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Historiek

De gevangenis van Dendermonde werd in 1860-1863 gebouwd volgens de principes van Edouard 
Ducpétiaux. Ze is stervormig, heeft drie vleugels en telt drie bouwlagen. Ze werd gebouwd op een terrein 
van ongeveer één hectare  aan de rand van de stad. 

Oorspronkelijk was het gebouw een arrondissementsgevangenis voor mannen (121 cellen) en vrouwen 
(34 cellen). In 1937 werd een Nederlandstalige recidivistenafdeling geopend, wat de sluiting van de 
vrouwenafdeling inhield. 

De inrichting maakte twee renovatieperiodes door: een eerste in 1950-1951 en een tweede tussen 1964 en 
1970. Daardoor werden onder andere een ontspanningsruimte, enkele ateliers en een ruimte voor beperkte 
detentie (of halve vrijheid) beschikbaar en werd overal voorzien in stromend water en sanitair.

Infrastructuur

150 jaar later blijft het gebouw intensief in gebruik en zijn continue renovatie- en opknapwerken nodig. 
Zo is er in 2015 gewerkt aan de cellen op de 7de en 8ste sectie en aan de burelen op de 1ste en 4de sectie, 
een lokaal van het bezoek achter glas werd omgetoverd tot een gesprekslokaal en er zijn alarmknoppen 
en camera’s vernieuwd. 

De staat van het gebouw heeft natuurlijk een invloed op de mogelijkheden op vlak van hulp- en 
dienstverlening. Vaak gaat het om (te) kleine ruimtes (leslokaal, gesprekslokalen) die bovendien polyvalent 
gebruikt worden (speelzaal, “VI-zaal”).

Regime en populatie

De gevangenis van Dendermonde is een gesloten inrichting met een cellulair regime. Dat betekent dat 
gedetineerden hoofdzakelijk in de cel verblijven. Ze hebben wel de mogelijkheid om te wandelen en te 
werken of om deel te nemen aan het hulp- en dienstverleningsaanbod. Het is enerzijds een arresthuis 
voor mannelijke gedetineerden voor het gerechtelijk arrondissement Dendermonde (mannen in 
voorhechtenis) en anderzijds een inrichting voor strafuitvoering (classificatie: correctioneel veroordeelde 
mannelijke recidivisten). 

Hoewel er plaats is voor slechts 159 gedetineerden (+ 9 in beperkte detentie), is er in realiteit een 
gemiddelde bevolkingsgraad van 180 à 190 gedetineerden. We zien voor het tweede jaar op rij een afname 
van de overbevolking (komende van 220 à 240 gedetineerden), wat zowel de gedetineerden als het 
personeel ten goede komt. 

Het aantal beklaagden en het aantal veroordeelden verhoudt zich ongeveer als 60 – 40. We hebben te 
maken met een weinig standvastige populatie (veel korte verblijven) en met een vrij groot verloop.

Over de gevangenis
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Leeftijd Aantal gedetineerden %
0-25 27 15,1
25-35 73 40,8
35-45 42 23,4
45-55 32 17,9
55-65 5 2,8

179 100%

Nationaliteit Aantal %
Albanië 6 3,4
Algerije 2 1,1
Angola 2 1,1
Bélarus 1 0,6
België 96 53,6
Congo (Democratische Republiek) 3 1,7
Kroatië (Republiek) 1 0,6
Frankrijk 2 1,1
Georgië (Repubiek) 1 0,6
Irak 7 3,9
Iran 1 0,6
Italië 1 0,6
Kosovo 3 1,7
Macedonië (Voormalige republiek 
Joegoslavië)

6 3,4

Marokko 5 2,8
Moldavië (Republiek) 1 0,6
Palestina 1 0,6
Nederland 8 4,5
Polen (Republiek) 2 1,1
Roemenië 17 9,5
Verenigd Koninkrijk 1 0,6
Slovakije (Republiek) 1 0,6
Syrië 1 0,6
Tunesië 2 1,1
Turkije 3 1,7
Joegoslavië 5 2,8

Leeftijd gedetineerden Dendermonde. Gegevens FOD Justitie. 
Toestand op 15/07/2015.

Nationaliteit gedetineerden Dendermonde. Gegevens FOD Justitie. 
Toestand op 15/07/2015. 
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Sinds de zomer van 2008 is het ‘strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden’ van 
de Vlaamse overheid ook in de gevangenis van Dendermonde in uitvoering. Begin 2013 werd het 
bekrachtigd in een decreet van de Vlaamse Regering. Vanuit het recht op hulp- en dienstverlening wordt 
een kwaliteitsvol aanbod geambieerd wat betreft welzijn, cultuur, sport, gezondheid, tewerkstelling en 
onderwijs. Daaraan wordt dagelijks met een hele equipe gewerkt, en dit in nauwe samenwerking met de 
directie en de diensten van de gevangenis.

Een overzicht van de vaste medewerkers/functies:

Actieplan Hulp- en Dienstverlening

In 2015 werd het eerste actieplan (2014-2015) afgerond, waarna meteen gestart werd met een nieuw 
actieplan (2016-midden 2018).
Grote nadruk lag op het noden- en behoeftenonderzoek (bevraging ‘onzichtbaren’ en 
‘schaduwgedetineerden’, zie verder), op het thema participatietrouw en op de link binnen-buiten. Zo 
werd een knelpuntennota opgesteld met de belangrijkste factoren of knelpunten waarom iemand niet 
participeert. Het gaat dan over personen die zich inschrijven voor een aanbod, maar toch niet komen 
opdagen of vroegtijdig afhaken. In verband met de link binnen-buiten werd de informatie waarover we 
beschikken in kaart gebracht, alsook de netwerken van de professionelen/organisaties. De doelstelling 
werd niet afgerond zoals vooropgesteld, maar we bouwen hier op verder in het nieuwe actieplan.

Organisatie van de hulp- en dienstverlening

Functie Aantal VTE Aantal 
personen

Beleidscoördinator (BC) 1 1
Organisatieondersteuners (OO) 0,75 2
Trajectbegeleiders (TB) 3 4
Onderwijscoördinator (OC) 0,5 1
Sportfunctionaris (SF) 0,2 1
Aanspreekpunt Cultuur 0,1 1
VDAB-detentieconsulent 1 1
Bibliotheekmedewerker 0,5 1
Therapeut 0,2 1
Slachtoffer-dader bemiddelaars 0,1 2
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Bevraging ‘onzichtbaren’ en ‘schaduwgedetineerden’

Het uitgangspunt van dit onderzoek was dat de medewerkers best wel wat informatie hebben over 
noden en behoeften van onze doelgroep. De focus lag daarom bij de hiaten. Zo zijn we terecht gekomen 
bij de ‘onzichtbaren’: welke gedetineerden bereiken we niet met het huidige aanbod aan hulp- en 
dienstverlening? En wat zijn hun noden en behoeften?

Er werd een projectgroep opgericht bestaande uit een stagiaire van justitieel welzijnswerk (JWW), 
vertegenwoordiging van JWW, Psycho-sociale Dienst (PSD), bewakend kader, directie, de VDAB-
detentieconsulente en de beleidscoördinator. Op 6 maart werd een daglijst opgevraagd (alle aanwezige 
gedetineerden op die bepaalde dag) waarop alle gedetineerden die gekend waren door één van onze 
diensten (JWW, VDAB, groepsaanbod, …) geschrapt werden. De overgebleven namen waren onze 
‘onzichtbaren’ (i.c. 31 personen).

De tweede groep, de ‘schaduwgedetineerden’, werd in een tweede fase van het onderzoek geselecteerd 
(i.c. 61 personen - de 31 ‘onzichtbaren’ = 30 ‘schaduwgedetineerden’). Het betreft gedetineerden die 
proactief onthaald werden door een trajectbegeleider, maar na dat gesprek geen initiatief meer namen 
of die slechts eenmalig op een aanbod aanwezig waren. We stellen dat ze in feite weinig of niet bereikt 
worden door onze hulp- en dienstverlening. 
Het volledige rapport van dit onderzoek kan opgevraagd worden. 

Belangrijke bevindingen

• Qua profiel zien we dat het allemaal gedetineerden zijn die een eerste keer in detentie verblijven, 95% 
van de bevraagden is beklaagde en 90% is anderstalig.

• De taalbarrière is een belangrijke factor in het al dan niet bereiken van deze groep.

Niet opgestart - 0%

Opgestart - 4%

Half afgewerkt - 19%

Afgewerkt - 77%

Daglijst 6 maart 2015
Populatie die dag: 197, waarvan

Aantal

gekend door trajectbegeleiding 114
gekend binnen het domein sport 79
gekend via het culturele aanbod 71
gekend via onderwijs 56
via welzijnsgerichte activiteiten 26
(cijfer VDAB ontbreekt)

Niet opgestart - 0%

Opgestart - 4%

Half afgewerkt - 19%

Afgewerkt - 77%
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• De taalbarrière zorgt er bovendien voor dat zij niet alleen weinig kennis hebben over het aanbod 
aan hulp- en dienstverlening (sport en de bibliotheek zijn het meest gekend), maar ook dat ze weinig 
kennis hebben over het gevangenissysteem in het algemeen.

• Deze groep is opvallend minder zichtbaar voor justitie. Zowel in contacten met directie als PSD zien 
we dat het vaak blijft bij één contact (onthaalgesprek).

Enkele vaststellingen bij de ‘schaduwgedetineerden’ 

• Taal is minder problematisch: 69% spreekt en begrijpt Nederlands. De verhouding beklaagden – 
veroordeelden is 60 – 40, conform de totale populatie. Ook het aantal verblijven in de gevangenis is 
meer verschillend in deze groep (gaande van eerste detentie tot vierde opsluiting). 

• De beklaagden in deze groep geven aan dat dit statuut een invloed heeft op hun deelname aan het 
hulp- en dienstverleningsaanbod (men verwacht vrij te gaan, …).

• De werkers hebben al een zinvolle dagbesteding waardoor zij minder nood hebben aan en interesse 
hebben in het aanbod van de Vlaamse Gemeenschap.

• Enkele anderen verklaarden dat zij zich ingeschreven hadden, maar nooit een antwoord ontvingen. 
Opvallend is dat zij allemaal ‘nieuwe Belgen’ waren. 

De samenwerkingspartners 

De hulp- en dienstverlening staat of valt met de samenwerking van heel wat partners en organisaties. 
Jaar na jaar kunnen we op hen rekenen. 

Logo Dender vzw
Stedelijke Academie voor 

Muziek, Woord en Dans (SAMWD)Vormingplus Waas en Dender

Stad Dendermonde, met o.a. 
de Sportdienst en de Openbare 

Bibliotheek 
Lus vzwAA

VDAB Suggnomè vzwCGG Eclips

CAW Oost-Vlaanderen De Rode Antraciet vzwVOCVO

Huis van het Nederlands
Centra volwassenenonderwijs 

(CVO): PCVO Scheldeland en CVO 
Kisp

...

Centrum voor Basiseducatie 
Leerpunt Waas en Dender (CBE)
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Verdwijnen Consortia Volwassenenonderwijs

De Consortia Volwassenenonderwijs zijn sinds 1 januari 2015 opgedoekt. Het Vlaams 
Ondersteuningscentrum voor Volwassenenonderwijs (VOCVO) coördineert het onderwijs aan 
gedetineerden in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel. Hun opdracht bestaat uit: 

• de coördinatie en ondersteuning van de lokale aanbodverstrekkers bij de uitbouw van een onderwijs- 
en vormingsbeleid voor gedetineerden

• de coördinatie van het detecteren van onderwijs- en vormingsbehoeften van gedetineerden 
• de begeleiding van het onderwijstraject van gedetineerden. 

Om die opdrachten uit te voeren, is in elke gevangenis in Vlaanderen en Brussel een onderwijscoördinator 
aan de slag. De functie is gelukkig blijven bestaan, zij het met een nieuwe werkgever. 
Voor Dendermonde bestaat het onderwijsaanbod uit: 

• taalcursussen vanuit de Centra Volwassenenonderwijs (CVO), Frans en Engels, maar ook Nederlands 
voor anderstaligen (NT2) 

• een informatica-aanbod (basis Word en Excel)
• lessen Nederlands en wiskunde georganiseerd door het Centrum voor Basiseducatie. 

De onderwijscoördinator volgt ook individuele vragen op over onderwijs en opleiding. 
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Een blik op het aanbod hulp- en 
dienstverlening in 2015

Het aanbod wordt afgestemd op de noden en behoeften van de gedetineerden, op de (gevangenis)
context en op de mogelijkheden van organisaties van buitenaf. Het gaat telkens om een mix van 
een reclasseringsgericht aanbod  en een eerder ontspannend aanbod met nadruk op een zinvolle 
tijdsbesteding in de gevangenis.

Globaal overzicht

Welzijn CultuurGezondheid

Trajectbegeleiding

Bezoekvrijwilligers 
en kinderbezoek-

vrijwilligers

Slachtoffer-dader 
bemiddeling

Gratis Juridisch Advies 
(GJA)

Infosessie Ik kompas 
vrij gids

Teleonthaal

Herstelgericht aanbod: 
workshop slachtoffers, 
infosessies Herstelfonds 

en burgerlijke partij’

Dag van verzet tegen 
armoede

Zenmeditatie

Cursus agressie (niet 
doorgegaan wegens 
te weinig geschikte 

kandidaten)

Bibliotheek

Woordworkshop + 
Tentoonstelling Parol!

Creatief atelier

Lezing 
Gedichtendag, lezing 
tractortroubadour, 
lezing Vormingplus, 

lezing ‘Een geslaagde 
terugkeer in de 
samenleving’

Babbelonië

Stand up comedy

Komen Lezen 

Voorleesverhalen 
(vaders en kinderen)

Kaarttoernooi, quiz

Schrijfworkshop 
(Valentijn)

Kerstoptreden 
en optreden 

Muziekacademie 
Dendermonde

DJ-workshop

Centrum Geestelijke 
Gezondheid

AA

Centraal 
Aanmeldingspunt (CAP)

Kooksessie Re-Start

’Croque Gezond’

10.000 stappen 

Goed gevoelstoel

Rookstop (infosessie 
met tabacoloog)

Tewerkstelling

VDAB detentieconsulent 

Infosessie tewerkstelling 
(uitgesteld naar 2016)
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Sport

Fitness

Spinning

Multisport

Voetbaltraining

Wekelijks aanbod door 
stagiair sport ROC 

Tilburg (badminton, 
volleybal, …)

Zomerspelen

Buitenploegen

Eurosportdag i.s.m. 
Hogeschool Gent

Enkele cijfers

Onderstaande cijfers zijn gegenereerd uit het GOS (gedetineerdenopvolgsysteem), de web applicatie 
waarmee (een deel van) het groepsaanbod geregistreerd wordt. Niet iedere gedetineerde zit automatisch 
in dit systeem. Fitness en bibliotheek zijn er niet in opgenomen. Ook individueel aanbod zoals CGG, 
Suggnomè e.d. zijn niet in deze cijfers vervat. 

Ook al is de verhouding licht gewijzigd, we stellen vast dat we toch nog steeds meer veroordeelden 
bereiken dan beklaagden, ook al is deze laatste de grootste groep in ons arresthuis. 

Juridisch statuut Aantal unieke gedetineerden in 
2015

% in 2015 % in 2014

beklaagde 155 38,4 33
geïnterneerde 1 0,2 0
veroordeelde > 3 jaar 77 19,1 22
veroordeelde <= 3 jaar 115 28,5 32
ter beschikking gesteld 
van de regering

0 0 0

niet ingevuld 56 13,9 12
404

Cognosrapport, unieke gedetineerden in GOS, volgens statuut, gevangenis Dendermonde, 
2015 en 2014
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Aantal unieke 
gedetineerden

cultuur gezond-
heid

onder-
wijs

sport welzijn totaal %

15-19j 2 0 2 6 1 7 4,2
20-24j 5 1 6 17 2 22 13,3
25-29j 6 1 13 24 2 27 16,4
30-34j 8 0 6 14 2 21 12,7
35-39j 5 1 13 20 3 28 17
40-44j 1 1 7 12 1 16 9,7
45-49j 3 2 2 6 0 10 6,1
50-54j 1 0 0 3 0 4 2,4
55-59j 0 1 1 2 2 4 2,4
60-64j 0 0 0 0 0 0 0
65-69j 0 0 0 2 0 2 1,2
Niet gekend 24 14,5

35 10 61 126 17 165 100

Cognosrapport, unieke gedetineerden in GOS, volgens leeftijd en inschrijving per domein, 
gevangenis Dendermonde, 2015

Bovenstaande tabel geeft weer wie bereikt wordt volgens leeftijd en per domein. Sport is duidelijk een 
zeer populair domein (strookt met de vragen die we krijgen van gedetineerden). Globaal gezien worden er 
weinig ‘oudere’ gedetineerden bereikt.
In vergelijking met de totale populatie (zie tabel p. 4) bereiken we de -45-jarigen het meest (73,3%). Deze 
leeftijdsgroep is het meest vertegenwoordigd in onze gevangenis (79,3%). Anderzijds zien we dat de groep 
25-35 jarigen (goed voor 40,8% van de totale populatie) opvallend kleiner vertegenwoordigd is in onze 
deelnamestatistieken (29,1%). 

Enkele initiatieven in the spotlight

Tentoonstelling Parol!

Het Europese project Parol! werd na twee boeiende 
werkjaren in 2015 afgesloten. Dendermonde was 
een van de deelnemende gevangenissen. In de 
periode januari-februari werd alles afgerond met een 
inhuldiging van een kunstwerk aan de buitenmuur 
van de gevangenis en een lokale tentoonstelling onder 
de noemer “Papier wint van Steen” in de openbare 
bibliotheek van de stad Dendermonde. Reacties van 
zowel deelnemers als buitenstaanders waren positief 
en zorgden voor reflectie en debat over ‘kunst en 
detentie’. 
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Creatief atelier

Doorheen het hele jaar was er op woensdag een wekelijks ‘creatief atelier’. Gedurende twee uren kon een 
groep gedetineerden zich op een creatieve manier uiten en bijleren. De lesgever, Bert D’Harte, zette iedere 
les een andere kunststroom of techniek in de kijker en probeerde de groep op die manier telkens uit te 
dagen om (letterlijk en figuurlijk) buiten de lijntjes te kleuren. Dat ging van het (over)tekenen van figuren 
en gezichten, schilderen van schoenen, bewerken van buizen, tot personen schilderen met ezelstandaard. 
Een deel van de werken is tentoongesteld in de gevangenisbibliotheek. Op die manier treedt het creatief 
atelier naar ‘buiten’ met hun werk, en tegelijkertijd is de bibliotheek mooi ingekleed.
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“Dag van de hulp- en dienstverleners”

Dit jaar organiseerden we opnieuw een “Dag van de hulp- en dienstverleners”. Op 4 december werden 
alle medewerkers (vaste medewerkers, workshopbegeleiders, sportmonitoren, vrijwilligers …) uitgenodigd 
in de lokalen van het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW). Deze keer was het opzet om, na een 
toelichting over het actieplan, medewerkers te laten proeven van het aanbod dat we organiseren voor 
gedetineerden. Zo kon men deelnemen aan een workshop creatief atelier, een sessie van “Komen lezen”, 
een kookworkshop, er was een intakegesprek met een trajectbegeleider, enz. 
De klaargemaakte hapjes werden nadien tijdens de gezellige receptie opgepeuzeld. Als attentie kreeg 
iedereen een ‘rode neus’, het symbool van de actie rond kwetsbare jongeren die op dat moment liep.  

Zomerspelen

Traditiegetrouw worden de zomerspelen in de gevangenis georganiseerd tijdens de sluiting van de 
werkhuizen . Gedurende twee weken werd er iedere namiddag een sportieve activiteit ingericht. De 
deelnemers hadden de keuze uit: voetbal, vijfkamp, handbal, volleybal en voettennis. Naast het deelnemen 
zelf, was er ook een groep die de zomerspelen mee organiseerde, onze zogenaamde ‘zomerspelen officials’. 
Deze groep gedetineerden stond mee in voor de voorbereiding: inhoudelijk, het opmaken van een flyer,  
het klaarzetten van het sportmateriaal, de begeleiding van de activiteiten en de verwerking van de 
resultaten (klassement). Alles samen waren de sportactiviteiten en de organisatie ervan een groot succes. 
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Gitaarconcert SAMWD

Samen met de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (SAMWD) wordt gezocht naar nieuwe 
manieren van samenwerken, nieuwe mogelijkheden. Een voorbeeld daarvan is het kerstconcert van de 
volwassenenklas gitaar voor onze gedetineerden.

Een van de gitaristen heeft na afloop een mooie brief geschreven met volgende passages:

“Daar stonden we dan met z’n allen, 12 december, iets voor negen in de koude ochtend. Een beetje té 
vroeg wat betreft het uur voor de gemiddelde gitarist, maar als juf Cora haar “ploeg” aanspoort, is 
iedereen graag van de partij. En allen zenuwachtig, voor het optreden, maar toch ook, gitaar spelen in 
de gevangenis … ? Wat gaat dat geven? (…) Half elf, “ze” zijn daar fluisterde iemand. Kijk je die mannen 
gewoon aan of hoe doe je dat vroeg ik me af, terwijl de eerste al vriendelijk goeiedag zei. Stoere kerels, 
een beetje onwennig zelfs, leek me. Ruwe gespierde bonken die op hun levenswandel ergens een verkeerd 
pad insloegen. Een tegenslag, verslaving of opgestapelde fouten, niet iedereen kan er aan ontsnappen, 
en wij veroordelen niet, wij spelen onze best gerepeteerde muziekstukken. (…) De gedetineerden konden 
kiezen, of de wandeling of het kerstconcert en al was de publieksopkomst misschien niet spectaculair, 
toch ben ik overtuigd dat we hen een beetje warmte doorgegeven hebben. (…) Al kennen wij elkaar niet, 
wij doen dit graag voor jullie, jullie tellen ook mee!”

“Komen lezen”

Zowel in het voorjaar (mei – juni) als in het najaar 
(november – december) werd een reeks van “Komen 
lezen” georganiseerd. Met een kleine leesclub werden 
verhalen uit de bloemlezing van het Lezerscollectief 
gelezen. De groep was telkens klein en dunde 
gaandeweg ook uit (gemiddeld drie vaste lezers). Voor 
volgend jaar spelen we met de idee om enkele lezers 
van buitenaf aan de groep toe te voegen.

De voorleesreeksen werden telkens aangevuld met 
een auteurslezing. De eerste keer hadden we Annelies 
Verbeke op bezoek als afsluiter, bij de tweede reeks 
was de lezing de opener en kwam Geertrui Daem 
vertellen en voorlezen. Ook enkele personeelsleden 
kwamen luisteren. 

We geven nog graag een reactie van Annelies 
Verbeke mee: “Zelden voelde ik me zo begrepen en 
gerespecteerd als in de bak. Ik denk dat de les die 
ik daaruit moet trekken niet is dat ik er zelf zo snel 
mogelijk langere tijd moet verpozen, maar dat dit 
is wat literatuur kan betekenen, hoe er (door die 
minderheid, akkoord) naar gehongerd wordt als men 
ervan verstoken is.”
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“Geslaagde terugkeer”

Op 24 augustus hadden we een ervaringsdeskundige te gast voor de lezing ‘Een geslaagde terugkeer in de 
samenleving’, een aanbod van De Rode Antraciet vzw. Voor een groep van negen gedetineerden vertelde 
hij over zijn detentie, het verwerken van dat gegeven en het opgesloten zijn, zijn strijd om zich voor te 
bereiden op een terugkeer naar de samenleving en het verloop daarvan. Belangrijk was het nagesprek: 
veel gedetineerden hadden vragen en opmerkingen. De spreker moedigde hen steevast aan om eerlijk te 
zijn tegenover zichzelf en de anderen.

Met dank aan alle betrokkenen bij de hulp- en dienstverlening in de gevangenis van 
Dendermonde
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