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Voorwoord

Voor u ligt het actieplan van de Centrale Gevangenis van Leuven. Het is het resultaat van een proces
binnen het beleidsteam. Met de diverse partners uit het beleidsteam werden de doelstellingen
geformuleerd voor de komende jaren.

Mijn dank gaat dan ook uit naar elkeen die een bijdrage geleverd heeft aan dit actieplan. Het is een
ambitieus plan geworden waar de focus ligt op samenwerking en afstemming. Door een betere
afstemming willen we de dienstverlening aan gedetineerden verder uitbouwen en de beperkte
middelen efficiënt inzetten. Op die manier hopen we nog beter tegemoet te komen aan de noden
van de gedetineerden die verblijven in de Centrale Gevangenis van Leuven en hen beter voor te
bereiden op een terugkeer naar de samenleving.

Ik kijk dan ook uit naar de komende jaren waarin we met z’n allen de doelstellingen en de acties in de
praktijk uitwerken.

Karen De Win
Beleidscoördinator – Voorzitter beleidsteam
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Inleiding
Het actieplan werd opgemaakt door het beleidsteam van de Centrale Gevangenis van Leuven. Aan de
hand van de omgevingsanalyse en de klemtonen in het strategisch plan, werden de lokale
doelstellingen en acties geformuleerd. Hierbij werd gekozen om zoveel mogelijk in te zetten op reeds
lopende processen en op uitdagingen die vanuit de omgevingsanalyse naar boven komen.

Het beleidsteam is als volgt samengesteld:
-

Bibliotheek - bibliotheekmedewerker
CAW - organisatieondersteuner
CAW - teamverantwoordelijke JWW
CGG - beleidsverantwoordelijke forensische zorg
De Rode Antraciet - cultuurfunctionaris
De Rode Antraciet - sportfunctionaris
Groep Intro – Coach - vormingswerker
Moderator - herstelbemiddelaar
VDAB – Expert Detentie
VOCVO - onderwijscoördinator
Gevangenisdirectie
Beleidscoördinator

Bart Dils
Anne Verbraeken
Philippe Jacob
Bart Van Hoof
Sabine De Bock
Ine Melis/Lonne Stockmans
Ruth Jansen
Bram Vandroogenbroeck
Nele Rapol
Lien Creemers
Kim Huyghens
Karen De Win

Het actieplan is opgebouwd uit een omgevingsanalyse, de doelstellingen en een beschrijving van het
overlegmodel. In de bijlage vindt u meer gedetailleerde cijfergegevens die in de omgevingsanalyse
gebruikt worden.
In het eerste hoofdstuk wordt kort stilgestaan bij een aantal zaken die aangeven waar de uitdagingen
liggen voor de Centrale Gevangenis van Leuven. Volgende elementen komen aan bod: het gebouw,
de populatie, het regime en het hulp- en dienstverleningsaanbod. Verder wordt het actieplan 20182020 geëvalueerd en krijg je een overzicht van de lopende processen en de uitdagingen.
Het tweede hoofdstuk zoomt in op de doelstellingen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen
gezamenlijke doelstellingen (deze hebben betrekking op het geheel van de hulp- en dienstverlening
en specifieke doelstellingen. Doelstellingen zijn specifiek als ze betrekking hebben op één bepaald
domein, één bepaalde doelgroep of betrekking hebben op één organisatie. In een laatste paragraaf
wordt de verhouding tussen het lokale actieplan en het bovenlokale strategische plan beschreven.
Het derde en laatste hoofdstuk geeft dan een overzicht van de overlegstructuur.
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Omgevingsanalyse
In de omgevingsanalyse wordt kort stilgestaan bij de Centrale Gevangenis van Leuven: het gebouw,
de populatie, het regime en het hulp- en dienstverleningsaanbod. Een uitgebreide omgevingsanalyse
voor de Centrale Gevangenis van Leuven zou ons te ver leiden. Vandaar dat we ons beperken tot die
elementen die relevant zijn voor het verdere actieplan.
In het tweede deel van de omgevingsanalyse wordt de evaluatie gemaakt van het vorige actieplan en
stilgestaan bij de processen die momenteel lopende zijn. Zij zullen voeding geven aan de
doelstellingen voor de komende jaren.

De Centrale gevangenis van Leuven – het gebouw
De Centrale Gevangenis van Leuven werd in 1860 geopend. Het is een typevoorbeeld van een
Ducpétiaux gevangenis met een centrum en zes vleugels. Het werd gebouwd met het oog op de
individuele afzondering van de gedetineerde. In de loop der jaren evolueerde de kijk op de
gevangenisstraf van individuele afzondering naar meer een gemeenschapsregime.
Er werden werkhuizen bijgebouwd, de individuele leeuwenkooien werden vervangen door een
collectieve wandeling en er werden ruimtes vrijgemaakt voor activiteiten en gesprekken met
gedetineerden.
Hieronder wordt dieper ingegaan op de meest recente aanpassingen aan het gebouw en de
beperkingen die het met zich meebrengt.
Een aantal jaar geleden werd een nieuwe keuken gebouwd en een nieuw werkhuis. Dit maakt dat er
qua infrastructuur voldoende capaciteit is om de gedetineerden te laten werken en
beroepsopleidingen in de werkateliers te organiseren.
Vleugel B werd volledig vernieuwd en aangepast aan de huidige visie op vrijheidsberoving. In de loop
van 2020 werd deze in gebruik genomen. De vleugel beschikt over een eigen wandeling waar een
tuin van gemaakt werd. Daarnaast is er ook een keukentje, een wasplaats en een polyvalente ruimte.
Op die manier wordt het gemeenschapsregime meer gepromoot en de gedetineerde aangezet om
zelf verantwoordelijkheid op te nemen.
Vleugel F werd volledig ingericht als vleugel voor activiteiten en diensten. Er verblijven geen
gedetineerden meer op deze vleugel. Er zijn ruimtes voor gemeenschappelijke activiteiten:
bibliotheek, toneelzaal, leslokalen. Verder zijn er ook gesprekslokalen en de bureaus van
verschillende diensten bevinden zich er. Daarnaast werden er ook lokalen voorzien voor virtueel
bezoek

Actieplan Centrale Gevangenis
2021 – juli 2023

5

De Centrale gevangenis van Leuven – de populatie
De Centrale Gevangenis van Leuven kende tot voor kort een populatie van 300 langgestrafte
mannelijke gedetineerden. Sinds de opening van Vleugel B werd de populatie uitgebreid. De
dagpopulatie op 14 januari 2021 bedraagt 414 waarvan er 377 effectief in de gevangenis verblijven.
Volgende gegevens kunnen we uit de cijfers halen van 14 januari 2021:
-

17 personen zitten vast omwille van een herroeping van een modaliteit – op een populatie
van 377 gedetineerden is dit een minderheid
15 gedetineerden hebben een TBS-maatregel
88 gedetineerden (of 23%) heeft geen recht op verblijf in België

Zoals gezegd is Leuven Centraal bedoeld voor langgestraften. Gebaseerd op cijfers van maart 2020
krijgen we volgend beeld:
-

Levenslang:
+ 15j:
10-15:

14%
12%
18%

In maart 2021 ziet dat er lichtelijk anders uit
-

Levenslang
+ 15j
10-15

12%
11%
16%

Met de opening van Vleugel B en de uitbreiding van de populatie zien we dat er procentueel meer
kortgestraften (straffen onder 10 jaar) naar Leuven Centraal komen. Het zijn uiteraard twee
momentopnames en het feit dat gedetineerden in grotere aantallen naar Leuven Centraal gekomen
zijn door de capaciteitsuitbreiding kan ook een rol spelen. Met een jaarlijkse momentopname
kunnen we deze evolutie opvolgen.
Naast de strafmaat hebben we ook gekeken naar de verblijfsduur. Hoelang zijn de gedetineerden die
op 8 maart 2021 in Leuven Centraal verbleven er al? De meeste aan één stuk, een aantal met
tussenposes (tijdelijke transfer naar een andere gevangenis of voorwaardelijke invrijheidsstelling). De
capaciteitsuitbreiding in 2020 maakt wel dat een groot deel van de populatie (33%) nog maar minder
dan een jaar in Leuven Centraal verblijft.
46 gedetineerden (11%) verblijven reeds meer dan 10 jaar in Leuven Centraal. Slechts een
minderheid van deze groep verlaat op regelmatige basis de gevangenis. De meerderheid zijn mensen
die een levenslange veroordeling gekregen hebben (27). Zij zullen naar alle waarschijnlijkheid de rest
van hun leven in de gevangenis blijven. Samen met hen een geschikte invulling van de hulp- en
dienstverlening vinden, is een uitdaging voor de komende jaren. De andere 19 gedetineerden
hebben een strafeinde. 5 ervan voor het einde van 2023. Geen van hen geniet van uitgangen. Deze
gedetineerden voorbereiden op hun vrijlating is een enorme uitdaging.
De cijfers van januari 2021 geven ons volgende informatie over de VI-datum van gedetineerden die
in Leuven Centraal verblijven:
Actieplan Centrale Gevangenis
2021 – juli 2023

6

-

VI-datum in of voor 2010:

-

VI-datum tussen 2011-2015:
VI-datum tussen 2016-2020:
VI-datum tussen 2021-2025:
VI-datum vanaf 2026:

25 gedetineerden (zo goed als al deze dossiers zijn
afgewerkt door de PSD of de gedetineerde wenst niet
langer mee te werken)
42 gedetineerden
161 gedetineerden
145 gedetineerden
23 gedetineerden

Het is niet sluitend maar je zou kunnen zeggen dat het grootste deel van de populatie (80%) in een
tijdsspanne zit om actief bezig te zijn met de reclassering. Voor een niet onbelangrijke minderheid is
er weinig perspectief en voor een ongeveer even grote groep ligt de VI-datum nog ver in de
toekomst.
Gegevens uit Sidissuite rond de uitgangen (cijfers maart 2021) geven echter een ander beeld. Slechts
14% van de gedetineerden die in de gevangenis verblijven, gaan op regelmatige basis op uitgang.
Van deze 14% is 70% stopgezet omwille van de coronamaatregelen in de gevangenis.
Als we de gegevens rond de uitgangen combineren met gegevens rond strafeinde dan komen we tot
één van de grootste uitdagingen in Leuven Centraal: de re-integratie van gedetineerden die
strafeinde hebben en zonder voorwaarden de gevangenis zullen verlaten. In 2020 ging dit over 4
gedetineerden. Voor eind 2023 hebben 41 gedetineerden (met recht op verblijf in België) hun
strafeinde. 28 van hen hebben op het moment dat de cijfers getrokken worden (maart 2021) geen
uitgangen. Uiteraard zal een deel ervan wel nog een reclassering uitwerken. Het beter in kaart
brengen van deze groep is een eerste stap.
Voor een uitgebreid overzicht van cijfergegevens verwijzen we naar bijlage 1. Hieronder gaan we
dieper in op een aantal aspecten dat de populatie van Leuven Centraal typeert.
Feiten
-

42% van de gedetineerden is veroordeeld voor een (poging tot) levensdelict
Bij 20% van de veroordeelden is er sprake van drugs
In 15% is er sprake van geweld
20% van de populatie is veroordeeld voor zedenfeiten (waarvan 1/3 voor feiten op
minderjarigen)

Persoonsgegevens
-

-

In Leuven Centraal verblijven voornamelijk mannen met een Belgische nationaliteit
(ongeveer 2/3de). Gevolgd door mannen met een Marokkaanse en Nederlandse nationaliteit
(telkens ongeveer 5%)
In maart 2021 verblijven er 46 verschillende nationaliteiten in Leuven Centraal. In de groep
van jongeren (30-) zijn de niet-Belgen meer vertegenwoordigd.
Met de meeste gedetineerden kan in het Nederlands gecommuniceerd worden (89%). De
rest is aanspreekbaar in een courante taal (Engels, Frans, Duits en één gedetineerde in het
Spaans). Volgens de gegevens in Sidis is van 8% van de gedetineerden niet geweten in welke
taal we met hen kunnen communiceren
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-

-

In maart 2021 is de jongste gedetineerde die effectief in de gevangenis verblijft 20 jaar en de
oudste 80 jaar.
De gemiddelde leeftijd is 44 jaar (45 jaar in 2020). De cijfers geven wel aan dat er in 2021
meer jongeren in Leuven Centraal verblijven dan in 2020. De grootste leeftijdsgroep blijft wel
de veertigers.
In tegenstelling tot de meeste gevangenissen zijn er weinig -25-jarigen (2,7%) en een grote
groep van 55+ (24,4%). Gelet op de populatie van Leuven Centraal vermoeden we dat deze
groep groter zal worden en dat we ons hulp- en dienstverleningsaanbod hier ook zullen
moeten op afstemmen.

Gezien de kenmerken van de populatie is de doorstroom in Leuven Centraal eerder klein. In 2020
hebben 97 gedetineerden Leuven Centraal verlaten. Meer dan de helft ging op transfer naar een
andere gevangenis. Gedetineerden komen altijd vanuit een andere gevangenis naar Leuven Centraal.
De twee gevangenissen waar de meeste gedetineerden vandaan komen, zijn Antwerpen en
Mechelen.

De Centrale gevangenis van Leuven – het regime
Leuven Centraal kent al tientallen jaren een opendeurregime. Het is de enige gevangenis in
Vlaanderen waar het opendeurregime al zo lang een evidentie is. In januari 2021 bevonden er zich
244 gedetineerden in het gewone opendeurregime. Op vleugel A verblijven gedetineerden in een
gesloten regime. Het gaat hier om 57 gedetineerden. Veelal gaat het om mensen die recent
toegekomen zijn. In vleugel B verblijven 92 gedetineerden. Zij hebben een uitgebreider
opendeurregime waar wordt getracht om meer een gemeenschapsregime uit te bouwen. Op vleugel
B2 verblijven 52 gedetineerden. Veelal gaat het om mensen die psychisch kwetsbaar zijn. Het verder
uitbouwen van een geschikt regime met een aangepast hulp- en dienstverleningsaanbod is een
uitdaging voor de komende periode.

De Centrale gevangenis van Leuven – het hulp- en dienstverleningsaanbod
Traditioneel is er een uitgebreid hulp- en dienstverleningsaanbod in de Centrale Gevangenis van
Leuven. Het aanbod is uitgebouwd op de verschillende beleidsdomeinen en richt zich op de diverse
doelgroepen die zich in deze gevangenis bevinden.
Het huidige aanbod staat echter om verschillende redenen onder druk.
Met het beleidsteam, het coördinatieteam en de betrokken partners hebben we bekeken hoe de
hulp- en dienstverlening er voor de gedetineerden in Leuven Centraal er idealiter uitziet: een
uitgebreid onthaal waar een ‘foto’ van de gedetineerde gemaakt wordt, het in kaart brengen van zijn
competenties, zijn noden en behoeften om hem maximaal voor te bereiden op een re-integratie (of
een zinvol leven in de gevangenis voor het beperkte aantal dat de gevangenis niet zal verlaten).
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Gevolgd door een aangepast hulp- en dienstverleningstraject dat zo vroeg mogelijk bij aankomst in
Leuven Centraal aanvangt.
De huidige middelen van heel wat structurele partners zijn ontoereikend om dit te realiseren. Waar
mogelijk trachten we dit zo goed mogelijk op te vangen:
-

-

-

-

Trajectbegeleiders hebben contact met ongeveer 74% van de gedetineerden (cijfers van de
PSD – januari 2021). Zij zetten vooral in op het onthaal van gedetineerden en op de
voorbereiding van de reclassering. Veelal liggen er tussen deze periode jaren waar een
opvolging niet haalbaar is. De uitbreiding van de populatie en het annuleren van een groot
deel van het aanbod, van het bezoek en de mogelijkheden om de re-integratie voor te
bereiden maakt dat de druk op trajectbegeleiding nog groter geworden is. Een luisterend oor
bieden voor zoveel mogelijk gedetineerden is prioriteit nummer 1 geworden.
Gedetineerden verblijven verschillende jaren in de Centrale Gevangenis van Leuven. Dit
heeft een psychische impact. Een therapeutische ondersteuning voor de gedetineerden is
geen luxe. Dit is merkbaar aan het aanbod van het CGG in de gevangenis. Momenteel is er
een wachtlijst van twee jaar. Dit maakt dat er geen beroep gedaan kan worden in het geval
van crisissituaties, dat er enkel een aanbod wordt gedaan aan mensen die de vraag stellen en
dat de begeleidingen beperkt worden in duur en frequentie. De huidige middelen laten het
niet toe om de zorgvraag van het individu hierbij centraal te stellen.
De dienstverlening van de VDAB richt zich voornamelijk op de gedetineerden die binnen de
14 maanden in aanmerking komen voor een vervroegde invrijheidsstelling. Structureel
aanbod voor de ondersteuning van de gedetineerden tijdens hun tewerkstelling in de
gevangenis is niet voorzien. De voorbije jaren trachten we dit op te vangen met ESFprojectmiddelen.
De middelen die De Rode Antraciet ter beschikking heeft om het cultuur- en sportaanbod in
de gevangenis uit te bouwen zijn onvoldoende om tegemoet te komen aan de noden en
behoeften die er bij de gedetineerden leven. Vaak moet er een beroep gedaan worden op
externe financiële middelen.

Voor het niet-structurele aanbod zijn we afhankelijk van externe financiële middelen. Het
steunfonds van gedetineerden en projectmiddelen zijn de meest benutte kanalen om te voorzien in
extra middelen om een gevarieerd hulp- en dienstverleningsaanbod te voorzien. Vaak moet het
aanbod echter afgestemd worden op de voorwaarden die gesteld worden vanuit degene die
financiert en niet in eerste instantie op de noden van de gedetineerden.
JailTV is een voorbeeld van project waar telkens middelen voor gezocht moeten worden. De werking
is ingebouwd. Er is een structurele samenwerking met de ThomasMore Hogeschool. Het project
heeft zijn meerwaarde voor de gedetineerden op diverse manieren aangetoond. Dit zowel naar de
gedetineerden die meewerken aan het project als naar de gehele populatie. Er is echter geen
structurele financiering voor JailTV. Deels kan dit verklaard worden door de overkoepelende rol die
het project opneemt waardoor het minder evident is dat één bepaald domein middelen voorziet. De
financiële onzekerheid heeft een impact op de werking ervan.
De coronapandemie heeft een enorme impact gehad (en heeft dit nog steeds) op het hulp- en
dienstverleningsaanbod. De individuele hulpverlening is, waar mogelijk, tijdelijk overgeschakeld naar
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telefonische hulpverlening. Grotendeels zijn ze nu terug opgestart. Gesprekken door vrijwilligers
liggen echter nog steeds stil terwijl de nood aan een luisterend oor net groot is. Een groot deel van
het groepsaanbod ligt sinds een jaar stil. Er werden alternatieven uitgebouwd via aanbod op cel en
via JailTV. In Beperkte mate werd het groepsaanbod vertaald naar een individueel aanbod. In
september 2020 werd geleidelijk aan het groepsaanbod terug opgestart maar met de uitbraak van de
tweede golf werd dit opnieuw stilgelegd. De heropstart van dit aanbod wordt één van de grootste
uitdagingen voor 2021.
De operationele druk bij de gevangenisdirectie is groot. De corona-epidemie en de bijkomende
verwachtingen om bijvoorbeeld heel snel richtlijnen aan te passen en uitbraken van het virus in te
dijken, heeft deze druk nog verhoogd. De permanente druk waar de gevangenisdirectie onder staat
heeft een impact op de samenwerking in het kader van de hulp- en dienstverlening. Dit komt vooral
tot uiting in de afstemming rond structurele zaken en het gezamenlijk aanpakken van thema’s. Op de
dagelijkse praktische organisatie van het aanbod en samenwerking is deze impact minder groot.
In het najaar van 2020 heeft het beleidsteam samengezeten met de gevangenisdirectie om te
bekijken op welke manier we dit kunnen aanpakken en hoe we samen een verhaal kunnen schrijven
voor de Centrale Gevangenis van Leuven. Het gezamenlijk aangaan van het proces rond de
herstelpiramide werd als methode gekozen. Aanvankelijk werd gekozen om dit proces niet digitaal
op te starten

Actieplan 2018 - 2020
Mede door de langdurige afwezigheid van de beleidscoördinator heeft het beleidsteam voor de
periode 2018-2020 slechts een beperkt actieplan opgesteld.
Voor Leuven Centraal was het een zeer onstabiele periode waardoor de focus voornamelijk lag op
het lopende aanbod. Om uiteenlopende redenen was het een onstabiele periode. In eerste instantie
werd justitie geconfronteerd met besparingen en personeelstekorten wat een impact had op de
hulp- en dienstverlening en wat heel wat onrust met zich meebracht. Exacte cijfers over het aantal
stakingsdagen in deze periode hebben we niet maar de impact ervan was voelbaar. Daarnaast was er
een groot verloop bij een aantal sleutelfiguren. De beleidscoördinator is langdurig afwezig geweest
en werd tijdelijk vervangen. Tijdens deze periode waren drie verschillende organisatieondersteuners
aan het werk en waren er drie verschillende aanspreekfiguren bij de gevangenisdirectie. De renovatie
van Vleugel B met de capaciteitsuitbreiding heeft gevolgen gehad. De onzekerheid over wanneer de
vleugel in gebruik genomen zou worden, maakte het voor verschillende diensten moeilijk om zich
hierop voor te bereiden. Tenslotte heeft de uitbraak van corona in 2020 een enorme impact gehad.
In januari 2020 werd op het beleidsteam de prioriteiten bepaald voor 2020. Volgende zaken werden
naar voren geschoven om verder mee aan de slag te gaan:
1.
2.
3.
4.

De werking van het coördinatieteam optimaliseren
Een proces aangaan rond de herstelpiramide
Het individuele hulp- en dienstverleningsaanbod tijdens de zomerperiode
Suïcidebeleidsplan
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5. Druggebruik in de gevangenis
6. Een aangepast aanbod voor de gedetineerden op vleugel B
7. Leuven klimaatneutraal
In het voorjaar 2020 werden door de lockdown de prioriteiten aangepast.
1. Het opzetten van een alternatieve hulp- en dienstverlening aangepast aan de geldende
richtlijnen
2. Duidelijke communicatie naar de gedetineerden en medewerkers
3. Punten 1 – 2 en 3 die in januari 2020 geformuleerd werden, werden verder opgenomen. De
andere vier punten werden on hold gezet.
Voor de verdere evaluatie van het actieplan beperken we ons tot de punten die in januari en maart
2020 als prioritair werden benoemd en waar we verder uitwerking aan gegeven hebben.
OD1: We optimaliseren de werking van het coördinatieteam
Doelstelling 1.: Het coördinatieteam als overlegorgaan wordt geëvalueerd en aangepast
Actie 1: De evaluatie en aanpassing van het coördinatieteam
Met het coördinatieteam werden de principes geformuleerd van waaruit gewerkt wordt. De structuur en de
inhoud van het cort werd ook aangepast.
In welke mate werd de doelstelling gerealiseerd?
Gerealiseerd
Ja
Indicator
Verslagen coördinatieteam – uitgeschreven principes
Knelpunten
Door de coronacrisis en de wissel van OO’er liep het proces wat vertraging op
Verderzetting
De evaluatie en aanpassing van het CORT is een continu proces
Doelstelling 2.: Vanuit het CORT worden de acties geformuleerd die verder uitgewerkt worden
Actie 1: De aanpassing van de werking van het coördinatieteam waardoor er ruimte komt om acties te
formuleren
Drie keer per jaar wordt een Buitencort georganiseerd waarbij acties geformuleerd worden die verder
uitgewerkt worden. Elementen die reeds aan bod kwamen: werking van en samenwerking met Compas –
begroting HDV - medewerkersbeheer
In welke mate werd de doelstelling gerealiseerd?
Gerealiseerd
Ja
Indicator
Verslagen coördinatieteam en buitencort
Knelpunten
Verderzetting
De structuur is gerealiseerd. Binnen de structuur acties formuleren en verder
uitwerken, is een continu proces waar de komende periode extra aandacht aan
geschonken wordt
Doelstelling 2.: De samenwerking tussen de coördinatieteamleden bevorderen
Actie 1: Voorzien van teambuildingsmomenten en werken aan verbondenheid
Drie keer per jaar wordt een Buitencort georganiseerd met aandacht voor verbinding en teambuilding
In welke mate werd de doelstelling gerealiseerd?
Gerealiseerd
Ja
Indicator
buitencort
Knelpunten
Verderzetting
De structuur is gerealiseerd. Binnen de structuur aandacht hebben voor
teambuilding en verbinding is een continu proces waar de komende periode extra
aandacht aan geschonken wordt
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OD2: We gaan een proces aan rond de herstelpiramide
Doelstelling 1.: Het beleidsteam gaat samen met Johan Deklerck en andere relevante medewerkers aan de
slag rond de herstelpiramide
Actie 1: De nodige financiering voor het proces vinden
Voor 2020 en 2021 werden werkingsmiddelen van de beleidscoördinator ingezet voor het financieren van
het proces
In welke mate werd de doelstelling gerealiseerd?
Gerealiseerd
Ja
Indicator
Vastleggen van de middelen
Knelpunten
De middelen zijn eerder beperkt en de coronacrisis maakt het moeilijk om
samen te komen
Verderzetting
Mogelijks gaat het proces verder in 2022 en moeten er dan opnieuw middelen
voorzien worden
Actie 2: Drie bijeenkomsten rond de herstelpiramide
Door omstandigheden was justitie niet aanwezig op de eerste bijeenkomst. Het proces rond de
herstelpiramide werd stilgelegd. Het beleidsteam en de gevangenisdirectie hebben dan een proces
uitgetekend op welke manier we samen de uitdagingen in Leuven Centraal kunnen aanpakken. Het kader
van de herstelpiramide biedt hier heel wat mogelijkheden. De eerste bijeenkomst in maart 2021 werd
echter uitgesteld omdat het niet mogelijk was om fysiek samen te komen. Indien het toegestaan is, komen
we in mei 2021 fysiek samen, anders zoeken we naar alternatieven om het proces toch al van start te laten
gaan.
In welke mate werd de doelstelling gerealiseerd?
Gerealiseerd
Deels – inspelend op de actuele situatie werd er een andere invulling aan
gegeven
Indicator
Verslagen beleidsteam – verslagen overleg BT-gevangenisdirectie
Knelpunten
Coronamaatregelen – agenda-afstemming
Verderzetting
In 2021 zullen de bijeenkomsten opgestart worden
Actie 3: Het formuleren van acties
De bedoeling van het werken rond de herstelpiramide is vanuit eenzelfde bril te kijken en het formuleren
van acties waar we verder mee aan de slag gaan. Eind 2020 werd overeengekomen dat de nadruk zal liggen
op formuleren van acties waar we gezamenlijk mee aan de slag kunnen en het optimaliseren van de
samenwerking tussen de betrokken actoren
In welke mate werd de doelstelling gerealiseerd?
Gerealiseerd
nee
Indicator
Knelpunten
Het wij-zij verhaal en de coronacrisis
Verderzetting
Het proces zal in de loop van 2021 opgestart worden

OD3: We zoeken samen met justitie een oplossing voor de gesprekken tijdens de zomerperiode
Actie 1: Via overleg wordt een oplossing gezocht die voor elkeen haalbaar en aanvaardbaar is
De diensten van de Vlaamse gemeenschap, gesprekslokalen en leslokalen bevinden zich op VleugelF. Vanuit
justitie wordt ter ondersteuning een PBa voorzien op deze vleugel. Bij personeelstekort wordt deze post niet
bemand waardoor er geen activiteiten en gesprekken kunnen doorgaan op deze vleugel. Er zijn een beperkt
aantal gesprekslokalen op de andere vleugels waar dan afspraken kunnen rond gemaakt worden (deze
gesprekslokalen zijn voorbehouden voor de PSD). Tijdens de zomermaanden (juli en augustus) wordt de post
van PBa VleugelF niet ingevuld.
In welke mate werd de doelstelling gerealiseerd?
Gerealiseerd
Nee
Indicator
Knelpunten
De dialoog om tot een werkbare regeling te komen, werd opgezet maar niet
verder gezet
Verderzetting
Het probleem zal zich tijdens de zomer van 2021 opnieuw stellen
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OD4: Het opzetten van een alternatieve hulp- en dienstverlening aangepast aan de geldende richtlijnen
Doelstelling 1.: We zorgen dat er een aangepast hulp- en dienstverleningsaanbod dat georganiseerd wordt
conform de geldende coronamaatregelen en zoveel mogelijk tegemoet komt aan de noden van de
gedetineerden
Actie 1: Het coördinatieteam past het actieplan aan en bepaalt de criteria en de prioriteiten
Het actieplan werd aangepast en er werden afspraken gemaakt opdat er zo kort mogelijk op de bal gespeeld
kon worden. Daarnaast wed bepaald wat de doelstellingen zijn van het alternatieve aanbod
In welke mate werd de doelstelling gerealiseerd?
Gerealiseerd
Ja
Indicator
Verslagen coördinatieteam
Knelpunten
Verderzetting
Actie 2: Een aangepast aanbod organiseren
Van maart 2020 tot nu werd een alternatief aanbod gerealiseerd dat telkens aangepast werd volgens de
geldende regels en de noden die naar boven kwamen. Twee elementen zijn uiterst belangrijk geworden: de
rol van JailTV om verbinding te houden met de gedetineerden en het individueel werken.
In welke mate werd de doelstelling gerealiseerd?
Gerealiseerd
Ja
Indicator
Verslagen coördinatieteam - overzicht aanbod
Knelpunten
De snel veranderende regels en de beperkte middelen (financieel maar ook
zeker naar digitale infrastructuur) maken dat de mogelijkheden beperkt zijn.
Daarnaast zijn de noden bij de gedetineerden groot
Verderzetting
Gezien de coronapandemie en de daaruit voortvloeiende maatregelen zal het
aanbod nog een tijd aangepast moeten worden aan veranderende richtlijnen.
Doelstelling 2.: Gedetineerden worden op de hoogte gehouden van het hulp- en dienstverleningsaanbod
Actie 1: Het gebruik van JailTV als communicatiekanaal
JailTV werd en wordt ingezet om de verbinding te behouden met de gedetineerden. Dit op verschillende
manieren: bekendmaking van het aanbod en de manier waarop het aangeboden wordt, het aanbieden van
activiteiten (vb yogasessies op cel), verbinding met de medewerkers die niet naar de gevangenis komen,
verbinding met de samenleving, ...
In welke mate werd de doelstelling gerealiseerd?
Gerealiseerd
deels
Indicator
Programma en filmpjes jailTV
Knelpunten
De beperkte technische mogelijkheden maken dat er niet kort op de bal
gespeeld kan worden
Verderzetting
JailTV zal tijdens de coronacrisis op deze manier gebruikt worden. Daarnaast zal
verder bekeken worden welke ondersteunende rol het blijvend kan opnemen.
Actie 2: Gedetineerden worden op de hoogte gehouden van het aanbod, de mogelijkheden en de
beperkingen
Naast JailTV werden ook andere kanalen gebruikt om het aanbod bekend te maken: schriftelijke
communicatie, aangepaste vormingsbrochure, communicatie via individuele medewerkers. Naast het
bekendmaken van het aanbod, was het ook een manier om de gedetineerden een hart onder de riem te
steken
In welke mate werd de doelstelling gerealiseerd?
Gerealiseerd
Ja
Indicator
Documenten met communicatie
Knelpunten
Elk communicatiemiddel heeft zijn beperkingen en kunnen niet altijd optimaal
ingezet worden in de gevangenis waardoor communicatie verloren gaat.
Verderzetting
Er wordt verder bekeken op welke manier de communicatie naar
gedetineerden geoptimaliseerd kan worden
Doelstelling 3.: Medewerkers worden op de hoogte gehouden van de mogelijkheden in de gevangenis

Actieplan Centrale Gevangenis
2021 – juli 2023

13

Actie 1: Op regelmatige basis worden medewerkers op de hoogte gehouden van de mogelijkheden en het
aanbod in de gevangenis
Vanaf het begin van de crisis werd een communicatie opgezet naar de medewerkers en werden zij op de
hoogte gehouden. Daarnaast werden ze ook betrokken bij acties naar gedetineerden.
In welke mate werd de doelstelling gerealiseerd?
Gerealiseerd
Ja
Indicator
Mails medewerkers
Knelpunten
Verderzetting

Lopende processen en uitdagingen
In de vorige hoofdstukken werden reeds een aantal uitdagingen geformuleerd alsook processen die
reeds lopende zijn. Hieronder geven we een overzicht van deze zaken:
-

Via de herstelpiramide acties formuleren om de uitdagingen in Leuven Centraal gezamenlijk
aan te pakken
De capaciteitsuitbreiding
De voorbereiding op de terugkeer naar de samenleving van gedetineerden die voor eind
2023 strafeinde hebben
De groei van de groep ouderen
Een aangepast regime en hulp- en dienstverleningsaanbod voor VleugelB2 waar vooral
gedetineerden verblijven die het psychisch moeilijker hebben
Omgaan met de beperkte middelen
De werking van het coördinatieteam optimaliseren
Uitklaren welke ondersteunde rol JailTV kan opnemen

Uitdagingen waar we nu reeds mee geconfronteerd worden en/of processen die reeds opgestart zijn
-

Het drugprobleem in de gevangenis
De heropstart van het hulp- en dienstverleningsaanbod na de coronacrisis
Het Darius-project dat voor een brug zorgt tussen binnen en buiten
Samenwerking met het lokaal bestuur

Een aantal van deze uitdagingen werden ook geformuleerd in het strategisch plan voor de komende
beleidsperiode. Een aantal aandachtspunten uit het strategisch plan zijn minder relevant voor de
Centrale Gevangenis van Leuven. Hier zullen dan ook geen acties rond opgenomen worden. Het gaat
om de volgende elementen:
-

-

De doelgroep van geradicaliseerde gedetineerden. Deze doelgroep is niet aanwezig in de
Centrale Gevangenis van Leuven. Het zal wel opgevolgd worden en als deze doelgroep naar
Leuven Centraal komt, zal met het beleidsteam bekeken worden welke specifieke acties
hierrond geformuleerd dienen te worden.
Gezien de populatie van de Centrale Gevangenis van Leuven opteert het beleidsteam om in
te zetten op de gevolgen die de lange duur van de straf met zich meebrengen eerder dan op
de veelplegers. Cijfers geven ook aan dat de gedetineerden in Leuven Centraal veelal
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veroordeeld zijn voor slechts één feit. Het aantal gedetineerden dat omwille van nieuwe
feiten opnieuw opgesloten wordt in Leuven Centraal is verwaarloosbaar.
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Doelstellingen
Doelstelling 1 is de prioritaire doelstelling voor de Centrale gevangenis van Leuven. Via de methodiek
van de herstelpiramide zullen gezamenlijke uitdagingen geformuleerd worden alsook acties om deze
uitdagingen aan te pakken. Om die reden zijn een aantal doelstellingen in het actieplan nog niet
verder geconcretiseerd. Het beleidsteam zal dit verder opnemen.

Gezamenlijke doelstellingen

Doelstelling 1 : Binnen het beleidsteam wordt, via het aanpakken van gezamenlijke uitdagingen, de
samenwerking tussen de diverse leden bevorderd en wordt een plaats gegeven aan herstel.
STRAP 2021 – 2025 SD5. We zetten in op (hernieuwde en) versterkte samenwerking en organisatievormen om
te komen tot een hulp- en dienstverleningsaanbod op maat van elke gedetineerde

Omgevingsanalyse - situatieschets: We verwijzen hier naar de evaluatie van het actieplan 20182020 OD2. De herstelpiramide werd gekozen als gemeenschappelijk denkkader.
Stand van zaken: In het najaar 2020 werden de eerste stappen gezet. Het proces heeft stilgelegen
omdat er niet fysiek samengekomen kon worden.
Verantwoordelijke
Het beleidsteam
Betrokkenen
Organisaties vertegenwoordigd in het beleidsteam
Timing
2021 - 2022
Indicator
Verslagen van de bijeenkomsten
Kosten

Prioriteit
1
Actie 1: Via de methodiek van de herstelpiramide worden acties geformuleerd om samen de hulpen dienstverlening aan gedetineerden te optimaliseren. Het proces zal begeleid worden door Johan
Deklerck.
Omgevingsanalyse - situatieschets:
Stand van zaken: Een eerste bijeenkomst stond gepland in maart 2021 maar deze werd uitgesteld
omdat het niet mogelijk was om fysiek samen te komen. Er wordt verkend hoe er toch al met het
proces van start gegaan kan worden.
Verantwoordelijke
Het beleidsteam
Betrokkenen
Organisaties vertegenwoordigd in het beleidsteam – Johan Deklerck
Timing
2021 - 2022
Indicator
Verslagen van de bijeenkomsten rond de herstelpiramide
Acties geformuleerd tijdens het proces
Kosten

Begeleidingskost – opgenomen door de Vlaamse Overheid (middelen
beleidscoördinator)

Prioriteit
1
Actie 2: De verdere uitwerking van de geformuleerde acties en het concretiseren van de
doelstellingen uit het actieplan
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Doelstelling 2: Het proces om het coördinatieteam te versterken en de werking te optimaliseren
wordt verdergezet
STRAP 2021 – 2025 SD5. We zetten in op (hernieuwde en) versterkte samenwerking en organisatievormen om
te komen tot een hulp- en dienstverleningsaanbod op maat van elke gedetineerde

Omgevingsanalyse - situatieschets: We verwijzen hiervoor naar de evaluatie van het actieplan
2018-2020 OD1.
Stand van zaken: De structuur werd uitgetekend
Verantwoordelijke
Coördinatieteam
Betrokkenen
Compas - gevangenisdirectie
Timing
2021 - 2023
Indicator
Verslagen CORT
Kosten

/

Prioriteit
1
Actie 1: Drie keer per jaar wordt een buitenCORT georganiseerd. De agenda bestaat uit twee delen:
het bepalen van acties om de werking te optimaliseren en het versterken van het team
Omgevingsanalyse - situatieschets: Het BuitenCORT vindt drie keer per jaar plaats. Het is een
coördinatieteam waar letterlijk en figuurlijk de dagelijkse gevangeniscontext losgelaten wordt. Het
BuitenCORT gaat door buiten de gevangenis. De dagelijkse, praktische organisatie van de hulp- en
dienstverlening staat dan niet op de agenda. Er wordt wel ruimte voorzien voor de versterking van
het coördinatieteam enerzijds en het formuleren van structurele uitdagingen anderzijds.
Verantwoordelijke
Beleidscoördinator
Betrokkenen
coördinatieteam
Timing
Drie keer per jaar
Indicator
Verslagen BuitenCORT - geformuleerde acties waar verder mee aan de
slag gegaan wordt
Kosten

/

Prioriteit
1
Actie 2: De werking van en de samenwerking met Compas optimaliseren
Omgevingsanalyse - situatieschets: Compas is een dienst die bestaat uit drie gedetineerden die
instaan voor de praktische organisatie van het hulp- en dienstverleningsaanbod waaronder ook de
bibliotheekwerking. De drie gedetineerden werkten vooral vanuit hun eigen domein (onderwijs –
sport – cultuur - bibliotheek) met weinig samenwerking en afstemming. Vanuit het coördinatieteam
wordt gestreefd naar een efficiëntere en continue werking van Compas. Daarom wordt ingezet op
meer samenwerking tussen het coördinatieteam en Compas en tussen de leden van Compas
onderling.
Stand van zaken: Er werd een structuur uitgetekend met aandacht voor afstemming,
samenwerking, uitwisseling en teamwerking. Daarnaast zal er ook aandacht geschonken worden aan
de ondersteuning van de individuele compasmedewerkers. De komende periode zal deze structuur
geïmplementeerd, geëvalueerd en aangepast worden. Vanuit het coördinatieteam zullen acties
geformuleerd en uitgewerkt worden om deze werking verder te optimaliseren
Verantwoordelijke
Organisatieondersteuner
Betrokkenen
Compas – Coördinatieteam – Groep Intro
Timing
2021-2023
Indicator
Verslagen overleg Compas – medewerker CORT
Draaiboek Compas
Teamversterkende activiteiten Compas
Profiel medewerkers Compas
Acties geformuleerd vanuit het coördinatieteam
Structureel ingebouwde overlegmomenten
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Kosten

Kleine uitgaves om de teamwerking te versterken – middelen
organisatieondersteuner

Prioriteit

1

Doelstelling 3: De heropstart van het hulp- en dienstverleningsaanbod van zodra de beperkingen
om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan opgeheven worden.
STRAP 2021 – 2025 SD2: Alle Vlaamse beleidsdomeinen zetten maximaal in op hulp- en dienstverlening, en in
het bijzonder op onderwijs, werk, welzijn, geestelijke gezondheidszorg en wonen, aan gedetineerden om reintegratie te bevorderen, zodoende ook recidive te beperken en nieuwe slachtoffers te voorkomen.
OD4.3: We investeren in zinvolle vrijetijdsbesteding via sport- en cultuurprogramma’s voor gedetineerden met
het oog op verbinding met de buitenwereld

Omgevingsanalyse - situatieschets: Sinds de uitbraak van het coronavirus in maart 2020 werd het
hulp- en dienstverleningsaanbod in de gevangenis aangepast. Snel schakelen en het voorzien van
kwaliteitsvolle alternatieven telkens de maatregelen versoepelden of verstrengden was een
belangrijk gegeven. Van zodra de maatregelen terug versoepelen zal het aanbod geleidelijk aan
terug opgebouwd worden. Anderzijds blijven we ook inzetten op individuele projecten die tijdens
corona zijn ontstaan vanuit vernieuwde behoeften van gedetineerden.

Verantwoordelijke
Betrokkenen

Coördinatieteam
Beleidsteam – Compas – Aanbodverstrekkers

Timing

2021 - 2022

Indicator

Geleidelijke uitbouw van het hulp- en dienstverleningsaanbod

Kosten

Prioriteit
1 (van zodra het mogelijk is)
Actie 1: Individuele hulp- en dienstverlening terug uitbouwen – voornamelijk de heropstart van de
werking van het beschermcomité
Actie 2: Het groepsaanbod terug opstarten. In eerste instantie het vaste aanbod.
Actie 3: Het uitwerken van een procedure rond het lokalengebruik
Actie 4: De rol van jailTV naar het hulp- en dienstverleningsaanbod uitwerken
Omgevingsanalyse - situatieschets: JailTV heeft tijdens de coronacrisis een belangrijke rol gespeeld.
De meerwaarde en de mogelijkheden zijn duidelijker naar voren gekomen. Vanuit het
coördinatieteam werd duidelijk dat ook na het coronatijdperk JailTV een prominentere rol kan
opnemen ter ondersteuning en ter aanvulling van het hulp- en dienstverleningsaanbod.
Verantwoordelijke
Betrokkenen

Coördinatieteam
JailTV

Timing

2022

Indicator

Programma's op JailTV ter ondersteuning en aanvullend op het hulp- en
dienstverleningsaanbod
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Kosten

Vergoeding medewerksters JailTV ( ThomasMore Hogeschool - projectmiddelen
– onzeker)
Materiaalkosten JailTV (steunfonds)

Prioriteit
2
Actie 5: De mogelijkheid van een afzonderlijk infokanaal verkennen
Omgevingsanalyse - situatieschets: De voorbije periode heeft ons extra geleerd hoe belangrijk
duidelijke en tijdige communicatie is. Goede communicatiekanalen zijn dan ook cruciaal om zo veel
mogelijk gedetineerden te kunnen bereiken omtrent de aanwezigheid van een aanbod. In Leuven
Centraal was dit al een moeilijkheid voor corona, de pandemie heeft dit nog duidelijker naar voren
gebracht.
Naast de klassieke kanalen (folders, affiches) werd ook JailTV hiervoor ingeschakeld. Gezien de
finaliteit en de werking, is JailTV niet het meest geschikte medium voor deze informatieverstrekking
maar het enige tv-kanaal dat we momenteel voorhanden hebben. Zowel de klassieke kanalen als de
inzet van Jail TV hebben een aantal beperkingen waardoor een groot deel gedetineerden niet (tijdig)
worden bereikt.
Om het aanbod van de Vlaamse Gemeenschap goed en duidelijk te kunnen verspreiden én om zo
veel mogelijk gedetineerden te kunnen bereiken, is het belangrijk verder stil te staan en na te
denken over communicatiekanalen.
Stand van zaken: Er was ooit een tweede tv-kanaal maar door een defecte kabel is dit er niet meer.
De kabel is nooit hersteld en het is uitzoeken wie dit kan herstellen.

Verantwoordelijke
Betrokkenen

Coördinatieteam
JailTV - gevangenisdirectie - ICT

Timing

2022

Indicator

Medium om snel en efficiënt informatie te verstrekken
Contacten met partners in andere gevangenissen

Kosten

Prioriteit
3
Actie 6: Verder inzetten op het ‘matchen’ van talenten, banden met de samenleving en sociaal
engagement van gedetineerden.
Omgevingsanalyse - situatieschets: Door de coronacrisis werden ook de banden met de
samenleving (vrijwilligers die binnenkomen, acties zoals music for life, herstelprojecten ….) tot het
absolute minimum beperkt. Gedetineerden voelden echter nog meer een verbinding met de
buitenwereld (woonzorgcentra die afgesloten werden, de zorg die overbelast werd,…). Hun
behoefte aan engagement en inzet voor kwetsbare groepen is voelbaar in de praktijk.
Tegelijk is er meer behoefte aan het individueel ontwikkelen van talenten/vaardigheden als zinvolle
tijdsbesteding.
Stand van zaken: Wegens het stilvallen van het groepsaanbod werden er reeds enkele projecten
opgezet die inzetten op:
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- de verbinding met de buitenwereld en dialoog tussen gedetineerde en burger
- de behoefte aan engagement van gedetineerden om iets te kunnen doen voor kwetsbare
doelgroepen
- het ontwikkelen van individuele vaardigheden/talenten en deze stimuleren
Jail Tv werd ingezet om info over de projecten tot bij de gedetineerden te krijgen.
Ook buiten/na corona willen we de individuele vaardigheden en de behoefte aan sociaal
engagement naar buiten toe blijven stimuleren.
Verantwoordelijke
Betrokkenen

Coördinatieteam
CORT – Group Intro – Jail TV

Timing

2021-2022

Indicator

Resultaten van lopende projecten
- sjaals die afgeleverd worden aan goede doelen
- Resultaat van het project bubbelen binnen en buiten
Verslagen overleg rond het matchen van individuele talenten met goede
doelen

Kosten

Materialen talenten, drukwerk, … (steunfonds gedetineerden – eventuele
projectmiddelen)

Prioriteit

2

Doelstelling 4 : Het verder inbedden van JailTV. Zowel wat betreft de financiering als de
werking
STRAP 2021 – 2025 SD2 – SD3 – SD4 – SD5

Omgevingsanalyse - situatieschets: JailTV is een langdurig project dat reeds verschillende
jaren loopt in de Centrale Gevangenis van Leuven. Al meerdere malen heeft het zijn
meerwaarde bewezen op diverse terreinen. Het draagt bij aan de diverse doelstellingen uit
het strategisch plan:
SD2: het verstrekt capaciteiten, competenties en kennis van de gedetineerden die actief
betrokken zijn bij jailTV maar het brengt ook kennis aan de hele populatie die de
uitzendingen van JailTV kan bekijken.
SD3: via JailTV worden specifieke doelgroepen bereikt en worden er uitzendingen voor
specifieke doelgroepen gemaakt. Het voordeel is dat gedetineerden deze uitzendingen
individueel op cel kunnen bekijken waardoor er geen stigmatisering is.
SD4: JailTV heeft al diverse reportages gemaakt over het leven buiten de gevangenis. Het zijn
praktische reportages die gedetineerden die soms al tien jaar niet meer buiten geweest zijn,
voorbereiden op de veranderde samenleving.
SD5: JailTV werkt samen met diverse organisaties die het hulp- en dienstverleningsaanbod in
de Centrale Gevangenis verzorgen.
Stand van zaken: JailTV wordt geconfronteerd met financiële, technische en praktische
moeilijkheden. Hiervoor zoveel mogelijk een oplossing zoeken, is een uitdaging voor de
komende periode. Daarnaast zal bekeken worden op welke manier jailTV ondersteunend kan
zijn voor het geheel van de hulp- en dienstverlening en hoe het een bijdrage kan leveren aan
de realisatie van diverse doelstellingen uit het actieplan.
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Verantwoordelijke
Betrokkenen

Timing
Indicator
Kosten

coördinatieteam
JailTV
ThomasMore Hogeschool
Aanbodverstrekkers
Gevangenisdirectie en ict-dienst
2021-2023
Uitzendingen jailTV
Vergoeding medewerksters JailTV ( ThomasMore Hogeschool projectmiddelen – onzeker)
Materiaalkosten JailTV (steunfonds)

Prioriteit
2
Actie 1: Zoeken naar financiële middelen
Actie 2: De rol van jailTV naar de hulp- en dienstverlening verder uitwerken (zie OD3 – actie
4)
Actie 3: verkennen op welke manier JailTV een bijdrage kan leveren aan de diverse doelstellingen uit
het actieplan
Actie 4: JailTV werkt een aanbod uit voor gedetineerden die nieuw in de Centrale Gevangenis van
Leuven toekomen

Doelstelling 5 : Gedetineerden die strafeinde hebben, trachten we maximaal voor te
bereiden op de vrijlating
STRAP 2021 – 2025 OD2.1 We zetten in op de verdere ontwikkeling van de capaciteiten, competenties
en kennis van gedetineerden ; OD2.2 We investeren in de praktische organisatie van het leven na
detentie. SD4. 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

Omgevingsanalyse - situatieschets: Zie beschrijving in de omgevingsanalyse onder De
Centrale gevangenis van Leuven – de populatie (langgestraften en uitgangen). De grootste
uitdaging is te zorgen dat deze gedetineerden toch hun terugkeer naar de samenleving
voorbereiden.
Stand van zaken: De doelgroep werd beter in kaart gebracht. Het probleem werd besproken
met trajectbegeleiding en gevangenisdirectie. Daarnaast werd het probleem bovenlokaal
aangekaart
Verantwoordelijke
beleidsteam
Betrokkenen
Aanbodverstrekkers (vooral zij die gericht zijn op reclassering: TB –
VDAB)
CORT
Gevangenisdirectie
PSD
Timing
2021-2023
Indicator
Omkadering van gedetineerden die op strafeinde Leuven Centraal
verlaten
Kosten

Prioriteit
2
Actie 1: In kaart brengen van de doelgroep en van de meest problematische situaties (=
gedetineerden zonder enig vangnet)
Verantwoordelijke
TB
Betrokkenen
BC
Timing
Voorjaar 2021
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Indicator

Lijst van gedetineerden die tot de doelgroep behoren

Kosten

Prioriteit
2
Actie 2: Formuleren van wat we deze gedetineerden bij vrijlating minimaal willen meegeven
en het formuleren van acties om dat te bereiken
Verantwoordelijke
BC
Betrokkenen
TB – gevangenisdirectie - PSD
Timing
Voorjaar 2021
Indicator
Verslag overleg
Overzicht verdere acties
Kosten

Prioriteit
2
Actie 3: Verkennen op welke manier JailTV ondersteunend kan werken om deze
gedetineerden voor te bereiden op hun vrijlating.
Omgevingsanalyse - situatieschets:
Stand van zaken: Jail TV heeft in het verleden reeds reportages gemaakt ter voorbereiding
van een vrijlating. Het gaat om praktische filmpjes rond bijvoorbeeld de weg naar het station
en hoe neem ik een bus. We bekijken verder hoe dit aanbod aangevuld kan worden en op
welke manier het systematisch aangeboden kan worden aan gedetineerden die bijna vrij
gaan.
Verantwoordelijke
JailTV
Betrokkenen
JailTV – coördinatieteam - TB
Timing
Najaar 2021
Indicator
Verslag overleg
Reportages JailTV
Kosten

Vergoeding medewerksters JailTV ( ThomasMore Hogeschool projectmiddelen – onzeker)
Materiaalkosten JailTV (steunfonds)

Prioriteit

3
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Domeinspecifieke en organisatiespecifieke doelstellingen

Doelstelling 6: We zorgen voor een aangepast hulp-en dienstverleningsaanbod rond
conflictbeheersing en impulscontrole
STRAP 2021 – 2025 OD2.1 We zetten in op de verdere ontwikkeling van de capaciteiten, competenties en
kennis van gedetineerden – O.D.3.4 We investeren in een aanbod voor daders van intrafamiliaal en seksueel
geweld

Omgevingsanalyse - situatieschets: In vergelijking met andere gevangenissen, is er in Leuven
Centraal relatief weinig agressie. Als we echter naar de feiten kijken, zien we dat er bij 15% van de
veroordelingen, sprake is van geweld. Bovendien is 42% veroordeeld voor een (poging tot)
levensdelict wat een extreme uiting van geweld is.
Vaak hebben gedetineerden een zware rugzak en hebben ze niet geleerd om met conflicten of
woede om te gaan. Bij een aantal is dit (deels) de oorzaak van de feiten. Beter leren omgaan met
woede en conflicten en agressie beter kunnen controleren, kan een grote bijdrage leveren aan het
welzijn van de gedetineerde tijdens zijn detentie alsook schept het een goede basis om op verder te
werken in het kader van re-integratie in de maatschappij.
Stand van zaken: Divers hulp- en dienstverleningsaanbod werkt reeds, impliciet of expliciet rond dit
thema. ( vb. TB, CGG, PRH, Groep Intro). Daarnaast is er in het verleden heel specifiek aanbod
geweest (vb de cursus omgaan met agressie). In 2020 stond een cursus van Touché vzw gepland
maar omwille van de coronamaatregelen is deze niet kunnen doorgaan.
Verantwoordelijke
coördinatieteam
Betrokkenen
Aanbodverstrekkers
Timing
2022-2023
Indicator
Divers aanbod
Kosten

Financiering van het specifieke aanbod (voornamelijk afkomstig uit het
steunfonds van gedetineerden)

Prioriteit
3
Actie 1: Expliciteren hoe het huidige hulp- en dienstverleningsaanbod conflictbeheersend werkt en
hier bewuster mee omgaan
Actie 2: Het voorzien van specifiek aanbod rond impulscontrole en conflictbeheersingbeheersing en
dat voor diverse doelgroepen (hooggeschoolden, laaggeschoolden, Nederlandstaligen,
anderstaligen, …)
Actie 3: Het uitwerken van een procedure om ook daders van intrafamiliaal en seksueel geweld naar dit
aanbod door te verwijzen

Doelstelling 7: Met de betrokken actoren wordt bekeken of en hoe de drugproblematiek
aangepakt kan worden
STRAP 2021 – 2025 OD3.2 We investeren in de detectie van en het aanbod voor gedetineerden met een
psychische en/of psychiatrische problematiek

Omgevingsanalyse - situatieschets: Uit cijfers van SidisSuite blijkt dat bij 20% van de
gedetineerden in Leuven Centraal sprake is van drugsfeiten. Gegevens over het actuele
druggebruik in de gevangenis hebben we niet. Wel geven verschillende diensten, gedetineerden
en personeelsleden aan dat het problematisch is en dat het een impact heeft op het hulp- en
dienstverleningsaanbod.
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Stand van zaken: Het beleidsteam gaf begin 2020 aan dat het druggebruik in Leuven Centraal
problematisch is en aangepakt moet worden. Wegens de coronacrisis is dit op de achtergrond
geraakt. In het najaar is er een eerste kennismaking geweest met de arts verantwoordelijk voor
het substitutiebeleid.
Verantwoordelijke
Betrokkenen
Timing
Indicator

beleidsteam
Gevangenisdirectie – medische dienst - drughulpverlening
2022

Kosten

Prioriteit
2
Actie 1: Het beleidsteam concretiseert de doelstelling en bepaalt de verdere acties
Actie 2: Verkennen op welke manier JailTV ondersteunend kan werken om deze gedetineerden te
ondersteunen.
Stand van zaken: In het verleden heeft JailTV al reportages gemaakt rond de drugproblematiek.
Tijdens de eerste lockdown werd er ook een filmpje gemaakt door MSOC dat verspreid werd via
JailTV. We bekijken verder hoe dit aanbod aangevuld kan worden en op welke manier het
systematisch aangeboden kan worden aan gedetineerden die een drugproblematiek hebben.
Verantwoordelijke
JailTV
Betrokkenen
JailTV – coördinatieteam – medische dienst - drughulpverlening
Timing
2022
Indicator
Verslag overleg
Reportages JailTV
Kosten

Vergoeding medewerksters JailTV ( ThomasMore Hogeschool projectmiddelen – onzeker)
Materiaalkosten JailTV (steunfonds)

Prioriteit

3

Doelstelling 8 : Het verkennen van een aanbod voor gedetineerden veroordeeld voor seksuele feiten en
intrafamiliaal geweld.
STRAP 2021 – 2025 O.D.3.4 We investeren in een aanbod voor daders van intrafamiliaal en seksueel geweld

Omgevingsanalyse - situatieschets: Uit de omgevingsanalyse blijkt dat 20% van de populatie is
veroordeeld voor seksuele feiten waarvan 1/3e voor feiten op minderjarigen. Deze doelgroep is
dus zeker aanwezig in Leuven Centraal en verdient onze aandacht. Deze materie is extra delicaat
en gaat gepaard met stigma. Een aanbod hierrond moet weldoordacht worden en er dient veel
aandacht te worden besteed aan het met zorg bereiken van deze doelgroep.
In De Centrale gevangenis van Leuven verblijft eveneens een aantal gedetineerden dat
veroordeeld is voor intrafamiliaal geweld. Ook intrafamiliaal geweld gaat gepaard met een zeer
specifieke dynamiek en gevoeligheid. Het vraagt daarom een specifieke aanpak waar buiten reeds
veel expertise rond bestaat, bvb. Vanuit de Ketenaanpak.
Stand van zaken: Er zijn nog geen stappen ondernomen met betrekking tot de doelgroep van
daders van intrafamiliaal/seksueel geweld. Een kennismaking met de experten in het veld buiten
en het verkennen van de samenwerkingsmogelijkheden zal een eerste stap zijn.
Verantwoordelijke
Betrokkenen
Timing

Beleidsteam
Aanbodverstrekkers – externe gespecialiseerde partners
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Indicator
Prioriteit
Actie 1: Drempelverlagende procedure uitwerken die deze specifieke doelgroepen kunnen doen aansluiten
bij het aanbod conflictbeheersing en impulscontrole (zie ook doelstelling 5).
Actie 2: Expertise buiten (bvb. Ketenaanpak, I.T.E.R, CGG….) raadplegen om verdere mogelijkheden voor een
specifiek aanbod voor deze doelgroepen te verkennen en concretiseren.

Actie 3: Het beleidsteam concretiseert de doelstelling en bepaalt de verdere acties

Doelstelling 9: Er is een aangepast hulp- en dienstverleningsaanbod voor oudere gedetineerden
STRAP 2021 – 2025

Omgevingsanalyse - situatieschets: Uit de omgevingsanalyse blijkt dat de gemiddelde leeftijd van
de gedetineerde in Leuven Centraal 44 jaar is en dat 24% ouder is dan 55jaar.
Stand van zaken: Het type gevangenis maakt dat in Leuven Centraal relatief veel oudere
gedetineerden zijn. In het hulp- en dienstverleningsaanbod zijn reeds activiteiten opgenomen die
zich specifiek richten tot de oudere bevolking.
Verantwoordelijke

beleidsteam

Betrokkenen
Timing

2022-2023

Indicator
Kosten

Prioriteit

3

Actie 1: Het beleidsteam concretiseert de doelstelling en bepaalt de verdere acties

Doelstelling 10: Gedetineerden van VleugelB2 hebben een hulp- en dienstverleningsaanbod en
een regime dat ondersteunend werkt
STRAP 2021 – 2025 OD3.2 We investeren in de detectie van en het aanbod voor gedetineerden met een
psychische en/of psychiatrische problematiek

Omgevingsanalyse - situatieschets: Op Vleugel B2 verblijven gedetineerden die psychisch
kwetsbaar zijn. Het is een groep die weinig wordt bereikt door het reguliere aanbod. Een
aangepast regime met een laagdrempelig, ondersteunend hulp- en dienstverleningsaanbod is hier
aangewezen.
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Stand van zaken: Er zijn hier reeds enkele stagiaires ergotherapie aan de slag geweest. De
verslagen hiervan kunnen dienen als startbasis voor de verdere verkenning van de noden en
nodige aanpak. Ook is er een therapeutische tuin aangelegd aan vleugel B waarvan het potentieel
momenteel nog niet ten volle wordt benut.

Verantwoordelijke

beleidsteam

Betrokkenen

Gevangenisdirectie – gevangenispersoneel van Vleugel B2 coördinatieteam - psychiatrische hulpverlening

Timing

2022-2023

Indicator

Verlagen van overleg
Geformuleerde en uitgewerkte acties

Kosten

Het voorzien van een aangepast aanbod zal hoogstwaarschijnlijk kosten
met zich meebrengen. Momenteel is het niet mogelijk om in te schatten
wat de kosten zullen zijn, noch wie voor deze kosten zal instaan

Prioriteit

2

Actie 1: Het beleidsteam concretiseert de doelstelling en bepaalt de verdere acties
Actie 2: Met de betrokken actoren acties formuleren om het regime en het hulp- en
dienstverleningsaanbod zo te organiseren dat het ondersteunend werkt voor de gedetineerden die
op deze afdeling verblijven
Actie 3: Verkennen op welke manier JailTV ondersteunend kan werken om deze gedetineerden te
ondersteunen.
Stand van zaken: In het verleden heeft JailTV al reportages gemaakt die ondersteunend zijn voor
mensen die psychisch kwetsbaar zijn. We bekijken verder hoe dit aanbod aangevuld kan worden
en op welke manier het systematisch aangeboden kan worden aan deze doelgroep.
Verantwoordelijke
JailTV
Betrokkenen
JailTV – coördinatieteam – gevangenispersoneel VleugelB2
Timing
2022
Indicator
Verslag overleg
Reportages JailTV
Kosten

Vergoeding medewerksters JailTV ( ThomasMore Hogeschool projectmiddelen – onzeker)
Materiaalkosten JailTV (steunfonds)

Prioriteit

3
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Doelstelling 11: Het inzetten van vrijwilligers uit het Dariusproject bij gedetineerden die extra
omkadering kunnen gebruiken bij het verlaten van de gevangenis
STRAP 2021 – 2025 SD4: 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

Omgevingsanalyse - situatieschets: De meeste gedetineerden die de Centrale Gevangenis
verlaten, doen dit met een uitgewerkt reclasseringsplan. Een aantal gedetineerden verlaat de
gevangenis zonder een reclasseringsplan en zonder een netwerk. Het gaat dan om gedetineerden
die op strafeinde de gevangenis verlaten.
Stand van zaken: Momenteel loopt er reeds een proeftraject. Vanuit dit proeftraject zal de
werking en de afstemming met de andere diensten verder uitgewerkt worden.
Verantwoordelijke

Groep Intro

Betrokkenen

Trajectbegeleiding – VDAB - VOCVO - beleidscoördinator - jailTV

Timing

2021-2023

Indicator

Het aantal trajecten voor gedetineerden uit Leuven Centraal

Kosten

ESF-projectmiddelen

Prioriteit

3

Actie 1: Deelname van de betrokken actoren aan het structureel overleg rond het project
Actie 2: uitwerken en toepassen van een procedure om gedetineerden door te verwijzen naar
Darius en vanuit Darius de nodige ondersteuning aan te bieden
Actie 3: Verkennen op welke manier JailTV ondersteunend kan werken om deze gedetineerden te
ondersteunen.

Doelstelling 12: De samenwerking met het OCMW van Leuven optimaliseren
STRAP 2021 – 2025 OD 4.1: We brengen organisaties met elkaar in contact en leren hun werking kennen

Omgevingsanalyse - situatieschets:
Stand van zaken: In 2020 werden, samen met de hulpgevangenis van Leuven, de eerste stappen
gezet om de samenwerking tussen het OCMW en de diensten in de gevangenis te optimaliseren.
Verantwoordelijke

Beleidsteam

Betrokkenen

OCMW - TB - PSD
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Timing
Indicator
Kosten

Prioriteit

3

Actie 1: Het beleidsteam concretiseert de doelstelling en bepaalt de verdere acties

Doelstelling 13: De familiebanden van de gedetineerde versterken. Hierbij wordt speciale
aandacht geschonken aan de vader-kind relatie
STRAP 2021 – 2025 OD2.1 We zetten in op de verdere ontwikkeling van de capaciteiten, competenties en
kennis van gedetineerden - SD4: 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

Omgevingsanalyse - situatieschets: Het onderhouden van de affectieve/sociale relaties van
gedetineerden is van cruciaal belang. Een goed netwerk buiten verhoogt het psychisch welzijn van
de gedetineerde en de kans op slagen van de re-integratie. Deze relaties zijn door de coronacrisis
extra onder druk komen te staan. Bezoek werd afgeschaft en is nog steeds beperkt, activiteiten
waar familie, maar ook vrijwilligers of andere participerende burgers aan deelnemen, werden
afgeschaft. Het was een moeilijke periode voor zowel gedetineerde als de personen buiten om de
relaties te onderhouden.
Stand van zaken: Waar mogelijk werden alternatieven opgezet om die contacten toch te
onderhouden en te stimuleren (vb alternatieven voor sinterklaas en valentijn, uitzending van
Radio Scorpio…) De komende periode zal ingezet worden op twee pistes. Enerzijds wordt er
alternatieven aangereikt om de band met de familie, ondanks de beperkte mogelijkheden, toch te
onderhouden. Anderzijds worden de bestaande activiteiten terug opgestart van zodra de
coronamaatregelen dit toelaten
Verantwoordelijke

Werkgroep Affectieve Relaties

Betrokkenen

Jonge helden; jailTV; CAW

Timing

2021-2023

Indicator

Verslagen werkgroep affectieve relatie
Alternatieven voor het reguliere aanbod
Reguliere aanbod op het vlak van affectieve relaties

Kosten
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Prioriteit

2

Actie 1: De bestaande activiteiten om de band tussen de gedetineerde en zijn familie te
onderhouden en te versterken terug opstarten van zodra de coronabeperkingen dit toelaten
Actie 2: In samenwerking met Jonge Helden alternatieven opzetten voor het georganiseerde en
begeleidde kinderbezoek
Actie 3: Bij de heropstart van het georganiseerde kinderbezoek krijgt de Roefelzaal opnieuw een
kindvriendelijke uitstraling
Actie 4: Het voorzien van materiaal dat vaders tijdens het (virtueel) bezoek kunnen gebruiken om te
communiceren met hun kinderen
Actie 5: het maken van een kindvriendelijk filmpje door JailTV over bezoek aan papa in de gevangenis

Doelstelling 14: Het voorzien van taalondersteuning tijdens een opleiding of een werkplek aan
gedetineerden die het nodig hebben.
STRAP 2021 – 2025 OD 2.1 We zetten in op de verdere ontwikkeling van de capaciteiten, competenties en
kennis van gedetineerden. 6. Beroepsopleidingen en taalverwerving door VDAB

Actie 1: Het opzetten van taalondersteuning tijdens de opleiding of op de werkplek buiten de
gevangenis
Omgevingsanalyse - situatieschets:

Stand van zaken: doorstroom van gedetineerden naar opleidings -of werkplekleren buiten de
muren is een permanente opdracht voor de detentiebemiddelaars van VDAB. Hierbij wordt steeds
bekeken of er taalondersteuning kan geboden worden waardoor de drempel verlaagd kan worden
naar een opleiding/werkplek. VDAB levert inspanningen om dit te optimaliseren.
Verantwoordelijke

VDAB

Betrokkenen

Groep intro - VOCVO

Timing
Indicator

Jaarlijkse monitoring en evaluatie van de cijfers betreffende
taalondersteuning op de opleidings- of werkplek

Kosten

Prioriteit
Actie 2: Verkennen of taalondersteuning binnen de gevangenis mogelijk is

Omgevingsanalyse - situatieschets: Gedetineerden verblijven lange tijd in de Centrale Gevangenis
van Leuven (zie omgevingsanalyse – verblijfsduur). Heel wat gedetineerden werken tijdens hun
verblijf in de gevangenis of volgen er een opleiding. Het voorzien van taalondersteuning in de
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gevangenis, zorgt dat gedetineerden beter voorbereid zijn om de stap te zetten naar de
arbeidsmarkt eens ze de gevangenis verlaten
Stand van zaken:
Verantwoordelijke

VDAB

Betrokkenen

Groep intro - coördinatieteam

Timing
Indicator

Een nota als weerslag van een onderzoek naar mogelijkheden van
taalondersteuning binnen de gevangenis.
Een actieplan indien het mogelijk is om binnen de gevangenismuren
taalondersteuning op te starten

Kosten

Prioriteit

Doelstelling 15:De VDAB-detentieconsulent zet verder in op de doorstroming van gedetineerden
naar werkplekleren
STRAP 2021 – 2025 OD2.2 We investeren in de praktische organisatie van het leven na detentie. 12: Inzet
van detentieconsulenten bij de uitwerking van het reclasseringsplan

Omgevingsanalyse - situatieschets:

Stand van zaken:
Verantwoordelijke

VDAB

Betrokkenen

TB – PSD – Groep Intro

Timing
Indicator

Aantal gedetineerden waarvoor een werkplekleren wordt opgestart

Kosten

Prioriteit
Actie 1: Vanuit de VDAB wordt verder ingezet op het werkplekleren
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Doelstelling 16: De SURB informeren over de arbeidsmarkt
STRAP 2021 – 2025 OD2.2 We investeren in de praktische organisatie van het leven na detentie. 13:
informeren van de SURB over de arbeidsmarkt

Omgevingsanalyse - situatieschets:

Stand van zaken:
Verantwoordelijke

VDAB

Betrokkenen

SURB

Timing

2021-2023

Indicator

Overleg tussen de SURB en de VDAB

Kosten

Prioriteit
Actie 1:Jaarlijks is er overleg tussen de VDAB en de SURB waarbij de VDAB toelichting geeft over de
arbeidsmarkt en eventuele aanpassingen in hun dienstverlening

Doelstelling 17: Het creëren van openheid en respect bij de gedetineerde voor diverse culturen
STRAP 2021 – 2025 OD 4.3 We investeren in zinvolle vrijetijdsbesteding via sport- en cultuurprogramma’s
voor gedetineerden met het oog op de verbinding met de buitenwereld

Omgevingsanalyse - situatieschets: Uit de omgevingsanalyse blijkt dat de groep van
gedetineerden in Leuven Centraal heel divers is qua culturele achtergrond. Er zijn 46 verschillende
nationaliteiten. De grootste groep (2/3 van de gedetineerden) heeft weliswaar de Belgische
nationaliteit maar ook daar zijn mensen bij met een andere culturele achtergrond. Hierover
hebben we geen gegevens. Activiteiten waarbij gedetineerden zelf een participerende en
organiserende rol kunnen opnemen en die openstaan voor iedereen, stimuleren het wederzijds
begrip en verhogen de leefbaarheid in de gevangenis.

Stand van zaken: Uit een rondvraag blijkt de interesse en de vraag naar meer inclusieve
activiteiten rond de eigen cultuur. Aangezien ontmoeting hier centraal staat, gaat het om
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groepsactiviteiten die omwille van de coronamaatregelen opgeschort zijn. Na de opstart van de
reguliere activiteiten zal deze doelstelling verder opgenomen worden
Verantwoordelijke

Werkgroep cultuur

Betrokkenen

CORT - jailTV

Timing

2022-2023

Indicator

Activiteiten die ontmoeting tussen en met diverse culturen stimuleren

Kosten

Het organiseren van specifieke activiteiten brengt een kostprijs met zich
mee. Deze zullen waarschijnlijk gefinancierd worden van de Rode
Antraciet en vanuit het steunfonds aan gedetineerden

Prioriteit

2

Actie 1: Samen met gedetineerden met eenzelfde (of een gelijkaardige) culturele achtergrond
verkennen welke specifieke activiteiten georganiseerd kunnen worden
Actie 2: Het organiseren van specifieke activiteiten die gedetineerden laten kennismaken met
diverse culturen.
Actie 3: Verkennen op welke manier JailTV ondersteunend kan werken om de interculturele
dialoog te stimuleren.

Doelstelling 18: We zorgen voor een onderwijsaanbod in Leuven-Centraal dat voldoet aan de
aanbevelingen van de Vlaamse Leidraad voor onderwijs aan gedetineerden.
STRAP 2021 – 2025

Omgevingsanalyse – situatieschets: In Leuven-Centraal is er een lange traditie van vorming en
onderwijs. Heel wat van het onderwijsaanbod loopt al geruime tijd. Anderzijds zijn er de afgelopen
jaren heel wat opleidingen weggevallen o.w.v verschillende redenen. Ondertussen is er een
uitbreiding van de populatie met mogelijk ook een andere doelgroep op vlak van onderwijs.
Bijkomend werd vanuit de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden en Vocvo een nieuwe Vlaamse
leidraad opgesteld die een overkoepelend kader bepaalt voor de uitbouw van het
onderwijsaanbod in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen. Het laat toe de investering op een
maximale manier te laten renderen. Onderwijs leidt immers tot verhoging van de reintegratiekansen van gedetineerden door het verhogen van tewerkstellingskansen (Vlaamse
Leidraad, Stuurgroep onderwijs aan gedetineerden, 2021).
Stand van zaken:
Verantwoordelijke Onderwijscoördinator – werkgroep onderwijs
Betrokkenen
Aanbodverstrekkers – gevangenisdirectie - coördinatieteam
Timing
2022-2023
Indicator
Evaluatie adhv Vlaamse Leidraad
Kosten

Prioriteit
Actie 1: Aftoetsen van huidige onderwijsaanbod aan de principes van de Vlaamse Leidraad
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Actie 2: De aanbodverstrekkers informeren over De Vlaamse Leidraad
Actie 3: Samenwerking met aanbodverstrekkers en planning van het aanbod aanpassen in lijn met
de Vlaamse Leidraad.

Doelstelling 19 : Het structureel inbedden van het project Learning Inside Out (LIO) in LeuvenCentraal.
STRAP 2021 – 2025

Omgevingsanalyse – situatieschets
Het ESF-project Learning Inside Out (LIO) werd sinds januari 2021 uitgerold naar alle Vlaamse en
Brusselse gevangenissen waaronder Leuven-Centraal. Voor de gevangenissen van Leuven is er een
samenwerking tussen Vocvo en Groep Intro. Via dit project werd een leerloopbaanbegeleider
aangesteld voor de Leuvense gevangenissen om een antwoord te geven op de individuele
leervragen van gedetineerden.
Stand van zaken: Verschillende jaren bestaat er al een samenwerking met Rebus, een
studiebegeleidingsdienst. Zij bieden voornamelijk inhoudelijke ondersteuning op maat. De
afstemming tussen deze partner en de leerloopbaanbegeleider is een belangrijk gegeven. Andere
partners die momenteel actief zijn rond leertrajecten en waar een afstemming belangrijk is: CVO’s
(CVO Volt voor tweedekansonderwijs), Examencommissie, Open Universiteit en andere
onderwijsinstellingen met een aanbod individueel studeren.
Verantwoordelijke Onderwijscoördinator Vocvo – leerloopbaanbegeleider Groep Intro
Betrokkenen
Coördinatieteam – partners - doorverwijzers
Timing
2021-2022
Indicator
Aantal leerloopbaantrajecten
Kosten

Aanwerving Leerloopbaanbegeleider 60%

Prioriteit
Actie 1: Het LIO-project bekend maken bij partners en doorverwijzers
Actie 2: Faciliteren van de LIO-medewerker in het behalen van het aantal kort- en langlopende
trajecten
Actie 3: Onderzoeken en bestendigen van samenwerkingsverbanden buiten de muren met nieuwe
en bestaande partners
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Uitvoering bovenlokaal STRAP
Het actieplan van de Centrale Gevangenis van Leuven staat niet los van het Strategische Plan Hulpen dienstverlening aan gedetineerden. In deze paragraaf wordt aangegeven welke lokale
doelstellingen aansluiten bij de bovenlokale doelstellingen.
Strategische doelstelling 2: Alle Vlaamse beleidsdomeinen zetten maximaal in op hulp- en
dienstverlening, en in het bijzonder op onderwijs, werk, welzijn, geestelijke gezondheidszorg en
wonen, aan gedetineerden om re-integratie te bevorderen, zodoende ook recidive te beperken en
nieuwe slachtoffers te voorkomen.
Deze doelstelling komt in de volgende lokale doelstellingen aan bod:
-

Doelstelling 2 – actie 2
Doelstelling 3
Doelstelling 4
Doelstelling 5
Doelstelling 11
Doelstelling 12
Doelstelling 13
Doelstelling 14
Doelstelling 15
Doelstelling 16

Strategische doelstelling 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.
Deze doelstelling komt in de volgende lokale doelstellingen aan bod:
-

Doelstelling 1
Doelstelling 3 – actie 3
Doelstelling 4
Doelstelling 5
Doelstelling 11
Doelstelling 12
Doelstelling 13
Doelstelling 17

Strategische doelstelling 5: We zetten in op (hernieuwde en) versterkte samenwerking en
organisatievormen om te komen tot een hulp- en dienstverleningsaanbod op maat voor elke
gedetineerde.
Deze doelstelling komt in de volgende lokale doelstellingen aan bod:
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-

Doelstelling 1
Doelstelling 2
Doelstelling 4

Strategische doelstelling 3: bijzondere aandacht voor geradicaliseerden
In Leuven Centraal bevinden zich geen geradicaliseerde gedetineerden bovendien is het een
tegenindicatie om de gevangenisstraf uit te zitten in Leuven Centraal. Om die reden wordt er geen
actie geformuleerd rond deze doelgroep

Strategische doelstelling 3: bijzondere aandacht voor psychische problemen
In de volgende lokale doelstellingen wordt specifieke aandacht geschonken aan deze doelgroep:
-

Doelstelling 4
Doelstelling 7
Doelstelling 10

Strategische doelstelling 3: bijzondere aandacht voor veelplegers
Het beleidsteam opteert om in te zetten op de gevolgen die de lange duur van de straf met zich
meebrengt eerder dan op veelplegers. Cijfers geven aan dat de gedetineerden in Leuven Centraal
veelal veroordeeld zijn voor één feit. Het aantal gedetineerden dat omwille van nieuwe feiten
opnieuw opgesloten wordt in Leuven Centraal is verwaarloosbaar

Strategische doelstelling 3: bijzondere aandacht voor daders van intrafamiliaal en seksueel geweld
In de volgende lokale doelstellingen wordt specifieke aandacht geschonken aan deze doelgroep:
-

Doelstelling 4
Doelstelling 6: niet specifiek gericht op daders van intrafamiliaal en seksueel geweld maar
wel relevant voor deze personen
Doelstelling 8
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Organisatiestructuur met overlegmodel

Bijlage – cijfergegevens omgevingsanalyse
Strafmaat
Maart 2020
Totaal: 312
-

TBS
levenslang
Crim tijd
CV> 15j
CV 10-15j
CV7-10j
CV5-7j

19
44
70
39
56
53
31

6%
14%
22%
12%
18%
17%
10%

1
21
48
76
44
65
105
49
1

5%
12%
18%
11%
16%
25%
12%

Maart 2021
Totaal: 410
-

BK
TBS
levenslang
Crim tijd
CV>15
CV10-15
CV7-10
CV5-7
CV3-5

VI-datum (cijfers PSD – januari 2021)
-

VI-datum in of voor 2010:

-

niet
VI-datum tussen 2011-2015:
VI-datum tussen 2016-2020:
VI-datum tussen 2021-2025:
VI-datum vanaf 2026:

25 gedetineerden (zo goed als al deze dossiers zijn
afgewerkt door de PSD of de gedetineerde wenst
langer mee te werken)
42 gedetineerden
161 gedetineerden
145 gedetineerden
23 gedetineerden

Uitgangen (cijfers sidissuite maart 2021)
-

ET
24
strafonderbreking
2
Uitgangen gestopt
21
uitgangen
16
Uitgangen gestopt door corona 38
Geen uitgangen
309

Verblijfsduur LC (cijfers sidissuite maart 2021)
-

Minder dan 1 jaar
Tussen 1 en 5 jaar
Tussen 5 en 10 jaar
Tussen 10 en 15 jaar
Tussen 15 en 20 jaar
Meer dan 20 jaar

137
151
76
21
13
12

33%
37%
18%
5%
3%
3%

Gedetineerden die meer dan 10 jaar in Leuven Centraal verblijven (11%)
-

Minderheid heeft uitgangen:
o 3 ET
o 3 uitgangen
o 5 uitgangen stopgezet door corona
o 5 gaan op strafeinde voor eind 2023 (hebben geen uitgangen)

Strafeinde
-

2021: 12 gedetineerden
6 recht op verblijf in België - 1 onder ET – rest geniet niet van
uitgangen
2022: 15 gedetineerden
10 recht op verblijf in België - 2 onder ET – 1 heeft uitgangen
– bij één gedetineerde werden de uitgangen opgeschort omwille van corona
2023: 28 gedetineerden
25 recht op verblijf in België - 2 onder ET – 3 uitgangen – bij 3
gedetineerden werden de uitgangen opgeschort owv corona
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Feiten (cijfers 14 januari 2021 - één gedetineerde kan meerdere feiten gepleegd hebben)
Seksuele feiten

Aanranding eerbaarheid
prostitutie
verkrachting
zedenfeiten
TOTAAL

meerderjarigen

minderjarigen

2

2

19
41
62

17
1
20

onbekend
5

5

87

Ongeveer 20% van de populatie veroordeeld voor zedenfeiten waarvan 1/3de op minderjarigen
Geweldsdelicten
Diefstal met geweld
foltering
Slagen en verwondingen
Slagen en verwondingen op kind
Totaal

25
1
34
1
61

Ongeveer 15% is veroordeeld voor geweld
Drugsdelicten: 81 – ongeveer 20%
Levensdelicten (en poging tot)
Diefstal met dood tot
gevolg
Diefstal om dood te
vergemakkelijken
Doodslag
Moord
Kindermoord
Oudermoord
Roofmoord
TOTAAL

Levensdelict
2

Poging tot

2
44
107
1
1
1
159

6
10

16

175

42% (poging) levensdelict
Veroordeeld voor
-

Één titel:
Meerdere titels

249
146
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Nationaliteit
Afghaan
Albanees
Algerijn
Angolaan
Azerbeidzjaan
Belg
Bosniër
Braziliaan
Congolees
Dominicaan
Duitser
Ecuadoriaan
Egyptenaar
Engelsman
Eritreeër
Fransman
Gambiaan
Guyaan
Hongaar
Indiër
Irakees
Iranees
Israëliër
Italiaan
Jamaicaan
Joegoslaaf
Kosovaar
Kroaat
Litouwer
Macedoniër
Marokkaan
Moldaviër
Nederlander
Nigeriaan
Oekraïner
Oezbekistan
Palestijn
Pool
Portugees
Roemeen
Rus
Rwandees
Serviër
Slowaak
Somaliër
Spanjaard
Surinamer
Syriër
Turk
Vluchteling

Maart 2020
1
2
3
3
1
213
1

0,3%
0,6%
1%
1%
0,3%
68,3%
0,3%

1
1
1
2
1

0,3%
0,3%
0,3%
0,6%
0,3%

2
1

0,6%
0,3%

3
6
1
1
2

1%
1,9%
0,3%
0,3%
0,6%

3

1%

2
1
1
14
1
13
3
4

0,6%
0,3%
0,3%
4,5%
0,3%
4,2%
1%
1,3%

3

1%

2
2
3
2
2
1
1

0,6%
0,6%
1%
0,6%
0,6%
0,3%
0,3%

1
6
1

0,3%
1,9%
0,3%
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Maart 2021
3
5
5
1
1
272
1
1
1
1
3
1
1
3
1
4

0,7%
1,2%
1,2%
0,2%
0,2%
66,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,7%
0,2%
0,2%
0,7%
0,2%
1%

1
1
2
5
2

0,2%
0,2%
0,5%
1,2%
0,5%

3
1
6
1
1
2
1
22

0,7%
0,2%
1,5%
0,2%
0,2%
0,5%
0,2%
5,3%

20
2
3
1
1
2
2
4
1
3
5
2
1
1
1
1
5
3

4,9%
0,5%
0,7%
0,2%
0,2%
0,5%
0,5%
1%
0,2%
0,7%
1,2%
0,5%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
1,2%
0,7%
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Leeftijd
Maart 2020
(312)
20
21
22
23
24
25
/26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
,37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

1

0,3%

1
4
2
6
5
8
8
7
2
7
8
12
9
7
10
5
12
10
12
4
6
10
9
7
6
12
6
3
10
8
10
7
11
8
4
9
7
4
6
5
5
2
3
4

0,3%
1,3%
0,6%
1,9%
1,6%
2,6%
2,6%
2,2%
0,6%
2,2%
2,6%
3,8%
2,9%
2,2%
3,2%
1,6%
3,8%
3,2%
3,8%
1,3%
1,9%
3,2%
2,9%
2,2%
1,9%
3,8%
1,9%
1%
3,2%
2,6%
3,2%
2,2%
3,5%
2,6%
1,3%
2,9%
2,2%
1,3%
1,9%
1,6%
1,6%
0,6%
1%
1,3%

Maart 2021
(410)
2
0,5%
2
4
3
6
5
16
9
14
12
13
2
8
9
14
14
9
11
9
13
9
13
6
9
10
8
9
12
18
8
3
10
8
12
11
14
8
4
9
8
7
7
3
8
2
3

0,5%
1%
0,7%
1,5%
1,2%
3,9%
2,2%
3,4%
2,9%
3,2%
0,5%
1,9%
2,2%
3,4%
3,4%
2,2%
2,7%
2,2%
3,2%
2,2%
3,2%
1,5%
2,2%
2,4%
1,9%
2,2%
2,9%
4,4%
1,9%
0,7%
2,4%
1,9%
2,9%
2,7%
3,4%
1,9%
1%
2,2%
1,9%
1,7%
1,7%
0,7%
1,9%
0,5%
0,7%
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67
68
69
70
71
72
73
75
76
80
82

25 - 29
20 - 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
70 – 79
80 – 89
55 - 82

2
2

0,6%
0,6%

1
1
3

0,3%
0,3%
1%

1

0,3%

6
29
35
79
82
77
33
6

1,9%
9,3%
11,2%
25,3%
26,3%
24,7%
10,6%
1,9%

78

25%

3
2
2

0,7%
0,5%
0,5%

1
3
1
1
2
1

0,2%
0,7%
0,2%
0,2%
0,5%
0,2%

11
50
66
101
107
87
45
6
3
100

2,7%
12,2%
16,1%
24,6%
26,1%
21,2%
11%
1,5%
0,7%
24,4%

2021:
141 50+
61 30-

114 Belgen:
39 Belgen

81%
64%

Doorstroming
Aantal gedetineerden dat in 2020 Leuven Centraal verlaten heeft (cijfers van de griffie)
Overlijden
Einde straf – ET
Einde straf
Einde straf – repatriëring
Vrij onder voorwaarden
Vlv met het oog op verwijdering
Vrij tgv covid-maatregel
Strafonderbreking
Transfer
Transfer naar een buitenlandse gevangenis
TOTAAL

3
3
4
2
14
8
2
7
51
3
97
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