Merksplas
een strategisch plan
De Vlaamse Gemeenschap is sinds 1980
verantwoordelijk voor het uitbouwen
van de hulp- en dienstverlening voor
haar burgers binnen en buiten de muren. De gedetineerde burger heeft net
zoals de vrije burger recht op hulp- en
dienstverlening. Omdat hij niet zelf naar
de hulp- en dienstverlenende aanbodverstrekkers kan stappen, brengen zij
hun aanbod binnen in de gevangenis.
Zo geniet de gedetineerde van hetzelfde aanbod als de vrije burger.
Om dit hulp- en dienstverleningsaanbod binnen de gevangenissen in goede

banen te leiden keurde de Vlaamse Regering eind 2000 het strategisch plan
hulp- en dienstverlening aan gedetineerden goed. In dit plan wordt er rekening gehouden met vragen, noden en
behoeften van gedetineerden. Er zijn
verschillende sleutelfiguren verantwoordelijk voor de uitbouw van het hulp- en
dienstverleningsaanbod in elke lokale
gevangenis zoals de beleidsmedewerker, de organisatieondersteuner, de
trajectbegeleider, de onderwijscoördinator, de sportfunctionaris, de sociaal-

SAMenWeRKinG

6 DOMeinen
De hulp- en dienstverlening van de
Vlaamse Gemeenschap kan je onderverdelen in 6 domeinen:











Welzijn: trajectbegeleiding
Justitieel Welzijnswerk, begeleiding
personen met een handicap, …
Gezondheid: CGG, EHBO, …
Werk: VDAB, leren solliciteren,
assessment, …
Onderwijs: basiseducatie,
volwassenenonderwijs,
afstandsleren, …
Cultuur: crealessen, film,
bibliotheek, optredens, …
Sport: fitness, voetbal,
wedstrijden, …

cultureel werker en de VDAB-consulent.
De sleutelfiguren bouwen het aanbod
uit samen met verschillende aanbodverstrekkers zoals de bib, centra voor volwassenen onderwijs, VDAB, … en met
diensten van de gevangenis. Verder in
deze brochure krijg je meer informatie
over de sleutelfiguren en over de diensten die de hulp- en dienstverlening van
buiten binnen brengen.

Werk
Onderwijs

Gezondheid

Cultuur

Om de hulp- en dienstverlening op
een goede manier aan te bieden
is samenwerking met de diensten
van de gevangenis belangrijk. Met
de directie, met de penitentiaire
beambten, met de PSD, … . Deze
diensten leverden in het verleden
vaak al inspanningen in de gevangenis en werken vandaag mee aan
de uitbouw van het aanbod.

Welzijn
Sport

Getuigenissen
… van een leerkracht

… van een sportmonitor

Ik ben Hilde, lerares in de gevangenis van
Merksplas. Twee halve dagen per week komen
een tiental gedetineerden Nederlands leren
in mijn klas. Voor sommige zijn het hun eerste woordjes, andere spreken al een mondje
Nederlands. Het geeft voldoening te zien hoe
ze dankzij de lessen Nederlands met elkaar en
het personeel kunnen praten. Wanneer ze straks
hun certificaat krijgen, zal ik weer fier zijn op
‘mijn mannen’. Ik hoop dat ze door mijn lessen
ook ‘buiten’ meer kansen krijgen op re-integratie, werk, een betere toekomst, een gelukkig
leven.

We zijn met 8 sportmonitoren voor 7 paviljoenen en geven minivoetbal in onze vrije tijd. het
aanbod is stevig ingeburgerd. Er is een wekelijks aanbod per paviljoen, ingevuld naargelang
de noden. De wedstrijden worden onderling
(5 tegen 5) per paviljoen gespeeld. In het voorjaar (april-mei-juni) wordt een voetbaltornooi
georganiseerd tussen de paviljoenen en dit
kan steeds op veel enthousiasme van de gedetineerde rekenen. Na het tornooi is er een
prijsuitreiking voor alle deelnemers in aanwezigheid van een bekende of minder bekende
voetballer.
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… van een vrijwilliger van
CAW De Kempen (jWT)
Wat mij het meest treft bij mijn bezoek aan de
gevangenis is de stilte. Alles schijnt rustig. Het
gezoem van de deursloten tijdens het wachten
om binnen te gaan. De vele treden van de hoge
trap naar de advocatenzaal. Hoeveel treden?
Geen idee. Goed voor je hart, belastend voor
je gewrichten. De rammelende sleutelbos. De
deur gaat open. Ik word herkend. De vrije ruimte wordt aangewezen. De gedetineerde komt.
Het gesprek begint. Luisterend merk ik de ontspannen sfeer. We lachen samen. Een beperkte
vrijheid? Ook dat treft mij.
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Vaste Vlaamse Gemeenschapspartners
Team Familie en onthaal van
CAW De Kempen (jwt)

Welzijn

Justitieel Welzijnswerk
Turnhout (JWT)			
Justitieel Welzijnswerk Turnhout is een
deelwerking van CAW De Kempen. Naast trajectbegeleiders
en de organisatieondersteuners werken hier nog tal van andere
mensen.

Trajectbegeleiders (TB) van
CAW De Kempen (JWT)
Trajectbegeleiders staan in voor de ondersteuning van gedetineerden in functie van een zinvolle invulling van hun detentie, de voorbereiding van hun reclassering
en voor de coördinatie van het hulp- en dienstverleningstraject.
Een trajectbegeleider kan:
- informatie geven over het aanbod in de gevangenis
zoals onderwijs, sport, gezondheid, tewerkstelling,
hulpverlening, welzijn, herstel, kinderbezoek,...
- verwijzen naar verschillende diensten om cursussen
te volgen, werk kan zoeken, ontspanningsactiviteiten te volgen, familieleden te ondersteunen,...
- helpen bij het uitwerken van een reclassering (woonst,
werk, begeleiding,...) in samenwerking met PSD
en de diensten van de Vlaamse Gemeenschap
- ondersteuning bieden bij de uitvoering
van een reclassering
- hulp bieden bij praktische en administratieve
vragen bv. schulden, verblijfstoestand...
- emotionele ondersteuning bieden
Een trajectbegeleider luistert naar het verhaal van zijn cliënt en
zoekt samen naar mogelijke antwoorden. De gesprekken zijn
gratis, op vraag en maat en vertrouwelijk!

Vrijwilligers van CAW
De Kempen (jwt)
JWT heeft een uitgebreide vrijwilligerswerking. Er zijn vrijwilligers die activiteiten begeleiden zoals de
bibliotheek, een schaakavond, bingo, …. Sommige engageren
zich voor geïsoleerde geïnterneerden en oudere gedetineerden door ontspanningsmomenten te organiseren. Daarnaast
zijn er ook vrijwilligers die individuele bezoeken brengen aan
gedetineerden.

Schuldhulpverlening van
CAW De Kempen (jwt)
Een schuldhulpverlener helpt gedetineerden met vragen over schulden of wanneer iemand al actie
wil ondernemen tijdens detentie. De situatie wordt in kaart
gebracht, schuldeisers kunnen gecontacteerd worden en de
gedetineerde wordt geïnformeerd over zijn mogelijkheden na
detentie.

Rechtshulp van CAW
De Kempen (jwt)

Het team ‘familie en onthaal’ richt zich
vooral tot de familie van gedetineerden, maar ook tot ex-gedetineerden en alle andere mensen die in aanraking komen
met politie of justitie. Ze geven antwoord op vragen over gerechtelijke procedures en de gang van zaken binnen de gevangenis, zorgen voor emotionele ondersteuning, helpen hen bij
papierwerk waar ze geen blijf mee weten, bemiddelen met
bepaalde instanties en verwijzen door naar gespecialiseerde
diensten. De hulpverlening is vrijwillig en gratis.

Suggnomè vzw		
Suggnomè organiseert bemiddeling tussen
dader en slachtoffer. Een neutrale bemiddelaar ondersteunt de partijen in het omgaan
met de gevolgen en de schade. Tijdens de bemiddeling kunnen slachtoffers en daders rechtstreeks of onrechtstreeks met
elkaar in gesprek gaan. Ze kunnen hun noden en verwachtingen aan elkaar kenbaar maken.

Teleonthaal
Het 106 nummer is toegankelijk voor de gedetineerden in de gevangenis van Merksplas.

Onderwijs

Consortium De Rank 		
Het consortium volwassenenonderwijs De
Rank is een samenwerkingsverband tussen
alle centra voor volwassenenonderwijs en basiseducatie in de
Kempen.

Horito CVO
De leerkrachten van Horito CVO verzorgen
de lessen AAV (aanvullende algemene vorming), hulpkok, bedrijfsbeheer, elektriciteit, bouw, sanitair,
hout en decoratie.

CVO Taxandria			
De leerkrachten van CVO Taxandria geven
taallessen, zoals Engels, Spaans, Frans en
Nederlands, en computerlessen, zoals windows, word, powerpoint, excel, dactylo en Publisher.

Het Huis van Nederlands vzw
Anderstaligen die Nederlands willen leren, worden in de gevangenis van Merksplas gescreend
door het Huis van het Nederlands. Tijdens deze
screening wordt bekeken welke cursus de gedetineerde het
beste volgt.

De medewerker rechtshulp kan vragen
rond verblijfssituatie, asiel, regularisatie, uitwijzing, repatriëring beantwoorden. Dit kan na overleg met een TB.
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Bibliotheek Turnhout

Tewerkstelling

VDAB - Vlaamse Dienst
voor Arbeidsbemiddeling

Aan de Bak vanuit de bak!
VDAB wil wie werk zoekt, in contact
brengen met werkgevers. Wat doen zij?
- (her)inschrijving in VDAB
- in orde maken werkzoekende dossier
- op weg zetten naar werk of beroepsopleiding
- sollicitatietraining.
Interesse? Schrijf een rapportbriefje aan VDAB.

Vokans vzw

-

Vokans begeleidt gedetineerden tegen het
einde van detentie bij het zoeken naar een
beroep en werk. In een 6-tal uren zoeken
ze met hen uit:
Wat zijn mogelijke jobs gezien hun competenties?
Welke job interesseert hen, wat is realistisch?
Of sollicitatievaardigheden bijsturen

De Ploeg vzw
De Ploeg is een vzw die zich dagelijks inzet om mensen
met een arbeidshandicap en kansarmen te ondersteunen
bij hun professionele integratie in het reguliere arbeidscircuit. Vanaf 2012 zullen zij via een ESF project VastWerk
een aanbod in de gevangenis binnenbrengen.

Cultuur en sport

De Rode Antraciet vzw
De Rode Antraciet vzw organiseert een sociaal-cultureel aanbod (vorming, creatieve
workshops) en sport in gevangenissen. Zo
organiseren zij onder andere de cursussen ‘Omgaan met
lastige situaties’ en ‘Slachtoffer in Beeld in detentie’ en een
jaarlijks terugkomend project met een reeks filmavonden
‘Buiten Beeld’. Daarnaast zorgt de sportfunctionaris van De
Rode Antraciet vzw voor extra ondersteuning en begeleiding bij sportactiviteiten. De Rode Antraciet vzw heeft ook
een aanbod voor personen werkzaam binnen de penitentiaire sector.

Open Doek vzw
Open Doek is een organisatie die
zich inzet om films uit de hele wereld te delen met een breed publiek. Zij komt ook met films
in de gevangenis van Merksplas. Zij organiseren jaarlijks een
reeks filmavonden ‘Buiten Beeld’ genaamd. Tijdens het filmfestival ‘Open Doek’ selecteren verschillende jury’s hun favoriete competitiefilm. Er is ook een gedetineerdenjury, zij
delen de ‘The Behind the Scenes Award’ uit.

Vormingplus vzw

Iedereen krijgt de kans om naar de bibliotheek te gaan om boeken, strips en cd’s te
ontlenen. In de centrale bibliotheek staan de
non-fictie boeken en cd’s. In de bibliotheekkast van de
paviljoenen liggen de fictieboeken en strips.

Gezondheidszorg

Centrum Geestelijke
Gezondheidszorg
Kempen			
Het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Kempen biedt begeleiding en behandeling aan mensen met
psychosociale, psychische en psychiatrische problemen,
ook binnen de gevangenissen. Om meer mensen te bereiken, werken zij enkel in groep. Er worden therapiegroepen
opgezet rond bepaalde probleemgebieden (bv. middelengebruik, agressie en seksueel delinquenten), zodat
men tijdens detentie al kan werken aan deze problemen;
wat een voorbereidende stap kan zijn voor reclassering.
Deelname is volledig vrijwillig en doorverwijzingen naar
het CGG gebeuren via de PSD, de zorg of TB.

AA – anonieme
alcoholisten 		
AA organiseert ontmoetingen met mannen en
vrouwen uit alle bevolkingslagen. Zij komen
ook in de gevangenis van Merksplas. Dit gebeurt aan de
hand van het volgen van een twaalfstappenplan in groep.
Doel is om tot nuchterheid te komen en deze nuchterheid
te behouden.

Andere externe partners
Naast deze organisaties komen er nog vele anderen binnen in de gevangenis van Merksplas.
Er komen tal van personen op zelfstandige basis activiteiten aanbieden. Zij worden vergoed door de Vlaamse Gemeenschap en /of Justitie. Voorbeelden zijn workshops
muziek of koken voor oa het project ‘Week van de Wereld’, optredens voor de onderwijsproclamaties, … .

Kinderbezoek
Om het kinderbezoek leuk te maken, komen verschillende
organisaties activiteiten aanbieden: een clown, een goochelaar, een springkasteel, knutselactiviteiten, pannenkoeken bakken, Sinterklaas, enz. Het kinderbezoek gaat elke
eerste zondagnamiddag van de maand door.

Vormingplus is een organisatie die diverse culturele en
sociale activiteiten aanbiedt voor volwassenen. Zij werken
mee aan verschillende projecten zoals de ‘Week van de
Wereld’ in de zomer.
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Turnhout (JWT)

Hanne Laenen en
Liesbet Huysmans
De organisatieondersteuners zorgen voor
activiteiten op het brede domein van
welzijn. Daarnaast ondersteunt zij mee
het bredere aanbod op het vlak van onderwijs, cultuur, sport, gezondheid en
tewerkstelling binnen de gevangenis.
Zij plant de vormingen en cursussen. Zij
zoeken mee naar nieuwe interessante
activiteiten.

Onderwijscoördinator –
Consortium De Rank
Iris Verellen
Samen met de scholen zorgt de onderwijscoördinator ervoor dat gedetineerden
lessen zoals talen, bedrijfsbeheer, AAV,
hulpkok, … kunnen volgen in de gevangenis. Daarnaast helpt de onderwijscoördinator gedetineerden met individuele
leervragen en worden leerbehoeften gedetecteerd.

DE HAVEN						
ABAGG staat voor ambulante begeleiding aan geïnterneerden met een verstandelijke beperking in de gevangenis.
Geïnterneerden met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsstoornis vormen al jaren een moeilijk doelgroep op
de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg. Het dienstverleningscentrum ‘t Zwart Goor engageert zich om voor deze
doelgroep, zowel op korte als op lange termijn, oplossingen
te zoeken. Door hun handicap vonden deze mensen binnen de gevangenismuren geen aansluiting bij het bestaande
aanbod van werk, ontspanning en vorming. Daarom nam ‘t
Zwart Goor in 1996 het initiatief om de medewerkers van
de gevangenis te ondersteunen. Dit kwam vooral neer op
het mee nadenken over mogelijke knelpunten. Vanaf 2002
kregen we subsidies om een ambulant project op te starten
in de strafinrichting van Merksplas: het project ABAGG werd
geboren.
Het team van ABAGG bestaat uit 9 begeleiders ondersteund
door een orthopedagoog en een maatschappelijk werkster.
Het team ondersteunt een specifiek begeleidingsaanbod
voor een 60 tal geïnterneerden. De doelgroep bestaat uit
cliënten met een licht tot matig verstandelijke handicap of
een autismespectrumstoornis met bijkomend een ernstige
gedrags -en/of psychische stoornis. In de eerste plaats be-
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Vormingsagent
Willy Maene
De vormingsagent is
een penitentiair beambte. De vormingsagent zorgt mee voor
de ondersteuning van
de organisatie van de
activiteiten die doorgaan in de gevangenis
van Merksplas. Samen
met de organisatieondersteuners en
de beleidsmedewerker is hij het aanspreekpunt voor Vlaamse Partners en
Justitiepersoneel.

HET KERNTEAM
Sportfunctionaris –
De Rode Antraciet			
Koen Korteweg
Sporten en bewegen is ontspannend en
belangrijk voor gedetineerden. De sportfunctionaris van De Rode Antraciet vzw is
betrokken bij alles wat met sport te maken
heeft in de gevangenis. In samenwerking
met andere actoren wil de sportfunctionaris zoveel mogelijk gedetineerden
aanzetten tot sporten en bewegen in kwaliteitsvolle omstandigheden.

ogen we voor hen een geschikte reïntegratie in de maatschappij of een doorstroming naar een gepaste hulpverleningsvorm.
Daarom werken we aan een goede beeldvorming waarbij de
totale cliënt in kaart gebracht wordt. Dit met het oog op een
handelingsplan en gepaste doorverwijzing. Naast de beeldvorming richten we ons op het activeren en motiveren van de
cliënten. Dit om hen te laten wennen aan een activerende omgeving in een aangepaste voorziening. We houden rekening
met hun mogelijkheden, beperkingen en risicofactoren en
streven ernaar om samen met hen een haalbaar leven op maat
uit te werken. Ook al is dat nog binnen de gevangenismuren.

Afkortingen

Sara Buelens
De beleidsmedewerker van de Vlaamse
overheid is verantwoordelijk voor de
uitvoering en de coördinatie van het
strategisch plan in de gevangenis van
Merksplas. Samen met de gevangenisdirectie en de verantwoordelijken van de
verschillende organisaties werkt zij een
beleid uit op vlak van onderwijs, cultuur,
tewerkstelling, gezondheid, sport, cultuur en welzijn. Zij werkt voor de Vlaamse overheid en rapporteert jaarlijks terug
aan hen.

Organisatieondersteuners
(OO) – Justitieel Welzijnswerk

JWT: Justitieel Welzijnswerk Turnhout
OO: Organisatieondersteuner
OC: Onderwijscoördinator
TB: Trajectbegeleiding
PSD: Psychosociale dienst

CAW: Centrum Algemeen Welzijnswerk
CVO: Centrum voor Volwassenenonderwijs
CGG: Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
VDAB: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling

De publicatie ‘Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden’ is een uitgave van de
Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling
Welzijn en Samenleving, Koning Albert II-laan 35 bus 30, 1030 Brussel.
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