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landbouwbedrijf. Het is gelegen tussen de bossen en de akkers in het Sint-Pietersveld, een 
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Vooruitblik op 2018: inzetten op andere aanpak     p. 21
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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. De geringe interesse van de jongeren voor een tewerkstelling in de landbouw lag aan 
de oorzaak. 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.).

Over de gevangenis



4

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 cellen maar slapen in chambretten.

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 16 
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 2017 hebben we 110 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 
crearuimte, 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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Vast personeel Functie Aantal 
pers.

VTE Totaal

Vaste 
coördinatie-
functies

beleidscoördinator 1 1 2,9
onderwijscoördinator 1 0,3
cultuurcoördinator 1 0,3
sportfunctionaris 1 0,3
organisatieondersteuners 2 1

Vaste 
medewerkers

trajectbegeleiding 2 0,8 1,5
psychologe CGG 1 0,4
detentieconsulent VDAB 1 0,3

Vaste lesgevers lesgever Open school 2 0,1 0,125
lesgevers sport (maart - okt) 2 0.025

Vaste  
vrijwilligers

vrijwilligers bibliotheek 2 0,1 0,125
vrijwilliger e-leren 1 0,025

Personeel 
projecten

Functie Aantal 
pers.

VTE Totaal

Medewerkers 
B.leave 
(okt - mei 2017)

begeleider De Kiem 2 0,4 1,085
sportmonitor 1 0,25
lesgever Groenonderhoud (80u) 1 0,075
begeleider DRA (60u) 2 0,16
begeleider Groep Intro 2 0,2
lesgever ICT (18u) 1 0,05
lesgever EHBO 1 0,05

Medewerkers 
Uitweg

medewerker Fides 1 0,075 0,075

Medewerkers 
Work-out

VDAB - - -

TOTAAL VTE: 1,16
AANTAL KOPPEN: 10

TOTAAL VTE: 4,65
AANTAL KOPPEN: 17

Legende
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

Personeel

Het personeelskader van Justitie bestond in 2017 uit 54,5 VTE, verdeeld over 66 personen (waarvan 
40,9 VTE bewakingskader, verdeeld over 48 personen en 13,6 VTE administratief kader, verdeeld over 18 
personen).

De vaste Vlaamse partners bestonden in 2017 uit ongeveer 4,65 VTE, verdeeld over 17 personen. Ze vallen 
onder de coördinatie van de beleidscoördinator. 

Vanuit de zorgprojecten worden ongeveer 1,16 VTE verdeeld over 10 personen. Deze projecten worden 
aangestuurd door de directie van het PLC.



7

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 PLC en beleidscoördinator 
(BC) staan in voor:
• opstellen, opvolgen en bijsturen van het actieplan H&D (2 jaar);
• goedkeuren van de afsprakennota H&D;
• goedkeuren van het jaarverslag H&D.

Organisatie van de hulp- en dienstverlening

Coördinatieteam
Vertegenwoordigers van de partnerorganisaties, directie PLC, Psychosociale dienst (PSD), bewaking en BC 
staan in voor:
• de uitwerking van het actieplan H&D;
• en de algemene jaarplanning H&D.

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.



8

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 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: 
• evaluatievergaderingen over: de bibliotheekwerking, het project e-leren, het project levenslang 

sporten, project open leren achter tralies, project herstelfonds;
• stuurgroep re-entrywoning;
• voorbereidende vergaderingen met nieuwe of bestaande partners;
• vergaderingen project B.leave;
• samenwerkingsoverleg PSD-JWW;
• tijdelijke werkgroepen zoals bijvoorbeeld suïcidepreventie.

Provinciale samenwerkingsverbanden

Levenslang sporten:
Samenwerking met de provincie West-Vlaanderen (sport) en 
Sportwerk Vlaanderen om in de drie West-Vlaamse gevangenissen 
vierhonderd uur extra sportlessen te voorzien.

Open leren achter tralies (OLAT):
Samenwerking met de provincie West-Vlaanderen (flankerend onderwijs) en Centrum voor basiseducatie 
(CBE) om in de drie West-Vlaamse gevangenissen jaarlijks 50.000 euro te investeren in drie Open-
Leercentra.
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Actieplan 2016-2018

Het beleidsteam stelde een eindrapport op over de realisatie van het actieplan 2014-2015. Twee 
doelstellingen werden heropgenomen in het volgende actieplan dat loopt tot eind 2018. De opmaak van 
dit tweede actieplan gebeurde in een gezamenlijk beleids- en coördinatieteam.

Overzicht van de strategische en operationele doelstellingen:

SD 1: Het draagvlak voor de hulp- en dienstverlening is bij alle medewerkers versterkt tegen eind 2018.

OD 1.1: Hulp- en dienstverlening wordt betrokken bij de opleiding voor nieuwe beambten in het PLC.
• Actie 1.1.1: introductie H&D voor nieuwe beambten 

SD 2: De huidige overlegstructuur  wordt geëvalueerd met als doel efficiënte communicatie en flexibele 
samenwerking tussen de partners van de Vlaamse Gemeenschap en Justitie tegen eind 2016.

OD 2.1: Tegen eind 2016 evalueren we de werking van het beleidsteam, het coördinatieteam, het VLOT 
en het activiteitenteam.
• Actie2.1.1: evaluatie samenstelling en werking van het beleids- en coördinatieteam
• Actie 2.1.2: updaten afsprakennota

OD 2.2: Tegen eind 2016 is er een duidelijke overlegstructuur uitgewerkt.
• Actie 2.2.1: opstellen van een organigram en bespreken op beleids- en coördinatieteam

SD 3: In 2016-2017 ontwikkelt het beleids- en coördinatieteam een gezamenlijk gedragen visie waarbij de 
Vlaamse en justitiepartners de gedetineerden geïntegreerd benaderen. 

OD 3.1:  Het beleids- en coördinatieteam werkt aan een gezamenlijk gedragen visie tegen eind 2016.
• Actie 3.1.1: De visies van alle organisaties zijn uitgewisseld en gekend.
• Actie 3.1.2: De gemeenschappelijke elementen en tegenstrijdige belangen zijn besproken.
• Actie 3.1.3: De algemeen gedragen en wervende visie is uitgeschreven.

OD 3.2: Het beleids- en coördinatieteam vertaalt de algemeen gedragen visie naar een geïntegreerde 
benadering tegen eind 2017.
• Actie3.2.1: De visie wordt geconcretiseerd in begrijpbare taal binnen de context van het PLC.
• Actie 3.2.2: De visie wordt breder uitgedragen aan alle medewerkers werkzaam in het PLC.
• Actie 3.2.3: Alle actoren werken rond een basisfundament van de visie elk vanuit hun eigen 

domein.

SD 4: De samenwerking tussen de lokale partnerorganisaties resulteert in een geïntegreerd project.

OD 4.1: Het geïntegreerd project’ re-entrywoning’ wordt uitgevoerd en geëvalueerd waarbij er maximaal 
ingezet wordt op de afstemming en samenwerking tussen de verschillende partnerorganisaties.
• Actie 4.1.1 Een stuurgroep evalueert het draaiboek, de samenwerking en de uitwerking van het 

project re-entrywoning. 
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In 2017 is er vooral aandacht besteed aan:
• de continuering van het bestaande hulp- en dienstverleningsaanbod
• het ontwikkelen van vernieuwend aanbod waarbij verschillende organisaties samenwerken
• het versterken van de samenwerking en verstandhouding door open communicatie op diverse 

overleggen:
 à blijvend zoeken naar concrete en duidelijke communicatie en afspraken
 à bespreken van goede praktijken, verbetersuggesties en knelpunten 
 à updaten van de afsprakennota (juli 2017)

• de verdere ontwikkeling van een gezamenlijk gedragen visie over de hulp- en diensterlening in het 
PLC:
 à het bepalen van vier criteria om de visie vorm te geven
 à prioriteiten vastleggen wat de fundamenten zijn in de samenwerking
 à het uitschrijven van een ontwerpvisie
 à het uitdenken van een format om de visie bekend te maken

• de uiteenzetting over de herstelgerichte visie van het CAW en de concrete toepassing in de praktijk 
door JWW

• de toelichting en intensieve bespreking van de werking van het activiteitenteam:
 à uitgeschreven draaiboek 
 à formuleren van conclusies over de meerwaarde, de uitdagingen, de knelpunten en de 

bekendmaking;
 à het beleidsthema participatie en inspraak van gedetineerden vanuit praktijkniveau als concept 

verder uitwerken, verfijnen en uitdragen
• het eerste denkwerk over de mogelijke uitbreiding van het PLC en de nieuwbouw
• de verderzetting van werkzaamheden in de stuurgroep re-entrywoning: evaluatie van het re-

entryproject

visiedag
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Aanbodverstrekkers en partners in 2016

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 (in groen en vetgedrukt) zijn vast lid van het coördinatie- en 
beleidsteam.

Samenwerkingspartners

Logo Midden-West-Vlaanderen

Sport Vlaanderen

Moderator

Psychiatrische Kliniek Sint-
Amandus Beernem

Provincie West-Vlaanderen

De Rode Antraciet Groep IntroGemeentelijke bibliotheek Aalter

CVO 3Hofsteden De KiemDe Leerwinkel

CGG Fronta CVO CREOCGG Prisma

AA CBE Open schoolCAW Noord-West-Vlaanderen 
(JWW)

VDAB Vormingplus

Sportwerk Vlaanderen

VOCVO

TANDEM
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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 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.

Globaal overzicht

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Werk

E-leren met VW

VDAB detentieconsulent

Sollicitatietraining VDAB 
VCA 

Work-out

Sollicitatietraining

Gezondheid

Uitweg

Hervalpreventie De Kiem 

Ind. aanbod CGG

Ind. aanbod AA

Ind. aanbod De Kiem 

ind. aanbod TANDEM

Lezing sportvoeding

Rookstopproject

Workshops gezond  koken

les ‘De sportkamer’

Proefkampioen

Sportief parcours + 
buitenpicknick

Relaxatie

Workshop fit in je hoofd
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Onderwijs

Ind. leervragen de 
leerwinkel

Intakes onderwijs (i.s.m. 
VDAB)

Leerwinkel (LIO-project)

Voorbereiding 
examencommissie

Open leercentrum

Rijbewijs B + examen

Heftruck + examen

VCA + examen

Groenonderhoud

ICT

Rijbewijs A (zonder 
examen)

Wenskaarten maken voor 
familie

Aparte proclamatie 

Examens 
examencommissie

EHBO 

Cultuur Sport

Bibliotheek

Film en sport op groot 
scherm 

Crea-atelier

Zomerfeest: optreden 
covergroep

Parlé detiné

Gaming op sectie

Tornooien op sectie

Filmclub Buiten Beeld

Quiz door A-team

Fietsactie ‘Ride and  
roll for life’

Zomercrea buiten

Workshop grafitti

Theater Radio Cachot

Omnisport

Voetbaltraining

Kick op sport

Surfstage

Klimmen

Zwemmen

Halve marathon

Pronostiek Ronde van 
Frankrijk

Volleybal met buitenploeg

Yoga 

Tchouckbal

Basketbal

Crossfit

Krachtbal

Sportdag A-team

Worshop Capoeira

Fitness
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Welzijn

Individueel aanbod 
trajectbegeleiding

Buitendienst JWW

Slachtoffer-
daderbemiddeling 
Moderator

Herstelfonds

Ind. opvolging leden 
A-team

Projectgroep JWW

Eigenkrachtconferenties 
JWW

Individuele gesprekken 
aalmoezeniers

Maandelijks kinderbezoek

Teambuilding en 
ondersteuning A-team

Kindvriendelijke thema-
namiddagen

Voorleesverhalen voor 
kinderen

Maaltijden op feestdagen 
voor familie (met 
animatie)

Slachtoffer in beeld  

Meedraaidag  
voor familie

Afsluit programma  
              met BBQ voor 
familie

Sociale vaardigheden  

Tralies uit de weg

Groepsgesprekken met 
aalmoezeniers

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

Spelletjesnamiddag

Erfgoeddag: rondleiding 
burgers

Circusproject (vader-kind)

Muzikale vertellingen 
tijdens bezoek
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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. Er word ook veel 
geïnvesteerd in familiale contacten. Daarnaast is er keuze uit de projecten die de gevangenis 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 aanbod op maat van de gedetineerdenpopulatie die in het 
PLC verblijft. Zo kent het individueel aanbod een kleine uitbreiding. Daarnaast zijn er in dit werkjaar heel 
wat nieuwe groepsactiviteiten georganiseerd rond een jaarthema ‘gezondheid’. De partners ontwikkelden 
een groepsaanbod met activiteiten rond fysieke en mentale gezondheid. 

Jaarthema VLOT  2017 

    Rook 

Praktisch 
 
Interesse?       Kom vrijblijvend naar de infosessie. Een datum volgt binnenkort! 

Met het VLOT gaan we dit jaar de gezonde toer op!  

De fruitpakketten als prijs bij de tornooien, quiz, zomeractiviteiten,... waren 
al een eerste stap om gezondheid in de kijker te zetten, maar het VLOT wil graag 
een stapje verder gaan en daarom maakten we van ‘gezondheid’ ons jaarthema. 

In deze folder staat een overzicht van de activiteiten rond (fysieke én mentale)    
gezondheid die in 2017 gepland staan. Veel leesplezier en tot op 1 van onze activi-
teiten! 

Wil je graag stoppen met roken, maar vind je het moeilijk om deze stap te zetten 
of vol te houden? Dit rookstop-project kan je hierbij helpen! 

Onder begeleiding van een tabakoloog werken we samen naar een stopdatum toe en helpen 
we je om rookvrij door het leven te blijven gaan. De groepsleden steunen en motiveren elkaar 
om vol te houden. 

Twijfel je nog? Denk eens na over het volgende… 

• Je weet ongetwijfeld hoe slecht roken is voor je gezondheid. Maar wist je ook dat vanaf je 
stopt met roken, je lichaam zich terug begint te herstellen? 

• Hoeveel betaal je momenteel voor tabak en waaraan zou je dit geld anders kunnen spen-
deren? 

• Sport je graag? Roken heeft een negatief effect op je sportprestaties. 
• Wil je graag een mooiere huid, een frissere adem en wittere tanden? 
• En er zijn nog talloze andere voordelen verbonden aan stoppen met 


 
 
















 
 








 



16

Jaaroverzicht groepsaanbod 

Januari

• Quiz van A-team voor PLC
• Kinderbezoek met knutselactiviteit
• Module 1 activiteitenteam (start)
• Groenonderhoud B.leave (start)
• Creatief atelier module 1 (start)
• Open Leren (vervolg)
• Opleiding ICT B.leave (vervolg)
• Opleiding Groenonderhoud B.leave (vervolg)
• Opleiding VCA (einde)
• Examen VCA
• Groepsgesprekken Uitweg (doorlopend)

Februari
• Opstart wekelijkse voetbaltraining
• Tralies uit de weg module 1 (start)
• Meedraaidag B.leave met familieleden
• Kinderbezoek met carnavalactiviteit
• Filmclub Buiten Beeld (start)
• Groenonderhoud B.leave (vervolg)
• Module 1 activiteitenteam (vervolg)
• Groepsgesprekken Uitweg (doorlopend)

Maart
• Proefkampioen in het kinderbezoek
• Omnisport (start)
• Theoretische rijbewijs B (start)
• Groenonderhoud B.leave (vervolg)
• Module 1 activiteitenteam (vervolg)
• Tralies uit de weg module 1 (vervolg)
• Wekelijks voetbaltraining (vervolg)
• Filmclub Buiten Beeld (einde)
• Open leren (einde)
• Groepsgesprekken Uitweg (doorlopend)

April
• Sollicitatietraining VDAB
• Infosessie Project Rookstop
• Namiddag gezelschapsspelen
• Familiaal moment: paasmaaltijd met 



17

kinderanimatie (knutselen)
• Erfgoeddag: rondleiding voor burgers met o.a. 

A-team
• Teambuilding A-team met leden module 1
• Kinderbezoek in speeltuin bij mooi weer 

(start)
• Theoretisch rijbewijs B (vervolg)
• Groenonderhoud B.leave (vervolg)
• Omnisport (vervolg)
• Wekelijks voetbaltraining (vervolg)
• Groepsgesprekken Uitweg (doorlopend)
• Module 1 activiteitenteam (einde)
• Creatief atelier module 1 (einde)
• Tralies uit de weg module 1 (einde)

Mei
• Surfstage B.leave 
• Parlé détiné met Radio Gaga
• Kinderbezoek met knutselactiviteit
• Project Rookstop (start)
• Opleiding heftruck (start)
• Module 2 activiteitenteam (start)
• Creatief atelier module 2 (start)
• Circusproject vader-kind (start)
• Omnisport (vervolg)
• Wekelijks voetbaltraining (vervolg)

• Kinderbezoek in speeltuin bij mooi weer 
(vervolg)

• Groepsgesprekken Uitweg (doorlopend)
• Einde project B.leave 2017-2018: halve 

marathon, BBQ en proclamatie in bijzijn van 
familie

• Opleiding Groenonderhoud B.leave (einde) 
Opleiding Rijbewijs B (einde)

• Examen Rijbewijs B
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Juni
• Sollicitatietraining VDAB 
• Open leren
• Les ‘De sportkamer’
• Workshops gezond koken
• Sportief parcours + picknick
• Kinderbezoek met knutselactiviteit
• Omnisport (vervolg)
• Wekelijks voetbaltraining (vervolg)
• Kinderbezoek in speeltuin bij mooi weer 

(vervolg)
• Module 2 activiteitenteam (vervolg)
• Groepsgesprekken Uitweg (doorlopend)
• Opleiding heftruck (einde)
• Examen heftruck (einde)
• Project Rookstop (einde)
• Circusproject vader-kind (einde)

Juli
• Workshop grafitti
• Workshop tchoukbal
• Workshop basketbal
• Workshop krachtbal
• Workshops yoga
• Workshops crossfit
• BBQ met kinderanimatie ‘fiets je eigen 

schilderij’
• Tornooien op sectie door A-team (poolbiljart, 

manillen, darts)
• Zomercrea buiten (start)
• Module 2 activiteitenteam (vervolg)
• Omnisport (vervolg)
• Wekelijks voetbaltraining (vervolg)
• Kinderbezoek in speeltuin bij mooi weer 

(vervolg) 
• Groepsgesprekken Uitweg (doorlopend)
• Creatief atelier module 2 (einde)

Augustus
• Teambuilding A-team met leden module 2
• Tornooien op sectie door A-team (poolbiljart, 

manillen, darts)
• Buitenploeg volleybal
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• Intakes onderwijs
• Pronostiek Ronde van Frankrijk
• Speciaal kinderbezoek buiten (picknick)
• Zomerfeest: pizza en optreden
• Module 2 activiteitenteam (einde)
• Omnisport (vervolg)
• Wekelijks voetbaltraining (vervolg)
• Kinderbezoek in speeltuin bij mooi weer 

(vervolg)
• Groepsgesprekken Uitweg (doorlopend)
• Zomercrea buiten (einde)

September
• Voorleesverhalen
• Heftruck + examen
• Open leren 
• Kinderbezoek met knutselactiviteit
• Module 3 activiteitenteam (start)
• Omnisport (vervolg)
• Wekelijks voetbaltraining (vervolg)
• Groepsgesprekken Uitweg (doorlopend)
• Crossfit (einde)
• Kinderbezoek in speeltuin bij mooi weer 

(einde)

Oktober
• Open Leren
• Rijbewijs B + examen
• Opstart nieuwe groep B.leave  (oktober 2017 

t.e.m. mei 2018)
• ICT B.leave (start)
• Module 3 activiteitenteam (vervolg)
• ‘Kick op sport’: uitleg over de werking van 

PLC in ruil voor avondactiviteit voor de 
gedetineerden van B.leave

• Kinderbezoek met Halloween-activiteit
• Groepsgesprekken Uitweg (doorlopend)
• Omnisport (einde)
• Wekelijks voetbaltraining (Einde)
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November
• Open leren
• Feestmaaltijd met familie (en randanimatie)
• Module 3 activiteitenteam (vervolg)
• Rijbewijs B examen
• Parlé Détine met fotograaf Stefaan 

Temmerman 
• Reeks relaxatie (start)
• VCA VDAB + examen
• Groepsgesprekken Uitweg (doorlopend)

December
• Open leren
• Sintfeest tijdens kinderbezoek
• Workshop kerstkaarten maken
• Teambuilding A-team met leden module 3
• Kerstmaaltijd met familie 
• Fietsactie ‘Ride and roll for life’
• Actie ‘Wafels bakken for life’
• Theater Radio Cachot
• EHBO voor B.leave (start)
• Groepsgesprekken Uitweg (doorlopend)
• Reeks relaxatie (einde)
• Module 3 activiteitenteam (einde)
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Vooruitblik op 2018: inzetten op  
andere aanpak

Gezamenlijke visie verder uitwerken

Afgevaardigden vanuit het beleids- en coördinatieteam organiseerden een jaar geleden een inspirerenede 
visiedag met als thema “one size fits all?”.   De centrale vraag of de huidige strafuitvoering bereikt wat 
ze beoogt, werd gestoffeerd door twee professoren. Lokale medewerkers en externen  kregen uitleg over 
twee daderbehandelingsmodellen: Good Lives Model (GLM) en Risk-Needs-Responsivity (RNR). Het beleids- 
en coördinatieteam besloot een gemeenschappelijke visie op daderbehandeling te ontwikkelen en uit te 
dragen.

Iedere organisatie benadert gedetineerden vanuit zijn eigen rol en opdracht. In 2018 concretiseert het 
beleidsteam hun visie op hulp- en dienstverlening in het PLC. Hun ambities worden in begrijpbare taal 
binnen de context van het PLC omgezet in een format en naar kernwaarden. De gezamenlijke visie wordt 
gecommuniceerd naar iedereen die werkt, woont en op bezoek komt in het PLC.

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.

Herstelgerichte tendens

In 2018 wil het beleidsteam verder inzetten op ‘restorative justice’. Vanuit concrete probleemsituaties 
tussen gedetineerden onderling, zoeken welzijns- en justitieactoren naar een passende aanpak. Aan de 
hand van de principes van de herstelpiramide gaat een werkgroep concreet met situaties aan de slag. De 
essentie is om te komen tot een cultuur van open communicatie waar conflicten bespreekbaar zijn met 
elkaar.

Diversiteit en participatie

In 2018 streven de partners naar een jaarplanning waarbij kwaliteit en diversiteit centraal staan.  Hierbij  
zoeken ze naar een geïntegreerd aanbod op maat van de gedetineerden die in het PLC verblijven. 
Gedetineerden participeren verder mee aan de organisatie, uitbouw en bekendmaking van het 
aanbod binnen de gevangenis. We zoeken naar  activiteiten voor een diverse doelgroep waarbij er een 
wisselwerking is tussen de gevangenis en de samenleving. De werking van het activiteitenteam wordt nog 
verder verfijnd en we hopen andere gevangenissen te inspireren.
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Uitbreiding 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. De aanwezige actoren in  het PLC willen mee nadenken over deze uitbreiding en nog beter 
inzetten op de link binnen – buiten.
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en AA Anonieme Alcoholisten
A-team Activiteitenteam
BC Beleidscoördinator
CAW Centrum Algemeen Welzijnswerk
CBE Centrum voor Basiseducatie
CVO Centrum voor Volwassenenonderwijs
CGG Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
DSO Directe Sociale Omgeving
DRA De Rode Antraciet
GLM Good Lives Model
H&D Hulp- en dienstverlening
J Justitie
JWW Justitieel Welzijnswerk 
KMO Kleine en middelgrote onderneming
NM namiddag

OD Operationele doelstelling
OLAT Open Leren Achter Tralies
PA Penitentiair Assistent
PLC Penitentiair Landbouwcentrum
PSD Psychosociale dienst
RNR Risk Needs Responsivity
SD Strategische doelstelling
TANDEM Toeleiding en Aanmelding Na detentie En Meer
TD Tactische doelstelling
VCA Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers
VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
VLOT Vlaams Overleg Team
VG Vlaamse Gemeenschap
VOCVO Vlaams ondersteuningscentrum volwassenenonderwijs
VTE Voltijdsequivalent
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