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HULP- EN
DIENSTVERLENING
AAN GEDETINEERDEN

Hulp- en dienstverlening
aan gedetineerden in de
strafinrichting van Oudenaarde

20150728_oudenaarde.indd 1

29/07/2015 10:24:20

Wat kan je hier allemaal doen ?
Bij wie kan je terecht?
Deze brochure geeft je meer uitleg over
de opdrachten en werking van de hulpen dienstverlening. Daarnaast vind je een
overzicht van onze samenwerkingspartners.

Decreet
Decreet betreffende de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden
Doelstellingen en opdrachten.
Iedereen heeft recht op hulp- en dienstverlening. Omdat het voor gedetineerden niet
mogelijk is om naar deze hulp- en dienstverlening toe te stappen, worden deze binnen de gevangenis ingericht. De opdrachten
staan omschreven in het decreet betreffende
de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Het decreet bevat zes doelstellingen die
als fundament dienen voor een kwaliteitsvolle
hulp- en dienstverlening. Wanneer we hulpen dienstverlening organiseren, luisteren we
steeds naar de noden en behoeften van gedetineerden en hun sociaal netwerk.
Doelstellingen:
1. De zelfontplooiing van de gedetineerde
stimuleren.

5. Een proces van herstel tussen dader,
slachtoffer en samenleving stimuleren.
6. De kans op herval beperken.
De netwerkorganisatie ECHO staat in voor
de coördinatie en praktische uitvoering van
de hulp- en dienstverlening. Het beleidsteam
ECHO+ staat in voor aansturing en opvolging
van de medewerkers en het aanbod. Het coördinatieteam bestaat uit de lokale medewerkers die nadenken over te plannen aanbod, de
uitvoering en evaluatie ervan. Ook doen zij de
noden- en behoeftedetectie bij de populatie.
ECHO stelt een aanbod op dat gekend en motiverend is voor de gedetineerden om eraan te
participeren.

Domeinen
De hulp- en dienstverlening van de Vlaamse
Gemeenschap is werkzaam in 6 domeinen:
1. Welzijn: trajectbegeleiding, agressiebegeleiding etc.
2. Gezondheid: CGG, AA, e.a.
3. Werk: VDAB, leren solliciteren etc.

2. Het sociale, relationele en psychische
evenwicht van de gedetineerde herstellen.

4. Onderwijs: volwassenonderwijs,
standsleren etc.

3. De negatieve gevolgen voor de gedetineerde en zijn directe sociale omgeving, veroorzaakt door en tijdens de detentie, beperken.

5. Cultuur: film, bibliotheek, kookworkshops, e.a.

4. De integratie en participatie in de samenleving na de detentieperiode bevorderen.

af-

6. Sport: fitness, wielrennen, voetbal- volleybal- en tafeltenniswedstrijden, e.a.

2
20150728_oudenaarde.indd 2

29/07/2015 10:24:22

Team ECHO
ECHO staat voor Educatie, Cultuur, Herstel en
Ontspanning.
Onderstaande functies organiseren een kwalitatief hulp- en dienstverleningsaanbod binnen
de gevangenismuren. Je aanspreekpunt zal één
van de volgende collega’s zijn:
1. Beleidscoördinator:
Algemene domeinoverstijgende coördinatie
van team ECHO: aansturing en ondersteuning,
vertegenwoordiger van de diensten van de
Vlaamse
Gemeenschap t.a.v. gevangenisdirectie, implementeren van het beleid op lokaal niveau.
Eleni De Roeck
2. Communicatieverantwoordelijke:
Staat in voor de interne communicatie tussen
de diensten, de communicatie en informatiedoorstroming tussen Justitie en de Vlaamse
Gemeenschap. Ondersteunt de organisatie van
de activiteiten (planning en lokalenbezetting).
Marion Vanden Bossche
3. ECHO PBA
Is een verbindingsfiguur tussen gedetineerden, personeel Justitie en team ECHO. Hij is
het aanspreekpunt voor medewerkers voor
vragen rond veiligheid of penitentiair regime.
Hij verzorgt de algemene ondersteuning voor
de praktische uitvoering en veilig verloop van
activiteiten.
Hendrik Engels

4. Organisatieondersteuner:
Domeinverantwoordelijke welzijn & cultuur: algemene coördinatie van het aanbod binnen de
domeinen cultuur en welzijn. Aanspreekpunt
voor begeleiders, cursuswerkers en vrijwilligers. Zij werken voor Justitieel Welzijnswerk,
een dienst vanuit CAW met een structurele opdracht binnen de gevangenis.
Valerie Maryns – Annelien Willaert (kinderbezoek)
5. Sportfunctionaris:
Domeinverantwoordelijke sport: algemene coördinatie van het sportieve aanbod. Aanspreekpunt voor sportmonitoren. Zij werkt voor vzw
De Rode Antraciet.
Samen met de sportfatikken vormt de sportfunctionaris een werkgroep die een behoeftedetectie uitvoert bij de gedetineerden.
Heather Loontjens
6. Onderwijscoördinator:
Domeinverantwoordelijke onderwijs: algemene coördinatie van het onderwijsaanbod
binnen de strafinrichting. Aanspreekpunt voor
de externe onderwijspartners. Ondersteuning
van zowel leerkrachten als cursisten. De onderwijscoördinator werkt vanuit VOCVO.
Philippe Deridder
7. Detentieconsulente:
Staat in voor de trajectbegeleiding naar een
duurzame tewerkstelling buiten de muren.
De detentieconsulente werkt vanuit de VDAB.
Marina Vandenberghe
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8. Cultureel werker:
Algemene coördinatie van de culturele activiteiten en het cursusaanbod van De Rode Antraciet. De cultureel werker werkt vanuit de
Rode Antraciet.
9. Trajectbegeleiders:
Begeleiden van gedetineerden tijdens hun detentie: Informeren, ondersteunen, oriënteren,
praktische dienstverlening, bemiddeling, doorverwijzen en evalueren. Verder staan zij ook in
voor de familiale detentiebegeleiding: ,onthaal,
adviseren, ondersteunen van familie en derden,
begeleiden van contact tussen gedetineerde en
diens kinderen. Na detentie zorgen zij voor gepaste doorverwijzing op maat.
Annelien Willaert – Valerie Maryns – Inge
Debaere
10. Bibliotheekconsulente:
Staat in voor de bibliotheekcollectie en het upto-date houden ervan. Ze verzorgt de uitwisseling van materialen tussen de stadsbibliotheek
van Oudenaarde en de gevangenisbibliotheek.
Verder coördineert en werkt ze het project
‘Papa vertelt’ uit.
Sylvianna De Groote
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Partners in crime
JWW - Justitieel Welzijnswerk
Justitieel welzijnswerk is een dienst van CAW Oost-Vlaanderen die een
intra-penitentiaire opdracht heeft in de Oost-Vlaamse gevangenissen. Het
JWW-team in strafinrichting Oudenaarde bestaat uit 3 medewerkers die
de functies trajectbegeleiding en/of organisatieondersteuning uitoefenen
(zie hierboven). De uitgebreide vrijwilligersploeg verzorgt de kinderbezoeken en/of gaat bij een gedetineerde op tafelbezoek.
VOCVO - Vlaams Ondersteuningscentrum Volwassenonderwijs
VOCVO is de overkoepelende organisatie die o.a. instaat voor de coördinatie van onderwijs aan gedetineerden.
Onderwijs in de strafinrichting Oudenaarde wordt aangeboden in samenwerking met de Centra voor Volwassenonderwijs (hét CVO, CVO VAZOV
en PCVO Waas en Dender) en Centrum voor Basiseducatie uit de regio
Oudenaarde. Er worden zowel gecertificeerde opleidingen als vrije lessen
georganiseerd. De gecertificeerde opleidingen kunnen tot een volwaardig
diploma leiden.
VDAB – Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
VDAB is de brug tussen de werkzoekende en de werkgevers. Zij staan in
voor de inschrijvingen in de vacaturelijn, op weg zetten naar werk of beroepsopleiding d.m.v. coaching, sollicitatietraining etc.
De Rode Antraciet
De Rode Antraciet wil participatie van gedetineerden aan sport en cultuur bevorderen. Zij bieden een gespecialiseerd cursusaanbod aan binnen
de strafinrichting. Zij brengen processen van persoonlijke groei op gang
die de kans op herstel en sociale re-integratie vergroot. Cursussen die
onder andere georganiseerd worden binnen de strafinrichting zijn o.a.
slachtoffer in beeld, omgaan met lastige situaties, vader zijn in de gevangenis, overleven op cel.
Suggnomè VZW – Bemiddelingsdienst Oudenaarde
Suggnomè is een bemiddelingsdienst tussen dader en slachtoffer(s).
Bemiddeling creeërt een communicatieve ruimte tussen dader en
slachtoffer(s), hetzij via briefwisseling, een verbindingsfiguur of rechtstreeks gesprek. De informatie die uitgewisseld wordt tussen de dader en
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slachtoffer(s) is binnen een vertrouwelijke context.
CGG Eclips
CGG staat voor het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg. CGG richt
zich naar alle gedetineerden met een psychologische hulpvraag, al dan
niet gelinkt aan de detentiecontext.
vzw Touché
vzw Touché richt zich naar het begeleiden en ondersteunen bij een agressieproblematiek bij (ex-)gedetineerden. Het leert hen op een geweldloze
manier conflicten op te lossen. Het aanbod bestaat uit 2 luiken: een aanbod voor gedetineerden (zowel in groep als individueel) en een individueel
aanbod voor ex-gedetineerden.
Centraal Aanmeldingspunt voor drugs (CAP)
Drughulpverleners verzorgen een zitdag waar mensen zich kunnen aanmelden en van waaruit ze doorverwezen worden naar de meest gepaste
vorm van ambulante of residentiële begeleiding voor hun drugsproblematiek.
Anonieme Alcoholist (AA)
AA is een zelfhulpgroep die ook gedetineerden met een (alcohol)verslaving
trachten te begeleiden via het 12-stappenprogramma.
Vrijwilligers en freelancers
We kunnen rekenen op een hele gemotiveerde en geëngageerde ploeg vrijwilligers en freelancers die instaan voor tal van activiteiten. Dit omvat
o.a.: bezoekvrijwilligers, kinderbezoekvrijwilligers, vrijwilligers voor culturele activiteiten (bv stop motion filmproject), lesvrijwilligers (bv Engels).
Deze freelancers komen op zelfstandige basis activiteiten begeleiden.
Vorming plus
Check http://www.vormingplus-vlad.be/ voor meer info over deze organisatie.
Stad Oudenaarde
Bibliotheek
De gevangenisbibliotheek is een filiaal van de stedelijke openbare bibliotheek. Op deze manier kan er binnen de stafinrichting een gevarieerd
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aanbod literatuur, dvd’s, cd’s en games verwezenlijkt worden.
Stedelijke kunstacademie
De stedelijke kunstacademie werkt samen met ons aan een gekwalificeerd
kunstonderwijsaanbod aan gedetineerden. De leraar stimuleert de creativiteit van de cursisten door hen te laten kennismaken met verschillende
materialen en technieken tijdens de lessen Mixed Media.
OCMW
Het team Budget van OCMW Oudenaarde gaf reeds een reeks workshops
omtrent budgetteren.
Daarnaast is er een goede verstandhouding met de sportdienst en de
jeugddienst en kunnen wij steeds bij hen terecht voor het uitlenen van
materialen.
BLOSO en VLABUS
BLOSO staat in voor het promoten van sport en subsidieert sportieve
projecten. De Vlaamse Trainerschool is het erkende opleidingscentrum
voor de sportsector. VLABUS staat in voor de professionele tewerkstelling
in de sportsector en bezorgt ons gekwalificeerde sportmonitoren voor het
begeleiden van sportactiviteiten.
Open Universiteit
Via de open universiteit kunnen gedetineerden een universitaire studie
volgen via afstandsonderwijs.
Tele-onthaal
Bij Tele-onthaal kunnen gedetineerden (in het Nederlands) een
telefoongesprek voeren met een vrijwilliger die hen bijstaat als men het
op een bepaald moment moeilijk hebt in het leven. De inhoud van deze
gesprekken zijn vertrouwelijk en anoniem.
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