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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 Nederlanden1. Begin 2017 wordt een Unesco- dossier 
ingediend. Samen met de Nederlandse koloniën maken Wortel- en Merksplas- kolonie kans om als eerste 
landschap in België een plaats op de werelderfgoedlijst te verwerven. 

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) en er werd een nieuw cellulair complex gebouwd. De PI Wortel is 
een afgelegen inrichting. Ze is moeilijk bereikbaar voor zowel gedetineerden met uitgangsvergunning of 
penitentiair verlof, als voor familieleden en (potentiële) aanbodverstrekkers. 

Sinds februari 2010 was de Penitentiaire Inrichting te Tilburg een bijhuis van Wortel. Binnen het kader van 
een verdrag tussen Nederland en België werd deze inrichting ter beschikking gesteld voor strafuitvoering 
van 650 Belgische gedetineerden. Gezien de bouw van een aantal nieuwe gevangenissen (Beveren,…) werd 
het aantal gedetineerden in Tilburg in 2014 afgebouwd tot 550 gedetineerden, in 2015 verder tot 500. 
Eind 2016 werd het project stopgezet. De nog aanwezige gedetineerden werden verspreid over andere 
gevangenissen. 

Capaciteit

De capaciteit van Wortel veranderde doorheen de jaren. 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). Binnen 
het cellulair gedeelte werden 9 transitplaatsen vrijgehouden voor gedetineerden onderweg naar of vanuit 
Tilburg. Eind 2016 met het stopzetten van het project werden deze opnieuw in gebruik genomen door 
gedetineerden van Wortel. 

De PI Wortel heeft een capaciteit van 301 gedetineerden (inclusief 9 transitplaatsen Tilburg), de
gemiddelde dagbevolking in 2016 bedroeg 285 (exclusief transitplaatsen, gemiddelde dagpopulatie 4).

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 met de partners. Op 20 mei 2016 werd voor een tweede keer een ‘dag van de hulp- 

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.

Over de inrichting



4

en dienstverlener’ georganiseerd door de vier beleidscoördinatoren van de Noorderkempen. Net zoals de 
eerste editie werd een vormingsmoment gecombineerd met een informeel moment (o.a. receptie) om de 
medewerkers te danken voor hun inzet en hen met elkaar in contact te brengen. Het vormingsmoment 
werd gewijd aan de thema’s ouderen in detentie en internering (interneringswet, werking Forensisch 
Psychiatrisch Centrum Gent). Het moment vond plaats in de feestzaal van PSC Hoogstraten, voor de 
catering konden we net als vorige keer een beroep doen op de gedetineerden van de ‘kerngroep’ van PSC 
Hoogstraten.  

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, 
het educatief centrum. Het merendeel van het groepsgerichte aanbod wordt hier georganiseerd. 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 bewakend personeel. Deze werden in 
overleg met directie en het hoofd van de penitentiaire assistenten in een afsprakennota opgenomen die 
regelmatig geactualiseerd wordt. 

Met de bouw van de nieuwe vleugel C werden naast celcapaciteit ook extra lokalen voor hulp- en 
dienstverlening gecreëerd, zowel voor individueel als groepsaanbod. 

Vanuit veiligheidsoverwegingen werd een aantal jaren geleden beslist om bepaalde activiteiten die in het 
educatief centrum plaatsvonden, te verplaatsen naar de activiteitenlokalen op vleugel C. Hierdoor werd 
het aantal gedetineerden verspreid en het aantal gedetineerden in het educatief centrum verminderd. 
Naar aanleiding van personeelstekorten werden in 2015 en 2016 regelmatig activiteiten van het educatief 
centrum naar andere locaties verschoven. Vooral in de vakantieperiodes manifesteren deze tekorten zich 
het meest en werden deze maatregelen getroffen. 

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

Beleids- en coördinatieteam

Samenwerkings-
partners

AA
Bibliotheek Turnhout
CAW De Kempen - JWT
CBE Kempen
CGG Kempen
CVO LBC
CVO Taxandria
De Rode Antraciet
Moderator
MOOOV
PXL Hasselt
Sport Vlaanderen
Stad Hoogstraten
Terra-Therapeutica
VDAB
Vélo Leuven
Vlabus
Vocvo
Vormingplus Kempen
VVBV - CAP

Beleidsteam (dec.2016)

Baeckens Thomas     Cultuurfunctionaris (De Rode Antraciet)
Bosman Katleen     Adj. Dir. (CGG Kempen)
Caers Iris       Trajectbegeleider (CAW De Kempen)
Haegeman Deborah      Directie (DG EPI)
Jansen Stephanie      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)

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 2-jaarlijkse 
actieplannen. In 2015 stonden twee bijeenkomsten van het beleidsteam in het teken van de opmaak van 
het actieplan 2016-2018. In 2016 werd met dit plan van start gegaan. Omwille van personeelswissels en 
afwezigheden op zowel lokaal als regionaal niveau, voorbereidingen in het kader van ‘anders werken’ en 
andere projecten die zich aandienden (bijv. moestuin), kon de vooropgestelde timing van het actieplan 
niet aangehouden worden (zie “actieplan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 2016-2018”). Om 
dezelfde reden vond in 2016 geen bijeenkomst van het beleidsteam plaats. De timing werd aangepast, 
in het voorjaar van 2017 vindt een volgende bijeenkomst van het beleidsteam plaats die in het teken 
staat van opvolging en bijsturing van het actieplan. Door het grote aantal personeelswissels zal de 
samenstelling van het beleidsteam in 2017 grondig wijzigen. De nieuwe leden waren niet betrokken bij de 
opmaak van het actieplan 2016-2018, wat in functie van continuïteit de nodige afstemming zal vragen. 
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De opdracht die het decreet aan het coördinatieteam geeft, is opvolging en uitvoering geven aan het 
lokale actieplan. De vaste leden zijn de beleidscoördinator, organisatieondersteuner(s), de vormingsagent, 
de onderwijscoördinator, de sportfunctionaris en de cultuurfunctionaris. 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. Er was een tijdelijke wissel bij één van de 
organisatieondersteuners, de onderwijscoördinator was langdurig afwezig, er was een wissel bij de 
cultuurfunctionaris, de vormingsagent was lange tijd in onbetaald verlof en ging uiteindelijk op rust. De 
werking stond in 2016 vooral in het teken van continuïteit van het bestaande aanbod. De collegialiteit, 
betrokkenheid en pragmatische ingesteldheid hebben ervoor gezorgd dat dit grotendeels gerealiseerd kon 
worden. Daarnaast moest er ingespeeld worden op personeelstekorten bij het bewakend kader en werden 
voorbereidingen getroffen in functie van het ‘anders werken’. 

Actieplan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 2016-2018

Eén van de richtlijnen die in het decreet hulp- en dienstverlening aan gedetineerden zijn opgenomen, is 
het werken met tweejaarlijkse actieplannen. Net als in het actieplan 2014-2015 werden in het actieplan 
2016-2018 enkel beleidsdomeinoverstijgende doelstellingen opgenomen, maar die een vertaling kunnen 
krijgen naar de verschillende domeinen. Volgende strategische doelstellingen werden door het beleidsteam 
geformuleerd:

1. We komen tot een grondige populatieschets van de inrichting. 

Vanuit de doelstelling rond achtergestelde/geïsoleerde doelgroepen van het actieplan 2014-2015 stelden 
we vast dat de kennis van deze doelgroep nog beperkt en onvoldoende uitgesproken is. De SWOT- 
analyse in functie van het actieplan 2016-2018 deed ons beseffen dat er een gebrek aan kennis is van 
de totale populatie. Deze doelstelling is een noodzakelijke voorwaarde om te komen tot een hulp- en 
dienstverleningsaanbod dat beter afgestemd is op de populatie en diens noden en behoeften. Deze 
doelstelling wordt in 2017 opgenomen. 

2. We streven ernaar om het bestaande hulp- en dienstverleningsaanbod te vrijwaren. 

Deze doelstelling werd geformuleerd in het kader van het ‘anders werken’ verhaal. 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. Het resultaat is een 
scenario waarin de verschillende partijen zich grotendeels kunnen vinden, maar dat ook in 2017 met de 
start en het verloop van het ‘anders werken’ verder verfijnd en mogelijk bijgestuurd zal moeten worden 
(zie “anders werken”.) 

3. We realiseren met het hulp- en dienstverleningsaanbod meer responsabilisering, zinvolheid, 
maatschappelijk nut en herstel, zowel wat deelname aan het aanbod als reclassering en overgang 
naar buiten betreft. 

Er vond een eerste bijeenkomst van een beperkte ad hoc werkgroep plaats. Op basis van een SWOT- 
analyse werd in kleinere groepen stilgestaan bij responsabilisering, zinvolheid, maatschappelijk nut en 
herstel. Vooral op vlak van ‘zinvolheid’ werden in 2016 eerste stappen gezet, in het bijzonder met de 
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beroepsgerichte opleidingen (zie “onderwijs”.). 

4. We betrekken de directe sociale omgeving van de gedetineerden meer actief bij de hulp- en 
dienstverlening en de reclassering van gedetineerden (zowel bij individuele trajecten als het 
groepsaanbod).

Vanuit CAW De Kempen wordt al een aantal jaren ingezet op contextgerichte activiteiten waarbij 
gedetineerden die in begeleiding zijn bij trajectbegeleiding steunfiguren mogen uitnodigen (zie “welzijn”). 
Naast de bestaande groepsactiviteiten in het kader van affectieve relaties (thematische kinderbezoeken,…) 
stelden we ons voorop om minstens twee activiteiten op andere domeinen te organiseren waarbij de 
directie sociale omgeving van de gedetineerden betrokken wordt. In 2016 vonden deze nog niet plaats, in 
2017 wordt er mee gestart binnen onderwijs. 

5. We streven naar een meer integrale werking op cliëntniveau door te experimenteren in een aantal 
dossiers.

Integraal werken kreeg in het actieplan 2014-2015 vooral een invulling naar planning en afstemming 
in functie van het groepsaanbod. Nu werd deze doelstelling geherformuleerd op cliëntniveau. Gezien 
de verschuiving van de prioriteiten, de wissels bij trajectbegeleiding en teamverantwoordelijke 
trajectbegeleiding (die mee trekker is van deze doelstelling) werd de timing aangepast naar 2017.

Anders werken

In het kader van het rationaliseringsverhaal van DG EPI kreeg elke lokale gevangenis de mogelijkheid om 
een oefening te maken m.o.o. een besparing op vlak van personeel. Zonder voorafgaande lokale oefening 
wordt van bovenaf een scenario opgelegd. In Wortel werd gekozen voor de lokale oefening. Bedoeling 
hierbij is om het aantal vroege en late diensten zo veel als mogelijk te beperken ten voordele van meer 
flexibele diensten. In het merendeel van de gevangenissen impliceert dit ook een vroegere avondsluiting. 
Vanuit Justitie werd het dagschema volledig hertekend. Met de medewerkers van de Vlaamse 
Gemeenschap werd hieromtrent intensief in overleg gegaan. Het resultaat is een scenario waarin de 
doelstelling van het actieplan rond het vrijwaren van het hulp- en dienstverleningsaanbod in belangrijke 
mate gerealiseerd werd. 

De eigenlijke opstart van het ‘anders werken’ zal in 2017 plaatsvinden, met het hulp- en 
dienstverleningsaanbod werden reeds in 2016 een aantal voorbereidingen getroffen. In Wortel 
werd een scenario voorbereid waarbij de gevangenisarbeid beperkt wordt tot de voormiddag. De 
intensieve beroepsgerichte opleidingen die momenteel al in de voormiddag plaatsvinden, blijven hier 
behouden. Het overige onderwijsaanbod en het merendeel van het andere groepsgerichte hulp- en 
dienstverleningsaanbod zal in de namiddag plaatsvinden. Aangezien er voor onderwijs met schooljaren 
gewerkt wordt, werd de aanpassing reeds in september doorgevoerd. De andere aanpassingen, o.a. voor de 
bibliotheek, worden gedaan op het moment dat met het ‘anders werken’ effectief van start wordt gegaan. 
Met een vroegere avondsluiting in het vooruitzicht werd het avondaanbod van onderwijs (hulpkok, 
bepaalde taalcursussen) vanaf september 2016 verschoven naar de namiddag. Aangezien twee lesgevers 
die al geruime tijd in Wortel actief waren overdag al een lesopdracht buiten de gevangenis hadden, 
betekende dit dat ze ons moesten verlaten. 
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De PI Wortel beschikt over een gevarieerd hulp- en dienstverleningsaanbod op de verschillende domeinen 
(cultuur, gezondheid, onderwijs, sport, tewerkstelling, welzijn). Naast een individueel aanbod op 
cliëntniveau (trajectbegeleiding CAW De Kempen, begeleiding naar werk VDAB,…) is er een groepsgericht 
aanbod op de verschillende domeinen (begeleiding middelengebruik CGG Kempen, onderwijs,…). Het 
afgelopen jaar stond in belangrijke mate in het teken van het zoveel als mogelijk vrijwaren van het hulp- 
en dienstverleningsaanbod in aanloop naar het anders werken (zie “actieplan hulp- en dienstverlening 
aan gedetineerden 2016-2018”) en in een context van personeelsafwezigheden en – wissels (zie “beleids- 
en coördinatieteam”). Door de inzet en betrokkenheid van de medewerkers zijn we hier in belangrijke 
mate in geslaagd, zijn we blijven evolueren en hebben we kunnen inspelen op opportuniteiten. Naast 
het structurele aanbod werden in 2016 projecten opgezet, er werd nieuw aanbod gerealiseerd dat in de 
toekomst mogelijk een structureel karakter krijgt en er werden activiteiten opnieuw aangeboden na een 
periode van afwezigheid. 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. 
14.

Cultuur en ontspanning

Podiumkunsten
In 2016 was het aantal activiteiten op dit vlak beperkt. In 2017 willen we de draad opnieuw oppikken 
en meer inzetten op stand up comedy, muziekoptredens, theater. De cultuurfunctionaris zal hiertoe de 
nodige contacten leggen. 

Cursusaanbod De Rode Antraciet
In 2015 heeft De Rode Antraciet zich geheroriënteerd op vlak van haar cursusaanbod. In plaats  van 
de eigen medewerkers als cursusbegeleiders in te schakelen, wat de organisatie jarenlang deed, is het 
streefdoel om via de medewerkers (cultuurfunctionarissen) externe partners toe te leiden naar de 
gevangenis. Deze overgangsfase bracht in 2016 een terugval van het aantal aangeboden cursussen met 
zich mee. In samenwerking met UM4P werd een aanbod ‘spelen rond frustraties’ aangeboden. Zowel 
vanuit PSD als TB komen signalen m.b.t. het gemis aan een groepsaanbod rond o.a. agressie. In 2017 zal 
met de cultuurfunctionaris bekeken worden of hier een antwoord op gegeven kan worden en wordt het 
ruimere cursusaanbod verkend. 

Onderwijs

Nederlands voor anderstaligen
In 2016 werd voor een eerste keer ‘Nederlands op de gevangenisvloer’ vanuit Basiseducatie Kempen 
aangeboden, een laagdrempelig basisaanbod dat gedetineerden in staat moet stellen beter te 
communiceren binnen de gevangenis. Met de bestaande groep zal in 2017 vermoedelijk een vervolgaanbod 
gerealiseerd worden. Naast het aanbod van Centrum voor Basiseducatie (CBE) vond in 2016 tevens een 
succesvol traject van Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) Taxandria plaats. Twee cursisten konden 
vanuit Basiseducatie instromen in het aanbod van CVO.  

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden
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Bakkersgast werd bakker
In september 2016 ruimde de opleiding bakkersgast plaats voor bakker. Deze wijziging had zowel 
organisatorisch als inhoudelijk een aantal gevolgen. Met een toename van 800 naar 840 lestijden moesten 
er naast de vijf voormiddagen per week ook een aantal namiddagen ingepland worden. Inhoudelijk wordt 
er bij de opleiding bakker, meer dan bij bakkersgast, sterk ingezet op specialisatie. Dit betekent dat er een 
aantal gevorderdenmodules ingepland wordt, met een vereiste voorkennis en een stage. In 2017 zal deze 
verandering geëvalueerd worden. Met de organisatie van de opleiding krijgen de gedetineerden de kans 
om een diplomagerichte beroepsopleiding volledig af te maken binnen de muren. Een combinatie met de 
modules aanvullende algemene vorming (AAV) leidt tot een diploma secundair onderwijs. 

Decoratief schilderwerk
In september 2016 werd de opleiding schilder/decorateur van CVO Taxandria uitgebreid met een module 
decoratief schilderwerk, een toename van vier naar vijf dagdelen les gedurende een bepaalde periode. 

Competentiegericht werken binnen het fietsenatelier
In 2013 werd met een fietsenatelier in samenwerking met Vélo Leuven van start gegaan, bedoeld voor 
gedetineerden die met het reguliere onderwijsaanbod en/of tewerkstellingsaanbod van Justitie niet 
of moeilijk bereikt worden wegens mentale, psychische of sociale beperkingen. De begeleiding wordt 
opgenomen door een penitentiair bewakingsagent (PBa) die ervaring heeft in competentiegericht werken. 
Naast of door middel van vaktechnische competenties (fietsherstellingstechnieken) wordt gewerkt aan 
gedragscompetenties. De begeleidster is er doorheen de jaren in geslaagd om het fietsenatelier uit te 
bouwen tot een dynamische leeromgeving waar de ‘cursisten’ alle kansen krijgen om aan zichzelf te 
werken. Vanuit verschillende partners worden positieve evoluties vastgesteld met gedetineerden die 
voorheen een moeilijker parcours hadden afgelegd. Het ultieme doel om gedetineerden op termijn door 
te laten stromen naar het reguliere tewerkstellingsaanbod van Justitie of onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap wordt af en toe gerealiseerd. In functie hiervan gaat de begeleidster onder andere in 

foto Stephen Vincke, FOD Justitie
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overleg met de PSD en medewerkers van de Vlaamse Gemeenschap. Gezien haar rol als en link met 
bewaking, is ze tevens een aanspreekfiguur voor de medewerkers van de Vlaamse Gemeenschap in 
ruimere zin en in het bijzonder op vlak van veiligheid. 

Zinvolheid
Vanuit de doelstelling rond responsabilisering, zinvolheid, maatschappelijk nut en herstel werd in 2016 
met een aantal beroepsgerichte opleidingen gestreefd naar een meer zinvolle inzet. Op regelmatige 
basis werden de oorspronkelijk voorziene leslokalen voor schilder/decorateur en schoonmaaktechnieken 
ingeruild voor andere locaties in de gevangenis. De veiligheidscellen werden herschilderd binnen de 
opleiding schilder/decorateur, ook de gang van het educatief centrum en de tafels van de sport- en 
vriendenkring van de inrichting werden aangepakt. Met de opleiding schoonmaaktechnieken werd op 
geregelde tijdstippen op locatie gepoetst: ateliers, kapel,… Deze activiteiten betekenen zowel voor de 
gedetineerden als de inrichting een meerwaarde. 

Sport

Link tussen sport en andere domeinen
Vanuit CAW De Kempen wordt al geruime tijd ingezet op thematische kinderbezoeken, getrokken en 
begeleid door de organisatieondersteuners en met extra ondersteuning van vrijwilligers. In 2016 was er 
voor de eerste keer een samenwerking met de sportfunctionaris van De Rode Antraciet, een kinderbezoek 
werd ingevuld met sportieve activiteiten ter bevordering van de band tussen ouder en kind. In 2017 
zal deze samenwerking verdergezet worden. Tevens wordt bekeken of er een link kan zijn met het 
groepsaanbod rond middelengebruik van CGG Kempen. Ook in 2016 was er een samenwerking met de 
sportdienst en sportverenigingen van de Stad Hoogstraten, deze wordt in 2017 verdergezet. 

Fitness en buitensport
De afgelopen jaren werd door de vormingsagente en sportfunctionaris sterk geïnvesteerd in de 
werking van de fitness. Om een antwoord te bieden op een moeilijk verloop naar aanleiding van o.a. 
personeelstekorten werden doorheen de jaren verschillende wijzigingen doorgevoerd. In 2016 werd er 
reeds afgestemd rond het fitnessaanbod met het oog op het ‘anders werken’. 

Ter compensatie van afwezigheid van een fitnessaanbod in de zomerperiode werd er een divers 
buitensportaanbod uitgewerkt: initiaties ‘meditatief hardlopen’, rope-skipping en Wackitball, 
volleybalwedstrijden tegen gedetineerden van PSC Hoogstraten, basketbal, conditietrainingen,… 

Fit@Cell
Als vervolg op het boek ‘Fitness tussen de muren’ dat De Rode Antraciet reeds in 2004 ontwikkelde, werd 
in het najaar van 2016 het programma Fit@Cell gelanceerd in de gevangenis van Hasselt. Fit@Cell omvat 
een dvd die gedetineerden toelaat zelf een training samen te stellen die ze binnen de muren van hun cel 
kunnen uitvoeren. De sportfunctionaris, die naast Merksplas en Wortel ook actief is in Hasselt, werkte 
mee aan het programma. Vanaf 2017 zal de dvd tevens te ontlenen zijn via de gevangenisbibliotheek van 
Wortel. De meerwaarde van de dvd ten opzichte van het boek is de toegankelijkheid voor mensen die 
minder taalvaardig of anderstalig zijn. 
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Tewerkstelling

Begeleiding naar werk VDAB
In september 2014 werd in de werkwinkel van Turnhout – Hoogstraten overgeschakeld op een sectorale 
werking. Zowel werkgevers als werkzoekenden worden voortaan sectoraal opgedeeld om zo in een 
meer aangepaste dienstverlening te kunnen voorzien. Gedetineerden die kunnen beschikken over 
uitgangspermissies en een duidelijk jobdoelwit hebben, worden toegewezen aan een sectorpunt: Hout 
en Bouw/Transport – Logistiek, Industrie, Zorg… De begeleiding die de detentieconsulent binnen de 
gevangenismuren opstartte, wordt in de werkwinkel buiten de gevangenis verdergezet. De specialisatie 
van de sectorteams is nog in ontwikkeling. De bemiddelaars bouwen expertise op in de betreffende 
sectoren. Voor de gedetineerden die zich (nog) niet kunnen verplaatsten tot in de werkwinkel, blijft de 
dienstverlening binnen de gevangenis gegarandeerd. 

De detentieconsulent van Wortel kreeg in 2016 een andere opdracht binnen VDAB en werd opgevolgd 
door een consulent die in het verleden reeds geruime tijd in Wortel actief was. 

Welzijn

Tuinwerking
In 2015 werden eerste stappen gezet in de ontwikkeling van een moestuin, een initiatief in het 
kader van de doelstelling rond achtergestelde/geïsoleerde doelgroepen van het actieplan 2014-2015. 
Het project wordt financieel ondersteund met middelen van de Centrale Dienst van de Regie voor 
de Gevangenisarbeid (CDRGA). Vanuit CAW De Kempen wordt de werking mee uitgebouwd door de 
organisatieondersteuners en de vrijwilligerswerking. In 2016 werd een vrijwilliger gevonden die de 
wekelijkse tuinmomenten zal begeleiden. 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 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. Met deze middelen willen we komen tot een 
structurele en duurzame tuinwerking, zowel op tuintechnisch als tuintherapeutisch vlak. Vanuit PXL 
Hasselt, die tevens projectpartner is, ging in het najaar van 2016 in het kader van een projectstage 
een student aan de slag. Samen met een kleine groep van gedetineerden en de vrijwilliger van CAW 
De Kempen werden de eerste tuinmomenten begeleid en werd nog een aantal voorbereidende werken 
gedaan (bouw kippenhok,…). In 2017 wordt dit proces verdergezet, met de inzet van 3 extra studenten. 

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

Directe sociale omgeving en ontmoetingsmoment
Trajectbegeleiding zet al een aantal jaren in op contextgerichte activiteiten waarbij gedetineerden die 
in begeleiding zijn steunfiguren kunnen uitnodigen. Vanuit de doelstelling te streven naar een naadloze 
overgang tussen gevangenisverblijf en vrijlating wordt vanuit CAW De Kempen sinds 2015 de mogelijkheid 
geboden dat gedetineerden die vrij gaan in de regio door de trajectbegeleider gedurende een afgebakende 
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periode (zes maanden) opgevolgd worden. Daarnaast wordt extra ingezet op informele contacten voor de 
ruimere groep van gedetineerden (bijv. quiz), in het bijzonder ook voor gedetineerden die niet of moeilijk 
bereikt worden met het hulp- en dienstverleningsaanbod. In het kader van een stage maatschappelijk 
werk van Thomas More Hogeschool werd door een studente een informeel ontmoetingsmoment opgestart 
voor deze doelgroep.  

Bemiddeling en herstelfonds
In elke Vlaamse en Brusselse gevangenis is er een aanbod slachtoffer-dader bemiddeling vanuit een 
bemiddelingsdienst. In het najaar van 2016 werd Suggnomè vzw, forum voor herstelrecht en bemiddeling, 
omgedoopt tot Moderator vzw. 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. 

Zowel op vlak van bemiddeling als herstelfonds boekte Wortel in 2016 schitterende resultaten. Voor 12 
gedetineerden werd een toeleiding naar tewerkstelling gerealiseerd, waarmee Wortel koploper was. De 
inspanningen van zowel de bemiddelaars als van trajectbegeleiding en PSD zijn in dit kader van bijzonder 
belang. Voor gedetineerden voor wie tewerkstelling buiten de gevangenismuren geen optie is wegens 
de gepleegde feiten of hun verblijfsstatuut is het fietsenatelier in samenwerking met Vélo Leuven een 
mogelijke tewerkstellingsplaats. 

Acties voor het goede doel
In samenwerking met de opleiding hulpkok werd op 19 en 26 mei een pop-up restaurant georganiseerd. 
Cursisten van de opleiding bereidden en serveerden onder begeleiding van de lesgever een 
driegangenmenu voor bezoekers. Met de cursisten van de opleiding bakker werd het dessert gemaakt. De 
opbrengst (1220 euro) werd geschonken aan de Cliniclowns. Op 17 november vond een tweede pop-up 
restaurant plaats in het kader van het regionaal herstelgericht project RETOER van CAW De Kempen. De 
opbrengst (410 euro) was voor Welzijnsschakel Merksplas. 
Vanuit Wortel werd in 2016 voor een vierde keer deelgenomen aan Music For Life van Studio Brussel. 
Binnen de leskeuken werden met gedetineerden bijna 300 pizza’s gemaakt die verkocht werden aan 
personeel en gedetineerden (Pizza Delivery @ Cell). Daarnaast werden meer dan 90 verwenkoffies verkocht 
aan bezoekers. Dit leverde een bedrag op van 1134,5 euro, dat geschonken werd aan Het Dierenthuisje en ’t 
Feestvarken vzw. Ook in de andere gevangenissen van de Noorderkempen werden in dit kader initiatieven 
genomen voor deze goede doelen.  

foto Brecht Van Maelefoto Brecht Van Maele
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Gezondheid

Aanbod CGG Kempen
CGG Kempen heeft sinds 2010 een groepsaanbod rond middelengebruik in Wortel, een tweewekelijkse 
sessie. In 2015 werd dit aangevuld met een extra individueel aanbod m.b.t. agressieproblematieken. 
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. 

CAP
Sinds 2011 is er in elke Vlaamse en Brusselse gevangenis vanuit de Vlaamse Vereniging Behandelingscentra 
Verslaafdenzorg (VVBV) met middelen van FOD Justitie een Centraal Aanmeldingspunt (CAP) actief. 
Dit aanmeldingspunt had als opdracht gedetineerden te ondersteunen bij het vinden van passende 
hulpverlening wanneer zij de gevangenis zouden verlaten. Het vervulde een brugfunctie tussen de 
gevangenis en de drughulpverlening buiten de gevangenis. CAP had volgende doelstellingen:

• informatie verstrekken rond beschikbare (drug)hulpverlening;
• verhogen van motivatie en bereidheid om aan de verslaving te werken;
• contact leggen met en gericht doorverwijzen naar (drug)hulpverlening. 

Naast deze toeleidingsfunctie beschouwde CAP het als hun taak om de netwerking met de 
drughulpverlening beter uit te bouwen. In maart 2016 liep het 5-jarige project ten einde en werd geen 
vervolgfinanciering voorzien door de FOD Justitie. Vanuit de Vlaamse conceptnota verslavingszorg 
werd de bevoegdheid rond het CAP uitgeklaard. Het Agentschap Zorg en Gezondheid zal vanaf 2017 
de aanmelding en toeleiding van gedetineerden met een geestelijke gezondheidsproblematiek op een 
structurele en geïntegreerde manier organiseren. De werking wordt dus uitgebreid naar geestelijke 
gezondheidsproblemen in ruimere zin, niet enkel verslaving. In 2017 wordt dit aanbod concreet uitgewerkt. 
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Cultuur Welzijn

Bibliotheek

Crea

Cursus Slachtoffer In 
Beeld

Filmfestival Buiten 
Beeld

Gitaar

Lezing Jan De Cock

Muziekproject

Spelen rond frustraties 
(UM4P)

Zelfstandige 
oefenmomenten 

muziek

Bingo

Contextgerichte 
activiteiten TB: brunch, 

spaghettidag

Crea

Dankavond vrijwilligers

Eindejaarsquiz

Groepsactiviteiten TB: 
quiz,...

Herstelfonds

Kerstfoto’s

Kookworkshops

Lezing ‘fit in je hoofd’

Moestuin/tuintherapie

Music For Life

Ontmoetingsmoment

Quiz

Regionaal herstelproject 
RETOER

Slachtoffer-dader 
bemiddeling

Spellenavond

Thematische 
kinderbezoeken

Trjectbegeleiding

Valentijnsdiner

Workshop 
stressbeheersing

Onderwijs

Access

Bakker

Engels

Excel

Fietsenatelier

Frans

Hulpkok

Multimedia

Nederlands op de 
gevangenisvloer CBE 

Nederlands voor 
anderstaligen CVO (NT2)

Photoshop

Proclamatie

Publisher

Schilder/decorateur

Schoonmaaktechnieken

Screenings NT2

VCA

Versteltechnieken

Werk zoeken

Word

Sport

Basketbal

Conditie- en 
krachttraining

Fitness

Initiatie Rope-skipping

Kubb-tornooi

Lezing doping

Spinning

Volleybal buitenploeg

Workshop meditatief 
hardlopen

Wackitball

Gezondheid

AA

CAP

Groepsaanbod 
middelengebruik 

Individueel aanbod 
agressie

Tewerkstelling

Begeleiding naar werk
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Het voorjaar van 2017 staat in belangrijke mate in het teken van de start van het ‘anders werken’. In 2016 
werd reeds een aantal wijzigingen doorgevoerd, voornamelijk op vlak van onderwijs. Daarnaast werd in 
overleg gegaan met de partners van de andere domeinen ter voorbereiding van het nieuwe scenario. In 
maart wordt effectief van start gegaan met het nieuwe regime, waarin de hulp- en dienstverlening een 
belangrijke plaats inneemt. We zijn ons er echter van bewust dat we niet volledig kunnen anticiperen. 
Naast de onzekerheid m.b.t. het feitelijke verloop is het tevens afwachten wat de impact zal zijn van de 
deeltijdse tewerkstelling op de vraag (zowel kwantitatief als inhoudelijk) naar hulp- en dienstverlening. 
Door het coördinatie- en beleidsteam zal dit proces opgevolgd worden en indien nodig zullen de 
nodige aanpassingen en beleidskeuzes gemaakt worden. Uitgangspunt blijft om het bestaande hulp- en 
dienstverleningsaanbod zoveel als mogelijk te vrijwaren, maar evenzeer verder te evolueren en in te 
spelen op opportuniteiten die zich zullen aandienen. 

Door het proces van het ‘anders werken’, personeelswissels- en afwezigheden heeft de rest van het 
actieplan 2016-2018 niet de aandacht gekregen die we hadden vooropgesteld. In 2017  zal de draad 
opnieuw opgepikt worden en gewerkt worden aan de doelstellingen. 

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 2017



Lay-out: afdeling Algemeen Coördinerende Diensten
Centrale redactie: Steven Van Campfort, beleidscoördinator hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 
Penitentiaire Inrichting Wortel
Foto’s: Stephen Vincke (FOD Justitie) en Brecht Van Maele 
Verantwoordelijke uitgever: Marijke Enghien, afdeling Welzijn en Samenleving, Koning Albert II-laan 35, bus 30, 
1030 Brussel


