
 

 

  

PI Merksplas 

JAARVERSLAG 2020 



 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Jaarverslag 2020 PI Merksplas 2/15 

 
 

Inhoud 

1 OVER DE GEVANGENIS 3 

2 ORGANISATIE HULP- EN DIENSTVERLENING 5 

3 SAMENWERKINGSPARTNERS 7 

4 HULP- EN DIENSTVERLENING AAN GEDETINEERDEN 8 

5 VOORUITBLIK 10 

 
 
  



 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Jaarverslag 2020 PI Merksplas 3/15 

1 OVER DE GEVANGENIS 
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Historiek  
De  penitentiaire inrichting (P.I.) 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 strafinrichting Merksplas is sedert 28 januari 1999 beschermd als monument en is gelegen in een 
geklasseerd landschap.  
 
Infrastructuur   
P.I. Merksplas biedt momenteel reeds een zeer gedifferentieerd regime aan op haar verschillende 

paviljoenen. De werking op ieder paviljoen is geheel anders en de ligging van de verschillende paviljoenen 

over een grote site biedt dan ook heel wat mogelijkheden om verder te differentiëren naar doelgroepen en 

bijbehorende regimes. 

Tegelijkertijd is de infrastructuur, met name de  aftandse infrastructuur en het gegeven dat deze niet is 

aangepast aan de 21ste eeuw, haar grootste zwakte. De gebouwen zijn oud en versleten en de opstand in 

2016 heeft heel wat infrastructurele beperkingen met zich meegebracht die tot op vandaag nog doorwerken 

en uitbreidingen aan het regime onmogelijk maken.  

 
Omwille van de coronacrisis werd de gevangenis in verschillende compartimenten opgedeeld: A en Abis 
vormen een bubbel alsook E,C, Haven en V. Zaal 1 op paviljoen V werd omgevormd tot een afdeling voor 
oudere gedetineerden en vormt een aparte bubbel aangezien deze doelgroep extra kwetsbaar is voor het 
Covid-19 virus. Daarnaast mogen gedetineerden niet meer op een ander paviljoen komen dan hun eigen 
verblijfspaviljoen. Voor het groepsaanbod betekent dit dat we vanaf nu per paviljoen activiteiten dienen te 
organiseren in de lokalen die op dat paviljoen beschikbaar zijn.  
 
Onder normale omstandigheden beschikken over lokalen op paviljoen C, zoals een centrale bibliotheek, een 
polyvalent leslokaal en een ICT leslokaal. Verder bieden we ook nog een groepsaanbod aan in paviljoen V, 
waar lessen gegeven worden, ( kook) workshops, filmprojecten,… Op dit paviljoen startten in september 
2020 opfrissingswerken aan de verschillende zalen. Deze werken bestaan uit vernieuwen van de elektriciteit, 
schilderwerken en vernieuwen van het sanitair. Voor paviljoenen A en Abis konden we gebruik maken van 
de ontspanningszaal op Abis. Op de paviljoenen E en Haven werden er afspraken gemaakt met het Zorgteam 
in functie van het gebruik van hun living. Het programma zal op die paviljoenen ook meer op elkaar 
afgestemd worden. Voor onderwijs konden we gebruik maken van een lokaal gelegen aan de werkhuizen 
waar de paviljoenen per bubbel les konden volgen.  
 
We beschikken sinds 2019 eveneens over een sportwandeling, de vroegere wandeling van paviljoen F. Deze 
kan gebruikt worden voor sport- en zorgactiviteiten. 
 
Ook de werkhuizen werden gereorganiseerd op basis van deze bubbels. Dit heeft als effect dat gedetineerden 
momenteel enkel voor een bepaald werkhuis in aanmerking komen op basis van hun verblijfspaviljoen.  
 
In augustus 2019 zijn er renovatiewerken gestart aan het hoofdgebouw, deze werden eind 2020 afgerond. 
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2 ORGANISATIE HULP- EN DIENSTVERLENING 

De organisatie van de hulp- en dienstverlening in de PI Merksplas bestaat uit een beleidsteam, een 
coördinatieteam (CORT) en een CORT-PLUS (CORT + individuele hulpverleners).   
 

 
 
 
 

Beleidscoördinator                     
✓ Coördinatie aanbod H&DV 
✓ Beleid H&DV 
✓ Schakel met directie 
✓ Trekker verschillende werkgroepen 

1VTE  -  1p 

 
 
 
 

Organisatieondersteuners                 
✓ Organisatie van groepsactiviteiten 
✓ Ondersteuning van de andere domeinen 
✓ Tandem met BC 

1,4 VTE  -  2p 
 
16 Vrijwilligers 

Trajectbegeleiders     
✓ Onthaal van gedetineerden 
✓ Individuele begeleidingen rond 

administratie, werk, woonst, familie,… 

3,5 VTE  -  4p 
 
9 Bezoek-
vrijwilligers 

 Onderwijscoördinator                                     
✓ Organisatie onderwijsaanbod 
✓ Contact met scholen en leerkrachten 
✓ Opvolging aanmoedigingspremies 

0,5 VTE  -  1p 
 
5 vrijwilligers 

  
 
 
 
 
 

Cultuurfunctionaris 
✓ Organisatie cultureel aanbod 
✓ Opvolging WG bibliotheek  

0,3 VTE  -  1p 

Sportfunctionaris 
✓ Organisatie sportaanbod 

0,3 VTE  -  1p 

 
 
 
 
 

VDAB-consulent 
✓ Individuele begeleidingen richting 

opleiding en/of tewerkstelling 
✓ Opvolging WG Weg naar Werk 

1 VTE  -  1p 

 

 
 

Individuele therapeutische begeleidingen 
✓ Grensoverschrijdend gedrag 
✓ Agressie 
✓ Verslaving 
✓ Psychische problemen 

0,65 VTE - 3p 

 

Individuele begeleiding ifv reclassering 
✓ Verslaving 
✓ Psychische kwetsbaarheden 

0,15 VTE - 1p 

 

Individuele begeleidingen 
✓ Herstel naar slachtoffer 
✓ Werken voor het herstelfonds 
✓ Contact tussen slachtoffer en dader 

✓ Starten met betalen burgerlijke partij 

0,45 VTE - 2p 
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 Bibliotheekmedewerker 
✓ Uitleen materiaal gevangenisbibliotheek 
✓ Aanvullen zwerkmateriaal (boeken, CD’s, 

DVD’s) op de paviljoenen 
 

0,33 VTE -1p 
 
3 vrijwilligers 

 
 
In 2020 vonden er binnen het CORT een aantal personeelswissels plaats: de nieuwe beleidscoördinator 
diende zich in te werken, er startte een nieuwe onderwijscoördinator, de vervanging van een zwangere 
collega liep ten einde, één van de vaste OO-ers ging een andere uitdaging aan en de cultuurfunctionaris viel 
uit omwille van zwangerschap. Dit vroeg van het CORT telkens een aanpassing aan de nieuwe situatie. Eind 
2020 zijn we opnieuw voltallig. 
 
Onderstaande mindmap geeft de overlegstructuren van 2020 weer:   
 
 

 
 
 
De concentratie van vier gevangenissen in de regio Noorderkempen (Turnhout, Merksplas, Wortel en 
Hoogstraten) heeft tot gevolg dat de meeste aanbodverstrekkers voor het groepsaanbod van hulp- en 
dienstverlening actief zijn in alle vier de gevangenissen. We overleggen dan ook met de 4 
beleidscoördinatoren regelmatig over de regionale samenwerking, gezamenlijke tendensen en 
gemeenschappelijke projecten. Daarnaast trachten we jaarlijks met de structurele partners een gezamenlijk 
overleg te organiseren om overkoepelende signalen te bespreken en de praktische werking in de 4 
gevangenissen te evalueren. Op die manier willen we vermijden dat partners met elke beleidscoördinator 
apart dient te overleggen. Het zorgt er ook voor dat goede praktijken vlot met elkaar gedeeld worden.  
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3 SAMENWERKINGSPARTNERS 

Voor de uitbouw van ons aanbod kunnen we rekenen op een aantal samenwerkingsverbanden tussen 
partners.   
  

➢ Welzijn   

o CAW De Kempen (JWT)  

o Klavier Emmaus: begeleiding gedetineerden met een verstandelijke beperking (ABAGG) 

o Moderator   

o Dienst Ondersteuningsplan  

➢ Gezondheid  

o CGG Kempen  

o AA 

o TANDEM: individuele begeleiding ifv reclassering 

➢ Onderwijs  

o VOCVO  

o CVO Edukempen 

o Centrum Basiseducatie Kempen 

o Agentschap Integratie en Inburgering 

➢ Sport  

o De Rode Antraciet  

o Sport Vlaanderen: gratis ontlenen van materiaal  

o ROC Sport en bewegen (NL) 

o Seniorensport  

o Thomas More Turnhout: project uitgevoerd door 

studenten 

➢ Cultuur  

o De Rode Antraciet   

o MOOOV  

o Openbare bibliotheek  Gemeente Merksplas 

➢ Tewerkstelling  

o VDAB  
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4 HULP- EN DIENSTVERLENING AAN GEDETINEERDEN 

4.1 REGULIER AANBOD  

 

•Trajectbegeleiding

•Bezoekvrijwilligers

•Traliepost

•Vrijwilligersprojecten C 
en zaal 1 paviljoen V

•Crea, bingo, 
kookactiviteit, 
spellenavond

•Kinderbezoek

•Groepsonthaal 

Welzijn

•Nederlands

•Retouches

•Spaans

•Engels

•Hulpkok

•Excell

•studiegroep Nederlands

•Start je eigen zaak

•Powerpoint

•Multimedia

•Publisher

•Op vrije Voeten

Onderwijs

•Bootcamp

•Cornhole

•Fitness

•Voetvolley

•Voetbal en basketbal 
tijdens wandelmomenten

•A-team: tafeltennis-
tournooi

•Tafeltennis

Sport

•CGG: individueel aanbod

•TANDEM: individueel 
aanbod omtrent 
reclassering

•Yoga

Gezondheid

•Bibliotheek

•Kuntproject ism De 
Ruimte

•Schrijven voor Amnesty 
International

Cultuur

•Zitdagen Moderator

•Café d'amour

•Valentijnsroosjes

Herstel

•VDAB: individuele 
begeleidingen

•ICF-indicering

Werk
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4.2 CORONA 

Op 13 maart 2020 werd er beslist dat naar aanleiding van het coronavirus het hele land in lockdown moest 
gaan. Dit betekende dat ook de medewerkers hulp- en dienstverlening de opdracht kregen om van thuis uit 
te werken. Buiten de medewerkers van Abagg, die een continue opdracht hebben binnen de gevangenis , 
zijn de medewerkers van de structurele partners gedurende 8 weken niet meer naar de gevangenis gegaan.  
Er werd door de verschillende individuele hulpverleners aanbod vanop afstand voorzien: het CAW startte 
met een 0800-nr en deed de dispatching van hulpvragen naar de andere organisaties, hulpverleners 
communiceerden ook via briefwisseling met hun cliënten. In Merksplas is er geen telefonie op cel 
beschikbaar wat telefonische hulpverlening niet evident maakt.  
 
1ste Lockdown 
Vanuit het coördinatieteam werd er voorzien in materiaal dat op cel kon bedeeld worden via een keuzekar. 
Het aanbod van deze keuzekar zag er als volgt uit: 
 

 

Zwerfmateriaal 

boeken, CD’s en DVD’s 

 

Ontspanningspakket 

Sudoku’s, kruiswoordraadsels, woordzoekers, 

kleurplaten,… 

 

Ontspanning 

spelregels dobbelspelen en kaartspelen, crea, 

spellen op papier, papieren schaakbord, 

papieren dambord, papieren Dobble, papieren 

ganzenbord 

 
 

 
Contact met directe sociale omgeving 

kaartjes om te versturen, bundel activiteiten met je kind 

 

Sport op cel 

 yoga op cel, Daredice 

 

Zorgbrieven 

 oproep om een brief of kaartje voor bewoners van een 

woonzorgcentrum te maken 

 

Tekenwedstrijd 

Rond het thema “Wat geeft jou rust” 

 

Amnesty International  

Brieven schrijven  
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Gezondheid 

• rust op cel 

• flyer over angst voor corona 

• info vanuit het CGG over volgende thema’s: acceptatie en invloed, slaap, adem- en 

ontspanningsoefeningen, emoties uiten, omgaan met angst voor Corona, verslaving, 

signalen en drang 

 
Heropstart 

 
Individueel aanbod 
Vanaf 14 mei kregen de individuele hulpverleners groen licht om opnieuw gesprekken op te starten in de 
gevangenis. Het 0800-nr van het CAW bleef daarnaast wel bestaan om ook telefonische hulpverlening te 
kunnen blijven aanbieden. Op termijn wenst het CAW over te schakelen op blended hulpverlening in de 
gevangenissen.  
 
Groepsaanbod 
In eerste instantie werd er groen licht gegeven om buiten activiteiten te organiseren. Hierdoor kon er per 
paviljoen sportactiviteiten georganiseerd worden.  
In september startte ook het onderwijsaanbod coronaproof terug op. Volgende cursussen zijn effectief 
doorgegaan: hulpkok, retouches, Spaans.  
Vanuit de domeinen welzijn en cultuur konden volgende activiteiten georganiseerd worden: muziek op de 
wandeling, kaarten maken, chalk art, bingo, zomerfoto’s, spellenavond, koekjestaart maken, escape game. 
 
Subsidie Koning Boudewijnstichting 
Naar aanleiding van de 1ste lockdown werd er vanuit de Koning Boudewijnstichting een oproep gedaan naar 
verschillende organisaties die met kwetsbare groepen werken om een corona-subsidie aan te vragen. De 
beleidscoördinatoren hebben voor de Vlaamse en Brusselse gevangenissen eveneens een aanvraag 
ingediend bij de KBS. De aanvraag werd goedgekeurd waardoor er voor de gevangenis van Merksplas een 
bijkomend budget van 3300 euro werd voorzien. Dit bedrag werd via het Steunfonds van de gevangenis ter 
beschikking gesteld aan de hulp- en dienstverlening om aanbod uit te werken.  
Het bedrag werd aangewend om op drie luiken in te zetten: contact met directe sociale omgeving, 
financiële ondersteuning en organisatie van aanbod op cel. Volgend aanbod werd met deze subsidie 
uitgewerkt: 

➢ Keuzebestelbon 
gedetineerden konden één van volgende pakketten bestellen: sportmateriaal, creapakket, tegoed 
om te kunnen bellen of om te besteden aan kantine 

➢ Pakketten sociale kantine 
mannen die sociale kantine genieten kregen allen een pakket op cel met onder andere frisdrank, 
verzorgingsproducten, droge voeding, agenda,… 

➢ Aankoop van materiaal ter ondersteuning van het aanbod op cel 
studieboeken, didactisch materiaal, gezelschapsspelen,… 

➢ Aankoop van materiaal ter ondersteuning van de werking van Vlaamse Gemeenschap 
thermoskannen, ballencontainer, lamineerapparaat, SD-kaart,… 

 
 

2de lockdown 

Op 3 november werd er voor de 2de maal een lockdown afgekondigd. In tegenstelling tot de eerste lockdown 
konden alle medewerkers hulp- en dienstverlening wel nog naar de gevangenis blijven komen. Dit betekende 
dat individuele begeleidingen konden worden verdergezet. Groepsaanbod was echter niet meer mogelijk. 

Er werd dan ook opnieuw aanbod op cel uitgewerkt door de leden van het CORT:  

➢ De spellenuitleen werd terug opgestart 
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➢ Er werd een systeem van “bib op cel” uitgewerkt 

➢ Gedetineerden kunnen ontspanningsmateriaal aannvragen via het keuzeformulier (sudoku’s, 
woordzoekers, mandala’s,…) 

➢ Elke maand verschijnt er een activiteitenfolder met meer specifiek uitgewerkt aanbod voor op cel 

 

Maandfolder 

 

 
 

 

Eindejaarsgeschenk 

 

 

Jammer genoeg werden er ook tijdens de 
eindejaarsperiode geen versoepelingen 
toegestaan waardoor gedetineerden 
gedetineerden geen extra mogelijkhedene 
hadden om hun naasten te ontmoeten.  

Om dit leed te verzachten werd er vanuit het 
CORT een eindejaarskado aangeboden. 

 

•Kaartje om naar hun directe sociale omgeving te 
sturen + postzegel

•Boodschap van de Sint voor kinderen van 
gedetineerden

•Individuele winterfoto’s en/of kerstkaartje + postzegel

•Kerstversiering voor op cel maken

•Eindejaarsquiz

•Winterwandeling met warme chocomelk, een wafel en 
kerstmuziek (ism het Zorgteam)

•Sport op cel

Welzijn

•Maak je eigen Escher

•Meewerken aan een 
moppenboek

•Schrapgedichten 

•Zoekplaat

•Het alfabet in mandala’s

•Schrijven voor Amnesty 
International

Cultuur

•Afstandsonderwijs voor de 
cursisten van boekhouden en 
Spaans

•Zelstandig Nederlands leren

Onderwijs

•Kerstkaartjes maken voor 
Music for Life of voor eigen 
gebruik

•Tekening maken voor Music 
for Life

Herstel
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Inzet voor goede doelen 

 

 

Naar jaarlijke gewoonte werden er Bicky Burgers verkocht aan 
gedetineerden en personeel ten voordele van een goed doel. Dit jaar 
ging de opbrengst van 427,2 euro naar Rode Neuzen Dag.  

 

 

 

 

Naar aanleiding van de oproep vanuit de Warmste week om een vlam voor je raam te hangen 
kregen de gedetineerden van het CORT en van de medewerkers van het Zorgteam een vlam waar 

ze een positieve boodschap op konden schrijven, tekenen, schilderen,… Alle vlammen samen 
vormden de Wall of Lights aan de buitenomheining van de inrichting. 
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4.3 WELZIJNSPROJECT 2020 

 

 

 

Dankzij de subsidie van de 
welzijnsprojecten vanuit Cellmade 

konden de trajectbegeleiders in de PI 
Merksplas een papa-koffer uitwerken. 

Deze bevat ondersteund materiaal 
rond opvoedingsvragen dat kan 

gebruikt worden tijdens individuele 
begeleidingen. De koffer bevat naast 

boeken over allerhande 
opvoedingsthema’s eveneens een 

aantal methodieken om op een 
alternatieve manier hiermee aan de 

slag te gaan. 

 

 

 

 

4.4 OUTDOOR FITNESSTOESTEL 

In november werd er eveneens een outdoor fitness toestel voorzien op De Haven. Afhankelijk van de 
gekozen oefening kunnen bijna alle spiergroepen van het lichaam worden getraind op dit toestel. De 
sportfunctionaris zal hierover nog een informatiebrochure opmaken voor de gedetineerden alsook 
infomomentjes inplannen. Deze zullen echter pas kunnen georganiseerd worden wanneer de 
coronamaatregelen in de gevangenis dit toelaten.  
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5 VOORUITBLIK  

Ook in 2021 zal COVID-19 de werking van de hulp- en dienstverlening blijven bepalen. Er zijn vooralsnog 
geen perspectieven voor wat betreft de organisatie van het groepsaanbod en onder welke voorwaarden dit 
kan plaatsvinden. Het corona-aanbod en de werking van het CORT zoals dit eind 2020 werd uitgewerkt zal 
nog een tijdje worden verdergezet alleszins tot er versoepeling van de maatregelen komt.  
 
Wat betreft de beleidsmatige processen die lopende zijn willen we in 2021 er voor zorgen dat de 
werkgroepen die in het verleden werden opgestart opnieuw kunnen plaatsvinden. Op die manier willen we 
de onderlinge samenwerking blijvend stimuleren. Er is immers veel minder informeel contact doordat de 
medewerkers verplicht thuis moeten werken en nagenoeg alle overleg online moet plaatsvinden. Dit 
weerhoudt ons er echter niet van om de verbinding met elkaar te blijven opzoeken en deze verder uit te 
diepen.  
 
Op 13 november 2020 werd er eveneens een nieuw Strategisch Plan hulp- en dienstverlening aan 
gedetineerden (STRAP) goedgekeurd. Met het nieuwe strategisch plan werd gekozen voor vijf strategische 
doelstellingen die duidelijk aangeven waar we naartoe willen: een veiligere samenleving door een betere 
re-integratie, minder recidive en geen nieuwe slachtoffers. Er worden daarbij duidelijke prioriteiten gesteld, 
namelijk onderwijs, werk, welzijn, geestelijke gezondheid en wonen. Er wordt onderzoek verricht om 
te komen tot een meer evidence-based beleid, er wordt ingezet op de brug binnen-buiten en op (nieuwe) 
samenwerkingen met onder andere de lokale besturen. Daarbij wordt bovendien bijzondere aandacht 
geschonken aan specifieke doelgroepen: geradicaliseerden, gedetineerden met psychische 
problemen (inclusief verslaving), veelplegers en daders van seksueel en intrafamiliaal geweld. De komst van 
dit nieuwe STRAP betekent dat er in de lokale gevangenis een nieuw Actieplan hulp- en dienstverlening 
aan gedetineerden zal opgemaakt worden. We zullen begin 2021 dan ook de beleidsdoelstellingen 
uittekenen voor de komende 2,5 jaar.  
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