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Inleiding
Op 8 maart 2013 werd het decreet betreffende de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan
gedetineerden bekrachtigd door de Vlaamse Regering. Het decreet geeft een stevigere basis voor de
werking van het Strategisch Plan voor hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Per gevangenis
werd voorzien in het oprichten van een beleidsteam en coördinatieteam, die onder andere instaan
voor de opmaak en uitvoering van een lokaal actieplan.
Voor u ligt het frisse actieplan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 2018-2020, opgemaakt door
de Vlaamse structurele partners van de penitentiaire inrichting Merksplas.
Bij het bespreken van de tussentijdse evaluatie van het vorige actieplan, realiseerden we ons dat veel
doelstellingen on hold werden gezet of bijgestuurd moesten worden. De afgelopen twee jaar kunnen
we omschrijven als een uitdaging. Personeelstekorten bij justitie, de gewelddadige opstand in 2016,
waar veel vernielingen zijn aangebracht en de toename van de complexiteit van de
gedetineerdenpopulatie zorgden voor een spanningsveld. De veiligheid stond en staat voorop, maar
ondanks alle onzekerheden bleven de Vlaamse partners een vaste waarde. We hebben, ondanks alle
belemmeringen, geprobeerd een basisaanbod te realiseren. Intussen bouwen we verder het aanbod
uit. De samenwerking met justitie is ook veranderd. De samenhorigheid is gegroeid.
We breiden verder aan de doelstellingen van het vorige actieplan, maar hebben ook nieuwe
ontwikkelingen en/of inzichten opgenomen. Nieuwe uitdagingen en kansen bieden zich aan en die
benutten we ten volle. Met de opmaak van het nieuwe actieplan is een opening gemaakt voor meer
dynamische veiligheid.
Graag bedank ik alle hulp- en dienstverleners die dag in dag uit zich inzetten voor de gedetineerden.
Maar ook een dankjewel voor de inspanningen, die ze leveren om SAMEN te werken met verschillende
partners en zorg te hebben voor elkaar. Met het nieuwe actieplan hebben we diverse doelen voor
ogen. Ik geloof dat we ze stap voor stap zullen realiseren.
Sara Buelens
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1. Omgevingsanalyse
1.1 Inleiding
Iedere gevangenis kent zijn specifieke context. Daarom staan we even stil bij de context van de
gevangenis Merksplas. We belichten de situering en de factoren, waar we als hulp- en dienstverlening
geen invloed op hebben. Vervolgens schetsen we een beeld van de huidige hulp- en dienstverlening in
de gevangenis Merksplas.

1.2 Situering gevangenis
Historiek
De gevangenis Merksplas werd in 1825 gebouwd als kolonie voor de opvang van bedelaars en
landlopers.
Na WO II evolueerde deze inrichting naar een half open inrichting met gemeenschapsregime. Vandaag
is deze inrichting een gesloten penitentiaire inrichting voor veroordeelden en een beveiligde inrichting
voor “sociaal verweer”, waar geïnterneerden worden gehuisvest. De inrichting beschikt ook over een
psychiatrische crisisafdeling, waar zowel veroordeelden als geïnterneerden tijdens een psychiatrische
crisis terecht kunnen.
De gevangenis Merksplas is sedert 28 januari 1999 beschermd als monument en is gelegen in een
geklasseerd landschap.
Capaciteit en gedetineerdenpopulatie
In 2016 is de capaciteit gedaald van 671 naar 430 plaatsen. De oorzaak van deze daling is de opstand
van 7 mei 2016. De gedetineerdenpopulatie is evenredig gedaald met de capaciteitsvermindering. De
verklaring voor een daling bij de geïnterneerdenpopulatie is de grote doorstroom naar het Forensisch
Psychiatrisch Centrum (FPC) Gent en in de loop van 2017-2018 ook Linkeroever, een doorstroom naar
residentiële voorzieningen en transfers naar andere gevangenissen o.a. door de opstand. Een daling
bij de veroordeelden valt te verklaren door de transfer van ongeveer 170 personen naar andere
gevangenissen door de opstand.
De capaciteit is na de opstand drastisch gedaald door 2 onbewoonbare paviljoenen. Stapsgewijs is de
gedetineerdenpopulatie gestegen door o.a. de instroom van gedetineerden uit de penitentiaire
inrichting Tilburg en andere gevangenissen. Momenteel verblijven er gemiddeld 410 gedetineerden in
de gevangenis van Merksplas.
Een overzicht van typerende kenmerken van de gedetineerdenpopulatie :
•
•
•
•
•

Korter verblijf bij veroordeelden
Een groot gedeelte van de veroordeelden zijn VILO’s (voorlopig in vrijheidsstelling met het oog op
landsverwijdering of Overlevering)
Veel werkers bij de veroordeelden
Meer kwetsbare veroordeelden, met psychische en/of psychiatrische problematieken
Doorstroom van geïnterneerden naar FPC en Mediumsecurity
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•
•
•
•

Nog instroom van geïnterneerden, maar niet gekend publiek, dat ook vrij jong en vaak agressief is.
Minder oudere gedetineerden
Wijziging van het aantal personen met een VAPH-statuut
Toekomstige doelgroep blijft vaag

Hieronder volgt een tabel met cijfergegevens over het statuut en het aantal gedetineerden.

Gedetineerdenpopulatie
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

geïnterneerden

veroordeelden <3 jaar

Veroordeelden >3 jaar

Totaal

Uit de tabel kan je aflezen dat er een lichte afname is van het aantal geïnterneerden. Er is een lichte
stijging van het aantal veroordeelden onder de 3 jaar. Het aantal veroordeelden boven de drie jaar en
de totale gedetineerdenpopulatie zijn vrij stabiel gebleven.
We zoomen even in op de doelgroep geïnterneerden. Sinds het Masterplan internering zien we een
verschuiving, waarbij geïnterneerden in de gevangenissen zoals Merksplas, doorstromen naar diverse
settings. Over instroom en uitstroom in 2018 lees je meer in de onderstaande tabellen.
Tabel instroom geïnterneerden in 2018
Januari

10

Februari

15

Maart

13

April

10

Mei

14

Totaal

62
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Tabel uitstroom geïnterneerden in 2018
Aantal
personen

FPC

APZ

Medium
security

VAPH

ambulant

Overlijden

ET

Achtergebleven
na UV/PV

Overplaatsing
andere
gevangenis

repatriëring

Jan

22

15

3

/

/

/

1

1

1

1

/

Feb

21

11

5

1

/

1

/

/

2

1

/

Maart

31

17

8

4

1

/

/

/

/

/

1

April

19

9

1

5

/

2

/

/

1

/

/

Mei

16

9

2

4

1

/

/

/

/

/

/

Totaal

109

61

19

14

2

3

1

1

4

2

1

Hieronder vind je dezelfde informatie over uitstroom van geïnterneerden, maar in een cirkeldiagram.

Uitstroom geïnterneerden januari-mei 2018
9; 8%
3; 3%
2; 2%

14; 13%

61; 56%

19; 18%

FPC

APZ

Medium security

VAPH

Ambulant

andere
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Populatieverschuiving
Sinds augustus 2017 startte de uitstroom naar het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) in
Antwerpen (Linkeroever). Daarnaast stromen ook veroordeelden binnen vanuit overbevolkte
arresthuizen. We merken ook een stijging op van het aantal veroordeelden met een psychische en/of
psychiatrische problematiek. Zij worden geplaatst in geïnterneerdenpaviljoenen, waar ook het
zorgteam aanwezig is. De stijgende tendens van het aantal veroordeelden met een psychische en/of
psychiatrische problematiek was al in 2016 waarneembaar. Trajectbegeleiding van CAW De Kempen
(JWT) signaleerde al in die periode over de toename van een doelgroep van psychisch zwakkere en
maatschappelijk kwetsbare veroordeelden. In de loop van 2017 richten zij een werkgroep ‘Gedeelde
Zorg’ op. CAW de Kempen maakt samen met CGG en justitie denkoefeningen gemaakt over het
vervullen van de noden en behoeften van deze doelgroep.
Een andere doelgroep, dat al enkele jaren in de penitentiaire inrichting Merksplas wordt opgevolgd,
zijn oudere gedetineerden. Door de uitstroom van geïnterneerden naar het FPC of mediumsecurityinstellingen, zien we een daling in de leeftijdscategorie 60 plussers bij de geïnterneerden.
Tabel oudere gedetineerden (50 en 60 plussers) in 2017 en 2018.
2017

2018

2017

2018

50 plussers

50 plussers

60 plussers

60 plussers

veroordeelden

3

20

12

17

geïnterneerden

25

23

10

6

TBS’ers

/

2

4

5

Totaal

28

45

26

28

Infrastructuur
Heel wat gebouwen en wandelkoeren zijn vernield door de opstand van 7 mei 2016. Twee
bewonerspaviljoenen zijn door de brand niet meer bewoonbaar. Paviljoen F was naast een
geïnterneerdenpaviljoen ook een dienstencentrum waar Vlaamse partners hun aanbod konden
aanbieden. Het dienstencentrum bestond uit een leslokaal, een therapielokaal, een sportruimte en
een polyvalente ruimte.
In het Masterplan III (2016) van minister Geens wordt de renovatie vermeldt van de bestaande site tot
een gevangenis die plaats biedt voor 400 gedetineerden met een aangepast profiel (lang gestraften,
oudere gedetineerden, gedetineerden met specifieke psychische aandoeningen, … ).
Anno 2018 staan we niet veel verder. De beide paviljoenen kunnen niet meer gebruikt worden. De
lokalen die we voor het groepsaanbod gebruiken kunnen we niet als volwaardig leslokaal of bibliotheek
beschouwen. Er zijn geen sportvelden of een overdekte sporthal. Voor de individuele hulp verleners is
er vaak een tekort aan burelen/gespreksruimtes. Er zijn afspraken gemaakt, maar het blijft vaak zoeken
naar een gesprekslokaal.
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In 2019 starten naar alle waarschijnlijkheid de renovatiewerken. Dit wordt een werk van lange adem.
4 fases, verdeeld over 8 jaar, waarbij alle paviljoenen, werkhuizen, het hoofdgebouw, … een nieuw
uitzicht en invulling krijgen. Zo komt er onder andere een dienstencentrum, waar het groepsaanbod
kan plaatsvinden.

1 .3 Aanbod hulp- en dienstverlening
Om een kwaliteitsvol hulp- en dienstverleningsaanbod te realiseren vanuit de Vlaamse overheid, is er
nood aan een goede samenwerking en overlegstructuur. Die samenwerking wordt concreet gemaakt
binnen een aantal overlegorganen. Elke gevangenis heeft een coördinatie- en beleidsteam. De
beleidscoördinator zit de beide teams voor.
Het coördinatieteam (CORT)
Het CORT bestaat uit vaste leden en bespreekt de planning, de uitwerking en evaluatie van het aanbod.
De volgende partners sluiten 1 keer per maand aan: sportfunctionaris, cultuurfunctionaris, individueel
trajectbegeleidster VOCVO, VDAB detentieconsulente en een attaché-gevangenisdirecteur. Het CORT
komt tweewekelijks samen.
Samenstelling CORT 2018:
Beleidscoördinator
2 organisatie-ondersteuners
Onderwijscoördinator
De onderwijscoördinator werkt 50 % in de penitentiaire inrichting Merksplas en 50% in de gevangenis
van Wortel. VOCVO heeft een individuele leertrajectbegeleider aangeworven voor drie Kempische
gevangenissen, waarvan 10% voor Merksplas.
Sinds mei 2018 werkt een nieuwe organisatie-ondersteuner in een vervangingscontract. De 2 OO’ers
werken beide 70% in de gevangenis van Merksplas.
Zowel de sportfunctionaris als de cultuurfunctionaris van DRA werken 30% in Merksplas. In maart 2018
is de nieuwe cultuurfunctionaris gestart, die ook een opdracht heeft in de gevangenis Turnhout.
In het schooljaar 2017-18 zijn geen sportstagiaires van het ROC Tilburg gestart. Er heeft wel een
stagiaire van de Thomas More Turnhout stage gelopen bij DRA sportfunctionaris.
In 2017 is een voltijdse nieuwe VDAB detentieconsulente gestart.
Het Coördinatieteam Plus ( CORT PLUS)
Het CORT PLUS bestaat uit de leden van het CORT en het CGG, TB, penitentiair adjudant en
gevangenisdirectie. Afhankelijk van de agenda worden andere Vlaamse partners ook uitgenodigd. Het
CORT PLUS is opgestart sinds 2016 en is een forum om te signaleren en staat ook in voor de opvolging
en uitvoering van het actieplan.
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Het beleidsteam
Het beleidsteam komt twee keer per jaar samen. Het beleidsteam neemt beleidsbeslissingen en maakt
het actieplan op met strategische en operationele doelstellingen. Ze zijn ook verantwoordelijk voor de
evaluatie en de bijsturing van het actieplan. De gemandateerde leden van het beleidsteam bepalen of
ze mee kiezen voor de concrete uitwerking en inzetbaarheid van personeel bij de totstandkoming van
bepaalde acties.
Samenstelling 2018:
Beleidscoördinator
Attaché gevangenisdirecteur
Onderwijscoördinator
Teamverantwoordelijke OO CAW De Kempen
Organisatie-ondersteuner
Adjunct-directeur CGG
Provinciaal expert VDAB
Cultuurfunctionaris DRA
Ander overleg: werkgroepen en stuurgroepen
•
•
•
•
•
•
•
•

‘Coachingsteam TB-PSD Veroordeelden’ en in de toekomst ook PSD geïnterneerden opgestart in
2018
‘Werkgroep Weg naar werk’ opgestart in sinds 2018
‘Werkgroep onthaal’ opgestart in 2018
Werkgroep herstel
Werkplekleren
Planningsvergadering onderwijs
Beleidsvergadering ABAGG-Justitie
Stuurgroep Liever Actiever

Het aanbod van naderbij bekeken
Na de opstand van 7 mei 2016 was het onmogelijk om het groepsaanbod terug op te starten. Het CORT
lichtte gedetineerden in over het annuleren van het groepsaanbod tot aan de zomer. Individuele
hulpverleningsgesprekken kwamen langzaam op gang. Om toch iets te kunnen betekenen voor
gedetineerden, bekeken we de optie om een individueel aanbod op cel aan te bieden. Het
keuzeformulier werd geboren. Het is een instrument waarbij gedetineerden kunnen kiezen uit één of
meerdere activiteiten zoals zelfstudie, fitness tussen muren, kruiswoordraadsels, sudoku of
kleurplaten voor volwassenen. Een ontdekkingspakket en een brochure ‘Rust op cel’ werden
toegevoegd. Gedetineerden met klachten zoals angstverschijnselen, slaapklachten,
ademhalingsmoeilijkheden kunnen aan de hand van relaxatietechnieken meer rust vinden op cel. In
de loop van 2018 werd de brochure ge-update door studenten van de Thomas More Hogeschool Geel.
Het keuzeformulier wordt nog steeds gebruikt en komt tijdens stakingsperiodes van pas.
Slachtofferhulp, een deelwerking van CAW De Kempen, speelde een belangrijke rol de eerste maanden
na de opstand. Al na één week sinds de opstand werd een multidisciplinair overleg georganiseerd. Het
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aanbod van Slachtofferhulp bestond uit infosessies voor rechtstreekse slachtoffers, 480 postpakketten
versturen naar alle personeelsleden, individuele hulpverlening aan bieden bij het stellen van de
burgerlijke partij en traumaverwerking van geïnterneerden.
De Rode Antraciet organiseerde yoga voor de rechtstreekse slachtoffers en nadien werd dit aanbod
uitgebreid voor andere doelgroepen.
Na de opstand werd een streng veiligheidsregime gehanteerd. In diezelfde periode werd ook de
rationaliseringsoefening doorgevoerd in de gevangenissen. De impact van beide zijn nauw verweven
met elkaar :
•
•
•
•
•

Afschaffing vormingsagent/agent dienstencentrum
Afschaffen van de sportmonitoren
Wandelingen: uren van de activiteiten moesten herbekeken worden door gewijzigde wandeluren
per paviljoen.
Geen optie meer om een aanbod op de wandelingen te organiseren, bijvoorbeeld voetbaltoernooi.
Geen bezoekvrijwilligers ’s avonds

Sinds de uitvoering van het actieplan 2016-18 zien we de volgende tendensen voor het hulp- en
dienstverleningsaanbod:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onderwijs: niet meer kunnen inrichten van praktijkvakken en werkplekleren verkennen
Vernieuwende aanpak onderwijs: kortere modules, meer gewerkt rond het thema werk, link met
DRA ( module al sportend Nederlands leren)
Bibliotheek: toegankelijker maken van de bibliotheekwerking
CGG doet geen groepsaanbod meer, maar enkel individuele gesprekken
CAW De Kempen (JWT) heeft meer aandacht voor het thema gezondheid en bouwt een netwerk
uit
Het thema tewerkstelling binnen de muren komt (terug) op de agenda
Thema herstel staat terug op de agenda
Aanbod uitwerken voor veroordeeldenpaviljoenen A en Abis
Opstarten van een onthaalbeleid voor gedetineerden
Opstart van Tandem ( vroegere CAP) en AA als nieuwe structurele Vlaamse partners

Een overzicht van het aanbod 2018
Welzijn
• Individuele trajectbegeleiders JWT – enkel veroordeelden
• Individueel bezoekvrijwilligers op wekelijkse basis
• Individueel keuzeformulier voor een individueel aanbod op cel
•

Vrijwilligersprojecten: om de 14 dagen
o
o
o

•

Pav V – zaal 1 ( oudere, zwakke gedetineerden)
Pav C + E (geïnterneerdenpaviljoenen)
Kwetsbare veroordeelden

Vrijwilligersactiviteiten
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o

Crea-avond ( 1 keer per maand gemengd veroordeelden en geïnterneerden), spellenavond
( 1 keer per maand veroordeelden en geïnterneerden), bingo-avond ( 1 keer per maand :
beurtelings georganiseerd voor veroordeelden en geïnterneerden), 3x themaquiz ( op
jaarbasis gemengd ) , kookworkshops ( 1 keer per maand gemengd doelgroepen)

•

Gezondheidsinitiatieven
Tabakoloog, samenwerking met LOGO Kempen verkennen (ad hoc activiteiten die in de toekomst
structureel aangeboden zullen worden).

•

Herstelgerichte activiteiten
o

Moderator, RETOER, infosessie herstelfonds, herstelgerichte films, Music for life,
Traliepost, Schrijfmarathon Amnesty International, kinderbezoek, partnerdiner,
valentijnsactiviteit, Valentijnsroosjes, familiedag

•

Project ‘Rust op cel’ met de Thomas More Hogeschool Geel en CAW De Kempen (JWT) is gestart
op 8 februari voor 12 weken. Eindresultaat werd gepresenteerd op 17 mei 2018.

•

De Vlaamse partner DVC ’t Zwart Goor, die een begeleidingsrol opneemt voor geïnterneerden
met een mentale beperking, bereidt zich voor op een uitval van de bewoners op de Haven. Zij
bekijken onder andere wat de mogelijkheden zijn om te werken aan rechtstreeks toegankelijke
hulp (RTH) aan veroordeelden met een mentale beperking. Ook worden vragen gesteld naar de
begeleiding van deze doelgroep in het FPC. Het is vrij onduidelijk voor het (bewakend en nietbewakend) personeel hoe het FPC gaat werken en wat de toekomst brengt voor de gedetineerden.
Uitstroom van cliënten van De Haven sinds 16 oktober 2017 tot op heden
Uitstroom van De Haven

Aantal cliënten

FPC Antwerpen of Gent

22

Reguliere VAPH: Amanis, Limes, Itinera

2

Medium-security Rekem, Zelzate, Bierbeek 13
Andere Psychiatrische voorzieningen

9

Einde straf en vrij

3

IOP en ondertussen terug opgesloten in de 2
gevangenis Merksplas
Overleden

1

Totaal

52

De capaciteit op De Haven bedraagt 61 plaatsen waarvan:
Beschikbare plaatsen
• 34 plaatsen op duo-kamers
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•

21 plaatsen mono
Totaal 55 plaatsen, waarvan 45 plaatsen ingevuld zijn:
o 18 cliënten met statuut: geïnterneerd + VAPH, PVF-lijst of vroeger erkend met PEC
o 13 cliënten: geïnterneerd maar zonder erkenning bij VAPH
o 2 cliënten: veroordeeld +VAPH
o 7 cliënten: veroordeeld maar zonder erkenning VAPH
• 3 “open” plaatsen. Momenteel bezetten 3 bewoners - die absoluut een mono-kamer nodig
hebben - alleen een duo-kamer.
• 5 cliënten die kunnen opgenomen worden vanaf de stakingsacties voorbij zijn (1 VAPH/4 nietVAPH)
Niet beschikbare plaatsen
• 1 kamer voorbehouden voor schrijver (geïnterneerd/niet-VAPH)
• 1 mono-kamer onbruikbaar
• + aantal duo-kamers die gebruikt worden als mono-kamer omdat de cliënten nood hebben
aan mono-kamer
Aantal begeleidingen door ABAGG buiten paviljoen de Haven:
• 3 veroordeelden met vermoeden van handicap in de gevangenis Merksplas + 1 veroordeelde
met VAPH-erkenning
• 2 geïnterneerden waarvan één met en één zonder VAPH-erkenning
Gezondheid
•
•
•
•

AA: vaste poule van 8 personen vanaf 1 februari 2018 2 keer per maand. Instroom mogelijk na een
individuele kennismaking
Tandem: op heden 23 aanmeldingen
CGG: veroordeelden individueel aanbod door 2 CGG medewerkers voor 12 personen. 6
geïnterneerden kunnen enkel aangemeld worden in overleg met het zorgteam.
Project Voeding en gezondheid op paviljoen de Haven: actieplan opgemaakt door de
beleidscoördinator en de zorg/ABAGG over gezonde voeding en beweging voor personen met een
beperking en/of psychische problematiek.

Onderwijs
•
•
•
•

Huidige groepsaanbod: hulpkok, bedrijfsbeheer, ICT opleidingen, Engels, Nederlands voor
anderstaligen, maatschappelijke oriëntering (VCA, werk zoeken en cursus Op vrije voeten)
Voorbereiding werkplekleren de module ‘retouches’ vanaf september 2018, ter vervanging van de
praktijkopleidingen.
Individueel aanbod: leertrajectbegeleiding (examencommissie, doorverwijzing naar aanbod
binnen en buiten de gevangenismuren, onderwijstransfers, …)
Studiegroep: voor gedetineerden die zelfstandig Nederlands willen leren.
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Sport
•

•
•
•
•

Geen sportstagiaires ROC Tilburg in het schooljaar 2017-2018, wel in februari-maart 2018 een
stagiair van de Thomas More Hogeschool Turnhout voor een inzet in meerdere gevangenissen
Noorderkempen
Fitness met een zelfregulerende werkwijze op paviljoen A, ABIS, C & V. Momenteel geen fitness op
paviljoen E, wegens geen begeleiding
Voetbal (en basketbal) tijdens wandelmomenten (zelfregulerende werkwijze paviljoen A, ABIS, C,
E en V)
Yoga voor- en najaar 2018 voor veroordeelden en geïnterneerden
Deelname van zorgwerking aan ‘Samen gezellig tafelen en bewegen’ in 2018 voor geïnterneerden

Cultuur
•
•
•
•

Filmprojecten Buiten Beeld en Behind the Scenes in samenwerking met MOOOV.
Kunstproject: Kunst aan de bomen
Toiletpoëzie
Bibliotheek in samenwerking met de Bibliotheek Turnhout: er is een centrale bibliotheek op
paviljoen C met non-fictieboeken en cd’s. De fictieboeken staan op de paviljoenen in een
bibliotheekkast.

Tewerkstelling
•
•

Individuele begeleiding door de VDAB-detentieconsulente
VOKANS : assessments -en oriëntatiebegeleiding voor werk: individueel aanbod . 40 tal
begeleidingen in 2017 in de 4 gevangenissen in de Noorderkempen

2. Actieplan 2018-2020
2.1 Inleiding
In uitvoering van het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van de hulp- en
dienstverlening aan gedetineerden werd aan elk beleidsteam gevraagd om op uiterlijk 15 juni 2018 zijn
lokaal actieplan aan de gemengde commissie te bezorgen.
Het beleidsteam heeft op 14 mei 2018 de koers van het nieuwe actieplan vastgelegd.
We onderscheiden 4 strategische doelstellingen, waarvan drie scherper geformuleerd zijn uit het
vorige actieplan. Het gaat om doelstellingen, die deel uitmaken van de dagdagelijkse werking binnen
de gevangenismuren, maar waarvan de relevantie blijft. Een nieuw speerpunt is het onthaal van
gedetineerden. Dit thema is altijd onderbelicht geweest, ook bij justitie. Het belang van een goed
onthaal wordt nu ter harte genomen.
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2.2 Missie, doelstellingen en opdrachten
De missie van de Vlaamse Regering met betrekking tot de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden
luidt als volgt:
“De Vlaamse Gemeenschap waarborgt het recht van alle gedetineerden en hun directe sociale
omgeving op een integrale en kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening zodat ze zich kunnen ontplooien
in de samenleving.”
•
•
•
•
•

•

Alle gedetineerden: beklaagden, veroordeelden, geïnterneerden.
Directe sociale omgeving: familieleden, vrienden en andere naastbestaanden.
Recht: enkel recht op vrijheid is ontnomen, hun andere rechten blijven zij behouden zo ook
het recht op de hulp- en dienstverlening. Gedetineerden zijn volwaardige burgers.
Integraal: hulp- en dienstverlening over verschillende levensdomeinen heen d.w.z. niet vanuit
één domein maar domeinoverstijgend.
Kwaliteitsvol: het gaat om efficiënte en effectieve hulp- en dienstverlening waarbij dezelfde
kwaliteitsstandaard gehanteerd wordt als t.a.v. de reguliere hulp- en dienstverlening op
verschillende niveaus. De hulp- en dienstverlening is op maat van de gedetineerde waarbij zij
rekening houdt met vragen, behoeften en mogelijkheden van de gedetineerden alsook met de
tijdsdimensie (fase van het detentieverloop en fase van persoonlijke ontwikkeling van de
gedetineerde. Op niveau van de gevangenis betekent dit het aanbieden van toegankelijke
hulp- en dienstverlening die afgestemd is op mekaar en op de populatie in de gevangenis.
Ontplooien in de samenleving: niet enkel gericht op re-integratie, maar ook op
zelfontplooiing/ontwikkeling (tijdens detentie)

De doelstellingen van hulp- en dienstverlening zijn:
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 de 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.
Om de bovenstaande doelstellingen te realiseren zijn vijf opdrachten omschreven:
1° de uitbouw van een kwaliteitsvol en integraal hulp- en dienstverleningsaanbod;
2° de bekendmaking van het aanbod en het motiveren gedetineerden om er aan te participeren;
3° de ontwikkeling en implementatie van samenwerkingsmodellen en organisatievormen om tot een
optimale inbedding en integratie van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest in de
gevangenissen te komen met het oog op de grootst mogelijke efficiëntie en effectiviteit van een
integraal aanbod hulp- en dienstverlening;
4° een draagvlak creëren om hulp- en dienstverlening aan gedetineerden te organiseren bij de
betrokken actoren, de belanghebbenden en de samenleving;
5° de implementatie, in samenwerking met de betrokken actoren, van een personeels- en
organisatieontwikkelingsbeleid ter ondersteuning van de hulp- en dienstverlenende actoren.
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Vanuit bovenstaande missie en visie kwam het beleidsteam tot de gezamenlijke beleidskeuzes. In de
periode december 2015 – februari 2016 werden prioriteiten benoemd en uitgeschreven in
actiefiches.

2.3 Strategische keuzes, operationele doelstellingen en acties 2018-2020
Op basis van de evaluatie van de actieplannen 2013-2015 en 2016-2018, het strategisch plan 20152020 en de achterliggende missie en visie heeft het beleidsteam een aantal prioritaire thema’s
uitgedrukt in doelstellingen en acties. We onderscheiden 4 strategische doelstellingen.
SD 1 We willen een cultuur creëren waarin elke partner een rol opneemt in het uitbouwen van een
integrale samenwerkingsstructuur.
OD 1 We bouwen verder aan de samenwerkingsverbanden met elkaar -Vlaamse partners en justitiedoor te informeren en af te stemmen met elkaar.
OD 2. Het versterken van het groeiend raakvlak tussen hulp- en dienstverlening en justitie.
OD 3 We blijven sterk inzetten op dialoog en samenwerking tussen de Vlaamse partners.

SD 1 We willen een cultuur creëren waarin elke partner een rol opneemt in het uitbouwen van een
integrale samenwerkingsstructuur.
OD 1.1 We bouwen verder aan de samenwerkingsverbanden met justitie door te informeren en af te
stemmen met elkaar.
Actie 1
Indicator
Trekker
Gerealiseerd
Timing
Toelichting

Informeren over de taken en opdrachten van de leden van het
coördinatieteam door het CORT Plus
Het aantal bijeenkomsten van het CORT op KO-overleggen
VOCVO + BC

2018-2020
Verderzetting van vorige actieplannen met name 2014-2015 en 2016-2018.
In 2017 heeft het CORT een kennismakingsspel ontworpen en succesvol
uitgetest voor ploegcheffen en de directie van paviljoen V. Dit instrument
willen we toepassen voor andere paviljoenen.
In welke mate werd de doelstelling gerealiseerd?
Gerealiseerd
Knelpunten
Verderzetting
Actie 2
Informeren en betrekken van justitiepersoneel over het structurele aanbod
van de hulp- en dienstverleners.
Indicator
Aansluiten van het CORT Plus op bestaande overlegfora van Justitie en/of
Vlaamse partners
Trekker
Beleidscoördinator + CORT PLUS
Gerealiseerd
Timing
2018-2020
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Toelichting

Door de wijzigende doelgroep wordt meer samengewerkt met de PSD
geïnterneerden, die de kwetsbare veroordeelden opvolgen, de zorg en
ABAGG. De komende periode zal meer aandacht geschonken worden aan
onderlinge afstemming.
In welke mate werd de doelstelling gerealiseerd?
Gerealiseerd
Knelpunten
Verderzetting
Actie 3
Inzetten op een goede samenwerking van het CORT en het dienstencentrum
Indicator
Nota over de afstemming van opdrachten tussen het CORT en het
dienstencentrum.
Trekker
OO en OC
Gerealiseerd
Timing
2018-2020
Toelichting
Het dienstencentrum staat in voor de bewegingen in de gevangenis.
Daarnaast vervullen zij ook nog een rol voor de gevangenisbibliotheek. Het
CORT vindt het opportuun om met het dienstencentrum af te stemmen naar
aanleiding van personeelswissels en elkaars werking beter te leren kennen.
In welke mate werd de doelstelling gerealiseerd?
Gerealiseerd
Knelpunten
Verderzetting
OD 1.2 Het versterken van het groeiend raakvlak tussen hulp- en dienstverlening en justitie.
Actie 1
Indicator
Trekker
Gerealiseerd
Timing
Toelichting

Ondersteunen en opvolgen van sleutelfiguren (bewakend kader) op de
werkvloer.
Overleg met de sleutelfiguren
VOCVO en DRA

2018-2020
Sinds de opstand in 2016 zijn we sleutelfiguren verloren door een mutatie
naar een andere gevangenis. We hebben nieuwe sleutelfiguren gevonden,
maar moeten die nog laten inwerken en gemobiliseerd krijgen voor het
onderwijsaanbod.
In welke mate werd de doelstelling gerealiseerd?
Gerealiseerd
Knelpunten
Verderzetting
Actie 2
Het concept sleutelfiguren uitwerken voor andere domeinen van de Vlaamse
Gemeenschap zoals welzijn en cultuur.
Indicator
De uitgeschreven taken en competenties van de sleutelfiguren
Trekker
OO en DRA
Gerealiseerd
2018-2019
Timing
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Toelichting

We willen het concept sleutelfiguren uitwerken voor andere domeinen.
Blijkbaar zijn deze personen door justitie reeds aangeduid. Belangrijk is het
uittekenen van de rol van deze sleutelfiguren.
In welke mate werd de doelstelling gerealiseerd?
Gerealiseerd
Knelpunten
Verderzetting
Actie 3
Organiseren van draagvlakversterkende activiteiten door Vlaamse partners
voor justitie
Indicator
1. Organiseren van een voetbalpronostiek WK Voetbal 2018
2. Organiseren van een wafelenbak
Trekker
BC en DRA in samenwerking met het CORT
Gerealiseerd
Timing
2018-2020
Toelichting
Het CORT PLUS neemt verschillende initiatieven om de samenwerking
positief te bevorderen. We streven er naar om op een creatieve manier een
grotere visibiliteit en erkenning te bewerkstellingen in de penitentiaire
inrichting Merksplas.
In welke mate werd de doelstelling gerealiseerd?
Gerealiseerd
Knelpunten
Verderzetting
OD 1.3 We blijven sterk inzetten op dialoog en samenwerking tussen de Vlaamse partners.
Actie 1

Verkennen van de mogelijkheden om de informatiedoorstroom te
verbeteren.
Indicator
Verslaggeving CORT PLUS
Trekker
CAW De Kempen en BC
Timing
Najaar 2018
Toelichting
Momenteel is er nog heel wat informatie van de werkwijze van Vlaamse
partners, dat niet altijd op een efficiënte manier wordt uitgewisseld. We
willen manieren zoeken om dit op een heldere en efficiënte wijze te
bevorderen. Bijvoorbeeld een stand van zaken van wachtlijsten bij partners.
In welke mate werd de doelstelling gerealiseerd?
Gerealiseerd
Knelpunten
Verderzetting
SD 2 Het aanbod van hulp- en dienstverlening is (beter) afgestemd met het aanbod in de
samenleving, rekening houdende met de noden en behoeften van diverse doelgroepen binnen de
penitentiaire inrichting Merksplas.
OD 1 Het afstemmen van het aanbod binnen de muren met het aanbod in de samenleving.
OD 2 Inspelen op de maatschappelijke zorgbehoeften door een kwaliteitsvol aanbod te realiseren
voor diverse gedetineerdenpopulatie.
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OD 3 Het betrekken van gedetineerden bij het ontwikkelen van het hulp- en dienstverleningsaanbod
in de penitentiaire inrichting Merksplas.
OD 4 Het toegankelijker maken van de bibliotheekwerking, zodat gedetineerden op een vlotte
manier hier gebruik van kunnen maken.
SD 2 Het aanbod van hulp- en dienstverlening is (beter) afgestemd met het aanbod in de samenleving,
rekening houdende met de noden en behoeften van diverse doelgroepen binnen de penitentiaire
inrichting Merksplas.
OD 2.1 Het afstemmen van het aanbod binnen de muren met het aanbod in de samenleving.
Actie 1
Indicator
Trekker
Gerealiseerd
Timing
Toelichting

Initiëren van een vernieuwende aanpak van het onderwijs in de Kempische
gevangenissen.
Verslaggeving planningsvergadering onderwijs
VOCVO

2018-2020
De Kempen als 1 ‘school’ percipiëren met 4 campussen. Intakes zullen plaats
vinden over de gevangenismuren heen. Doelstelling is om meer opties
bieden voor gedetineerden en te werken aan trajecten.
Er zal een conceptnota opgemaakt worden door de OC ’s van de
Noorderkempen: Wat is het aanbod? Welke richting wil het VOCVO uitgaan?
Aanpassing op maat van de gevangenissen uitwerken.
In welke mate werd de doelstelling gerealiseerd?
Gerealiseerd
Knelpunten
Verderzetting
Actie 2
Het signaleren van de nood aan digitalisering in de penitentiaire inrichting
Merksplas bij justitiepartner en andere Vlaamse partners.
Indicator
Nota planningsvergadering onderwijs
Trekker
VOCVO
Gerealiseerd
Timing
2018-2020
Toelichting
Een toegenomen informatisering heeft ons functioneren als mens ingrijpend
veranderd. Dit impliceert ook nieuwe omgangs- en hulpverleningsvormen die
behoren tot de leefwereld van vele cliënten. ICT-toepassingen en sociale
media spelen een groeiende rol in diverse domeinen, zowel in de
communicatie met de cliënt, tussen hulp- en dienstverleners onderling.
Ze scheppen ook nieuwe mogelijkheden zoals online-methodieken in
hulpverlening. Deze evolutie maakt het belang van digitale vaardigheden
voor de burger steeds groter en houdt dus tegelijkertijd een toenemend
risico in op digitale uitsluiting die de bestaande uitsluiting op andere
domeinen van het leven nog kan versterken.
In welke mate werd de doelstelling gerealiseerd?
Gerealiseerd
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Knelpunten
Verderzetting
Actie 3
Indicator
Trekker
Gerealiseerd
Timing
Toelichting

Verkennen van lokale culturele partners om meer linken te leggen met de
samenleving.
Overleg met lokale culturele partners
DRA

Vanaf juni 2018
DRA wil de link binnen-buiten leggen door meer samen te gaan werken met
lokale culturele partners in de Kempen. We gaan zowel lokale initiatieven
binnen de Kolonie verkennen als culturele partnerorganisaties die in de
brede Kempen zijn gevestigd. We hopen hier mee een tweerichtingsverkeer
te creëren waarbij de gedetineerden iets kunnen betekenen voor de
samenleving en de samenleving een aanbod binnen de muren kan
aanbieden.
In welke mate werd de doelstelling gerealiseerd?
Gerealiseerd
Knelpunten
Verderzetting
Actie 4
Ingaan op opportuniteiten, waardoor initiatieven van buiten de muren,
mogelijkheden bieden om ontwikkeld te worden in de gevangenis.
Indicator
Verkennende gesprekken met lokale welzijnspartners
Trekker
CAW De Kempen en BC
Gerealiseerd
Timing
2018-2020
Toelichting
Aandachtig blijven om andere (welzijns)partners te betrekken in de
gevangeniscontext. Gedetineerden hebben het recht om op een
gelijkwaardige manier hulp- en dienstverlening te krijgen.
In welke mate werd de doelstelling gerealiseerd?
Gerealiseerd
Knelpunten
Verderzetting
OD 2.2 Inspelen op de maatschappelijke zorgbehoeften door een kwaliteitsvol aanbod te realiseren
voor de diverse gedetineerdenpopulatie.
Actie 1

Blijvend inzetten op de noden en behoeften van psychisch kwetsbare
veroordeelden.
Nota’s van de werkgroep gedeelde zorg
CAW De Kempen – werkgroep gedeelde zorg

Indicator
Trekker
Gerealiseerd
Timing
2018-2020
Toelichting
In de loop van 2016
In welke mate werd de doelstelling gerealiseerd?
Gerealiseerd
Knelpunten
Verderzetting
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Actie 2
Indicator
Trekker
Gerealiseerd
Timing
Toelichting

We zetten meer in op een hulp- en dienstverleningsaanbod voor
veroordeeldenpaviljoenen A en Abis.
BC + CORT

2018-2020
Op vraag van justitie bekijkt het CORT PLUS welk aanbod we kunnen voorzien
voor de veroordeelden op paviljoen A en Abis. Deze doelgroep bereiken we
niet voldoende.
In welke mate werd de doelstelling gerealiseerd?
Gerealiseerd
Knelpunten
Verderzetting
OD 2.3 Het betrekken van gedetineerden bij het ontwikkelen van het hulp- en
dienstverleningsaanbod in de penitentiaire inrichting Merksplas.
Actie 1
Indicator

Het organiseren van focusgroepen.
De georganiseerde focusgroepen

Trekker
Gerealiseerd
Timing
Toelichting

DRA

Trekker
Gerealiseerd
Timing
Toelichting

DRA

2019
Focusgroepen stonden al in het actieplan 2016-18 maar is niet gerealiseerd
wegens de moeilijke context in 2016-2018. We willen graag via deze
methodiek meer inbreng vanuit de doelgroep, zodat we meer vraaggericht
aan de slag kunnen gaan met het CORT.
In welke mate werd de doelstelling gerealiseerd?
Gerealiseerd
Knelpunten
Verderzetting
Actie 2
De aanbevelingen uit het Europees project van De Rode Antraciet (PAC)
zullen vertaald worden naar de penitentiaire inrichting Merksplas.
Indicator
CORT verslag

2020
Het PAC heeft als insteek te zorgen voor de nodige inspiratie, tools
en knowhow om daadwerkelijk iets met het thema ‘participatie van
gedetineerden’ te doen.
In welke mate werd de doelstelling gerealiseerd?
Gerealiseerd
Knelpunten
Verderzetting
Actie 3
We blijven de noden en behoeften van gedetineerden, vanuit individuele
hulpverleningscontacten, signaleren aan het CORT.
Indicator
Nota’s CORT
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Trekker
Gerealiseerd
Timing
Toelichting

CAW De Kempen en BC

2019
Als het CORT, dat voornamelijk een groepsaanbod uitwerkt, vanuit de
individuele hulpverleners meer input krijgt aan de hand van signalen over
noden en behoeften, dan kan er meer een aanbod op maat van de
gedetineerdenpopulatie gewerkt worden. Trajectbegeleiding en organisatieondersteuners werken al op die manier. Maar ook andere partners zoals
CGG, VDAB, Moderator, Tandem kunnen deze good practice delen met het
CORT.
In welke mate werd de doelstelling gerealiseerd?
Gerealiseerd
Knelpunten
Verderzetting
OD 2.4 Het toegankelijker maken van de bibliotheekwerking, zodat gedetineerden op een vlotte
manier hier gebruik van kunnen maken.
Actie 1
Indicator
Trekker
Gerealiseerd
Timing
Toelichting

Een werkgroep bibliotheek opstarten
Nota’s van de werkgroep
DRA en BC

Vanaf juli 2018
De bibliotheek bereikt weinig gedetineerden en heeft een te kleine ruimte. Er
is geen overzicht meer wie welke boeken heeft ontleend door het oude
systeem, dat nog geldt op de paviljoensbibliotheken met de fictieboeken.
In welke mate werd de doelstelling gerealiseerd?
Gerealiseerd
Knelpunten
Verderzetting

SD 3 We streven naar een integrale aanpak van een onthaalbeleid, dat gedragen wordt door alle
Vlaamse partners.

OD 1 Het ontwikkelen van een onthaalbeleid voor alle gedetineerden.

SD 3 We streven naar een integrale aanpak van een onthaalbeleid, dat gedragen wordt door alle
Vlaamse partners.
OD 3.1 Het ontwikkelen van een onthaalbeleid voor alle gedetineerden.
Actie 1
Indicator
Trekker
Gerealiseerd

Het uitschrijven van een onthaalprocedure voor alle gedetineerden
Nota onthaalbeleid
BC
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Timing
Toelichting

18 Juni 2018 startdatum werkgroep onthaal
We willen een onthaalprocedure uitschrijven, aangezien dit op heden nog
niet ontwikkeld is. Hiermee willen we een snellere toeleiding en betere
toegankelijkheid van het reguliere aanbod voorzien.
In welke mate werd de doelstelling gerealiseerd?
Gerealiseerd
Knelpunten
Verderzetting
Actie 2
Het uitwerken van een onthaalbrochure en onthaalmap voor alle
gedetineerden.
Indicator
De onthaalbrochure en onthaalmap
Trekker
VOCVO
Gerealiseerd
Timing
Najaar 2018
Toelichting
De onthaalbrochure willen we op een heel laagdrempelige manier
ontwikkelen zodat we een ruime doelgroep kunnen bereiken. We denken
aan de grote groep anderstaligen, maar ook personen met een
kwetsbaarheid of beperking.
In welke mate werd de doelstelling gerealiseerd?
Gerealiseerd
Knelpunten
Verderzetting
Actie 3
Uitwerken van een groepsonthaal met het CORT voor veroordeelden
Indicator
Verslaggeving werkgroep onthaal
Trekker
OO
Gerealiseerd
Timing
Najaar 2018
Toelichting
Het groepsonthaal zou maandelijks ingepland worden en georganiseerd
worden door hulp- en dienstverleners. Het CORT wil kort-op-de-bal spelen
en gedetineerden zo snel mogelijk wegwijs bieden in het landschap van de
hulp- en dienstverlening.
In welke mate werd de doelstelling gerealiseerd?
Gerealiseerd
Knelpunten
Verderzetting

SD 4 Tewerkstelling binnen de gevangenismuren in beeld brengen.
OD 1 Het in kaart brengen van tewerkstelling in de gevangenis voor gedetineerden.
OD 2 Het vergroten van de transparantie van de werking van de werkhuizen voor de medewerkers
van Vlaamse Gemeenschap en het justitiepersoneel.
OD 3 Werkplekleren, de module ‘basis naaien’ binnen de opleiding retouches, organiseren.
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SD 4 Tewerkstelling binnen de gevangenismuren in beeld brengen.
OD 4.1 Het in kaart brengen van tewerkstelling in de gevangenis voor gedetineerden.
Actie 1
Indicator
Trekker
Gerealiseerd
Timing
Toelichting

Input geven aan de werkgroep Weg naar werk over de toeleiding naar
(aangepast) werk in de gevangenis.
Verslaggeving van de werkgroep Weg naar werk
Gevangenisdirectie en BC – werkgroep Weg naar werk

Startperiode April 2018
De werkgroep Weg naar werk is een overlegorgaan, waarbij zowel justitie
als Vlaamse partners het toe-leiden naar (aangepast) werk binnen de
muren in kaart brengen. Zowel de beleidscoördinator als de VDAB maken
deel uit van deze werkgroep. Onze rol is louter adviserend.
In welke mate werd de doelstelling gerealiseerd?
Gerealiseerd
Knelpunten
Verderzetting
OD 4.2 De samenwerking tussen het CORT PLUS en de werkhuizen optimaliseren door het
vergroten van de transparantie van de werking van werkhuizen voor de medewerkers van Vlaamse
Gemeenschap.
Actie 1
Indicator
Trekker
Gerealiseerd
Timing
Toelichting

Het organiseren van minstens 2 werkbezoeken per jaar aan de werkhuizen
door de beleidscoördinator
2 werkbezoeken per jaar
BC

2018-2020
Een werkbezoek organiseren voor nieuwe structurele Vlaamse partners in
de werkhuizen, zodat zij de kans krijgen om dit luik van detentie te zien.
In welke mate werd de doelstelling gerealiseerd?
Gerealiseerd
Knelpunten
Verderzetting
Actie 2
Input geven bij de opmaak van een folder over de werkhuizen, werkposten
en de daaraan gekoppelde competenties.
Indicator
Folder opgemaakt door Justitie in samenwerking met de VDAB
(competenties).
Trekker
VDAB en BC
Gerealiseerd
Timing
Startperiode april 2018
Toelichting
De werkgroep Weg naar werk ontwikkelt een folder voor gedetineerden
met een overzicht van de werkposten in de werkhuizen en huishoudelijke
dienst in onze gevangenis. Bij elke werkpost zullen competenties vermeld
worden, die nuttig zijn voor de reclassering. De folder kan ook interessant
zijn voor het personeel om een zicht te hebben op het
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tewerkstellingsaanbod binnen de gevangenismuren en de daaraan
gekoppelde competenties per werkpost.
In welke mate werd de doelstelling gerealiseerd?
Gerealiseerd
Knelpunten
Verderzetting
Actie 3
Het verkennen van de mogelijkheden om een gespreksruimte te voorzien
voor individuele hulpverleners in de werkhuizen.
Indicator
Een gespreksruimte in de werkhuizen.
Trekker
BC
Gerealiseerd
Timing
2018-2020
Toelichting
Het installeren van een gespreksruimte, zorgt ervoor dat gedetineerden niet
van hun werk gehouden worden en alsnog een kort gesprek kunnen voeren
met hulp- en dienstverleners in het kader van hun dossier.
In welke mate werd de doelstelling gerealiseerd?
Gerealiseerd
Knelpunten
Verderzetting
Actie 4
Het opnemen van werkervaring en de daaraan gekoppelde competenties in
het dossier van de gedetineerde in het kader van een reclassering.
Indicator
Trekker
BC
Gerealiseerd
Timing
Vanaf 2019
Toelichting
Internationaal onderzoek toont aan dat arbeid in de gevangenis de
recidivekansen doet verminderen, aangezien het nuttig is voor de reintegratie op de arbeidsmarkt. Ook al is het werk vaak monotoon en simpel,
het draagt bij tot het ontwikkelen van de juiste arbeidsattitude om zichzelf
te waarderen. Naast het repetitieve werk, zijn er nog vaardigheden die
aangeleerd kunnen worden. Deze worden met ondersteuning van de VDAB
in kaart gebracht. Deze informatie is heel nuttig om op te nemen in het
dossier van de gedetineerde.
In welke mate werd de doelstelling gerealiseerd?
Gerealiseerd
Knelpunten
Verderzetting
OD 4.3 Werkplekleren, de module ‘basis naaien’ binnen de opleiding retouches, organiseren.
Actie 1
Indicator
Trekker
Gerealiseerd
Timing

Logistieke ondersteuning voorzien in afstemming met diverse partners CVO,
Cellmade, huishoudelijke dienst, etc.
Verslaggeving OC
VOCVO
Vanaf juni 2018
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Toelichting

Werkplekleren staat al lang op de agenda van de OC, maar het heeft heel
wat tijd gekost om dit op te starten door hindernissen zoals
personeelswissels en de periode na de opstand.
Werkplekleren is een multidisciplinaire samenwerking en vergt heel wat
praktische afstemming met diverse diensten.
In welke mate werd de doelstelling gerealiseerd?
Gerealiseerd
Knelpunten
Verderzetting
Actie 2
Opstarten en evalueren van de module ‘basis naaien’.
Indicator
Deelnemerslijsten en het evaluatieverslag
Trekker
VOCVO
Gerealiseerd
Timing
Opstart in september 2018 en de evaluatie in december 2018
Toelichting
Werkplekleren is een initiatief van VOCVO en de CDRGA. Sinds de opstand
in 2016 hebben we geen mogelijkheid meer gehad – omwille van
infrastructurele belemmeringen- om praktijkvakken te organiseren.
Werkplekleren zal georganiseerd worden in de werkhuizen en dit gebeurt in
samenwerking met de kleedkamer en een externe firma CleanLease. De
module wordt georganiseerd op vraag van de kleedkamer. Er ligt heel wat
verstelwerk. Maar ook CleanLease, dat gedetineerden wasgoed laat
sorteren en vouwen, is vragende partij voor herstelwerk.
In welke mate werd de doelstelling gerealiseerd?
Gerealiseerd
Knelpunten
Verderzetting
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