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Gebouw

• Bouwjaar 1855
• Verbouwingen in de 20ste eeuw
• 439 plaatsen
• Gelegen in het centrum van Antwerpen

Afdelingen

• Grote mannenafdeling – 314 plaatsen
• Vrouwenafdeling – 48 plaatsen
• Psychiatrische annex – 51 plaatsen
• Beperkte detentie – 26 plaatsen

Populatie

• 80% mensen in voorlopige hechtenis
• 10% veroordeelden
• 10% geïnterneerden
• Grote overbevolking

• Januari 2016: 585 (=33%)
• December 2016: 642 gedetineerden (=46%))

• Grote in-, door- en uitstroom (cijfers zijn op datum van publicatie nog niet gekend)

Project Anders Werken

Zoals eerder aangekondigd liep in 2016 DG EPI een proces om de besparingen die in de federale regering 
werden afgesproken, te realiseren. Het werd een hele omschakeling. De onrust bij het justitiepersoneel 
was voelbaar. De directie heeft samen met het personeel een voorstel uitgewerkt. Dit voorstel is op 11 juli 
2016 in voege gegaan. Het komt er op neer dat er minder personeel op dienst is in de vroege ochtend en 
in de avond en dat het meeste personeel aanwezig is tussen 8u en 16u.
De gevolgen voor de werking van de hulp- en dienstverlening zijn gelukkig beperkt gebleven. Zowel de 
groepslessen als de individuele gesprekken blijven mogelijk. 

Nieuw Antwerpen

In 2016 werden de plannen voor een nieuwe gevangenis wat concreter. De site ligt nu vast. De ligging is 
buiten het centrum, op Antwerpen-Zuid. De richtdatum is momenteel 2021.

Over de gevangenis
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Het beleidsteam is de motor van de hulp- en dienstverlening. Dit overlegorgaan is verantwoordelijk voor 
het aanbod als geheel. Aan de hand van actieplannen, een werking die decretaal bepaald is, wordt het 
aanbod en de manier waarop het aanbod georganiseerd wordt, continu verfijnd en bijgestuurd. 

Dit jaarverslag is dan ook een document van het beleidsteam. Als er gesproken wordt in de wij-vorm, dan 
slaat die ‘wij’ op het beleidsteam. Uiteraard zijn ook de andere partners voor wat hun aanbod betreft, 
betrokken bij de opmaak van dit jaarverslag. 

In het beleidsteam zitten vertegenwoordigers van JWA, CGG VAGGA, De Rode Antraciet, onderwijs en het 
wordt voorgezeten de beleidscoördinator. 

In onderstaand organogram kan je zien hoe onze overlegstructuur er uit ziet:

Organisatie van de hulp- en dienstverlening

Beleidsteam HDV:
actieplannen

In 2016 maakte het beleidsteam een tweede actieplan, deze keer met een looptijd van 1 januari 2016 tot 
30 juni 2018. We bouwden sterk voort op de inzichten en resultaten van het vorige actieplan. We gingen 
verder met de drie kernthema’s van het actieplan 2014-2015, met name ‘behoeftegericht werken’, ‘brug 
binnen buiten’ en ‘samenwerking’. We voegden er nog één kernthema aan toe: ‘communicatie’. 

Overleg BC-directie:
maandelijks overleg

Ad hoc werkgroepen:
toeleidersbijeenkomst, groene 

folder,...

Coördinatorenoverleg:
PSD, zorg, jwa

Stuurgroepen:
TOPcoach, bib, VDAB

Coördinatieteam:
rond praktische zaken

= manier van werken i.p.v. 

overlegorgaan
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Qua organisatie van het individueel aanbod hebben we in 2016 nog verder gezocht naar de meest 
aangewezen vorm van toegankelijkheid van het individueel aanbod:

• Front office – rechtstreeks toegankelijk
• Proactief (= meest laagdrempelige toegang tot vrijwillig aanbod)

• Bij opsluiting: proactief onthaal door de trajectbegeleiders van JWA.
• Wekelijks: één keer per week krijgt elke gedetineerde de vraag of hij/zij naar de bibliotheek 

wil gaan.
• Bij signaal door een derde (bv. directeur, penitentiair bewakingsassistent, geestelijke verzorger, 

medegedetineerde, …): aanbod van psychische ondersteuning door VAGGA.
• Op vraag van de cliënt

• De rest van het individueel aanbod met uitzondering van de back office diensten.

SD1: We werken een 
behoeftegericht kwalitatief 
aanbod uit dat rekening houdt 
met de specifieke context van 
arresthuis Antwerpen

OD 1.1: Tegen eind 2017 is de conceptnota waarin 
verduidelijkt wordt op welke manier behoeften van 
gedetineerden op een permanente en coherente 
wijze gedetecteerd worden, aangepast n.a.v. minstens 
vier acties en op maat uitgerold naar de hulp- en 
dienstverleners en de relevante partners van justitie

OD 2.1: Tegen eind 2017 hebben we een duidelijk zicht 
enerzijds op de ondersteuningsnoden die er leven bij 
de beklaagden wanneer ze vrijkomen en anderzijds op 
de hindernissen die maken dat diezelfde gedetineerden 
de stap naar hulp- en dienstverlening in de vrije 
samenleving niet zetten.

OD 2.2: Tegen eind 2017 richten we een vrijwilligerspool 
op in functie van ondersteuning van beklaagden bij 
vrijgaan (Brug Binnen Buiten).

OD 3.1: Tegen de zomer 2016 hebben we een duidelijk 
samenwerkingsmodel uitgewerkt met het ‘team 
Vlaamse Gemeenschap’.

OD 3.2: Tegen eind 2016 evalueren we de werking van 
het beleidsteam en het coördinatieteam.

OD 3.3: Tegen eind 2017 zetten we het 
samenwerkingsmodel ‘(samen)werking in de gevangenis 
Antwerpen’ waarin de samenwerking tussen Vlaamse 
Gemeenschap en justitie gekaderd wordt, op punt.

OD 4.1: Tegen eind 2017 hebben we een duidelijk 
communicatiemodel met justitie uitgewerkt.

SD2: We komen tot een nieuwe 
manier van ondersteuning voor 
beklaagden die vrijkomen (Brug 
Binnen Buiten)

SD3: We werken verder aan 
een enthousiaste en efficiënte 
samenwerking zowel onderling 
als met al onze partners, met 
justitie in het bijzonder

SD4: We verankeren onze 
inspanningen m.b.t. 
communicaties naar personeel 
en naar gedetineerden in een 
duidelijk communicatiemodel.

Actieplan 
2016-2018

Hieronder vind je het overzicht van de strategische en operationele doelstellingen:
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• Op doorverwijzing door een andere dienst
• De rest van het individueel aanbod met uitzondering van de back office diensten.

Opmerking: wanneer de cliënt zelf de vraag stelt, dan kan het zijn dat een ‘andere dienst’ de cliënt 
hier eerder over (aan)gesproken heeft. In samenspraak met de cliënt wordt dan afgesproken of het 
de gedetineerde zelf is die een rapportbriefje schrijft of dat de medewerker een doorverwijzing 
doet. In dat opzicht is het onderscheid tussen ‘op vraag van de cliënt’ of ‘op doorverwijzing door 
een andere dienst’ soms eerder kunstmatig en moet dit goed gekaderd worden als het apart 
benoemd of becijferd wordt. 

• Back office - via een tussendienst
• Dit zijn diensten die enkel door de trajectbegeleiders of de psychosociale dienst gecontacteerd 

kunnen worden. Het gaat voornamelijk over deze twee diensten:
• Het OCMW Antwerpen: de maatschappelijk assistenten van de lokale sociale centra of de 

verbindingspersoon van het OCMW.
• Stadsloketten: de loketwerking van het sociaal infopunt werd in december 2016 vervangen 

door de back office werking van de stadsloketten.
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Aan het aanbod hulp- en dienstverlening van de Vlaamse Gemeenschap werken verschillende partners 
mee. Sommige van deze diensten hebben een coördinatiefunctie, andere zijn pure aanbodverstrekkers of 
combineren aanbod met een coördinatiefunctie. Sommige partners hebben een groot continu aanbod, 
terwijl andere diensten eerder periodiek aanwezig zijn in de gevangenis of enkel als een gedetineerde het 
vraagt. Hieronder een overzicht.

free lance sportgevers:
yoga, tai chi, zumba OCMW Antwerpen

De Tuimel, Crefi en De 
Speelvijver: 

kinderbezoek

CVO Antwerpen:
Nederlandse les 

open leercentrum

Huis van het Nederlands:
screening Nederlands

Open School Antwerpen
Nederlandse les

module gezondheid

VVBV (tot 03/2016):
CAP drugs

Justitie: 
sportmonitoren

bibPBA’s

Openluchtopvoeding:
begeleiding gedetineerden met 

een beperking

VOCVO:
dienst onderwijs

CKG Zon en Hei: 
opvoedingsondersteuning

Moderator:
bemiddeling

De Rode Antraciet:
cultuur- en sportfunctionaris en 

vrijwilligers

stad Antwerpen:
sociaal infopunt

Buurtsport

Vormingplus Antwerpen:
creacrackx

graphic novel
ad hoc workshops

CAW Antwerpen:
team JWA

team TOPcoaches

VDAB:
basisdienstverlening
cursus solliciteren

CGG VAGGA:
ind. begeleiding

cursus verslaving
cursus agressie

Samenwerkingspartners
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In dit stuk beschrijven we in welke mate het aanbod hulp- en dienstverlening in de gevangenis van 
Antwerpen in 2016 is gewijzigd. Een groot deel van het aanbod is echter gecontinueerd zonder grote 
aanpassingen. Het feit dat we minder ‘nieuws’ te vertellen hebben over dit aanbod, wil niet zeggen dat 
dit minder aandacht verdient. Een kwalitatief en structureel ingebed aanbod is net onze  betrachting en 
in dat opzicht net een pluim waard.  Maar een jaarverslag is nu eenmaal in essentie een rapportering van 
wat er in het besproken jaar veranderd is.

Na het overzicht van het aanbod vind je in een tweede deel enkele evoluties in de werking van een 
aantal aanbodverstrekkers. We gaan iets meer vertellen over de werking van JWA, die met het project 
Brug Binnen Buiten een sluitstuk heeft voorzien aan hun integrale, generalistische aanbod in de 
gevangenis. Verder zullen we de nieuwe werking van De Rode Antraciet op vlak van cultuur beschrijven, 
met de implicaties hiervan voor de cursussen. Dan zullen we de bredere inbedding van CGG VAGGA in 
de gevangenis van Antwerpen toelichten. Daarna geven we een overzicht van wat er de laatste jaren 
in de bibliotheek, onder impuls van de Vlaamse subsidies werd bereikt. Tenslotte beschrijven we kort 
het proces dat we gegaan zijn rond informatie en communicatie in de gevangenis, wat leidde tot de 
oprichting van de Communicatiecel. 

Overzicht van het aanbod

Het algemeen individueel aanbod

Trajectbegeleiding door JWA (CAW Antwerpen)  
• Proactief onthaal + verdere trajectbegeleiding van alle beklaagden
• Begeleiding veroordeelden op vraag/doorverwijzing
• Contacten met familie

Psychische ondersteuning door CGG VAGGA  
• Behandeling van gedetineerden met ernstige psychische klachten

Bibliotheekbezoek door de bibPBA i.s.m. de bibliothecaris 
van de openbare bib
• Wekelijks bibliotheekbezoek waarbij gedetineerden boeken, 

cd’s en/of dvd’s kunnen ontlenen

Basisdienstverlening VDAB door de VDAB-consulent        
• Administratieve hulp m.b.t. het VDAB-dossier
• Info en advies over

• werk of beroepsopleiding na detentie
• werkloosheidsuitkering

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

412 begeleidingen in
2016 door CGG VAGGA

10.416 
bibliotheekbezoeken 
door bibPBA in 2016

1.739 onthaalgesprekken
van beklaagden, 
4.023 opvolggesprekken
door JWA
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Leertrajectbegeleiding door de dienst onderwijs (VOCVO)
• Voortzetting onderbroken trajecten
• Opzetten nieuwe trajecten
• Info en advies m.b.t. onderwijs tijdens of na detentie
• Begeleiding naar de examencommissie

Fitness door de sportmonitor van justitie i.s.m. de sportfunctionaris van De Rode Antraciet
• Wekelijks fitnessmoment
• Aparte momenten voor mannen, vrouwen, geïnterneerden en gedetineerden met depressieve klachten

Het specifiek individueel aanbod

Sociaal infopunt door het sociaal infopunt, stad Antwerpen 
• Loketwerking
• Vragen gerelateerd aan loketwerking districten (adres, identiteitskaart, burgerlijke stand, …)

In december 2016 werd deze front office loketwerking door het team sociaal infopunt vervangen door 
een back office  dienstverlening door  de stadsloketten. 

Slachtoffer-daderbemiddeling door Moderator (het vroegere Suggnomè)
• Gesprekken tussen slachtoffer en dader met behulp van een bemiddelaar
• Over de feiten, de gevolgen, de achtergronden en de betekenis van een misdrijf, alsook over de 

mogelijkheden van herstel

Opvoedingsondersteuning door CKG Zon en Hei 
• Opvoedingsondersteuning van kinderen tussen 0 en 12 jaar (max. lagere school)
• Voor moeders en/of vaders in detentie én de achterblijvende ouder

Centraal aanmeldingspunt drugs door VVBV (stopgezet in april 2016)
• Ondersteuning aan gedetineerden met een verslavingsproblematiek in hun zoektocht naar 

drughulpverlening na detentie
• Geven van informatie over drughulpverlening, motiveren en doorverwijzen

In april 2016 werd deze werking stopgezet, nadat de financiering vanuit justitie stopte. In de 
toekomst zal dit verder opgenomen worden met Vlaamse middelen. De problematiek zal worden 
verruimd naar alle GGZ-problematieken en dus niet enkel verslaving. We spreken over de module 
aanmelding en toeleiding naar zorg na detentie. 

TOPcoaching door team TOPcoaches, CAW Antwerpen
• Coaching na detentie op alle levensdomeinen, met opstart tijdens detentie
• Doelgroep

• 18-25 jaar nieuw sinds najaar 2016: maximumleeftijd = 30 jaar
• Eerste of tweede detentie
• Woonachtig in Antwerpen of districten
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Doorlopend groepsaanbod Groepssport (voetbal, conditietraining, zumba, tai chi, yoga, omnisport)

Kinderbezoek

Open leercentrum (Frans, Engels, ICT)

Modulair groepsaanbod Nederlands tweede taal: 9 modules in 2016

Gezondheid: 1 module in 2016

Weerkerende themagerichte 
cursussen

Solliciteren: 6 cursussen in 2016

Ouderschap in detentie: 2 cursussen in 2016

Omgaan met verslaving: 2 cursussen in 2016

Omgaan met agressie: 1 cursus in 2016

Doelgroepwerkingen Handicapspecifieke groepsactiviteiten

Creasessies vrouwenafdeling

Ad hoc werkingen/ projecten Project graphic novel

Workshops Samen Lezen

Handicapspecifieke begeleiding voor gedetineerden met een (vermoeden van) beperking door Otwee 
(Openluchtopvoeding)
• Integrale ondersteuning van gedetineerden met een beperking
• Individuele activiteiten en gesprekken 
• Doelgroep

• Gedetineerden met een erkenning van een beperking door het VAPH
• Gedetineerden met een vermoeden van een beperking

Het groepsaanbod

Evoluties in de werking van bepaalde aanbodverstrekkers

Van proactief onthaal tot Brug Binnen Buiten en alles daartussen: de werking van JWA 

De dienst Justitieel Welzijnswerk van Antwerpen heeft in 2016 met het project Brug Binnen Buiten het 
sluitstuk van hun werking gerealiseerd. We beschrijven hier nog eens de volledige werking.

proactief onthaal Brug Binnen Buitenopvolggesprekken
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Proactief onthaal van alle beklaagden
Elke beklaagde die in de gevangenis van Antwerpen wordt opgesloten (=80% van de populatie), wordt de 
dag na de opsluiting op gesprek geroepen bij een trajectbegeleider. De trajectbegeleider gaat aan de slag 
met de meest acute noden. 
• crisisopvang
• dringende sociaal administratieve zaken (woonst, uitkering, …)
• contactname met familie 
• vragen over het regime: bezoekregeling, telefoneren, ….
• uitleg over (en desgevallend directe doorverwijzing naar) andere hulp- en dienstverlening in de 

gevangenis.

Opvolggesprekken 
Na het onthaal kunnen er nog opvolggesprekken volgen. Dit gebeurt op vraag van de cliënt. Bij heel 
kwetsbare cliënten zal de trajectbegeleider zelf initiatief nemen om de cliënt nog eens op te roepen. 
Tijdens deze opvolggesprekken kan alles aan bod komen. In dat opzicht is het aanbod van JWA een echt 
generalistisch aanbod. Indien de trajectbegeleiders zelf niet aan de slag kunnen gaan met de vraag, dan 
zoeken zij naar welke dienst zij de gedetineerden kunnen doorverwijzen.

Brug Binnen Buiten
Half 2016 richtte JWA via het project Brug Binnen Buiten een vrijwilligerspool op. De vrijwilligers van 
deze pool hebben als opdracht om de gedetineerden ondersteuning te bieden bij vrijgaan. Het is niet 
de bedoeling om langdurig en integraal te begeleiden. Daar is het team van de TOPcoaches voor (voor 
de instapvoorwaarden zie hierboven, o.a. max. 30 jaar). Het is wel de bedoeling om directe praktische 
en emotionele ondersteuning te bieden. Ook helpen de vrijwilligers de ex-gedetineerden om de stap 
naar de gepaste formele hulp- en dienstverlening  te zetten en/of helpen zij hen bij het zoeken naar 
ondersteuning in het eigen informele netwerk. 

Een evaluatie zal gebeuren begin 2017. De resultaten van die evaluatie worden bekendgemaakt tijdens een 
studienamiddag op 18 mei 2017, in de hoop nadien dit project te kunnen verankeren.

De nieuwe cultuurwerking van De Rode Antraciet

Geen eigen cursuswerk meer, maar cursuswerk toeleiden

De Rode Antraciet heeft n.a.v. het nieuwe meerjarenbeleidsplan een traject gelopen waarbij men de 
inzet van de medewerkers cultuur grondig veranderd heeft. Het zelf aanbieden van cursussen in de 
gevangenissen wordt per 1 januari 2017 definitief stopgezet. In de plaats krijgt elke gevangenis een 
verankerde cultuurfunctionaris (0,2 VTE) die o.a. als opdracht heeft om organisaties van buiten naar 
binnen toe te leiden om cursussen in de gevangenis te geven. 

Voor gevangenis Antwerpen had deze aanpassing tot gevolg dat de cursussen ‘Vader/moeder zijn in de 
gevangenis’, ‘Omgaan met lastige situaties’, ‘Omgaan met agressie’ en ‘Omgaan met stress’ wegvielen. 
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We gingen op zoek naar organisaties met inhoudelijke expertise op die thema’s. De cursus ‘Omgaan 
met agressie’ werd overgenomen door CGG VAGGA, de cursus ‘Vader/moeder zijn in de gevangenis’ door 
De Tuimel, een deelwerking van CKG Open Poortje. De expertise van De Rode Antraciet werd integraal 
gedeeld en in nauwe samenwerking werd de overgang georganiseerd. Voor de cursus ‘Omgaan met stress’ 
werd nog geen alternatief gevonden. 

Naast de gekende cursussen, werd er ook gezocht naar nieuwe partners voor de gevangenis van 
Antwerpen. Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (KMSKA) is gestart met een museumactiviteit 
voor geïnterneerden waar ze beeldend of verhalend aan de slag gaan met de collectie van het Museum.  
In 2017 zal worden bekeken of een gelijkaardig traject opgezet kan worden voor anderstaligen die bezig 
zijn Nederlands te leren (NT2). 

Inzet van vrijwilligers

Een ander accent bij De Rode Antraciet is het werken met vrijwilligers. In 2016 hebben twee vrijwilligers 
op de vrouwenafdeling elk een aantal samenleessessies begeleid. Dit werd positief onthaald en er wordt 
bekeken hoe dit aanbod structureel verankerd kan worden.

De verbreding en verdieping van het aanbod van het CGG VAGGA

CGG VAGGA heeft al sinds 2008 een werking in de gevangenis van Antwerpen. Individuele begeleidingen 
m.b.t. alle GGZ-problematieken (ook verslaving) zijn mogelijk. Sindsdien is deze organisatie steeds verder 
geëvolueerd, zowel in de breedte als in de diepte.

toegankelijkheid

groepswerkingsuïcidebeleid

vindplaatsgericht 
werken

Toegankelijkheid maximaal verhoogd/drempel maximaal verlaagd

Zoals we hoger al schreven, werkt het CGG niet enkel op vraag of op doorverwijzing. Ook wanneer 
een andere medewerker van de Vlaamse Gemeenschap, een personeelslid van justitie of zelfs een 
medegedetineerde – vaak zelfs zonder medeweten van de betrokkene - aan een medewerker van VAGGA 
het signaal geeft dat een bepaalde gedetineerde het moeilijk heeft, roept VAGGA deze gedetineerde op om 
proactief het aanbod van VAGGA bekend te maken. Zo wordt een doelgroep bereikt die zelf niet snel 
initiatief neemt om hulp te vragen. 

Groepswerking als aanvulling op individueel aanbod

Reeds in 2015 kwam het signaal van CGG VAGGA dat ze graag een groepsaanbod rond verslaving wilden 
doen, aanvullend op hun individueel aanbod. Het corrigerend, confronterend, maar ook ondersteunend 
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praten met lotgenoten heeft een belangrijke meerwaarde. In 2015 werd de eerste cursus ‘Gebruik (met) 
je verstand’ gegeven. In 2016 werd deze cursus nog twee maal gegeven en na evaluatie verankerd in ons 
aanbod. 
Door de stopzetting van het cursuswerk door De Rode Antraciet (zie hoger) heeft CGG VAGGA in 2016 ook 
een groepsaanbod rond het thema agressie gegeven. Ook deze cursus zal na evaluatie verder verankerd 
worden binnen ons cursusaanbod. 

Suïcidebeleid

Het CGG VAGGA neemt een grote rol op in het kader van het suïcidebeleid van de gevangenis van 
Antwerpen. Ze doen dit in nauwe samenwerking met vele andere diensten en personeelsleden die hier elk 
een eigen rol in spelen: de directie, PSD, JWA (trajectbegeleiders en organisatieondersteuners), medische 
dienst (psychiatrisch verpleegkundigen en de psychiaters) en natuurlijk het bewakend personeel. In 2016 
zijn de afspraken en de werkwijze nog verder verfijnd. Dit mondde uit in een nota suïcidebeleid waarbij 
alle samenwerkingsafspraken staan opgesplitst in vier deelwerkingen: 

Onthaal

Preventie

Hulp bij
 acute 
dreiging

Hulp na
een poging/

zelfdoding

VAGGA zet in op preventie, versnelde hulp bij acute dreiging en hulp na een poging of een suïcide van de 
doelgroep en op ondersteuning van medegedetineerden bij een poging/zelfdoding. 

Vindplaatsgericht werken

In 2016 werd vanuit VAGGA een extra begeleider ingezet op vleugel F, de psychiatrische annex. In nauwe 
samenwerking met de zorgequipe van de gevangenis werd een vindplaatsgerichte werking uitgebouwd. 
Een medewerker van VAGGA komt elke vrijdagvoormiddag naar de dagzaal van de annex en gaat aan de 
slag met de vragen en noden die zich op dat moment aandienen. Het is dus niet nodig om op voorhand 
‘een gesprek te vragen’. Ook hier merken we dat een doelgroep bereikt wordt die anders veel moeilijker 
bereikt wordt en ook dat een andere problematiek aangepakt wordt.

De gevangenisbibliotheek anno 2016

Onder impuls van Vlaamse subsidies heeft een bibliothecaris van de openbare bibliotheek Antwerpen  
samen met de bibPBA’s en andere partners de werking van de bibliotheek sterk geprofessionaliseerd en 
opgewaardeerd. Hoewel we nog geen eindpunt bereikt hebben, geven we hier toch kort de realisaties tot 
nu toe mee:
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Juiste en toegankelijke communicatie als hoeksteen van een welzijnsbeleid in de gevangenis: de 
Communicatiecel

In 2016 gingen we structureel aan de slag met het gegeven ‘communicatie’. Dit mondde uit in de 
oprichting van de Communicatiecel:

Toegankelijkheid Elke gedetineerde krijgt één keer per week de vraag of hij naar de bib wil gaan.

Hij heeft ongeveer 20 minuten tijd om boeken, cd’s en/of dvd’s te kiezen.

In 2016 kwamen 10.416 bezoekers (10 091 in 2015).

Infrastructuur Een grote herinrichting gebeurde in 2015.

In 2016 kwam er een taalpunt bij met materialen voor anderstaligen die Nederlands willen leren.

Informatie-
technologie

Eind 2015 ging men over naar open source bibliotheeksoftware Open Biblio. Dit is een stabiel en 
gebruiksvriendelijk systeem, dat een groot pijnpunt van de bibliotheekwerking oplost.

2016 is het eerste jaar dat jaarcijfers getrokken kunnen worden.

Deze cijfers zijn nog niet helemaal bruikbaar omdat er nog veel fouten in zitten door de overgang van het 
vorige naar het huidige systeem.

Personeel De ploeg van bibPBA’s is stabiel en gemotiveerd. 

De ploeg van gedetineerden-werkers is minder stabiel en vraagt veel coaching. Dit is eigen aan een 
arresthuis. 

Werkingsgelden Er wordt jaarlijks budget voorzien vanuit de gevangenis en vanuit stad Antwerpen om de collectie actueel 
te houden.

Collectie 14.684 materialen 10.239 boeken (fictie, non fictie, strips, poëzie)

4.445 audiovisuele materialen (cd’s en dvd’s)

regelmatige afvoer van materialen (beschadigd of verouderd)

Aankoopbeleid Aankoopsuggesties gedetineerden

Advies interne partners

Algemene maatschappelijke trends

Communicatie Een meertalig bibliotheekreglement is in de maak.

Bladwijzers met overzicht wie welke dag naar de bib kan, worden bijgedrukt wanneer de voorraad bijna 
op is. 

• Affiches op sectie, ook over HDV-aanbod
• Teletekst
• Onthaalbrochure en bezoekersbrochure
• Infomap sectiepersoneel

• oprichting communicatiecel: ploegchef, PA en organisatieondersteuner
•  in kaart brengen van huidige situatie
•  weghalen van foute of achterhaalde info
•  info uniformiseren: op alle secties hangt hetzelfde
•  Info hangt enkel waar nodig
•  checklist volgen bij nieuwe of gewijzigde info

• voorkomen van fricties t.g.v. foute of achterhaalde communicatie komt ten goede 
aan (welzijn van) gedetineerden en personeel

• geschreven informatie is vaak verouderd
• geschreven informatie spreekt mekaar tegen
• informatie over regime of over het HDV-aanbod 

Kanalen

Aanleiding

Aanpak

Hypothese



15

In 2016 hebben heel wat processen gelopen die in 2017 verdergezet zullen worden. Veel van deze processen 
– en dat is logisch – zitten mee vervat in ons actieplan 2016-2018:
• Brug Binnen Buiten: evaluatie van het project, studiedag met onderzoeksrapport op 18/05/2017 en 

zoeken naar verankering
• Gedifferentieerd inzetten op permanente behoeftedetectie
• Communicatie: informatie in de gevangenis stroomlijnen en toegankelijker maken

Daarnaast hebben we in 2016 al een aantal bijkomende processen in gang gezet. Niet omdat we nog geen 
hooi genoeg hadden op onze vork, maar omdat er een pertinente aanleiding (probleem of opportuniteit) 
was:
• Omgaan met radicalisering in de gevangenis
• Doorstart CAP drugs naar een Module Aanmelding en Toeleiding naar Zorg na Detentie
• Inzetten op focusgroepen als vorm van participatie van gedetineerden
• Experimenteren met peerwerking (sport / cultuur)
• Dienstverlening naar Directe Sociale Omgeving
• Bekendmaking van het aanbod

Tenslotte blijven we onverminderd inzetten op de samenwerking met justitie. We gaan ons verdiepen 
in het werk van het bewakend personeel om zo tot een nog betere samenwerking te komen. 
Het zal trouwens een moeilijk jaar worden. De overbevolking was eind 2016 zeer hoog (46%). De 
personeelstekorten zijn nog niet opgelost. Maar zoeken naar de mogelijkheden binnen de beperkingen, 
blijft onze sterkte. We zijn er dan ook van overtuigd dat we onze werking in 2017 nog verder zullen 
kunnen aanscherpen. 

Vooruitblik op 2017
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