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Inleiding
Het eerste deel van deze omgevingsanalyse bevat vooral cijfers en statistieken over de bewoners van
het PCB, alsook een beschrijving van de diverse regimes. Deel twee geeft een overzicht van de acties,
doelstellingen en overleggen die in de periode sinds de start van de actieplannen gerealiseerd
werden met betrekking tot het thema herstel. De keuze voor dit thema is het gevolg van het vele
werk dat alle domeinen hiertoe bijdragen, en de nood om dit meer zichtbaar te maken.
Daarnaast voorzien we het werk van diverse brainstormsessies en een overzicht als bijlage, zodat dit
werk niet verloren gaat.

1. Informatie over de populatie
We geven beschikbare cijfers zoals die de laatste jaren verzameld werden over leeftijd, aantal
detenties zoals geturfd in sidis, verblijfsrecht, strafeinde versus voorwaardelijke invrijheidstelling,
resultaten van de SCIL op de vrouwenafdeling en informatie over de ervaring van vrouwen met
geweld uit het FEFI-onderzoek (2015).

1.1.

Aantal gedetineerden in het PCB

Op 16/11/2020 verbleven er in het PCB 122 vrouwen en 657 mannen, met 626 plaatsen en 779
gedetineerden wil dat zeggen dat er 24,44% overbevolking is

1.2.

Leeftijd

Bij de langgestraften zien we een lichte stijging in de gemiddelde leeftijd, bij de beklaagde en
kortgestrafte mannen en lichte daling, men is gemiddeld jonger in 2020 dan in 2018 en de vrouwen
zijn gemiddeld dan weer wat ouder.
Gemiddelde in
2018

Gemiddelde in
2020

M1 - 40,1

40,7

M2 - 34,9

34,2

VA - 40,3

40,9
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leeftijden per afdeling - 17/11/2020
120
100
80
60
40
20
0
17-25

26-35

36-45
M1

46-55
M2

56-65

65+

VA

De jongste populatie vinden we bij de beklaagden en kortgestraften, de oudste gedetineerden bij de
langgestrafte mannen.
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De getallen liggen in 2018 lager, een mogelijke verklaring is dat er ruim 150 gedetineerden minder
waren opgesloten in het PCB als gevolg van de sluiting van de secties 38 en het grote
personeelstekort.

1.3.

Aantal detenties

gemiddelde
M1 - 3,3
M2 - 2,3
VA - 2,6
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Totaal aantal gedetineerden voor de eerste keer in de gevangenis: 289

Uit het FEFI onderzoek (2013-2015) – op diverse vrouwenafdelingen in België.

1.4.

Nationaliteit

Cijfers van 01/03/2020, geen gegevens over wie die dag in PV was
61 verschillende nationaliteiten
Top 10 nationaliteiten
België
Roemenië
Algerije
Nederland
Marokko
Albanië
Frankrijk
Georgië
Polen
Nigeria

428
50
25
25
23
18
11
11
11
10
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1.5.

Contacttaal

Op 01/03/2020, op 730 aanwezige gedetineerden werd onderstaande contacttaal genoteerd.
Duits

Engels Frans Nederlands Onbekende taal Spaans (leeg)
6
60
96
470
79
8
11

1.6.

Verblijfsrecht

Deze cijfers werden verzameld door in sidis suite te turven.

2017

Evolutie
350

32%

300

68%

250
200
DVZ groen

150

DVZ oranje/rood

2018

100
50
0
BK DVZ groen BK DVZ rood CV DVZ groen CV DVZ rood
2017

31%

GI

69%

2018
DVZ groen

DVZ oranje/rood

Op 01/03/2020 was dit de situatie op basis van de cijfergegevens die we van DG EPI ontvingen.
Aanvraag in onderzoek
Asielaanvraag in onderzoek
EU onderdaan
Geen recht op verblijf
Inreisverbod
MB terugwijzing/KB uitzetting
Recht op verblijf
Schorsend beroep lopende
Leeg

2
4
82
119
17
6
59
1
440

01/03/2020
20%

80%

DVZ groen

DVZ oranje/rood

Er is geen directe verklaring voor het verschil in de cijfers. Het veiligheidshalve beter om de cijfers
van justitie van 2020 te volgen. Het blijft een groot aantal gedetineerden dat niet in aanmerking
komt voor het uitbouwen van een reclassering in België.
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1.7.

Juridische situatie

legal_sit_code
population
INTernering
27
Pre-trial
384
CRIM
44
CORR +3 to 5 years
117
CORR +1 to 3 years
19
CORR <= 1 year
12
CORR +5 to 7 years
66
CORR +7 to 10 years
60
CORR +10 to 15 years
21
CORR > 15 years
13
Other
8
(16/11/2020)

Brugge (situatie op 01/03/2020)
AUT
Arrestation provisoire en vue de révocation mésure de probation
MD.T (mise à disposition du tribunal application des peines)
suspension - libéré à l'essai internement
CON
condamné à perpétuité
condamné à une peine criminelle à temps
condamné correctionnel à + 15 ans
condamné correctionnel de + 10 ans à 15 ans
condamné correctionnel de + 1 an à 3 ans
condamné correctionnel de + 3 ans à 5 ans
condamné correctionnel de + 5 ans à 7 ans
condamné correctionnel de + 6 mois à 1 an
condamné correctionnel de + 7 ans à 10 ans
INT
condamné/interné appl. art. 21 loi déf. soc.
délinquant anormal interné (appl. loi déf. soc.)
PREV
accusé en état
condamné dont le jugement/arrêt n'est pas définitif
interné de déf. soc. non-définitif
prévenu sous mandat d'arrêt

730
9
1
7
1
374
6
38
16
24
15
117
81
5
72
10
3
7
337
3
51
2
281

7

1.8.

Vrij op strafeinde of op VI?

aantal op strafeinde
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In BE (jaarverslag EPI 2017): In totaal 692 strafeinde; 272 Voorwaardelijke invrijheidsstelling (VI);
4957 voorlopige invrijheidsstelling (VLV) (straffen onder 3j).
Voor PCB: 41 SE; 20 VI; 318 voorlopige invrijheidsstelling; 447 voorlopige hechtenis ; op een totaal
van 907 invrijheidstellingen.
Invrijheidstellingen (uit Justitie in Cijfers 2015-20191)
Onderstaande tabel toont dat de dalende trend van invrijheidstellingen, die is ingezet in 2015, zich
blijft voortzetten.
De invrijheidstelling van beklaagden (voorlopige hechtenis) en de invrijheidstelling van
veroordeelden waarvan het totaal van de gevangenisstraffen niet meer dan drie jaar bedraagt (de
voorlopige invrijheidstelling), zijn samen goed voor ruim 80% van alle invrijheidstellingen uit de
gevangenis.
Deze twee wijzen van invrijheidstellingen situeren zich beiden rond de 40 %. In 2018 en in 2019 zien
we dat voor de eerste maal de voorlopige invrijheidstelling (43 %) de bovenhand krijgt op de
invrijheidstelling van beklaagden (41 %).
De voorwaardelijke invrijheidstelling is goed voor zo’n 4 % over de jaren 2013-2019 heen en vertoont
een lichte stijgende trend.
De definitieve invrijheidstelling van veroordeelden en geïnterneerden, in de bovenstaande tabel
strafeinde genoemd, situeert zich tussen de 4 % en de 5 % van alle invrijheidstellingen. 2
De invrijheidstelling op proef van een geïnterneerde persoon schommelt rond de 2-3 % met een
stijging in 2015 (3,9 %), en dit ook door de opening van het forensisch psychiatrisch centrum in Gent
in november 2014. Het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen opende zijn deuren in
augustus 2017.
De invrijheidstelling van administratief aangehouden vreemdelingen ter beschikking van de Dienst
Vreemdelingenzaken, met bevel het grondgebied te verlaten, kent een duidelijke stijging over de
jaren 2013-2019. Waar deze invrijheidstellingen in 2013- 2014 minder dan 1 % van alle
1

https://justitie.belgium.be/sites/default/files/jic-nl-2015-2019.pdf
Strafeinde: definitieve invrijheidstelling bij het verstrijken van de straf of de veiligheidsmaatregel
(geïnterneerden), of na betaling van de boeten en gerechtskosten.
2
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invrijheidstellingen uit de gevangenis uitmaken, zijn ze in 2015-2017 goed voor 1 % en in de periode
2018-2019 bedragen ze 2 % van het totaal aan alle invrijheidstellingen.

1.9.

Uit welke provincie?

71% van de populatie had in 2019 een postcode in West-Vlaanderen.

aantal gedetineerden per provincie
2%
9%

4%

8%

3%

BHV + Waals Brabant - 23

1%
1%

0%

Antwerpen - 50
1%

Leuven/Limburg - 16
Luik - 6
Namen - 7
Henegouwen/Luxemburg - 3
Henegouwen (West) - 6
West-Vlaanderen - 458
Oost-Vlaanderen - 60

71%

onbekend - 15
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Gedetineerden in PCB uit centrumsteden WestVlaanderen

7%

7% 2%

Groot Brugge
8400 Oostende
48%

36%

8500 Kortrijk
8800 Roeselare
8900 Ieper

Hierbij dient men rekening te houden met een mogelijk vertekend beeld door het referentieadres
dat bij gebrek aan domicilie voor detentie, gezet wordt op het OCMW van het grondgebied waar de
gevangenis zicht bevind.

1.10. Screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking (SCIL)
SCIL: 44,93% op de vrouwenafdeling scoort op de SCIL test onder de cutoff score van 19, wat duidt
op een IQ van 85 of minder. Deze doelgroep wordt aangeduid als licht verstandelijk beperkt. Zij
hebben moeite met kloklezen, spellen, rekenen en hebben buitengewoon onderwijs gevolgd en vaak
hun opleiding niet afgemaakt. Vergelijkbaar onderzoek in de gevangenis van Oudenaarde bij de
mannen: 44,1 % onder de cutoff score van 19.

1.11. Ervaringen met geweld
In de periode 2013-2015 liep in de Belgische gevangenissen het Europese project Finding Education
for Female Inmates (FEFI) dat onderzoek deed naar onderwijsparticipatie bij vrouwelijke
gedetineerden in diverse Europese landen. Dit onderzoek werd gestart met een brede bevraging,
waarin ook gevraagd werd naar de ervaringen met geweld van de deelnemers. Deze cijfer zijn dus
niet enkel voor het PCB, maar voor vrouwelijke gedetineerden uit België die deelnamen.
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Afdelingen en regimes in het PCB




Mannen 1: ruim driehonderd mannen met een straf boven de drie jaar. Er zijn open en
gesloten secties. In de open secties (34 en 36) kunnen de gedetineerden ’s avonds de
polyvalente zaal en de keuken gebruiken. De secties 31B, 33A, 35 hebben een gesloten
regime. In het drugsvrijekwartier (37 en 38) vinden we de drugsvrije afdeling en de sectie
voor de gedetineerden met een vertrouwensfunctie (fatiks of dienders genoemd) die in de
keuken werken of op andere plaatsen in de gevangenis zoals: het bad, de bibliotheek, het
educatief centrum, etc. Sectie 33B is de zorgsectie voor mannen, hier verblijven zowel
beklaagde mannen die mogelijk geïnterneerd zullen worden, als veroordeelde mannen met
een zorgnood (verstandelijke beperking, ASS en of diverse psychiatrische aandoeningen
komen hier voor). Het zorgteam dat vroeger de DVA en AIBV bediende is nu verdeeld over de
DVA, Zorgsectie 33B en M2, waardoor meer gedetineerden zorg krijgen, maar de intensiteit
van de begeleidingen en activiteiten is gedaald.
Mannen 2: tussen de 290 en 330 beklaagden en veroordeelden met een straf van minder
dan vijf jaar. Gesloten regime.
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Vrouwenafdeling: 100 tot 120 langgestrafte, kortgestrafte, beklaagde en ook nog enkele
geïnterneerde vrouwen. Ook moeders met kinderen tot drie jaar en zwangere vrouwen
hebben hier een eigen sectie. Het zorgteam zet zich in voor vrouwen met een zorgnood. Er
zijn ook enkele vrouwen die hier verblijven tijdens hun beperkte detentie.
Medisch centrum en 32B: er verblijven hier meestal een 20-tal gedetineerden uit de diverse
Vlaamse gevangenissen. Hier worden ook operaties uitgevoerd. Gesloten regime. In 2020
werd sectie 32B de verblijfplaats voor gedetineerden met COVID19 uit alle gevangenissen.
Beperkte detentie: Tien tot vijftien mannelijke gedetineerden gaan gedurende de dag
werken of een opleiding volgen en verblijven ’s nachts en in het weekend in de gevangenis.

2. Actieplannen en de diverse acties en aanbod rond herstel van
2014 tot 2020
We kunnen het werk van de periode voor 2014 en de afgelopen jaren zien als het leggen van een
fundering in vele lagen, met vele materialen.

Actieplan 2014-2015
Dit was het eerste actieplan dat we opmaakten na de komst van het Decreet op de hulp- en
dienstverlening in 2013, we werkten samen met het beleidsteam en coördinatieteam aan de opmaak
van een omgevingsanalyse en een actieplan. Ook herstel kreeg hierin een formele plaats.
SD 1: Het aanbod H&D in de gevangenis van Brugge is afgestemd op de actuele noden en
behoeften van de diverse doelgroepen gedetineerden.
OD 1.1: Tegen december 2014 heeft het coördinatieteam een overzicht gemaakt van de verschillende
doelgroepen binnen de gedetineerdenpopulatie van het PCB.
OD 1.2. Tegen december 2015 heeft het coördinatieteam een passend aanbod
SD 2: alle partners van de Vlaamse gemeenschap en justitie in de gevangenis van Brugge zetten
zich in voor een samenhangend aanbod.
OD 2.1. Tegen december 2015 is informatie over het groeps- en individueel aanbod van de hulp- en
dienstverlening voor iedereen beschikbaar.
Nieuw aanbod en projecten + onderzoek in 2014 -2015
1° de zelfontplooiing van de gedetineerde stimuleren;
Sport:
Project Ronde van Vlaanderen (2014)
Onderwijs:
Project: Aanvullende Algemene Vorming (2014-2015)
Project: FEFI (formal education for female inmates) (2014-2015)
Cultuur:
Project FRONTières, Freedom through music, aanbod workshop beeldende kunsten,
(2014)
…2015
2° het sociale, relationele en psychische evenwicht van de gedetineerde herstellen;
Sport:
Werken met nieuwe doelgroepen: 50+, zorgteam, AIVB (2014-2015)
Cultuur:
Cursus Agressietraining (2014)
Gezondheid:
CGG: onderzoek vanaf 2014 ism de KU Leuven. Afhankelijk van de verwerkte resultaten
zal een aangepast therapeutisch programma worden opgestart. (EXIST)
3° de negatieve gevolgen voor de gedetineerde en zijn directe sociale omgeving, veroorzaakt door en tijdens
de detentie, beperken;
Onderwijs:
Combinatie deeltijds lassen/tewerkstelling evalueren en bijsturen (2014)
Cultuur:
Aanbod voorleesverhalen (2014)
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Welzijn:

Onderzoek Hilde Vanmaelstaf naar 55+ gedetineerden (2015)

4° de integratie en participatie in de samenleving na de detentieperiode bevorderen;
Onderwijs:
Project: Muren worden Deuren (EVC in keuken) (2014-2015)
Cultuur:
Infosessie verkiezingen, Toonmomenten culturele projecten voor extern publiek.(2014)
…
Welzijn:
Nieuwe werking DSO met de familie (2014-2015)
Ontwikkeling samenwerking met OCMW Brugge (2014-2015)
Tewerkstelling:
Open bedrijven dag (2014)
5° een proces van herstel tussen dader, slachtoffer en samenleving stimuleren;
Sport:
Ronde van Vlaanderen (goede doel) (2014)
Welzijn:
Herstelfonds verder ontwikkelen in het PCB (2014-2015) – 2015: werkgroep Herstel
Gezondheid:
Suïcidepreventiebeleid ontwikkelen tav gedetineerden (en personeel PCB) 2014-2015

2014
Opstart overleg herstel dat zou werken rond herstel met familie, slachtoffer, samenleving en zichzelf,
maar uiteindelijk heeft gefocust op de opmaak draaiboek herstelfonds.
Activiteiten Zinloos Geweld
- Informatief spel Vlinderslag rond het thema agressie, (zinloos) geweld en onverschilligheid.
- Workshop “stoppen met roddelen en klagen”:
- Interactieve goochelworkshop
2015
Opmaak draaiboek Herstelfonds
JWW en directie PCB hebben samen contacten gelegd met Ligand ifv het herstelgericht werken
binnen te brengen in de gevangenis.
Activiteiten Zinloos Geweld
- De workshop ‘De invloed van voeding op gedrag’ werd over het algemeen positief
geëvalueerd. Wel jammer dat er weinig of geen ruimte was voor debat. De vraagstelling van
de toehoorders heeft hier misschien ook invloed op gehad.
- Workshop ‘stoppen met klagen en roddelen’ vanuit de invalshoek suïcidepreventie
voorgesteld. Op de vrouwenafdeling werden de fatieken persoonlijk aangesproken om de
opleiding te volgen en nadien hetgeen zij geleerd hebben te verspreiden onder
medegedetineerden. Deze werkwijze wordt vooropgezet omdat de gedetineerden op een
positieve manier benaderd worden wat de kans op slagen het groots maakt. Een algemene
bekendmaking zou geen inschrijvingen opleveren.

Actieplan 2016-2018
Deze periode heeft zich gekenmerkt doordat er van september 20016 tot en met september 2018
geen groepsactiviteiten mogelijk waren als gevolg van acties van de vakbond als reactie op
personeelstekort en rationalisering. Rond thema herstel waren we erg zoekende tot we
kennismaakten met de herstelpiramide van Johan Deklerck als houvast.
SD1. De werking van de hulp- en dienstverlening en regimewijzigingen worden in overleg op elkaar
afgestemd
SD 2. Het aanbod H&D in de gevangenis van Brugge is afgestemd op de actuele noden en
behoeften van specifieke doelgroepen gedetineerden
- OD1. Tegen juni 2018 is het hulp- en dienstverleningsaanbod geoptimaliseerd voor de
senioren op basis van ten minste 2 pilootprojecten
- OD2. Tegen juni 2018 is het hulp- en dienstverleningsaanbod geoptimaliseerd voor de
gesloten secties M1 op basis van onderzoekswerk
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SD3. Alle partners van de Vlaamse gemeenschap en justitie in de gevangenis van Brugge zetten zich
in voor een samenhangend aanbod
- OD1. Tegen december 2016 is er een gedragen actieplan onderwijs Tegen 30 juni 2018 is er
een preventief gezondheidsbeleid
- OD2. Tegen juni 2018 werken alle medewerkers van JWW volgens een gemeenschappelijke
visie herstelgericht met gedetineerden en hun directe sociale omgeving
- OD3. Tegen juni 2017 is er een aangepast sportaanbod voor acht doelgroepen
- OD4. Tegen juni 2018 zijn er minstens drie nieuwe partners actief betrokken bij het culturele
aanbod
- OD5. Tegen juni 2018 is er een vlottere overgang binnen-buiten voor werkzoekende
gedetineerden.
2016
Samenwerking Ligand met als resultaat Cirkelgesprekken in de zone bezoekzaal (beambten, directie,
bezoekers, …)
Daarnaast ook het proces op de vrouwenafdeling rond de schaal emotionele ontwikkeling (SEO) en
later de SCIL (snelle screener voor intelligentie en lichtverstandelijke beperking) met focus op het
verschil tussen ‘kunnen’ en ‘aankunnen’ en wat een zorgende aanpak kan zijn op een zorgafdeling
(vorming voor personeel zorgteam, beambten, PSD, JWW, CORT).
Activiteiten Zinloos Geweld
- Workshop Assertiviteit en weerbaarheid – voor GI
- Boek met 100 positieve gedachten, spreuken en complimenten – ikv suïcidepreventie, voor
in de bib
2017
Het overleg herstel wordt de werkgroep Herstel onder leiding van JWW (Hannelore Pintelon), we
werken met een nieuw concept. We komen samen met mensen die enthousiast zijn voor het thema
en streven niet naar vertegenwoordiging vanuit alle diensten. We werken met experimenten: kleine
acties en activiteiten die we kunnen ondernemen en die aansluiten bij het thema herstel. Niet alle
projecten komen van de grond, bv de samenwerking DVA-Ligand of het idee om in samenwerking
met VIVA SVV een activiteitenteam voor en met bezoekers te ontwikkelen.
Projecten met meer succes en navolging ook in de jaren nadien zijn:
- Quiz Music for life, ook gedetineerden maken een rond en ontwerpen de affiche
- Tekenwedstrijd door PSD, zo komen zij op een andere manier met gedetineerden in contact,
zien zij meer talenten.
- Projectgroep JWW – herstelgericht werken als fundament van trajectbegeleiding, met
uiteindelijk de hervorming werking JWW naar onthaal en begeleiding.
- Lezing Johan Deklerck (30/11/2017) met in 2018 nabespreking, toepassing van het concept in
de VOS-dienst, het denken over aanbod voor ‘geradicaliseerde gedetineerden’ en een
algemene visie van waaruit het beleidsteam wil werken.
Activiteiten Zinloos Geweld
- Doe-act 'Fiets je eigen schilderij in elkaar' - een doe-activiteit met kinderen en ouders in
functie van het bevorderen van de kind-ouderrelatie
- Inleefsessie Emotionele Ontwikkeling
- Uniek Cartoonboek 'Zinloos geweld, teken(ingen) des tijds' - 2 stuks

2018-2020
De periode van 2018-2020 kenmerkt zich door een gestaag herstel van het groepsaanbod in 2018 en
2019 wat door de komst van COVID19 weer wordt teruggeschroefd en vervangen. Zo zetten we in op
de Warmste Bak, participatief werken, postkaarten voor rusthuizen, … herstel zit als een rode draad
in veel van wat we doen.
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SD1 Tegen december 2020 zijn het groeps- en individueel aanbod van de Vlaamse hulp- en
dienstverlening opnieuw ingebed in het PCB.
- OD1 Tegen september 2019 is het basisgroepsaanbod voor gedetineerden hersteld
- OD2 Draagvlak door open communicatie tussen justitie en HDV
- OD3 Communicatie tussen HDV onderling verbeteren
SD2 Het verblijf in het PCB biedt gedetineerden de kans om zichzelf en hun talenten (beter) te
leren kennen
- OD1 Tegen december 2020 heeft elke dienst actie ondernomen gericht op de talenten van
gedetineerden
2018
Verdiepingsmoment obv lezing Johan Deklerck (22/02/2018), een brede brainstorm over mogelijke
acties op elk niveau van de piramide werd in groepjes uitgewerkt.
Verkenning van de mogelijkheden van Eigen Kracht Conferenties en samenwerking met LUS vzw
De werkgroep Herstel werkt verder aan overleg met OCPP om te zien hoe overleg verder in de
opleiding geïntegreerd kan worden, er zijn gesprekken met beambten DVA en MK over de manier
waarop zij omgaan met conflicten, zij blijken hier verbazend herstelgericht mee om te gaan.
Op het CORT (6/11/2018) bespreken we het thema herstel/verbinding en hoe dit aansluit bij de
eerste strategische doelstelling uit het nieuwe actieplan.
Daarnaast start Moderator met een maandelijkse zitdag in het PCB
Activiteiten Zinloos Geweld:
- Muzikale interactieve vertellingen, drie voorstellingen in het kinderbezoek, voor elke afdeling
een keer
2019
De Werkgroep Talent wordt opgestart met daarin ook drie gedetineerden. Daarnaast wordt er
geoefend met het werken met de herstelpiramide in de praktijk van de VOS-dienst en haar aanbod
en hoe dit samen met de theorie van de Stairway to Terrorism kan helpen om een aanbod en visie te
ontwikkelen rond het thema radicalisering in een satelliet gevangenis.
We maakten ook een start met het project ‘autisme vriendelijke gevangenis’
We werken met participatieve A-teams en een participatieve werkgroep aan De Warmste Bak
Tijdens de Week van Herstelrecht: koos Moderator 2 films en DVD serie om op het intern tv kanaal te
spelen voor gedetineerden en in de bibliotheek op te nemen.
Vraag rond pestproblematiek DVA en de mogelijkheid om met Groep Intro hier aanbod rond te
voorzien leidde tot een aantal activiteiten voor de DVA in de toneelzaal.
Activiteiten Zinloos Geweld
- Agressiebeheersing (lezingen en workshops) voor gedetineerden
- Workshop Goochelen (kind-ouderrelatie: workshops + doe-activiteiten met kinderen en
ouders)
- Stoppen met klagen en roddelen (lezingen en workshops) voor personeel
2020
Wegens Covid19 is de werkgroep herstel niet kunnen doorgaan. De werkgroep werd opgeheven en
er is nog geen alternatief
De activiteiten zinloos geweld konden niet worden uitgevoerd
- Circus Ponpon
- Model C (omgaan met agressie) voor de DVA
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3. Conclusies:
Het thema herstel heeft in het PCB een hobbelig parcours afgelegd, met ruimte om fouten te maken,
te mislukken en gelukkig ook met mooie successen. Met de Herstelpiramide van Johan Deklerck
hebben we een concrete en gedeelde taal en visie gevonden, waar we al ons handelen en
organiseren op kunnen baseren. Gezien de grootte van de gevangenis en de diversiteit van de
populatie is het geen evidentie om met concrete afgebakende projecten aan de slag te gaan of om
significante veranderingen vast te stellen.

4. Trends om rekening mee te houden in het nieuwe actieplan
Leeftijd: De jongeren worden jonger en de ouderen ouder
Gedetineerden zonder verblijfsrecht, ook uit het onderzoek van Flore Croux leren we hoe langrijk
participatie is voor gedetineerden met een andere nationaliteit, die ook vaak de taal niet machtig
zijn.
Veelplegers/eerste straf
…
Herstel: We wensen naar het nieuwe strategisch plan kijken door de bril van de herstelpiramide.
Bijvoorbeeld: hoe kunnen we werken rond een thema als intra familiaal geweld op meerdere niveaus
van de herstelpiramide, omdat zoals blijkt uit het FEFI onderzoek uit 2015, er ook veel slachtoffers
van IFG in de gevangenis verblijven.
Kan een overzicht van diverse acties op diverse niveaus ons helpen om keuzes te maken wanneer
zich nieuwe projecten en opportuniteiten aandienen?
Hoe vinden we de inspiratie en moed om verder te gaan met dit thema: is een aparte werkgroep
zinvol of zelfs noodzakelijk of zorgen we dat dit thema als een rode draad terugkomt in heel onze
overlegstructuur? Of beide?
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Bijlagen
Bijlage 1: Resultaten van de gesprekstafels Herstelpiramide
De indeling hieronder van de resultaten is gebaseerd op het model van de herstelpiramide Deklerck,
J., Delinquentie en haar context bekeken vanuit een cyclisch model van ‘integratie-desintegratie’.
Diss. doct. KU Leuven, Afd. Strafrecht, Strafvordering en Criminologie, 2005, IV.

Leefkwaliteitsbevordering
“Hier gaat het om het leven zelf in zijn cyclus van dag en nacht: het samenleven, familie en vrienden,
gezellig samenzijn, het werken in de tuin, fietsen, de kamer inrichten, wandelen met de hond,
kinderen grootbrengen. Het gaat om het vormgeven aan talenten in kunst, sport, koken en het
verzorgen van de bloemen, de kippen en de composthoop. Het gaat om de ledenvereniging, de
jeugdbeweging, de kaartersclub, de voetbalcompetitie, het uitstapje naar een pretpark, de zee of de
bergen, het knutselen aan de brommer, het bouwen van een huis, het winkelen, het glas heffen op
de geboorte, het jubileum of het nieuwe jaar, het posten op facebook, het bakken van een taart of
het maken van een pizza. Het gaat om het ‘gewone leven’. De orthopedagoog W. Ter Horst spreekt in
zijn boek “Het herstel van het gewone leven” (1988) over tien grondvormen waarmee mensen met
elkaar in dialoog gaan: eten, drinken, verzorgen, spelen, feest vieren, aanraken, er op uit trekken,
werken, leren, praten. Deze grondvormen doen ons op een vreugdevolle manier aan het leven
deelnemen. Gezellig tafelen, een terrasje in de zon of koffietafel bij een begrafenis, het luieren van
een baby, leuke spelletjes doen op de speelplaats, de jeugdbeweging of met mama en papa, een
verjaardagsfeestje met pannenkoeken en een ijsje en glijbanen, even geaaid worden of een massage
met verwarmende olie voor de spierpijnen, op de schoot mogen zitten en geknuffeld worden, het
liefdesspel bij een verlangend paar, samen een fiets repareren, een huis bouwen, de klas opkuisen,
de administratie in orde brengen, leren hoe een computer werkt of Spaans, wiskunde of
automechaniek, leren schrijven en lezen of leren vaardig worden in menselijke relaties. Of je
gevoelens talig maken aan vriend of vriendin, papa of mama, een gesprek voeren hierin ontmoet en
beluisterd worden.”3
3

Deklerck, J., Delinquentie en haar context bekeken vanuit een cyclisch model van ‘integratie-desintegratie’.
Diss. doct. KU Leuven, Afd. Strafrecht, Strafvordering en Criminologie, 2005, IV
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Hoe kunnen we de leefkwaliteit bevorderen in de gevangenis?
 Bedden
 Begrijpbare taal
 Arbeid => voldoening
 Toegankelijkheid relevante anderen
 Voldoende groepsmomenten/ momenten met anderen
 Affectie
 Vrije tijd
 Verzorgingsmogelijkheden
 Ontwikkelingsmogelijkheden
 Voeding (kwalitatief en hoeveelheid)
 Gebrek aan zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
Wat kan ervoor zorgen dat deze tekorten verdwijnen?
 Meer budget
 Meer bewakend personeel
 Onderwijs/ educatie/ zelfredzaamheid ( zowel van gedetineerden als van personeel)
 Dingen motiveren (overleg en transparantie)
 Kennis van regels en waarom en ook toepassen
 Ruimte voor bewegingsvrijheid: de mogelijkheid om zelf fouten te maken en hier uit te
leren. Zowel voor gedetineerden als personeel.
Specifieke uitwerking/ ideeën
 Fietsen ter beschikking (station Brugge of gevangenis) voor gedetineerden en bezoekers.
 Een carwash door de gedetineerden waar personeel, bezoekers en gedetineerden met
beperkte detentie hun auto kunnen laten wassen. => Creëren van werkgelegenheid en
het versterken van de band met buitenstaanders.
 Veilig chatten achter glas
 Bloemenweide uitgewerkt door gedetineerden. Boeket kan opgestuurd worden naar
slachtoffers en familie.
 Moestuin met groenten en fruit. => Creëren van werkgelegenheid en meer en betere
voeding. Men kan dan ook een sapjesbar ( gezonde smoothies) openhouden op de
wandeling bijvoorbeeld.
 Huisdieren of sectiedieren.
 Gezelschapsdames of heren
 Gamebuddy om gezelschapsspel of consoles mee te spelen. (Wii)
Wat zouden gedetineerden zelf leuk vinden tijdens de wandeling?
 Zelf eens bevragen/ gedetineerden zelf laten uitwerken
 Rondjeslopen problematiseren
 Activiteiten buiten inplannen:
- graffitimuur?
- Strand in de zomer
- Kleine competities (Om ter snelst iets in een mand droppen,..)
- Eetkraampjes/ smoothiebar/ pizzakraam/ ijsjesbar: gedetineerden iets laten
maken/ bakken om uit te delen tijdens de wandeling.
- Langer mogelijkheid geven buiten te zijn of steeds twee keer per dag?
- Daguitstappen
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Projecten: muziek op de wandeling ( liedjes aanvragen en telkens 1 gedetineerde
die DJ is.)
Vikingrun ( onder netten kruipen,.. samenwerken!)

Herstelondersteuning
“Herstelondersteuning gaat om niet-problematische maatregelen en activiteiten. Die moeten, vanuit
herstelperspectief, de betrokkenen helpen beter te functioneren met zichzelf, hun sociale en
familiale omgeving. De maatregelen zijn hier niet meer probleemgericht, maar streven naar het
verhogen van de levenskwaliteit. Ze hebben geen therapeutisch doel, maar dragen bij tot
basisvaardigheden en inzichten in het (dagelijkse) leven. Bij niveau 2 vertrekken we wel van
problemen en herstel uit het niveau 3 en 4, maar we gebruiken die als achtergrond voor het
verbeteren van de levenskwaliteit van de betrokkenen. We houden rekening met de feiten en de
achtergrond, de levensgeschiedenis van wie in een conflict of in probleemgedrag beland is.
Het zijn vaardigheden die een aantal mensen niet meekregen van thuis uit. Het bracht hen
misschien tot agressie, conflicten en criminaliteit. Wil een herstel werkelijk slagen, dan dient ook
hieraan gewerkt te worden. Dergelijke vaardigheden doen een mens groeien als persoon en maken
een maatschappelijke (re)integratie mogelijk. Mensen met een “herstelverhaal” leren zo deelnemen
aan, vreugde vinden in het leven.”4
Hoe kunnen we aan herstelondersteuning werken?
-

Naar wie richten we ons, wie is er betrokken?

Gedetineerden én personeel
- Hoe kunnen we zicht krijgen op welke noden en behoeften er leven bij de betrokkenen om
herstel te kunnen bevorderen?
Bevragen van gedetineerden, PSD, JWW, DSO (directe sociale omgeving) en beambten
- Welke basisvaardigheden/competenties zijn belangrijk?
o Sociale vaardigheden
o Communiceren op een niet-aanvallende manier
o Samenleven
o Omgaan met geld
o Relationele vaardigheden
o Administratie
o Arbeidscompetenties
o Coping
o Zelfzorg (fysiek en psychisch)
o Huishouden
o Opvoedingsondersteuning
-

4

Op welke manier kunnen we de mensen betrekken?
o Groepen samenbrengen: vb gedetineerdenoverleg, of samen met
beambten/personeel/…
Gedetineerden moeten ook zelf kunnen aangeven wat moet veranderen. Ze moeten
zich betrokken voelen omdat het vooral over hen gaat. Beslissingsrecht krijgen ipv
iemand anders die zegt wat ze moeten doen. Zelfde geldt trouwens voor beambten
die ermee in betrokken moeten worden als zij ook in de uitvoering moeten

Deklerck, J., idem
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o
o
-

-

-

betrokken worden. Iedereen moet een stuk verantwoordelijkheid krijgen zodat die
zich begrepen en betrokken voelt. En er moet ook effectief iets mee gedaan worden.
Gedetineerden persoonlijk bevragen op cel
Enquête laten invullen kort voor ze vrijgaan

Hoe responsabiliseren we de betrokkenen?
o Intervisie personeel
o Opleiding personeel
o Teamvergaderingen personeel
o Duidelijke beslissingen van directie/overste
o Gedragen visie door ganse hiërarchie
o Verbindende activiteiten met personeel en gedetineerden (cfr: school, BZJ): vb
voetbal match tegen elkaar
o “pedagogische studiedag” voor bewaking/ruimer personeel waarbij bezoek die dag
afgeschaft wordt en waardoor bewaking wel degelijk aanwezig kan zijn op
studiedagen, intervisies, bijscholing,… Vb 2 à 3 keer per jaar! Zo is er geen probleem
met personeelstekort die dag.
Wat kan je doen als hulpverlener/PSD-medewerker, wat als vos-medewerker, wat kan een
beambte hierin betekenen?
o Goede voorbeeld tonen:
 Geweldloze communicatie
 Vaardigheden (zie basisvaardigheden)
 Positieve bekrachtiging eerder dan sancties
 Vertrouwensband mogelijk maken
 Respect geven en krijgen
o Meer inzetten op ‘opvoedersvaardigheden
o Motivatie behouden bij personeel
o Personeel ook bekrachtigen/motiveren/belonen
o Jubileums (5-10-15… jaar): inzet in de kijker zetten
Andere suggesties?
o Aanpassingen op sectie: zaal terug invoeren, desnoods alternerend om
overbevolking aan te kunnen: spelletjes spelen, tv kijken samen, samen eten
(leefgroep)
o Overgangswoningen/oefenwoningen

Secundair herstel
“Vaak is er meer aan de hand dan het conflict. Wat met iemand met een “heel kort lontje?”? Of
iemand die telkens weer door iemand anders gepest wordt? Wat met een alcohol- of drugprobleem?
Met iemand die veel geweld heeft ondervonden in het gezin en als een gekwetst roofdier door het
leven loopt? Of wat met iemand die steelt omdat hij geen kansen krijgt op de arbeidsmarkt? Of wat
met een slechte huisvesting, met leven in achtergestelde buurten? Hier leiden feiten en inzichten uit
het bovenste niveau ‘primair herstel’ tot een onderliggend niveau 3 ‘secundair herstel’. Hier gaat het
niet zozeer om de “feiten”, maar om de “persoon”, het sociale netwerk, de bredere
omstandigheden. We noemen het ‘secundair’, en niet meer ‘primair’, omdat het zich niet
rechtstreeks op de feiten maar op de achterliggende context richt. ‘Secundair’ betekent dan
‘verderaf van de feiten’. Herstel betekent hier bijvoorbeeld dat iemand aan zichzelf werkt, aan zijn
levensverhaal. Het betekent dat men samen zoekt de bredere omstandigheden te herstellen, die
geleid hebben tot het conflict. In dit herstel kunnen ook anderen betrokken worden. Zo kan je aan de
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slag gaan met de familiale context, met de ouders. Scheefgegroeide relaties in de klas of in de
leefgroep kunnen aan bod komen. Of intergenerationeel overgedragen problemen, zoals dit vaak
met misbruik, geweld of kansarmoede is.”5
Afhankelijk van de aard van het conflict kan je verschillende actoren betrekken:
 DSO
 Aandacht voor ‘weak ties’
 Sectie (DVA, moeder-kind,…)
 PB’s/vakbonden
 Hulp- en dienstverleningsactoren/PSD/directie
Hoe gaan we ze betrekken? Verschillende methodieken mogelijk (maatwerk):
 Cirkels/groepsgesprekken
 Bemiddeling
 EKC
 Individuele hulpverlening
Belangrijk om betrokkenen inspraak te geven over ‘hoe’, dit door:
 voldoende info te geven over wat men kan verwachten
 te luisteren en oplossingen vanuit hen te laten komen
 verwachtingen duidelijk te benoemen
 keuzes & consequenties duidelijk te benoemen + verantwoordelijkheid bij hen te leggen
Welke vragen moeten we stellen aan de betrokkenen?
- Hoe kunnen we de betrokkenen inspraak geven rond het herstel (wat moet er gebeuren en
hoe)?
- Hoe kunnen we mensen responsabiliseren om tot het existentiële niveau te komen bij het
denken rond herstel?
Existentieel niveau durven benoemen, open en vrijmoedig spreken. Vragen durven stellen. Bvb.
durven vragen aan een ouder: wat betekent het voor jou dat je beslist om je kind niet meer te zien in
de gevangenis?

Primair herstel
“VRIJHEID. Het woord ‘primair’ richt zich op het gebeuren zelf. Het komt erop aan dat er een nieuwe
vrijheid ontstaat na het gebeuren. Dat partijen zich bijna letterlijk kunnen her–“stellen”, zich
opnieuw oprichten, een nieuwe autonomie verwerven en het gebeuren kunnen achterlaten voor een
nieuw begin. Als iemand, ook doorheen de zwaarste ervaringen, kan groeien in een verrijkende
levenservaring, dan is er werkelijk iets hersteld. Als men gaandeweg over het gebeuren kan praten,
zonder sterke emoties, kwaadheid of huilen, dan toont men wat de kracht van herstel kan zijn, en
hoe het gebruikt kan worden voor zelfherstel en persoonlijke groei. Vrij worden van … en vrij worden
voor … het verdere leven.”6
Hoe kunnen we rond primair herstel werken in volgende situaties?
- Een conflict tussen gedetineerde en een beambte
- Een conflict tussen 2 gedetineerden
- Het delict en de gevolgen voor alle betrokkenen (gedetineerde, slachtoffer, familie van
gedetineerde, familie van het slachtoffer,…)
5
6

Deklerck, J., idem
Deklerck, J., idem
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Een meningsverschil tussen een professionele medewerker (PSD, JWW, VDAB, Moderator,
Patent…) en een gedetineerde
Een meningsverschil tussen een professionele medewerker en de SURB?
Een meningsverschil tussen twee professionele medewerkers?
Andere situaties?

Wat hebben we nodig om dit te kunnen doen?
Hoe kan er gewerkt worden aan primair herstel:
Ongeacht tussen welke actoren er een conflict is ontstaan kan er in veel gevallen op dezelfde manier
aan primair herstel worden gewerkt.
Belangrijk is dat er wordt aangestuurd op het zelf verantwoordelijkheid nemen om een gesprek aan
te gaan bij een conflictsituatie. Dit kan dan eventueel uitmonden in een herstelgesprek. Vooraf kan
er assessment worden gedaan door een neutraal persoon (facilitator).
Er kan worden doorverwezen naar moderator (dader - slachtoffer) of naar de projectgroep van
JWW.
Alle actoren kunnen bewust gemaakt worden van het belang van geweldloze communicatie. G.C. kan
eventueel worden meegenomen in de opleiding beambte. Ook TB kan hierin een rol spelen door de
principes van G.C. te duiden bij de gedetineerden.
Wat hebben we nodig?
- De herstelgedachte moet nog veel meer bekendgemaakt worden binnen de
gevangeniscontext.
- Een geschikte accommodatie om rustig een gesprek te kunnen houden.
- De facilitator dient voldoende mandaat te krijgen om als dusdanig te kunnen optreden,
bovendien moet het aanbod voldoende bekend gemaakt worden.
Wat de SURB betreft is het een moeilijk geval. De SURB is en blijft een rechtbank waarvan hun
uitspraken bindend zijn. Veel onderhandelingsmarge is er niet. JWW kan wel attesteren aan de SURB
dat een cliënt bij JWW in begeleiding is. Het is aan de SURB om daar dan rekening mee te houden in
hun beslissingen.
Op regelmatige tijdstippen vindt er een overleg plaats tussen directie, PSD en SURB. Misschien kan
ook JWW daarop worden uitgenodigd?
Hoe betrekken we de mensen die hier nu niet zijn?

Bewakingskader?
Gevangenisdirectie?
Hulp- en dienstverleningsactoren?
Moreel consulenten/ aalmoezeniers?
Ander personeel gevangenis?
Commissie van Toezicht?
SURB?
Anderen?
 Liefst op een creatieve / ludieke manier (cf. het waardencharter, werken met cartoons?).
 Nood aan enthousiaste warmhouders, die eventueel langsgaan bij verschillende actoren om
meer uitleg te geven
 Nood aan aanspreekfiguren
 Herstel al ‘bekend maken’ in de (basis)opleiding.
 Overleggen plannen (vb. SURB – PSD – directie – JWW).
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Gedetineerden betrekken: via infokanaal, het maken van een stomme film, zodat het voor
iedereen duidelijk is waar het over gaat (taal vormt dan geen barrière).

Bijlage 2: Herstel en het theoretisch kader van Moghaddam (stairway
to terrorism)
Het trappenhuis van Moghaddam is een visie op hoe iemand door bepaalde psychologische
processen (trappen) en gepercipieerde keuzemogelijkheden (deuren) van verdieping naar verdieping
stijgt waarbij er op hogere verdiepingen steeds minder deuren zijn, tot er slechts een mogelijkheid
overblijft: terrorisme: het benemen van het leven van andere mensen om ideologische redenen.
(1) Begane grond:
• Perceptie van eerlijkheid en goede bejegening
• Perceptie van oneerlijke behandeling, gevoelens van frustratie, schaamte
• Persoonlijke deprivatie
• Broederlijke deprivatie (sterker als motivator)
• Diverse oorzaken: economische en politieke omstandigheden, maar ook bedreiging van
persoonlijke en collectieve identiteit
(2) Eerste verdieping:
• Welke opties ziet men om zich te verweren tegen unfaire behandeling
• Belang van procedurele rechtvaardigheid
• Belang van echte inspraak (participatie)
• Zien mensen dat ze hun situatie effectief kunnen verbeteren (door het inzetten van hun
talenten)
• Verplaatsing van agressie: wie zeer luidruchtig anderen de schuld geeft voor gepercipieerde
problemen, beklimt de trap naar de 2de verdieping
(3) Tweede verdieping:
• Frustratie, waargenomen grieven en woede
• Bereidheid tot fysieke agressie is de trap naar de 3de verdieping
(4) Derde verdieping:
• Ontdekken van nieuwe moraliteit en moreel engagement, los van wat maatschappelijk
gangbaar is
• Er ontstaat een parallel leven
• Tactieken om dit te ontwikkelen: isolatie, affiliation (verbondenheid), geheimzinnigheid en
angst
(5) + (6) Vierde en vijfde verdiepingen:
• Lid van terroristische organisatie – zeer lage kans om hier levend uit te komen
• Wij tegen zij
• Ergens bij te horen
• 5de dodelijk geweld tegen burgers (psychologische afstand door burgers als de vijand te zien)
Hij doet ook enkele beleidsaanbevelingen
1. Preventie: Zorg voor mentale gezondheid en goede algemene omstandigheden om in te leven
2. Procedurele rechtvaardigheid: zichtbaarheid van beschikbare opties en betrokkenheid bij
besluitvormingsprocessen
3. Onderricht tegen categoriek wij-tegen-zij denken
4. Dialoog: bereidheid van de samenleving tot dialoog met ‘terroristen’
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Wanneer we kijken naar de herstelpiramide van Johan Deklerck, dan biedt deze ons een model en
een visie om mee aan de slag te gaan: zorg dat er vooral op het niveau van de leefkwaliteit gewerkt
wordt, maar zet ook in op competenties, gesprekken/dialoog en het belang van het werken aan de
context, verbindingen herstellen tussen mensen. Daarnaast komt het belang van fair proces sterk
overeen met procedurele rechtvaardigheid.
Feitelijk kunnen we onze opdracht als hulp- en dienstverleners beschrijven als het bieden van zoveel
mogelijk deuren op alle mogelijke verdiepingen om onze cliënten zo de kans te bieden om af te dalen
naar het niveau van gelukkige mensen in de maatschappij.

Verkenning van de stairway van Moghaddam in groep – waaraan herkennen we dat
iemand in deze fase zit/op dit niveau?
Niveau 1 (ongelukkige mensen in de gevangenis): de luidste roepers krijgen hun zin/aandacht, wat
met de rest?
Niveau 2 (opzoek naar gerechtigheid): seriële rapportbriefjes schrijvers, shop gedrag
Niveau 3 (frustratie, waargenomen grieve en woede): “ik heb 99% van wat ik hier heb bekomen,
verkregen door geweld en agressie”, een gedetineerde die als wraak dreigt om 33 euro aan schade te
veroorzaken omdat hij zijn geld ergens niet voor terug kreeg. De schuld voor alles buiten zichzelf
leggen, bv bij de overheid, groepsdruk, ouders, …
Niveau 4 (zoekt gelijkgestemde groepen of personen): collectieve actie (bv niet binnenkomen van de
wandeling, brief/petitie starten, bidden op de wandeling of in de werkhuizen), zoeken naar netwerk,
bv in de les, dat verstoort de les en mensen komen blijkbaar daarheen om een andere reden dan de
inhoud. Op de deuren kloppen, roepen, zingen, zeer luid bidden, …
Niveau 5 (verdere radicalisering) en niveau 6 (terrorisme): dit gebeurt binnen extreme
eenzaamheid/isolement. Individueel regime is een vorm van radicalisering: men gaat van tucht naar
gesloten sectie naar zeer gesloten sectie met individueel regime naar de hoge veiligheid en blijft
vervolgens in de cyclus hangen. Opmerkingen over wij-zij, extreem rechts. Gedetineerden kunnen
aan het label van terrorist ook een zekere macht ontlenen of identiteit.

Vertaling naar aanbod (in kleine groepjes)
Niveau

Bestaand aanbod

Niveau 1 (ongelukkige mensen in
de gevangenis):
Omschrijving: iedereen in de
gevangenis

Vaststelling: al het Vlaamse
aanbod = onderste niveau
(breed, voor iedereen nodig,
om mensen gelukkiger te
maken binnen gevangenis)
Onthaal en begeleiding en
dienstverlening door PSD en VG
Diversiteitsbeleid afgestemd op
de noden bv theologische
bijstand. Meer middelen nodig
want het huidige aanbod is
onvoldoende

Nieuw aanbod/welke aanbod
missen we
Partnertafel voor iedereen en
meerdere keren
Detentieplanning (betere
afstemming en samenwerking
tussen de verschillende actoren)
Ruimte voor zelfredzaamheid (zelf
hun zaken kunnen regelen,
administratie, gezin, …)
Betrokkenheid netwerk als
evidentie (organisaties zoals EKC,
LUS, …) kunnen skypen, …
Partners: PSD en VG
Nood: nieuwe manier van omgaan
met gedetineerden/detentie,
kleinschaligheid, fair proces
nastreven
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Niveau 2 (opzoek naar
gerechtigheid):

Schrijfsessie Amnesty
International
Hulp- en dienstverlening,
mensenrechten detectie
Telefonisch juridisch spreekuur
Commissie van toezicht

Niveau 3 (frustratie, waargenomen
grieven en woede): “

Niveau 4 (zoekt gelijkgestemde
groepen of personen):
Niveau 5 (verdere radicalisering):
Heel belangrijke doelgroep in hulpen dienstverlening – mind set van
het moment destabiliseren > in
contact: participeren,
verantwoordelijkheid teruggeven,
betrokkenheid met, hechting,
vermenselijking van de
maatschappij (oogkleppen
openen) => om piramide terug af
te dalen
niveau 6 (terrorisme):
over(ge)gaan tot gewelddadige
(doden) burgers/organisaties
Psychopathologie
Agressieproblematiek
Verwenningsproblematiek
Zoekend naar identiteit ~
integratie paradox

Fake news workshop
individueel (?): nood aan
mogelijkheden voor time-out/
even alleen zijn (dit zelf kunnen
beslissen dat je daar naartoe
gaat)
- ruimte geven aan gevoelens,
frustraties, … i.k.v. lessen
gebeurt nu al (door de ene
lesgever al meer dan door de
andere) >> mogelijke acties:
lesgevers ondersteunen in deze
“basishouding”; bvb elk
groepsaanbod beginnen met
een “cirkel” (~herstelpiramide)
(breed: onderste niveaus gaan
over “verbinding maken”)
Fit in je hoofd
Spaanse les
Leren van elkaar – peer to peer
Overlegorgaan
Verruimen van keuze
mogelijkheden
Waaier aanbieden in plaats van
mee te gaan in het polariserend
beeld van de maatschappij
Mind set destabiliseren

Talenten proberen te
detecteren en inzet ervan te
bevorderen
Vertrouwen opbouwen (wij – zij
doorbreken)
Eigen zinvolheid zoeken
Agressieregulatie

Agressiebeheersing
Aanbod rond “kwetsuren”, breder
dan enkel racisme, helpt ook om
mensen te laten inzien dat dit niet
enkel met afkomst te maken heeft
>> vb. EquiX (van vzw “zijn”) dat
Jolien voor PLC aan het verkennen
is
Jurist verbonden aan de gevangenis
met kennis over verblijfsrecht
Signaalopdracht > noden en
tekorten aankaarten
Duidelijke informatie over
procedures (repatriëring, transfer,
…) rechtvaardig verloop en aanloop
Nood: goede informatiestroom
tussen overheidsdiensten
Peer to peer

Rolmodellen

In praktijk brengen van wat mensen
als zinvol ervaren
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(assimilatie) en sociale
vervreemding
En mensen die een label krijgen
omwille van:
Label D
Geld sturen
Gehuwd zijn met
Ouder van – kind van
Reis naar Syrië/grens
Turkije
Logistieke ondersteuning
bieden
Gedrag: ingegeven door
emotie/verengd ratio

Maatwerk en netwerk
Andere problemen aanpakken
Partners: JWW, CGG,
consulenten ikv rad.
Moderator

Bijlage 3: Hulp- en dienstverlening op de piramide van Johan Deklerck
(foto van 2020)
Niveau
Primair herstel
Secundair
herstel

Herstelondersteuning

Leefkwaliteitsbevordering

Individuele hulpverlening
Moderator – zitdag
CGG – Patend
Consulenten radicalisering
DOP – ondersteuningsplan VAPH
EKC – netwerk voor -25 jarigen
LUS – herstel netwerk
Ervaringsdeskundige armoede van
K&G
JWW begeleiding
PSD
VDAB
TANDEM
LIO – Leerwinkel
VOCVO
WG Talent
CGK
K&G
Itinera (VAPH)
Zorgteams
Aalmoezeniers/imam/moreel
consulenten/…

JWW onthaal
Beambten
Verpleging/medische diensten

Groepsaanbod
AA
Groep Intro op DVA – communicatieve
vaardigheden
Herval preventie De Kiem op DVA
Voorstellen en gespreksgroep IFG: de
Donkere kant van de liefde

Beroepsopleidingen (Koken, Naaien,
Schilderen)
Studieondersteuning en examens
Fit in je hoofd
Kinderbezoek
Leren leren (centrum basis educatie) en
NT2 met de Brochure NL op de
gevangenisvloer die mede ontwikkeld is
door CBE
WG De Warmste Bak (participatie, inzet
voor goed doel)
Kookactiviteit zorgsectie M1 door
verpleegkundige zorgteam
Crea activiteit zorgsectie M1 door Suzy
van Itinera (VAPH)
Tralies uit de weg – aalmoezeniers
De mis/koor/bijbelstudie
Postkaarten voor rusthuisbewoners
Spaans, ICT, NT2
Bibliotheek
Borduren
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Ondersteunende diensten
OC – VOCVO
Leerwinkel (LIO)

Sport
Studio Digital
Gitaar, Hip Hop VOEM
Creatief atelier
FEMMA beauty
FEMMA crea
Inmate Sessions
Amnesty International
Boekplezier (voorlezen door vrijwilligers
aan kinderen)
Moeder-kind activiteiten zoals yoga,
crea, muziek, koken
Kookles DVA
Grote Schoonmaak VA
Nieuwjaarsfuif
Crea activiteiten DVA door zorgteam
Bezigheidspakketten

Bijlage 4: Bevraging medewerkers
Er werd in januari-februari 2021 een enquête opgemaakt door de beleidscoördinator en bezorgd aan
de medewerkers van de Vlaamse Gemeenschap, leden van werkgroep Talent, de vaste beambten
Bibliotheek en Educatief Centrum, directie van de gevangenis en PSD. De enquête werd gedeeltelijk
of volledig ingevuld door 22 personen.
Op welke actie(s) die je de afgelopen 2,5 jaar hebt gerealiseerd, ben je het meest trots of
tevreden?
De Warmste Bak en Werkgroep Talent werden het meest genoemd. Enthousiasmerende
samenwerkingen van vele diverse diensten en partners en gedetineerden blijken een grote
betrokkenheid te creëren, ook naar het invullen van de enquête.
Daarnaast werden onder andere ook vermeld: inzetten op de brug binnen-buiten, herstel, zorgsectie,
autismevriendelijke gevangenis, MDO en samenwerking DVA, het uitbreiden van netwerken in
functie van reclassering en het uitwerken en binnenhalen van nieuwe projecten.
Ik was in de periode 2018-2020 lid van:
Van welk overleg maakte je deel uit (met keuze mogelijkheden: Beleidsteam, CORT, VOS, WG talent,
geen van deze en andere.
2 x Beleidsteam
1 x Beleidsteam + CORT
1 x Beleidsteam + CORT + VOS
1 x Beleidsteam + CORT + VOS + WG talent
1 x VOS
1 x VOS + WG talent
1 x CORT
1 x CORT + VOS
3 x WG talent
10 x geen van deze
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Wat heb je voor jezelf uit dit overleg (of meerdere overleggen) gehaald? Wat heb jij eraan gehad?
De antwoorden zijn heel uiteenlopend, maar globaal vat deze quote het mooi samen: “Vooral het
contact met collega's, gelijkgestemden, enthousiasme bij het plannen maken.” Samenwerken,
bruggen bouwen, niet op je eiland blijven zitten, gemeenschappelijke problemen signaleren en
aanpakken,
In welke mate werd Strategische doelstelling 1 'Tegen december 2020 zijn het groeps- en individueel
aanbod van de Vlaamse hulp- en dienstverlening opnieuw ingebed in het PCB.' gerealiseerd?
Voor de eerste doelstelling krijgen we een gemiddelde van 2,6 op 5
Op de vraag: moeten we hierop blijven inzetten antwoorden de meesten ja, waarbij sommigen ook
aanvullen dat corona een aantal zaken in een ander licht heeft gezet. Daarnaast komen er ook
signalen dat er voor de afdeling M2 nog meer nodig is.
Bepaalde doelgroepen die niet of nauwelijks bediend worden (senioren, gedetineerden met een
beperking/psychische problematiek, anderstaligen/vreemdelingen, vereenzaamde gedetineerden,
….)
Wachtlijsten en uitsluitingscriteria waardoor gedetineerden buiten de boot vallen
Er wordt ook aangegeven dat het vooral belangrijk is om in de toekomst in te blijven zetten op het
zichtbaar maken van het belang van de hulp- en dienstverlening voor gedetineerden.
In welke mate werd operationele doelstelling 1 'Tegen september 2019 is het basisgroepsaanbod
voor gedetineerden hersteld' gerealiseerd?
2,8 op 5
Globaal is men overtuigd dat het groepsaanbod hersteld is van de periode van sluiting EC (20162018), maar wordt ook corona benoemd als oorzaak waardoor het groepsaanbod opnieuw in
stilgevallen. Daarnaast wordt er ook volgende kanttekening gemaakt: “het aanbod blijft erg beperkt,
voor een zeer kleine groep; meer vorming/cultuur/sport/hulpverlening voor deze kwetsbare groep is
wenselijk; naar continuïteit is de opsplitsing van trajectbegeleiding bij justitieel welzijnswerk erg
kunstmatig (keuze onthaal begeleiding criteria zijn al moeilijk voor professional) en gedetineerden
voelen zich in de steek gelaten/niet volledig gevolgd; nog meer 'problemen' vallen in de grijze zone
tussen de diensten die in de gevangenis actief, het valt op dat de aalmoezenier bv. zoveel gaten moet
opvullen; veel regels en structuur doen vaak de cliënt in de kou staan.”
In welke mate werd operationele doelstelling 2 'Draagvlak door open communicatie tussen Justitie
en Vlaamse partners' gerealiseerd?
2,5 op 5
Kan je één of meerdere voorbeelden geven uit je dagelijkse praktijk van goede samenwerking?
Multidisciplinair overleg zoals de partnertafels wordt hier aangehaald als goede voorbeelden op een
meer structureel niveau. De andere voorbeelden gaan vooral over vlotte samenwerking tussen
diverse partners onderling waarbij men aangeeft dat dit eerder een gevolg is persoonlijke instelling
en het belang van zichtbaarheid en netwerken benadrukt. Globaal blijft dit duidelijk een werkpunt.
In welke mate werd operationele doelstelling 3 'Communicatie tussen de Vlaamse hulp- en
dienstverleners onderling verbeteren' gerealiseerd?
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3,2 op 5
Kan je een voorbeeld hiervan geven vanuit je eigen dagelijkse praktijk waar de onderlinge
samenwerking of communicatie verbeterd is?
de ervaringen lopen uiteen, er worden goede voorbeelden genoemd zoals met MDO op de
vrouwenafdeling, de voorstelling van nieuwe projecten (Jobroad, J-oplossing, LIO) in groep, maar het
gebouw en de structuur waarin het moeilijk is om elkaar effectief te zien, maken samenwerken ook
erg moeilijk. Persoonlijk initiatief blijkt toch ook erg belangrijk te zijn.
In welke mate werd strategische doelstelling 2 'Het verblijf in het PCB biedt gedetineerden de kans
om zichzelf en hun talenten (beter) te leren kennen' gerealiseerd?
2,2 op 5
Moeten we op deze doelstelling blijven inzetten in het nieuwe actieplan 2021-2023? Op welke
manier?
Men is het eens dat hier zeker verder aan gewerkt moet worden
“zeker! Dit komt nog veel te weinig aan bod.
Er is een werkgroep talent maar daar stopt het ook.
Enkel de Warmste bak is ook een mooi voorbeeld waar de talenten van gedetineerden ook worden
ingezet en waar de ideetjes ook van hen zelf komen.
Het overlegorgaan kan ook wel dienen om hun talenten in te zetten en op een positieve manier na te
denken.”
Het is duidelijk dat thema’s als talent en participatie als belangrijk gewaardeerd worden. sommige
mensen zijn ook vragende partij naar meer ondersteuning hoe je dit aanpakt. Anderen nemen dit al
op binnen hun begeleidingsgesprekken als essentieel positief gericht onderdeel (GLM).
Wat heb jij in je dagelijkse praktijk gedaan om de talenten van gedetineerden zichtbaarder te
maken? Kan je enkele voorbeelden geven?
Vorming, coaching, individuele gesprekken, de Warmste Bak zijn voorbeelden die hier gegeven
worden. Iemand beschrijft dit als volgt: “voornamelijk in de individuele gesprekken komt dit altijd
aan bod. Heel belangrijk is om het positieve te benoemen want dat is vaak de kern van de
gesprekken, meer oplossingsgericht werken, inzetten op herstel, positieve heroriëntering, wat lukt
wel nog? waar ben je goed in? wat zijn je talenten? wat is je droom?
bij de vrouwen heb je een aantal mensen die enorm goed zijn in tekenen, schilderen, knutselen enz.
als er wedstrijden zijn, of indien secties moeten worden versierd altijd meegeven dat ze zich moeten
aanbieden om mee te helpen.”
En waarom het zo belangrijk is om hier aandacht voor te hebben: “Het zit soms in zeer kleine dingen:
maar door alleen al in gesprekken met gedetineerden écht te luisteren naar wàt ze zeggen haal je al
heel wat talenten naar boven waar zelf nog nooit bij stilgestaan hebben of er zich helemaal niet
bewust van zijn. Als je die talenten dan benoemd in dit zelfde gesprek zie je ze ook onmiddellijk
groeien en een situatie eens van een andere kant bekijken.
bvb: 'je bent echt wel een zorgend iemand als ik hoor wat jij allemaal gedaan hebt'; of 'je bent
iemand die mensen wel goed kan overtuigen en mee op touw kan nemen' --> het gebeurd wel eens
dat je dan wel moet kaderen dat iemand zijn talent nu vooral voor de verkeerde redenen gebruikt en
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daardoor in de gevangenis beland is maar dat hij met die talenten ook een heel ander pad zou
kunnen bewandelen. “
Wat vind je een belangrijke tendens uit de afgelopen periode (september 2018-december 2020) en
wat moet het beleidsteam hiermee doen?
Herstel wordt meerdere malen benoemd, daarnaast ook het belang van participatief werken,
middelenmisbruik, multidisciplinair samenwerken, schuldhulp verlening, mee begeleiden van
gedetineerden naar afspraken buiten de muren,
Daarnaast wordt het belang van aanwezigheid in de gevangenis, informeel netwerken, elkaar
ontmoeten en samenwerken + overleg een paar keer gemeld.
Wat we doen meer zichtbaar maken.
Wat vind jij belangrijk om op in te zetten in het nieuwe actieplan?
Herstelgericht werken! Participatie van gedetineerden,...
-meer proactief benaderen van werkgevers
-meer intensieve samenwerking met partners
-meer inzetten op gerichte competentieversterking: arbeidsmarktgerichte opleidingen voor
knelpuntberoepen en knelpuntcompetenties
-volop inzetten op korte opleidingen en werkplekleren
- wij zijn nog wat afwachtende partij qua hervorming van de penitentiaire gezondheidszorg - visienota...
- verder werken rond reïntegratietraject en afstemmen op de reguliere zorg (post-penitentiair vb voor
daders van zedenfeiten) - (template voor niet-gedetineerde justitiabelen: overgang binnen-buiten)
- EXIST
- Samenwerking met H&DV binnen Vl Gm voor 'zorg op maat'
Differentiatie van mogelijkheden binnen de diverse populaties in de gevangenis. Een beklaagde man met
een ps. problematiek is niet dezelfde als een man die langgestraft is en bijvoorbeeld al jaren gewend is aan
het gevangenisregime.
Onderlinge communicatie. Inzetten op (beroeps)opleiding binnen de muren. De stap naar buiten met
gedetineerden nog beter voorbereiden.
Verder doen op de ingeslagen weg.
inzetten op de communicatie en samenwerking tussen Vlaamse en Federale partners.
Sterk inzetten op herstel.
Herstel op verschillende vlakken
Herstelgericht werken.
herstelgericht werken,
Drugproblematiek
Zowel van Justitie als van de VLaamse Gemeenschap een integrale begeleidingstraject vanaf dag 1, pas dan
kom je tot een gesprek over detentieplan met kennis van zaken en kennis van belangen/ingezette middelen.
Aanbod vergroten voor gedetineerden en meer kansen voor subgroepen desnoods via afgezonderde
leefgroepen (meer DVA/zorg model naar bv. senioren, first offenders, educationsectie, sportafdeling,
tuinafdeling, dit met allemaal een aangepaster regime, meer individueel, ... hoe mee afdelingen die ze willen
of kunnen kiezen hoe meer je de mensen verbindt aan je regime/de kans die je ze geeft en hoe meer
positieve drive. Ook voor de diensten die naar gedetineerden willen inzetten. Desnoods zelfs over de
gevangenissen heen, afstappen van alles in 1 gevangenis. bv. BD afdeling bijbouwen
Belangrijk : veel vlugger financieel beschermende of sturende acties zetten. Bewindvoering, CSB aanvragen,
budgetbeheer, .... mensen worden op dit vlak blijvend blootgesteld aan risico's en detentie wordt nog steeds
stiefmoederlijk behandeld wat grote fout is
projecten als tekenwedstrijd, warmste week, geld inzamelen voor doel, ... geeft altijd goede drive in
gevangenis. Soms zijn ze al eens blij dat ze bepaald materiaal dat ze niet willen komen op cle mogen hebben,
biedt eens verstrooiing
ps de zorgmedewerkers op gewone afdeling, zeker bij inkomende, zijn absolute meerwaarde voor leemtes
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in werking tussen toezichthoudend personeel en psd en aalmoezenier en directe en verpleging
Meer samenwerking in dossiers ook met medische vleugel. Interdisciplinair overleg.
Het delen van expertise zonder de continuïteit van de hulp- en dienstverlening in het gedrang te brengen.
Participatie, talenten van gedetineerden inzetten, link binnen-buiten.
ontmoeting
"Impact" is volgens mij een kernwoord waar we ons beleid verder moeten rond versterken. Dat gebeurt
onder andere door mee in te zetten op de brug binnen/buiten, op tijdens en na detentie...
Een stabiel basisaanbod dat niet bij het minste wegvalt.
Talenten van gedetineerden.
- samenwerking tussen verschillende diensten -->structureel samenzitten rond (elk) dossier om goed op
elkaar
afgestemd te zijn en gedetineerden sneller, beter vooruit te helpen
- 'talenten' echt verder uitwerken
- meer mogelijkheden uitbouwen zodat gedetineerden zich binnen de gevangenis kunnen verder
ontwikkelen en er 'rijker' buitenkomen dan dat ze binnenkwamen.
(digitalisering, tuinproject, ...)
Als "steunfiguur" sta ik open voor alle ondersteuning waar ik een rol zou kunnen vervullen. Alles is dus
belangrijk, voor zóver het opbouwend dienstig is!

Voor welke van onderstaande doelgroepen zouden we meer moeten kunnen doen?

Gedetineerden met een verslavingsproblematiek waarbij het niet aan te raden is om hun substitutie
af te bouwen.;
Andere doelgroepen?
Familie moet veel vlugger betrokken worden in detentie, het is vaak zij die voor de uitdagingen terug
staan bij vrijlating en veelal zijn zij nu onzichtbare bv. bij beklaagde vlugger die kaart
trekken/uitnodigen voor gesprek samen, bv. traject van ontwenning bespreken, meer drugscontrole,
zo zien de mensen dat hun kind/partner geholpen wordt
Kortgestraften (binnenkort worden alle korte straffen uitgevoerd)
Ouders
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Aan welk aanbod denk je dan?
-

DVA voor vrouwen
Tijd binnen de muren nuttig doorbrengen. Investeren in grondige voorbereiding van de stap
naar buiten.
Onthaal en begeleiding JWW
Herstelgericht werken en aanbod
Aanbod rond mentale weerbaarheid, Project M :-)
DVA ook openstellen voor gedetineerden die substitutie nodig hebben

Bedankt voor het invullen van deze enquête. Wil je nog iets toevoegen?
Veel ontwikkelingen de voorbije jaren waren het installeren van diensten die moeten bemiddelen
er wordt nu door zoveel diensten bemiddeld voor gedetineerden, maar gedetineerden zelf weten het
soms niet meer bij wie ze moeten zijn voor wat en vooral... al die diensten bemiddelen voor een
aanbod dat er veelal niet is of te verwachten is, zowel intramuraal aanbod dat toch in het PCB
mannen zwak is alsook naar diensten buiten; gedetineerden vallen soms nog uit de boot voor een
bestaand aanbod en dat is zo'n zonde soms ; het gewoon met iemand aan de slag gaan is soms weg
bij diensten die over-geprofessionaliseerd zich posteren;
tot slot : als een dienst intramuraal werkt voor een nood OK, maar gedetineerden vinden het jammer
dat die dienst hen geen aanbod doet een maal buiten, dat ze dan terug door de mallemolen moeten
van intakes; bv. voor hulpverlening veelal (jww, patend, vdab, ...). het is net die continuïteit die
belangrijk is, zeker bij beklaagde die soms vlugger dan verwacht vrijgelaten worden, die staan vaak in
de kou en vooral zij kunnen ook geen traject voorleggen aan de RK en dat maakt soms dat VH langer
zijn dan nodig.
Elke organisatie die vertegenwoordigd is binnen de Vlaamse h&d heeft al talloze enquêtes en
bevragingen gedaan. Misschien moeten we die ook eens samen leggen en delen.
Ik ben dankbaar voor de kansen die geboden worden. Menswaardigheid nastreven en/of toepassen
is ook je eigen menswaardigheid aanvoelen of het gebrek eraan ontdekken. Het is dus altijd een
positief verhaal.

