
HULP- EN

DIENSTVERLENING

AAN GEDETINEERDEN

Aanbod hulp- en dienstverlening
in de gevangenis van Beveren

Wat kan je hier allemaal doen ? 
Bij wie kan je terecht?



Toekan 
Toekan is de verzamelnaam van alle organisaties die in PI Beveren een vorm van hulp- en dienstverlening aan 
gedetineerden voorzien. 
Het aanbod van Toekan bestaat uit individuele gesprekken en 
groepsactiviteiten. In deze folder kan je hierover meer informatie vinden.

Je kan Toekan ook vinden op Prison Cloud.

De informatie in deze folder is geen volledig overzicht. 

Het aanbod verandert regelmatig. Bij vragen kan je altijd terecht bij een medewerker van TOEKAN of je 
trajectbegeleider van JWW Beveren. Stuur hen een rapportbriefje.

Toekan
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Wil je lessen volgen? 
Tijdens je verblijf kan 
je in PI Beveren lessen 
volgen.
Hierdoor vergroot je de 
kansen op werk en je 
kansen in de maatschappij.

Je kan de volgende lessen volgen: 

• Nederlands voor anderstaligen
• Nederlands en wiskunde (Basiseducatie)
• Communicatie (Basiseducatie)
• Het gebruik van een computer voor beginners. Met 

uitleg over Prison Cloud.
• Veiligheid Certificaat (VCA)
• Wiskunde, Frans of Engels (Dit zijn AAV-modules of 

Aanvullende Algemene Vakken. Dit is onderdeel van 
een middelbaar onderwijsdiploma.)

Je kan ook een beroepsopleiding  volgen. Die duurt  
minimaal 1 jaar. Er worden 4 beroepsopleidingen 
aangeboden: 

• Computeroperator. Je leert de installatie, het 
onderhoud en herstellen van een pc en de 
randapparatuur. Maar je leert ook meer over 
hardware en software van een pc.  

• Webontwikkelaar
• Hulpkok
• Elektriciteit of Residentieel Elektrisch Installateur

Door een beroepsopleiding te volgen, in combinatie 
met meerdere AAV vakken, bouw je verder aan een 
diploma.  Meer informatie kan je opvragen bij de 
onderwijscoördinator (Sara De Hantsetters).

Je kan ook bij de onderwijscoördinator terecht voor 
vragen rond de examencommissie en open universiteit. 

Hoe inschrijven?
Stuur een rapportbriefje via 
Prison Cloud  Toekan  Lessen / Onderwijs  
 
Wil je studeren maar weet je niet goed wat?
Maak een afspraak met de leertrajectbegeleider. 
 
We bekijken samen met jou wat je tijdens of na je 
detentie kan studeren.
We geven persoonlijk advies en zorgen voor 
ondersteuning tijdens je traject.
De kostprijs van je opleiding is afhankelijk van jouw 
individueel traject.

Wat kan je allemaal doen?
Bij wie kan je terecht?
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Justitieel Welzijnswerk Beveren (JWB)  
+ Centrum Algemeen Welzijnswerk 
(CAW) 

 

Trajectbegeleiders van JWW Beveren helpen je met 
allerhande vragen en problemen zoals:

• Hoe kan ik me voorbereiden op wat ik na mijn 
straf ga doen?

• Ik krijg geen bezoek. Hoe kan ik het contact met 
mijn familie herstellen?

• Ik heb problemen en ik wil daar graag over praten.
• Ik heb vragen rond mijn inkomen.
• Ik heb schulden. Wat kan ik doen?
• Ik ben vreemdeling en ik heb vragen over mijn 

papieren.

Met al deze zaken kan je terecht bij de 
trajectbegeleiders (TB) van Justitieel Welzijnswerk 
Beveren (JWW Beveren). 
Een TB heeft beroepsgeheim en elk gesprek is 
vertrouwelijk. Familieleden kunnen ook bij hen terecht 
voor informatie en ondersteuning.

Hoe kan je bij hen terecht?
Stuur een rapportbriefje via 
Prison Cloud  Toekan  Trajectbegeleiding (JWW 
Beveren).

JWW is telefonisch bereikbaar!  
Bel naar het gratis nummer 0800 90 109 - druk 9 en 
vraag naar een trajectbegeleider van de gevangenis 
Beveren. 
Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag 
tussen 9.00 en 12.00 u. & tussen 13.00 en 16.00 u. We 

zijn telefonisch niet bereikbaar op vrijdag.
Samen bekijken we hoe we jou verder kunnen helpen. 
Tot aan de lijn! 

Het juridisch spreekuur
Waarvoor kan je terecht bij het juridisch spreekuur?
• Advies over huur, echtscheiding, erfenis, …
• Je kan er niet terecht voor vragen over jouw 

strafdossier of over het gevangenisregime.

Dit advies is gratis. 
Het juridisch spreekuur vindt om de twee weken 
plaats.

Hoe kan je bij hen terecht?
Stuur een rapportbriefje via 
Prison Cloud  Toekan  juridisch spreekuur 

Een leuk bezoek met je kinderen
Elke woensdagnamiddag vindt er een kinderbezoek 
plaats, van 16.00 tot 17.45 uur.
Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar zijn welkom.
Als er nog plaats is, mogen kleinkinderen ook komen. 

Tijdens het kinderbezoek kan je de verjaardag van je 
zoon of dochter vieren.  Je kan dan een klein cadeautje 
afgeven.

Hoe inschrijven?
Stuur een rapportbriefje via 
Prison Cloud  Toekan  kinderbezoek 
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TER INFO: boekje Lotte en de blauwe bazen.  We 
maakten een voorleesboek om je kind(eren) voor te 
bereiden op een bezoek in de gevangenis.  Het kan 
je helpen om uit te leggen wat wel en niet kan. Maar 
ook wat het verschil is tussen een gewoon bezoek, 
kinderbezoek, glasbezoek of familiaal bezoek.  Vraag je 
exemplaar via JWW Beveren.

Heb je vragen over spijbelen, over baby’s en hun 
gedrag?  Is het normaal dat zij zo vaak huilen? Heb 
je vragen over pubers die zwijgen, moeilijke eters of 
vragen over pesten.  

Heb je vragen over hoe je je rol als papa kunt opnemen 
vanuit de gevangenis?

Hoe je je vrouw kunt helpen en ondersteunen bij de 
opvoeding van jullie kinderen?

Over alles dat met opvoeding en kinderen te maken 
heeft, kan je terecht bij de experten van Kind & Gezin, 
(De Keerkring of CKG ’t Open Poortje).  Zij geven jou 
een persoonlijk antwoord. Zij hebben beroepsgeheim en 
elk gesprek is vertrouwelijk.

Hoe kan je bij hen terecht?
Stuur een rapportbriefje via Prison Cloud  Toekan  
Trajectbegeleiding (JWW Beveren).

Heb je vragen over de opvoeding van 
je kinderen? Ben je bezorgd om het 
gedrag van je kinderen?
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Wat kan je doen voor je slachtoffer? Wil je werk zoeken vanuit de 
gevangenis? 

• Misschien vraag je je af hoe dit alles is kunnen 
gebeuren? 

• Hoe kan je nu omgaan met de feiten? Naar jezelf 
toe? En naar het slachtoffer? 

• Kan je nog iets goedmaken voor het slachtoffer? 
• Misschien wil je excuses aanbieden, praten over de 

feiten en de gevolgen ervan? 
• Hoe kan je de burgerlijke partij betalen?  

Worstel je met dergelijke vragen? Dan kan je terecht bij 
de dienst slachtoffer- dader bemiddeling (Moderator 
vzw). 

Moderator vzw is een neutrale bemiddelingsdienst. De 
dienst kan contact opnemen met je slachtoffer. Als je 
slachtoffer ook wil bemiddelen, zal de bemiddelaar 
boodschappen overbrengen. Een rechtstreekste 
ontmoeting is soms ook mogelijk en wordt zorgvuldig 
voorbereid en begeleid.  Een bemiddeling is vrijwillig 
en verloopt vertrouwelijk.

Hoe inschrijven?
Stuur een rapportbriefje via Prison Cloud  Toekan  
slachtoffer-dader-bemiddeling

De VDAB kan je helpen met: 

• Het inschrijven als werkzoekende.
• Het in orde brengen van je VDAB-dossier.
• Het beantwoorden van vragen  over werk of VDAB-

opleidingen buiten de muren.
• Hoe je best kan solliciteren.
• Hoe je een goed CV maakt.

Hoe kan je bij hen terecht?
Stuur een rapportbriefje via Prison Cloud  Toekan  
VDAB
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Sport
Je kan fitnessen of sporten in de sporthal.

Voetbal, volleybal en badminton gaan door in de 
sporthal. Regelmatig wordt er ook basketbal en yoga 
aangeboden. 

Hoe inschrijven?
Stuur een rapportbriefje via 
Prison Cloud  Toekan  Sport
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De bibliotheek

Wekelijks krijg je de kans om naar de bibliotheek te 
gaan.

In de bibliotheek kan je boeken, strips, cd’s of dvd’s 
ontlenen.

Wil je graag een boek lezen dat niet in de bibliotheek 
staat? Dan kan je dit reserveren via de bibliotheek van 
de gemeente Beveren. 

Draag zorg voor wat je leent. Bij verlies of beschadiging 
moet dit vergoed worden. Het verschuldigde bedrag 
is de aankoopprijs van het boek, de DVD of de CD. 
Controleer zelf het materiaal voor ontlening en 
meld beschadigingen aan de bib-medewerker. Het 
is verboden om materialen uit te lenen aan iemand 
anders. Je kan maximaal 10 stuks ontlenen. De 
uitleenperiode is vier weken en voor DVD’s twee weken.

Hoe inschrijven?
Stuur een rapportbriefje via 
Prison Cloud  Toekan  Bibliotheek
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Wil je activiteiten volgen? 
De organisatieondersteuner (OO) Marisca & Babette  
staat in voor het organiseren van verschillende 
groepsactiviteiten zoals kaarten, bingo, workshops en 
lezingen. Meer info over activiteiten kan je op Prison 
Cloud terugvinden bij newsflash.

Hoe inschrijven?
Je kan je inschrijven voor deze activiteiten via Prison 
Cloud  Toekan  Activiteiten (JWW Beveren).

Je kan terecht bij Toekan voor  vragen over sport, 
lessen of optredens. 

Voor vragen over sport en optredens stuur je een 
rapportbriefje naar 
Prison Cloud  Toekan  sport.

Voor vragen over lessen en onderwijs stuur je een 
rapportbriefje naar 
Prison Cloud  Toekan  lessen/ onderwijs. 
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Wat kan CGG Eclips doen voor mij ?

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) 
Eclips vzw is er voor jou in de gevangenis als je 
geconfronteerd wordt met psychisch lijden en/of een 
psychiatrische problematiek. Voorbeelden zijn: 
depressieve klachten, stress, angstklachten, je niet goed 
in je vel voelen, … .

Aan de hand van individuele gesprekken gaan zij  
samen met jou op zoek naar een manier om met deze  
moeilijkheden om te gaan. 
De gesprekken zijn vrijwillig en vallen onder het 
beroepsgeheim. Dit laatste betekent dat er geen 
rapportage gebeurt aan justitie en dat ze geen advies 
geven inzake reclassering.

Hoe kan je bij hen terecht?
Dit kan enkel met een doorverwijzing vanuit JWW 
Beveren, PSD, medische dienst of de aalmoezeniers.  

Wil je werken aan je verslaving? 
Heb je een probleem met drugs of alcohol? Zoek dan 
hulp. 

• Je kan terecht bij TANDEM voor meer informatie 
rond drughulpverlening. TANDEM staat voor 
Toeleiding en Aanmelding En Meer.
Je kan bij TANDEM ook terecht voor andere 
informatieve vragen omtrent geestelijke 
gezondheidszorg.

• Heb je een alcoholprobleem en wil je hierover 
praten? Tweewekelijks komen de Anonieme 
Alcoholisten (AA) naar PI Beveren. Het 
groepsgesprek gaat door op dinsdagnamiddag.

Hoe inschrijven?
Stuur een rapportbriefje via Prison Cloud  Toekan  
Trajectbegeleiding (JWW Beveren).
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Heb je dringend nood aan een gesprek?

Weet dat je ook terecht kan bij je trajectbegeleider van JWW Beveren of je PSD’er. 
Laat hen weten dat je naar een telefonische hulplijn hebt gebeld.

Hier luistert iemand naar je 
verhaal: Bel gratis en anoniem 

tele-onthaal op 106. 
Bereikbaar elke dag, 24 

uur per dag. 

Heb je vragen over geweld, 
misbruik, kindermishandeling? 

Spreek er met iemand over. 
Bel gratis en anoniem. 
Bereikbaar elke dag, 

van 9 tot 17 u.

Wil je stoppen met roken? Heb je 
vragen, nood aan ondersteuning? 

Bel dan gratis naar 
Tabakstop op 0800 111 00.  
Bereikbaar elke werkdag 

van 15 tot 19 u.

Vragen over drank, drugs, pillen,  
gamen en gokken? Bel naar de 

druglijn op 078 15 10 20 (je 
betaalt zonaal tarief). 

Bereikbaar elke  
werkdag van 10 tot 

20 u.

Denk je aan zelfmoord?  
Dringend nood aan een gesprek? 

Bel gratis en anoniem naar 
1813. 

Bereikbaar elke dag,  
24 uur per dag.

Heb je vragen over gender,  
seksuele voorkeur? Bel dan gratis 

naar Lumi op 0800 99 533.
Bereikbaar op maandag, 
woensdag en donderdag 

van 18.30 tot 21.15 u.

Ervaar je seksuele  
gevoelens naar  
minderjarigen? Maak 
je je zorgen? Bel gratis 
en in alle anonimiteit 
naar Stop It Now! op  
0800 200 50
Bereikbaar op dinsdag 
(15 tot 19 u.), woensdag 
(9.30 tot 12.30 u.) en  
vrijdag (12 tot 15 u.). 

BEL OF CHAT
BIJ VRAGEN OVER GEWELD
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Creatie en productcoördinatie: afdeling Beleidsinformatie, Communicatie en Kennis
Werkten mee aan dit nummer: Tinneke Voets (JWW Beveren), Gino Campenaerts (De Rode Antraciet), Hannelore 
Vrijders (CGG Eclips), Joke De Clercq (Moderator), Marisca D’Hont (JWW Beveren), Sara De Hantsetter (VOCVO), Elke 
Achtergaele (VDAB) en Dana Mariën (beleidscoördinator).
Foto’s: Gevangenis Beveren
Verantwoordelijke uitgever: Marijke Enghien, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, afdeling Welzijn en 
Samenleving Koning Albert II-laan 35 bus 30, 1030 Brussel
Depotnummer: D/2016/3241/049


