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Historiek

De Penitentiaire Inrichting (PI) van Wortel was tot 1993 een landloperskolonie. Het ontstaan van de 
‘kolonie’ dateert uit de periode van de Verenigde Nederlanden.1 De oprichting van de zeven Koloniën 
van Weldadigheid was een voor die tijd vooruitstrevend maatschappelijk experiment in de bestrijding 
van armoede door opvang, opleiding en tewerkstelling in de landbouw. Begin 2017 werd de kandidatuur 
ingediend van de ‘Koloniën van Weldadigheid’ voor het Werelderfgoedstatuut van Unesco. Samen met 
de Nederlandse koloniën maken Wortel- en Merksplas-Kolonie kans om als eerste landschap in België een 
plaats op de werelderfgoedlijst te verwerven. Het was de bedoeling om de erkenning als Werelderfgoed 
in 2018 te verkrijgen. Het Werelderfgoedcomité besliste in 2018 echter om de erkenning voorlopig niet te 
geven en gaf extra huiswerk in functie van een nieuwe aanvraag in 2019.2 

Met de afschaffing van de wet op de landloperij in 1993 werd Wortel een strafinrichting, waar tot op 
heden enkel mannelijke veroordeelden verblijven. Sindsdien werden de gebouwen geleidelijk opgetrokken, 
beter beveiligd en gerenoveerd. Belangrijke infrastructurele aanpassingen in functie van veiligheid werden 
uitgevoerd (bijv. veiligheidsomheining). Er werd een nieuw cellulair complex gebouwd. 

Van begin 2010 tot eind 2016 was de Penitentiarie Inrichting te Tilburg een bijhuis van Wortel. Binnen het 
kader van een verdrag tussen Nederland en België werd deze inrichting ter beschikking gesteld voor de 
strafuitvoering van 650 Belgische gedetineerden. Gezien de bouw van een aantal nieuwe gevangenissen 
(Beveren) werd het aantal gedetineerden in Tilburg sinds 2014 afgebouwd. Eind 2016 werd het project 
stopgezet. 

Capaciteit

De capaciteit van de PI Wortel werd doorheen de jaren uitgebreid. In januari 1996 werd een nieuw 
administratief gebouw met cellenvleugel voor 87 cellen in gebruik genomen. Een bijkomende vleugel met 
54 cellen was in juni van hetzelfde jaar operationeel. In 2011 verbleven er in Wortel 186 gedetineerden. 
In 2012 werd vleugel C in gebruik genomen. Die geeft plaats aan 114 extra gedetineerden (merendeel 
duocellen). Ondertussen beschikt Wortel over een capaciteit van 301 gedetineerden. In 2018 kende Wortel 
een gemiddelde dagbevolking van 290 gedetineerden. 

Regionale werking

De concentratie van vier gevangenissen in de Noorderkempen (Merksplas, Turnhout, Hoogstraten en 
Wortel) heeft een aantal gevolgen voor de organisatie van de hulp- en dienstverlening in elke afzonderlijke 
gevangenis. De meeste aanbodverstrekkers zijn regionaal georganiseerd en hun medewerkers zijn vaak 
actief in de verschillende gevangenissen. Naast lokale afstemming is er ook in belangrijke mate overleg op 
regionaal niveau tussen de vier Vlaamse beleidscoördinatoren en de partners. Ook de partners zelf nemen 

1. Meer informatie over deze boeiende geschiedenis is terug te vinden in ‘Landlopers’ (2013) van Toon Horsten, een boek over de geschiedenis van 
de rijksweldadigheidskolonies van Wortel en Merksplas.
2. Meer en recente informatie over dit verhaal is te vinden via www.kolonienvanweldadigheid.eu.

Over de inrichting

http://www.kolonienvanweldadigheid.eu
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initiatieven met een regionale draagwijdte, bijv. RETOER van CAW De Kempen (zie verder). 

Vanuit een regionaal bezoek van de Gemengde Commissie3 aan de beleidsteams van de vier 
gevangenissen van de Noorderkempen in het najaar van 2018 kwam het idee van een regionaal 
overleg tussen de directies en beleidscoördinatoren van de vier gevangenissen. Op vlak van hulp- en 
dienstverlening wordt al geruime tijd regionaal afgestemd met de Vlaamse partners die meestal in de 
vier gevangenissen actief zijn. Daarnaast stellen we vast dat er een aantal bovenlokale ontwikkelingen of 
tendensen zijn die een regionale afstemming of uitwisseling motiveren. 

Infrastructuur hulp- en dienstverlening 

De PI Wortel beschikt over een uitgebreide infrastructuur voor hulp- en dienstverlening. Eén vleugel 
van het oude landlopersgedeelte staat bijna volledig ter beschikking van de hulp- en dienstverlening, 
nl. het educatief centrum. Het grootste deel van het groepsgerichte aanbod wordt hier georganiseerd: 
beroepsgerichte opleidingen, fitness, bibliotheek, kinderbezoek,… De concentratie van het aanbod en de 
ligging (buiten het cellulair gedeelte) vragen om specifieke afspraken, zowel voor de medewerkers van de 
Vlaamse Gemeenschap als voor het bewakend personeel. Deze werden in overleg met de directie en het 
hoofd van de bewaking in een afsprakennota opgenomen die regelmatig geactualiseerd wordt. 

In vleugel C die in 2012 in gebruik genomen werd, is er naast celcapaciteit ook infrastructuur voor hulp- 
en dienstverlening: gespreks- en leslokalen, ontspanningsruimte.
 

3. De Gemengde Commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de departementen of agentschappen van de betrokken beleidsdomeinen. Alsook 
uit vertegenwoordigers van organisaties van hulp- en dienstverleners uit die beleidsdomeinen. De Gemengde Commissie is verantwoordelijk voor 
het bovenlokale beleid, o.a. opmaak en opvolging van het strategisch plan.

Schildersatelier educatief centrum, foto Stephen Vincke, FOD Justitie
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Organisatie van de hulp- en dienstverlening

Beleids- en coördinatieteam

Het decreet betreffende de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden (2013) geeft 
een aantal richtlijnen mee over de organisatie van de hulp- en dienstverlening, zowel op bovenlokaal 
als lokaal niveau. Wat de lokale werking betreft, werd in elke gevangenis een beleidsteam en een 
coördinatieteam opgericht. Het beleidsteam is verantwoordelijk voor de opmaak van een  tweejaarlijks 
actieplan voor de hulp- en dienstverlening. Op 28 maart 2018 vond een bijeenkomst van het beleidsteam 
plaats die in het teken stond van de opmaak van het actieplan juli 2018- december 2020. 
Op basis van een stand van zaken/evaluatie van het actieplan 2016-2018 en een SWOT- analyse van de 
werking werden strategische doelstellingen geformuleerd, waaraan concrete acties werden gekoppeld (zie 
verder).

De opdracht die het decreet aan het coördinatieteam toeschrijft, is opvolging en uitvoering geven aan 
het lokale actieplan. De vaste leden zijn de Vlaamse beleidscoördinator, de organisatieondersteuners 
van het CAW, de onderwijscoördinator, de sportfunctionaris, de cultuurfunctionaris en de begeleidster 
van het fietsenatelier. Het coördinatieteam komt ongeveer tweewekelijks samen, de sportfunctionaris 
en cultuurfunctionaris sluiten maandelijks aan. Naast de tweewekelijkse vergaderingen is er binnen het 
coördinatieteam voortdurend afstemming en samenwerking op operationeel niveau. De werking van het 
coördinatieteam stond in 2018 net als in 2017 in belangrijke mate in het teken van continuïteit van het 
bestaande aanbod naar aanleiding van het ‘anders werken’ waarmee in maart 2017 van start gegaan werd 
(zie verder). Met het ‘anders werken’ en bijkomende verwachtingen die m.b.t. veiligheid werden gesteld, 
werd/wordt het coördinatieteam voor een uitdaging op vlak van planning gesteld, die een vertaling kreeg 
in het actieplan 2018-2020.

Beleidsteam (december 2018)

Baeckens Thomas     Cultuurfunctionaris (De Rode Antraciet)
Bosman Katleen     Adj. Dir. (CGG Kempen)
Haegeman Deborah      Directie (DG EPI)
Hendrickx Ilse     Trajectbegeleider (CAW De Kempen)
Karen Delespaul      Onderwijscoördinator (Vocvo)
Marinus Clara      Teamverantw. TB (CAW De Kempen)
Martens Heidi     Begeleider fietsentelier (DG EPI)
Opdekamp Sandra      PSD (DG EPI)
Poppe Steve      Technisch Deskundige Bewaking (DG EPI)
Roes Tinne      Organisatieondersteuner (CAW De Kempen)
Thoné Katrijn      Organisatieondersteuner (CAW De Kempen)
Van Campfort Steven     Beleidscoördinator (voorzitter, WVG)
Van Gorp Filip     Moderator
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Actieplan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 2016-2018

Eén van de richtlijnen die in het decreet betreffende de organisatie van de hulp- en dienstverlening 
aan gedetineerden zijn opgenomen, is het werken met tweejaarlijkse actieplannen. Het actieplan 2016-
2018 liep tot juni 2018. Het actieplan 2018-2020 loopt van juli 2018 tot december 2020. Tot op heden 
werd hoofdzakelijk gewerkt met beleidsdomeinoverstijgende doelstellingen, die telkens een vertaling 
kregen naar de verschillende domeinen. We bespreken hier de twee doelstellingen van het actieplan 
2018-2020 waar in 2018 voornamelijk op ingezet werd, nl. planning en werking sleutelfiguren hulp- en 
dienstverlening. Daarnaast werpen we een licht op de stand van zaken m.b.t. de doelstelling rond cultuur-
sensitief beleid. 

Planning
Volgende doelstelling van het actieplan 2016-2018 kreeg zowel in 2017 als in 2018 de meeste aandacht: 
‘We streven ernaar om het bestaande hulp- en dienstverleningsaanbod te vrijwaren.’ Deze doelstelling 
werd geformuleerd in het kader van het ‘anders werken’, het rationaliseringsverhaal van DG EPI. In 2016 
werd in Wortel een oefening gemaakt om de van bovenaf opgelegde personeelsbesparing te realiseren. 
Zowel binnen het coördinatieteam en met andere medewerkers van de Vlaamse Gemeenschap als 
in de contacten met de gevangenisdirectie en andere betrokkenen was er voortdurend overleg en 
afstemming. We zijn er grotendeels in geslaagd om het aanbod te vrijwaren, maar het stelde en stelt ons 
voor grote uitdagingen. Het avondaanbod werd grotendeels verschoven naar de namiddag. Daarnaast 
werden er bijkomende verwachtingen m.b.t. veiligheid gesteld, bijv. op structurele basis maximaal 
40 aanwezige gedetineerden in het educatief centrum. Het smallere tijdskader in combinatie met de 
veiligheidsvoorschriften stellen het coördinatieteam voor de uitdaging om alles ingepland te krijgen. 

Het oorspronkelijke scenario van de deeltijdse tewerkstelling (enkel in de voormiddag) als onderdeel 
van het ‘anders werken’ werd om organisatorische redenen verlaten. Dit bracht met zich mee dat er 
opnieuw afspraken gemaakt moesten worden m.b.t. combinatie tewerkstelling en deelname aan hulp- en 
dienstverlening in de namiddag. Het principe dat gehanteerd werd, was dat werkers in de voormiddag 
zoveel als mogelijk aan de slag moesten zijn. In de namiddag kunnen ze afwezig zijn i.f.v. deelname 
aan hulp- en dienstverlening. Ook voor de individuele gesprekken van de medewerkers van de Vlaamse 
Gemeenschap (trajectbegeleiding,…) en justitie (PSD) werd vooropgesteld om gesprekken met werkende 
gedetineerden zoveel als mogelijk in de namiddag te plannen. Gezien het grotere aantal bewegingen en 
opdrachten in de namiddag, is het moeilijker om dan vlot gedetineerden te spreken. Volgende doelstelling 

Samenwerkings-
partners

AA
Bibliotheek Turnhout
Bootcamp Coach Mol
CAW De Kempen - JWT
CBE Kempen

CGG Kempen
CVO Edukempen
CVO LBC
De Rode Antraciet
Moderator
MOOOV
PXL Hasselt
Sportwerk Vlaanderen
Stad Hoogstraten

Tandem
Terra-Therapeutica
VDAB
Vélo Leuven
Velt
Vocvo
Vokans
Vormingplus Kempen
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rond planning van het actieplan 2018-2020 vloeit voort uit de doelstelling rond het vrijwaren van het 
aanbod in het actieplan 2016-2018: we realiseren een evenwichtige planning die rekening houdt met de 
verwachtingen en krijtlijnen van zowel de Vlaamse partners als justitie en evalueren de drempels tot 
deelname. Hierbij evalueren we in welke mate werkende gedetineerden ook effectief deelnemen aan hulp- 
en dienstverlening in de namiddag en of er al dan niet drempels tot deelname zijn. De resultaten hiervan 
nemen we mee in de planning en de afstemming met justitie. 

Sleutelfiguren hulp- en dienstverlening
Volgende doelstelling werd in het actieplan 2018-2020 opgenomen: ‘We realiseren een betere afstemming 
op vlak van veiligheid en een vlot verloop van de hulp- en dienstverlening door het ontwikkelen van 
een praktijk van sleutelfiguren bij bewaking.’ Deze doelstelling bouwt verder op een doelstelling rond 
draagvlak voor hulp- en dienstverlening van de vorige actieplannen.  

In het actieplan 2014-2015 formuleerden we volgende strategische doelstelling: ‘Het draagvlak voor hulp- 
en dienstverlening bij personeel (justitie en Vlaamse Gemeenschap) is versterkt.’ Op operationeel niveau 
kreeg dit volgende vertaling: ‘Communicatie met en betrokkenheid van justitie en Vlaamse Gemeenschap 
is verbeterd in functie van een betere werking.’ In het actieplan 2016-2018 werd deze doelstelling 
behouden. De besparingsmaatregelen die vanuit DG EPI op vlak van personeel werden opgelegd, lieten 
zich meer dan ooit voelen. Moeten we personeelsleden overtuigen van het belang van ons aanbod, onze 
missie en visie? In het actieplan 2014-2015 en 2016-2018 werd dit bewust achterwege gelaten: ‘Inzetten 
op het overtuigen van bewakend personeel van het belang van hulp- en dienstverlening lijkt ons niet de 
beste piste. We geven de voorkeur aan in communicatie en overleg gaan met bewakend personeel en hen 
effectief betrekken, in de hoop te komen tot een betere werking waardoor het draagvlak voor hulp- en 
dienstverlening mogelijk op indirecte wijze toeneemt.’ We behouden deze visie. Het was ook een bewuste 
keuze om  personeel ook als doelgroep te betrekken bij bepaalde initiatieven die we voor gedetineerden 
nemen (bijv. pronostiek bij diverse sportevenementen). 

Eén van de acties van het actieplan 2016-2018 was het onderzoeken van de piste om te werken met 
sleutelfiguren voor hulp- en dienstverlening bij bewakend personeel. Het idee was om, naar analogie met 
een praktijk in  PI Merksplas, te werken met vaste aanspreekfiguren voor hulp- en dienstverlening bij 
bewakend personeel. Gezien het lopende proces van het ‘anders werken’ werd beslist om hier voorlopig 
niet op in te zetten. Wel groeide hoe langer hoe meer het besef dat het werken met een min of meer 
vaste ploeg van bewaking binnen het educatief centrum wenselijk was. De werking van het educatief 
centrum, waarin het merendeel van het groepsaanbod plaatsvindt, vraagt een specifieke aanpak van 
zowel bewakend personeel als de medewerkers van de Vlaamse Gemeenschap. Er werd een aantal PBa’s 
bereid gevonden om volledig of deels actief te zijn binnen het educatief centrum. De PBa-begeleidster van 
het fietsenatelier die vanuit haar rol als PBa reeds in belangrijke mate betrokken was op de werking, met 
een bijzondere aandacht voor veiligheid, nam stelstelmatig een meer aansturende en ondersteunende 
rol op. Ze kreeg van de gevangenisdirectie ook het mandaat om mee vorm te geven aan de werking 
van deze vaste ploeg. De kandidaten van de vaste ploeg kregen ook de vraag voor welke deelwerkingen 
of domeinen van de hulp- en dienstverlening ze zich specifiek wilden engageren, dit naast hun vaste 
bewakingsopdracht binnen het centrum én in eerste instantie vanuit een veiligheidsverhaal. Er vond in 
het voorjaar van 2018 reeds een eerste afstemming plaats tussen leden van het coördinatieteam en leden 
van de vaste ploeg, o.a. i.f.v. de sportwerking en het onderwijsaanbod. In het kader van het actieplan 2018-
2020 willen we de werking van deze ploeg verder ontwikkelen en op deze manier komen tot een werking 
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van sleutelfiguren. Door de link die deze personen hebben met hun collega’s en gedetineerden hopen we 
de vinger aan de pols te houden en te komen tot een betere afstemming en wederzijdse communicatie én 
op indirecte wijze het draagvlak voor hulp- en dienstverlening te vergroten. 

Cultuur-sensitief beleid
Volgende strategische doelstelling werd geformuleerd: ‘We komen tot een meer cultuur-sensitief beleid 
en hulp- en dienstverleningsaanbod o.b.v. de aanbevelingen van het FIP²- project’. Vanuit Wortel nemen 
we deel aan het 4-jarig project FIP² (Foreigners Involvement and Participation in Prison, feb. 2017 – 
jan. 2021), dat onderzoek voert naar participatie en inspraak van niet-Belgische gedetineerden aan 
activiteiten binnen de gevangenismuren. Hoewel de gevangenispopulatie zeer divers is op vlak van 
nationaliteit en etniciteit, is onderzoek naar deze populatie zeer beperkt. Van de Vlaamse en Brusselse 
gevangenissen is Wortel koploper wat het percentage niet-Belgische gedetineerden betreft. Op 24 oktober 
2018 had 63% van de populatie een niet-Belgische nationaliteit, 44% had geen recht op verblijf4. De 
uiteindelijke doelstelling van het FIP2-project is het ontwikkelen van een cultuur-sensitief participatie- en 
inspraakmodel. In een eerste fase werden alle Vlaamse en Brusselse gevangenissen bevraagd m.b.t. de 
projecten en acties die toegankelijk zijn voor niet-Belgische gedetineerden. In een volgende fase werden 
interviews afgenomen met niet-Belgische gedetineerden, hulp- en dienstverleners, PSD en penitentiaire 
bewakingsassistenten in 4 Vlaamse gevangenissen (Wortel, Gent, Leuven-Hulp en Dendermonde). In Wortel 
vonden deze interviews plaats in maart 2018. De eerste resultaten van de interviews met personeel 
worden begin 2019 door de onderzoekers gepresenteerd in de vier gevangenissen. De resultaten van 
de interviews met de gedetineerden en de eigenlijke aanbevelingen m.b.t. een cultuur-sensitief beleid 
zullen in een later stadium volgen. We bekijken welke aanbevelingen er gedaan worden m.b.t. het 
hulp- en dienstverleningsaanbod en plaatsen deze naast de resultaten van een taalscan die in 2012 in 
Wortel door Prisma vzw uitgevoerd werd. Vanuit deze taalscan werden er aanbevelingen gedaan op 
verschillende niveaus: op het niveau van het management, de Nederlandstaligen, de anderstaligen en de 
fysieke werkcontext. Aan een aantal van deze aanbevelingen werd reeds gevolg gegeven (bijv. herwerken 
rapportbriefje, aanbod Nederlands op de gevangenisvloer,…), voor andere was er geen draagvlak of werd 
de tijd nog niet rijp bevonden (bijv. ontwikkelen van een taalbeleid,…). De resultaten van de taalscan 
werden ook door de onderzoekers bekeken en krijgen binnen deze doelstelling mogelijk een vervolg. De 
veranderende doelgroep, met het verhaal van de radicalisering binnen de gevangenismuren  biedt een 
bijkomend argument om in te zetten op een cultuur-sensitief en inclusief beleid dat een preventieve 
werking op vlak van radicalisering kan hebben. 

4. Gegevens via SIDIS- suite.
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Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

De PI Wortel beschikt over een gevarieerd hulp- en dienstverleningsaanbod op de verschillende domeinen 
(cultuur, onderwijs, sport, tewerkstelling, welzijn, gezondheid). Naast een individueel aanbod op 
cliëntniveau (trajectbegeleiding CAW De Kempen, begeleiding naar werk VDAB,…) is er een groepsgericht 
aanbod op de verschillende domeinen. Naast het structurele aanbod werden in 2018 projecten opgezet of 
verdergezet (bijv. tuinwerking met projectsubsidie VLM) en er werd nieuw aanbod gerealiseerd dat in de 
toekomst mogelijk een structureel karakter krijgt. U kunt verder lezen welke opmerkelijke vaststellingen 
werden gedaan en welke interessante acties werden ondernomen. Voor een volledig schematisch 
overzicht van het aanbod zie p. 15 en 16.

Cultuur

Beeldende kunsten
In 2018 werd nadrukkelijk ingezet op een 
breed aanbod van activiteiten en kortlopende 
workshopreeksen rond beeldende kunsten. 
Naast het tweewekelijks crea-atelier richtten 
we zo onder meer workshops monotype (een 
eenvoudige druktechniek waarbij slechts één 
afdruk kan worden gemaakt), Bic Art (naar 
het voorbeeld van Jan Fabre) en maskers 
in. Daarnaast namen we, samen met de 
gevangenis van Merksplas, deel aan Kunst 
aan de bomen, een wedstrijd in de dreven 
van de Kolonie. We oogstten er heel wat 
belangstelling én een eervolle vermelding met 
het werk Gevallen Fruit.

We merken dat de beperkte taligheid en de laagdrempeligheid van dit aanbod ervoor zorgen dat ook 
in een gevangenis met een superdiverse populatie zoals die van Wortel, de gedetineerden vlot hun weg 
vinden naar deze activiteiten.

Lezing Herman Brusselmans
Jaarlijks nodigen de Openbare bibliotheek van Turnhout en De Rode Antraciet een auteur uit in de vier 
gevangenissen van de Noorderkempen voor een lezing. In 2018 werd Herman Brusselmans bereid gevonden 
om naar de Kempische gevangenissen af te zakken. Het werd eerder een interview dan een lezing, waarbij 
ook de gedetineerden de kans kregen om met de bekende schrijver in gesprek te gaan over zijn leven en 
werk. In Wortel zetten we in dit kader ook een speciale editie van Samen Lezen op touw. In de maand 
voor zijn komst kwam een groepje geïnteresseerden wekelijks samen om zich te verdiepen in verhalen, 
columns en gedichten van Brusselmans.

Gevallen Fruit (Kunst aan de bomen)
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Onderwijs

Intakes
Aan de opstart van een opleiding gaat telkens een intake vooraf waarbij gepeild wordt naar o.a. 
motivatie, kennis en vaardigheden. Aangezien het aantal inschrijvingen voor het merendeel van de 
opleidingen bijzonder groot is, vraagt dit telkens heel wat organisatie en afstemming. In functie 
van een vlotter verloop werd in 2018 beslist om de intakes te verschuiven van vleugel c naar het 
educatief centrum. Voortaan komen de gedetineerden in groep naar het educatief centrum. Terwijl de 
lesgever de intake individueel of in kleine groep afneemt, houden de andere gedetineerden zich bezig 
(gezelschapsspel,…). Na de intake gaan de gedetineerden in groep terug naar het cellulair gedeelte. Deze 
werkwijze heeft als resultaat dat er minder individuele bewegingen en afstemming nodig is binnen het 
cellulair gedeelte. De onderwijscoördinator ging in overleg met één van de PBa’s van de vaste ploeg 
bewaking die de werking van onderwijs mee opvolgt. 

Opleiding EHBO
In het verleden werd reeds meerdere keren een cursus EHBO gegeven, zowel door het Rode Kruis als het 
Vlaamse Kruis. Om organisatorische redenen vond er geen EHBO- aanbod plaats sinds 2012. In het najaar 
van 2018 werd voor een eerste keer de opleiding EHBO door CVO LBC aangeboden. De opleiding was een 
succes. Ook in 2019 zal het aanbod verdergezet worden. 

Digitalisering: voorlopig geen VCA en examencommissie
Sinds 2010 biedt Centrum voor Basiseducatie Kempen in Wortel de cursus VCA (VeiligheidsChecklist voor 
Aannemers) aan. Het grote aantal beroepsgerichte opleidingen in Wortel in combinatie met de waarde 
van een VCA- attest maken dat deze opleiding zeer waardevol is. De onderwijsinstellingen zijn echter 
zelf niet gemachtigd om examens af te nemen. Hiervoor wordt een beroep gedaan op het Provinciaal 
Examencentrum Antwerpen dat reeds jaren binnen de gevangenissen examens afneemt. Vanaf 1 januari 
2019 wordt ook voor de gevangenissen volledig overgeschakeld op digitale examens. De huidige maatregel 
om nog examens op papier voor gedetineerden aan te bieden, verdwijnt vanaf dan. Dit betekende 
dat sinds het schooljaar 2018-2019 in Wortel voorlopig geen opleiding VCA gegeven wordt. Ook de 
examencommissie, die al jarenlang examens afneemt in Wortel, heeft beslist om vanaf 1 januari 2019 enkel 
nog digitale examens te organiseren.

Ondanks het belang van digitale geletterdheid, ook voor gedetineerden die na detentie moeten re-
integreren in een maatschappij waar digitalisering vanzelfsprekend is, dreigt het onderwijsaanbod in de 
gevangenissen in het gedrang te komen. Zowel op lokaal, regionaal als bovenlokaal niveau groeide het 
besef om actie te ondernemen en werden in samenwerking met Justitie de eerste stappen gezet om tot 
een oplossing te komen.

Fusie CVO Edukempen
Vanuit de Vlaamse Regering werd beslist om binnen het volwassenonderwijs te komen tot een 
schaalvergroting met als uiteindelijke doelstelling de werking van de Centra voor Volwassenenonderwijs 
te versterken en cursisten een sterk en breed onderwijsaanbod aan te bieden. Tegen 1 september 2019 
moeten de CVO’s aan nieuwe minimumnormen voldoen. Het aantal lesurencursist moet verhoogd 
worden. Vanuit dit kader vond ook in de Kempen een fusie plaats. Op 1  september 2018 fusioneerde CVO 
Taxandria, die al lang een ruim onderwijsaanbod heeft in Wortel, met CVO Horito en CVO Kempen tot 
CVO Edukempen. 
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Sport

Bootcamp
Bootcamp is een spierversterkende trainingsmethode uitgevoerd in teamverband onder professionele 
begeleiding van een fitnessinstructeur. In 2018 werd door de sportfunctionaris contact gezocht 
met Bootcamp Coach Mol in functie van het verkennen van een mogelijke samenwerking, met een 
positief resultaat. In mei vond een initiatie plaats ter verkenning van de haalbaarheid binnen de 
gevangeniscontext, o.a. vanuit het oogpunt van veiligheid. Naar aanleiding hiervan werd groen licht 
gegeven voor een reeks van sessies voor zowel niet-werkers tijdens de ochtenduren als voor werkers 
tijdens de middaguren. Er werden 15 sessies aangeboden, met in totaal 123 deelnames. Gezien de positieve 
ervaringen wordt de samenwerking met Bootcamp Coach Mol ook in 2019 verdergezet. 

Sportaanbod zomerperiode
Reeds een aantal jaren vindt er in de 
zomerperiode geen fitness in het educatief 
centrum plaats. Met de invoering van het 
‘anders werken’ is er ook geen fitness tijdens 
de andere vakantieperiodes. Ter compensatie 
hiervan wordt sinds 2017 een alternatief 
aanbod op de wandelingen georganiseerd. 
Naast begeleide activiteiten vonden er in 2017 
ook activiteiten onder begeleiding van de 
sportfatik plaats. Dit laatste werd niet positief 
geëvalueerd op vlak van aansturing. Er werd 
beslist om in 2018 enkel sport onder begeleiding 
van een beroepskracht aan te bieden. Zo werd 
in samenwerking met CAW De Kempen een 
Start to Run georganiseerd en een WK Voetbal. 

Infosessie rond voedingssupplementen
Op vraag van gedetineerden en trajectbegeleiders van CAW De Kempen vond in november 2018 een 
infosessie rond voedingssupplementen plaats. Via Logo Kempen werd een sportdiëtiste ingeschakeld, die 
toelichting gaf over de zin en onzin van supplementen zoals proteïnen. Daarnaast werd getoond hoe met 
eenvoudige ingrediënten een sportdrankje gemaakt kan worden. 

Tewerkstelling

Begeleiding naar werk VDAB
Gedetineerden kunnen een beroep doen op de detentieconsulent van VDAB, zowel voor 
basisdienstverlening als voor begeleiding/bemiddeling. Ze kunnen er terecht voor een gesprek over 
tewerkstelling, opleiding, begeleiding, solliciteren, enz. Er wordt ingespeeld op de specifieke vraag van de 
gedetineerde. Met de gedetineerde die binnen een periode van 14 maanden zicht heeft op een mogelijke 
invrijheidstelling wordt er een individueel traject uitgestippeld. Deze trajectbegeleiding bestaat uit op 
maat gerichte ondersteuning waarbij in samenspraak met de gedetineerde haalbare en realistische 
stappen richting werk worden gezet. 

Start to Run
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Vokans
In de gevangenissen van Merksplas en Hoogstraten liep al geruime tijd het Wegwijzerproject van Vokans, 
waarbij gedetineerden op individuele basis hulp krijgen bij het opmaken van hun CV of sollicitatiebrief en 
waarbij ingezet wordt op (her)oriëntering. Het aanbod van Vokans kan gezien worden als een verlengde 
van de dienstverlening van VDAB, ook voor vragen die door de detentieconsulent niet systematisch 
opgenomen kunnen worden. In 2017 werd ook in PI Wortel met dit aanbod van start gegaan. Eind 
2018 kwam er echter een einde aan de werking in de gevangenissen aangezien de middelen niet meer 
toegekend werden. Lopende trajecten kunnen in 2019 nog afgerond worden, opstarten is vanaf eind 2018 
niet meer mogelijk. 

Welzijn

Quiz RETOER
In 2014 werd door CAW De Kempen het regionaal herstelproject RETOER gelanceerd. Bedoeling is om 
gedetineerden uit de vier gevangenissen van de Noorderkempen de kans te geven op een positieve manier 
verbinding met de buitenwereld te maken. Zo werd er in het verleden reeds een Pop-up restaurant 
georganiseerd. Telkens wordt de opbrengst van het initiatief aan een goed doel geschonken. In 2018 
werd een quiz (‘Op water en brood’) georganiseerd. De ploegen bestonden uit burgers en gedetineerden. 
Gedetineerden waren ook betrokken bij de organisatie. Het inschrijvingsgeld van de ploegen werd 
geschonken aan het goede doel dat door de winnende ploeg werd gekozen. 

Music For Life
In 2018 werd voor de zesde keer deelgenomen aan ‘Music for Life’ van Studio Brussel. Dit jaar vonden er 
meerdere acties plaats. In de herfstvakantie werden durums gemaakt en verkocht (Durum Delivery @ 
Cell). Na een succesvolle actie in 2017 werden in december 2018 opnieuw pizza’s gemaakt en verkocht 
(Pizza Delivery @ Cell). Ook personeel kon deelnemen aan beide acties. Daarnaast kwam vanuit directie 
het voorstel om deel te nemen aan de ROSPOT- actie. De opbrengst van de acties werd geschonken aan ’t 
Vonderke (De As VZW) in Merksplas, een dagopvang voor minderjarigen met een mentale beperking. 

Trajectbegeleiding
In 2017 waren er verschillende personeelswissels bij de trajectbegeleiders waardoor het team in een lagere 
bezetting moest werken, met een lange wachtlijst voor gedetineerden tot gevolg. In 2018 werden er een 
aantal maatregelen genomen om deze wachtlijst weg te werken, o.a. met een tijdelijke ondersteuning 
door een trajectbegeleider vanuit PSC Hoogstraten. Een herverdeling van middelen binnen CAW De 
Kempen betekende echter dat het aantal VTE van de deelwerking Justitieel Welzijnswerk Turnhout in 2018 
met 3 VTE afgebouwd werd. Voor Wortel ging het om 0,7 VTE. Deze maatregel maakte dat ook in 2018 
de druk op het team van Wortel bleef. Dit speelde zich bovendien af binnen het aangepaste kader van 
het ‘anders werken’ dat in 2017 ingevoerd werd. Ook de bijkomende instructies die op vlak van veiligheid 
opgelegd werden brengen een extra druk met zich mee (zie eerder). 

Tuinwerking
In 2015 werden de eerste stappen gezet in de ontwikkeling van een tuinwerking. Dit kaderde in een 
doelstelling van het actieplan 2014-2015 om een structureel aanbod te ontwikkelen voor gedetineerden 
die met het reguliere onderwijsaanbod en tewerkstellingsaanbod van Justitie niet of moeilijk bereikt 
worden omwille van mentale, psychische of sociale beperkingen. In 2016 werd via CAW De Kempen 
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een vrijwilliger ingezet die de wekelijkse 
tuinmomenten begeleidt. In tussentijd waren 
er ook contacten met PXL Hasselt (opleiding 
ergotherapie) en Terra-Therapeutica, een 
vzw die tuintherapie op de kaart wil zetten 
en ondertussen ook gedetineerden als een 
doelgroep ziet. Vanuit deze contacten en 
naar aanleiding van een projectoproep van 
Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en 
Landbouw, Joke Schauvliege werd door CDRGA 
(als co-financierder) een subsidiedossier bij de 
Vlaamse Land Maatschappij (VLM) ingediend. De 
projectsubsidie voor een periode van 3 jaar werd 
eind 2016 toegekend. We stelden ons voorop om 
tot een structurele en duurzame tuinwerking 
te komen, zowel op tuintechnisch als tuintherapeutisch vlak. Studenten ergotherapie van PXL Hasselt 
leveren in de vorm van projectstages sinds het najaar van 2016 een bijdrage. In het academiejaar 2018-
2019 werd beslist om het tuintherapeutische verhaal te herbekijken. Gezien het feit dat binnen de 
gevangenis in vergelijking met bijv. psychiatrische settings niet of in beperkte mate interdisciplinair 
wordt samengewerkt, is een therapeutische werking niet haalbaar. Daarnaast is het aantal contacturen te 
beperkt om tot een therapeutisch verhaal te komen. Er werd beslist om de doelstelling te herformuleren 
op basis van de Betekenisvolle activiteiten methode (BAM). In het academiejaar 2018-2019 vinden de 
laatste projectstage plaats. Eind 2019 wordt door PXL Hasselt een eindrapport opgemaakt waarin 
gerapporteerd wordt over het project. 

Met de tuinwerking en het fietsenatelier wordt op structurele basis aandacht geschonken aan 
gedetineerden die met het reguliere onderwijsaanbod van de Vlaamse Gemeenschap en het 
tewerkstellingsaanbod van Justitie niet of moeilijk bereikt worden.

Bemiddeling en herstelfonds
IIn elke Vlaamse en Brusselse gevangenis is er een aanbod slachtoffer-dader bemiddeling vanuit een 
bemiddelingsdienst. De werkzaamheden in het kader van het herstelfonds, waarin Wortel sinds 2012 
actief is, geven een bijkomende mogelijkheid aan gedetineerden om een gebaar te stellen ten aanzien 
van de slachtoffers. Gedetineerden verrichten vrijwilligerswerk, meestal buiten de gevangenismuren, bij 
organisaties met een humanitair doel. 

Zowel de bemiddeling als het herstelfonds blijven voor de PI Wortel belangrijke thema’s en binnen de 
gevangenis  is er een duidelijk draagvlak aanwezig. Waar in 2017 nog 20 gedetineerden werden aangemeld 
bij Moderator vzw, kende dit in 2018 een lichte terugval  en klokten we af op 15 aanmeldingen. Dit 
leidde uiteindelijk tot 7 effectieve bemiddelingen en 8 aanvragen in het kader van het herstelfonds, 
wat dan weer vergelijkbaar is met 2017. De inspanningen van zowel de bemiddelaars als van 
trajectbegeleiding en PSD zijn in dit kader van bijzonder belang. Gedetineerden voor wie tewerkstelling 
buiten de gevangenismuren geen optie is wegens de gepleegde feiten of hun verblijfsstatuut hebben de 
mogelijkheid om in het fietsenatelier in samenwerking met Vélo Leuven aan de slag te gaan. 
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In PI Wortel is er de laatste jaren een constante toeleiding naar bemiddeling en het herstelfonds. Het 
herstelfonds kan hierbij fungeren als een katalysator voor bemiddeling aangezien het de dader de 
mogelijkheid geeft om reeds tijdens de detentie een substantieel financieel gebaar te stellen ten aanzien 
van zijn slachtoffer. Er wordt gestreefd naar een win-win situatie voor alle partijen. De dader krijgt 
de kans om op actieve wijze zijn verantwoordelijkheid op te nemen, het slachtoffer wordt reeds ten 
dele vergoed voor de geleden schade en de projectplaats krijgt gedurende een bepaalde periode extra 
ondersteuning van een gedetineerde waardoor ook zij meerwaarde hebben bij dit herstelproces.

Gezondheid

Aanbod CGG Kempen
CGG Kempen heeft sinds 2010 een groepsaanbod rond middelengebruik in PI Wortel, een tweewekelijkse 
sessie. In 2015 werd dit aangevuld met een extra individueel aanbod m.b.t. agressieproblemen. Naar 
analogie met het aanbod rond verslavingsproblematiek gaat het om een voorbereidend traject voor 
hulpverlening na detentie waarbij het onder andere de bedoeling is om contact te maken met en 
vertrouwen op te bouwen in de hulpverlening, motiverend te werken, te werken rond probleeminzicht en 
probleemgedrag en inzicht bij te brengen ten aanzien van de gepleegde feiten. Daarbij wordt aandacht 
besteed aan detentiebeleving en aan de context van de gedetineerde (familie, kinderen, steunfiguren, 
risico’s en milieu). Naar aanleiding van een groeiende vraag en mogelijkheden vanuit CGG Kempen werd 
eind 2016 gestart met een tweede groep rond middelengebruik, die eveneens tweewekelijks plaatsvindt. 
In 2017 werd dit aanbod verdergezet. Gezien het vertrek van een aantal gedetineerden die lange tijd deel 
uit maakten van één van beide groepen werd in 2018 terug overgestapt naar één tweewekelijkse groep en 
worden de vrijgekomen uren voorlopig in een andere gevangenis van de Noorderkempen ingezet. 

Tandem
In 2017 werd door de Vlaamse Overheid TANDEM opgericht, als vervolg op de werking van de Centrale 
Aanmeldingspunten Drugs (CAP) die vanuit FOD Justitie gefinancierd en in 2016 stopgezet werd. 
TANDEM staat voor toeleiding en aanmelding na detentie en meer. Terwijl CAP zich enkel focuste 
op verslavingsproblematiek, heeft TANDEM de opdracht om alle gedetineerden met een geestelijk 
gezondheidsprobleem te helpen met het vinden van de gepaste zorg- en hulpverlening na hun detentie.  
De module ‘toeleiding en aanmelding’ heeft 3 doelstellingen:

1. Verschaffen van informatie over de bestaande hulpverlening
2. Verhogen van motivatie en bereidheid bij de gedetineerde tot het volgen van hulpverlening
3. Contacten leggen met en gericht doorverwijzen naar diensten binnen de ruime geestelijke 

gezondheidszorg.

TANDEM wil deze gedetineerden toeleiden naar de gepaste zorg en hulpverlening na detentie. ‘Meer’ 
verwijst onder andere naar werken aan motivatie van gedetineerden. Om te vermijden dat de 
TANDEM-medewerkers geconfronteerd worden met lange wachtlijsten, werd gekozen om enkel te 
werken met cliënten die in de gevangenis verblijven en geen duidelijke contacten met de bestaande 
hulpverlening hebben.  Cliënten die net voor hun detentie opgevolgd werden door een externe 
hulpverleningsorganisatie en er nog steeds terecht kunnen en willen hoeven niet noodzakelijk door 
TANDEM gezien te worden.  De bestaande intra-penitentiaire diensten kunnen in dergelijke situaties de 
functie van TANDEM op zich nemen.  Het neemt geen rechtstreekse aanmeldingen op zich.  Gedetineerden 
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kunnen enkel naar TANDEM doorverwezen worden door PSD, JWW, CGG en de Dienst Gezondheidszorg van 
de gevangenis.5

In de periode begin maart 2018 tot eind februari 20196 werden in Wortel 54 trajectvragen gedaan, 25 
dossiers werden opgestart, 7 werden niet opgestart (transfer, vrij voor gesprek,…), 22 gedetineerden 
kwamen op een wachtlijst terecht. Het probleem van de wachtlijsten waar CAP mee geconfronteerd werd, 
stelt zich dus ook bij TANDEM. Van de 25 opgestarte trajecten was de problematiek bij aanmelding in 
18 dossiers verslaving, in 7 dossiers ging het om een gecombineerde problematiek. Er werd geen traject 
opgestart met een pure geestelijke gezondheidsproblematiek (geen sprake van middelen). Van de 25 
trajecten die opgestart werden, werden uiteindelijk 5 gedetineerden doorverwezen naar de hulpverlening 
buiten de gevangenis (4 ambulant, 1 residentieel). Eén op vijf van de cliënten die werden gezien door 
TANDEM, werden uiteindelijk doorverwezen naar de hulpverlening (1 op 4 op Vlaams niveau). 

5. In 2018 werd ervoor gekozen om naast de vier toeleiders ook de justitieassistenten als toeleiders van TANDEM te zien en dit enkel binnen één 
specifiek juridisch statuut, namelijk bij mensen in elektronisch toezicht, beperkte detentie of VI conditiebreuk.
6. TANDEM hanteerde deze tijdsperiode voor registratie.

Sport

Baketbaltraining

Bootcamp

Conditietraining

Fitness

Hockey

Infosessie 
voedingssupllementen

Kubb-tornooi

Mini-voetbaltornooi

Pronostiek WK voetbal 

Spinning

Start to run

Tafeltennistornooi

Tafelvoetbaltornooi

Voetbaltraining

Voetbaltornooi

Gezondheid

AA

Groepsaanbod 
middelengebruik 

Individueel aanbod 
agressie

Tandem

Tewerkstelling

Begeleiding naar werk 
VDAB

Wegwijzerproject 
Vokans
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Cultuur Welzijn

Bibliotheek

Creaworkshops

Filmfestival Buiten 
Beeld

Gitaar

Hip hop workshop

Lezingen: Patrick 
Loobuyck, Herman 

Brusselmans

Mijn Verhaal

Muziekoptredens

Percussieworkshop

Samen lezen

Stand-up-comedy

Voorleesverhalen

Zelfstandige 
oefenmomenten 

muziek

Bingo

Contextgerichte 
activiteiten TB: brunch, 

spaghettidag

Crea

Dankavond vrijwilligers

Filmnamiddagen

Herstelfonds

Infosessie 
belastingsbrieven 
trajectbegeleiding

Kerstfoto’s

Kookworkshops met 
vrijwilligers

Workshops: mocktails, 
chocolade, cupcakes, 

marsepein

Moestuin/tuintherapie: 
tuinmomenten,  

lezingen en workshops 
VELT,...

Music For Life

Nieuwjaarsbezoek-
moment Hapje Tapje

Ontmoetingsmoment

Quiz TB

Quiz vrijwilligers (lente, 
zomer, eindejaar)

Regionaal herstelproject 
RETOER

Schrijfmarathon 
Amnesty International

Slachtoffer-dader 
bemiddeling

Spellenavond

Thematische 
kinderbezoeken

Trjectbegeleiding

Valentijnsdiner

Zelfstandige 
kookmomenten

Onderwijs

Bakker

Engels

Examencommissie

Excel

EHBO

Fietsenatelier

Frans

Hulpkok

Multimedia

Nederlands voor 
anderstaligen 

 CBE (NT2)

Nederlands voor 
anderstaligen  

CVO (NT2)

Op vrije voeten

Photoshop

Proclamatie

Publisher

Schilder/decorateur

Schoonmaaktechnieken

Screenings NT2

Studiegroep 
(ondersteuning 

zelfstudie)

Werk zoeken

Word
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In juni 2018 liep het actieplan 2016-2018 ten einde. Het nieuwe actieplan 2018-2020 bouwt verder op het 
vorige actieplan. In 2018 werd hoofdzakelijk ingezet op de doelstelling rond planning die een vervolg 
was op de doelstelling rond het vrijwaren van het hulp- en dienstverleningsaanbod naar aanleiding van 
het ‘anders werken’ van het actieplan 2016-2018. Ook in 2019 zal hier sterk op ingezet worden, zowel 
wat het groepsaanbod als het individuele aanbod betreft. Daarnaast krijgen ook de doelstellingen rond 
sleutelfiguren hulp- en dienstverlening en cultuur-sensitief beleid waar in 2018 de eerste stappen voor 
werden gezet, in 2019 een vervolg. Ook de andere doelstellingen van het actieplan zullen op de agenda 
geplaatst worden. Hierover zal in het jaarverslag 2019 gerapporteerd worden. 

Een bijzondere dank aan alle partners voor het engagement en vooral aan alle medewerkers van de 
Vlaamse Gemeenschap en Justitie voor de onafgebroken inzet voor de werking!

Steven Van Campfort
Beleidscoördinator hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Penitentiaire Inrichting Wortel

Vooruitblik op 2019
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