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Inleiding
Dit actieplan omschrijft de prioriteiten voor de hulp- en dienstverlening in de gevangenis van Hasselt
voor de periode mei 2021 tot oktober 2023.
De hulp- en dienstverlening is een netwerk van actoren dat samenwerkt om noden van
gedetineerden te beantwoorden zodat de detentie zinvoller kan worden en de re-integratie kans op
slagen heeft. Zolang er noden niet beantwoord zijn, zal het netwerk blijven zoeken naar bijkomende
mogelijkheden, zoals nieuwe partners, nieuw aanbod of nieuwe samenwerkingsafspraken.
Dit actieplan omvat 16 doelstellingen met in totaal 32 acties. Daarnaast wordt er verwezen naar
lopende processen of thema’s waarbij we pas in actie komen wanneer er zich opportuniteiten
voordoen.
Ook al heeft dit document niet als doel om onze langetermijnvisie te omschrijven, de doelstellingen
en de onderlinge samenhang ervan geven wel een duidelijke richting aan. Zo is het is onze
overtuiging dat een gezond leefklimaat slechts bereikt kan worden wanneer de hulp- en
dienstverlening en het regime in elkaar haken als een samenhangend systeem. Meer dan ooit richt
het actieplan zich daarom naar een integratie van het aanbod in de dagelijkse werking van de
gevangenis. Het aanbod dat we ter beschikking stellen kent zowel preventieve als curatieve
elementen, maar elk onderdeel levert een bijdrage aan het gezonder leefklimaat wat essentieel is om
(mentale) ruimte te creëren waarbinnen herstel in al haar vormen mogelijk wordt.
Het netwerk wil steeds meer op maat werken om specifieke noden aan te pakken, waardoor ook het
aantal partners blijft stijgen. De wijze waarop we als netwerk georganiseerd zijn, moet bijgevolg tijdig
herdacht worden. Dit heeft ook effecten op het takenpakket van het coördinatieteam, zoals een
verschuiving van aanbod organiseren naar het coördineren van systemen waarbij gedetineerden,
bewaking en vrijwilligers betrokken zijn.
De doelstellingen in dit actieplan versterken elkaar onderling en zijn tegelijk meer dan ooit gekoppeld
aan de bovenlokale acties in het strategisch plan 2000-2025. Per doelstelling is aangegeven welke
koppelingen er te vinden zijn. Een sterke verbinding tussen het lokale en het bovenlokale moet meer
snelheid in de voortgang brengen.
Het bepalen van gezamenlijke acties tijdens de coronacrisis was niet evident zonder fysieke
samenkomsten. En toch ligt voor u een ambitieus actieplan waar het beleidsteam van Hasselt voluit
voor wil gaan. Dit is maar mogelijk dankzij een jarenlange nauwe samenwerking waarin dagelijks
gewerkt wordt aan een gezamenlijke richting en een aanbod dat een verschil kan maken. Daarvoor
wil ik iedereen heel erg bedanken.

Gert Vanherk,
Beleidscoördinator
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Afkortingen
BC

Beleidscoördinator

AANZET

Aansluitend ambulant netwerkgericht zorgtraject voor ex-gedetineerden
(samenwerkingsverband)

AGORI

Afstemming gericht op re-integratie (samenwerkingsverband)

CORT

Coördinatieteam

DVA

Drugsvrije afdeling

D&D

Project ‘Drugs en Detentie’

ELZ

Eerstelijnszone

FJC

Family Justice Center

GBO

Geïntegreerd breed onthaal

GGZ

Geestelijke gezondheidszorg

HDV

Hulp- en dienstverlening

IFG

Intra-familiaal geweld

LCO

Lokaal cliëntoverleg

OO

Organisatieondersteuner

PSD

Psychosociale dienst

STRAP

Strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden
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Omgevingsanalyse
Ter voorbereiding van het actieplan werd een online bevraging van de partners in het netwerk
georganiseerd. Binnen de teams werd er samengewerkt om uiteindelijk één vragenlijst per dienst of
functie in te vullen. In totaal werden er 15 vragenlijsten ingevuld, wat een hoge respons is. De input
is dan ook te veel om hier weer te geven. De algemene vaststelling was gelukkig dat de inhoud
aansloot bij de richting die we de voorbije jaren hebben aangehouden.
 De analyse van deze bevraging kan opgevraagd worden bij de beleidscoördinator of elk lid
van het beleidsteam.
Bovenstaande analyse geeft vooral een inhoudelijke lijn weer. Deze moet echter gebaseerd zijn op
een goede kennis van de doelgroep. De gevangenis van Hasselt is een grote gevangenis met een
gemiddelde dagpopulatie van zo’n 550 gedetineerden en meestal een verloop van meer dan 1000
personen per jaar. Binnen deze populatie zien we een grote diversiteit, zowel op vlak van feiten,
statuut, strafduur, leeftijd, taal, achtergrond enzovoort.
Om een beter zicht te krijgen op de noden van de gedetineerden heeft het coördinatieteam in 2019
een bevraging georganiseerd bij een steekproef van gedetineerden. Naast persoonsgegevens werd er
gevraagd naar taal, scholing, sociale context, deelname aan activiteiten, het welbevinden in de
gevangenis, inkomen, huisvesting enzovoort.
In totaal werden 81 gedetineerden bevraagd, wat overeenkomt met een steekproef van 15%.
 De analyse van deze bevraging kan opgevraagd worden bij de beleidscoördinator of elk lid
van het beleidsteam.
Op vlak van huisvesting is er extra werk geleverd de voorbije jaren. Naast het feit dat dit thema was
opgenomen in bovenstaande bevraging, werd er ook de door de PSD een screening uitgevoerd. In de
loop van 2018 zijn 175 binnenkomende gedetineerden bevraagd naar hun huisvestingssituatie. Tot
slot heeft de gevangenis deelgenomen aan de provinciale telling dak- en thuislozen in 2020. Daarin
werd aangegeven dat 1/5e van de getelde personen ooit in een gevangenis verbleef.
Bovenstaande initiatieven bieden de hulp- en dienstverlening informatie om keuzes te kunnen
maken in de aanpak. Maar tegelijk heeft deze informatie, buiten de provinciale telling dak- en
thuislozen, weinig wetenschappelijke waarde. Het beleidsteam voelt de nood aan een betere
onderbouwing van de werking. Om te kunnen evolueren naar een werking op maat, is een
doelgroepenbeleid essentieel waarbij per subgroep een specifieke aanpak mogelijk kan zijn. Vandaar
is in dit actieplan een luik ‘doelgroepenbeleid’ terug te vinden. Dit vraagt echter ook een betere
kennis van deze subgroepen en haar noden. Het coördinatieteam zal hierin verder investeren, onder
andere via de doelstelling rond informatieverwerving. Via participatie, een belangrijk instrument in
dit actieplan, maken we een sterkere verbinding met de doelgroep. Maar tegelijk wordt er
geïnvesteerd in meer samenwerking met wetenschappelijke instellingen, wat duidelijk wordt in het
laatste luik van dit actieplan ‘wetenschappelijke ondersteuning’.
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Doelstellingen
1. REGIME
De eindverantwoordelijkheid van het regime ligt bij EPI en niet bij de hulp- en dienstverlening. En
toch kiezen we in dit actieplan voor een luik ‘Regime’ omdat we vertrekken vanuit de overtuiging dat
een regime dat re-integratie voor ogen heeft enkel gerealiseerd kan worden vanuit een gezamenlijke
aanpak en verantwoordelijkheid. Regime en hulp- en dienstverlening gaan voor ons hand in hand.
Vanuit onze eigen krachten bouwen we samen met EPI aan een regime met:
- een gezonder leefklimaat vertrekkende vanuit een goed onthaal, meer differentiatie in het
regime, een grotere focus op de individuele gezondheid, specifieke aandacht voor de
drugsproblematiek en meer herstelgerichte contacten in het algemeen in de gevangenis.
- een multidisciplinaire werking die leidt tot efficiënte en planmatige trajecten waarvan
participatie en een verbinding met de lokale context integraal deel uitmaken.
Vanuit deze achtergrond zal de hulp- en dienstverlening onderstaande doelstellingen realiseren. We
maken een opsplitsing tussen de mannenafdeling, de vrouwenafdeling en de drugsvrije afdeling
gezien de sterk verschillende context, ook al zijn de doelstellingen vergelijkbaar.

DS 1

We werken een samenwerkingsmodel uit met EPI en het project D&D waarbij de
gedetineerden na hun opsluiting zo snel mogelijk bij de juiste hulp- en
dienstverlening terecht komen.

Actie 1.1

De informatie betreffende een gedetineerde die wordt verzameld tijdens de
onthaalfase en het aanbod van D&D wordt gebruikt om de best geplaatste
hulpverleningsdienst snel en gericht in te schakelen.
Toelichting:

Dankzij een onthaalregime hopen we sneller een bepaald beeld te
vormen van de gedetineerden. Vooral de PSD en de medische dienst
zijn in deze fase actief. Vervolgens kan D&D gerichter een uitgebreide
screening aangaan, in een eerste plaats met personen met een
verslavingsproblematiek. Met behulp van de info uit dit traject is niet
steeds een breed onthaal nodig vanuit de hulpverlening en kan sneller
overgegaan worden tot gerichte hulp. Dit moet snelheid en
efficiëntiewinst opleveren waardoor meer gedetineerden een aanbod
kunnen krijgen.
Het is bijgevolg van belang om te onderzoeken welke info kan
verzameld worden en hoe deze op correcte wijze gedeeld kan worden.
Het samenwerkingsmodel omvat bijgevolg een afstemming en triage
tussen de betrokken diensten en kan ervoor zorgen dat een onthaal
vanuit de hulpverlening niet of beperkt nodig is vooraleer
hulpverlening opstart. We zullen nagaan in welke mate we bij deze
infodeling beroep kunnen doen op een ondersteunende tool.
We volgen tegelijk op welke evoluties er in de samenleving zijn op vlak
van screeningsinstrumenten, zoals de intenties om een BelRAI-versie
voor gevangenis te ontwikkelen.

Regie:

Coördinator JWW voor JWW
BC voor de andere diensten
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Betrokken:
Timing:
Indicatoren:
Middelen:
Actie 1.2

Koppeling

hulpverlening, D&D, PSD, directie, medische dienst, beambten
Concept klaar tegen eind 2021. Experimenteerfase in 2022
Geïmplementeerde samenwerkingsafspraken
/

De wijze van afstemming tussen de PSD, het project D&D en de hulp- en
dienstverlening kort na de onthaalfase wordt verder verfijnd.
Toelichting

De wijzigingen in het regime zoals het onthaalbeleid en een sectie met
veilige wandeling leveren kansen om sneller een beter beeld van de
gedetineerde te krijgen en aan de slag te gaan met bepaalde vragen of
problematieken.
Een aangepast samenwerkingsmodel moet ervoor zorgen dat we hier
efficiënter kunnen samenwerken zodat we meer gedetineerden sneller
kunnen ondersteunen, kort na hun opsluiting.
Belangrijke aspecten van een goede afstemming zijn:
- Welke gedetineerden of welke problematieken krijgen
prioritaire aandacht?
- Hoe kan op efficiënte wijze per dossier een samenwerking op
maat afgesproken worden? We moeten info delen en
samenwerken naargelang noodzaak, niet meer (efficiëntie),
maar ook niet minder (effectiviteit)
- Welk soort aanbod bieden we wanneer aan? vb. breed onthaal
of gerichte interventies? Telefonische hulp of face-to-face?
We trachten het samenwerkingsmodel vergelijkbaar te houden met
evoluties die in de samenleving bestaan, zoals het streven binnen de
GGZ-netwerken naar een systeem van ‘kruispunten’ met oog op
geïntegreerde zorg. Vergelijkbare systemen binnen en buiten de
gevangenis bevorderen de zorgcontinuïteit. We maken gebruik van de
(provinciale) overlegfora om met de betrokken sectoren uit te wisselen,
zoals de forensische stuurgroep GGZ.

Regie:
Betrokken:
Timing:
Indicatoren:
Middelen:

BC
hulpverleningsdiensten, D&D, PSD, directie, medische dienst
Concept klaar tegen eind 2021. Experimenteerfase in 2022
Geïmplementeerde samenwerkingsafspraken
/

STRAP:
- actie 19: optimalisering van de praktijken met betrekking tot het onthaal van
gedetineerden
- actie 51: de multidisciplinaire aanpak in de samenwerking tussen de HDVpartners binnen de netwerkorganisatie evalueren en versterken
Actieplan:
- zie actie 4.1: een ‘toeleidingswijzer’ kan hier ondersteunend werken.
- zie doelstelling 6: de info die in kader van het samenwerkingsmodel gedeeld
wordt, kan een bijdrage leveren aan de info die willen verzamelen om een
beter zicht op de populatie en bepaalde doelgroepen te krijgen. (zie ook luik
‘8. doelgroepenbeleid’ waarbij een beter zicht op het profiel van de
veelpleger nodig is.)
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DS 2

De hulp- en dienstverlening op de vrouwenafdeling wordt afgestemd op het nieuwe
regime.

Actie 2.1

We begeleiden een participatief proces met de gedetineerden in kader van de
uitbouw van het nieuwe regime.
Toelichting:

Er zijn op de vrouwenafdeling voorbereidingen geleverd met oog op
een aangepast regime. Na de coronacrisis zal dit nieuwe regime
opstarten. Door tijdens een eerste testfase van het regime in te zetten
op een participatief proces met de gedetineerden, kunnen we enerzijds
de gedetineerden een stem geven in de uitbouw van het nieuwe
regime en kunnen we hen anderzijds de kans geven om een passend
vrijetijdsaanbod mee te bepalen en te organiseren.

Regie:
Cultuur- en sportfunctionaris
Betrokken: OO, projectmedewerker participatie DRA, beambten
Timing:
Najaar 2021
Indicatoren:
- Samenkomsten van een groep gedetineerden in dit kader
- inhoudelijke input van de groep mbt het regime en het aanbod
inzet projectmedewerker participatie DRA
Middelen:
Actie 2.2

We ontwikkelen een samenwerkingsmodel voor de diensten, met inbegrip van de
drughulpverlening, zodat de gedetineerden in het nieuwe regime optimaal
ondersteund worden.
Toelichting

Deze doelstelling sluit erg aan bij doelstelling 1 in dit actieplan. Toch is
het van belang om deze actie apart te benoemen vanwege de grote
verschillen tussen de mannenafdeling en de vrouwenafdeling. Gezien
de kleinschaligheid bij de vrouwen kan deze afdeling nog meer een
proeftuin worden voor een sterker samenwerkingsmodel. Het project
D&D is niet actief op de vrouwenafdeling, maar wordt wel betrokken
bij de conceptfase omdat hier leerkansen liggen die in een volgende
fase ook bruikbaar zijn op de mannenafdeling.
De voorbereidingen van het nieuwe regime op de vrouwenafdeling
hadden alvast als positief gevolg dat ook de drughulpverlening (Katarsis
en Zorggroep Zin) een inzet op de vrouwenafdeling hebben bevestigd,
vergelijkbaar met de DVA.
Gezien de kleinschaligheid van de afdeling kunnen we sterker inzetten
op afstemming met alle actoren, waaronder de gedetineerde zelf, om
tot een meer gepland traject te komen. We hopen eveneens de
beambten hierbij nauwer te betrekken.
Methodieken die ons hierbij inspireren zijn het lokaal cliëntoverleg
zoals de OCMW’s hanteren en de eigenkrachtconferenties.

Regie:
Betrokken:
Timing:

BC
hulpverlening, D&D, PSD, directie, medische dienst, beambten
Eens het nieuwe regime in voegen is, tellen we een jaar om een model
op punt te krijgen.
Indicatoren: Geïmplementeerde samenwerkingsafspraken
/
Middelen:
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Koppeling STRAP:
- actie 26: participatie van gedetineerden aan het sport- en cultuuraanbod met
oog op competentie-bevordering
- actie 51: de multidisciplinaire aanpak in de samenwerking tussen de HDVpartners binnen de netwerkorganisatie evalueren en versterken
- actie 52: ingebruikname van het individueel hulp- en dienstverleningsplan
Actieplan:
- zie actie 4.1: een ‘toeleidingswijzer’ kan hier ondersteunend werken.
- meer toelichting omtrent participatie: zie luik ‘sport en cultuur’

DS 3

De participatiegraad op de drugsvrije afdeling wordt verder verhoogd.

Actie 3.1

Er worden nieuwe pistes verkend en getest om de participatie op de DVA verder uit te
bouwen met oog op nieuwe groeikansen voor de gedetineerden.
Toelichting:

De DVA is vandaag al een afdeling waar meer participatie bestaat dan
op andere afdelingen. Groepsgesprekken, empowerment stimuleren,
communicatievaardigheden versterken of aandacht voor talent- en
competentieontwikkeling zijn niet nieuw op de DVA. Sinds begin 2021
bestaat er ook een activiteitenteam van bewoners.
Tegelijk kan dit niveau opgetrokken worden. We willen extra
gelegenheden creëren om de bewoners te laten groeien door hen meer
regie en verantwoordelijkheden op de afdeling te geven zodat zij na
detentie meer in staat zijn een gezonder leven te leiden.
Er is reeds een stuurgroep bestaande uit diverse actoren om verdere
mogelijkheden te bespreken. Zo zal bijvoorbeeld onderzocht worden
hoe de bewoners kunnen participeren aan het beleid van de DVA. Ook
de betrokkenheid van de sociale context is een item dat verkend wordt.
De DVA wordt op deze manier een proeftuin op vlak van participatief
werken waaruit ook voor de andere secties haalbare methodieken
moeten voortkomen.

Regie:
Betrokken:
Timing:
Indicatoren:
Middelen:

Cultuur- en sportfunctionaris
Participatiemedewerker DRA, OO, D&D, PSD, directie, beambten
Continue zoektocht naar sterkere participatiemogelijkheden
Nieuwe participatievormen
Inzet projectmedewerker participatie DRA

Koppeling STRAP:
- actie 26: participatie van gedetineerden aan het sport- en cultuuraanbod met
oog op competentie-bevordering
- actie 27: de impact van participatieve projecten/activiteiten en hun bijdragen
tot de versterking van de kerncompetenties van gedetineerden
Actieplan: meer toelichting omtrent participatie: zie luik ‘sport en cultuur’

8

Actieplan 2021 – 2023 Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden gevangenis Hasselt

De hulp- en dienstverlening zal een trekkende rol spelen in bovenstaande doelstellingen. Tegelijk
zullen we een ondersteunende rol spelen bij andere uitdagingen die moeten leiden tot een gezond
detentieklimaat. Het betreft onder andere:
- de uitbouw van de onthaalsectie met oog op betere beeldvorming van wie binnenkomt,
- de uitbouw van een regime met veilige wandeling op sectie 11,
- de verdere uitbouw van het regime op de DVA,
- de opstart van het nieuwe regime op de vrouwenafdeling
- en andere aanpassingen in het regime ten voordele van bepaalde specifieke doelgroepen,
zoals personen met een beperking, seksuele delinquenten, jongeren (zie DS 10),…
Wat onze concrete ondersteuning in deze processen kan zijn, hangt af van de noodzaak, vb.
beleidsmatige ondersteuning, opleiding en ondersteuning personeel, aanbod voor gedetineerden,
toeleiding en motivering…
Welke ondersteuning we ook bieden, hierbij zal steeds aandacht zijn voor een gezonde en
herstelgerichte contacten tussen alle actoren.

2. ORGANISATIE

De hulp- en dienstverlening aan gedetineerden is een netwerk van diverse organisaties. Naargelang
de noden van de gedetineerden trachten we dit netwerk verder uit te bouwen. Vaak kampt een
gedetineerde met een kluwen van vragen en problemen waardoor meerdere organisaties in het
netwerk op één dossier ingezet moeten worden. Het netwerk moet bijgevolg op casusniveau vlot tot
een samenwerking op maat kunnen komen. Dit dient te gebeuren in een detentiecontext met
diverse beperkingen.
Om dit te realiseren organiseren we de hulp- en dienstverlening als een netwerkorganisatie. Dit
streven is niet nieuw, zie de afsprakennota coördinatie van 2016. Aangezien we vandaag nog niet alle
vragen van gedetineerden beantwoord krijgen, dient zowel het aanbod als het netwerk alsook ook
de organisatie achter het netwerk verder uitgebouwd te worden.
Meer dan ooit is de professionalisering van het netwerk belangrijk om aansluiting te kunnen vinden
met organisaties in de samenleving die de re-integratie van de doelgroep mee kunnen ondersteunen.
(vb. zie doelstellingen 14 omtrent GBO en 15 omtrent dak- en thuisloosheid)
In de periode van dit actieplan zal:
- de communicatie over het aanbod versterkt worden;
- het beleid van het netwerk en de wijze waarop het tot stand komt een update krijgen;
- de informatieverzameling versterkt worden op basis waarvan het beleid gevoerd wordt;
- de vrijwilligerswerking in het netwerk verder uitgebouwd worden;
- het nieuwe activiteitensysteem in gebruik worden genomen.

DS 4

We versterken de communicatie en transparantie van onze werking.

Actie 4.1

We installeren een ‘toeleidingswijzer’ voor betrokken diensten
Toelichting:

Het hulp- en dienstverleningsaanbod is te weinig gekend. Er zijn veel
diensten bijgekomen en ieder aanbod heeft specifieke eigenschappen.
Zowel voor de gevangenisdirectie als voor interne én externe diensten
is het soms onoverzichtelijk wat de hulp- en dienstverlening omvat en
dan wordt toeleiding moeilijk.
9
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Vandaar streven we naar een dynamische tool die het mogelijk maakt
om noden sneller te verbinden met specifiek aanbod. De tool moet
door diverse partners op ieder moment digitaal raadpleegbaar zijn en
aangevuld kunnen worden. Continue opvolging is vereist.
In een eerste fase zullen we nagaan of andere gevangenissen of
organisaties (vb. onderwijs) over tools beschikken die we kunnen
gebruiken. Eens een tool beschikbaar is, zal het hele aanbod worden
opgenomen en worden er afspraken gemaakt omtrent het beheer.
Een dergelijke toeleidingswijzer is eveneens van belang met oog op
meer planmatige trajecten (cfr. detentieplan & hulp- en
dienstverleningsplan).
Regie:
Betrokken:
Timing:
Indicatoren:
Middelen:
Actie 4.2

We versterken de communicatie ten aanzien van gedetineerden over het aanbod
tijdens detentie.
Toelichting

Sinds enkele jaren is het teletekstsysteem weggevallen wat een
belangrijk instrument was in de communicatie naar gedetineerden.
Momenteel is er nauwelijks een digitale mogelijkheid om de
gedetineerden te bereiken. We hopen dat er dringend nieuwe digitale
tools komen, maar in tussentijd moet de communicatie tav
gedetineerden terug versterkt worden, temeer omdat het ook voor
gedetineerden onoverzichtelijk wordt. (zie actie hierboven)

Regie:
Betrokken:
Timing:

OO
CORT, Moderator
Tegen eind 2021 is de communicatie versterkt en wordt geëvalueerd of
er verdere initiatieven moeten volgen in 2022
Bestaan van verschillende soorten communicatie-initiatieven
/

Indicatoren:
Middelen:
Actie 4.3

OO
alle organisaties leveren input
uitwerken en installeren van de tool: 2021.
test en optimalisatie tegen start schooljaar 2022-2023
beschikbaarheid van de tool
/

We werken een communicatiestrategie uit in functie van ontslagmanagement.
Toelichting

We bepalen een communicatiestrategie om gedetineerden beter te
informeren over aanbod of ondersteuning die relevant is na detentie.
Dit kan via samenwerkingsafspraken, een brochure of andere
manieren. De strategie moet eerst uitgeklaard worden, rekening
houdend met de verschillen tussen gedetineerden. Het doel is om tot
een vorm van ontslagmanagement te komen.

Regie:
Betrokken:
Timing:

OO
CORT, Moderator
Tegen eind 2021 is de communicatie versterkt en wordt geëvalueerd of
er verdere initiatieven moeten volgen in 2022.
Bestaan van verschillende soorten communicatie-initiatieven
/

Indicatoren:
Middelen:
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Koppeling

DS 5

STRAP:
- actie 52: ingebruikname van het individueel hulp- en dienstverleningsplan
Actieplan:
- Deze doelstelling (zeker actie 4.1) ondersteunt de doorverwijzingen binnen
het samenwerkingsmodel dat wordt uitgewerkt in doelstellingen 1 en 2.
- De toeleidingswijzer is eveneens van belang in het nieuwe onthaalbeleid van
de gevangenis.
- De eerste stappen met oog op een ontslagmanagement dienen elke actie met
oog op zorgcontinuïteit en re-integratie.

Het beleidsplan en de wijze waarop beleid tot stand komt krijgen een update.

Actie 5.1

De langetermijnvisie van de hulp- en dienstverlening, vastgelegd in het gezamenlijke
beleidsplan, krijgt een update.
Toelichting:

Het beleidsplan werd na een proces van 2 jaar afgerond in 2013. Het is
tijd om dit te herbekijken. De inhoud is nog grotendeels van toepassing,
maar rond heel wat thema’s is de visie verder verfijnd, waardoor een
update belangrijk is. We vinden het belangrijk om te investeren in een
gezamenlijke visie om te verzekeren dat de hulp- en dienstverlening in
een duidelijke richting kan groeien. We beseffen dat we hiervoor tijd
moeten maken om inhoudelijk te debatteren tot we dezelfde lijn
vinden.
Onder andere volgende nieuwe elementen zullen opgenomen worden:
- de 5 leidende principes op niveau van de gevangenis die
gezamenlijk zijn bepaald in 2019,
- de nieuwe inzichten rond gezondheid n.a.v. het D&D-project.

Regie:
Betrokken:
Timing:

BC
Beleidsteam
We kiezen niet voor een intensief proces, dat is niet haalbaar. Maar er
wordt een start gemaakt in 2021 en we zullen hier traag maar zeker
aan verder werken.
Een aangepast en gedragen beleidsplan
/

Indicatoren:
Middelen:
Actie 5.2

De werking van het beleidsteam en het besluitvormingsproces krijgen een update.
Toelichting

Het beleidsteam kent al een jarenlange stabiele werking, maar is aan
evaluatie toe. In het sturende orgaan van de hulp- en dienstverlening is
op dit moment maar één actor per domein betrokken die dat domein
vertegenwoordigd. Maar dit maakt dat heel wat organisaties weinig of
geen inspraak hebben. Daarnaast missen we de stem van de doelgroep,
zowel gedetineerden als de sociale omgeving, dus de hernieuwde
werking moet meer participatief zijn.
Het netwerk heeft ook meer koppelingen met de samenleving dan
vroeger, zoals met de lokale besturen. Ook dergelijke koppelingen
kunnen inhoudelijke input aanleveren voor het beleid.
Naast de inspraak wordt ook het besluitvormingsproces herbekeken.
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Regie:
Betrokken:
Timing:
Indicatoren:
Middelen:
Koppeling

DS 6

BC
Beleidsteam
Deadline: 1 jaar voor het volgende actieplan: november 2022, zodat dit
kan toegepast worden ifv het volgende actieplan
Nieuwe afspraken in de ‘afsprakennota coördinatie’
/

STRAP:
- Strategische DS 5: We zetten in op (hernieuwde en) versterkte samenwerking
en organisatievormen om te komen tot een hulp- en dienstverleningsaanbod
op maat voor elke gedetineerde
Actieplan:
- de participatieprocessen in doelstellingen 2 en 3 zullen leerrijk zijn om de
stem van de doelgroep beter bij het beleid te betrekken.
- Een update van het beleidsplan en de wijze waarop beleid tot stand komt
veronderstelt een sterke dialoog binnen het netwerk en met de doelgroep,
waardoor deze doelstelling in feite aansluit bij de voorgaande, namelijk een
versterking van de communicatie en transparantie.

We streven naar een continu systeem van infoverwerving.

Actie 6.1

We inventariseren welke info we nodig hebben en welke data binnen handbereik is.
Toelichting:

Een aanbod op maat vertrekt vanuit een goede kennis van de
doelgroep en hun noden. Meer nog, deze informatie is nodig om ook
met andere organisaties die momenteel minder betrokken zijn,
koppelingen te kunnen maken. Bijvoorbeeld: hoe kan je betrokken
worden bij de aanpak van dak- en thuisloosheid wanneer niet weet
hoeveel gedetineerden per stad of gemeente riskeren om in een
instabiele huisvestingssituatie terecht te komen.
Het moet echter haalbaar blijven, dus we zullen nagaan welke info
nodig is om onze werking te kunnen versterken.
Niet elke info is eenvoudig te vinden, dus we moeten ook achterhalen
welke info we op haalbare wijze kunnen verzamelen.
We kunnen hier verder werken op de bevraging die we vanuit het CORT
in 2019 hebben georganiseerd (zie omgevingsanalyse).
Ook op vlak van dak- en thuisloosheid zijn al er stappen gezet, zoals
een screening van de inkomende gedetineerden door de PSD en de
deelname aan de provinciale telling dak- en thuisloosheid.
Afhankelijk van de wijze waarop info verzameld wordt, moet er
rekening gehouden worden met de GDPR-regelgeving.
In het luik ‘6. Doelgroepenbeleid’ wordt aangehaald dat zeker met
betrekking tot de ‘veelplegers’ info moet verzameld worden vooraleer
gerichte acties ten aanzien van deze groep mogelijk zijn.

Regie:
Betrokken:
Timing:

OO & BC
CORT
Eind 2021
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Indicatoren:
Middelen:
Actie 6.2

Koppeling

DS 7

Een overzicht van de info die we willen verzamelen en waar we die
kunnen vinden.
/

We maken afspraken om deze data op systematische wijze te verzamelen, te
verwerken tot relevante informatie en te gebruiken in onze werking.
Toelichting

De bevraging die we in 2019 hebben georganiseerd, leverde bruikbare
info op, maar was slechts een momentopname. Op basis van het
overzicht uit bovenstaande actie, maken we afspraken over hoe we
deze data systematisch kunnen verzamelen. Dat kan opnieuw zijn via
een bevraging, dat kan hopelijk via de registratie van netwerkpartners,
dat ingebouwd worden in het onthaalbeleid van de gevangenis, enz.
Tot slot moet deze data verwerkt worden tot buikbare informatie met
oog op verdere verbeteringen in de werking (vb. bijsturing van het
aanbod, nieuwe samenwerkingsverbanden, juiste prioriteiten…)
Deze doelstelling wordt bewust geformuleerd met het werkwoord
‘streven’. Het is nog niet duidelijk of we een dergelijk systeem kunnen
uitwerken dat ook haalbaar blijft voor het coördinatieteam.

Regie:
Betrokken:
Timing:
Indicatoren:
Middelen:

BC & OO
CORT
Eind 2022
Afspraken omtrent dataverzameling en -verwerking
/

Actieplan:
- Verder in het actieplan is een overzicht te vinden van samenwerking met
wetenschappelijke instellingen. Vanuit deze contacten hopen we advies of
andere vormen van ondersteuning te bekomen voor de realisatie van deze
doelstelling, zoals bijvoorbeeld via Sciensano.
- Deze doelstelling moet informatie opleveren die de update van de
gezamenlijke visie (actie 5.1) kan onderbouwen.
- Tegelijk gaat deze info onze communicatie kunnen versterken (DS 4).

De vrijwilligerswerking wordt verder uitgebouwd met ondersteuningsmogelijkheden
na detentie (‘Brug Binnen Buiten’)

Actie 7.1

Het model ‘Brug Binnen Buiten’ wordt geïmplementeerd, rekening houdend met
lokale contextfactoren.
Toelichting:

De vrijwilligerswerking van het CAW bestaat nog maar enkele jaren,
maar er is ondertussen een competente ploeg van vrijwilligers opgeleid
die individuele ondersteuning biedt aan gedetineerden. In de voorbije
eerste fase werden de vrijwilligers enkel tijdens detentie ingeschakeld.
In het komende 2,5 jaar zal de individuele ondersteuning verruimd
worden met ondersteuning in de maanden na detentie, volgens het
model ‘Brug Binnen Buiten’, uitgewerkt in Antwerpen.
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COSA richt zich eveneens op het creëren van een ondersteunend
sociaal netwerk, dus we zullen de betreffende actie uit het STRAP van
nabij opvolgen.
Ter volledigheid: sommige vrijwilligers worden ook mee ingeschakeld in
bepaald groepsaanbod (zie lopende processen onderaan luik ‘2.
Organisatie’).
Regie:
Betrokken:
Timing:
Indicatoren:
Middelen:
Koppeling

DS 8

Vrijwilligerscoördinator CAW Limburg
JWW-team, PSD, D&D
Eind 2022 bieden een aantal vrijwilligers post-penitentiaire
ondersteuning
Het aantal ondersteunende trajecten na detentie
CAW Limburg zet een halftijdse vrijwilligerscoach in voor diverse
vrijwilligersactiviteiten binnen de forensische cluster van het CAW.

STRAP:
- Actie 38: COSA in de gevangenis
Actieplan:
- Vrijwilligers maken jaar na jaar een belangrijker deel uit van de hulp- en
dienstverlening in de gevangenis. Bij steeds meer aanbod wordt de reflex
gemaakt of het betrekken van een vrijwilliger een meerwaarde kan bieden.

Het activiteitensysteem Acsy wordt in gebruik genomen en een gedetineerde wordt
ingezet als fatik activiteiten.

Actie 8.1

Het activiteitensysteem Acsy wordt gebruikt voor alle door ons georganiseerde
groepsactiviteiten.
Toelichting:

Zonder de coronacrisis was dit systeem al in voegen. De
voorbereidingen zijn geleverd. Eens groepsactiviteiten terug kunnen
opstarten zal dit systeem stelselmatig in gebruik worden genomen.
Dit wordt van nabij opgevolgd door het CORT met de OO als centraal
aanspreekpunt. Hiervoor zal ook nauw met de beambten
samengewerkt worden.
De grootste uitdaging wordt de organisatie van het grote sportaanbod
via Acsy. Dit zal nog een testfase vragen.

Regie:
Betrokken:
Timing:
Indicatoren:

OO
CORT, beambten, fatik activiteiten
Start na de coronacrisis. Voor sport komt er eerst een testfase.
Alle activiteiten worden georganiseerd via Acsy (tenzij sommige
activiteiten waarvoor geen lijsten nodig zijn).
/

Middelen:
Actie 8.2

Een gedetineerde wordt ingezet als fatik activiteiten.
Toelichting

Dankzij Acsy wordt het voor Hasselt haalbaar om activiteiten te
organiseren samen met een gedetineerde. Bij de start van Acsy zal dan
ook onmiddellijk een fatik ingezet worden. Deze was al gekozen voor
de coronacrisis. Er worden duidelijke afspraken gemaakt tussen deze
14
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fatik, de beambten en het coördinatieteam. De fatik kan in elk geval
opdrachten krijgen van iedere CORT-medewerker.
De OO zal dit van nabij opvolgen en geldt als eerste contactpersoon
voor de fatik.
Regie:
Betrokken:
Timing:
Indicatoren:
Middelen:

OO
CORT, beambten, fatik activiteiten
Start na de coronacrisis
Geïmplementeerde afspraken omtrent de inzet van de fatik
EPI vergoedt de werkuren van de fatik.

Koppeling Actieplan:
Zowel in het luik ‘1. Regime’ als in actie 5.2 rond beleid wordt participatie sterk naar
voren geschoven. Via deze doelstelling kan een gedetineerde ook participeren aan de
organisatie van de hulp- en dienstverlening. (Meer rond participatie: zie luik ‘sport en
cultuur’)

We verwijzen hier ook naar de doelstellingen binnen het luik ‘1. Regime’ met oog op nieuwe
samenwerkingsmodellen die eveneens deel uitmaken van de optimalisering van de organisatie.
Het is niet het opzet van dit actieplan om alle reguliere taken mee op te nemen, maar 2 thema’s
willen we hier toch nog vernoemen. We vinden deze thema’s belangrijk, maar we zullen pas actief
initiatief nemen wanneer er zich opportuniteiten voordoen.
▪

Taalbeleid
Gedurende het voorgaande actieplan zijn er een paar pogingen gedaan om het taalbeleid van
de gevangenis te versterken, maar deze zijn gestrand omdat er weinig draagvlak voor werd
gevonden in de gevangenis. Vandaar krijgt het taalbeleid voorlopig geen prioriteit meer.

▪

Ondersteuning van vrijwilligers
Naast de vrijwilligers die individuele ondersteuning bieden (zie doelstelling 7) worden er
vooral binnen het groepsaanbod vrijwilligers uit verschillende organisaties ingezet. De
organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de ondersteuning. Toch kan de ondersteuning
met momenten ook op netwerkniveau opgenomen worden. Het CORT zal dit opvolgen.

Tot slot zal de coronacrisis waarschijnlijk een aantal blijvende veranderingen met zich meebrengen in
de gevangenis waardoor ook de organisatie van het aanbod moet aangepast worden. Ook dit zal
door het CORT opgevolgd worden.
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3. SPORT EN CULTUUR

De grote prioriteit vanuit het sociaal-cultureel werk zijn de participatieprocessen op de DVA en de
vrouwenafdeling. We hebben deze doelstellingen onder een luik ‘Regime’ geplaatst om te
benadrukken hoe belangrijk het is om participatie in te bouwen wanneer je een gezond regime wil
realiseren. (Zie acties 2.1 en 3.1)
Meer dan ooit willen we participatie inzetten als middel om de gedetineerden te bereiken en hen te
stimuleren zelf de regie en organisatie van het aanbod mee in handen te nemen. Tijdens deze
processen is er aandacht voor talent- en competentieontwikkeling zodat zij ook de vaardigheden
kunnen aanleren om deze verantwoordelijkheid op te nemen.
Vanuit DRA wordt naast de sport- en cultuurfunctionaris ook een participatiemedewerker ingezet om
deze processen te begeleiden. Daarnaast zal het CORT dit opvolgen en waar nodig ondersteunen.
De participatieprocessen vertrekken vanuit een focus op sport, cultuur en vrije tijd, maar meerdere
noden kunnen besproken worden. Op de vrouwenafdeling zullen de vrouwen ook uitgedaagd
worden om feedback te geven op het nieuwe regime. Op de DVA gaan we verder en onderzoeken we
in welke mate de gedetineerden kunnen betrokken worden bij de DVA-werking en het beleid.
De participatiegraad die we op deze twee afdelingen beogen, ligt een stuk hoger dan we ooit
realiseerden. Dit zorgt voor een vernieuwing in onze aanpak die we in een latere fase hopelijk
kunnen doortrekken naar de andere secties. Gezien de verwevenheid met het regime, zullen we ook
een nieuwe verhouding moeten vinden met de beambten. De samenwerking zal nauwer zijn en we
beogen een gezamenlijke teamwerking zoals vandaag op de DVA al voelbaar is.
De resultaten van de participatieprocessen zullen ongetwijfeld effect hebben op de visie en de
aanpak die we vanuit cultuur en de hele hulp- en dienstverlening nastreven. Vandaar verwijzen we
hier ook naar de update van de langetermijnvisie (zie actie 5.1).
Participatie is echter niet de enige prioriteit voor de komende jaren. Ook de bibliotheek en de
sportwerking staan voor interessante jaren:

DS 9

De bibliotheek wordt gemoderniseerd met het RFID-systeem.

Actie 9.1

Actie 9.2

Er wordt een dossier opgemaakt voor de aankoop van een RFID-systeem (radio
frequency identification) voor de gevangenisbibliotheek.
Toelichting:

Het is de bedoeling dat de gevangenisbibliotheek zal uitgerust worden
met een modern systeem, vergelijkbaar met de openbare bibliotheken.
Een eerste fase is de aankoop.

Regie:
Betrokken:
Timing:
Indicatoren:
Middelen:

Stedelijke bibliotheek
EPI (ICT-dienst, directie, bewakend kader), BC
Eind 2021
Gerealiseerde aankoop
Vlaamse projectsubsidie waarmee de stad Hasselt de aankoop kan
realiseren

Het nieuwe systeem wordt geïmplementeerd in de gevangenisbibliotheek met de
nodige infrastructurele wijzigingen, opleiding fatikken en een aangepast
afsprakenkader.
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Koppeling

Toelichting

Eens de aankoop gerealiseerd is, zal het systeem in de bibliotheek
moeten geïnstalleerd worden. Zo zullen er onder andere
beveiligingspoortjes komen die niet gescande materialen kunnen
detecteren. De fatikken zullen in dit systeem digitaal bepaalde
handelingen kunnen uitvoeren (in- en uitleen) en zullen daarvoor
opgeleid worden door de bibliotheekverantwoordelijke van de
stedelijke bibliotheek. Deze nieuwe werkwijze vraagt een herziening
van zowel het afsprakenkader voor de gedetineerden als de
samenwerkingsafspraken met de beambten.

Regie:
Betrokken:
Timing:
Indicatoren:
Middelen:

Bibliotheekverantwoordelijke (medewerker stedelijke bibliotheek)
EPI (ICT-dienst, directie, bewakend kader), CORT
Mei 2022
Nieuwe werking gevangenisbib
Aankoop: zie vorige actie

STRAP:
- Actie 47: Culturele activiteiten via de bibliotheekwerking
- Actie 50: Optimalisering van de digitale uitrusting binnen de
gevangenisbibliotheken om de digitale vaardigheden van gedetineerden te
verhogen
Actieplan:
- De betrokkenheid van de beambten die werkzaam zijn in de bib hangt samen
met de inschakeling van een fatik activiteiten (zie actie 8.2)

DS 10 We realiseren het Europees sportproject ‘Sports in prison, a plan for the future’
(SPPF).
Actie 10.1

We realiseren het Europees sportproject ‘Sports in prison, a plan for the future (SPPF)
van DRA.
Toelichting:

Het project van De Rode Antraciet overstijgt de gevangenis van Hasselt,
maar specifiek in Hasselt trachten we sport als middel in te zetten om 30jarigen te bereiken en trajecten richting re-integratie op te starten.
Met behulp van sport maken we een verbinding met deze jongeren en
creëren we kansen om de terugweg naar de samenleving te bespreken.
Vervolgens zoeken we samen met hen naar mogelijkheden om deze
terugweg te ondersteunen. Arktos zal een belangrijk deel van deze
verbinding opnemen en we hopen deze jongeren uiteindelijk in een
ICan-traject te krijgen. Afhankelijk van het individueel traject dat nodig
is kan er samengewerkt worden met de hulpverlening, PSD en de
OCMW’s of andere diensten in regio waarin de re-integratie zal
plaatsvinden.

Regie:
Betrokken:
Timing:
Indicatoren:
Middelen:

Sport- en cultuurfunctionaris DRA
Arktos, sportdienst Hasselt, EPI, JWW, BC
september 2021 - eind 2022
aantal bereikte jongeren met traject richting re-integratie
gefinancierd Europees project
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Koppeling

STRAP:
- actie 45: Ontwikkeling pilootprojecten rond sociaal-sportieve praktijken in
detentie met verbinding buiten de muren na detentie
Actieplan:
- In feite kan er voor elke jongere die hieraan deelneemt, afhankelijk van zijn
noden, een link gemaakt worden met elk ander aanbod dat de re-integratie
faciliteert.

Naast bovenstaande prioriteiten zal ook het gekende cultuur- en sportaanbod nog de nodige
aandacht vragen. Een belangrijk voorbeeld is de geplande evaluatie van het PLAY-festival, samen met
Muziekodroom. In actie 8.1 werd ook al verwezen naar de uitdaging om het sportaanbod via het
nieuwe activiteitensysteem te organiseren.
Er zullen ook nieuwe projecten gestart worden. Zo zullen we meewerken aan het project Dialoog,
een samenwerking tussen DRA en de Avansa’s. Dit zal zich voornamelijk buiten de gevangenis
afspelen, maar ook de gevangenis wordt betrokken.
Het cultuur- en sportaanbod kenmerkt zich, zoals uit bovenstaande doelstellingen kan afgeleid
worden, in het creëren van diverse linken binnen de werking. De koppeling van participatie en
regime kwam al uitvoerig aan bod, maar ook de connectie tussen cultuur en bibliotheek zal tot
concrete activiteiten leiden. Verder zijn er linken met de hulpverleningsdiensten, de
vrijwilligerswerking en re-integratiegerichte acties.
Zowel participatie en cultuur in het algemeen als sport zijn bijgevolg verbindende instrumenten in
onze werking.

4. ONDERWIJS EN TEWERKSTELLING

Het onderwijsaanbod heeft in 2020-2021 enorm te lijden gehad onder de corona-crisis. De
heropstart van het aanbod is bijgevolg een behoorlijke klus en we hopen dat de lesgevers nog steeds
beschikbaar zullen zijn.
Maar het onderwijs heeft evenzeer veel te lijden onder het uitblijven van de digitalisering in de
gevangenissen. Veel aanbod is maar beschikbaar via digitale tools die voorlopig voor de
gedetineerden niet toegankelijk zijn. We kunnen in dit actieplan geen doelstelling hieromtrent
formuleren omdat we dit niet in eigen hand hebben, maar we kijken vol verwachtingen naar de
bovenlokale werkgroep digitalisering om opportuniteiten te creëren. Onze lokale werking in Hasselt
zal geen kans voorbij laten gaan om hierop in te tekenen en op die manier het onderwijs nieuwe
stimulansen te geven.
Dit wil niet zeggen dat we een afwachtende houding aannemen op vlak van onderwijs. We
onderzoeken welke richting we in de toekomst met het onderwijs uit willen en we zijn verheugd dat
we dankzij een ESF-project de leertrajectbegeleiding terug kunnen opstarten.
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DS 11 We stemmen het onderwijsaanbod af op de prioriteiten van de Vlaamse leidraad.
Actie 11.1

Actie 11.2

Actie 11.3

Actie 11.4

De Vlaamse leidraad wordt toegelicht aan de partners.
Toelichting:

Om een afstemming te realiseren moet de Vlaamse leidraad eerst
gekend zijn. Daarom zal VOCVO in eerste instantie de partners hierover
inlichten, dit via een infosessie of andere wijze.

Regie:
Betrokken:
Timing:
Indicatoren:
Middelen:

Onderwijscoördinator
Werkgroep onderwijs, VOCVO, CORT, beleidsteam
September 2021
Partners zijn geïnformeerd over de inhoud van de Vlaamse leidraad
/

Er wordt bekeken met de werkgroep onderwijs hoe het onderwijsaanbod aangepast
kan worden. (Plan van aanpak)
Toelichting

Het aanbod in Hasselt komt momenteel onvoldoende tegemoet aan de
richtlijnen van de Vlaamse leidraad. We onderzoeken welke wijzigingen
we willen doorvoeren, rekening houdend met de specifieke context van
de gevangenis Hasselt (lokalen, populatie gevangenis, …..) en we
maken een plan van aanpak.

Regie:
Betrokken:
Timing:
Indicatoren:
Middelen:

Onderwijscoördinator
Werkgroep onderwijs, VOCVO, CORT, beleidsteam
September – december 2021
Plan van aanpak
/

Het aanbod, aangepast aan de richtlijnen van de Vlaamse leidraad, wordt
geïmplementeerd.
Toelichting

Het plan van aanpak, zie actie 11.2, wordt in samenwerking met de
partners gerealiseerd.

Regie:
Betrokken:
Timing:
Indicatoren:
Middelen:

Onderwijscöordinator
Werkgroep onderwijs, CORT
september 2022
De eerste modules van het aangepast aanbod worden opgestart
Cellmade, justitie (premies, materiaal), CVO’s, CBE

Het nieuwe aanbod wordt geëvalueerd.
Toelichting

Het nieuwe aanbod wordt geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

Regie:
Betrokken:
Timing:
Indicatoren:

Onderwijscöordinator
Werkgroep onderwijs, CORT, beleidsteam
Mei 2023
Evaluatieoverleg met de betrokken partners, evaluaties cursisten en
lesgevers
/

Middelen:
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Koppeling STRAP:
-

Actie 5: Cursus Nederlands 2de taal
Actie 6: Beroepsopleidingen
Actie 7: Optimalisatie onderwijscoördinatie
Actie 10: Duaal leren
Actie 49: Digitalisering onderwijs aanbod (van zodra mogelijk)

DS 12 We installeren een systeem van individuele leertrajectbegeleiding (LIO).
Actie 12.1

Koppeling

De leerwinkel Genk biedt individuele leertrajectbegeleiding aan de gedetineerden.
Toelichting:

VOCVO heeft bij ESF het LIO-project (Learning Inside Out) ingediend
en kreeg hiervoor goedkeuring. Leerwinkel Genk zal de uitvoering op
zich nemen. Dankzij deze middelen kunnen we vanaf het voorjaar
2021 een leertrajectbegeleider inzetten om leerloopbaanbegeleiding
voor gedetineerden te organiseren. VOCVO onderzoekt tijdens de
looptijd van het project naar een manier om dit structureel te
verankeren.

Regie:
Betrokken:
Timing:
Indicatoren:
Middelen:

Onderwijscoördinator
Leerwinkel Genk, VDAB, doorverwijzers (JWW, PSD)
Start in april 2021, looptijd tot eind december 2022
Beschikbaar aanbod leertrajectbegeleiding
ESF-project

STRAP:
- Actie 8: Uitbouw Leertrajectbegeleiding
Actieplan:
- De leertrajectbegeleiding maakt deel uit van een hernieuwd aanbod volgens
de Vlaamse leidraad (zie DS 11)
- De leertrajectbegeleiding wordt zowel op casus- als op beleidsniveau
afgestemd met de trajecten richting tewerkstelling (zie DS 13)

Momenteel ziet de situatie op vlak van tewerkstelling er rooskleurig uit. Met een nieuw team van
twee halftijdse detentieconsulenten, het LIO-project en nog twee nieuwe ESF-projecten kunnen we
een versnelling hoger schakelen. We blijven tegelijk verkennen welk bestaand aanbod buiten de
inrichting ook interessant kan zijn voor gedetineerden, zoals de activeringstrajecten.

DS 13 De trajecten richting tewerkstelling worden aanzienlijk versterkt.
Actie 13.1

We faciliteren het project ‘J-oplossing’ (ESF-project Groep Intro).
Toelichting:

Groep Intro heeft het project J-Oplossing, dat reeds in andere regio’s
gekend was, ook voor Limburg ingediend bij ESF en kreeg hiervoor
goedkeuring. Daardoor kunnen we Groep Intro eveneens inschakelen
om gedetineerden te begeleiden richting tewerkstelling.
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We faciliteren het project zodat de medewerker optimaal kan werken,
zowel op vlak van praktische zaken als toeleiding en inhoudelijke
samenwerking.
Regie:
Betrokken:
Timing:
Indicatoren:
Middelen:
Actie 13.2

Actie 13.3

VDAB-detentieconsulenten
Groep Intro, onderwijscoördinator, PSD, JWW
Start in april 2021, looptijd van 2-3 jaar
Aantal trajecten richting tewerkstelling
ESF-project

We faciliteren het project ‘Op Stap’ (ESF-project Alternatief vzw).
Toelichting

Alternatief vzw heeft het project ‘op Stap’ ingediend bij ESF en kreeg
hiervoor goedkeuring. Dit is een vergelijkbaar project met het
bovenstaande en vormt dus opnieuw extra versterking bij de
individuele begeleiding van gedetineerden richting tewerkstelling.
We faciliteren het project zodat de medewerker optimaal kan werken,
zowel op vlak van praktische zaken als toeleiding en inhoudelijke
samenwerking.

Regie:
Betrokken:
Timing:
Indicatoren:
Middelen:

VDAB-detentieconsulenten
Alternatief vzw, onderwijscoördinator, PSD, JWW
Start in april 2021, looptijd van 2-3 jaar
Aantal trajecten richting tewerkstelling
ESF-project

We verkennen de piste om activeringstrajecten te starten tijdens detentie.
Toelichting

Activeringstrajecten zijn trajecten van maximaal 18 maanden waarin
aan werkzoekenden met medische, mentale, psychische, psychiatrische
of sociale problemen (MMPPS) een werkbegeleiding én een
zorgbegeleiding wordt aangeboden, met als doel hen opnieuw te
lanceren naar betaald werk (met of zonder ondersteuning). Deze
worden meestal gerealiseerd in samenwerking tussen de VDAB en het
CAW.
In een verkennend overleg is afgesproken dat we onderzoeken hoe
deze mogelijkheid al tijdens detentie kan opgestart worden.

Regie:
Betrokken:
Timing:
Indicatoren:
Middelen:

VDAB-expert
VDAB, CAW, PSD
Verkenning en testcase in 2021
Realisatie van een activeringstraject en verdere afspraken
/

Koppeling STRAP: zie volgende alinea
Actieplan: met de 3 nieuwe projecten van de Leerwinkel Genk, Groep Intro en
Alternatief vzw is er een helder samenwerkingsmodel nodig om deze projecten tot
maximaal resultaat te leiden. Dit is vergelijkbaar met het streven naar de
samenwerkingsmodellen in luik ‘1. Regime’. We verkennen of we voor dit
samenwerkingsmodel kunnen terugvallen op het lerend netwerk ‘Ba(c)k@work dat de
voorbije jaren ‘on hold’ stond.
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Volgende acties uit het STRAP vinden we interessant om op te volgen vanuit Hasselt:
- Actie 6: Beroepsopleidingen en taalwerving door VDAB
- Actie 10: Duaal leren
- Actie 11: Opleidings- en werkvloerprojecten natuur-, bos- en landschapsbeheer
- Actie 12: Inzet van detentieconsulenten bij de uitwerking van het reclasseringsplan
- Actie 40. Verhoogd bewustzijn voor de noden van (ex-)gedetineerden bij VDAB bemiddelaars
en instructeurs
We zijn bereid om hieromtrent input te leveren en eventueel te experimenteren.
De opleiding natuur-, bos- en landschapsbeheer is voor de gevangenis zeer interessant omdat dit ook
een gelegenheid biedt om de graszones in de gevangenis beter te benutten. Dit kan ook het regime
en ander aanbod versterken.
We zijn eveneens benieuwd of er verdere initiatieven kunnen voortvloeien uit de contacten met de
VDAB-instructeurs. Na het stopzetten van het project competentiegericht werken in de werkhuizen
enkele jaren geleden, geloven we dat het betrekken van instructeurs bij de werkhuizen in de
gevangenis een groot verschil zou kunnen maken in het benutten van de werkhuizen met oog op
tewerkstelling na detentie.

5. WELZIJN EN GEZONDHEID

Op vlak van welzijn en gezondheid zullen we ook de komende jaren opnieuw elke opportuniteit
aangrijpen om verder te evolueren naar een efficiënte en trajectmatige multidisciplinaire werking.
We verwijzen in de eerste plaats naar de samenwerkingsmodellen die vooropgesteld worden in
doelstellingen 1 en 2. Het vinden van een goed werkend samenwerkingsmodel is trouwens één van
de belangrijkste doelen van het D&D-project, vandaar hebben we voor dit project geen aparte
doelstelling meer opgenomen. We zullen onze resultaten systematisch terugkoppelen aan de
bovenlokale stuurgroep van deze projecten onder leiding van de FOD Volksgezondheid. Deze
projecten zijn opgestart met oog op een hervorming van de penitentiaire gezondheidszorg. We
hopen dat deze hervorming een duidelijker kader zal aanleveren op vlak van gezondheid in de
gevangenissen en vanuit Hasselt zullen we hier maximaal aan meewerken. Hiermee willen we dus
een bijdrage leveren aan actie 24 uit het STRAP: Een gezamenlijke visie over gezondheid binnen de
gevangeniscontext.
Het betreft hier samenwerkingsmodellen die gekoppeld zijn aan de detentie, maar uiteraard streven
we tegelijk naar maximale koppelingen met de samenleving die de re-integratie moeten bevorderen.
De lokale besturen met OCMW’s waren in het vorige actieplan opgenomen als doelstelling. We
hebben nu geen aparte doelstelling, maar het belang van samenwerking met de lokale besturen
wordt wel steeds groter en zit verwerkt in diverse thema’s, zoals de koppeling met het GBO en het
luik rond dak- en thuisloosheid.
Naast een aantal processen die we niet zullen loslaten (zie verder), formuleren we drie doelstellingen
waarin we de komende jaren een doorbraak hopen te realiseren, met name een koppeling met het
Geïntegreerd Breed Onthaal, een stap vooruit op vlak van dak- en thuisloosheid en een integrale
aanpak van intra-familiaal geweld in samenwerking met het Family Justice center.
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DS 14 Vanuit het onthaalbeleid in de gevangenis maken we een brug met het GBO van ELZ
Herckenrode.
Actie 14.1

Actie 14.2

We nodigen de ELZ Herckenrode uit om samen met ons een samenwerkingsconcept
uit te werken.
Toelichting:

De directe sociale omgeving is, net als de gedetineerde zelf, een
doelgroep van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. De
gevangenis kan beschouwd worden als een vindplaats voor
maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Tot nu bleef het aanbod ten
aanzien van deze doelgroep beperkt tot de familiale werking van het
CAW die gezinnen kon informeren en eventueel toeleiden naar het
reguliere aanbod. Hier en daar werd de sociale omgeving betrokken bij
aanbod (vb. cultuurprojecten, family connectors program van D&D).
We breiden onze strategie uit en willen een samenwerking met het
GBO uitbouwen, in de eerste plaats met ELZ Herckenrode in wiens
gebied de gevangenis zich bevindt.
Het opzet is om tijdens de onthaalfase bij de gedetineerden te
bevragen of de sociale omgeving zich in een kwetsbare situatie bevindt
en of er vanuit de reguliere hulpverlening (GBO) actief contact mag
gezocht worden.
Het concept en de haalbaarheid ervan moeten nog besproken worden
en dat willen we samen met het GBO doen. De eerste contacten zijn
gelegd en er is bereidheid om dit te verkennen.
Het bereiken van deze gezinnen vanuit de reguliere hulpverlening is op
zichzelf al een grote winst. Daarnaast kan dit ook meer omkadering
bieden tijdens het post-penitentiair traject van de gedetineerde, zeker
wanneer de detentieduur te kort was om een volwaardig
reclasseringsplan uit te werken.

Regie:
Betrokken:
Timing:
Indicatoren:
Middelen:

Coördinator forensische cluster CAW
JWW, PSD, D&D, gevangenisdirectie, BC
2021
Een gedragen samenwerkingsconcept met GBO Herckenrode
/

We testen het concept gedurende een experimenteerperiode.
Toelichting

Wanneer er een concept uitgewerkt is, zal dat getest moeten worden.
De test moet de haalbaarheid duidelijk maken en de gelegenheid geven
om bij te sturen. Met een positief resultaat kunnen we hopelijk de stap
zetten naar de andere Limburgse ELZ.

Regie:
Betrokken:
Timing:
Indicatoren:
Middelen:

Coördinator forensische cluster CAW
JWW, PSD, D&D, gevangenisdirectie, BC
2021-2022
Effectieve samenwerking op casusniveau met GBO Herckenrode
/

Koppeling Actieplan:
Zie doelstellingen 1 en 2. Deze piste maakt deel uit van het onthaalbeleid en de
zoektocht naar een vernieuwd samenwerkingsmodel.
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DS 15 We zoeken aansluiting bij initiatieven op vlak van dak- en thuisloosheid, zowel lokaal
als op provinciaal niveau.
Actie 15.1

Koppeling

We zoeken aansluiting bij initiatieven op vlak van dak- en thuisloosheid, zowel lokaal
als op provinciaal niveau.
Toelichting:

De gevangenis nam in 2020 deel aan de provinciale telling dak- en
thuislozen. Van de 932 volwassen personen in een instabiele
huisvesting, had 1/5e een detentieverleden. We hopen dat de
resultaten van deze telling beleidsinitiatieven zal opleveren waaraan
we kunnen participeren. Omdat van re-integratie geen sprake kan zijn
zonder huisvesting, wil de gevangenis maximaal meewerken aan
nieuwe initiatieven. Hiervoor investeren we in contacten met de stad
Hasselt (& OCMW) en het overlegmodel dat op provinciaal niveau
bestaat omtrent dak- en thuisloosheid (LSB2)
Volgende pistes gaan we alvast van nabij opvolgen:
- Het AGORI-samenwerkingsverband dat ons verbindt met de
LCO-coördinatoren van de OCMW’s is momenteel minder
actief, maar vanuit deze insteek kan het opnieuw leven krijgen.
- Het CAW bouwt aan regionale begeleidingsteams en streeft
hierbij naar een connectie tussen detentie en
vervolgbegeleiding.
- De stad Hasselt plant een doorgangshuis i.s.m. de
huisvestingsmaatschappij. We hopen dat dit inspirerend kan
zijn voor andere lokale besturen.
- Het netwerkproject als ‘A Way Home’ biedt mogelijks kansen.
- …
Het is bij deze doelstelling van belang dat we voldoende informatie
blijven vergaren over de huisvestingssituatie van gedetineerden om
aan lokale besturen aan te tonen dat ook inwoners van hun stad of
gemeente via de gevangenis in dak- of thuisloosheid kunnen terecht
komen.
Omgekeerd is het van belang om de diensten in de gevangenis te
blijven informeren over de mogelijkheden ingeval van dak- en
thuisloosheid. Dat kan via netwerkmomenten over wonen, in
samenwerking met de dienst wonen van de Stad Hasselt. (zie koppeling
met STRAP hieronder)

Regie:
Betrokken:
Timing:
Indicatoren:
Middelen:

Coördinator forensische cluster CAW
JWW, PSD, D&D, gevangenisdirectie, BC
Continue opvolging
De verschillende initiatieven waarbij we aansluiting vinden
/

STRAP:
- Actie 41: Organiseren van netwerkmomenten over wonen in de verschillende
gevangenissen
Actieplan:
- zie doelstelling 6: in de zoektocht naar een continue infovergaring is data
omtrent dak- en thuisloosheid van groot belang.
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DS 16 We zetten in op een integrale aanpak van intra-familiaal geweld.
Actie 16.1

We omschrijven een heldere connectie met eventuele bijkomende
samenwerkingsafspraken met het FJC met oog op continuïteit van de trajecten.
Toelichting:

Er zijn reeds verbindingen tussen het FJC in Hasselt en de gevangenis.
Op deze verbindingen werken we verder om de verhouding tussen de
twee organisaties met hun netwerk optimaal te krijgen. Daarop
aansluitend worden eventueel verdere samenwerkingsafspraken
gemaakt. Deze richten zich op een goede opvolging en zorgcontinuïteit
ingeval van intra-familiaal geweld.
In het algemeen hebben zowel het FJC, de Justitiehuizen als de
gevangenis een gelijkaardig samenwerkingsnetwerk nodig en zullen we
onderling nagaan hoe we elkaar hierin kunnen versterken. We maken
hierbij maximaal gebruik van de provinciale overlegplatformen.

Regie:
Betrokken:
Timing:

Coördinator forensische cluster CAW
FJC, CAW, PSD, Directie, Zorggroep Zin, BC
Deze doelstelling kan snel van start gaan, maar we ronden pas af eind
2022 wanneer er ook meer zicht is op de evolutie van actie 36 STRAP.
Samenwerkingsafspraken FJC – gevangenis
/

Indicatoren:
Middelen:
Actie 16.2

Tijdens detentie willen we een aanpak hanteren die vergelijkbaar is met het FJC.
Toelichting:

Willen we een sterke samenwerking en zorgcontinuïteit uitbouwen,
dan is de beste strategie dat we ook in de gevangenis vergelijkbare
methodieken of systemen toepassen. Op basis van bovenstaande actie
gaan we na hoe we tijdens detentie best met deze doelgroep aan de
slag gaan.

Regie:
Betrokken:
Timing:

Coördinator forensische cluster CAW
FJC, CAW, PSD, Directie, Zorggroep Zin, BC
Afhankelijk van bovenstaande actie, wordt een aanpak tijdens detentie
in de loop van 2022 geïnstalleerd.
‘FJC-matige’ aanpak tijdens detentie
/

Indicatoren:
Middelen:
Actie 16.3

We benutten elke kans om een begeleidingsaanbod op vlak van IFG tijdens detentie
te installeren.
Toelichting:

Voor deze actie kijken we uitdrukkelijk naar het STRAP, waarbij
mogelijks aanbod op vlak van IFG in de gevangenis zou georganiseerd
kunnen worden. Eventueel gaan we zelf op zoek naar manieren om een
aanbod te realiseren.

Regie:
Betrokken:
Timing:
Indicatoren:
Middelen:

Coördinator forensische cluster CAW
FJC, CAW, PSD, Directie, Zorggroep Zin, BC
Gekoppeld aan de evolutie van actie 36 STRAP.
Begeleidingsaanbod tijdens detentie
Afhankelijk van actie 36 STRAP

Koppeling STRAP: Actie 36: Aanklampend aanbod gedragstraining intra-familiaal geweld tijdens
detentie
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Er is geen specifieke doelstelling over opgenomen, maar de aanpak van de drugsproblematiek blijft
een topprioriteit in de gevangenis en zit mee verwerkt in diverse acties: de drugsvrije afdeling, het
project D&D met de zoektocht naar een samenwerkingsmodel, de aanpak van een nieuw regime op
de vrouwenafdeling (met aanwezigheid van drughulpverlening), het inperken van de drugsmarkt via
een veilige sectie en samenwerkingen met wetenschappelijke instellingen om de problematiek beter
in kaart te brengen (zie luik ‘wetenschappelijke ondersteuning’).
Gezien de hoge prevalentie van psychische problematieken in de gevangenis blijft een koppeling met
de GGZ na detentie van hoog belang in functie van zorgcontinuïteit. We zetten bijvoorbeeld verder in
op het samenwerkingsverband AANZET met de GGZ-netwerken, waaronder de casusbesprekingen
met de mobiele teams. We blijven in nauwe dialoog staan met deze sector om nieuwe
opportuniteiten te bespreken, zo volgen we de evolutie van de eerstelijnspsychologen op. Tot slot
verwijzen we hier ook naar de doelstellingen 1 en 2 m.b.t. het samenwerkingsmodel omdat
zorgcontinuïteit ook hier een thema zal zijn. Hier formuleerden we onze betrachting om systemen te
installeren die vergelijkbaar zijn met de buitenwereld, zoals de ‘kruispunten’ binnen de GGZnetwerken.

Doelgroepenbeleid
De gedetineerdenpopulatie is eigenlijk een verzameling van diverse doelgroepen met verschillende
noden die vaak een specifieke aanpak of ondersteuning vragen. Vandaar streven we steeds meer
naar een aanpak op maat per doelgroep.
Enkele doelgroepen zijn reeds aan bod gekomen in voorgaande luiken:
Personen met een
psychische of
psychiatrische
problematiek

In het luik ‘1. Regime’ wordt verwezen naar het project D&D, naar een beter
samenwerkingsmodel, een veilige sectie, de DVA en de vrouwenafdeling.
Deze initiatieven maken allemaal deel uit van het gezondheids- en
drugsbeleid. Hiermee installeren we een gezonder klimaat om psychische
problemen te voorkomen, maar maken we tegelijk vorderingen op vlak van
detectie en een afgestemde zorg.
In het luik ‘5. Welzijn en gezondheid’ wordt opnieuw verwezen naar de
hervorming van de penitentiaire gezondheidszorg, de drugsproblematiek en
de afstemming met de GGZ-sector in functie van zorgcontinuïteit.

Vrouwen

Het beleidsteam kiest ervoor om vrouwen als een aparte doelgroep op te
nemen. De noden van deze groep en de specifieke context van de
vrouwenafdeling vragen een eigen aanpak. Een samenwerkingsmodel op
maat en een begeleid participatieproces (zie DS 2) zijn onze instrumenten
om ook op deze afdeling te komen tot een gezond klimaat.

Jongeren

Doelstelling 10 beschrijft het Europees sportproject waarbij we -30jarigen
willen bereiken via sport om vervolgens naar het traject richting reintegratie te kijken.
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We sluiten ook graag aan bij initiatieven in de samenleving. De stad Genk
overweegt bijvoorbeeld een project ‘persoonsgerichte Aanpak’ voor
jongeren waarbij de gevangenis een partner kan zijn (dit is bij de opmaak
van dit plan nog niet concreet genoeg om als doelstelling op te nemen).
Daders (en
slachtoffers) van
intra-familiaal
geweld

Doelstelling 16 verwijst naar een integrale aanpak van IFG, door enerzijds
een sterke koppeling met het FJC en anderzijds een FJC-achtige aanpak
tijdens detentie. Hopelijk volgt er in de komende jaren ook een
begeleidingsaanbod op dit vlak in de gevangenis.

Andere doelgroepen komen in het actieplan minder als prioriteit op de voorgrond, maar maken wel
deel uit van ons doelgroepenbeleid en zullen ook de komende jaren verdere aandacht krijgen:

Personen die
opgevolgd worden
i.k.v. radicalisering

De methodiek van een herstelgerichte dialooggroep, waarbij ook burgers
betrokken worden, heeft op dit thema in 2020 haar meerwaarde bewezen
dankzij Moderator en we hopen dit op te nemen in het reguliere aanbod.
Op vlak van disengagement kijken we uit het herwerkte draaiboek (actie 30
STRAP) waarmee we de infodeling tijdens het casusoverleg kunnen
optimaliseren.
Daaraan gekoppeld verwachten we het nieuwe mandaat van de
Justitiehuizen (actie 29 STRAP).
We hebben met betrekking tot radicalisering geen specifieke doelstelling
geformuleerd omdat we het verdere proces eerder als een verfijning zien
van een reeds bestaande aanpak.

Seksuele
delinquenten

De voorbije jaren kon een aanbod opgestart worden in samenwerking met
SPECTRA, een team van hulpverleners van CAW Limburg en Zorggroep Zin
dat werkt rond seksueel grensoverschrijdend gedrag. In dit aanbod wordt
ook samengewerkt met vrijwilligers. Opnieuw proberen we dit te koppelen
aan het regime. Zo werd er voor de groep die het aanbod volgt een aparte
wandeling ingevoerd.

Personen met
suïcidale
problematiek

De gevangenis beschikt over een suïcidepreventiebeleid, maar dit beleid
dient verder verfijnd te worden. We verwijzen hier ook naar de
doelstellingen onder luik ‘1. Regime’ aangezien de inspanningen met oog op
een gezond leefklimaat de beste preventie vormen in kader van suïcide.

Personen met
(vermoeden van)
beperking

Sinds enkele jaren beschikken we over een aanbod voor personen met een
beperking dankzij zowel OC Sint-Ferdinand als de Dienst
OndersteuningsPlan. Het aanbod ‘De Schakel’ van OC Sint-Ferdinand is
echter geen zeker aanbod door een gebrek aan financiering, dus we kijken
naar de bovenlokale acties vanuit VAPH en hopen dat er meer zekerheid
volgt. Ook dit aanbod trachten we te koppelen aan het regime.
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Veelplegers

Deze groep wordt in het STRAP naar voren geschoven, zie actie 35:
afbakening doelgroep veelplegers en hun noden. Ook in Hasselt stellen we
vast dat we te weinig zicht hebben op deze groep. Welke kenmerken
vertonen ze: bv. gaat het steeds om dezelfde misdrijven, welke achtergrond
herkennen we, speelt middelengebruik een rol,…? Vandaar is het belangrijk
om eerst een beter zicht te krijgen op deze groep en daarvoor zijn onze
doelstellingen rond infoverwerving en infodeling tijdens de onthaalfase
bruikbaar. In een volgende fase kunnen we concrete acties formuleren voor
deze doelgroep.

Het basisaanbod hulp- en dienstverlening is meestal voor alle gedetineerden toegankelijk, maar
specifieke noden of eigenschappen vragen ook een aanpak op maat. Dankzij een specifieke aanpak
wordt ook de stem van deze doelgroepen meer hoorbaar en versterken we opnieuw de participatie
in onze werking (zie luik ‘3. Sport en cultuur).

Wetenschappelijke ondersteuning
Door ons te verbinden met onderzoeksinstellingen kunnen we onze werking verder onderbouwen of
versterken. Het kan zowel gaan om initiatieven die een beter zicht op de (noden van) de doelgroep
geven als om evaluatie van onze aanpak.
Meer dan ooit krijgt de gevangenis van Hasselt aandacht vanuit wetenschappelijke hoek:
▪

▪

▪

▪
▪
▪
▪

De UGent start een volgende onderzoeksfase ‘RECO-PRIS-bis’ in kader van het project ‘Drugs
en Detentie’ van de FOD Volksgezondheid met focus op een screeningsinstrument, de
definiëring van een optimaal traject en een draaiboek voor andere gevangenissen. (zie DS 1)
Het EVADRUG-pris onderzoeksproject (o.a. UGent en KUL): evaluatie van het Belgisch
drugbeleid met twee gerichte interventies waarvan één in de maatschappij (CAO100) en één
in de gevangenis, namelijk het D&D-project in Hasselt.
Sciensano zal complementair met de individuele screenings van D&D een onderzoek op touw
zetten rond de gezondheidstoestand van de populatie in Hasselt, ondersteund door het
CORT.
De VUB zet een onderzoeksproject op rond het SPPF-project. (zie DS 10)
De VUB plant een onderzoek met betrekking tot de beleving van de Islam waarbij naast de
onderzoeksresultaten ook opportuniteiten liggen op vlak van aanbod en leefklimaat.
Een masterstudente van de VUB zal een bevraging van zowel beambten als diensten
uitvoeren om de kritische succesfactoren van de DVA in kaart te brengen.
De KUL plant een onderzoek betreffende slachtofferschap tijdens detentie.

Wanneer we ervoor kiezen om aan een onderzoek mee te werken is een belangrijk criterium steeds
de return naar de doelgroep.
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In het spoor van het STRAP
We kijken uit naar de processen die op touw worden gezet in kader van het bovenlokale STRAP. Deze
processen zullen informatie, middelen of andere opportuniteiten aanleveren om het lokale aanbod
te versterken.
In dit actieplan hebben we per doelstelling systematisch de koppeling gemaakt met het STRAP. In het
doelgroepenbeleid hierboven kunnen de doelgroepen teruggevonden worden die ook vernoemd
staan in het STRAP. We zijn vanuit de gevangenis van Hasselt nu reeds betrokken bij bepaalde
bovenlokale doelstellingen, zoals de participatieprocessen, de hervorming van de penitentiaire
gezondheidszorg of het Europees sportproject. Maar ook de andere processen waarmee we een
koppeling zien zullen we van nabij opvolgen. Het netwerk in Hasselt is steeds bereid om deze
processen te ondersteunen en indien haalbaar te experimenteren.
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