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Over de gevangenis

Historiek
Het Penitentiair Landbouwcentrum (PLC) te Ruiselede is gegroeid uit de hervormingsschool voor
jongeren, momenteel de Gemeenschapsinstelling Bijzondere Jeugdzorg De Zande.
Het landbouwbedrijf en één vleugel van de instelling werden in 1934 overgedragen aan het
gevangeniswezen. In het begin verbleven er uitsluitend landlopers. Ze werkten op het landbouwbedrijf
onder toezicht van een ingenieur.
Na de tweede Wereldoorlog is het PLC een volwaardige gevangenis geworden.

Locatie
Het PLC is gelegen tussen de bossen en de akkers in het Sint-Pietersveld, een gehucht tussen Beernem,
Ruiselede, Wingene en Aalter. De gevangenis ligt op een domein van 140 hectare.

Landbouwbedrijf
Aan de gevangenis is een landbouwbedrijf verbonden. Het
bedrijf heeft een veestapel van 250 runderen en produceert
jaarlijks zo’n 850.000 liter melk. Het landbouwbedrijf is een
autonoom bedrijf vergelijkbaar met een KMO. Dit houdt in
dat het bedrijf financieel onafhankelijk functioneert. De
gedetineerden worden actief betrokken in het runnen van
het landbouwbedrijf, het onderhoud van het domein en
de omliggende bossen, het bewerken van de grond en het
verzorgen van de dieren.

Type en regime
Het PLC is een open inrichting bedoeld voor veroordeelden die niet vluchtgevaarlijk zijn, in
groepsverband kunnen leven, gerechtigd zijn om in België te verblijven en willen werken. Het PLC
kenmerkt zich door een sterke re-integratie- en opvoedingsgedachte.
Het PLC is voor veel gedetineerden de laatste schakel in hun detentieplan. Het is een plaats waar
gedetineerden zich op een intensieve manier voorbereiden op hun terugkeer naar de maatschappij.
Gedetineerden die in aanmerking komen voor een transfer naar het PLC moeten aantonen dat ze met
bepaalde vrijheden kunnen omgaan (sleutels, werken op de velden, enz.).
.
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Re-integratiegedachte
De re-integratie-gedachte in het PLC steunt op vier pijlers. Het niet respecteren van de eerste drie pijlers
leidt tot een onmiddellijke verwijdering uit de instelling.
De eerste pijler is de verplichte tewerkstelling. Alle gedetineerden moeten bereid zijn om te werken.
Naast diverse taken in het landbouwbedrijf, kunnen ze ook in de huishoudelijke diensten (wassen,
poesten, koken e.d.) of in de werkateliers aan de slag.
De tweede pijler van het regime is het drug- en medicatievrije leven. De gedetineerden stemmen toe
om zich op regelmatige basis aan urine- en alcoholcontroles te onderwerpen.
Een derde pijler is het leven in gemeenschap (nultolerantie op agressie). Tussen 7.15 uur en
19.30 uur brengen gedetineerden hun tijd door in groep: op het werk, tijdens een cursus of in de
gemeenschappelijke leefruimte. De gedetineerden hebben geen aparte cellen.
Een vierde pijler van het regime is het bevorderen van de contacten met de familie en belangrijke
derden. De ervaring leert dat re-integratie de grootste slaagkans heeft als (ex-)gedetineerden kunnen
rekenen op steun van hun familie en een sociaal netwerk
Opvoedingsgedachte
De opvoedingsgedachte vertaalt zich in diverse projecten en
initiatieven die de gevangenis op maat van de gedetineerden heeft
opgericht.
•

‘B.leave’ (sinds 1995) is een intensief aanbod voor een 20-tal
druggebruikers dat tot doel heeft om hen via vorming, therapie en sport voor te bereiden op een
drugvrij leven. Het project loopt jaarlijks van begin oktober tot eind mei en kent als apotheose de
halve marathon.

•

‘Work-out’ (sinds 2000) is een samenwerkingsverband met de VDAB-opleidingscentra Roeselare en
Gits. Aan acht gedetineerden wordt de mogelijkheid geboden om een beroepsgerichte opleiding bij de
VDAB te volgen tijdens hun detentie. Het PLC staat in voor het vervoer naar Roeselare en Gits.

•

‘Uitweg’ (sinds 2010) is een samenwerkingsverband met de psychiatrische kliniek Sint-Amandus
Beernem. Zedendelinquenten in het PLC krijgen een pre-therapeutisch programma (2 uur per week).
Tijdens groepssessies wordt er motivatieversterkend gewerkt om het veranderingsproces al tijdens
detentie op gang te brengen. De gedetineerden bereiden zich voor op het volgen van therapie na de
invrijheidsstelling.

Capaciteit
De capaciteit bedraagt in principe 48 gedetineerden. Door de nationale overbevolking werden twee
klaslokalen omgebouwd tot kamers voor vier personen. In de vroegere vestiaire werd een kamer ingericht
voor vier gedetineerden die onder het regime beperkte detentie vallen. De totale capaciteit bedraagt
momenteel 60 gedetineerden (56 binnen het gewoon regime en 4 onder beperkte detentie).
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Bezettingsgraad
De gemiddelde bevolking van het PLC bedraagt ongeveer 58. Dit betekent dat het PLC bijna constant
bezet is. In 2018 hebben we 127 unieke gedetineerden over de vloer gekregen.

Infrastructuur
De inrichting beschikt over een leefeenheid met twee telefooncabines, een rooklokaal, een stille zaal, een
fitnessruimte, een keukentje voor gedetineerden, een bezoekzaal, twee kamers voor ongestoord bezoek,
een dokterslokaal, een leslokaal, een vergaderzaal, een bibliotheek/vergader/studeerlokaal, een wasserij,
een doucheruimte, een keuken, een refter en verschillende administratieve burelen. Buiten is er een
wandeling met sportmogelijkheden en er is een terrein dat dienst doet als voetbalveld. De gedetineerden
slapen in ‘chambrettes’ of in meerpersoonskamers. Slechts tien gedetineerden hebben een individuele
kamer en maximum vier verblijven in de ruimte ’beperkte detentie’. Daarnaast zijn er de lokalen van
het landbouwbedrijf en de stallen, de werkplaatsen voor de private aannemers, een smidse en een
onderhoudsatelier. Het ‘B.leave-huis’ bevindt zich enkele honderden meters buiten de inrichting.

Populatie
Het PLC kent een publiek dat veroordeeld is tot relatief zware straffen. Twee derde van de gedetineerden
is veroordeeld tot een straf van meer dan drie en minder dan zeven jaar, met een piek van straffen tussen
de vijf en de zeven jaar. De veroordeelden zijn gescreend naar geschiktheid om in de open gevangenis te
verblijven.
Wat betreft de aard van het delict, bestaat ongeveer 60% van de populatie uit personen die drugfeiten
hebben gepleegd. Ook zedendelinquenten vormen een aparte groep (20%). Inherent aan de feiten, is de
populatie in het PLC relatief jong te noemen.
De gedetineerden bevinden zich in de laatste fase van hun detentietraject (streefdoel max. een verblijf
van twee jaar). Met de nakende invrijheidsstelling krijgen gedetineerden fysiek de kans zich naar
begeleidende diensten te begeven via uitgaanspermissies.
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Personeel
Het personeelskader van Justitie bestond in 2018 uit 52,12 VTE, verdeeld over 62 personen (waarvan
41,05 VTE bewakingskader, verdeeld over 47 personen en 11,07 VTE administratief kader, verdeeld over 15
personen).
De vaste Vlaamse partners bestonden in 2018 uit ongeveer 3,9 VTE, verdeeld over 18 personen. Ze vallen
onder de coördinatie van de Vlaamse beleidscoördinator.
Vanuit de zorgprojecten worden ongeveer 1,1 VTE verdeeld over 9 personen. Deze projecten worden
aangestuurd door de directie van het PLC.
Vast personeel

Functie

Vaste
coördinatiefuncties

beleidscoördinator
onderwijscoördinator
cultuurcoördinator
sportfunctionaris
organisatieondersteuners
trajectbegeleiding
psychologe CGG
detentieconsulent VDAB
lesgever Open school
lesgevers sport (maart - okt)
vrijwilligers bibliotheek
vrijwilligers kinderbezoek
vrijwilliger e-leren

Vaste
medewerkers
Vaste lesgevers
Vaste
vrijwilligers

Totaal

1
1
1
0,3
1
0,3
1
0,3
2
0,5
2
0,6
1
0,4
1
0,3
2
0,1
2 0.025
2
0,1
2 0,025
1 0,025

1,3

0,15

Medewerkers
B.leave
(okt - mei 2017)

begeleider De Kiem
sportmonitor
begeleider Groep Intro (196u)
lesgever Groenonderhoud (80u)
lesgever ICT (18u)
lesgever EHBO (18u)
medewerker Fides

2
1
2
1
1
1
1

0,4
0,25
0,2
0,075
0,05
0,05
0,075

0,075

VDAB

-

-

-

0,2 VTE = 8 uur per week
0,1 VTE = 4 uur per week
0,05 VTE= 2 uur per week
0,025 VTE= 1 uur per week
Opmerking: berekeningen bij benadering/inschatting

TOTAAL VTE: 3,975
AANTAL KOPPEN: 18

0,125

Functie

Legende

Aantal VTE
pers.

2,4

Personeel
projecten

Medewerkers
Uitweg
Medewerkers
Work-out
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Aantal VTE
pers.

Totaal
1,025

TOTAAL VTE: 1,1
AANTAL KOPPEN: 9

Organisatie van de hulp- en dienstverlening

Om een kwalitatief hulp- en dienstverleningsaanbod te realiseren vanuit de Vlaamse Gemeenschap, is
er nood aan een goede samenwerkings- en overlegcultuur. Het decreet van maart 2013 bepaalt dat er in
iedere gevangenis een beleidsteam en een coördinatieteam aanwezig is. Vanuit ieders bevoegdheid en
expertise dient een integrale meerwaarde voor de gedetineerden te worden gerealiseerd.

Organisatie hulp- en dienstverlening in het PLC
Beleidsteam
Verantwoordelijken of gemandateerden van de partnerorganisaties, directie van het PLC en de Vlaamse
beleidscoördinator (BC) staan in voor:
• opstellen, opvolgen en bijsturen van het actieplan Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden (2 jaar);
• goedkeuren van de afsprakennota Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden;
• goedkeuren van het jaarverslag Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.

Coördinatieteam
Vertegenwoordigers van de partnerorganisaties, de directie van het PLC, de Psychosociale dienst (PSD), de
bewaking en de Vlaamse beleidscoördinator staan in voor:
• de uitwerking van het actieplan Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden;
• en de algemene jaarplanning Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.
VLOT (Vlaams Overleg Team)
Medewerkers met coördinatie- of organisatie-uren voor het groepsaanbod staan in
voor:
• het dagelijks bestuur en de operationele uitwerking van het groepsaanbod.
Activiteitenteam
Gedetineerden staan onder begeleiding van de leden van het VLOT in voor:
• logistieke ondersteuning van het activiteitenaanbod;
• de organisatie van een aantal activiteiten;
• evaluatie van het aanbod;
• en advies over noden en aanbod.
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Het activiteitenteam (A-team) bestaat telkens uit zes gedetineerden. Per jaar worden drie modules
van telkens 4 maanden georganiseerd. De teamvergaderingen worden afwisselend begeleid door de
organisatieondersteuners, de cultuurfunctionaris en/of de sportfunctionaris. Gedetineerden kunnen
zich kandidaat stellen en motiveren hun deelname. De participatie van gedetineerden, het opnemen van
verantwoordelijkheden en hun persoonlijke groei staat centraal bij de A-teamwerking.

Andere overlegorganen
De basisstructuur wordt aangevuld met diverse overlegmomenten zoals:
• werkgroep anti-pest beleid;
• evaluatievergaderingen over: de bibliotheekwerking, het project e-leren, project open leren achter
tralies, project herstelfonds;
• kerngroep re-entrywoning;
• tijdelijke werkgroepen zoals bijvoorbeeld suïcidepreventie, Kom op tegen Kanker;
• voorbereidende vergaderingen met nieuwe of bestaande partners;
• samenwerkingsoverleg PSD-JWW;
• provinciaal overleg tussen CAW’s en beleidscoördinatoren;
• vergaderingen project B.leave;
• deelname aan vergaderingen PLC: uitleg interventienoodplan (ICP), overleg met directie, PA en PBAP,
personeelsvergadering, …

Provinciale samenwerkingsverbanden
Open leren achter tralies (OLAT):
Samenwerking met de provincie West-Vlaanderen (flankerend
onderwijs) en Centrum voor basiseducatie (CBE) om in de drie WestVlaamse gevangenissen jaarlijks 50.000 euro te investeren in drie
Open-Leercentra.

Actieplan 2016-2018
Half 2018 liep het tweede actieplan af. Het beleidsteam maakt een eindevaluatie van het actieplan 20162018.
Een samenvatting van de evaluatie:
• Investeren in draagvlak voor hulp- en dienstverlening: We informeren de (nieuwe) beambten
gerichter. N.a.v. de opleidingsdag werd een ‘wie is wie folder’ opgemaakt met uitleg over het aanbod
en contactgegevens.
• Inspraak en participatie: De uitdaging om meer in te zetten op participatie van de doelgroep
formuleerde het VLOT voor de eerste maal in 2012. Vanuit de praktijk ontstond de werking van
het activiteitenteam. Het thema inspraak en participatie wordt bottom-up benaderd. De werking
van het A-team werd uitgeschreven in een draaiboek en besproken met het coördinatieteam en de
gedetineerden.
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Inzetten op communicatie en samenwerking: Concrete verbetersuggesties worden opgevolgd
ter bevordering van een constructieve samenwerking met een efficiëntere communicatiestroom.
In februari 2017 werd de taakverdeling tussen de partners afgesproken en neergeschreven. De
afsprakennota kan aangepast worden bij nieuwe afspraken, wat gebeurde in juni 2017. Het
thema samenwerking en verstandhouding is een blijvend aandachtspunt en komt aan bod op de
vergadermomenten.
Geïntegreerde benadering van gedetineerden: Het beleids- en coördinatieteam werkte concrete
doelstellingen en acties uit om hun zoektocht naar een gemeenschappelijk kader vorm te geven. Aan
de hand van criteria werden de ambities van het beleidsteam vertaalt in een gezamenlijk gedragen
visie op hulp- en dienstverlening. De inspanningen om gezamenlijk vanuit welzijn en justitie samen
te werken vertaalt zich in gezamenlijke initiatieven. Er is een communicatieplan uitgeschreven om de
visie breder uit te dragen aan iedereen die werkt, woont en op bezoek komt in het PLC. De werkgroep
anti-pestbeleid is ontstaan vanuit concrete probleemsituaties in het PLC. Welzijns- en justitieactoren
zoeken samen in opdracht van het beleidsteam naar een passende aanpak.
Link binnen buiten: Een kerngroep werkt samen aan het pilootproject ‘re-entry’. Een aantal
gedetineerden van het PLC met onvoldoende financiële middelen, copingsstrategieën of sociaal
kapitaal kunnen onder elektronisch toezicht verblijven in de re-entrywoning. De begeleiding en
zorgverlening die opgestart werd binnen de gevangenis krijgt een vervolg buiten de muren.
Kansen bieden door in te zoomen op talenten, competenties en vaardigheden: We blijven
in ons individueel en groepsaanbod op zoek gaan naar manieren om nog gerichter in te zetten op
talenten, competenties en vaardigheden van gedetineerden. Vanuit het Lio-project bijvoorbeeld
zet een leerloopbaanbegeleider vanuit de leerwinkel zich binnen de muren in om leertrajecten bij
gedetineerden uit te bouwen en de kansen op de aansluiting op de arbeidsmarkt te verhogen.
Behoeftedekkend aanbod hulp- en dienstverlening: Vanuit de kenmerken en noden van de
doelgroep wordt jaarlijks een vernieuwend en verbindend aanbod uitgewerkt. In 2018 werd een divers
aanbod uitgewerkt om alle gedetineerden in het PLC te bereiken.
Financiële onzekerheid: Voor de organisatie van het groepsaanbod is er geen zekerheid omtrent de
middelen en dit heeft telkens een impact op de jaarplanning. In 2018 werd een begroting opgemaakt
voor de middelen die van het Steunfonds gebruikt worden. De financieel afhankelijke positie van
Vlaamse partners voor de financiering van het aanbod bemoeilijkt lange termijn planningen en
toekomstplannen. Het beleidsteam signaleert aan de Gemengde Commissie jaarlijks de nood aan een
apart werkgingsbudget dat bovenlokaal voorzien wordt per gevangenis/beleidsteam.
Vrijwaring van het aanbod: We streven om het geplande hulp- en dienstverleningsaanbod te
vrijwaren. Het lage personeelsbestand en absenteïsme van de penitentiaire beambten vraagt de
nodige flexibiliteit van de Vlaamse partners. We zetten in op goede samenwerkingsafspraken
zodat het aanbod niet geannuleerd wordt. Ook op stakingsmomenten laten we het individuele en
groepsaanbod doorgaan.

Nieuw actieplan 2018-2020
Het beleidsteam maakte een nieuw actieplan op voor een periode van 1 juli 2018 tot 31 december 2020
waarbij verder gebouwd wordt op twee lopende lokale processen:
•
•

Het uitdragen van de gezamenlijke visie op hulp- en dienstverlening;
Het inzetten op efficiënte samenwerking en verstandhouding.
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De rode draad doorheen het actieplan is het geloof dat er vanuit welzijn en justitie samen gewerkt kan
worden aan een rehabilitatieve uitvoering van de gevangenisstraf. Hiervoor wordt ingezet op een andere
aanpak. De keuze is inzetten op kansen en talenten van gedetineerden. In het PLC wil het beleidsteam
zich onderscheiden in de keuzes die gemaakt worden voor projecten en aanbod.

Visie op hulp- en dienstverlening in het PLC
In het PLC wil het beleidsteam gaan voor hulp- en dienstverlening die zeker aan 5 speerpunten voldoet en
die we uitdragen:
1. Ze is gericht op RE-INTEGRATIE: kans, kracht en competentiegericht;
2. Er is een 2-richtingsverkeer met de maatschappij: LINK BINNEN-BUITEN;
3. Er is actieve betrokkenheid en PARTICPATIE van gedetineerden doordat ze VERANTWOORDELIJKHEID
opnemen;
4. We zetten in op AANKLAMPENDE ZORG met de focus op de meest kwetsbare doelgroep, met
hoogste nood aan hulp- en dienstverlening;
5. waarbij de verantwoordelijkheid van de gedetineerden getoetst is aan de realiteit: werken met een
HAALBAAR RECLASSERINGSPLAN.
Andere visie-ingrediënten die het beleidsteam als een evidentie beschouwd:
•
•
•
•
•
•

kiezen voor een geïndividualiseerde benadering, OP MAAT, met inbegrip van het sociaal netwerk;
continuïteit van zorg TIJDENS EN NA detentie voorzien;
geïntegreerde benadering van gedetineerden -> multidisciplinair KEUZES durven maken;
samenwerken als EVENWAARDIGE partners;
de MENS ontmoeten in de gedetineerde;
garant staan voor KWALITATIEVE zorg.

Als we voor projecten en aanbod kiezen, dan toetsen we ze aan bovenstaande visie-elementen.
De inhoudelijke criteria voor de hulp- en dienstverlening in het PLC zijn:
• we werken vanuit een WIJ-VERHAAL;
• we doen dit POSITIEF & WAARDEREND;
• we zijn INNOVATIEF & ONDERSCHEIDEN ons.
Om de visie bekend te maken aan wie werkt, woont en op bezoek komt in het PLC werd een
communicatieplan opgesteld.
Er wordt volgend jaar een bekendmakingsformat met het coördinatieteam uitgewerkt. Het
is de bedoeling dat er een merknaam wordt gekozen die de visie symboliseert en alle diensten
vertegenwoordigt die de gedetineerden in het PLC een toekomst met kansen biedt. De vorm zou beknopt,
krachtig, aantrekkelijk en begrijpelijk voor alle betrokkenen moeten zijn.
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Samenwerkingspartners

Aanbodverstrekkers en partners in 2018
Verschillende partners werken mee aan het aanbod hulp- en dienstverlening. Sommige van deze diensten
hebben een coördinatiefunctie of zijn enkel aanbodverstrekker. Soms combineren organisaties het aanbod
met een coördinatiefunctie.
De ene organisatie heeft continu een groot aanbod terwijl andere diensten eerder periodiek of tijdelijk
aanwezig zijn in de gevangenis. Bepaalde organisaties komen enkel op vraag van een gedetineerde.
De partners die vast lid zijn het coördinatie- en/of beleidsteam zijn schuin gedrukt.
In het PLC zijn er naast professionele medewerkers ook vrijwilligers actief en doen we een beroep
op freelancers en vzw’s. Hieronder vind je een overzicht van de samenwerkingspartners en
aanbodverstrekkers in 2018:
AA

BZN

CAW Noord-WestVlaanderen (JWW)

CBE Open school

CGG Fronta

CGG Prisma

CVO CREO

CVO 3Hofsteden

De Leerwinkel

De Kiem

De stroate vzw

De Rode Antraciet

EKC

Gemeentelijke bibliotheek
Aalter

Groep Intro

Logo Midden-West-Vlaanderen

Moderator

Mooov

MPI De Vleugels

Muziek is de Max vzw

Nationaal Agrarisch Centrum
(NAC)

OCMW dienst
vrijetijdsparticipatie

Open Sint-Pietersveld vzw

Provincie West-Vlaanderen

Psychiatrische Kliniek SintAmandus Beernem

TANDEM

Sportwerk Vlaanderen

Sport Vlaanderen

VDAB

VOCVO

Vrijwilligerscentrale

Vormingplus

Zinloos geweld vzw
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Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Domeinen en doelstellingen
De Vlaamse Overheid is verantwoordelijk voor het uitbouwen van hulp- en dienstverlening voor
haar burgers binnen en buiten de muren. De gedetineerde burger verliest zijn rechten op vlak van
hulpverlening, onderwijs, gezondheidszorg, cultuur, sport en werk niet, enkel zijn recht op vrijheid.
Na hun opsluiting keren gedetineerden terug in de samenleving. Het is dus wenselijk dat de band met de
maatschappij en de link met de buitenwereld in stand gehouden wordt. De hulp- en dienstverlening biedt
gedetineerden kansen om de periode van opsluiting zo zinvol mogelijk en toekomstgericht in te vullen.
Het decreet van maart 2013 zet de doelstellingen van de hulp- en dienstverlening op een rij:
1° De zelfontplooiing van de gedetineerde stimuleren.
2° Het sociale, relationele en psychische evenwicht van de gedetineerde herstellen.
3° De negatieve gevolgen voor de gedetineerde, veroorzaakt door en tijdens detentie beperken.
4° De integratie en participatie in de samenleving na de detentieperiode bevorderen.
5° Een proces van herstel tussen dader, slachtoffer en samenleving stimuleren.
6° De kans op herval beperken.
De hulp- en dienstverlening van de Vlaamse Overheid bestaat uit een individueel en een groepsaanbod
verspreid over de zes beleidsdomeinen: welzijn, gezondheid, onderwijs, werk, sport en cultuur.

Het aanbod van naderbij bekeken
Het aanbod hulp- en dienstverlening bestaat uit een groeps- en een individueel aanbod. De organisatie
hiervan wordt sterk beïnvloed door de verplichte tewerkstelling en de kleine populatie in de inrichting. Er
wordt ook veel geïnvesteerd in het behouden en herstellen van familiale contacten. Daarnaast is er keuze
uit de projecten die de FOD Justitie coördineert en organiseren aalmoezeniers ook een eigen aanbod.
De individuele hulp- en dienstverlening heeft reeds enkele jaren een permanent aanbod. Ook het
groepsaanbod is goed ingebed.
Het permanent aanbod vindt op vaste tijdstippen plaats gedurende het ganse jaar door. Dat kan
dagelijks, (twee)wekelijks, maandelijks of jaarlijks zijn.
Dagelijks zijn er ’s avonds twee uren voorzien in de dagindeling om groepsactiviteiten te organiseren.
Bepaalde projecten of kortdurende opleidingen gaan overdag door. De planning gebeurt steeds in
afspraak met de gevangenisdirectie.
De partners blijven samen zoeken naar een geïntegreerd aanbod op maat van de gedetineerdenpopulatie
in het PLC. Afgelopen werkjaar zijn heel wat nieuwe (groeps)activiteiten georganiseerd om een zo
vernieuwend en verbindend mogelijk aanbod te voorzien. De rode draad in de jaarplanning is diversiteit
en participatie. Het is de betrachting om ALLE gedetineerden die in het PLC verblijven te bereiken en de
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link met buiten in de activiteiten te weerspiegelen.
Gedetineerden participeren mee aan de totstandkoming, uitbouw, bekendmaking en praktische
organisatie van de activiteiten. We zoeken samen met hen naar een aanbod voor een diverse doelgroep
met wisselende noden waarbij er een wisselwerking is tussen de gevangenis en de samenleving.

Globaal overzicht

Welzijn
Individueel aanbod
trajectbegeleiding
Buitendienst JWW
Slachtofferdaderbemiddeling
Moderator
Herstelfonds
Ind. opvolging leden
A-team
Projectgroep JWW
Eigenkrachtconferenties
JWW
Individuele gesprekken
aalmoezeniers
Onthaal nieuwe
gedetineerden door
A-team

Maandelijks kinderbezoek
(themaNM)
Teambuilding en
ondersteuning A-team
Voorleesverhalen voor
kinderen

Dinnerdate
BBQ met DSO en
randanimatie

Volksspelen met mensen
met een beperking door
A-team

Picknick met kinderen

Groepsbezoek naar MPI
met A-team

Kinderbezoek in de
speeltuin

Mocktails en hotdogs

Sintbezoek met kinderen

Lezing met dieren
(arachnocorner)

Maaltijden op kerst voor
familie

Dansavond

Meedraaidag
voor familie
Afsluit programma
met BBQ voor familie
Sociale vaardigheden
BBQ met DSO en
randanimatie
Tralies uit de weg
Groepsaanbod
aalmoezeniers oa
bijbelgesprekken –
filmbespreking - viering

Gezondheid
Ind. aanbod CGG
Ind. aanbod AA
Ind. aanbod TANDEM
Ind. aanbod De Kiem

Uitweg
Hervalpreventie De Kiem

Kinderanimatie tijdens
Paasmaaltijd
Welzijnsbeurs: infomoment
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Onderwijs
Intakes onderwijs (i.s.m.
VDAB)
Leerwinkel (LIO-project)
Leertrajectbegeleiding
Voorbereiding
examencommissie

Open leercentrum
Rijbewijs B + examen
Heftruck + examen
VCA + examen
Groenonderhoud

Cultuur
Bibliotheek

Fitness

Film op groot scherm

Volleybal/omnisport

Creatief atelier

Voetbaltraining

Zomerfeest: optreden
covergroep

Kick op sport

Parlé detiné ( Saskia Van
Nieuwenhove en Bleri
Lhesi

Klimmen

Gaming op sectie

Vorming dialoogbegeleider
A-team

Workshops grafitti

Spinhoogtewerker

Lezing geschiedenis PLC

EHBO

MOOOV film festival

EHBO voor gans PLC

Muziekworkshop ukelele

Klauwverzorging

Muziekworkshop djembé

ICT

Muziekworkshop
boomhawckers
Bezoek aan bib Aalter met
A-team
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Sportdag

Zwemmen
Halve marathon

Tornooien op sectie

Infosessie Leerwinkel

Fytolicentie

Sport

Sport op groot scherm
Voetbaltornooi met
buitenploeg
Crossfit/bootcamp
Aquaparcours door A-team

Werk
E-leren met VW
VDAB detentieconsulent

Rondom Prison
rondleiding externen en
panel

Work-out

Coveroptreden winter

Sollicitatietraining

Legende
Permanent individueel aanbod
Permanent groepsaanbod (periodiek wederkerend: wekelijks, maandelijks, jaarlijks)
Variabel groepsaanbod (wisselend en divers aanbod – mogelijks in verleden al eens georganiseerd)
Nieuw aanbod – voor de eerste maal georganiseerd
(nadien soms opgenomen in permanent of variabel aanbod)
Aanbod dat door Justitie wordt gecoördineerd
Aanbod van aalmoezeniers
Aanbod dat enkel toegankelijk is voor gedetineerden die het B.leave-programma volgen
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In de kijker
Werking activiteitenteam
De uitdaging om meer in te zetten op participatie van gedetineerden formuleerde het VLOT voor de
eerste maal in 2012. Vanuit de praktijk ontstond de werking van het activiteitenteam, afgekort het
A-team. Ze groeide uit tot een vaste waarde binnen de werking van het PLC.
In het PLC streven we verder naar een participatiecultuur en kiezen we hier beleidsmatig bewust voor.
Vanuit praktijkniveau wordt het concept van het activiteitenteam uitgedragen.
Eind juni 2017 werden de werking en de beweegredenen uitgeschreven in een draaiboek. Het
coördinatieteam sprak zich uit over de meerwaarde, de uitdagingen, de knelpunten en de wijze van
bekendmaking. In 2018 werd de werking van het A-team nog verder verfijnd.

Doelstellingen A-team:
•
•
•
•
•
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Participatie en inspraak: Gedetineerden participeren mee aan de organisatie van het hulp- en
dienstverleningsaanbod binnen de gevangenis.
Talenten inzetten: De focus ligt op de aanwezige vaardigheden en talenten van gedetineerden. Ze
worden actief aangesproken om hun capaciteiten volop te verkennen en in te zetten.
Verantwoordelijkheid geven: De gedetineerden krijgen verantwoordelijkheid en kunnen zelf
initiatief nemen om het ‘leven in de gevangenis’ mee vorm te geven.
Beter zicht op noden en vragen: Het A-team vertegenwoordigt de groep gedetineerden en via hen
krijgt het VLOT meer voeling met de noden en vragen vanuit de gedetineerden.
Persoonlijke ontwikkeling stimuleren: Door deelname wordt hun persoonlijke ontplooiing

•

gestimuleerd. Door de opgedane ervaringen kunnen ze op persoonlijk vlak verder groeien.
Bevorderen integratie in de samenleving: Gedetineerden maken terug aansluiting met de
samenleving. Via diverse activiteiten wordt een wisselwerking tussen de gevangenis en de
samenleving opgezet.

Functieprofiel leden A-team:
Er is een functieprofiel uitgewerkt voor de leden van het A-team. Ze heeft als doel een duidelijke
basishouding uit te schrijven die bij alle leden wordt afgetoetst en die handvaten aanreikt om
moeilijkheden te bespreken. Het profiel beschrijft zowel de inhoud van de functie als de verwachtingen. Er
wordt een onderscheid gemaakt tussen vaardigheden en persoonseigenschappen enerzijds en de waarden
die de basis vormen van het team anderzijds. De kernpijlers zijn: eerlijke communicatie, open houding,
verantwoordelijkheid, engagement en respect.
Taken A-team:
Het takenpakket is heel gevarieerd en wordt telkens verdeeld onder de zes leden. Een aantal taken zijn
van toepassing voor alle leden, sommige zijn gelinkt aan een specifiek lid. De taken zijn dan uitgeschreven
in fiches.
•
•
•

•

Ondersteuning aanbod VLOT: logistieke ondersteuning, promo maken op sectie, deelnemerslijsten
opmaken en opvolgen, onthalen externe medewerkers, administratieve taken,…
Eigen aanbod organiseren en opvolgen: brainstormen over mogelijke activiteiten, uitwerken van
voorstellen en concrete organisatie van activiteiten (voorbereiding, begeleiding en evaluatie).
Taken opnemen naar groepen buiten: het A-team zet zich jaarlijks minimum drie keer in voor
doelgroepen buiten de gevangenis. Voorbeelden van de afgelopen jaren zijn: aanbieden van een
ontspanningsactiviteit voor mensen met een beperking, bezoek aan een MPI, verschillende acties voor
Music for life, uitleg geven aan externe groepen op bezoek in het PLC, gespreksleider tijdens ‘parlé
détine’.
Aanspreekfiguur voor medegedetineerden: informeren van nieuwkomers, bevragen van
medegedetineerden m.b.t. het aanbod, signalen agenderen op het overleg.

Modulaire werking
Per jaar gaan drie modules door van telkens vier maanden. Elke module heeft een vaste structuur:
motivatiegesprekken met kandidaten, een startvergadering, tweewekelijks overleg, teambuilding, ad hoc
overleg, individuele gesprekken en een afrondingsmoment.
Begeleiding en ondersteuning A-team
De begeleiding is cruciaal voor de werking van het A-team. Er zijn telkens twee VLOT-begeleiders die de
ondersteuning opnemen. Er is aandacht voor de groepsdynamiek en de samenwerking onder de leden.
Ook op individueel niveau worden begeleidingsgesprekken door hen aangeboden. Per activiteit is er
een VLOT begeleider die de aanspreekfiguur is voor het A-teamlid en mee verantwoordelijk is voor de
organisatie van het aanbod.
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Uitdagingen
De werking van het A-team is geëvolueerd en de meerwaarde zorgt blijvend voor uitdagingen en
spanningsvelden. We zetten hier voortdurend op in.
Inzetten op diversiteit: zowel op de samenstelling van de groep als op de inhoud van de activiteiten. Zo
proberen we gedetineerden met verschillende kenmerken (leeftijd, feiten) en interesses te bereiken.
Ondersteuning en vorming: De taken en verantwoordelijkheden zijn uitgebreid. Dit vraagt om de
nodige begeleiding. De tijdsinvestering hiervoor is vrij hoog. Vorming voor het opnemen van bepaalde
vaardigheden is noodzakelijk. We denken aan: ICT-vaardigheden, vergadertechnieken, verslagen maken,
communicatieve vaardigheden. Ook het leren om het eigenbelang te overstijgen blijft een belangrijk
aandachtspunt.
Bekendmaking werking: Het was niet altijd duidelijk voor medegedetineerden en personeel welke taken
het A-team opneemt. Er is een logo ontworpen en de leden dragen een rode t-shirt. We werken een
geschreven en visuele format uit om de werking van het A-team nog beter bekend te maken. Het is de
bedoeling om op een begrijpbare en eenvoudige manier de werking samen te vatten. In een eerste fase
willen we die info verspreiden binnen het PLC. In een latere fase hopen we andere gevangenissen te
inspireren met deze ‘goede praktijk’.
Participatieladder verkennen: Het is een blijvende uitdaging om samen met personeel, directie, externe
partners en de doelgroep zelf na te denken welke rol en taken ze kunnen opnemen. Het is belangrijk
om het A-team te betrekken als waardige samenwerkingspartner en ze niet louter in te zetten voor
uitvoerende taken.
Initiatieven buiten de gevangenis: We proberen om het A-team te laten bijdragen aan positieve
initiatieven naar de brede samenleving. De activiteiten spelen zich hoofdzakelijk af binnen het PLC.
Per module zetten we een concrete wisselwerking op met buiten. We exploreren de mogelijkheden van
vrijwilligerswerk door het A-team bij de non-profitsector in de nabije buurt.
Zelfstandige activiteiten: het A-team organiseert zelfstandig initiatieven op sectie zonder aanwezigheid
van een VLOT-medewerker of een externe lesgever. We exploreren om extra activiteiten door hen te laten
organiseren op andere locaties, bv. de wandeling of de bibliotheek.

Herstelgerichte tendens & anti-pestbeleid in het PLC
Herstelgerichte tendens
Het herstelgericht werken en denken van het CAW – dienst Justitieel Welzijnswerk (JWW) (vernieuwde
visie binnen het CAW) werd toegelicht op het beleidsteam in november 2016. De projectgroep JWW in het
PLC startte op in april 2017. Ze spitsen zich toe op herstelgesprekken tussen gedetineerden en hun directe
sociale omgeving. Via herstelgesprekken willen ze komen tot de essentie. Familieoverleg kan ook via de
vzw Eigen Kracht Conferenties (EKC).
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In de herfst van 2017 gaf Johan Deklerck een lezing voor personeel werkzaam in het Penitentiair Complex
Brugge en het PLC: “van een huis van bewaring naar een huis van herstel”. Dit inspireerde ons om verder
theorie om te zetten in praktijk.
Het beleidsteam heeft zich in 2018 geëngageerd om mee de visie van het herstelgericht werken verder
binnen te brengen via projecten en impulsen. Aan de hand van criteria werden de ambities van het
beleidsteam vertaald in een visiedocument, het wij-verhaal. Inspanningen om gezamenlijk vanuit welzijn
en justitie samen te werken vertaalt zich in gezamenlijke initiatieven. Vanuit concrete probleemsituaties
is de werkgroep anti-pestbeleid ontstaan.
Werkgroep anti-pestbeleid
Het aanhoudend pestgedrag onder gedetineerden in het PLC is een gedeelde bezorgdheid onder
personeelsleden en zorgt voor algemeen ongenoegen bij gedetineerden. We merken dat een punitieve
aanpak niet werkt en het beleidsteam wil een anti-pestbeleid ontwikkelen. De essentie is om te komen
tot een cultuur waar er voor pesten geen plek is, een cultuur van open communicatie waar conflicten
bespreekbaar zijn.
In januari 2018 is de werkgroep opgericht met als doel een gezamenlijk anti-pestbeleid te ontwikkelen. De
deelnemers van de werkgroep erkennen allen het probleem. Ze vertegenwoordigen verschillende functies:
bewakend kader, directie en hulp- en dienstverleners. De leden van de werkgroep zijn geïnteresseerd en
gemotiveerd om een passende aanpak uit te werken.
De werkgroep is gestart met duidelijke achtergrondinformatie over het onderwerp ‘pesten tijdens
detentie’ en kreeg een aantal kaders als houvast om vanuit te vertrekken zoals de herstelpiramide1,
andere aanpak en ‘fair process’). Vanuit concrete probleemsituaties ging de werkgroep aan de slag en
ontwikkelden ze een stroomdiagram. De werkgroep bespreekt concrete casussen en leert van en met
elkaar welke aanpak beter werkt.
De werkgroep hanteert 5 principes voor een herstelgerichte aanpak:
• RECHTVAARDIGHEID: door te praten en mee te laten beslissen;
• VERANTWOORDELIJKHEID: niet afdwingen;
• BETROKKENHEID: betrekken van betrokkenen;
• ONDERSTEUNING: focus op gevolgen van gedrag, niet op gedrag zelf;
• HERSTEL: bekijken wat te doen om te herstellen.
De 3 principes van fair process2 kennen zijn ingang:
•
•
•

Engagement: Het betrekken van medewerkers om tot een beslissing te komen: beluisteren, reacties
opvragen, uitnodigen om hun ideeën te delen en feedback te geven.
Explanation: Het uitleggen en duiden hoe tot die bepaalde beslissing werd gekomen. Transparantie
schept vertrouwen.
Expectation clarity: helder communiceren wat de nieuwe spelregels en afspraken zijn en wat
eventuele gevolgen zijn bij het niet naleven.

1. uit: Deklerck, J., Delinquentie en haar context betrekken vanuit een cylisch model van ‘integratie-desintegratie’, Diss. Doct. KU
Leuven, Afd. Strafrecht, Strafvordering en Criminologie, 2005, IV.
2. Kim & Mauborgne, 2003
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De werkgroep vertrekt vanuit de herstelpiramide -> van een huis van bewaring naar een huis van herstel:
•
•
•
•
•

NIVEAU 4. Primair herstel - direct op de feiten gericht -> start met aanpak van de problemen
NIVEAU 3: Secundair herstel - de bredere context herstellen die geleid heeft tot het conflict -> welke
maatregelen zijn nodig?
NIVEAU 2: herstelondersteuning – de betrokkenen helpen beter te functioneren met zichzelf, hun
sociale en familiale omgeving -> verhogen van levenskwaliteit -> verhogen van het zich goed voelen
NIVEAU 1: leren leven – het leven zelf in zijn cyclus – 10 grondvormen om aan het leven deel te nemen:
eten, drinken, verzorgen, feest vieren, praten, spelen, er op uit trekken, leren, aanraken en werken.
NIVEAU 0: context – gevat in beleidsbeslissingen – geen invloed op

De werkgroep komt om de 6 à 8 weken samen. Om het stroomdiagram te implementeren is er een
bredere communicatie naar het personeel in het PLC gepland.
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Vooruitblik op 2019: inzetten op participatie
en herstelgerichte aanpak

Overzicht van de belangrijkste plannen en uitdagingen voor 2019:

Gezamenlijke visie verder bekendmaken
Het beleidsteam ontwikkelde een gemeenschappelijke visie op hulp- en dienstverlening vanuit de nood
aan geïntegreerde benadering van de gedetineerden. De ambities zijn omgezet in begrijpbare taal binnen
de context van het PLC. Het is een uitdaging om die visie te communiceren naar iedereen die werkt,
woont en op bezoek komt in het PLC. Het communicatieplan wordt in 2019 bijgestuurd. Het beleids- en
coördinatieteam zoekt uit wat er nodig is om de visie uit te dragen en te toetsen aan de praktijk. Het
format en de kernwaarden worden gezamenlijk besproken op een teamdag. Het is de bedoeling om onze
identiteit druppelsgewijs in het PLC in te bedden en overtuigde ambassadeurs in te zetten die mee willen
schrijven aan een kansengericht verhaal.

Inzetten op participatie
We verbinden er ons toe om te blijven investeren in participatie en inspraak van de doelgroep. Het doel is
streven naar een ‘participatiecultuur’, een cultuurverandering die een werk is van lange adem.
De evolutie van het A-team en de meerwaarde van haar werking brengt uitdagingen met zich mee.
In 2019 zetten we verder in op: diversiteit (samenstelling van de groep en inhoud van activiteiten),
ondersteuning & vorming, interne bekendmaking, besprekingen met personeel en gedetineerden,
initiatieven buiten de gevangenis en exploratie van zelfstandige activiteiten en vrijwilligerswerk in de
buurt.
We hopen andere gevangenissen te inspireren en de werking van het A-team breder bekend te maken.

Herstelgerichte aanpak implementeren
De aanpak van concrete conflictsituaties aan de hand van de principes van de herstelpiramide is
een boeiend proces. Samen met de welzijns- en justitieactoren zoeken we verder samen om een
herstelgerichte aanpak te implementeren. De werkgroep bespreekt concrete casussen aan de hand
van het ontwikkelde stroomdiagram en de afgesproken principes. Het is de bedoeling om vanuit de
praktijk verder te leren van elkaar en welke aanpak er beter werkt. Vanuit deze lerende logica willen
we sneeuwbalsgewijs de werking en de kaders zoals de herstelpiramide, andere aanpak en ‘fair process’
bekend maken en implementeren in het PLC.

Inzetten op talenten en vaardigheden
In het PLC willen we gedetineerden kansen bieden om hun talenten, krachten en competenties te
ontwikkelen. Het is de bedoeling om de re-integratie te bevorderen. In 2019 gaan we op zoek om
gedetineerden buiten de muren op vlak van onderwijs en werk kansen te bieden. Het project Work-out
proberen we nieuw leven in te blazen en we bestendigen de goede praktijk van Learning Inside Out (Lio).
We bekijken de mogelijkheden omtrent beroepsverkennende stages en werkplekleren.
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Evalueren implementatie suïcidedraaiboek
Op 11 juni 2015 werd de werkgroep zelfmoordpreventie opgericht. Onder begeleiding van het CGG werd
met de werkgroep een draaiboek ‘suïcidepreventie PLC Ruiselede’ in 2016 uitgewerkt. Het draaiboek
belicht 3 specifieke luiken of situaties: signaaldetectie- en vroeginterventie, na een suïcidepoging en
na een suïcide. Ieder luik bevat communicatie – en handelingsrichtlijnen. Er is een zelfmoordpreventieteam opgericht die de draaischijf is voor de aanpak en opvolging van gedetineerden met suïcidale
gedachten en/of gedrag. Per casus is er een technische debriefing met richtvragen voorzien via een
evaluatiesjabloon. Dit is een evaluatie van de feiten met alle betrokken partijen. In 2018 werd het
draaiboek toegelicht op de personeelsvergadering en in gebruik genomen.
In 2019 wordt de implementatie geëvalueerd onder begeleiding van de suïcide-preventiewerking van de
CGG in West-Vlaanderen. De evaluatie van de procedure, de nog te nemen stappen, de verbeterpunten en
de communicatie staan op de agenda.

Samenwerking en verstandhouding
De inspanningen om in goede verstandhouding samen te werken worden verder gezet. Bij het uitwerken
van gezamenlijke projecten en concreet aanbod vormt de gezamenlijk visie het uitgangspunt. De gekozen
criteria en speerpunten vormen een leidraad om vanuit welzijn en justitie samen te werken en te zorgen
voor een rehabilitatieve uitvoering van de gevangenisstraf. Heldere afspraken en open communicatie zijn
noodzakelijk. Vandaar dat de samenwerking en verstandhouding een onderwerp van bespreking blijft op
diverse overlegmomenten.

Vrijwaren gepland aanbod
Ook in 2019 streven we ernaar om het gepland hulp- en dienstverleningsaanbod te vrijwaren. Het lage
personeelsbestand en absenteïsme van de penitentiaire beambten vraagt de nodige flexibiliteit van de
Vlaamse partners. We zetten in op goede samenwerkingsafspraken zodat het aanbod niet geannuleerd
wordt. Ook op stakingsmomenten zet directie samen met Vlaamse partners in om het individuele en
groepsaanbod te laten doorgaan.

Omgaan met financiële onzekerheid/afhankelijkheid
Voor de financiering van het groepsaanbod wordt er een beroep gedaan op verschillende geldbronnen:
Steunfonds, Cellmade, Provincie, sponsoring en/of subsidies. In 2018 werd een begroting afgesproken
met de lokale directie wat betreft de ondersteuning vanuit het Steunfonds. De financiële onzekerheid
van dat fonds en de hoeveelheid die gebruikt kan worden voor de groepsactiviteiten, heeft een impact
op de korte en lange termijnplanning. De jaarplanning en de toekomstplannen staan onder druk van
deze financieel afhankelijke positie. Het beleidsteam signaleert jaarlijks aan de Gemengde Commissie het
probleem en stelt voor dat er een vast werkingsbudget per gevangenis/beleidsteam wordt voorzien voor
de organisatie van hulp- en dienstverlening.
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Toekomst
Justitie wil werk maken van strafdifferentiatie en modernisering van de gevangenissen. Het masterplan
voorziet een uitbreiding van de capaciteit van het PLC naar 98 plaatsen plus 4 gedetineerden in beperkte
detentie. Het is de bedoeling dat de gedetineerden zouden samenleven in kleine leefgroepen van
maximum 12 à 15personen. De aanwezige actoren in het PLC willen mee nadenken over deze uitbreiding
en nog beter inzetten op de link binnen – buiten. In 2019 wordt een werkgroep ‘toekomst’ opgericht. Het
is de bedoeling om samen na te denken over het toekomstig hulp- en dienstverleningsaanbod en ons
voor te bereiden op de leefgroepswerking.

Lijst met afkortingen

© de chinezen

AA
A-team
BC
CAW
CBE
CVO
CGG
DSO
DRA
GLM
H&D
J
JWW
KMO
NM

Anonieme Alcoholisten
Activiteitenteam
Beleidscoördinator
Centrum Algemeen Welzijnswerk
Centrum voor Basiseducatie
Centrum voor Volwassenenonderwijs
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
Directe Sociale Omgeving
De Rode Antraciet
Good Lives Model
Hulp- en dienstverlening
Justitie
Justitieel Welzijnswerk
Kleine en middelgrote onderneming
namiddag

OD
OLAT
PA
PLC
PSD
RNR
SD
TANDEM
TD
VCA
VDAB
VLOT
VG
VOCVO
VTE

Operationele doelstelling
Open Leren Achter Tralies
Penitentiair Assistent
Penitentiair Landbouwcentrum
Psychosociale dienst
Risk Needs Responsivity
Strategische doelstelling
Toeleiding en Aanmelding Na detentie En Meer
Tactische doelstelling
Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Vlaams Overleg Team
Vlaamse Gemeenschap
Vlaams ondersteuningscentrum volwassenenonderwijs
Voltijdsequivalent
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