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Gebouw

• Bouwjaar 1855
• Verbouwingen in de 20ste eeuw
• 439 plaatsen
• Gelegen in het centrum van Antwerpen

Afdelingen

• Grote mannenafdeling – 314 plaatsen
• Vrouwenafdeling – 48 plaatsen (beklaagden, veroordeelden en geïnterneerden)
• Psychiatrische annex – 51 plaatsen: aantal geïnterneerden blijft dalen (o.a. door opening FPC 

Antwerpen), maar annex wordt opgevuld door beklaagden en veroordeelden met psychiatrische 
problematiek en/of mentale beperking

• Beperkte detentie – 26 plaatsen

Populatie (deze cijfers zijn slechts indicatief)

• Ongeveer 75% mensen in voorlopige hechtenis
• Ongeveer 20% veroordeelden
• Ongeveer 5% geïnterneerden
• Grote overbevolking: plaats voor 439 en gemiddelde populatie van 636 (+/- 45% overbevolking), met 

schommelingen tussen de 545 en 695 gedetineerden. 
• Grote in-, door- en uitstroom (de cijfers van de in-, door- en uitstroom zijn op datum van publicatie 

nog niet gekend)

Over de gevangenis
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Het beleidsteam is de motor van de hulp- en dienstverlening. Dit overlegorgaan is verantwoordelijk voor 
het aanbod als geheel. Aan de hand van actieplannen, een werking die decretaal bepaald is, wordt het 
aanbod en de manier waarop het aanbod georganiseerd wordt, continu verfijnd en bijgestuurd. 

Dit jaarverslag is dan ook een document van het beleidsteam. Als er gesproken wordt in de wij-vorm, dan 
slaat die ‘wij’ op het beleidsteam. Uiteraard zijn ook de andere partners voor wat hun aanbod betreft, 
betrokken bij de opmaak van dit jaarverslag. 

In het beleidsteam zitten vertegenwoordigers van JWA, CGG VAGGA, De Rode Antraciet, onderwijs en het 
wordt voorgezeten door de beleidscoördinator.

In onderstaand organogram kan je zien hoe onze overlegstructuur er uit ziet:

Organisatie van de hulp- en dienstverlening

Beleidsteam HDV:
actieplannen

In 2016 maakte het beleidsteam een tweede actieplan, met een looptijd van 1 januari 2016 tot 30 juni 
2018. In 2017 werkten we dus verder aan de actiepunten die we begin 2016 geformuleerd hadden. Half 
2017 deden we een tussentijdse evaluatie en we beslisten om vier nieuwe thema’s op te nemen in 
ons actieplan. Naast de vier kernthema’s van het actieplan 2016-2018, met name ‘behoeftegericht werken’, 
‘brug binnen buiten’, ‘samenwerking’ en ‘communicatie’, formuleerden we in juni 2017 actiepunten rond 
de thema’s: bekendmaking aanbod, aanbod voor gedetineerden in I.B.V.R., cultuursensitief werken en 
focusgroepen. 

Verder in dit verslag vind je een korte beschrijving van de nieuwe actiepunten.

Overleg BC-directie:
maandelijks overleg

Ad hoc werkgroepen:
toeleidersbijeenkomst, groene 

folder,...

Coördinatorenoverleg:
PSD, zorg, jwa

Stuurgroepen:
TOPcoach, bib

Coördinatieteam:
rond praktische zaken

= manier van werken i.p.v. 

overlegorgaan
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Samenwerkingspartners m.b.t. het aanbod hulp- en dienstverlening

Aan het aanbod hulp- en dienstverlening van de Vlaamse Gemeenschap werken verschillende partners 
mee. Sommige van deze diensten hebben een coördinatiefunctie, andere zijn pure aanbodverstrekkers of 
combineren aanbod met een coördinatiefunctie. Sommige partners hebben een groot continu aanbod, 
terwijl andere diensten eerder periodiek aanwezig zijn in de gevangenis of enkel als een gedetineerde het 
vraagt. Hieronder vind je een overzicht.

Buurtsport (stad 
Antwerpen) en free lance 

sportgevers
(yoga, tai chi, zumba)

Jonge Helden en 
De Speelvijver:
kinderbezoek

De Tuimel:
kinderbezoek en cursus Vader/

moeder in de gevangenis

CVO en CBE Antwerpen:
Nederlandse les 

open leercentrum
andere lessen

Huis van het Nederlands:
screening Nederlands

Museum Schone Kunsten 
(KMSKA): 

‘Mijn verhaal’

Tandem: 
toeleiden naar psy. hulp na 

detentie

Justitie: 
sportmonitoren

bibPBA’s

Openluchtopvoeding:
begeleiding gedetineerden met 

een beperking

VOCVO:
dienst onderwijs

CKG De Link: 
opvoedingsondersteuning

Moderator:
slachtoffer-daderbemiddeling 

De Rode Antraciet:
cultuur- en sportfunctionaris en 

vrijwilligers

stad en OCMW Antwerpen: 
back office

Vormingplus Antwerpen:
creacrackx

graphic novel

CAW Antwerpen-JWA: 
TB, OO, TOPcoaches, 
Brug Binnen Buiten

VDAB:
basisdienstverlening
cursus solliciteren

CGG VAGGA:
ind. begeleiding

groepsbegeleiding verslaving, 
groepsbegeleiding agressie

Samenwerkingspartners



6

Samenwerking met justitie

Jobshadowing bij het bewakend personeel en omgekeerd

Een goede samenwerking met het bewakend personeel is cruciaal voor onze werking. Al vele jaren zetten 
we hier op in met het beleidsteam en met alle medewerkers van de hulp- en dienstverlening (een 70-tal 
personen). We werkten in 2015-2016 een samenwerkingsmodel uit dat een handelingskader geeft, ook op 
momenten dat die samenwerking iets moeizamer verloopt of dat er ruis op de communicatie zit. 

In 2017 wilden we de samenwerking eens vanuit een andere hoek voeden. We organiseerden vier dagen 
jobshadowing bij het bewakend personeel. Eenendertig medewerkers van de hulp- en dienstverlening - 
aangevuld met een viertal PSD-leden – draaiden een dag mee met bewakend personeel. Samen met de 
ochtendploeg van het bewakend personeel konden de deelnemers, via een doorschuifsysteem, telkens 
een uur meedraaien in één van de 6 deelwerkingen: mannenafdeling, vrouwenafdeling, annex, portier, 
centrum, bezoek. Het initiatief werd enthousiast onthaald, zowel door de hulp- en dienstverleners als 
door het bewakend personeel, die dit erg apprecieerden. 

In het najaar organiseerden wij de omgekeerde beweging. Het bewakend personeel kon een individueel 
gesprek aanvragen met een deel van onze diensten: trajectbegeleiders van JWA, organisatieondersteuners 
van JWA, onderwijscoördinatoren, topcoaches, VDAB-consulent, CGG VAGGA, bibliotheek, PSD, 
beleidscoördinator. Een 20-tal personeelsleden ging op het aanbod in. De gesprekken lopen nog verder in 
2018 en nadien zal dit geëvalueerd en bijgestuurd en/of herhaald worden. 
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Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

1.718 onthaalgesprekken 
4.737 opvolggesprekken
260 begeleidingen op 
vraag

In dit stuk beschrijven we in welke mate het aanbod hulp- en dienstverlening in de gevangenis van 
Antwerpen in 2017 is gewijzigd. Een groot deel van het aanbod is echter gecontinueerd zonder grote 
aanpassingen. Het feit dat we minder ‘nieuws’ te vertellen hebben over dit aanbod, wil niet zeggen dat 
dit minder aandacht verdient. Een kwalitatief en structureel ingebed aanbod is net onze  betrachting en 
in dat opzicht net een pluim waard.  Maar een jaarverslag is nu eenmaal in essentie een rapportering van 
wat er in het besproken jaar veranderd is.  

Na het overzicht van het aanbod vind je in een tweede deel enkele evoluties in de werking van een 
aantal aanbodverstrekkers. 

Overzicht van het aanbod

Het algemeen individueel aanbod

Trajectbegeleiding door JWA (CAW Antwerpen)  
• Proactief onthaal en verdere trajectbegeleiding  

van alle beklaagden
• Begeleiding veroordeelden op vraag/ doorverwijzing
• Contacten met familie

Psychische ondersteuning door CGG VAGGA  
• Behandeling van gedetineerden met ernstige psychische klachten

Bibliotheekbezoek door de bibPBA i.s.m. de bibliothecaris 
van de openbare bib
• Wekelijks bibliotheekbezoek waarbij gedetineerden  

boeken, cd’s en/of dvd’s kunnen ontlenen 

Basisdienstverlening VDAB door de VDAB-consulent        
• Administratieve hulp m.b.t. het VDAB-dossier
• Info en advies over

• werk of beroepsopleiding na detentie
• werkloosheidsuitkering

Leertrajectbegeleiding door de dienst onderwijs (VOCVO)
• Voortzetting onderbroken trajecten
• Opzetten nieuwe trajecten
• Info en advies m.b.t. onderwijs tijdens of na detentie
• Begeleiding naar de examencommissie

12.080 bezoeken
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Fitness door de sportmonitor van justitie i.s.m. de sportfunctionaris van De Rode Antraciet
• Wekelijks fitnessmoment
• Aparte momenten voor:

• mannen
• vrouwen
• geïnterneerden
• gedetineerden met depressieve en/of suïcidale gedachten

Het specifiek individueel aanbod

TOPcoaching door team TOPcoaches, JWA (CAW Antwerpen)
• Integrale professionele begeleiding na detentie op alle levensdomeinen, met opstart tijdens detentie
• Doelgroep:

• 18-30 jaar
• Eerste of tweede detentie
• Woonachtig in Antwerpen of districten

Vrijwilligers ondersteunen ex-gedetineerden door team Brug Binnen Buiten, JWA (CAW Antwerpen) (nieuw 
sinds september 2016)
• Ondersteuning door vrijwilligers na detentie met opstart tijdens detentie
• Doelgroep:

• Woonachtig in Antwerpen of districten

Slachtoffer-daderbemiddeling door Moderator 
• Gesprekken tussen slachtoffer en dader met behulp van een bemiddelaar
• Over de feiten, de gevolgen, de achtergronden en de betekenis van een misdrijf, alsook over de 

mogelijkheden van herstel

Opvoedingsondersteuning door CKG De Link 
• Opvoedingsondersteuning van kinderen tussen 0 en 12 jaar (max. lagere school)
• Voor moeders en/of vaders in detentie én de achterblijvende ouder

Handicapspecifieke begeleiding voor gedetineerden met een (vermoeden van) beperking door Otwee 
(Openluchtopvoeding)
• Integrale ondersteuning van gedetineerden met een beperking
• Individuele activiteiten en gesprekken 
• Doelgroep:

• Gedetineerden met een erkenning van een beperking door het VAPH
• Gedetineerden met een vermoeden van een beperking
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Doorlopend groepsaanbod Groepssport (voetbal, conditietraining, omnisport, zumba, tai chi, yoga)

Kinderbezoek

Open leercentrum (Frans, Engels, ICT)

Modulair groepsaanbod Nederlands tweede taal: 8 modules in 2017

Weerkerende themagerichte 
cursussen

Solliciteren: 6 cursussen in 2017

Ouderschap in detentie: 1 cursus in 2017

Groepsbegeleiding verslaving: 2 cursussen in 2017

Groepsbegeleiding agressie: 1 cursus in 2017

Doelgroepwerkingen Handicapspecifieke groepsactiviteiten

Creasessies vrouwenafdeling

Ad hoc werkingen/ projecten Project graphic novel

Workshops ‘Mijn verhaal’

Nieuw Focusgroepen rond hdv-thema’s (o.a. ouder-kind en sport)

Back office dienstverlening stad Antwerpen 
• Vragen gerelateerd aan loketwerking districten (adres, identiteitskaart, burgerlijke stand, …) worden 

back office opgenomen

In december 2016 werd een front office loketwerking door het team sociaal infopunt vervangen 
door deze back office  dienstverlening van de stadsloketten. De samenwerking  verloopt vlot. Hier 
en daar worden nog oplossingen gezocht voor knelpunten. 

Tandem (opgestart in september 2017)
• Ondersteuning aan gedetineerden met een psychische problematiek (m.i.v. verslavingsproblematiek) in 

hun zoektocht naar hulpverlening na detentie
• Geven van informatie over hulpverlening na detentie, motiveren en doorverwijzen

Dit werd opgestart in 2017 en werd nog niet geëvalueerd. 

Het groepsaanbod
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FORINER
Tussen januari 2016 en december 2017 was VOCVO de trekkende organisatie van het door Erasmus+ 
gesubsidieerde project FORINER. Dit project onderzocht hoe buitenlandse gedetineerden toegang konden 
krijgen tot onderwijs van hun thuisland. Behalve Nederlandse lessen hebben gedetineerden uit het 
buitenland immers geen mogelijkheden tot onderwijs. Wanneer een gedetineerde na detentie terug naar 
het thuisland gaat, zijn Nederlandse lessen niet zinvol.

In de gevangenis van Antwerpen werd één pilootproject opgestart tussen december 2016 en mei 2017. Elf 
Litouwse gedetineerden ontvingen cursusmateriaal van een Litouwse school voor volwassenenonderwijs. 
De gedetineerden kregen cursussen geschiedenis, wiskunde, fysica en Engels.

Naast het project in Antwerpen, waren er nog 14 andere pilootprojecten. We hopen met de conclusies van 
het project dat Europa meer aandacht heeft voor gedetineerden die in het buitenland in een gevangenis 
verblijven. Meer info op www.FORINER.com.

Digitale examens van de examencommissie 
Op 21 februari werd voor de eerste keer in Antwerpen een digitaal examen afgenomen. Gedetineerden 
kunnen via de examencommissie hun diploma secundair onderwijs halen. Ze leggen daarvoor 
verschillende examens af. De examencommissie maakt steeds meer examens in digitaal formaat op, 
terwijl dat voordien steeds op papier was. Via de verbinding in het leslokaal van de tiende sectie, werd 
de website voor de examens opengesteld. Sinds februari konden al 6 examens via de computer worden 
afgenomen in 2017.

Gemengd onderwijs
Sinds september 2017 kunnen vrouwen ook genieten van het groepsaanbod binnen onderwijs. 
Onmiddellijk was er een groot aantal dames geïnteresseerd.
De aanwezigheid van de vrouwen zorgt voor een andere dynamiek in de klasgroep. De groepen zijn 
rustiger en de leerkrachten ervaren de vrouwelijke cursisten als zeer gemotiveerde studenten.

Eén of vijf cursisten is een vrouw. Dit is een verhouding die de populatie binnen de gevangenis overstijgt. 
Daar is namelijk één op de tien gedetineerden een vrouw.

Evoluties in de werking van bepaalde aanbodverstrekkers

De dienst onderwijs 

Onderwijs in de gevangenis van Antwerpen kent al een lange traditie van groepslessen: Nederlands voor 
anderstaligen en een open leercentrum waar gedetineerden op maat en op eigen tempo Frans, Engels of 
ICT kunnen volgen. Ook het opvolgen van individuele trajecten behoort al langer tot het takenpakket van 
de dienst onderwijs van VOCVO. Voor 2017 waren er toch enkele interessante nieuwigheden die we hier 
graag vermelden.

FORINER Gemengd onderwijsExamencommissie
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Brug Binnen Buiten, deelwerking van het justitieel welzijnswerk Antwerpen

Na een lange aanloop (behoefteonderzoek van 2013 en onderzoek naar noden en drempels voor ex-
gedetineerden 2016) startte in september 2016 een eerste groep vrijwilligers met het ondersteunen van 
ex-gedetineerden. In maart 2017 startte een tweede groep. Het project Brug Binnen Buiten werd eindelijk 
een concrete praktijk. Uit het onderzoek - dat ook nog tijdens de opstart verderliep - blijkt duidelijk dat 
dit project een leemte opvult. 

Gedetineerden die uit de gevangenis komen hebben op korte termijn (de eerste dagen en weken na het 
vrijkomen) ondersteuning nodig bij het in orde brengen van allerhande administratieve en praktische 
zaken en bij het aanhaken bij hulp- en dienstverlening buiten (OCMW, CAW, ….). De vrijwilligers van Brug 
Binnen Buiten geven de nodige ondersteuning en zorgen ervoor dat de ex-gedetineerde er niet alleen 
voor staat. Het feit dat de vrijwilligers ook gewone burgers zijn die vanuit een heel gelijkwaardige positie 
samen met de ex-gedetineerde dingen uitzoeken, is een heel duidelijke meerwaarde van het project. 
Bovendien geeft de samenleving op die manier het signaal dat ook ex-gedetineerden hun plaats hebben 
in de maatschappij.

Op 18 mei 2017 presenteerden we tijdens een studienamiddag de resultaten van het project Brug Binnen 
Buiten, waarop ook Minister Vandeurzen aanwezig was. Hij heeft het project later in zijn beleidsbrief 
vernoemd als goede praktijk. Hij heeft aan de andere CAW’s gevraagd om aan de slag te gaan met 
de resultaten van dit project en te bekijken of een uitrol van deze methodiek in hun regio mogelijk 
is. Ondertussen wordt bij de stad Antwerpen verkend of zij het project samen met CAW Antwerpen 
structureel kunnen financieren. Eind 2017 is opnieuw een oproep gebeurd voor een derde groep 
vrijwilligers. Zo hopen we begin 2018 te komen tot een pool van een 20-tal vrijwilligers.

Evoluties in de organisatie van het aanbod 

In het voorjaar 2017 deden we met het beleidsteam een tussentijdse evaluatie van ons actieplan. Uit deze 
evaluatie bleek dat we ondertussen met heel wat thema’s bezig waren, waarbij we processen in gang 
staken die onze reguliere werking overstijgen en die niet opgenomen zijn in ons actieplan 2016-2018. 
Daarom hebben we beslist om een bijkomende doelstelling te formuleren en wel rond vier thema’s. We 
lichten ze hier kort toe.
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Bekendmaking aanbod

Het aanbod hulp- en dienstverlening wordt in de gevangenissen op verschillende manieren bekend 
gemaakt, zowel mondeling (via hulp- en dienstverleners, bewakend personeel, medegedetineerden, …) 
als schriftelijk (via folders, affiches, teletekst, …). In 2017 deed een student van de VUB een evaluatief 
onderzoek naar de wijze waarop het aanbod in de gevangenis van Antwerpen wordt bekendgemaakt. 
Enkele resultaten waar we verder op willen inzetten:

• Folders op naam verspreiden werkt goed: dit trekt de aandacht van de betrokken gedetineerden die 
daardoor de folders veel beter bekijken dan wanneer er folders zonder naam op cel worden bezorgd.

• Promofilmpjes m.b.t. het aanbod, die afgespeeld worden tussen de films van het videokanaal spreken 
aan. Dit medium willen we in de toekomst verder optimaliseren en frequenter gebruiken. De filmpjes 
moeten gemakkelijk aanpasbaar zijn, zodat ze niet te snel achterhaald zijn en wegens budgettaire 
redenen moeten ze kosteloos gerealiseerd worden. 

• Teletekst is in principe voor elke gedetineerde toegankelijk (in elke cel staat een TV waarop teletekst 
beschikbaar is). Belangrijk daarbij is dat de informatie juist en actueel is. Een nadeel is dat de info 
enkel in het Nederlands beschikbaar is, maar uit het onderzoek blijkt dat medegedetineerden vaak 
geconsulteerd worden om te vertalen. En dat brengt ons ineens bij het volgende punt:

• Vertalingen: een groot deel van de populatie is anderstalig. Geschreven informatie is vooral in het 
Nederlands beschikbaar. Het probleem van de toegankelijkheid van informatie voor anderstaligen is 
gekend en complex. We hebben noch de mogelijkheid noch de financiële middelen om alles te laten 
vertalen. Toch willen we in 2018 kijken in welke mate we beter tegemoet kunnen komen aan de 
informatiebehoeften van anderstaligen. 

Aanbod aan gedetineerden in Individueel Bijzonder Veiligheidsregime (I.B.V.R.)

Gedetineerden die een voortdurende bedreiging uitmaken voor de interne orde en de veiligheid kunnen in 
een Individueel Bijzonder Veiligheidsregime geplaatst worden (basiswet artikel 116 en volgende). Dit regime 
wordt opgelegd voor maximaal twee maanden en kan verlengd worden wanneer het nodig geacht wordt. 
Een I.B.V.R. houdt vaak uitsluiting van gemeenschappelijke activiteiten in. 

In de gevangenis van Antwerpen verblijft een kleine groep (10 à 15 gedetineerden) in zo’n regime. Vanuit 
het beleidsteam hebben we in 2017 verkend wat onze rol m.b.t. deze groep gedetineerden is. Uitgangspunt 
is enerzijds dat deze gedetineerden ook recht hebben op hulp- en dienstverlening en anderzijds dat 
hun detentieregime potentieel nog zwaarder is dan voor de andere gedetineerden, ten gevolge van het 
isolement. Dit is wat we voor hen doen:

• Proactief onthaal door trajectbegeleiders van JWA: dit gebeurt voor alle beklaagden die hier 
opgesloten worden, dus ook wanneer iemand uitgesloten is van gemeenschappelijke activiteiten.

• Proactief aanbod door CGG VAGGA: op vraag van de beleidscoördinator of een andere verwijzer, 
doet CGG VAGGA een proactief aanbod aan alle gedetineerden die een I.B.V.R. opgelegd kregen. 
Wanneer de betrokken gedetineerde niet wenst in te gaan op dit aanbod, kan hij/zij op een later 
tijdstip opnieuw opgeroepen worden, indien de hulpverlener dit aangewezen vindt, of op vraag van 
de gedetineerde zelf of een samenwerkingspartner.

• Individueel sporten: samen met justitie organiseren we de sport zo dat deze gedetineerden 2 keer 
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per week individueel kunnen gaan fitnessen.
• Individueel bibliotheekbezoek: samen met justitie organiseren we de bib zo dat deze gedetineerden 

net als alle andere gedetineerden 1 keer per week naar de bibliotheek kunnen gaan voor boeken, cd’s 
en dvd’s.

• Individueel leren: we gaan na of ze interesse hebben om individueel te studeren. Leerstof wordt 
op cel gebracht en het leerproces wordt desgevallend opgevolgd door de onderwijscoördinator. 
Het gebeurt dat gedetineerden in I.B.V.R. toch naar een groepsles mogen gaan. Dit wordt dan goed 
opgevolgd, met duidelijke afspraken met de lesgevers. 

• De rest van het (algemeen en specifiek) individueel aanbod (zie hoger) is voor deze 
gedetineerden onder dezelfde voorwaarden toegankelijk als voor de anderen. 

Cultuursensitief werken

Een  derde thema dat we met het beleidsteam bij de tussentijdse evaluatie van ons actieplan hebben 
opgenomen, is het cultuursensitief werken. Dit is geen gemakkelijk en vastomlijnd begrip. Met het 
beleidsteam proberen we een voor ons eenduidige definitie van cultuursensitief werken te formuleren. 
Daarnaast startten we met een analyse van de deelluiken van cultuursensitief werken. Hoe zit het met: 

• ons taalbeleid: werken met vertalingen, pictogrammen, eenvoudig taalgebruik, …?
• cultuursensitieve aanpak binnen de hulpverleningsgesprekken?
• toegankelijkheid van de (informatie over) hulp- en dienstverlening voor bijvoorbeeld anderstaligen?
• ons personeelsbeleid: in welke mate zijn er medewerkers van allochtone afkomst? 
• specifiek cultuursensitief groepsaanbod of individueel aanbod? 

Voor elk van deze deelluiken zullen we nagaan waar we tandje bij kunnen steken. We zullen hiervoor een 
beroep doen op expertise binnen de sectoren die ervaring hebben met cultuursensitief werken. Dit zal 
meegenomen worden in ons volgend actieplan dat ingaat op 1 juli 2018.

Focusgroepen als aanbod en als vorm van participatie

N.a.v. het onderzoek naar bekendmaking van het aanbod (zie hoger) werden 5 focusgroepen met 
gedetineerden georganiseerd door de student van de VUB. De organisatieondersteuners van JWA waren 
hierbij aanwezig.  Het was een zodanig leerrijke ervaring, dat we vanuit het beleidsteam beslist hebben 
om het werken met focusgroepen als aanbod op te nemen in ons actieplan. Het sluit ook aan bij de 
bovenlokale aandacht die er is voor participatie van gedetineerden aan (de organisatie van) het aanbod. 
Een vertaling van dit speerpunt naar een groot arresthuis met zijn grote verloop van gedetineerden 
bleek goed te matchen met de praktijk van focusgroepen. Hoewel de term niet helemaal de lading 
dekt (focusgroepen is een onderzoeksmethodiek met specifieke analyse-instrumenten), blijven wij het 
woord gebruiken voor groepsgesprekken die we organiseren met gedetineerden rond een bepaald thema 
dat gelinkt is aan de hulp- en dienstverlening van de gevangenis van Antwerpen. Zo werden in 2017 al 
focusgroepen georganiseerd rond het thema ouder-kindrelatie en rond het thema sport. We willen op die 
manier feedback/input krijgen van gedetineerden m.b.t. het centrale thema en tegelijk ook gedetineerden 
beter informeren over het aanbod. 
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Vooruitblik op 2018

In 2017 hebben we – zoals je kon lezen – naast onze vier oorspronkelijke thema’s een aantal nieuwe 
thema’s op de agenda gezet. 

Deze nieuwe thema’s zijn:

• Bekendmaking van het aanbod
• Aanbod aan gedetineerden in Individueel Bijzonder Veiligheidsregime
• Cultuursensitief werken
• Focusgroepen als aanbod

De bedoeling is dat we hier verder mee aan de slag gaan en zo input verzamelen om ons volgende (derde) 
actieplan tegen juli 2018 op te maken. 

De oorspronkelijke thema’s blijven we meenemen:

• Brug Binnen Buiten: de verankering van het project is nog niet gerealiseerd, dus daar blijven we aan 
werken. Ook willen we graag opnieuw een (dit keer evaluatief) onderzoek koppelen aan de praktijk. 
Hiervoor zullen we de nodige financiële middelen moeten zoeken. 

• Gedifferentieerd inzetten op permanente behoeftedetectie: in 2018 zullen we vooral de 
focusgroepen als nieuwe bron van behoeftedetectie exploreren. We blijven hierbij ons kader rond 
behoeftegericht werken hanteren. 

• Samenwerking: we willen onze goede ervaring met de jobshadowing in 2018 nog eens herhalen om 
nieuwe medewerkers de kans te geven om die unieke inkijk in het werk van het bewakend personeel 
te geven. Ook de omgekeerde beweging zullen we herhalen, deze keer ook voor het administratief 
personeel van justitie. 

• Communicatie: we willen informatie in de gevangenis, zowel m.b.t. hulp- en dienstverlening als m.b.t. 
regimeaspecten verder stroomlijnen en toegankelijker maken voor gedetineerden, in het bijzonder ook 
voor anderstaligen.

Tenslotte nog even iets over het aanbod hulp- en dienstverlening zelf. Zoals eerder geschreven is er 
voor wat betreft het aanbod in 2017 niet veel veranderd en zal er in 2018 vermoedelijk ook niet veel 
veranderen. Het is goed ingebed aanbod dat hier en daar nog bijgestuurd wordt. Een groot arresthuis met 
zijn grote verloop, zijn overbevolking en personeelstekorten, het zijn geen gemakkelijke omstandigheden. 
Dat we ons aanbod zoals het nu georganiseerd is, kunnen blijven continueren, is het positieve resultaat 
van de dagelijkse inzet van alle betrokken actoren. We zijn ervan overtuigd dat het bijdraagt tot het 
welzijn van de gedetineerden en dat het onrechtstreeks ook bijdraagt aan de (dynamische) veiligheid in 
de gevangenis. In 2018 gaan we verder op de ingeslagen weg, maar zullen we ook kritisch naar onszelf 
blijven kijken en onderzoeken waar we nog een tandje kunnen bijsteken. 
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BC  Beleidscoördinator hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 
CAW  Centrum voor Algemeen Welzijnswerk
CBE  Centrum voor Basiseducatie
CGG  Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
CKG  Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning
CVO  Centrum voor Volwassenenonderwijs
FPC  Forensisch Psychiatrisch Centrum
I.B.V.R.  Individueel Bijzonder Veiligheidsregime
HDV  Hulp- en Dienstverlening
JWA  Justitieel Welzijnswerk
m.i.v.  met inbegrip van
OO  Organisatieondersteuner
PBA  Penitentiair Bewakingsassistent
PSD  Psychosociale Dienst
TB  Trajectbegeleider
VAGGA  Vereniging Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Antwerpen
VDAB  Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
VOCVO  Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs
VUB  Vrije Universiteit Brussel

Lijst met afkortingen



Lay-out: afdeling Beleidsinformatie, Communicatie en Kennis
Centrale redactie: Inge Vandeurzen, beleidscoördinator hulp- en dienstverlening gevangenis Antwerpen
Foto’s: gevangenis Antwerpen
Verantwoordelijke uitgever: Marijke Enghien, afdeling Welzijn en Samenleving, Koning Albert II-laan 35, bus 30, 
1030 Brussel


