren van basisvaardigheden te realiseren.   

2. Focus op netwerk van gedetineerden. Waarbij we het netwerkt meer willen betrekken op 
leefwereld van gedetineerden. 

3. Focus op samenwerking en kennismaking over domeinen heen.   

In het actieplan van 2016-2018 kozen we ervoor om verder te bouwen op het vorige actieplan.  

1. Op vlak van onderwijs en tewerkstelling kozen we ervoor om de aangetoonde en verworven 
competenties uit de beroepsopleidingen door te geven aan bemiddelaar VDAB.   

2. We hebben verder ingezet op samenwerking en netwerking.  We maakten de 
coördinatiefuncties beter bekend bij personeel (o.a. door wie-is-wie-affiche en opstart 
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nieuwbrieven) en organiseerden netwerkmoment voor medewerkers hulp- en 
dienstverlening.   

3. Tot slot kozen we om in te zetten op participatietrouw en gedetineerden meer aan te 
spreken op hun verantwoordelijkheden.  Dit resulteerde o.a. in duidelijke afspraken rond 
opvolging van gedetineerden.  

In het actieplan van 2018-2020 hebben we gewerkt rond vier thema’s: 

1. Participatie  
2. Geïsoleerde gedetineerden 
3. Directe Sociaal Omgeving 
4. Radicalisering 

We maakten een aparte evaluatie op van dit actieplan.  De conclusie is dat een aantal acties 
gerealiseerd zijn maar de tijdelijke afwezigheid van de beleidscoördinator en komst van covid-19 
hebben gemaakt dat de doelstellingen vervaagden en we niet geëindigd zijn waar we hoopten.  

Naast de actieplannen – waar we in PI Beveren de focus leggen op het domeinoverschrijdend werken 
– hebben we domeinspecifieke uitdagingen die vertrekken vanuit de respectievelijke werkgroepen 
en/of organisaties.    

- Werkgroep directie sociaal omgeving (met uitbouw van uitgebreid aanbod activiteiten voor 
gedetineerde en zijn directe sociaal omgeving, kindvriendelijk maken van bezoek, verkennen 
en opstart individueel aanbod De Keerkring en Kind & Gezin, bevragen van bezoekers rond 
informatienoden, …) 

- Werkgroep herstel (met uitbouw herstelgerichte activiteiten, project herstel kleurt kunst en 
opstart en opvolging herstelfonds, …) 

- Werkgroep welzijn en gezondheid (met uitbouw suïcidemeldpunt, opmaken beleid rond 
risicobepalingen, aanbod gezondheid ism Logo, …) 

- Werkgroep onderwijs & tewerkstelling. 
- Overleg sport 
- Stuurgroep gevangenisbibliotheek. 
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Actieplan 2021-2023 
 

Binnen dit actieplan zullen we rond 5 centrale thema’s werken: 

1) Participatie 
2) Zelfstandigheid van gedetineerden verhogen 
3) Directe sociaal omgeving 
4) Focus op specifieke doelgroepen 
5) Acties komende vanuit gedetineerdenoverlegorgaan (GOO) 
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Participatie 
 

Operationele doelstelling: Gedetineerden hebben inspraak in de uitbouw van hulp- en 
dienstverleningsaanbod en participeren. 

Acties: 

1) Heropstart van sleutelfigurenwerking1.  
2) Activiteiten ontwikkelen voor en door gedetineerden. 
3) Opstart werkgroepen. 

We bekijken in hoeverre en op welke manier gedetineerden kunnen deelnemen aan 
bestaande werkgroepen (sport, cultuur, onderwijs, ontspanning, welzijn, herstel) en/of 
deelnemen aan adhoc werkgroepen rond bepaalde thema’s of activiteiten. 

4) Domeinverantwoordelijke zitten minimum drie keer per jaar samen met sleutelfiguren 
om het aanbod te bespreken. Er kan tevens een vraag gesteld worden aan een specifieke 
organisatie met aanbod in PI Beveren voor overleg.  

Link STRAP 

OD 2.4 Gedetineerden betrekken bij de uitbouw van de hulp- en dienstverlening. 
En link met versterken van competenties van de deelnemers (SD 2). 

 Trekker De Rode Antraciet vzw 

 Betrokkenen Alle actoren Vlaamse Gemeenschap – gedetineerden - justitie 

 Timing 1) Opstart sleutelfiguren is voorzien voor 1/09/2021 – 
structureel.  Maandelijkse bijeenkomst.  

2) Afhankelijk van progressie binnen overleg sleutelfiguren 
3) Opstart is voorzien voor 1/9/2021 – ad hoc georganiseerd. 
4) Opstart najaar 2021 

 Kosten De ontwikkeling van de sleutelfigurenwerking zal op zich geen extra 
kosten met zich meebrengen. Het aanbod dat ontstaat vanuit dit 
overlegorgaan daarentegen wel. We bekijken samen met justitie de 
financiële haalbaarheid van elk voorstel op zich. 

 Indicator - Na elk overlegmoment sleutelfiguren is er een terugkoppeling 
naar en met betrokken actoren (Vlaamse gemeenschap – 
CORT /justitie). 

- 6-maandelijkse evaluatie met de betrokken gedetineerden.  
- Jaarlijkse evaluatie binnen het CORT.  
- Aantal overlegmomenten met sleutelfigurenwerking op 

jaarbasis. We noteren dit binnen verslaggeving CORT. 

 

We hernemen tevens een actie uit ons vorig actieplan, met als doel om in de komende periode 
structurele inbedding te bekomen. 

 
1 Zie vorig actieplan. 
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Operationele doelstelling: Gedetineerden hebben inspraak in de uitbouw van hulp- en 
dienstverlening en participeren.  

Acties: 

Tegen 2023 worden gedetineerden onthaald door medegedetineerden en krijgen hierin uitleg 
over de werking van de gevangenis.  

Link STRAP:  

OD 2.3 – actie 19: Onthaal van gedetineerden. 
OD 2.4 Gedetineerden betrekken bij de uitbouw van de hulp- en dienstverlening. 
En link met versterken van competenties van de deelnemers (SD 2) 

 Trekker De Rode Antraciet vzw 

 Betrokkenen Alle actoren Vlaamse Gemeenschap – gedetineerden - justitie 

 Timing 1/09/2021 – structureel aanbod. 

 Kosten Het onthaal zal op zich geen extra kosten met zich meebrengen. We 
maken gebruik van reeds bestaande mogelijkheden. 

 Indicator Na elk onthaal terugkoppeling met team onthaal (gedetineerden). 

6-maandelijkse evaluatie met team onthaal (gedetineerden). 

6-maandelijkse evaluatie met directie van justitie.  

Jaarlijkse evaluatie binnen het CORT.  

 

Zelfstandigheid van gedetineerden verhogen 
 

Gedetineerden zijn voor veel zaken afhankelijk van hulp- en dienstverlening. Gedetineerden zitten 
vaak met veel vragen die ze opsparen tot een volgend contactmoment met een hulp- of 
dienstverlener. Vaak zijn dit vragen die een gedetineerde zelf zou moeten kunnen opzoeken of 
vragen waar een gedetineerde zelf mee aan de slag zou moeten kunnen gaan. Dit gaat om een breed 
scala aan vragen gerelateerd aan VDAB, onderwijs, JWW, Gedetineerden de mogelijkheid geven een 
aantal zaken in eigen handen te nemen, komt zijn zelfstandigheid ten goede. 

In een gevangenis gebeurt veel communicatie via brieven, folders en/of berichten op prison Cloud.  
Nochtans is dit een omgeving waar veel gedetineerden (meer dan 65%) geen middelbaar diploma 
hebben en er een grote groep laaggeletterden en anderstaligen verblijven. Veel gedetineerden 
ontvangen geschreven materialen waarvan zij de taal niet (volledig) begrijpen. Taal is een belangrijk 
gegeven. En het belang van taal wordt nog vaak onderschat.  

Als we helder communiceren, is de kans groter dat onze doelgroep (de gedetineerden) de boodschap 
beter begrijpen én actie zullen ondernemen. Door heldere taal te gebruiken kunnen we 
gedetineerden hun zelfstandigheid verhogen. 
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Operationele doelstelling: We werken aan de taaltoegankelijkheid.  Tegen eind 2023 
onderzoeken we hoe we het gebruik van helder taalgebruik kunnen verstevigen.  

Acties:  

1) Begin 2021 organiseerden we een opleiding rond helder taalgebruik. We organiseren een 
jaarlijks nazorgmoment waarop brieven, brochures of andere geschreven communicatie 
kan voorgelegd worden aan een expert. 

2) We organiseren in 2022 opnieuw een vorming rond helder taalgebruik voor 
medewerkers die regelmatig schriftelijk communiceren met gedetineerden en/of folders 
opmaken. We betrekken hierbij medewerkers van justitie. 

3) We verkennen de mogelijkheden voor de opmaak van een online tool met hierop 
informatie voor medewerkers over helder taalgebruik. 

4) We inventariseren tips and tricks uit de opleiding en nazorgmomenten in een folder 
en/of affiche en verspreiden deze over de relevante medewerkers.  

5) We duiden taal-antennes aan. Dit zijn personen die de aandacht op de toegankelijkheid 
van taal behouden. De taal-antennes hebben in eerste instantie een signaalfunctie. Zij 
signaleren aan de betrokken dienst dat het taalgebruik in een brief of folder niet 
afgestemd is op de doelgroep.  Er zal in overleg bekeken worden of aanpassing van de 
tekst mogelijk is en of hier ondersteuning in nodig is.  

6) We verkennen de mogelijkheden voor aanspreekpunten per vleugel als hulp bij moeilijk 
taalgebruik (in brieven of brochures). 

7) We maken duidelijke afspraken rond (timing van) up-to-date maken van informatie over 
hulp- en dienstverlening op prison Cloud. 

Link STRAP 

OD.2.1: we zetten in op verdere ontwikkeling van capaciteiten, competenties en kennis van 
gedetineerde. 

SD5. Betere communicatie over aanbod, ook naar de samenwerkingspartners, kan mogelijks 
onrechtstreeks effect hebben op samenwerking. 
 Trekker Beleidscoördinator en onderwijscoördinator 

 Betrokkenen CORT, Beleidsteam 

We roepen expertise in van Centrum voor Basiseducatie en 
Agentschap Inburgering en Integratie van onze regio. 

 Timing Zie actie of indicator. 

 Kosten - Voor organisatie vorming 2022 (=500€) 
- Voor nazorgmomenten 
- Voor opzetten van online tool 
- Voor drukken folder/ poster 

 Indicator 1) De organisatie van een jaarlijks nazorgmoment helder 
taalgebruik in 2021 – 2022 en 2023 

2) De organisatie van vorming helder taalgebruik in 2022. 
3) De uitkomst van verkenning online tool. 
4)  Folder en/of poster met tips and tricks 
5) Aanduiden van taalantennes en hun interventies (we doen 

registratie van interventies gedurende één jaar na opstart). 
6) De uitkomst van verkenning aanspreekpunten hulp bij moeilijk 

taalgebruik. 
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7) Eind 2023 is de informatie over hulp- en dienstverlening op 
prison Cloud up-to-date gemaakt in helder taalgebruik. 

 

De Nederlandse taal machtig zijn opent deuren en maakt het leven, binnen of buiten de muren, heel 
wat gemakkelijker. Ook in de gevangenis van Beveren woont een populatie gedetineerden die geen 
of weinig Nederlands kunnen. Er worden lessen NT2 (= Nederlands voor anderstaligen) aangeboden 
door een CVO. Om aan deze lessen te kunnen deelnemen, wordt er eerst een screening 
georganiseerd. Hierbij doet het Agentschap voor Integratie en Inburgering (AGII) een niveaubepaling 
en profielbepaling van elke kandidaat. Enkel de CVO-profielen kunnen mogelijks starten in een les. 
Het niveau dat het meeste voorkomt, wordt opgestart. Dit heeft enkele gevolgen. Ten eerste vallen 
de gedetineerden met een CBE-profiel uit de boot aangezien een CBE voorlopig geen NT2 aanbod 
geeft. Ten tweede worden de mensen die een ander niveau hebben dan het niveau dat wordt 
ingericht niet bediend.  

Om dit op te vangen onderzoeken we de mogelijkheden van ‘Nederlands op de gevangenisvloer’, in 
navolging van de suggestie van de Vlaamse Leidraad. Een module ‘Nederlands op de 
gevangenisvloer’ wordt opgericht voor NT2-cursisten die (nog) geen aanbod (meer) vinden in het 
reguliere NT2 aanbod voorzien door CVO. Bij deze module hanteren we minder strikte voorwaarden 
ten aanzien van profiel en niveau. Dit heeft enkele voordelen: 

- Nieuwe anderstalige gedetineerden leren snel enkele belangrijke (gevangenis)termen die 
hen versterken en hun zelfstandigheid verhogen.  

- Anderstalige gedetineerden die geen screening deden bij AGII krijgen een aanbod. 
Anderstalige gedetineerden die net toekomen, kunnen vlot instromen in een module 
‘Nederlands op de gevangenisvloer’. Zij moeten dus niet wachten op het volgende 
screeningsmoment van AGII. (= minder strikte voorwaarden t.a.v. niveau) 

- Een module ‘Nederlands op de gevangenisvloer’ maakt geen onderscheid tussen CVO of CBE-
profielen waardoor er minder mensen uit de boot zullen vallen. (=minder strikte 
voorwaarden t.a.v. profiel) 

- Dit aanbod kan een mooie toeleiding of voortraject vormen op de effectieve les NT2 en 
zorgen voor een warmere instroom. Bijvoorbeeld: Een anderstalige gedetineerde heeft een 
beginnersniveau maar CVO richt net een hogere richtgraad in. Dan heeft deze persoon geen 
aanbod en komt hij op een lange wachtlijst. Dit kan opgevangen worden door een module 
‘Nederlands op de gevangenisvloer’.  

- Dit aanbod kan een mooie samenwerking genereren tussen CVO en CBE.  
Een aandachtspunt hierbij is het behalen van een certificaat. Als we alle bovenstaande voordelen 
willen behalen, dient deze module ingericht te worden onder de noemer ‘open module’. Dat maakt 
dat er minder strenge voorwaarden moeten gesteld worden aan profiel en niveau en er dus vrijheid 
is voor de lesgever. Dit heeft ook tot gevolg dat er geen NT2 certificaat kan worden gegeven.  

Operationele doelstelling: We werken aan de uitbouw van een cursus ‘Nederlands op de 
gevangenisvloer’. Tegen eind 2023 hebben we zicht of een cursus ‘Nederlands op de 
gevangenisvloer’ werkt en het aantal gedetineerden die uit de boot valt, op kan vangen.  

Acties: 

1) In juni 2021 plannen we een overleg met de coördinatoren van het CBE, CVO, OC en de 
coördinator van VOCVO.  

2) We brengen de noden en mogelijkheden in kaart: welke doelgroep valt het meest uit de 
boot, hoe kunnen we dit opvangen, wie neemt welke taak op, welke school kan wat 
programmeren, hoe kunnen we samenwerken? 
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3) In september 2021 programmeren we een module ‘Nederlands op de gevangenisvloer’ 
mits we een akkoord en engagement hebben bij de betreffende onderwijspartners (CBE 
en CVO). 

4) In juni 2021 evalueren we de module en sturen we bij naar het volgend schooljaar toe.  
 

Link STRAP 

OD 2.1 We zetten in op ontwikkeling van capaciteiten, competenties en kennis. 

 Trekker Onderwijscoördinator 

 Betrokkenen CORT 

 Timing Opstart Nederlands op de gevangenisvloer is voorzien voor schooljaar 
2021 – 2022 

 Kosten - Aankoop van studiemateriaal en cursussen 
- Afprinten van cursussen 

 
 Indicator Evaluatie aan het einde van het schooljaar 2021-2022.  

Verderzetting afhankelijk van deze evaluatie. 
 

Prison Cloud heeft de mogelijkheid om gedetineerden een aantal zaken zelfstandig te laten 
voorbereiden in functie van de gesprekken met de VDAB-consulent. Door informatie ter beschikking 
te stellen op Prison Cloud en gerichte opdrachten vanuit de VDAB-consulent kan de gedetineerden 
zelf actie ondernemen en maken we hem medeverantwoordelijk voor het vormgeven van zijn 
reclasseringsplan. Het eigen (bewust) denken en de ondernemingszin worden aangewakkerd. De 
gedetineerde wordt meer aan het stuur gezet en krijgt zo een groter gevoel van autonomie. 

Operationele doelstelling: We optimaliseren Prison Cloud als bron of databank van informatie 
met het oog op het verhogen van de zelfredzaamheid van de gedetineerde.  We doen dit vanuit 
oogpunt van de VDAB. 

Acties 

1) We stellen allerhande beroepsfilms beschikbaar op Prison Cloud. 
2) We stellen beroepsfiches beschikbaar op Prison Cloud. 
3) We stellen tips rond opmaak van CV of een sollicitatiebrief beschikbaar op Prison Cloud. 
4) We verkennen de mogelijkheden om routeplanner toegankelijk te maken op Prison 

Cloud. 
Link STRAP 

OD 2.1 We zetten in op ontwikkeling van capaciteiten, competenties en kennis. 

OD 4.4 We brengen de digitale wereld in de gevangenis en zetten in op ontwikkelen van digitale 
vaardigheden. 

 Trekker VDAB 

 Betrokkenen ICT-dienst dg epi 

 Timing Binnen de mogelijkheden van ICT-dienst. 

 Kosten Onbekend bij opmaken van actieplan. 
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 Indicator Aantal keren opvragen dat VDAB-tool werd geraadpleegd op jaarbasis. 

 

Operationele doelstelling: We investeren in zinvolle vrijetijdsbesteding via sport waarbij we 
inzetten op verbinding met de buitenwereld.  Hiervoor zetten we in 2021 een pilootproject 
voetbaltrainer op. 

Acties: 

Gedetineerden bereiden zich door middel van een voetbalproject binnen de muren (opleiding 
hulptrainer) voor op een navolgtraject buiten de muren. Bij dit navolgtraject sluiten ex-
gedetineerden aan als hulptrainer bij de reguliere werking van een aantal betrokkenen clubs. 

Link STRAP 

OD 4.3: We investeren op zinvolle vrijetijdsbesteding via sport en cultuur + verbinding met de 
buitenwereld 

 Trekker De Rode Antraciet vzw/VUB 

 Betrokkenen Belgische voetbalbond, Vlaamse voetbalbond, verscheidene clubs, 
Sport Vlaanderen, gedetineerden, justitie, Vlaamse gemeenschap. 

 Timing September 2021, 8 weken 

 Kosten De kosten worden gedragen door Sport Vlaanderen en De Rode 
Antraciet vzw(begeleiding) en de Vlaamse Voetbalbond (cursus). 

 Indicator Er is een tussenevaluatie op week 4 en een eindevaluatie na afloop. 

 

Directe sociaal omgeving 
 

Operationele doelstelling: Gedetineerden kunnen de contacten met hun directe sociaal 
omgeving (DSO) herstellen, onderhouden en/of verbeteren aan de hand van (groeps)aanbod dat 
in de PIB georganiseerd wordt.  

Acties: 

1. We richten een werkgroep op met vertegenwoordiging uit het sleutelfigurenoverleg. Dit 
ter evaluatie van het bestaande DSO-aanbod en ook om de noden en behoeften in kaart 
te brengen.  

2. Na evaluatie van het bestaande DSO-aanbod, beslissen we waar we op blijven inzetten. 
Dit wordt gecommuniceerd naar de gekende samenwerkingspartners. 

3. ACTIVITEITEN VOOR GEDETINEERDEN 
Dit aanbod zal, indien hiertoe een mogelijkheid is, trajectmatig ingepland worden. Hierbij 
is het van belang dat we de individuele hulpverleners betrekken in de opvolging van de 
gedetineerden. 

4. ACTIVITEITEN VOOR GEDETINEERDEN EN HUN BEZOEKERS 
We bekijken of sleutelfiguren een rol kunnen opnemen in de organisatie en begeleiding 
van laagdrempelig DSO- aanbod waarbij bezoekers mee uitgenodigd worden.  

5. Voor iedere DSO- activiteit wordt er een evaluatiefiche bijgehouden.  
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Link STRAP 

 OD 2.4 Gedetineerden betrekken bij de uitbouw van hulp- en dienstverlening. 
 SD 4. We zetten in op de overgang van het leven binnen en buiten de gevangenis zodat 

de gedetineerde het traject dat hij binnen de gevangenis heeft opgezet, kan verderzetten 
na zijn vrijlating en omgekeerd. We linken deze doelstelling hiermee omdat het netwerk 
ook belangrijk is in functie van re-integratie. 

 Trekker Organisatieondersteuner (= OO) JWW 

 Betrokkenen Team JWW 

 Timing 2021-2022: Actie 1 en 2 

2022 - 2023: Actie 3 en 4 

 Kosten Kosten worden ieder jaar opgenomen in de begroting.  
Voor jaar 2021 werd reeds €4500 voorzien. 

 Indicator - OO bewaart evaluatieverslag. 
- Klankbord via werkgroep die samengesteld werd vanuit de 

sleutelfigurenwerking. 
- Regelmatige bespreking op teamoverleg JWW 
- Terugkoppelmomenten op CORT 

 

Focus op specifieke doelgroepen – aanbod op maat 
 

We hernemen de actie uit ons vorig actieplan rond geïsoleerde gedetineerden.  Uit een oefening in 
2017 bleek dat ongeveer 10% van de gedetineerden in PI Beveren zich geïsoleerd voelt. Een 
doelstelling werd geformuleerd binnen het actieplan 2018-2020 om dit verder te verkennen. Deze 
werd deels gerealiseerd, o.a. door in kaart brengen en bevraging van de deze groep.  

Hieruit bleek dat de groep geïsoleerde gedetineerden zeer divers is, met een duidelijke tweedeling. 
Enerzijds een groep gedetineerden die geen steunend netwerk heeft buiten de muren en anderzijds 
een groep die eenzaam is binnen de muren. De nood om deze doelstelling te hernemen en te 
verkennen wat de mogelijkheden zijn voor deze doelgroep werd geformuleerd.  

Door in te zetten op de meest kwetsbare en geïsoleerde gedetineerden geven we tegelijkertijd 
erkenning aan aantal specifieke doelgroepen die in het Strategisch Plan benoemd worden, namelijk 
de gedetineerden met psychische of psychiatrische problematiek maar ook daders van intra familiaal 
en seksueel geweld. Vooral deze laatste groep is een zeer kwetsbare en geïsoleerde groep in PI 
Beveren. 

We zetten in op gedetineerden met psychische/ psychiatrische problematiek. En formuleren 
concrete acties vanuit CGG Adentro en Obra|Baken. 

Daarnaast formuleren we een actie m.b.t. bekendmaken van aanbod CGG voor gedetineerden die 
veroordeeld zijn voor extremistisch geweld. Dit is sinds kort een kleinere groep in PI Beveren. We 
beperken ons niet tot diegenen die veroordeeld zijn maar verruimen de blik ook naar gedetineerden 
die tekenen van een radicaliseringsproces vertonen. 
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Verder is er een actie m.b.t. de daders voor intrafamiliaal en seksueel geweld. We stellen vast dat 
we geen zicht hebben op aantallen noch op diversiteit op vlak van feiten binnen deze doelgroep. De 
eerste stap zal dan ook inzetten zijn op verkenning en in kaart brengen van de doelgroep. 

Tot slot geven we mee dat we geen actie formuleerden rond de doelgroep ‘veelplegers’. Een 
doelgroep die expliciet vermeld staat in het Strategisch Plan. We wachten op de 
onderzoeksresultaten (zie link STRAP O.D.3.1) om daar acties op te kunnen baseren. 

 

Focus op geïsoleerde gedetineerde of gedetineerde met een extra ondersteuningsnood 

 

Operationele doelstelling: We hebben een aanbod uitgebouwd voor de geïsoleerde 
gedetineerden.  

Acties: 

1) In najaar 2021, begin 2022 verkennen we de noden van ‘geïsoleerde’ gedetineerden.  
Tijdens covid-19 en met komst van zorgwandeling kwam deze groep extra onder de 
aandacht. We bevragen hen naar hun noden. 

2) In mei 2022 bespreken de resultaten tijdens een CORT, verkennen de mogelijkheden 
en zoeken samenwerkingspartners.   

3) We verkennen de mogelijkheid om vrijwilligers in te zetten voor deze doelgroep. 
Link STRAP 

SD3 - Door in te zetten op de meest kwetsbare en geïsoleerde gedetineerden geven we 
erkenning aan aantal specifieke doelgroepen die in het STRAP benoemd worden, namelijk de 
gedetineerden met psychische of psychiatrische problematiek maar ook daders van intra 
familiaal en seksueel geweld. Vooral deze laatste groep is een zeer kwetsbare en geïsoleerde 
groep in de gevangenis. 

 Trekker Beleidscoördinator 

 Betrokkenen CORT 

Actie 3 = JWW 

 Timing 1) Najaar 2021 
2) Mei 2022 
3) Najaar 2022 – inzet vrijwilligers in 2023 (bij positieve 

verkenning) 
 Kosten  

 Indicator 4) Resultaten bevraging 
5) Verslag CORT 
6) Verslag verkenning 

 

Operationele doelstelling: Het scheppen van een veilig klimaat voor gedetineerden met een 
extra ondersteuningsnood door middel van een zorgwandeling.  

Acties: 

1) We voorzien wekelijks op donderdag een zorgwandeling van 13u30 tot 14u30.  
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2) Bij de betrokken partners (kwartierchefs, PA’s, PSD, JWW, directie, 
activiteitenondersteuners…) langsgaan om ons idee voor te stellen.  

3) Bij de gedetineerden die ‘aangemeld’ werden fysiek langsgaan om ons visueel kenbaar te 
maken en de zorgwandeling voor te stellen.  

4) Tijdens de eerste 2 maand van de zorgwandeling gaan we bij de gedetineerde langs op 
de dag zelf om ze uit te nodigen en zichtbaar te zijn. 

5) We evalueren jaarlijks met de betrokken partners hoe de zorgwandeling verloopt.  
6) In najaar 2021 bekijken we mogelijkheid om tweede moment zorgwandeling te voorzien. 

We stemmen hiervoor af met De Rode Antraciet en activiteitenondersteuners. 
Link STRAP 

SD 3 - OD 3.2 We investeren in de detectie van en het aanbod voor gedetineerden met een 
psychische problematiek 

 Trekker Obra|Baken 

 Betrokkenen PBaP, PSD, JWW, CGG, directie, activiteitenondersteuners en De Rode 
Antraciet vzw 

 Timing Wekelijks op donderdag van 13u30 tot 14u30 

 Kosten / 

 Indicator - Aantal zorgwandelingen op een jaar.  
- Realisatie van uitbreiding zorgwandeling 
- Jaarlijks evaluatiemoment, met betrokken partners 

 

 

Gedetineerden met psychische/ psychiatrische problematiek 

 

Operationele doelstelling: Het aanbod aan gedetineerden met een psychische en/of 
psychiatrische problematiek behouden en uitbreiden.  We zetten verder in op wachtlijstzorg. 

Acties met focus op groep-therapeutisch aanbod  

1) We doen een aanzet tot interne inhoudelijke uitwerking van een groep-therapeutisch 
aanbod tegen september 2021 via literatuurstudie en forensisch therapeutische 
expertise in het forensisch team. 

2) We werken in het najaar van 2021 het groeptherapeutisch aanbod inhoudelijk uit. 
3) In het najaar van 2021 vatten we de praktische organisatie binnen de gevangeniscontext 

aan. 
4) Uitvoering van therapeutische groepssessies op regelmatige basis vanaf begin 2022. 

 
Acties met focus op psycho-educatief aanbod  

5) In het najaar van 2021 organiseren we een eerste pyscho-educatieve sessie voor 
gedetineerden. Gedetineerden op de wachtlijst van CGG Adentro krijgen voorrang bij 
deelname aan dit aanbod (onder voorbehoud van de covid19-maatregelen). 

6) Evaluatie eind 2021 
7) Uitvoering van minimaal één psycho-educatieve sessie per jaar vanaf 2022. 

Link STRAP 



20 
 

SD 3 – OD 3.2 We investeren in de detectie van en het aanbod voor gedetineerden met een 
psychische problematiek 

 Trekker CGG Adentro 

 Betrokkenen Samenwerking CORT rond praktische uitwerking groepsaanbod. 

 Timing Zie indicator 

 Kosten Tijdsinvestering 

 Indicator Focus groep-therapeutisch aanbod 

1) Er wordt een literatuurstudie uitgevoerd tegen september 
2021. 

2) Deadline eind 2021: concrete inhoudelijk uitwerking + 
praktische uitwerking. 

3) Aanvang uitvoering therapeutische groepssessies begin 2022 
4) Verslag en evaluatie eind 2022 

Focus psycho-educatief aanbod 

5) Verslag van evaluatie eind 2021 
6) Effectief doorgaan van deze sessie in 2021 – 2022 - 2023 

 

 

Operationele doelstelling: We investeren in specifiek sportaanbod voor gedetineerden met 
psychische/psychiatrische problematiek. 

Acties: 

Tegen eind 2021 voorzien we een Sport-Plus-aanbod. Dit is een sportaanbod voor gedetineerden 
met een psychische problematiek dat enkel toegankelijk is op doorverwijzing. 

Link STRAP 

SD 3 – OD 3.2 We investeren in de detectie van en het aanbod voor gedetineerden met een 
psychische problematiek 

SD5: multidisciplinaire aanpak 

 Trekker De Rode Antraciet vzw 

 Betrokkenen CGG – Obra|Baken – JWW – PSD / Justitie 

 Timing 1/10/2021 – structureel. Wekelijks aanbod.  

 Kosten De ontwikkeling van het sport-plus aanbod zal op zich geen extra 
kosten met zich meebrengen omdat het deel uitmaakt van het 
reguliere sportaanbod. Eventueel klein materiaal kan bekostigd 
worden door DRA of langs het steunfonds/justitie. 

 Indicator Effectieve realisatie van het aanbod 
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3-maandelijks overleg met betrokken organisaties in eerste jaar van 
opstart. Nadien volgt jaarlijkse evaluatie. 

6-maandelijkse evaluatie met de betrokken gedetineerden. 

 

Gedetineerden veroordeeld voor extremistisch geweld of signalen van een radicaliseringsproces 
vertonen 

Operationele doelstelling: Preventie van een radicaliseringproces tijdens detentie. Inclusie van 
deze doelgroep. 

Motivatie: Gedetineerden met een terro-statuut die worden aangemeld worden prioritair 
gescreend. Begeleiding wordt prioritair opgestart bij aanwezigheid van een hulpvraag voor CGG.  
Doel is om bij de verwijzers deze werking blijvend onder de aandacht te brengen, waarbij er 
prioritair wordt ingezet op de inclusie van deze doelgroep.  

CGG zet in op vroeg interventie bij een mogelijk radicaliseringsproces door onder de aandacht te 
brengen bij de verwijzers dat men ook aan de slag gaat met gedetineerden waarbij signalen van 
een radicaliseringproces opgemerkt worden. 

CGG zet in op zorgcontinuïteit door de verwijzers te informeren dat gedetineerden met terro-
statuut aangemeld kunnen worden voor begeleiding na detentie. 

Acties: 

1) Schriftelijke communicatie over onze werking met deze doelgroep naar verwijzers in de 
gevangenis in het najaar van 2021. 

2) Mondelinge toelichting van onze werking met deze doelgroep tijdens een 
verwijzeroverleg in het najaar van 2021. 

Link STRAP: 

OD 3.1. Via disengagementtrajecten op maat van de gedetineerden zetten we in op de 
samenwerking met DG EPI op de aanpak van radicalisering binnen de gevangenissen. 

 Trekker CGG Adentro 

 Betrokkenen Doorverwijzers + beleidscoördinator 

 Timing Behoud huidige middelen CGG Adentro. 

 Kosten Tijdsinvestering 

 Indicator 1) Jaarlijkse cijfers vanuit project disengagement (eerste cijfers 
worden verzameld begin 2022). 

2) Op basis van de cijfers volgt er een evaluatie, waarvan verslag 
wordt opgemaakt (voorjaar 2022). 
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Daders seksueel geweld en intrafamiliaal geweld 

 

Operationele doelstelling: We besteden aandacht aan daders van seksueel geweld en 
intrafamiliaal geweld door de doelgroep in de gevangenis van Beveren in kaart te brengen en een 
mogelijk hulpaanbod te exploreren. 

Motivatie: We hebben momenteel geen zicht op het aantal daders van IFG en seksueel geweld 
er in onze gevangenis verblijven. Het lijkt ons interessant om dit eerst in kaart te brengen zodat 
we weten over hoeveel personen dit gaat.  

Buiten detentie is er een intersectoraal aanbod (CAW, CGG, Obra|Baken) voor daders van 
seksueel geweld. Ook voor daders van IFG is er wel wat in beweging gekomen o.a. met de family 
justice center.  We volgen deze evoluties op en bekijken wat dit voor onze doelgroep in de 
gevangenis kan betekenen.  In deze fase is het louter verkennen en onderzoeken.   

Acties: 

1) We brengen in kaart hoeveel daders van intrafamiliaal en seksueel geweld er verblijven 
in de gevangenis van Beveren. 

a. We bekijken hoe we de doelgroep in kaart kunnen brengen?  
b. Over welke informatie beschikken we? 
c. Wie kan ons informatie aanleveren? 

2) We onderzoeken wat een mogelijk aanbod kan zijn t.a.v. deze daders. 
We brengen hiervoor het aanbod van buiten detentie in kaart. 
We bekijken of dit aanbod iets kan betekenen voor gedetineerden in PI Beveren. 

3) We volgen maatschappelijke evoluties t.a.v. deze thematiek op. 

Link STRAP 

SD 3 met mogelijke link op termijn naar O.D3.4 We investeren in een aanbod voor daders 
intrafamiliaal geweld en seksueel geweld 

 Trekker Het beleidsteam 

 Betrokkenen PSD/Justitie 

 Timing 1) Najaar 2021 – zomer 2022 
2) 2022 -2023 
3) 2022-2023 

 Kosten Tijdsinvestering 

 Indicator - Doelgroep is in kaart gebracht. 
- Thema is geagendeerd op beleidsteam en CORT 
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Acties komende vanuit gedetineerdenoverlegorgaan 
 

De gedetineerden uit het gedetineerdenoverlegorgaan (GOO) stelden in 2020 de vraag om betrokken 
te worden bij de opmaak van het actieplan.  Omwille van covid-19 konden we lange tijd niet fysiek 
met hen samenkomen. In april 2021 zaten e een eerste maal samen.  Uit dit gesprek bleek dat de 
gedetineerden uit GOO hun stem en bijgevolg de stem van de gedetineerden in PI Beveren een 
plaats wensen te geven binnen dit actieplan.  

Uit de gesprekken nadien met hen en via gebruik te maken van vraagverheldering werden volgende 
acties geformuleerd: 

 

Operationele doelstelling: Verkenning van mogelijkheid om infosessies en intakes – gelinkt aan 
drughulpverlening - te laten verlopen binnen de muren. 

Motivatie: We willen de drempel naar geestelijke gezondheid en specifiek verslavingszorg 
verlagen.  

Acties: 

1) Verkennen bij Tandem naar welke drughulpverlening veel gedetineerden in PI Beveren 
na detentie worden doorverwezen.  We kiezen 2 organisaties uit. 

2) Verkennen welke mogelijkheden van samenwerking er zijn met deze twee organisaties. 
We bekijken met sleutelfigurenwerking of zij aanwezig willen zijn op dit overleg. 

3) Uitwerken en implementeren van de mogelijkheden. 
Link STRAP:  

OD2.4 gedetineerden betrekken bij de uitbouw van hulp- en dienstverlening 

OD 3.2 investeren in de detectie en aanbod voor gedetineerden met psychische problematiek, 
inclusief verslavingsproblematiek 

 Trekker Beleidscoördinator 

 Betrokkenen Tandem, CGG, JWW, PSD/Justitie  

 Timing 1) Voorjaar 2021 
2) Najaar 2021 
3) 2022  

 Kosten Mogelijke kosten worden ieder jaar opgenomen in de begroting.  

 Indicator 1) Overleg heeft plaatsgevonden – 2 organisaties gekozen om 
verdere verkenning mee op te nemen. 

2) Verslag van verkenning. 
3) Aanbod is effectief doorgegaan. 
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Operationele doelstelling: We investeren in aanbod voor gedetineerden met een 
agressieproblematiek. 

Acties: 

We organiseren twee keer per jaar een aanbod agressieregulatie. 

Link STRAP 

OD2.4 gedetineerden betrekken bij de uitbouw van hulp- en dienstverlening 

SD3. Binnen de hulp- en dienstverlening besteden we bijzondere aandacht aan bepaalde 
doelgroepen. 

 Trekker Cultuurfunctionaris De Rode Antraciet vzw 

 Betrokkenen JWW, CGG, PSD/Justitie 

 Timing  

 Kosten Mogelijke kosten worden ieder jaar opgenomen in de begroting.  

 Indicator Het aanbod is effectief doorgegaan. 

 


