Actieplan hulp- en dienstverlening
Hulpgevangenis Leuven
juni 2018 – december 2020

Beleidsteam Hulpgevangenis Leuven

1. Inleiding

Voor u ligt het actieplan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in de Hulpgevangenis van
Leuven, voor de periode juni 2018 tot december 2020. Dit plan bouwt verder op de vorige
actieplannen, met enkele nieuwe accenten die gelegd worden.
Het actieplan kwam tot stand dankzij de inzet van verschillende partners, vertegenwoordigd in
volgende overlegorganen:
-

Beleidsteam
Coördinatieteam
Archipel
Werkgroep activiteiten

Het resultaat van de inzet van al deze partners, is het vertrouwen dat dit actieplan gedragen is door
de verschillende hulp- en dienstverleningspartners. We geloven erin dat de realisatie van de gekozen
doelstellingen en acties zullen bijdragen tot een verbeterde hulp- en dienstverlening aan de
gedetineerden in de Hulpgevangenis.

Actieplan Hulpgevangenis Leuven
2018 - 2020

2

2. Analyse van de context

2.1

Over de gevangenis

a. Het gebouw
De aanbesteding van de Hulpgevangenis van Leuven had plaats in 1865. Ze werd gebouwd als een
stergevangenis volgens de principes van E. Ducpétiaux. De gevangenis werd helemaal in functie van
een individueel afzonderingsregime gebouwd. De naam Hulpgevangenis verwijst, volgens de
toenmalige opvattingen, naar haar functie als arresthuis voor zowel mannen als vrouwen bij de
correctionele rechtbank. In 1923 werd de psychiatrische annex van de Hulpgevangenis in gebruik
genomen. De eerste (beperkte) ateliers voor arbeid in gemeenschap werden opgericht in de tweede
helft van de jaren zeventig. Net als een gemeenschappelijke wandelplaats waarop gedetineerden
vrijuit met elkaar konden praten. Vanaf 1966 werden er geen vrouwen meer opgesloten in de
Hulpgevangenis.
De Hulpgevangenis is een typische stergevangenis met 3 vleugels, waarvan 2 effectief in gebruik voor
het opsluiten van gedetineerden. Sinds 1990 wordt de gevangenis intensief gerenoveerd. Er werd een
nieuwe wandelplaats met een minivoetbalveld aangelegd en meer dan de helft van de cellen werd
reeds gerenoveerd. Eind jaren ‘90 werd een beveiligd inkomsysteem en een nieuw complex met
werkateliers, ruimere bezoek–accommodaties en nieuwe burelen gebouwd. Momenteel zijn er
renovatiewerken bezig aan de directiewoning, centrum en bezoekerswachtzaal. Eind 2019 zullen deze
werken afgerond zijn.
De Hulpgevangenis beschikt in totaal over 131 cellen. Naast individuele cellen is er ook een annex voor
gedetineerden met psychiatrische problemen. Zij leven in een groepsregime.
De infrastructuur die beschikbaar is voor het inrichten van activiteiten voor gedetineerden is beperkt
aangezien de gevangenis gebouwd is in functie van een strikt individueel regime. Dit heeft een grote
invloed op de organisatie van de hulp- en dienstverlening in deze gevangenis. Een goede planning en
afstemming zijn nodig om ervoor te zorgen dat de beperkte ruimte zo efficiënt mogelijk gebruikt
wordt. Het probleem stelt zich vooral bij de ruimtes voor individuele hulp- en dienstverlening
(gesprekslokalen).
Ruimtes ter beschikking:
• Bibliotheek
• Computerlokaal
• Vormings/ontspanningslokaal: polyvalente ruimte
• ‘Cinemazaal’: polyvalente ruimte
• Kapel
• Fitnessruimte
• Kelder voor beroepsopleidingen
• Ruimte ‘oude dienstgang’ voor activiteiten met burgers
• Bezoekzaal voor activiteiten met gedetineerden, burgers of familie
• Gesprekslokalen: 1 voor afwisselend CGG/VDAB/ drughulpverlening/OCMW
• 2 gesprekslokalen voor trajectbegeleiders (in samenspraak met PSD)
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b. Bevolking
De Hulpgevangenis is in hoofdzaak een arresthuis. De afgelopen jaren kenmerkte de Hulpgevangenis
zich echter door een zeer gemengde populatie:
-

Beklaagden (45%)
Veroordeelden (korte straffen, maar ook straffen > 3 jaar) (35%)
Geïnterneerden (20%)

Leuven Hulp had jarenlang te kampen met grote overbevolking. Er verbleven gemiddeld tussen de 170
en de 200 gedetineerden, met pieken tot 220 gedetineerden (versus capaciteit van 131 cellen).
Sinds kort zien we een duidelijke wijziging in populatie, zowel in statuut als naar aantal toe. De
Hulpgevangenis plooit zich stilaan meer en meer toe op de populatie waarvoor ze in 1865 opgericht is.
Er is dan ook een duidelijke verandering in de verhoudingen naar statuut toe te merken.
Populatiecijfer op 6/12/2018 bedraagt 176 gedetineerden:
a.
Geïnterneerden: 3
b.
Voorlopig gehechten en niet-definitief veroordeelden: 76
c.
Veroordeelden: 97
DG EPI hanteert welbepaalde classificatieregels tussen de diverse gevangenissen dewelke de beoogde
populatie bepalen. Veroordeelden dienen zo snel mogelijk over te worden gebracht naar huizen van
strafuitvoering. Dat maakt dat het aandeel beklaagden in de Hulpgevangenis toeneemt, en het aantal
veroordeelden afneemt. Er verblijft echter nog steeds een +- 30% aan veroordeelden. Dit zijn vooral
gedetineerden met straffen tussen de 3 en 5 jaar en met reclasseringsperspectief binnen de regio.
De geïnterneerdenpopulatie in Leuven Hulp neemt ook duidelijk af. Momenteel verblijven er nog een
20-tal geïnterneerden, waarvan 12 op de psychiatrische annex-afdeling (groepsregime), en de anderen
op individuele cellen op een celvleugel. De belangrijkste oorzaak hiervan is de ingebruikname van het
nieuwe forensisch psychiatrisch centrum in Gent. Een aantal geïnterneerden werden overgeplaatst
naar het FPC. Anderen werden overgeplaatst naar de inrichtingen voor sociaal verweer van Merksplas
of Turnhout, waar door de verschuivingen sinds de komst van het FPC ook extra plaatsen vrij kwamen.
Momenteel verblijven er tussen 160 en 190 gedetineerden in de Hulpgevangenis, een duidelijke daling.
Deze wijzigingen qua populatie zorgen voor een grote uitdaging in het organiseren van een hulp- en
dienstverleningsaanbod. De gemiddelde verblijfsduur van gedetineerden in de Hulpgevangenis wordt
immers steeds korter, wat het moeilijk maakt om langer durende trajecten met gedetineerden op te
starten. Hier een goed zicht op krijgen en het aanbod hierop aanpassen, was een belangrijke uitdaging
in het vorige actieplan. Uit de analyse die toen gemaakt werd, bleken dit de belangrijkste kenmerken
van onze populatie:
1. Leeftijd :44% van onze populatie is jonger dan 30 jaar. 47% tussen 30 en 50 jaar,
9% tussen 50 en 70 jaar.
2. Taal: 70% van de populatie wordt als Nederlandstalig geregistreerd in Sidis-suite. 14%
wordt als Franstalig geregistreerd, 6% Engelstalig, 4% andere talen en 6% onbekend.
3. Nationaliteit: 63% van onze populatie is Belg. Andere nationaliteiten die het meest
vertegenwoordigd zijn: Nederlands, Roemeens, Marokkaans. Er zijn tussen 25 en 30
verschillende nationaliteiten aanwezig.
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4. Verblijfsduur : 51% zit op het moment van de meting minder dan 3 maand in Leuven
Hulp. De cijfers qua verblijfsduur blijven over de jaren heen redelijk stabiel. Enkel de
groep veroordeelden > 2 jaar neemt duidelijk af.
5. Ongeveer 30% van onze populatie krijgt nooit bezoek. Sociaal bezoek, bezoek
advocaat, bezoek politie werden niet meegeteld als bezoek.

c. Personeel
De Hulpgevangenis Leuven heeft na de rationaliseringsoefening van 2016 een bewakend kader van
109 voltijds equivalenten. Deze oefening had in Leuven Hulp weinig impact op het regime en de hulpen dienstverleningsmogelijkheden.
Naast het bewakend kader, beschikt de Hulpgevangenis over 28,65 VTE’s administratief personeel:
Directie :
3,80
Administratie: 12,90
Medisch:
5,60
PSD:
5,65
Erediensten: 0,70

2.2

Hulp- en dienstverlening in de Hulpgevangenis
a. Aanbod

Voor een overzicht van het hulp- en dienstverleningsaanbod verwijzen we door naar de
aanbodbrochures, die halfjaarlijks gepubliceerd worden, en de brochure ‘bij wie kan je terecht’.
In de Hulpgevangenis streven we naar een laagdrempelig aanbod op maat van onze populatie. Daarom
gebeurde er tijdens de looptijd van het vorige actieplan hulp- en dienstverlening een grondige analyse
van de populatie. Deze oefening gaf ons een goed zicht op de kenmerken van onze populatie. Er
werden een aantal doelgroepen weerhouden waarop we sterk willen inzetten met het hulp- en
dienstverleningsaanbod:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jonge gedetineerden
Drugverslaafde gedetineerden
Gedetineerden met een psychische problematiek
Kortverblijvers
Anderstalige gedetineerden
Gedetineerden zonder netwerk

Tijdens het vorige actieplan werd al ingezet op het afstemmen van het aanbod op de noden van deze
doelgroepen. Dit proces wordt verder gezet in het huidige actieplan.

b. Organisatie van de hulp & dienstverlening
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Het bijsturen van de vergaderstructuur was een doelstelling uit het actieplan 2016-2018. Deze
doelstelling werd afgerond. De bijgestuurde vergaderstructuur ziet er als volgt uit:

1. Beleidsteam
Samenstelling: beleidscoördinator, directie, cultuurfunctionaris, bemiddelaar Suggnome, expert
detentie VDAB, consulent CGG, onderwijscoördinator, teamverantwoordelijke + directie CAW
Frequentie: 4x/jaar
Inhoud:
•
•
•
•

Opmaak actieplan hulp- en dienstverlening
Evaluatie en bijsturing actieplan
Beleidsontwikkeling hulp- en dienstverlening in lokale gevangenis
Opvolgen algemene ontwikkelingen hulp- en dienstverlening

2. Coördinatieteam
Samenstelling: 2 directieleden, beleidscoördinator, organisatieondersteuner, cultuurfunctionaris,
sportfunctionaris, onderwijscoördinator
Frequentie: 2-maandelijks
Inhoud:
•

Coördinatie, opvolging en uitvoering actieplan hulp- en dienstverlening
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•

Aanpak overkoepelende elementen hulp- en dienstverlening

3. Inhoudelijke domeinwerkgroepen (sport, onderwijs)
Samenstelling en frequentie verschilt per werkgroep
•
•

Beleid: Opvolging en uitvoering domeinspecifieke doelstellingen actieplan – prioriteiten per
domein bepalen
Coördinatie: Beslissingen omtrent aanbod en planning

4. Ad hoc werkgroepen
•

Uitwerking specifiek thema

5. Archipel
Samenstelling: beleidscoördinator, organisatieondersteuner, cultuurfunctionaris, sportfunctionaris,
onderwijscoördinator, vormingsagent
Frequentie: 2-wekelijks
Inhoud:
•
•
•
•
•

Teamoverleg groepsaanbod
Praktische organisatie activiteiten
Linken leggen tussen de verschillende domeinen
Aansturing en opvolging activiteitenfatiks
Opvolgen signalen

6. Voorrapport
Samenstelling: directie, adjudant, beleidscoördinator
Frequentie: 1x/week
Inhoud:
•

Afstemming tussen hulp- en dienstverlening en justitie :
o Bewaking
o Beslissingen budget steunfonds
o Aftoetsen nieuwe initiatieven
o Algemene ontwikkelingen hulp- en dienstverlening signaleren

7. Werkgroep activiteiten
Samenstelling: beleidscoördinator, organisatieondersteuner, cultuurfunctionaris,
sportfunctionaris, onderwijscoördinator, vormingsagent, trajectbegeleider, PSD-lid, Zorgteam-lid,
adjudant, directie
Frequentie: 2-maandelijks
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o
o
o
o
o
o
o

Beslissingen rond aanbod zonder domeinspecifieke werkgroep (welzijn, cultuur,
tewerkstelling, gezondheid)
Uitwisselen signalen tussen verschillende diensten
Informeren verschillende diensten over hulp- en dienstverlening
Samenwerken aan bredere onderwerpen hulp- en dienstverlening die iedereen
aanbelangen  link met actieplan
Breed aftoetsen van nieuwe mogelijkheden/signalen
Een overlegmoment met alle rechtstreeks en onrechtstreeks betrokkenen bij hulpen dienstverlening in de Hulpgevangenis
Forum om rechtstreeks afspraken te maken/beslissingen te nemen met alle
betrokkenen + doorstroom naar betrokken diensten

6. Actieplan hulp- en dienstverlening 2018-2020
a. Een gezamenlijke missie en visie als kader voor de hulp- en dienstverlening
Het beleidsteam werkte in het voorjaar van 2018 een gezamenlijke missie- en visietekst af voor de
hulp- en dienstverlening in de Hulpgevangenis Leuven. Deze past binnen het decreet betreffende de
organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Onze missie en visie luiden als volgt:
Missie
Wij bieden een kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening aan die toegankelijk is voor alle gedetineerden
in de Hulpgevangenis om hen te stimuleren zichzelf te ontplooien en hun competenties te versterken
om zo hun kansen op een succesvolle re-integratie in de maatschappij na detentie te verhogen.
Visie
Wij streven ernaar om verbinding te creëren tussen de gevangenis en de samenleving door integraal
samen te werken zodat gedetineerden geresponsabiliseerd worden om opnieuw te participeren aan
de samenleving en zo in te zetten op herstel en het beperken van recidive.
Enerzijds beoogt dit kader elke medewerker die op één of andere manier bijdraagt tot hulp- en
dienstverlening in de Hulpgevangenis te inspireren. Daarnaast is het de bedoeling dat deze tekst een
concreet werkinstrument wordt voor het team dat de hulp- en dienstverlening in de Hulpgevangenis
organiseert. Voor ieder mogelijks nieuw aanbod zal de toetsing gemaakt worden met de missie en visie
waarvoor de hulp- en dienstverlening in deze gevangenis staat. Zo bouwen we verder aan een
gedragen hulp- en dienstverleningsaanbod op maat van de populatie in de Hulpgevangenis.

b. Proces totstandkoming actieplan
De voorbije jaren zette het beleidsteam belangrijke stappen om de hulp- en dienstverlening
kwaliteitsvol te organiseren, op maat van de specifieke populatie. We kregen beter zicht op de
(wisselende) populatie binnen de Hulpgevangenis, en op welke hulp- en dienstverlening we aan welke
doelgroepen binnen deze populatie willen aanbieden. We zetten in op samenwerking en overleg,
zowel met de partners die actief zijn binnen de gevangenis, als met (nieuwe) partners van buiten de
muren. We herwerkten onze interne organisatiestructuur en verduidelijkten afspraken en procedures.
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Het voorliggende actieplan bouwt voort op de fundamenten die met het actieplan 2016-2018 gelegd
zijn. We focussen op de verdere uitbouw van het aanbod op maat van enkele specifieke doelgroepen,
op de verbinding tussen de gevangenis en de samenleving, en op de inhoudelijke verdieping van het
thema “herstel”.
c. Overzicht van de doelstellingen
In tegenstelling tot het vorige actieplan, bevat het actieplan 2018-2020 geen aparte domeinspecifieke
doelstellingen. Het beleidsteam kiest ervoor om enkel de gezamenlijke prioriteiten verder uit te
werken via het actieplan. Binnen een aantal doelstellingen zijn wel domeinspecifieke acties
gedefinieerd.
Strategische doelstelling 1: Het hulp- en dienstverleningsaanbod sluit zoveel mogelijk aan bij de
noden en behoeften van de populatie in de Hulpgevangenis met het oog op een maximaal
bereik van de beoogde doelgroepen.
Doelstelling 1: Zoveel mogelijk gedetineerden worden geïnformeerd over en betrokken bij de
hulp- en dienstverlening, zowel in groep als individueel.
Doelstelling 2: De hulp- en dienstverlenende partners werken mee aan de ontwikkeling van een
drug(preventie)beleid voor de Hulpgevangenis Leuven.
Doelstelling 3: Het beleidsteam verkent samenwerkingsmogelijkheden binnen en buiten de
gevangenis die een antwoord kunnen bieden op de noden van gedetineerden met psychische
problemen.
Doelstelling 4: De hulp- en dienstverlenende partners ontwikkelen een geïntegreerd aanbod dat
de competenties van jonge gedetineerden versterkt met het oog op hun terugkeer in de
samenleving.
Strategische doelstelling 2: Gedetineerden worden tijdens hun detentie zoveel mogelijk
voorbereid op het leven na detentie.
Doelstelling 1: Binnen elk hulp- en dienstverleningsaanbod dat georganiseerd wordt, hebben de
betrokken hulp- en dienstverlenende partners structureel aandacht voor de verbinding met de
samenleving.
Doelstelling 2: De gedetineerden krijgen (meer) mogelijkheden om de band met hun sociaal
netwerk te versterken.
Doelstelling 3: Het beleidsteam verkent mogelijkheden om extra begeleiding bij vrijlating te
voorzien voor kortverblijvers en zgn. “draaideurgedetineerden”.
Strategische doelstelling 3: De gevangenis en de hulp- en dienstverlening zijn gegroeid als
context die gedetineerden responsabiliseert om te werken aan het herstel van de schade, die
veroorzaakt werd door het misdrijf dat zij gepleegd hebben.
Doelstelling 1: Het beleidsteam onderzoekt hoe zowel het hulp- en dienstverleningsaanbod als de
bredere (gevangenis)werking meer herstelgericht georganiseerd kunnen worden.

d. Concrete uitwerking van de doelstellingen

Actieplan Hulpgevangenis Leuven
2018 - 2020

9

Strategische doelstelling 1: Het hulp- en dienstverleningsaanbod sluit zoveel mogelijk aan bij de
noden en behoeften van de populatie in de Hulpgevangenis met het oog op een maximaal
bereik van de beoogde doelgroepen.
Doelstelling 1: Zoveel mogelijk gedetineerden worden geïnformeerd over en betrokken bij de
hulp- en dienstverlening, zowel in groep als individueel.
Motivering: In het kader van het actieplan 2016-2018 ontwikkelde het beleidsteam een overzicht
van de verschillende deeldoelgroepen binnen de populatie van de Hulpgevangenis, met daaraan
gekoppeld keuzes inzake het aanbod dat ze prioritair willen inrichten. Uit deze oefening is
gebleken dat er een bepaalde groep gedetineerden is die niet bereikt worden met het
groepsaanbod. Deze gedetineerden hebben geen netwerk (binnen of buiten de gevangenis) en
zijn geïsoleerd binnen de gevangenis (ze zonderen zich af, of hebben individueel regime). Eerder
dan in te zetten op het nagaan van wie deze gedetineerden precies zijn en wat hun
beweegredenen zijn om niet deel te nemen, focussen we op een maximaal bereik van alle
gedetineerden door verder in te zetten op ons onthaalbeleid (cfr. opstart i.k.v. vorig actieplan).
Actie 1: Het coördinatieteam bouwt het proactief groepsonthaal verder uit.
Trekker

CORT

Betrokkenen

Hulp- en dienstverleningspartners

Timing

Continu proces

Kosten

Materiaal en/of drukwerk

Indicator
1 groepsonthaal per maand
Actie 2: Het coördinatieteam start een buddywerking op, gekoppeld aan de bibliotheekwerking,
waarbij gedetineerden ingeschakeld worden om andere gedetineerden te bereiken.
Trekker
CORT
Betrokkenen

bibliotheek

Timing

September 2019

Kosten

Te bepalen

Indicator
Draaiboek buddywerking
Actie 3: Het coördinatieteam onderzoekt de mogelijkheden om gedetineerden die niet deelnemen
aan het groepsonthaal, toch te informeren.
Trekker
CORT
Betrokkenen

Te bekijken met CORT

Timing

Voorjaar 2019

Kosten

/

Indicator

Draaiboek opvolging groepsonthaal

Strategische doelstelling 1: Het hulp- en dienstverleningsaanbod sluit zoveel mogelijk aan bij de
noden en behoeften van de populatie in de Hulpgevangenis met het oog op een maximaal
bereik van de beoogde doelgroepen.
Doelstelling 2: De hulp- en dienstverlenende partners werken mee aan de ontwikkeling van een
drug(preventie)beleid voor de Hulpgevangenis Leuven.
Motivering: Het aantal gedetineerden met een verslavingsproblematiek is groot, en momenteel
is het hulpverleningsaanbod beperkt. Alvorens losse initiatieven op te starten, is het belangrijk om
een ruimer drugpreventiebeleid voor de gevangenis uit te werken.
Actie 1: Vertegenwoordigers van de hulp- en dienstverlenende partners nemen actief deel aan de
werkgroep Drugpreventie, die ondersteund wordt door Tandem.
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Trekker

BC

Betrokkenen

OO, TB

Timing

2018

Kosten

/

Indicator
Verslagen werkgroep drugpreventie
Actie 2: De werkgroep drugpreventie verkent samenwerkingsmogelijkheden met partners buiten
de muren o.v.v. drugpreventie en -hulpverlening.
Trekker
Tandem
Betrokkenen

WG drugpreventie

Timing

Voorjaar 2019

Kosten

/

Indicator

Verslagen werkgroep drugpreventie

Actie 3: Het coördinatieteam organiseert vormingssessies voor gedetineerden.
Trekker

CORT (OO)

Betrokkenen

WG drugpreventie, MSOC, De Spiegel

Timing

Najaar 2018

Kosten

Kosten vorming

Indicator

Aantal georganiseerde vormingssessies

Strategische doelstelling 1: Het hulp- en dienstverleningsaanbod sluit zoveel mogelijk aan bij de
noden en behoeften van de populatie in de Hulpgevangenis met het oog op een maximaal
bereik van de beoogde doelgroepen.
Doelstelling 3: Het beleidsteam verkent samenwerkingsmogelijkheden binnen en buiten de
gevangenis die een antwoord kunnen bieden op de noden van gedetineerden met acute
psychische problemen.
Motivering: De Hulpgevangenis heeft een psychiatrische annex en een gespecialiseerd zorgteam.
Het aantal geïnterneerden binnen de populatie daalt al enkele jaren. Tegelijk zijn er veel
gedetineerden met een nood aan psychische ondersteuning. Het aanwezige
hulpverleningsaanbod (o.a. vanuit het CGG) is veel kleiner dan de vraag.
Actie: De hulp- en dienstverlenende partners gaan samen met het zorgteam na hoe de expertise
van dit team beter ingezet kan worden om tegemoet te komen aan de noden en behoeften van
gedetineerden met acute psychische noden.
Trekker
Directie zorgteam
Betrokkenen

Zorgteam

Timing

Voorjaar 2020

Kosten

/

Indicator

Nota samenwerking gedetineerden met psychische noden
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Strategische doelstelling 1: Het hulp- en dienstverleningsaanbod sluit zoveel mogelijk aan bij de
noden en behoeften van de populatie in de Hulpgevangenis met het oog op een maximaal
bereik van de beoogde doelgroepen.
Doelstelling 4: De hulp- en dienstverlenende partners ontwikkelen een geïntegreerd aanbod dat
de competenties van jonge gedetineerden versterkt met het oog op hun terugkeer in de
samenleving.
Motivering: Jonge first offenders vormen een belangrijke deelgroep binnen de populatie van de
Hulpgevangenis. Vanuit de hulp- en dienstverlening stellen we vast dat we hen niet steeds
bereiken. We missen vooral een gecoördineerde aanpak rond deze doelgroep, waar vaak sprake
is van een multiproblematiek. We vinden het belangrijk om alle losse initiatieven op elkaar af te
stemmen om te komen tot een integraal aanbod waarbij gewerkt wordt op verschillende
domeinen en aan verschillende competenties.
Actie 1: We zetten in op de uitbouw van laagdrempelig sportaanbod.
Trekker

SF

Betrokkenen

Sportclubs, sportdienst Leuven, Sportwerk Vlaanderen, …

Timing

Eind 2018

Kosten

Lesgevers + materiaal

Indicator

Overzicht sportaanbod

Actie 2: We zorgen ervoor dat leertrajecten verdergezet worden tijdens de detentie.
Trekker

OC

Betrokkenen

Onderwijsverstrekkers

Timing

2018

Kosten

Opleidings- en materiaalkosten

Indicator
Aantal gecontinueerde leertrajecten
Actie 3: We verkennen samenwerkingsmogelijkheden om een (psycho-)educatief aanbod te
ontwikkelen o.v.v. communicatie, omgaan met agressie, enzovoort.
Trekker
CORT
Betrokkenen

CAW JW, vormingspartners

Timing

September 2019

Kosten

Lesgevers + materiaal

Indicator

Overzicht contacten potentiële samenwerkingspartners

Strategische doelstelling 2: Gedetineerden worden tijdens hun detentie zoveel mogelijk
voorbereid op het leven na detentie.
Doelstelling 1: Binnen elk hulp- en dienstverleningsaanbod dat georganiseerd wordt, hebben de
betrokken hulp- en dienstverlenende partners structureel aandacht voor de verbinding met de
samenleving.
Motivering: Binnen de Hulpgevangenis is er zeker aandacht voor de verbinding met de
samenleving. Er wordt bijvoorbeeld sterk ingezet op activiteiten met burgers. We stellen echter
vast dat de brug binnen-buiten binnen de verschillende domeinen van de hulp- en dienstverlening
nog versterkt kan worden. Er zijn nog veel mogelijkheden om bestaande
samenwerkingsverbanden uit te breiden en ons netwerk nog te versterken met nieuwe partners.
Elk domein heeft hierin een rol te spelen.

Actieplan Hulpgevangenis Leuven
2018 - 2020

12

Actie 1: Elk domein onderzoekt met welke nieuwe partners we kunnen samenwerken om
tegemoet te komen aan oningevulde noden.
Trekker
Domeinverantwoordelijken
Betrokkenen

Domeinwerkgroepen

Timing

Eind 2020

Kosten

/

Indicator
Oplijsting potentiële samenwerkingspartners
Actie 2: We blijven inzetten op activiteiten die de verbinding met de samenleving in de verf zetten
(bvb deelnemen aan een goed doel).
Trekker
CORT
Betrokkenen

Hulp- en dienstverleningspartners

Timing

Gedurende de looptijd van het actieplan

Kosten

Te bepalen

Indicator
Oplijsting activiteiten
Actie 3: Het coördinatieteam werkt mee aan de organisatie van activiteiten in het kader van 150
jaar Leuven Hulp.
Trekker
CORT
Betrokkenen

Directie, werkgroep 150 jaar Leuven Hulp

Timing

Voorjaar 2019

Kosten

Te bepalen

Indicator

Aantal georganiseerde activiteiten

Strategische doelstelling 2: Gedetineerden worden tijdens hun detentie zoveel mogelijk
voorbereid op het leven na detentie.
Doelstelling 2: De gedetineerden krijgen (meer) mogelijkheden om de band met hun sociaal
netwerk te versterken.
Motivering: De steun van de sociale omgeving is enorm belangrijk voor een gedetineerde, zowel
tijdens de detentie als in kader van de re-integratie. Het is voor gedetineerden moeilijk om tijdens
de detentie de band met hun sociaal netwerk te onderhouden en/of herstellen. Vanuit de hulpen dienstverlening willen we dit zoveel mogelijk ondersteunen/ mogelijk maken.
Actie 1: We evalueren de bestaande informatiekanalen voor bezoekers en herwerken deze indien
nodig.
Trekker
CORT
Betrokkenen

Bezoekers, familiebegeleiding CAW, trajectbegeleiders

Timing

Voorjaar 2020

Kosten

Drukkosten

Indicator

Evaluatienota

Actie 2: We organiseren activiteiten voor gedetineerden en hun directe sociale omgeving samen.
Trekker

CORT

Betrokkenen

familiebegeleiding CAW, trajectbegeleiders

Timing

Looptijd actieplan

Kosten

Te bepalen
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Indicator
Aantal activiteiten
Actie 3: We verkennen nieuwe samenwerkingsmogelijkheden voor de begeleiding van het
kinderbezoek.
Trekker
CORT (OO)
Betrokkenen

Organisaties jeugdwerk

Timing

Najaar 2018

Kosten

Kosten begeleiding worden vastgelegd via overeenkomst

Indicator

Overeenkomst met nieuwe partner

Actie 4: De wachtzaal voor bezoekers wordt heringericht en kindvriendelijker gemaakt.
Trekker

CORT

Betrokkenen

Museum M, begeleiding kinderbezoek, CAW

Timing

2020

Kosten

Materiaal

Indicator
Ingerichte bezoekerswachtzaal
Actie 5: We betrekken partners met expertise o.v.v. krachtgericht werken met de context (Lus
vzw, EKC, …).
Trekker
CORT
Betrokkenen

JW

Timing

Voorjaar 2020

Kosten

/

Indicator
Overlegmomenten met nieuwe partners
Actie 6: We betrekken het netwerk van de gedetineerde actief bij zijn (individuele) hulp- en
dienstverleningstraject (bv. ronde tafels CAW).
Trekker
CAW JWW
Betrokkenen
Timing

Looptijd beleidsplan

Kosten

/

Indicator

Aantal gesprekken per jaar

Strategische doelstelling 2: Gedetineerden worden tijdens hun detentie zoveel mogelijk
voorbereid op het leven na detentie.
Doelstelling 3: Het beleidsteam verkent mogelijkheden om extra begeleiding bij vrijlating te
voorzien voor kortverblijvers en zgn. “draaideurgedetineerden”.
Motivering: Beklaagden vormen nog steeds een belangrijk deel van de populatie in de
Hulpgevangenis. Zij verblijven meestal slechts kort in de gevangenis, en worden vaak
onvoorbereid vrijgesteld. Daarnaast zien we een groep zogenaamde ‘draaideur’ gedetineerden
die telkens opnieuw voor een korte periode in de gevangenis terechtkomen.
Deze gedetineerden hebben nood aan extra ondersteuning bij hun vrijlating. Vaak hebben zij geen
of een zeer beperkt sociaal netwerk.
Actie: Het CAW verkent de mogelijkheid om deze gedetineerden extra te ondersteunen bij hun
vrijlating door het inzetten van vrijwilligers.
Trekker
CAW (teamverantwoordelijke JWW)
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Betrokkenen
Timing

Juni 2019

Kosten

/

Indicator

Verslag na verkenning

Strategische doelstelling 3: De gevangenis en de hulp- en dienstverlening zijn gegroeid als
context die gedetineerden responsabiliseert om te werken aan het herstel van de schade, die
veroorzaakt werd door het misdrijf dat zij gepleegd hebben.
Doelstelling 1: Het beleidsteam onderzoekt hoe zowel het hulp- en dienstverleningsaanbod als de
bredere gevangeniswerking meer herstelgericht georganiseerd kunnen worden.
,Motivering:
Actie 1: We participeren actief in het netwerk van Leuven Restorative City.
Trekker

De Rode Antraciet

Betrokkenen

Beleidsteam

Timing

Looptijd actieplan

Kosten

/

Indicator
Deelname overleg en activiteiten
Actie 2: We gaan i.s.m. een externe partner na hoe we herstel concreter kunnen maken in ons
aanbod en in de bredere werking. Op basis daarvan werken we bijkomende acties uit.
Trekker
CORT
Betrokkenen

Johan Deklerck, beleidsteam

Timing

Eind 2020

Kosten

Te bepalen

Indicator
Aantal acties rond herstel
Actie 3: We organiseren jaarlijks een Herstelweek i.s.m. de partners binnen Leuven Restorative
City.
Trekker
CORT
Betrokkenen

Moderator, beleidsteam, netwerk Leuven Restorative City

Timing

Looptijd actieplan

Kosten

Afhankelijk van de activiteiten

Indicator

Georganiseerde activiteiten in kader van herstelweek

7. Verdere opvolging van het actieplan

De algemene opvolging van het actieplan ligt bij het beleidsteam. Het coördinatieteam staat in voor
de uitvoering van het actieplan, indien nodig bijgestaan door andere overlegorganen of partners.
Het beleidsteam bepaalt de volgorde en timing van uitvoering van het actieplan, en stuurt bij waar
nodig. Het beleidsteam ondersteunt het coördinatieteam waar nodig.
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