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Over de inrichting

Statuut Aantal
Beklaagd 3
Niet definitief veroordeeld 33
Veroordeeld kortgestraft
< 3 jaar

43

Veroordeeld Langgestraft
≥ 3 jaar

255

Halve vrijheid 0
Geïnterneerden 209
TBS (terbeschikkingstelling van de 
strafuitvoeringsrechtbank)

8

ET (elektronisch toezicht) 26
SO (strafonderbreking) 25
Totaal 602
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Historiek

De penitentiaire inrichting (PI) Merksplas werd in 1825 gebouwd als kolonie voor de opvang van bedelaars 
en landlopers. 
Na WO II evolueerde de inrichting naar een halfopen gevangenis met gemeenschapsregime. Vandaag is 
deze inrichting een gesloten penitentiaire inrichting voor veroordeelden en een beveiligde inrichting 
voor “sociaal verweer”, waar geïnterneerden worden gehuisvest. De inrichting beschikt ook over een 
psychiatrische crisisafdeling, waar zowel veroordeelden als geïnterneerden tijdens een psychiatrische 
crisis terechtkunnen. 

De PI Merksplas is sinds 28 januari 1999 beschermd als monument en ligt in een geklasseerd landschap.

Capaciteit en populatie

De gedetineerdenpopulatie van de PI Merksplas bestaat uitsluitend uit mannen.
De capaciteit is gedaald in april 2015 van 671 naar 598 plaatsen.  
In maart 2016 bedroeg de dagpopulatie 602 personen, waarvan 
26 personen onder elektronisch toezicht en 25 personen in 
strafonderbreking zitten.

Hieronder volgt een tabel met cijfergegevens1 over het statuut 
en het aantal gedetineerden.

1 Gegevens griffie PI Merksplas; cijfers dateren van 07/03/2016 (momentopname)
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Bij de veroordeelden bevinden zich personen met strafcategorie van 1 tot 3 jaar, 3 tot 5 jaar en 5 tot 7 
jaar. De feiten zijn voornamelijk diefstallen en inbreuken op de drugswetgeving.

Sinds vorig jaar stellen we een grote populatieverschuiving vast bij zowel de veroordeelden als de 
geïnterneerden. Meer en meer zien we bij de instroom een toename van gedetineerden met een korte 
straf (- 3 jaar). Daarnaast is er eveneens een toename van ‘verwezen’ beklaagden. Dat zijn gedetineerden, 
die als beklaagde naar de rechtbank zijn doorverwezen om al dan niet veroordeeld te worden.  Het 
verloop van gedetineerden hangt af van het aantal vrijstellingen per week. Wekelijks zijn er gemiddeld 10 
tot 15 uitgaande en inkomende gevangenen. 

Ook bij de geïnterneerden zien we een wijziging. Momenteel zijn er van de 350 geïnterneerden nog slechts 
210 geïnterneerden gehuisvest in de inrichting. Die daling is te wijten aan de opening van het Forensisch 
Psychiatrisch Centrum (FPC) in Gent. In het najaar 2014 en in 2015 zijn een 150-tal geïnterneerden 
overgeplaatst naar het FPC. Op sommige  geïnterneerdenpaviljoenen stonden al snel bedden leeg. Dit 
is onder andere het gevolg van een beperktere doorstroom van geïnterneerden van andere inrichtingen 
naar de penitentiaire inrichting Merksplas. Als maatregel werd het huisvesten van geïnterneerden in de 
gevangenis Merksplas sneller geregeld, zodat een transfer kon plaatsvinden nog voor de beslissing tot 
plaatsing van de Commissie ter bescherming van de Maatschappij (CBM).

Intussen is er opnieuw een grotere instroom van geïnterneerden, omdat de psychiatrische annexen in 
de andere gevangenissen leeggemaakt worden. Hoogstwaarschijnlijk is dit een tijdelijk gegeven. De extra 
plaatsen die het psychiatrisch ziekenhuis Bierbeek kan voorzien in april 2016 en de opening van het FPC 
in Antwerpen, kunnen opnieuw zorgen voor een daling van het aantal geïnterneerden in onze gevangenis. 

In het beleidsteam volgen we de tendensen van de gedetineerdenpopulatie zo goed mogelijk op om het 
aanbod zo nauw als mogelijk te laten aansluiten op hun noden en behoeften.
Meer hierover lees je in de rubriek ‘Enkele tendensen uitgelicht’.

De Vlaamse partner, dienstverleningscentrum (DVC) ’t Zwart Goor, die een begeleidingsrol opneemt 
voor geïnterneerden met een mentale beperking op paviljoen De Haven, bereidt zich voor op een uitval 
van de bewoners op De Haven. Zij bekijken onder andere wat de mogelijkheden zijn om te werken aan 
rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) aan veroordeelden met een mentale beperking. Ook worden vragen 
gesteld vanuit ’ t Zwart Goor over de begeleiding van deze doelgroep in het FPC. Het is vrij onduidelijk 
voor het (bewakend en niet-bewakend) personeel hoe het FPC gaat werken en wat de toekomst brengt 
voor de gedetineerden. 

Uitstroom van cliënten van De Haven sinds de opening Forensisch Psychiatrisch Centrum in oktober 2014:
• 27 cliënten opgenomen in het FPC
• 24 cliënten opgenomen in de reguliere voorzieningen van het Vlaams Agentschap voor Personen met 

een Handicap (VAPH). Deze cliënten werden voornamelijk opgenomen in Amanis/Limes/Itenera, in het 
kader van  hun uitbreidingsplaatsen

• 6 cliënten opgenomen in de psychiatrische ziekenhuizen Rekem/Zelzate/Bierbeek
Totaal: 57  cliënten



4

Opnames in april 2016: 
• 1 FPC Gent
• 10 bewoners van De Haven vertrekken naar het psychiatrisch ziekenhuis Bierbeek.

De capaciteit op De Haven bedraagt 61 plaatsen waarvan:

Beschikbaar: 55 (34 plaatsen op duo-kamers en 21 plaatsen mono-kamers)
• 52 ingevulde plaatsen:

• 50 cliënten met statuut geïnterneerd + VAPH
• 1 mono gereserveerd voor opname cliënt vanuit Antwerpen eind februari (geïnterneerd + 

VAPH)
• 1 cliënt: veroordeeld + VAPH

• 3 “open” plaatsen. Momenteel bezetten 3 bewoners - die absoluut een mono-kamer nodig 
hebben - elk een duo-kamer. 

Niet beschikbare plaatsen: 6 
• 1 kamer voorbehouden voor schrijver (geïnterneerd/niet-VAPH)
• 1 mono-kamer onbruikbaar door brand (al verschillende jaren)
• 1 mono-kamer onbruikbaar door defect interfoniesysteem (recent)
• 1 kamer voorbehouden voor observatieperiode van 4 weken voor VAPH aanvraag voor  geïnterneerden 

van ander paviljoen
• 2 (duo-kamer) onbruikbaar door een defect interfoniesysteem (recent)

Aantal RTH begeleidingen door DVC ’t Zwart Goor:

• 9 bij veroordeelden met vermoeden van handicap in de gevangenis Merksplas
• 10 bij geïnterneerden in de gevangenis Merksplas, die wachten op hun erkenning bij het VAPH
• 2 begeleidingen bij geïnterneerden met vermoeden van handicap in de gevangenis Turnhout 
• 1 in functie van een observatiekamer De Haven.

Oudere gedetineerden krijgen extra aandacht door een aangepast(er) aanbod. De re-integratie van oudere 
gedetineerden verloopt vaak moeizamer dan die van jongere delinquenten. Ze zijn kwetsbaarder door 
hun leeftijd (meer isolement, geen werk en/of inkomen, vervreemding van de maatschappij) en hun 
detentieverleden. De vergrijzing in de maatschappij is ook aanwezig in de gevangenis. De meeste ouderen 
in onze gevangenis zijn geïnterneerd. Vorig jaar zijn ongeveer 150 geïnterneerden getransfereerd naar het 
FPC in Gent. Dat verklaart een lichte daling in 2015.

De Vlaamse partners blijven zich engageren voor deze kwetsbare doelgroep. Meer hierover lees je in de 
rubriek ‘Enkele tendensen uitgelicht’.
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Jaartal 60-plussers 70-plussers
2012 9 % (60 van 670 personen) niet gekend
2013 9,3 % (62 van 670 personen) 2,5 % (17 van 670 personen)
2014 10,2 % (65 van 633 personen) 2,2 % (14 van 633 personen)
2015 6,7 % (41 van de 610 personen) 1,6 % (10 van 610 personen)

Infrastructuur

De uitbouw van een kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening in de gevangenis met een sterk verouderde 
structuur is niet evident. De gevangenis is niet aangepast aan de hedendaagse noden en behoeften. 

Kenmerkend voor de PI Merksplas is de onderverdeling in 10 paviljoenen op een zeer grote site van 66,25 
hectare. Slechts twee paviljoenen beschikken over individuele cellen. In de andere paviljoenen bestaat 
de huisvesting voor gedetineerden uit meerpersoonscellen (duo’s, quatro’s en enkele grotere woon- en 
slaapzalen). 

In juni 2015 sloot het paviljoen “Cel” voor grondige renovatiewerken, die vandaag nog niet zijn opgestart. 
De sluiting van dit paviljoen had tot gevolg dat de inkomenden gehuisvest moesten worden in een ander 
paviljoen. Naar aanleiding van de daling van geïnterneerden op paviljoen B, werd besloten om paviljoen 
B om te toveren tot een veroordeeldenpaviljoen. Ook op het geïnterneerdenpaviljoen C is momenteel een 
afdeling veroordeelden.

Op vraag van de Regie der Gebouwen werden de leslokalen in het gebouw “Bark” verhuisd naar paviljoen 
F. Het tekenlokaal daar is verhuisd naar paviljoen C, de sport verhuist naar het tekenlokaal. Het leslokaal 
“bouw” is verhuisd naar het gebouw waar vroeger het “Bad” was. De cursus sanitair gaat door in het 
oude wachtlokaal. De opleiding elektriciteit is verhuisd naar de sportzaal.  

Paviljoen F is, naast een dienstverleningscentrum voor het groepsaanbod van de Vlaamse partners, ook 
een minipsychiatrie, voor een veertigtal psychiatrische personen. De verhuis naar paviljoen F en het 
zorgaanbod voor geïnterneerden heeft geleid tot het aanwerven van een agent dienstencentrum. Zij zorgt 
voor de coördinatie van de bewegingen op paviljoen F en biedt ondersteuning aan de Vlaamse partners 
voor specifieke opdrachten zoals het kinderbezoek.
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In het kader van het decreet hulp- en dienstverlening aan gedetineerden werd een beleidsteam en 
coördinatieteam – vroegere kernteam – opgericht. 

Een overzicht van de vaste medewerkers/functies:
• Beleidscoördinator (BC)   1 VTE   1 persoon
• Organisatieondersteuners (OO)  1,6 VTE   2 personen 
• Trajectbegeleiders (TB)   4,3 VTE  5 personen
• Onderwijscoördinator (OC)   0,8 VTE  1 persoon
• Sportfunctionaris (SF)    0,2 VTE  1 persoon
• VDAB-detentieconsulent   0,5 VTE  1 persoon
• CGG-medewerkers (4 gevangenissen) 2,6 VTE  /

Het bijgevoegde organogram geeft de overlegstructuren van 2015 weer.  

Organisatie van de hulp- en dienstverlening

Beleidsvergadering ‘t Zwart 
Goor - justitie

Werkgroep onderwijs en 
tewerkstelling

Werkgroep sport

Beleidsteam

Cort

Cort Plus
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De concentratie van vier gevangenissen in de regio Noorderkempen (Turnhout, Merksplas, Wortel en 
Hoogstraten) heeft tot gevolg dat de meeste aanbodverstrekkers voor het groepsaanbod van hulp- en 
dienstverlening actief zijn in de vier gevangenissen. 

In 2015 vond op regelmatige basis regionaal overleg plaats met de vaste structurele partners: CAW De 
Kempen, CGG Kempen, De Rode Antraciet, bibliotheek Turnhout en VDAB. De regionale partners kregen 
een terugkoppeling over het strategisch plan hulp- en dienstverlening.

Een uniek regionaal project

In het najaar van 2015 werd voor de tweede keer een regionale, herstelgerichte activiteit georganiseerd 
door CAW De Kempen. Dit jaar werd het thema ‘natuur’ gekozen en werden vogelkastjes, insectenhotels, 
voederplankjes en dergelijke gemaakt. Het project kreeg in elke gevangenis een specifieke uitwerking 
onder leiding van de organisatieondersteuners. 
Er werd samengewerkt met Cellmade, Natuurpunt en Widar. In het landschap van de opvang voor 
personen met een handicap neemt Widar een aparte plaats in. Medewerkers met hun families wonen in 
de voorziening en vormen samen met de opgenomen personen met een handicap een woongemeenschap. 
Zij organiseerden schilderworkshops voor geïnterneerden op paviljoen De Haven. Maar ook bewoners 
van Widar hebben deelgenomen vanuit hun thuishaven. De schilderwerken worden verkocht op de 
opendeurdag van Widar op 22 mei 2016.
De opbrengst van de workshops van Natuurpunt gaan naar Open Kamp vzw.
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Samenwerkingspartners

Voor de uitbouw van ons aanbod kunnen we rekenen op een aantal samenwerkingsverbanden tussen 
partners. 

1. Welzijn
• CAW de Kempen (JWT)
• DVC ’ t Zwart Goor: Ambulante begeleiding verstandelijk gehandicapte geïnterneerden (ABAGG)
• Suggnomè vzw
• Dienst Ondersteuningsplan (DOP)

2. Gezondheid
• CGG Kempen

3. Onderwijs
• Consortium de Rank - VOCVO
• CVO Taxandria
• Horito CVO
• CBE Kempen
• Het Huis van het Nederlands

4. Tewerkstelling
• VDAB 
• Vokans
• De Ploeg vzw

5. Sport
• De Rode Antraciet vzw
• Sport Vlaanderen
• ROC Sport en bewegen ( NL)
• Vlabus
• Sportmonitoren ( Justitiepersoneel)

6. Cultuur
• DRA
• MOOOV
• Openbare bibliotheek  Stad Turnhout
• tekenleraar
• Vormingplus Kempen

Overzicht van het aanbod van de hulp- en dienstverlening

Het aanbod wordt afgestemd op de noden en behoeften van de gedetineerden, de gevangeniscontext en 
op de mogelijkheden van de organisaties buiten de muren.

De hulp- en dienstverlening
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Hieronder vindt u een globaal overzicht van het hulp- en dienstverleningsaanbod. Het betreft zowel een 
individueel als een groepsaanbod. 

Cultuur

Cursusaanbod DRA: 
Omgaan met lastige 
situaties, expressie 

geïnterneerden,  
hoe kijk ik naar mijn 

straf?

Bibliotheek

Buiten Beeld filmproject

Behind the scenes 
filmproject (MOOOV)

Tekenles

Kookworkshop i.s.m. 
Vorming Plus: koken 

met vergeten groenten 

Ontspannings-
activiteiten: 

bingo, quiz, kubb, 
gezelschapsspelen, 

maken van een 
kippenhok, kaarten 
knutselen (CAW De 

Kempen)

Sport

Voetbalactiviteiten-
voetbaltornooien-
voetbalwedstrijden 

tegen 
PSC Hoogstraten

Bewegingsactiviteiten 
voor 50 en 70 plussers

Fitness

Sportpoints 

Spinning

Ping Pong

Conditietraining

Project Liever actiever: 
bewegingsactiviteiten 
en valpreventie voor 

oudere gedetineerden, 
stappentellers op de 

wandeling

Samenwerking met 
ABAGG: individuele 

bewegingsactiviteiten 
op De Haven

Onderwijs

Talen (Nederlands, 
Engels, Spaans, Frans)

ICT (Word, Excel, 
PowerPoint, Publisher 

en multimedia)

VCA

Residentieel 
elektrotechnisch 

installateur

Polyvalent medewerker 
gebouwen (sanitair, 
bouw, schilderen en 

behangen)

Hulpkok

Bedrijfsbeheer

Leertrajectbegeleiding

Screenings NT2 Huis 
van het Nederlands

Cursus ‘Op vrije voeten’

Gezondheid

Werk

Assessmenttrainigen 
Vokans

VDAB detentieconsulent

ESF-project Vast --> 
Werk

CGG: groepsmodules 
middelengebruik, 

seksueel 
grensoverschrijdend 
gedrag en agressie 
+ individuele (voor)

trajecten
CAP
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Enkele tendensen uitgelicht

Populatieverschuiving: invloed op het aanbod
De verschuiving van de gedetineerdenpopulatie heeft gevolgen voor een aantal structurele 
aanbodverstrekkers. Een aantal Vlaamse partners zijn vorig jaar niet bij de pakken blijven zitten en 
hebben hun structurele werking  (gedeeltelijk) bijgestuurd. Hieronder volgt een overzicht.

CGG Kempen
Voor het forensische team (ambulante werking + strategisch plan) waren er in 2015:
• 178 lopende dossiers 
• 234 nieuwe dossiers 
• 412 dossiers in het totaal

In 2015 werden er 182 dossiers afgesloten.

Op dit moment staan er 108 dossiers ‘open’ voor het aanbod van het CCG in de gevangenissen van de 
Noorderkempen, waarvan 20 dossiers in PI Merksplas.
Het aanbod bestaat uit: 
• groep seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) voor zwakbegaafde geïnterneerden
• individueel aanbod op maat van cliënten (met agressie, middelen, SGG en een beperkt aantal plaatsen 

voor psychisch/psychiatrische problematieken).

In 2015 stelde het CGG vast dat het moeilijk was om het groepsaanbod voor geïnterneerden  te 
handhaven. Het FPC Gent heeft een grote invloed gehad op het aanbod van  het CGG. Om zo goed 
als mogelijk te anticiperen, vond er een overleg plaats met het zorgteam om meer zicht te krijgen op 

Welzijn

Trajectbegeleiding veroordeelden 

ABAGG (‘t Zwart Goor) 

Vrijwilligersprojecten (CAW De Kempen) pav V 
- zaal 1 en pav. E + C en bezoekvrijwilligers

Affectieve relaties

Kinderbezoek op zondag en kindvriendelijk 
bezoek op woensdagnamiddagen

Valentijnsdiner

Herstel

Slachtoffer-daderbemiddeling 

Slachtoffer in beeld

Cursus Relaties

Herstelgerichte films met nabespreking

Voorleesverhalen voor papa’s

Retoer - regionaal herstelproject

Music for Life
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mogelijkheden voor geïnterneerden.
In het actieplan  2016 – 2018 neemt het CGG het initiatief om hun aanbod te evalueren en indien nodig 
bij te sturen. Daarnaast wordt ook geëxperimenteerd met een individueel aanbod.

VDAB 
Bij de kortgestraften kan er opgemerkt worden dat ze regelmatig al vrijgesteld waren voor de 
detentieconsulent hen kon zien. In overleg met de partners zullen we kijken hoe we een planning kunnen 
opstellen om dat te vermijden.

Onderwijs   
Onderwijs wil een brug leggen naar tewerkstelling om de re-integratie te bevorderen en meer (kort)
gestraften te bereiken. De onderwijscoördinator heeft onderstaande initiatieven op de planning staan: 
  
• Verkorte praktijkmodules

De praktijkopleidingen worden al jaren gegeven in modules van 20 weken. Door de veranderende 
populatie heeft de onderwijscoördinator gekozen om vanaf het schooljaar 2015 – 2016 voor een 
nieuwe aanpak. In plaats van twee verschillende modules in te richten  één keer per week gedurende 
twintig weken, worden de modules  na elkaar ingericht. Na tien weken kunnen nieuwe cursisten 
instromen.  (bv. 10 weken sanitair en daarna 10 weken verwarming. Een ander voorbeeld is 10 weken 
ruwbouw en daarna 5 weken vloeren en 5 weken tegelen). Op die manier willen we een meer 
frequente instroom in de praktijkopleidingen voorzien en een betere aanwezigheid in de lessen voor 
de scholen garanderen. In de loop van 2016 zal de werkwijze geëvalueerd worden.

• Cursus ‘Op vrije voeten’: diverse thema’s komen aan bod zoals wonen, werk, papieren, schulden en 
gezondheid, aangereikt door verscheidende partnerorganisaties en gastsprekers. Ook volgend jaar 
plannen we deze cursus.

• In 2016 gaan we in zee met Centrum Basiseducatie om een cursus ‘werk zoeken’ aan te bieden en 
gaan we ‘werkplekleren’ verkennen.

Van een afgerond Europees Sociaal Fonds ( ESF) project “Vast > Werk” naar de eerste stappen 
van een inbedding van trajectmatig werken in het kader van tewerkstelling intra muros.
Het project had als doel een integraal traject uit te bouwen voor gedetineerden met een arbeidshandicap. 
De focus lag op het detecteren van een arbeidshandicap tijdens de detentie en een integraal traject voor 
tewerkstelling binnen de muren uit te werken. Competentiegericht werken was een onderdeel van het 
integrale traject.

Wat hebben we nog gerealiseerd met het ESF-project Vast > Werk in 2015?

• De Ploeg vzw heeft een steekproef afgenomen bij veroordeelden om de aanwezigheid van een 
arbeidshandicap na te gaan in deze inrichting. Van de 30 casussen scoorden 20 personen positief 
op het detectie-instrument voor personen met een arbeidshandicap. Het onderzoek is niet 
wetenschappelijk onderbouwd, maar geeft wel een signaal. Thomas More hogeschool gaat aan de slag 
met literatuuronderzoek en de resultaten van het ESF-project. 

• Beleidsadviezen zijn opgemaakt en zullen aan de diverse bevoegde ministers bezorgd worden.
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• De Ploeg vzw en de beleidscoördinator hebben op 8 september 2015 een presentatie gegeven over 
het ‘Integraal traject naar werk voor gedetineerden met een arbeidshandicap’ aan directieleden 
van de gevangenissen Wortel, Hoogstraten en Beveren, VDAB detentieconsulente van de gevangenis 
Antwerpen, directie Cellmade en de beleidscoördinatoren van de gevangenis Hoogstraten en Wortel.

• Op 10 september was er een vorming voor werkhuisbegeleiders over observeren en het voorstellen 
van de observatie-instrumenten voor de werkhuizen. Op die vorming waren 7 werkhuisbegeleiders en 
de ergotherapeute van het zorgteam aanwezig. De vorming werd gegeven door een jobcoach van De 
Ploeg vzw. In de toekomst willen we met het beleidsteam  en Cellmade bekijken hoe we het personeel 
kunnen trainen om te werken met dergelijke instrumenten.

• De Ploeg vzw en een advocatenbureau bereidden een nieuwe trajectovereenkomst voor. Deze 
overeenkomst ligt voor bij de Privacycommissie. 

• Op 28 september werd een afsluitmoment Vast > Werk georganiseerd voor de Vlaamse partners, de 
medische dienst, psychosociale dienst, directie, de penitentiair assistenten en de werkhuisbegeleiders. 
Aan de hand van een tentoonstelling werd het tijdspad, de realisaties en de verdere ontwikkelingen 
voorgesteld. Verder hebben we de werkhuizen voorgesteld aan de hand van de gemaakte producten. 

• Op 1 oktober 2015 is het ESF-project Vast > Werk afgerond. 
• Op 15 december 2015 werd het project voor het kabinet Justitie gepresenteerd.
• Op 13 april 2016 stellen we het project voor aan de kabinetten Welzijn en Werk. 

Het project is intussen afgesloten. Met het beleidsteam hebben we besloten om het trajectmatig werken 
binnen de muren verder uit te bouwen. We ervaren een gebrek aan gestructureerde informatie over de 
competenties van gedetineerden. De Vlaamse partners en Cellmade gaan de komende twee jaar intensief 
verder werken aan de hand van gezamenlijke doelstellingen in het nieuwe actieplan. Cellmade heeft 
ook de ambitie om werkervaringen te valoriseren en de wachtlijstbeheer van de gevangenisarbeid te 
optimaliseren. De vraag van gedetineerden naar gevangenisarbeid kan nog beter gekoppeld worden aan 
de reeds verworven competenties. 

Het project heeft ons de kennis en instrumenten aangereikt om aan de slag te gaan, maar heeft ons 
vooral aangetoond dat de interne processen en de samenwerking met de diverse partners de grootste 
uitdagingen zijn.

In het actieplan 2016 -2018 staat dit als volgt omschreven:
Verkennen van de mogelijkheden om trajectmatig te werken in het kader van tewerkstelling intra muros. 

1. Verkennen per partnerorganisatie wat de mogelijkheden zijn om trajectmatig te werken in het 
kader van tewerkstelling in de ruime zin van het woord.

2. Het vergroten van de transparantie van de werkhuizen voor de medewerkers van Vlaamse 
overheid en het justitiepersoneel.

3. Een missie en visie uitwerken over competentiemanagement van gedetineerden.

Extra aandacht voor oudere gedetineerden
Het eenjarige project Liever Actiever - Whoeps!? … Niks ervan, met BOEBS! was een samenwerking tussen 
OCMW Merksplas, De Rode Antraciet, de penitentiaire inrichting Merksplas, DVC ‘t Zwart Goor en Widar 
om vallen bij sedentaire ouderen tegen te gaan door beweging en valpreventie.
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Het project werd in schoonheid afgerond met een persmoment op 23 september met onder andere de 
aanwezigheid van minister Jo Vandeurzen. 

De expertise in de doelgroep oudere gedetineerden groeit in onze inrichting en daar willen we met 
het beleidsteam verder op inzetten. In het actieplan 2016-2018 zet de sportwerking verder in op deze 
doelgroep. Ook CAW de Kempen blijft investeren aan de hand van hun vrijwilligerswerking. De partners 
van het project Liever Actiever zullen hun expertise blijven delen via de stuurgroep. De gezondheidsraad 
van de gemeente zet het thema ook op hun agenda. 

Welke seniorvriendelijke activiteiten stonden op het programma?

• Krachtfitness voor 50-plussers
• Stappentellers op de wandeling
• Evenwichts- en balansoefeningen 
• Op 9 juni 2015 organiseerde de werkgroep Seniorensport van de gemeente voor de eerste keer de 

Sporteldag, een sportdag voor senioren, in de gemeente Merksplas. Er waren ruim 80 inschrijvingen en 
een waaier aan sportieve activiteiten. 
Vijf oudere gedetineerden namen deel aan dit initiatief. De dag werd ingezet met een fikse Nordic 
wandeling van ruim zes kilometer. Na de lunch werd er nog krulbal en badminton gespeeld en was er 
een initiatie Line-Dance. De dag werd afgesloten met een stukje taart en een frisdrank. 

• Maandelijks organiseerde de gemeente Merksplas een eet- en beweegmoment voor de burgers op 
leeftijd en de ouderen die in de deelnemende instellingen verblijven. De maaltijden werden geleverd 
door het OCMW en de bewegingsactiviteit werd aangeboden door een lesgever van Sport Vlaanderen.

We delen graag enkele reacties van begeleiders, die deelnamen aan het eet- en beweegmoment:

23-9-2015 – ABAGG (paviljoen De Haven) – 5 deelnemers (uitgezonderd begeleiding) 
“Wij waren zeer onder de indruk van het eet- en beweegmoment. Het was toegankelijk voor iedereen 
en dit vonden wij heel fijn. Het was ook laagdrempelig, waardoor onze mannen (die enorm moeilijk 
te motiveren zijn om te bewegen) toch meededen uiteindelijk. Samen met de verwennerij (hapjes 
en drankjes) maakte dit een heel fijne voormiddag voor onze mannen en ons. Je kan zien dat als zij 
meedoen, het zeker goed zit qua organisatie!”
 
20-4-2015 – vrijwilligersproject CAW De Kempen– 2 deelnemers (uitgezonderd begeleiding) 
“Op 20 april 2015 kregen twee geïnterneerden van de gevangenis Merksplas, twee vrijwilligers van 
CAW De Kempen en ikzelf de kans om deel te nemen aan het initiatief ‘Samen gezellig tafelen en 
bewegen’. Toen we toekwamen, kregen we een warme ontvangst door de organisatie en mochten we 
plaatsnemen aan tafel. We kregen een lekkere 3-gangenmaaltijd voorgeschoteld. Daarna was het tijd 
om de benen te strekken en over te schakelen naar het actieve gedeelte van de namiddag. Tijdens het 
bewegingsmoment werd er rekening gehouden met de beoogde doelgroep en werden er aangepaste 
oefeningen gegeven voor 50-plussers. Na afloop nog even napraten en toen zat onze gezellige uitstap 
er op. Vrijwilligers en geïnterneerden vonden het een zeer aangename en geslaagde activiteit. Proficiat 
voor de goede organisatie! “
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• Valpreventieparcours voor hulp- en dienstverleners: op 24 en 27 april 2015 heeft de sportfunctionaris 
en de 2 stagiaires van ROC Tilburg een valparcours georganiseerd i.s.m. Logo Kempen voor het 
personeel. 

Wist je dat…

…we in 2015 een digitale nieuwsbrief ‘Cort in ’t kort’ lanceerden voor justitiepersoneel en de medewerkers 
van de Vlaamse overheid?

…we deelnamen aan de Week van de Geletterdheid? De onderwijscoördinator bedacht een ludieke actie 
voor het personeel om de aandacht te vestigen op laaggeletterdheid: 13 letters spotten in de inrichting en 
daarmee een slogan vormen.

…er op 18 juni een Havenfeest werd georganiseerd voor hun 6 jarig bestaan? Het feestprogramma bestond 
uit een muziekworkshop en een optreden van Lichtkracht, smoothies maken, volkspelen, een optreden 
van Per-plex! en ijsjes eten.

…we op 7 december de Dag van de vrijwilliger gevierd hebben voor de vrijwilligers van CAW de Kempen 
met een hapje en een drankje?

…we voor de eerste keer deelnamen aan Music For Life? Met de verkoop van appelcake, chocomelk en 
koekjes hebben we 365 euro verzameld. Met de andere drie gevangenissen in de Noorderkempen hebben 
we in totaal 1950 euro geschonken aan vzw ’t Pagadderke, die activiteiten en kampen organiseert voor 
kansarme kinderen.

Van links naar rechts: Frank Wilrycx, Nele Versmissen, Josée Van Aert, Inge Hapers, Carolien Sysmans, Jo Vandeurzen, Sara Buelens, 
Koen  Korteweg, Lieselot Wynants, Denise Schellekens, Lutgarde Schuermans
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Wat brengt 2016?

In uitvoering van het decreet zal het actieplan 2016-2018 stapsgewijs uitgevoerd worden, mits rekening te 
houden met onverwachte hindernissen, die eigen zijn aan de detentiecontext.

Uitdagingen voor 2016 zijn onder meer de verdere uitstroom van geïnterneerden naar het psychiatrisch 
ziekenhuis Bierbeek, het FPC Gent en misschien ook al het FPC Linkeroever. De populatieverschuiving 
heeft een invloed op het aanbod van de hulp- en dienstverlening. De sluiting van de gevangenis Tilburg 
eind 2016 heeft mogelijks ook een invloed op ons aanbod.
Een andere uitdaging is het omgaan met de besparingsoefening van Justitie en de impact op het aanbod 
van de hulp- en dienstverlening. Daaraan gekoppeld zullen we met de partners verder moeten zoeken 
naar een aanbod op maat van de doelgroepen. De diversiteit van de gedetineerdenpopulatie (ECM, 
leeftijd, statuut, en dergelijke), de grote waaier aan aanbod van de Vlaamse partners, de mogelijkheid 
tot tewerkstelling binnen de muren én de besparingen, zorgen ervoor dat we tijdig ons aanbod met de 
betrokken partners moeten bijsturen. 

Zowel het actieplan van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 2016 – 2018 van de PI Merksplas 
als de informatiebundel van het ESF-project Vast > Werk, kan je verkrijgen bij de beleidscoördinator.
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