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Over de gevangenis

Gebouw
•
•
•
•
•

Bouwjaar 1855
Verbouwingen in de 20ste eeuw
439 plaatsen
Gelegen in het centrum van Antwerpen
Bouw van de nieuwe gevangenis wordt voorbereid

Afdelingen
•
•
•

•

Grote mannenafdeling – 314 plaatsen
Vrouwenafdeling – 48 plaatsen (beklaagden, veroordeelden en geïnterneerden)
Psychiatrische annex – 51 plaatsen: aantal geïnterneerden blijft dalen (o.a. door opening FPC
Antwerpen), maar annex wordt opgevuld door beklaagden en veroordeelden met psychiatrische
problematiek en/of mentale beperking
Beperkte detentie – 26 plaatsen

Populatie (deze cijfers zijn slechts indicatief)
•

•
•
•

Statuut
• Ongeveer 65% mensen in voorlopige hechtenis
• Ongeveer 15 % veroordeelden met een straf boven de drie jaar (zgn. Surb-dossiers)
• Ongeveer 15 % veroordeelden met een straf onder de drie jaar
• Ongeveer 5 % geïnterneerden
Grote overbevolking: plaats voor 439 en gemiddelde populatie van 593 (+/- 35 % overbevolking), met
schommelingen tussen de 524 en 636 gedetineerden.
Grote in-, door- en uitstroom (de cijfers van de in-, door- en uitstroom zijn op datum van publicatie
nog niet gekend)
+/- 60 % niet-Belgen:
• 60-tal nationaliteiten, veel spreektalen
• Waarvan ongeveer de helft zonder recht op verblijf

Personeelstekort bij justitie
•

•
•

Het akkoord van 5 oktober 2016 stelt dat bij vier tekorten de sport (die gegeven wordt door een
sportPBA) wordt geannuleerd en bij 5 tekorten de bibliotheek (die opengehouden wordt door een
bibPBA) in de voormiddag gesloten blijft.
In 2018 was er permanent een personeelstekort waardoor sport 127 keer geannuleerd werd (1 op 2) en
de bib 77 dagen gesloten was.
Van 19 juni tot 4 juli 2018 was er een lange staking ten gevolge van deze personeelstekorten.
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Organisatie van de hulp- en dienstverlening

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
refereert dit naar het beleidsteam. Uiteraard zijn ook de andere partners voor wat hun aanbod betreft,
betrokken bij de opmaak van dit jaarverslag.
Het beleidsteam bestaat uit vertegenwoordigers van JWA, CGG VAGGA, De Rode Antraciet, onderwijs en
wordt voorgezeten door de beleidscoördinator.
In onderstaand organogram kan je zien hoe onze overlegstructuur er uit ziet:

Beleidsteam HDV:

Overleg BC-directie:

actieplannen

maandelijks overleg

Coördinatieteam:
rond praktische zaken

Coördinatorenoverleg:

= manier van werken

directie, PSD, zorg, jwa

2x per jaar formeel overleg

Half 2018 liep ons tweede actieplan (2016-2018) af. Een korte samenvatting van de evaluatie:
•

•

•
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Behoeftedetectie is een belangrijke pijler van het aanbod geworden. Dankzij de cloud kunnen
toeleiders die bij hun cliënten een behoefte detecteren, direct de juiste informatie vinden over het
aanbod en de aanmeldingsprocedure. Daarnaast blijft de wisselwerking tussen individueel aanbod
en groepsaanbod een belangrijke opportuniteit om behoeften te detecteren en zo betrokkenen actief
naar het aanbod toe te leiden.
Brug Binnen Buiten: de vrijwilligerswerking is goed geïmplementeerd. We organiseerden in 2017 een
studienamiddag om deze werking breder bekend te maken. Hierdoor kregen andere CAW’s de impuls
om iets gelijkaardigs op te starten.
Samenwerking heeft, dankzij de nota minimale dienstverlening, overleg binnen het coördinatieteam
en het ‘samenwerkingsmodel Vlaamse gemeenschap-justitie’ zowel binnen de Vlaamse gemeenschap
als met justitie extra impulsen gekregen.

•

Communicatie in de gevangenis blijft een complex gegeven. In onze zoektocht naar verbetering
van deze communicatie, werd er een communicatiecel opgericht, bestaande uit justitiepersoneel en
medewerkers van de Vlaamse Gemeenschap. Hierdoor kan er op een structurele manier vooruitgang
geboekt worden.

We maakten een nieuw actieplan op voor een periode van 1 juli 2018 tot 31 december 2020, met
volgende accenten:
•

•

•

•

Drie kwetsbare doelgroepen werden naar voor geschoven om actief mee aan de slag te gaan:
anderstalige gedetineerden, gedetineerden in individueel bijzonder veiligheidsregime (I.B.V.R.), en
gedetineerden in beperkte detentie. We onderzoeken of zij de weg vinden naar het reguliere aanbod
en of er nood is aan een aanbod op maat. Bij de anderstalige gedetineerden kijken we ook naar de
geschreven en mondelinge communicatie.
De directe sociale omgeving van gedetineerden zal extra aandacht krijgen de komende 2,5
jaar. Op welke manier kunnen we ook oog hebben voor hun noden en wat kunnen we - als hulpen dienstverleners van de gevangenis van Antwerpen - voor hen betekenen? Bijvoorbeeld door te
informeren over het aanbod in de vrije samenleving, …
Samenwerking: zowel de samenwerking tussen de diensten van de Vlaamse gemeenschap
onderling, als de samenwerking met justitie blijft een aandachtspunt. We organiseren o.a. een
medewerkersbijeenkomst en jobshadowing, gaan de samenwerking rond suïcidepreventie verder
verfijnen, …
Tenslotte vinden we het belangrijk om de realisaties uit de vorige actieplannen niet los te laten
en verder op te volgen. Het gaat dan over de thema’s behoeftegericht werken, brug binnen buiten,
communicatie, bekendmaking aanbod en input van gedetineerden.

In de tweede helft van 2018 hebben we hier al een aantal stappen in gezet. We hebben o.a. contact
gelegd met Atlas (integratie en inburgering Antwerpen), een dag ‘jobshadowing’ bij bewakend personeel
georganiseerd voor onze medewerkers en gezocht naar een thesisstudent die aan de slag wil gaan met de
doelgroep gedetineerden in beperkte detentie. In 2019 zullen we dit werk uiteraard verderzetten.
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Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners m.b.t. het aanbod hulp- en dienstverlening
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 vind je een overzicht.

CAW Antwerpen:
JWA, TOPcoaches,
Brug Binnen Buiten

CGG VAGGA:
ind. begeleiding
groepsbegeleiding verslaving,
groepsbegeleiding agressie

VDAB:
basisdienstverlening
cursus solliciteren

De Rode Antraciet:
cultuur- en sportfunctionaris en
vrijwilligers

Vormingplus Antwerpen:
creacrackx
graphic novel

stad en OCMW Antwerpen:
back office

VOCVO:
dienst onderwijs

Moderator:
slachtoffer-daderbemiddeling

CBE:
Nederlands op de
gevangenisvloer, VCA

Tandem:
toeleiden naar psy. hulp na
detentie

Openluchtopvoeding:
begeleiding gedetineerden met
een beperking

Justitie:
sportmonitoren
bibPBA’s

CVO Antwerpen:
Nederlandse les
open leercentrum
(ICT, Engels, Frans)

Museum Schone Kunsten
(KMSKA):
‘Mijn verhaal’

Huis van het Nederlands:
screening Nederlands

Buurtsport (omnisport), Villa
Vonk (yoga) en free lance
sportgevers
(bodymix, zumba)

De Tuimel:
kinderbezoek en cursus Vader/
moeder in de gevangenis

Jonge Helden en
De Speelvijver:
kinderbezoek
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Samenwerking met justitie
Communicatiecel: een mooi voorbeeld van goede samenwerking
In de loop van de voorbije jaren bleek er nood te zijn aan coördinatie van alle geschreven communicatie
aan gedetineerden en personeel. Niet alleen over het aanbod van de Vlaamse Gemeenschap, maar ook
over het regime (=justitiematerie). Het gaat dan over volgende informatiebronnen:
• Onthaalbrochure voor gedetineerden
• Bezoekersbrochure
• Teletekst
• Affiches op sectie, in de bib, in de wachtruimtes, …
• Aanvraagformuliertjes allerhande
• Infomap voor het personeel
• Intranet
• …
Wanneer informatie wijzigde, werd er niet steeds centraal opgevolgd of dit in elke informatiebron
gelijktijdig werd aangepast.
Bovendien werden we ons meer en meer bewust van het feit dat we de informatie ook moesten
aanpassen omdat veel gedetineerden Nederlands niet als moedertaal hebben of analfabeet zijn.
Eenvoudig en consequent taalgebruik, heldere lay-out, ondersteuning door pictogrammen waar mogelijk,
…. bleken hierbij nuttige hulpmiddelen.

Al enige tijd is er een zogenaamde ‘communicatiecel’ aan het werk om deze communicatie te coördineren
en om een consequente huisstijl te creëren. De organisatieondersteuner van Justitieel Welzijnswerk
Antwerpen is hier samen met een penitentiair assistent en een ploegchef de drijvende kracht achter.
Samen zorgen zij voor eenduidige informatie. In 2018 werd deze communicatiecel voorgesteld aan alle
diensten (boekhouding, griffie, medische dienst, bewakend personeel, directie, ….) met de missie om alle
geschreven informatie door hun huisstijltrechter te laten gaan en mee te zorgen voor een consequente
verspreiding. Hoe minder ruis er op de gepubliceerde informatie zit, hoe minder kans op fricties tussen
gedetineerden en het personeel. Dit komt beide groepen ten goede.
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Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

In het eerste deel van dit hoofdstuk geven we een overzicht van het aanbod hulp- en dienstverlening.
Gezien het grote verloop van gedetineerden is het onze betrachting om een permanent (of weerkerend),
kwalitatief en structureel ingebed aanbod te organiseren. Hierdoor is het grootste deel van het aanbod in
2018 gecontinueerd zonder grote aanpassingen.
In het tweede deel van dit hoofdstuk vertellen we over de graphic novel die afgewerkt werd in 2018.
Verder zetten we enkele werkingen in de kijker die mee de brug maken naar het leven na detentie.

Overzicht van het aanbod
Het algemeen individueel aanbod
Trajectbegeleiding door JWA (CAW Antwerpen)
• Proactief onthaal en verdere trajectbegeleiding
van alle beklaagden
• Begeleiding veroordeelden op vraag/ doorverwijzing
• Contacten met familie

1.625 onthaalgesprekken
3.726 opvolggesprekken
197 begeleidingen
op vraag

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

487 begeleidingen

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

8.292 bezoeken

In 2017 waren er 12 080 bezoeken. Het verschil is grotendeels te verklaren door de 77 dagen dat
de bibliotheek gesloten was ten gevolge van blijvende personeelstekorten bij justitie. Voor 2019
kunnen we alleen maar hopen dat het personeelbestand aangevuld wordt, zodat de bibliotheek
meer open kan zijn.
Basisdienstverlening VDAB door de VDAB-consulent
• Administratieve hulp m.b.t. het VDAB-dossier
• Info en advies over
• werk of beroepsopleiding na detentie
• werkloosheidsuitkering
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
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Fitness door de sportmonitor van justitie i.s.m. de sportfunctionaris van De Rode Antraciet
• Wekelijks fitnessmoment
• Aparte momenten voor:
• mannen
• vrouwen
• geïnterneerden
• gedetineerden met depressieve en/of suïcidale gedachten
• gedetineerden in een individueel bijzonder veiligheidsregime
Het specifiek individueel aanbod
TOPcoaching door team TOPcoaches (CAW Antwerpen)
• Integrale professionele begeleiding na detentie op alle levensdomeinen, met opstart tijdens detentie
• Doelgroep:
• 18-30 jaar
• Woonachtig in Antwerpen of districten
Vrijwilligers ondersteunen ex-gedetineerden door team Brug Binnen Buiten, JWA (CAW Antwerpen) (nieuw
sinds september 2016)
• Ondersteuning door vrijwilligers na detentie met opstart tijdens detentie
• Doelgroep:
• Woonachtig in Antwerpen of districten
Slachtoffer-daderbemiddeling door Moderator
• 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
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 vermoeden van beperking of erkenning van een beperking door het VAPH
Back office dienstverlening stad Antwerpen
• Vragen gerelateerd aan loketwerking districten (adres, identiteitskaart, burgerlijke stand, …) worden
back office opgenomen
Tandem (opgestart in september 2017)
• Ondersteuning aan gedetineerden met een psychische problematiek (m.i.v. verslavingsproblematiek) in
hun zoektocht naar hulpverlening na detentie
• Geven van informatie over hulpverlening na detentie, motiveren en doorverwijzen
Zie verder in het volgende deel
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Het groepsaanbod

Doorlopend groepsaanbod

Groepssport (voetbal, conditietraining, omnisport, zumba, yoga)
Kinderbezoek
Open leercentrum (Frans, Engels, ICT)

Modulair groepsaanbod

Nederlands tweede taal: 8 modules in 2018
Nederlands op de gevangenisvloer: 1 module in 2018 (nieuw)
VCA voor laaggeletterden: 2 modules in 2018 (nieuw)

Weerkerende themagerichte
cursussen

Solliciteren: 4 cursussen in 2018
Ouderschap in detentie: 2 cursussen in 2018
Voorleesverhalen: 1x 2018
Groepsbegeleiding verslaving: 2 cursussen in 2018
Groepsbegeleiding agressie: 2 cursussen in 2018
Workshop ‘Model C’ en ‘diversiteit’ (vrouwenafdeling)

Doelgroepwerkingen

Handicapspecifieke groepsactiviteiten
Creasessies vrouwenafdeling

Ad hoc werkingen/ projecten

Project graphic novel
Samen lezen

Nederlands op de gevangenisvloer: in het najaar van 2018 werd er voor de eerste keer in de
gevangenis van Antwerpen een cursus ‘Nederlands op de gevangenisvloer’ gegeven door het Centrum
voor Basiseducatie. Deze cursus richt zich op anderstalige gedetineerden die moeite hebben met lezen
en schrijven. De inhoud van de cursus focust op communiceren in de gevangenis: rapportbriefjes,
kantinelijsten, doktersbezoek, praten met de ‘cheffen’, ... De cursus is succesvol afgerond en wordt
herhaald in het voorjaar van 2019.
Cursus VCA: veel werkgevers vragen een VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers)
- attest van hun werknemers. In een VCA cursus leer je bijvoorbeeld over pictogrammen, ergonomisch
handelen, persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondmaskers, ... Als je slaagt voor het algemeen
examen, behaal je een attest dat 10 jaar geldig is. In het najaar van 2018 werd deze cursus voor het
eerst georganiseerd in de gevangenis van Antwerpen. 15 gedetineerden behaalden zo hun VCA-attest.
Sommigen studeerden zelfstandig, anderen gingen 3 keer per week naar de lessen van het Centrum voor
Basiseducatie.
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Aanbod in the picture: graphic novel ‘de tranen van het eiland’
In 2018 volgde het sluitstuk van een project waarbij de graphic novel ‘de tranen van het eiland’ werd
afgewerkt. Dit project, dat meer dan twee jaar duurde, werd getrokken en begeleid door Vormingplus
regio Antwerpen en ondersteund door Taalpunten Nederlands van de Antwerpse bibliotheken.
Verschillende groepen werkten hier aan mee: groepen gedetineerden, maar ook CVO-cursisten, Antwerp
Streetboys, bezoekers van inloopcentra, enz. In totaal werkten meer dan 120 mensen mee. Zonder elkaar
te ontmoeten, werkten ze voort op elkaars werk, inspireerden ze elkaar en op die manier werd er een
virtuele brug gebouwd tussen het leven binnen de muren en buiten de muren.
De novel werd gemaakt in eenvoudig taalgebruik en is bedoeld voor anderstaligen die Nederlands willen
oefenen door te lezen. De novel werd ook ingelezen door een groep gedetineerden, zodat er naast de
gedrukte versie ook een luisterversie aangeboden kan worden, waardoor anderstaligen ook de juiste
uitspraak kunnen horen.
Na het kinderboek ‘Als ik mis’ is dit het tweede boek dat op die manier tot stand komt en dat in het
circuit voor anderstaligen die Nederlands willen oefenen, terecht komt. Het is een unieke manier om over
de muren heen op een creatieve manier met gedetineerden uit de gevangenis van Antwerpen aan de slag
te gaan.

11

Aanbod in the picture: aanbod met één been in de samenleving
In dit stuk omschrijven we 5 werkingen die concreet met gedetineerden aan de slag gaan in voorbereiding
van hun leven buiten de muren.
TOPCOACHES

BRUG BINNEN BUITEN

CASEMANAGERS

TANDEM

JOBCOACH

TOPcoaches: 10-jarig bestaan
Het team TOPcoaches bestond in 2018 10 jaar. Het blijft een bijzonder waardevolle werking van
CAW Antwerpen. Het team richt zich op Antwerpse gedetineerden tot 30 jaar en heeft als doel het
ondersteunen van gedetineerden bij hun terugkeer naar de samenleving via een intensieve, integrale
coaching op maat. De TOPcoaches gaan aan de slag met noden op het vlak van financiën, administratie,
wonen, onderwijs, werk, netwerk, …. Ze streven hierbij naar een maximale zelfredzaamheid van de cliënt.
Sinds 2018 richten zij zich ook expliciet tot de doelgroep gedetineerden onder elektronisch toezicht ter
vervanging van voorlopige hechtenis. Deze groep mag immers de woning niet verlaten en kan zelf niet
naar de hulp- en dienstverlening toe gaan, terwijl de nood hieraan vaak groot is.
In 2018 waren er 56 begeleidingen lopende, door een team van drie TOPcoaches. Wat opvalt is dat
de doelgroep ondanks de jonge leeftijd vaak veel schulden heeft (50%), middelbare school vaak niet
afgemaakt heeft (80%), geen inkomen heeft (65%), enz. De resultaten van de begeleiding door de
TOPcoaches mogen heel positief genoemd worden: 17% cliënten waren bij aanvang van de begeleiding
dakloos, na begeleiding niemand meer; 74% had geen inkomen bij aanvang, 17% na stopzetting
begeleiding; 78% had geen werk bij aanvang, 40% na stopzetting begeleiding.

Brug Binnen Buiten
De vrijwilligers van Brug Binnen Buiten, een andere werking van het CAW Antwerpen (JWA) hebben
ondertussen hun tweede volledige jaar achter de rug. Gemiddeld zijn er een 15-tal vrijwilligers aan het
werk. Zij ondersteunen als vrijwilliger gedetineerden bij vrijlating. Hier zit het verschil met de TOPcoaches
die professionele hulpverleners zijn. De vrijwilligers bieden een luisterend oor, helpen bij praktische en
administratieve vragen, gaan eventueel mee naar een professionele dienst (bijvoorbeeld het OCMW)
en verwijzen door naar professionele hulpverlening, daar waar nodig. Momenteel loopt een kwalitatief
onderzoek van de UA dat de precieze meerwaarde van deze werking in beeld brengt.
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Tandem
In september 2017 startte Tandem in de gevangenis van Antwerpen. Tandem focust op het ondersteunen
van gedetineerden met een psychische problematiek (m.i.v. verslavingsproblematiek) in hun zoektocht
naar hulpverlening na detentie. Zij richten zich specifiek op het informeren, motiveren en verwijzen van
gedetineerden.
Omdat Tandem in 2018 haar eerste jaar werking achter de rug heeft, hier enkele bevindingen.
In 2018 werden 130 gedetineerden aangemeld, door JWA, PSD, CGG VAGGA of de medische dienst.
Bij 100 van deze aanmeldingen was de problematiek opgegeven door de doorverwijzer verslaving, bij 17
aanmeldingen dubbeldiagnose, bij 10 aanmeldingen pure GGZ (geen verslaving) en in 3 gevallen was het
niet duidelijk. Belangrijke vaststelling was dat bij een deel van de gedetineerden aangemeld ten gevolge
van een pure verslavingsproblematiek, sprake bleek te zijn van (vermoeden van) dubbeldiagnose.
Van de 130 aanmeldingen werden er 95 effectief gezien door de medewerker van Tandem. De 35 anderen
die niet gezien werden, waren vrij of op transfer, werden begeleid door casemanagement, hebben een
gesprek geweigerd en 4 stonden nog op de wachtlijst op 1 januari 2019.
In 2018 werden 7 cliënten doorverwezen naar een residentiële setting en 10 doorverwezen naar een
ambulant centrum.

Justitieel casemanagement – casemanagement ten aanzien van verslaafde veelplegers
Mensen die door druggerelateerde feiten in aanraking komen met justitie en waarbij er sprake is van
problemen op meerdere levensdomeinen (waaronder verslavingsproblematiek) kunnen aangemeld worden
bij het team Casemanagement van stad Antwerpen.
Casemanagers werken op vraag van justitie (parketmagistraten of onderzoeksrechters) samen met de
cliënt een voorstel uit dat kan dienen als basis voor vrijheid onder voorwaarden. Vaak gaat dit over een
opname in een residentieel ontwenningscentrum (zoals CIC De Sleutel, ADIC, de verslavingsafdeling van
ZNA Stuivenbergziekenhuis). In dit geval wordt de cliënt rechtstreeks vanuit de gevangenis Antwerpen
opgenomen in het residentieel ontwenningscentrum. Maar even goed worden andere voorwaarden
opgelegd, zoals ambulante hulpverlening en behoud van adres.
Er wordt nauw samengewerkt met veel diensten, o.a. onderzoeksrechters, parketmagistraten, het
justitiehuis, de gevangenis van Antwerpen, het justitieel welzijnswerk in Antwerpen, Tandem, Brug Binnen
Buiten, andere diensten uit het welzijnswerk, de drughulpverlening en de psychiatrie.
Justitieel casemanagement bestaat sinds 2010. In 2018 werden 96 cliënten aangemeld vanuit justitiële
hoek. Dit leidde tot de opstart van 73 trajecten.
Het team Casemanagement neemt ook dossiers aan vanuit de ketensamenwerking KADANS. Dit is een
samenwerkingsverband met als doelgroep dak- en thuislozen met een meervoudige problematiek.
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Jobcoach van het Werkburo
Sinds oktober 2018 is een jobcoach van het Werkburo aan de slag, met projectsubsidies van de VDAB.
Doelstelling van het project is om met gedetineerden te werken rond een concreet toekomstperspectief
op vlak van tewerkstelling na vrijlating en dus toe te leiden naar een duurzame tewerkstelling.
De eerste selectie gebeurt door de detentieconsulent van de VDAB. Vervolgens gaat de jobcoach aan de
slag met de cliënt om enerzijds motivatie – kwaliteiten – vaardigheden in kaart te brengen en anderzijds
de drempels. Daarna wordt bekeken of de cliënt in aanmerking komt voor een tewerkstellingsmaatregel
en wordt er gezocht naar geschikte vacatures. Zodra er tewerkstelling gevonden is, ondersteunt de
jobcoach de cliënt en de werkgever bij de opstart van die tewerkstelling en begeleidt hij de cliënt de
eerste drie maanden op de werkvloer.
Gezien dit project pas in oktober 2018 gestart is, is het te vroeg voor concrete resultaten.
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Vooruitblik op 2019

We kijken uit naar 2019.
We hopen dat justitie er in zal slagen om het nijpend personeelstekort duurzaam op te lossen. We
hebben begrip voor het bewakend personeel dat het al jaren lang met grote tekorten moet stellen. Maar
het heeft ook impact op de hulp- en dienstverlening. Sport en bib zijn hier rechtstreeks afhankelijk
van. Andere activiteiten blijven mogelijk, zolang ze binnen de bestaande afspraken gerealiseerd kunnen
worden. Binnen dat kader zullen we ook in 2019 blijven zoeken naar een gepast aanbod voor deze
gevangenis.
Zo kijken we met veel nieuwsgierigheid en enthousiasme uit naar onze samenwerking met Atlas
(integratie en inburgering Antwerpen). Nieuw is deze organisatie niet voor ons. Het huis van het
Nederlands komt al jaren screenen voor de Nederlandse lessen voor anderstaligen. Maar nu staat ook een
samenwerking met andere teams in de steigers. We hebben de vraag gesteld aan het team taalbeleid
om ons te helpen met de mondelinge en geschreven communicatie met gedetineerden die Nederlands
niet als moedertaal hebben; aan het team lesgevers maatschappelijke oriëntatie (M.O.) om workshops te
komen geven in andere talen; aan het team diversiteit om ons nog eens onder te dompelen in het thema
diversiteit. Het zijn allemaal nog maar verkennende gesprekken, maar we hebben goede hoop dat we in
2019 met Atlas een bijkomende samenwerking gaan kunnen uitbouwen.
We kijken ook uit naar de resultaten van het evaluatieonderzoek van de U.A. rond de
vrijwilligerswerking Brug Binnen Buiten. De onderzoekster was eind 2018 nog volop bezig met de
interviews. Tegen eind maart 2019 verwachten we een eindrapport. We hopen hier interessante zaken uit
te leren en de werking ten goede te kunnen verbeteren.
In 2019 gaan we ons ook verdiepen in de afdeling beperkte detentie. Een vergeten afdeling, hoe erg
om het te moeten toegeven. Welke noden zullen we daar vinden? Zullen we hier aan tegemoet kunnen
komen?
En nog veel andere samenwerkingen staan op het programma. We kijken er dus naar uit!
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Lijst met afkortingen

BC		
CAW		
CBE		
CGG		
CVO		
I.B.V.R.		
HDV		
JWA		
M.O.		
OO		
PBA		
PSD		
Surb		
TB		
VAGGA		
VCA		
VDAB		
VOCVO		
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Beleidscoördinator hulp- en dienstverlening aan gedetineerden
Centrum voor Algemeen Welzijnswerk
Centrum voor Basiseducatie
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
Centrum voor Volwassenenonderwijs
Individueel Bijzonder Veiligheidsregime
Hulp- en Dienstverlening
Justitieel Welzijnswerk
Maatschappelijke Oriëntatie
Organisatieondersteuner
Penitentiair Bewakingsassistent
Psychosociale Dienst
Strafuitvoeringsrechtbank
Trajectbegeleider
Vereniging Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Antwerpen
Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs
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