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Een afgesloten wereld in het centrum van de stad

De gevangenis van Turnhout is gelegen in het stadscentrum en huisvest drie doelgroepen: beklaagden, 
veroordeelden en geïnterneerden. 

Vleugel A - B bevindt zich in het oude gedeelte van de gevangenis dat in gebruik werd genomen in 1908. 
Deze vleugel is opgebouwd volgens de principes van Ducpétiaux en huisvest voornamelijk geïnterneerden. 
De laatste jaren is er een opmerkelijke stijging van beklaagden en veroordeelden die kampen met een 
psychische en/of psychiatrische problematiek en extra opvolging of zorg nodig hebben. Ook deze groep 
verblijft in het oude gedeelte. Beide doelgroepen beschikken over een monocel. 

Beklaagden en veroordeelden verblijven voornamelijk op vleugel C en D, het nieuwe gedeelte van 
de gevangenis dat in gebruik werd genomen in 2013. Waar op vleugel A-B gezorgd kan worden voor 
individuele huisvesting, beschikken vleugel C en D over duo- en trio-cellen. 

Vleugel C werd in het najaar van 2016 opnieuw in gebruik genomen door de nakende sluiting van de 
gevangenis van Tilburg. Hier verblijven momenteel gedetineerden die tewerkgesteld zijn in de keuken, 
wasserij of onderhoudsdienst. Zij beschikken op deze vleugel over enkele voordelen. Zo is er ’s avonds een 
vorm van opendeurregime. Gedetineerden waarderen de voordelen verbonden aan het verblijf op vleugel 
C, waardoor ze minder risico’s gaan nemen om hun werk kwijt te raken en dus de vleugel te moeten 
verlaten.

Capaciteit

De gevangenis van Turnhout beschikt over een totaalcapaciteit van ongeveer 265 plaatsen. Er is altijd 
al sprake geweest van fluctuaties in cijfers, deels eigen aan de opvang van de groep beklaagden, maar 
sinds het najaar van 2016 merken we een opmerkelijke stijging in de totaalpopulatie. De grens van 300 
gedetineerden werd overschreden en lijkt niet verlaten te worden. Waar in 2015 nog 12 buffercellen 
werden voorzien op vleugel A-B voor inkomers – in afwachting van een doorstroom naar vleugel D – werd 
dit aantal opgetrokken naar 20 buffercellen waarin tot 3 gedetineerden per cel kunnen verblijven. Begin 
2017 bedroeg de gemiddelde verblijfsduur van een gedetineerde op een buffercel 1 maand. 

Over de inrichting

4/5/2016 3/6/2017
Wettelijke toestand aantal percentage aantal percentage
Beklaagden - uitspraak niet definitief 117 45 134 44
Veroordeelden 61 23 102 33
Geïnterneerden 82 32 72 23
TOTAAL 260 100 308 100

Opvallend is de stijging van het aantal veroordeelden in de gevangenis van Turnhout en het aandeel 
dat zij opnemen in de totaalpopulatie. De stijging kan deels toegeschreven worden aan de sluiting van 
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de gevangenis van Tilburg. Deze had als rechtstreeks gevolg dat er 20 veroordeelden door Turnhout 
opgevangen moesten worden. Daarnaast heeft het ook als onrechtstreeks gevolg dat beklaagden die 
veroordeeld worden niet meer vlot uitstromen naar andere inrichtingen voor strafuitvoering, aangezien zij 
eveneens gedetineerden uit Tilburg hebben ontvangen. 

Capaciteitsgegevens
• Vleugel A-B: 

• 106 monocellen, waarvan 1 onbewoonbaar door vochtproblemen.
• 7 prikkelarme ruimtes waarvan 2 in onbruik wegens vochtproblemen
• 20 buffercellen (triocellen) voor opvang van beklaagden en veroordeelden bij binnenkomst in de gevangenis
• Wie? Geïnterneerden of beklaagden/veroordeelden met psychiatrische problematiek – inkomende 

beklaagden en veroordeelden in de buffercellen. 
• Vleugel C:

• 11 duocellen
• Wie? Gedetineerden tewerkgesteld in de keuken, wasserij of onderhoudsdienst. 

• Vleugel D:
• 64 cellen, waarvan 8 trio-cellen en 56 duo-cellen (maakt 136 bedden)
• Wie? Beklaagden en veroordeelden

• Beperkte detentie:
• 7 cellen

Doelgroep

De gevangenis van Turnhout herbergt een heterogene groep gedetineerden op het gebied van gerechtelijke 
statuut, leeftijd, nationaliteit, feiten,… Deze diversiteit zorgt ervoor dat er steeds voldoende aandacht 
dient te gaan naar de afstemming tussen het aanbod van hulp- en dienstverlening en de doelgroep die 
we willen bereiken. Op regelmatige basis wordt een analyse van de populatie gemaakt. Hieronder een 
weergave van enkele populatiekenmerken in maart 2017 . 

Nationaliteit
Er verblijven meer dan 45 nationaliteiten in de gevangenis. Acht 
nationaliteiten zijn sterker vertegenwoordigd en omvatten bijna 80% 
van de totaalpopulatie. 

Oudere doelgroep geïnterneerden
Het in kaart brengen van de leeftijd van de gedetineerdenpopulatie 
geeft een vertekend beeld wanneer deze los van het gerechtelijke 
statuut bekeken wordt. De groep oudere gedetineerden bevindt zich 
voornamelijk in de geïnterneerdenpopulatie. Het betreft een groep die al geruime tijd in Turnhout verblijft 
en weinig zicht heeft op alternatieven.  

Andere - 63

Servisch - 6

Algerijns - 6

Albanees - 6

Pools - 11

Roemeens - 17

Marokkaans - 20

Nederlands - 32

Belg - 147

geïnterneerd beklaagd/veroordeeld algemeen
aantal % aantal % aantal %

18-29 jaar 14 19% 64 27% 78 25%
30-49 jaar 36 50% 154 65% 190 62%
50+ jaar 22 31% 18 8% 40 13%
Totaal 72 100% 236 100% 308 100%
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Organisatie van de hulp- en dienstverlening

Organogram hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden functioneert als een netwerkorganisatie 
waarbij de beleidscoördinator een verbindende rol opneemt tussen de hulpverleningsorganisaties 
enerzijds en met de justitiële partners anderzijds. Afstemming tussen alle partijen staat hierin centraal. 

In 2016 hebben we onze overlegstructuur bijgestuurd. Door de vele deeltijdse functies in onze werking 
willen we ieders kostbare tijd zo efficiënt mogelijk inzetten en dus ook bewust keuzes maken rond 
de inzet op overlegmomenten. Nieuw in de structuur is de splitsing tussen het coördinatieteam 
groepsaanbod en individueel aanbod. De trajectbegeleider en beleidscoördinator nemen tussen beide 
organen een verbindende rol op. Individuele hulp- en dienstverleners hadden tot voor kort geen 
enkel forum waarin ze elkaar konden ontmoeten, ervaringen uitwisselen en afstemmen, en waren 
hierin duidelijk vragende partij. Standaard zijn hierin de CGG-medewerker, trajectbegeleider CAW De 
Kempen, bemiddelaar Moderator, detentieconsulent VDAB en individuele leertrajectbegeleider Vocvo 
vertegenwoordigd. Op vraag kunnen justitiële partners en domeinverantwoordelijken uitgenodigd worden, 
maar telkens vanuit de insteek van individuele trajecten.

Beleidsteam
1 à 2x/jaar

Overleg BC-directie
Voorrapport 1x/weekCoördinatieteam

Groepsaanbod

4x/jaar

Coördinatieteam
Individueel aanbod

3x/jaar
Overleg Justitiële partners 
(zorgteam, bewaking, PSD)

Ad hoc
Overleg OO-BC

1x/maand

ad hoc overleg rond 
specifiek thema

• suïcidebeleid
• drugsbeleid

Overleg OO-BC-
domeinverantw

1x/2 maand
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Actieplan

In 2016 werd een nieuw actieplan opgesteld als resultaat van een lokale denkoefening met alle structurele 
samenwerkingspartners. Hierin werden de prioriteiten vastgelegd waarop de hulp- en dienstverlening in 
de gevangenis van Turnhout zich de volgende 2,5 jaar zou richten. Dit actieplan heeft verdergebouwd op 
het voorgaande  en werd gevoed door de krijtlijnen die beschreven werden in het bovenlokaal strategisch 
plan 2015-2020. 

Operationele doelstellingen en actiepunten werden geformuleerd aan de hand van drie kernbegrippen:  

Het coördinatieteam in de gevangenis van Turnhout staat in voor de voorbereiding, uitwerking en 
opvolging van de domeinoverstijgende doelstellingen. In dit kader werd in 2016 gewerkt aan de 
digitalisering van de deelnemerslijsten, de opmaak van een draaiboek suïcidepreventie, structurele 
analyses van de populatie en opvolging van het drugspreventiebeleid van de Stad Turnhout. 

Per domein werden eveneens een aantal doelstellingen en actiepunten omschreven die opgevolgd worden 
door de verschillende domeinverantwoordelijken. In dit kader werd in 2016 bijvoorbeeld extra aandacht 
geschonken aan individuele leertrajecten en nieuwe culturele projecten met cultuurhuis De Warande uit 
Turnhout. 

Midden 2017 zal dit actieplan tussentijds geëvalueerd en bijgestuurd worden waar nodig. 

Anders werken

In 2016 stond de oefening ‘Anders Werken’ van Justitie centraal – een oefening die ingevoerd werd 
in elke penitentiaire inrichting. In de gevangenis van Turnhout hebben we in het verleden al een 
afstemmingsoefening gemaakt rond de inplanning van groepssessies, rekening houdend met het 
bezettingskader van penitentiair personeel. Het feit dat deze oefening al gemaakt werd in combinatie 
met het gegeven dat de gevangenis van Turnhout al geruime tijd onder haar personeelskader aan het 
werken was, heeft ervoor gezorgd dat de impact van het anders werken voor het regime en de hulp- en 
dienstverlening beperkt is gebleven. Het vrijwaren van het huidig aanbod hulp- en dienstverlening binnen 
de oefening ‘anders werken’ is quasi gerealiseerd. 

doelgroepen

samen-
werking

thematisch
werken
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Het komende jaar zal in het teken staan van de verdere implementatie van deze oefening. We blijven 
hierin een constructieve dialoog met de justitiële partner nastreven. 

Regio Noorderkempen

De concentratie van vier gevangenissen in de regio Noorderkempen (Turnhout – Wortel – Merksplas – 
Hoogstraten) heeft tot gevolg dat de meeste aanbodverstrekkers van de hulp- en dienstverlening actief 
zijn in de vier gevangenissen. Naast een lokale afstemming en uitwerking van het aanbod, wordt ook 
aandacht besteed aan de regionale afstemming tussen de beleidscoördinatoren en de aanbodverstrekkers. 
Op 20 mei 2016 werd voor een tweede keer de ‘dag van de hulp- en dienstverlener’ georganiseerd door de 
vier beleidscoördinatoren uit de Noorderkempen. Net zoals de eerste editie werd een vormingsmoment 
gecombineerd met een informeel moment om de medewerkers te danken voor hun inzet en met elkaar 
in contact te brengen. Tijdens het vormingsmoment werden twee thema’s onder de aandacht gebracht: 
ouderen in detentie en internering - met onder andere de nieuwe interneringswet en de werking van het 
Forensisch Penitentiair Centrum te Gent. Het moment vond plaats in de feestzaal van PSC Hoogstraten, 
waar we voor de gelegenheid gebruik konden maken van de gedetineerden uit de ‘kerngroep’ voor de 
catering. 
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Samenwerkingspartners en aanbod

• AA
• Bibliotheek Turnhout
• CAW De Kempen
• Centrum Basiseducatie 

Kempen
• CGG Kempen

• CVO Taxandria
• De Rode Antraciet
• LOGO
• MOOOV 
• ROC Tilburg
• Stad Turnhout

• Moderator vzw
• VDAB
• VOCVO
• Vormingplus Turnhout
• VVBV – CAP
• Warande

Culturele activiteiten

Buiten Beeld 

Jaarlijkse BBQ 

In/Out muziekproject Dirk Proost 

Kookworkshops

Volksspelen 

Quiz 

Muziekoptredens

Kaarttornooi

Schaakavond

Golden Oldie

Filmvoorstelling

Dotpainting

Djembé

Workshops tekenen

Theater ‘Wachten’

Gevangen Dromen 

Sport

Fitness

Buitensport

Yoga

Kubben

Welzijn en gezondheid

Individuele gesprekken JWT – CAW 
De Kempen 

Individuele gesprekken CGG 
Kempen 

Individuele gesprekken CAP (tot 
en met april 2016)

Individueel aanbod AA 

Activiteiten met directe sociale 
omgeving bv. Valentijnsactiviteit, 
Suikerfeest, etentje met partner, …

Maandelijks kinderbezoek 

Reeks filosoferen 

Wekelijks ontspanningsavond (’t 
Klapke, spelletjesavond, bingo, 
film, kaarten,…) 

Moestuinproject voor 
geïnterneerden 

Voorleesverhalen voor papa’s 

Activiteit trajectbegeleiders: Kubb

Sessie ‘Fit in je hoofd’

Drugswijzer

Sessies Sleutelfigurenwerking 

Workshops ‘omgaan met agressie’

Herstelgerichte activiteiten

Regionaal herstelproject Retoer 

Aanbod dader-
slachtofferbemiddeling Moderator 

Slachtoffer in Beeld 

Lezing ‘Een geslaagde terugkeer 
naar de samenleving’

Onderwijs

Taal: Engels 

CT: Autocad, Multimedia, Excel, 
Powerpoint, Word, Photoshop  

CBE: VCA, werk zoeken

Individuele leertrajecten 

Tewerkstelling

Individuele gesprekken 
detentieconsulent VDAB

Bibliotheek

Wekelijks bibliotheekmoment

Lezing Jan De Cock ‘Hotel Pardon’

Samenwerkingspartners

Aanbod
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Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

De gevangenis van Turnhout heeft doorheen de jaren een lange traditie uitgebouwd op vlak van hulp- en 
dienstverlening. In 2016 hebben we opnieuw getracht om een mix te creëren van nieuwe initiatieven en 
continuëring van enkele klassiekers. Hierbij een aantal initiatieven die we extra onder de aandacht willen 
brengen. 

Groepsaanbod onderwijs gericht op werkzoekenden

In 2016 mochten we sinds lange tijd opnieuw het Centrum voor Basiseducatie verwelkomen binnen de 
gevangenismuren van Turnhout. Samen met de onderwijscoördinator van Vocvo werd een programma 
uitgewerkt dat de focus legt op ondersteuning van gedetineerden in hun zoektocht naar werk. In dit 
kader werden volgende modules opgestart: 

VCA: veiligheid op het werk
Met deze cursus krijgen de gedetineerden de kans om een certificaat te behalen dat vandaag de dag 
onmisbaar is bij het bekomen van een job in de bouwsector. Cursisten leren over de veiligheidsregels op 
het werk en de bouwwerf. 

Werk zoeken
Gedetineerden werken vanuit de gevangenis aan hun reclasseringsplan. De zoektocht naar werk is 
niet evident, vooral niet vanuit een detentiecontext. In vijf sessies geeft deze cursus gedetineerden 
concrete handvaten: Hoe kan ik geschikte vacatures opzoeken? Hoe stel ik een CV op? Hoe verloopt een 
sollicitatiegesprek? Deze cursus eindigt met het voeren van een oefen-sollicitatiegesprek met consulenten 
van VDAB, waarna de cursisten gerichte feedback en tips krijgen. 

Individuele leertrajecten onderwijs

Voor gedetineerden die hun gading niet vinden in het groepsaanbod 
wordt er vanuit Vocvo individuele leertrajectbegeleiding voorzien. 
Deze vragen kunnen zeer uiteenlopend zijn: van zelfstudie binnen 
de muren tot een opleiding in een andere gevangenis en een traject 
buiten de muren. Er wordt enkel vraaggericht gewerkt.

In 2016 werden in totaal 36 nieuwe trajecten opgestart. Hiervan worden 16 trajecten mee overgenomen 
naar 2017. Er zijn dus heel wat langere trajecten lopende. Dit is opmerkelijk aangezien 60 % van de 
leervragen vanuit beklaagden komen. 

Er zijn twee koplopers onder de leervragen die ontvangen worden. In de eerste plaats is er de 
examencommissie. Op deze manier kunnen gedetineerden namelijk in zelfstudie nog een diploma 
secundair behalen. Op de tweede plaats volgt het aanbod van Educatie achter buitenlandse tralies. 
Dit is een Nederlandse organisatie die zich inzet voor Nederlandse gedetineerden die verblijven in een 
buitenlandse gevangenis. Zij bieden gratis zelfstudiemateriaal aan.
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Uitdagingen voor individuele trajectbegeleiders van CAW De Kempen

In 2016 kwamen er een aantal nieuwe uitdagingen op trajectbegeleiding (TB) af. De besparingen 
bij justitie, het verdwijnen van het centraal aanmeldingspunt (CAP) en de verschuivingen in de 
gevangenispopulatie zorgden er voor dat TB een goed evenwicht moest bewaken in hun aanbod naar 
beklaagden en veroordeelden. 

Het hield TB alvast niet tegen om de cliënt centraal te blijven stellen in de hulpverleningsrelatie. Vanaf het 
eerste hulpverleningscontact kreeg de cliënt dezelfde hulpverlener en is trajectbegeleiding toegankelijk 
als aanspreekpunt. Elke nieuwe beklaagde die een beroep deed op TB werd intensief en aanklampend 
opgevolgd. 

TB kreeg specifiek dit jaar heel wat extra vragen door de veranderingen in de wetgeving i.v.m. referentie-
adressen en de aangepaste regelgeving voor gedetineerden in de ziekte- en invaliditeitsuitkering.

Met een aantal gedetineerden is het niet evident om een vertrouwensrelatie op te bouwen. Het deed TB 
en de organisatieondersteuner (OO) zoeken naar laagdrempelige methodes om verbinding te maken met 
deze cliënten. Zo werd in de zomer een ‘Kubbspel’ als kennismakingsmethodiek ingezet. TB en de cliënt 
kregen zo een ander individueel contact en leerden mekaar in groepsverband kennen. 

CAW De Kempen zette als organisatie in 2016 sterk in op de principes van krachtig sociaal werk. Dit 
vertaalde zich voor TB  in het streven naar  een maximale toegankelijkheid en het opzetten van 
coördinerende interventies. De nadruk werd gelegd op het mobiliseren van hulpbronnen en netwerken 
van onze cliënten. 

Naast het investeren in de relatie met de cliënt en het creëren van een laagdrempelig aanspreekpunt, 
realiseerde TB verbinding met andere diensten. Zo werd een casusbespreking georganiseerd tussen TB 
en het LZ-team  van het netwerk GGZ Kempen. Samen met partners van binnen en buiten het CAW nam 
TB deel aan de stuurgroep van de drugsmonitor van stad Turnhout en de werkgroep ‘continuïteit in de 
drughulpverlening’. In deze samenwerking brachten we vanuit onze expertise de drugproblematiek van 
de Kempische regio mee in beeld en kaarten we hiaten in het hulpverleningsaanbod aan.

Tenslotte is er sinds enkele jaren in de gevangenis van Turnhout extra aandacht rond het thema suïcide, 
een proces waarbij TB van nabij betrokken is. Vanuit dit proces volgde TB een vorming bij CGG Andante 
rond het omgaan met suïcide(dreiging) in 
individuele dossiers.

In/Out 2016

Na een positief traject in 2015, mochten we 
Dirk Proost opnieuw verwelkomen binnen 
onze gevangenismuren. In verschillende sessies 
werd een nauw contact gecreëerd tussen 
de gedetineerden en professionele artiesten. 
Verschillende kunststijlen kwamen hierin aan foto Michele Tesoro
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bod. De resultaten van de workshops werden meegenomen in een voorstelling te Lier. Deze voorstelling 
werd gefilmd en vertoond in de gevangenis aan de deelnemers van de workshops. Knap hoe via 
verschillende kunstvormen dialoog tussen gedetineerden en burgers gecreëerd kan worden!

Regionaal herstelgericht project Retoer
 
Retoer zag in 2014 het levenslicht als herstelgericht project van het team Justitieel Welzijnswerk Turnhout, 
CAW De Kempen. De organisatieondersteuners van de vier gevangenissen in de Noorderkempen sloegen de 
handen in elkaar om een gezamenlijk project te organiseren. 
Het project focust op het maatschappelijk herstel van 
gedetineerden en het verhogen van hun betrokkenheid op 
de samenleving. Participatie staat hierin centraal. De derde 
editie van dit regionaal project was opnieuw een succes. 
De organisatieondersteuner uit de gevangenis van Turnhout 
getuigt: 

“De tafels gedekt, het eten bereid, de gasten gearriveerd, 
de deelnemende gedetineerden in aantocht. We noteren 13u op zondag 6 november 2016, project Retoer 
klaar voor een boeiende namiddag (culinaire) verwevenheid tussen ‘binnen’ en ‘buiten’. 

Na twee creatieve edities van Retoer met onder andere vierkante meter moestuinen, vogelkastjes en 
insectenhotels gooiden we het als organisatieondersteuners in de Kempen over een culinaire boeg. Met 
de wind in de zeilen van de Pop-up initiatieven werd er in de gevangenissen van de Noorderkempen 
een Pop-up restaurant georganiseerd. Medewerkers van de partnerorganisaties in de gevangenis 
werden uitgenodigd om de benen onder de tafel te schuiven ten voordele van T’ ANtWOORD, een 
armoedevereniging die in Turnhout gevestigd is. 

Een tiental gedetineerden staken de handen uit de mouwen om een heerlijk menu klaar te maken onder 
begeleiding van een professionele kokkin. De gasten werden verwelkomd met een alcoholvrije Shirley 
Temple en amuses bestaande uit hamvlindertjes en rosbiefrolletjes. Het hoofdgerecht, wrap met Tex Mex, 
werd geflankeerd door een heerlijke pompoensoep geserveerd in een uitgeholde pompoen en een triffle 
met kiwibessen. 

De gedetineerden schoven bij de genodigden aan tafel. Zo ontstonden er vele boeiende gesprekken tussen 
‘de mannen’ en de gasten die zich hadden ingeschreven voor de gelegenheid. Toen het dessert achter de 
kiezen was, was het tijd voor een uitgebreide rondleiding in de gevangenis van Turnhout. Hier kreeg men 
de kans om de sfeer op te snuiven en de kleine hoekjes en kantjes van de gevangenis te leren kennen. 

Retoer 2016 was een gezellige namiddag waarbij zichtbaar duidelijk was dat de gedetineerden er van 
hadden genoten en dat de genodigden aangenaam verrast waren door de inzet van de gedetineerden.” 

Drugsbeleid

De Stad Turnhout heeft in 2015 de nadruk gelegd op de drugproblematiek in de regio. Vanuit de 
preventiedienst van de Stad werd het engagement aangegaan om een onderzoek te laten uitvoeren 
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door UGent, namelijk de ‘Drugmonitor’. De gevangenis van 
Turnhout was hierin betrokken partij, alsook verschillende 
samenwerkingspartners binnen de muren zoals CAW De Kempen 
en CGG Kempen. Elke betrokken organisatie wil in de toekomst 
blijven inzetten op het behoud en het versterken van de huidige 
bestaande hulpverlening. Daarnaast formuleerde het onderzoek 
enkele beleidsaanbevelingen, waaruit na een prioriteitenoefening 
met de klankbordgroep 7 prioriteiten werden bepaald: 

1. De uitbouw van een residentieel centrum voor de opvang 
van druggebruikers (incl. dubbeldiagnose) binnen de regio 
Kempen. Om de zorgcontinuïteit te garanderen is het hierbij 
noodzakelijk om ook structureel ambulante nazorg te 
voorzien na een residentiële opname in de hulpverlening.

2. Uitbreiding van de capaciteit van de outreach werkers 
om zo meer te kunnen inzetten op initiatieven van 
de (drug)hulpverlening naar de gebruikers toe. Deze 
initiatieven kunnen zich focussen op specifieke groepen 
(bv. minderjarigen) maar stelt ook in staat om gebruikers 
langer actief op te volgen (bv. via doorverwijzing van oudere 
gebruikers vanuit het straathoekwerk naar het MSOC).

3. De uitbouw van een laagdrempelig inloopcentrum waar druggebruikers kunnen werken aan 
een zinvolle dagbesteding en vrije tijdsbesteding aan de ene kant, maar aan de andere kant ook 
de gelegenheid krijgen om vrijblijvend op een laagdrempelige manier met de ambulante (drug)
hulpverlening in contact te komen.

4. Investeren in het uitwerken van een alternatief voor het Centraal Aanmeldpunt (CAP) in de gevangenis 
om een structurele link tussen de gevangenis en de drughulpverlening buiten de gevangenis te 
bestendigen. Het CAP werd in de loop van het onderzoek stopgezet op 01/05/2016.

5. Investeren in het uitwerken van casemanagement binnen de drughulpverlening en Justitie om een 
zorg op maat van de gebruiker te kunnen uitwerken.

6. Inzetten op meer samenwerking en coördinatie op beleidsniveau tussen alle sectoren die betrokken 
zijn bij de begeleiding van druggebruikers om een versnippering van lokale initiatieven te beperken en 
te voorkomen.

7. Meer inzetten op initiatieven rond specifieke en sociale preventie naar minderjarigen toe. Hierbij is 
het inzetten van een outreach werker naar minderjarigen toe cruciaal.

Het onderzoek ‘Drugmonitor’ mondde uit in een Stuurgroep drugpreventie en –hulpverlening die als 
opdracht heeft om de uitvoering van de beleidsprioriteiten op te volgen.  
De werkgroep ‘continuïteit in de drughulpverlening’ ontstond naar aanleiding van het wegvallen van 
de CAP’s in de gevangenis en richt zich op samenwerkingsafspraken tussen lokale actoren met een 
opdracht naar (ex-) gedetineerden toe: Justitiehuis Turnhout, MSOC en JWW (CAW De Kempen), Meander 
(CGG Kempen), drughulp Eerstelijn (Stad Turnhout) en de beleidscoördinator hulp- en dienstverlening 
gevangenis Turnhout. Omdat er veel vragen kwamen, van gedetineerden én professionele diensten, over 
de drughulpverleningsmogelijkheden in de regio, besloten we om een gezamenlijk initiatief te nemen 
binnen de gevangenismuren: de ‘Drugswijzer’.  Het was een activiteit waar zowel professionelen als 
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gedetineerden een zicht konden krijgen op de 
mogelijkheden in de regio. Er was aandacht 
voor ambulante en residentiële voorzieningen, 
eerstelijns- en tweedelijns aanbod, en 
verschillende zelfhulpgroepen. 

Ook in de toekomst willen we blijven zoeken 
naar een vorm om deze problematiek onder 
de aandacht te brengen, binnen en buiten de 
gevangenismuren. 

De werking van het CAP werd in het voorjaar 
van 2016 stopgezet wegens beëindiging van 
de financiering door de FOD Justitie. Vanaf 
2017 zal dit initiatief verdergezet worden 
met middelen vanuit de Vlaamse overheid, weliswaar in aangepaste vorm. In het licht van het Vlaams 
Actieplan Geestelijke Gezondheid wordt de scope uitgebreid naar geestelijke gezondheidszorg in het 
algemeen en niet langer beperkt tot drugproblematieken. De nieuwe module ‘aanmelding en toeleiding 
van gedetineerden met een GGZ-probleem naar de gepaste zorg en hulpverlening na detentie’ werd 
TANDEM gedoopt.

In de loop van 2017 zal de werking van TANDEM opgestart worden in elke gevangenis in Vlaanderen en 
Brussel, wat de nodige afstemming zal vragen tussen verschillende partners van hulp- en dienstverlening 
(trajectbegeleiding CAW De Kempen, CGG Kempen) en justitiële partners (PSD, medische dienst). 

UM4P

U Move 4 Peace (UM4P) is de artistiek activistische werking van Pax Christi Vlaanderen . Olivier Forges 
en Hanne Vervaele hebben voor een aantal gevangenissen een aanbod rond conflicthantering uitgewerkt, 
waaronder voor de gevangenis van Turnhout. Via participatief theater gingen ze in een aantal workshops 
aan de slag met enkele gedetineerden. Men ging hierbij conflicten via theater spelen en op zoek gaan 
naar alternatieven. 

Ontspannende activiteiten

Doorheen de jaren hebben we een vast arsenaal aan ontspannende activiteiten uitgebouwd die steeds 
opnieuw enthousiast onthaald worden door gedetineerden en personeel. 

In de zomer wordt extra aandacht besteed aan buitenactiviteiten door extra sportmomenten, yoga, 
kubben en volksspelen. In september werd onze jaarlijkse barbecue opgeluisterd door een bandje op 
aanraden van onze buurman, cultuurhuis De Warande. De coverband ‘Jack Daniel and the Hangovers’ (zie 
foto) liet de gedetineerden voor een tijdje de context vergeten en toverden de wandelingen van vleugel 
A-B en D om tot een gezellig marktplein. 
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Ook de kerstperiode werd voorzien van een aantal extra activiteiten zoals een optreden van coverband 
Purple Haze, kerstdiner met partner, kerstbingo en een kerstquiz. Deze periode wordt door gedetineerden 
als bijzonder zwaar ervaren door het gemis van familieleden. 

Sinds enkele jaren is de donderdagavond een vaste ontspanningsavond voor gedetineerden in de 
gevangenis van Turnhout. Dit aanbod wordt volledig georganiseerd door CAW De Kempen waarbij vaste 
vrijwilligers de begeleidingstaak op zich nemen. Deze ontspanningsavonden zijn:
• Spellenavond
• Bingo
• Crea
• ’t Klapke (gespreksgroep over thema’s in de actualiteit)

De crea-avond is een vast aanbod voor geïnterneerden, elke eerste donderdag van de maand. De 
vrijwilligers kunnen hiervoor gebruik maken van de dagzaal van het zorgteam. Verschillende creatieve 
technieken en materialen kunnen hierbij aan bod komen. 
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Het jaar 2016 werd gekleurd door de oefening ‘Anders Werken’ binnen Justitie. Niettemin zijn we er 
dankzij een transparante communicatie en constructieve samenwerking in geslaagd om ook dit jaar weer 
een mooi en gevarieerd aanbod van hulp- en dienstverlening te organiseren binnen de gevangenismuren 
van Turnhout. 

Het actieplan 2016-2018 werd voorbereid en in uitvoer gebracht. Dit actieplan bepaalde, naast enkele 
mooie opportuniteiten die onze wegen kruisten, de prioriteiten waarop we ons gericht hebben. Ook 
in 2017 zullen we hiermee verder aan de slag gaan. Het opvolgen van de gedetineerdenpopulatie en 
evalueren van het aanbod blijft hierin een belangrijk gegeven. 
De gevangenis van Turnhout heeft het jaar afgesloten met een overbevolkingsgraad van meer dan 10%. 
Dat zorgt voor een extra druk op de schouders van hulp- en dienstverleners. Bovendien wordt in 2017 
opnieuw een uitstroom van geïnterneerden verwacht door de opening van het forensisch psychiatrisch 
centrum (FPC) te Antwerpen. Hoewel het aantal geïnterneerden daardoor zal afnemen, verwachten 
we een verderzetting van de stijging van beklaagden en veroordeelden met een psychische en/of 
psychiatrische problematiek. Het zal een uitdaging zijn om een adequaat beeld te blijven vormen van de 
aanwezige populatie en de afstemming van het aanbod hierop. Een kritische blik op het huidige aanbod 
van hulp- en dienstverlening zal noodzakelijk zijn. 

In 2017 zal tevens extra aandacht geschonken worden aan de verankering van de samenwerking tussen 
Justitie en Vlaamse partners van hulp- en dienstverlening. Hiertoe werden een aantal acties geformuleerd 
die in uitvoer zullen gebracht worden vanaf de tweede helft van 2017. Hand in hand blijven we ons 
inzetten voor het wel in wee binnen de Turnhoutse gevangenismuren, met aandacht voor passieve en 
dynamische veiligheid. 

De samenwerking zal zich eveneens tonen in verschillende initiatieven en projecten die het volgend jaar 
voor ons in petto heeft: de opstart van de nieuwe werking TANDEM voor gedetineerden met een GGZ-
problematiek, een nieuwe editie van de tweedehands kledingmarkt voor geïnterneerden, de opstart van 
werkplekleren door het domein onderwijs en de kick-off van het suïcidepreventiebeleid. 

Meer informatie over de hulp- en dienstverlening in de gevangenis van Turnhout: 
Joke Sannen, beleidscoördinator – joke.sannen@wvg.vlaanderen.be

Vooruitblik op 2017
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