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Een afgesloten wereld in het centrum van de stad

De gevangenis van Turnhout is gelegen in het stadscentrum en huisvest drie doelgroepen: beklaagden, 
veroordeelden en geïnterneerden. 

Vleugel A - B bevindt zich in het oude gedeelte van de gevangenis dat in gebruik werd genomen in 1908. 
Deze vleugel is opgebouwd volgens de principes van Ducpétiaux en huisvest voornamelijk geïnterneerden. 
De laatste jaren is er een opmerkelijke stijging van beklaagden en veroordeelden die kampen met een 
psychische en/of psychiatrische problematiek en extra opvolging of zorg nodig hebben. Ook deze groep 
verblijft in het oude gedeelte. Beide doelgroepen beschikken over een monocel. 

Beklaagden en veroordeelden verblijven voornamelijk op vleugel C en D, het nieuwe gedeelte van 
de gevangenis dat in gebruik werd genomen in 2013. Waar op vleugel A-B gezorgd kan worden voor 
individuele huisvesting, beschikken vleugel C en D over duocellen. 

Op vleugel C verblijven gedetineerden die tewerkgesteld zijn in de bib, bezoekzaal, keuken, wasserij of 
onderhoudsdienst. Zij beschikken op deze vleugel over enkele voordelen. Zo is er ’s avonds een vorm 
van opendeurregime. Gedetineerden waarderen de voordelen verbonden aan het verblijf op vleugel 
C, waardoor ze minder risico’s gaan nemen om hun werk kwijt te raken en dus de vleugel te moeten 
verlaten. 

Capaciteit

De gevangenis van Turnhout beschikt over een totaalcapaciteit van 262 plaatsen. 

Capaciteitsgegevens
• Vleugel A-B: 

• 90 monocellen, waarvan 12 prikkelarme/beveiligde ruimtes 
• 32 buffercellen voor opvang van beklaagden en veroordeelden bij binnenkomst in de gevangenis
• Wie? Geïnterneerden of beklaagden/veroordeelden met psychiatrische problematiek – inkomende 

beklaagden en veroordeelden in de buffercellen
• Vleugel C:

• 11 duocellen
• Wie? Gedetineerden tewerkgesteld in vertrouwensfuncties

• Vleugel D:
• 64 duocellen
• Wie? Beklaagden en veroordeelden

• Beperkte detentie:
• 7 cellen
• Wie? Veroordeelden met beslissing ‘beperkte detentie’

Over de inrichting
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Doelgroep

De gevangenis van Turnhout herbergt een heterogene groep gedetineerden op het gebied van gerechtelijk 
statuut, leeftijd, nationaliteit, feiten, … Deze diversiteit zorgt ervoor dat er steeds voldoende aandacht 
dient te gaan naar de afstemming tussen het aanbod van hulp- en dienstverlening en de doelgroep die 
we willen bereiken. Op regelmatige basis wordt een analyse van de populatie gemaakt. De tabel hieronder 
geeft de evolutie weer van de populatie op basis van gerechtelijk statuut.

De voorbije jaren werden heel wat initiatieven genomen opdat geïnterneerden niet langer in een 
gevangeniscontext zouden moeten verblijven, maar een gepast zorgaanbod zouden krijgen. De opening 
van de forensische psychiatrische centra (FPC’s) in Gent en Antwerpen zorgden voor de grootste 
uitstroom in de doelgroep geïnterneerden in Turnhout, maar ook heel wat geïnterneerden vonden een 
alternatief verblijf in de nieuwe Long stay - afdeling in Bierbeek. Dit is een afdeling van Sint Kamillus met 
30 plaatsen voor mannelijke geïnterneerden. Het gaat om een doelgroep die niet meer in aanmerking 
komt voor verdere behandeling en weinig kans maakt op re-integratie in de maatschappij. 
 
Naast de uitstroom van de doelgroep geïnterneerden, merken we een verhoging van de doelgroep 
beklaagden en veroordeelden op vleugel A-B. Deze verhoging wordt enerzijds veroorzaakt door beklaagden 
en veroordeelden die op een buffercel terecht komen in afwachting van een plaats op vleugel D. 
Anderzijds is er een opmerkelijke verhoging van beklaagden en veroordeelden die voor langere tijd op 
vleugel A-B verblijven wegens een psychische problematiek of een extra zorgnood. 
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Evolutie gerechtelijk statuut gevangenis 
Turnhout

Beklaagden Veroordeelden Geïnterneerden
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Evolutie beklaagden en veroordeelden 
behoud verblijf op vleugel AB

Beklaagd/veroordeeld behoud vleugel AB

De gevangenis van Turnhout heeft een gesloten regime en huisvest heel wat gedetineerden die een streng 
regime vereisen. Dat uit zich onder meer in een hoog aantal personen dat een individueel regime heeft 
door tuchtmaatregel, bijzondere veiligheidsmaatregel (BVM) of individueel bijzonder veiligheidsregime 
(IBVR) . Het betreft een groep die we vrijwel niet bereiken met groepsaanbod hulp- en dienstverlening en 
die tevens moeilijker hun weg vindt naar de hulp- en dienstverlening in het algemeen. 

Radicalisering is een thema dat de voorbije jaren niet weggedacht kon worden uit de media en uit 
politieke debatten. Ook in de gevangenis betreft het een thema waarin zowel Justitie als Vlaamse 
partners zoekende zijn naar de beste manier om met deze doelgroep om te gaan. Op bovenlokaal niveau 
werden hierrond richtlijnen uitgeschreven die vertaald werden naar de praktijk in de gevangenis van 
Turnhout. Eind 2018 werd het lokaal casusoverleg opgestart samengesteld uit partners van Justitie 
en trajectbegeleiding vanuit het CAW. Daarnaast werden op initiatief van CAW De Kempen afspraken 
gemaakt tussen partners van hulp- en dienstverlening omtrent de organisatie van een partnertafel voor 
deze doelgroep. 
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Organisatie van de hulp- en dienstverlening

Organogram hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden functioneert als een netwerkorganisatie 
waarbij de beleidscoördinator een verbindende rol opneemt tussen de hulpverleningsorganisaties 
enerzijds en met de justitiële partners anderzijds. Afstemming tussen alle partijen staat hierin centraal. 

De overlegstructuur inzake hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in de gevangenis van Turnhout 
ziet er als volgt uit: 

Beleidsteam
1 à 2x/jaar

Overleg BC-directie
Voorrapport 1x/weekCoördinatieteam

Groepsaanbod

4x/jaar

Coördinatieteam
Individueel aanbod

3x/jaar
Overleg Justitiële partners 
(zorgteam, bewaking, PSD)

Ad hoc
Overleg OO-BC

1x/maand

ad hoc overleg rond 
specifiek thema

• suïcidebeleid
• drugsbeleid

Overleg OO-BC-
domeinverantw

1x/2 maand

Actieplan

Sinds de komst van het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van de hulp- en 
dienstverlening aan gedetineerden werkt elke lokale gevangenis een lokaal actieplan uit. Dit actieplan 
wordt opgesteld door het beleidsteam dat samengesteld is uit Vlaamse partners die instaan voor hulp- 
en dienstverlening in die specifieke gevangenis en de gevangenisdirectie. De beleidscoördinator is hierin 
procesbegeleider en staat, samen met de leden van het coördinatieteam, in voor de uitvoering van het 
actieplan. 
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Eind 2017 – begin 2018 werd het toen lopende actieplan geëvalueerd en een omgevingsanalyse opgemaakt 
als input voor een nieuw actieplan. Het nieuwe actieplan heeft een looptijd van medio 2018 tot en met 
eind 2020. Er werd een SWOT-analyse uitgevoerd, die geleid heeft tot vijf kernbegrippen als kapstok voor 
domeinoverkoepelende en domeinspecifieke doelstellingen.

Het coördinatieteam in de gevangenis van Turnhout staat in voor de voorbereiding, uitwerking en 
opvolging van de domeinoverstijgende doelstellingen. Voorbeelden van acties hierin zijn: verhogen van 
de zichtbaarheid van partners op de werkvloer, trajectmatig en integraal werken met gedetineerden, 
de organisatie van focusgroepen met het oog op verhoogde participatie van gedetineerden, de verhuis 
naar een nieuwe bureauruimte voor Vlaamse partners en het realiseren van kindvriendelijke wacht- en 
bezoekruimtes. Het volledige actieplan kan geraadpleegd worden op de website van het departement 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (www.departementwvg.be). 

Per domein werden eveneens een aantal doelstellingen en actiepunten omschreven die opgevolgd worden 
door de verschillende domeinverantwoordelijken. 

Regio Noorderkempen

De concentratie van vier gevangenissen in de regio Noorderkempen (Turnhout – Wortel – Merksplas – 
Hoogstraten) heeft tot gevolg dat de meeste aanbodverstrekkers van de hulp- en dienstverlening actief 
zijn in de vier gevangenissen. Naast een lokale afstemming en uitwerking van het aanbod, wordt ook 
aandacht besteed aan de regionale afstemming tussen de beleidscoördinatoren en de aanbodverstrekkers. 

Samenwerking

InfrastructuurParticipatie 
gedetineerden

Gezamenlijke 
visie dynamische 

veiligheid
Doelgroep

Actieplan 
2018-2020
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Samenwerkingspartners en aanbod

• AA 
• Bibliotheek 

Turnhout 
• Buurtsport 

Turnhout
• CAW De Kempen 

• Centrum 
Basiseducatie 
Kempen

• CGG Kempen 
• CVO Edu Kempen
• De Rode Antraciet 

• LOGO
• MOOOV 
• ROC Tilburg 
• Stad Turnhout 
• Tandem
• Toerisme vzw

• Moderator vzw 
• VDAB 
• VOCVO 
• Vormingplus 

Turnhout 
• Warande 

Culturele activiteiten

Buiten Beeld 

Jaarlijkse BBQ 

Culinaire workshops

Bloemschikken voor 
geïnterneerden

Volksspelen 

Quiz 

Muziekoptredens bv. Radio 
Cachot

Huppeltrut en Machoman

Man zijn in deze tijd

Simultaan schaken

Filmvoorstelling

Djembé

Creatieve workshops

Samen lezen

Brushlettering

Mocktails 

Sport

Fitness 

Buitensport (voetbal, volleybal)

Yoga 

Activiteiten Te Gek?! (project 
2018)

Tafeltennis

Sport inkomerswandeling zorg

Welzijn en gezondheid

Individuele gesprekken JWT – CAW 
De Kempen 

Individuele gesprekken CGG 
Kempen 

Individuele gesprekken Tandem 

Individueel aanbod AA 

Activiteiten met directe sociale 
omgeving bv. Valentijnsactiviteit, 
Suikerfeest, etentje met partner, …

Maandelijks kinderbezoek 

Reeks filosoferen 

Wekelijks ontspanningsavond (’t 
Klapke, spelletjesavond, bingo, 
film, kaarten,…) 

Moestuinproject voor 
geïnterneerden 

Voorleesverhalen voor papa’s 

Sessies Sleutelfigurenwerking en 
Focusgroepen

Filosoferen

Deal-with-it babbelbox
Herstelgerichte activiteiten

Regionaal herstelproject Retoer 

Aanbod dader-
slachtofferbemiddeling Moderator 

Music for life

Onderwijs

Taal: Engels, Frans

ICT: Autocad, Multimedia, Excel, 
Powerpoint, Word, Photoshop, 
Publisher

CBE: Veiligheid op het werk (VCA), 
werk zoeken

Individuele leertrajecten

Tewerkstelling

Individuele gesprekken 
detentieconsulent VDAB

Bibliotheek

Wekelijks bibliotheekmoment

Lezing: Patrick Loobuyck en 
Herman Brusselmans

Samenwerkingspartners

Aanbod
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Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

De gevangenis van Turnhout heeft doorheen de jaren een lange traditie uitgebouwd op vlak van hulp- 
en dienstverlening. In 2017 en 2018 hebben we opnieuw getracht om een mix te creëren van nieuwe 
initiatieven en continuëring van enkele klassiekers. Hierbij een aantal initiatieven die we extra onder de 
aandacht willen brengen. 

Samenwerking met diensten uit Turnhout

Buurtsport Turnhout
In het voorjaar van 2018 werd Buurtsport Turnhout bereid gevonden om op 
meerdere data voetbalactiviteiten voor vleugel D in de gevangenis van Turnhout 
te voorzien op donderdagen. Dit resulteerde in een positieve evaluatie van beide 
kanten, waardoor de samenwerking na de proefperiode werd verdergezet. We 
delen hierbij graag een getuigenis vanuit de dienst Buurtsport Turnhout:

Waarom vindt Buurtsport Turnhout het belangrijk om in de gevangenis 
sportactiviteiten te komen begeleiden?

Iedereen is welkom op de activiteiten van Buurtsport. Maar in eerste plaats richten we ons tot 
mensen die de weg naar het reguliere sport- en vrijetijdsaanbod moeilijker kunnen vinden. Vaak als 
gevolg van een grotere maatschappelijke kwetsbaarheid wegens taalbarrières, financiële drempels en/
of praktische obstakels. 
Naast de sportieve winst, merken we dat sport gewoon een fijne manier is om op een ongedwongen, 
laagdrempelige manier met elkaar in contact te komen. Los van ‘problemen’ of probleemsituaties, 
maar vertrekkende vanuit een gemeenschappelijke goesting om te sporten en te bewegen. En om 
drempels tot deelname te verlagen, organiseren we activiteiten bij voorkeur zoveel mogelijk in 
de directe leefomgeving. Soms zetten we sport en spel daarbij ook in als methodiek om andere 
doelstellingen te bereiken. Zoals bijvoorbeeld het bijdragen tot  (re-)integratie in onze maatschappij.  
Het begeleiden van een sportactiviteit binnen de gevangenismuren is voor ons daarin niet anders 
dan activiteiten buiten de muren. We willen, naast bijdragen aan de sportieve winst op mentaal 
en lichamelijk vlak, op een ongedwongen manier contact maken of behouden met mensen in hun 
leefwereld. In dit geval tijdens de periode van een detentie en over de gevangenismuren heen. 

Hoe ervaart Buurtsport Turnhout de samenwerking en het begeleiden van voetbalactiviteiten in de 
gevangenis?

Voor de buurtsportmonitoren is het een bijzondere ervaring om nader kennis te mogen maken 
met het leven binnen de gevangenis. Het gebeurt dat ze binnen de muren sporten met mensen die 
buiten de muren (ook) al deelnamen aan buurtsportactiviteiten. Maar ook dat ze na een periode van 
detentie mensen weerzien met wie ze in de gevangenis gesport hebben. De duidelijke richtlijnen die 
ze meekregen, geven hen houvast in hoe ze hiermee moeten omgaan. En dat werkt perfect. Vanaf het 
begin waren we aangenaam verrast door de vlotte samenwerking. En door het respect dat we zowel 
van het personeel als van de gedetineerden zelf mogen ervaren. En eenmaal de veiligheidsmaatregelen 
bij aankomst doorlopen zijn, wordt weinig verschil gemerkt tussen een activiteit binnen of buiten de 
muren. Voetbaltalent is overal te vinden. En enthousiasme om te sporten duidelijk ook.
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‘Deal with it’ Babbelbox
‘Deal with it’ is een initiatief dat gegroeid is vanuit de Signaalgroep verslaving die samengesteld is uit 
leden van verschillende partnerorganisaties (CAW, Justitiehuis, gevangenis, drughulp eerstelijn, CGG, PSD 
Turnhout, …). ‘Deal with it’ is een gespreksgroep die begeleid wordt door een professionele hulpverlener 
van Drughulp Eerstelijn en een ervaringsdrager. De inzet van Drughulp Eerstelijn wordt gefinancierd door 
de stad Turnhout.

De babbelbox is een groep die wekelijks samenkomt op dinsdagvoormiddag. Gedetineerden schrijven 
zich rechtstreeks in voor deze activiteit, of komen er terecht via doorverwijzing vanuit PSD, CAW, … 
Eenmaal per maand wordt een sessie gegeven rond een thema dat aanleunt bij verslaving. Thema’s die 
hier bijvoorbeeld aan bod komen zijn: anabolen, verkeer en invloed, familie van verslaafden, … Binnen de 
gevangenismuren biedt deze activiteit een mooie en noodzakelijke aanvulling op het individuele aanbod 
vanuit het CGG en Tandem voor personen met een verslavingsproblematiek. 

Toerisme vzw
Toerisme Turnhout vzw is een vrijwilligersvereniging die de toeristische promotie van de stad Turnhout 
als doel heeft. Ze wil samen met de dienst Toerisme & Uit van de stad Turnhout toeristische activiteiten 
aanbieden, ondersteunen en promoten voor zowel de eigen inwoner als de toerist. Dit doen zij door het 
bestaande aanbod uit te breiden en samen te werken met 
partners die hetzelfde doel voor ogen hebben. Enkele van 
hun realisaties zijn het organiseren van de intocht van de 
Sint voor de kinderen uit Turnhout en het zetten van de 
kerstwensenboom tijdens de eindejaarsperiode. 

Binnen de gevangenismuren willen ze zich inzetten voor 
de gedetineerden door bijvoorbeeld te zorgen voor een bezoek van de Sint en Zwarte pieten tijdens het 
kinderbezoek, met een geschenkje voor elk kind. 

Samenwerking Cultuurhuis De Warande – project Misconnected
Met het project Misconnected werd de verbinding gelegd tussen de gevangenis van Turnhout en 
cultuurhuis De Warande. Kyoko Scholiers, theatermaakster, ging aan de slag met een telefoonhokje 
waarbij ze zich richtte op mannen, vrouwen en kinderen die de connectie met de samenleving kwijt 
waren geraakt: gevangenen, vluchtelingen, daklozen, kluizenaars, … Zestig personen voerden doorheen een 
tijdspanne van 1 jaar verschillende telefonische 
gesprekken met Kyoko. Deze fragmenten werden 
verzameld en verwerkt tot 22 geluidsfragmenten 
van 5 minuten. 
Gedetineerden van vleugel D konden tijdens 
de jaarlijkse barbecue op 15/09/2017 deze 
geluidsfragmenten beluisteren op de wandeling. 
Daarnaast werd het project tentoongesteld in 
de directiewoning van de gevangenis op 16 en 17 
september 2017, het openingsweekend van het 
Cultureel Seizoen bij de Warande. Burgers kregen 
de unieke kans om de gevangenis te betreden en 
dit project te bezoeken.
 

(c) Bart Van der Moeren
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Gedetineerden zetten zich in voor goede doelen

Retoer
In mei 2018 werd er in de gevangenissen van Turnhout, Wortel, Hoogstraten en Merksplas duchtig gequizd. 
Gedetineerden en burgers uit de vrije samenleving kwamen samen in de gevangenis om te quizzen voor 
het goede doel. Dit initiatief werd mogelijk gemaakt door CAW De Kempen vzw, waarbij het project 
Retoer al enkele jaren een vaste waarde is in de gevangenis. Het hoofddoel van dit project is verbinding 
maken tussen gevangenis en maatschappij; twee werelden die letterlijk van elkaar gescheiden zijn. Het 
bijzondere aan deze quiz was dat de verschillende ploegen uit zowel gedetineerden als burgers bestonden. 
De ontmoeting was minstens even belangrijk als de kennis.  

Participatie van de gedetineerden stond centraal. Ze hebben dan ook bijgedragen aan de totstandkoming 
van de vragen, ze zorgden voor hapjes en drankjes en staken zelf de presentatie in elkaar. 

De eerste minuten aan de quiztafels waren misschien 
een beetje onwennig. Al snel werd het ijs gebroken en 
bleken de deelnemers elkaar nodig te hebben om de 
vragen op te lossen.  De eerste ronde bestond er in 
om per tafel een plaatselijk goed doel uit te kiezen. 
Want in deze quiz ging er niemand naar huis met een 
prijs, maar werden de inkomsten verdeeld over de zelf 
uitgekozen goede doelen. 

Er waren rekenvragen, vragen over het leven in de gevangenis, … Voldoende om nog urenlang in gesprek 
te gaan. Het was dan ook een opmerking van de deelnemers dat de tijd veel te kort was en dat de 
quiz net stopte op het moment dat de deelnemers elkaar wat begonnen te kennen. De opbrengst werd 
geschonken aan ’t Antwoord. 

Music for life
De gedetineerden droegen hun steentje bij aan de Warmste week van Studio Brussel. Dit proces 
werd getrokken door de organisatieondersteuners bij CAW De Kempen die tewerkgesteld zijn in de 
gevangenissen van de Noorderkempen. In elke gevangenis 
werd de actie op een aparte manier ingevuld. In Turnhout 
werd tijdens creatieve workshops in samenwerking met 
deRuimte – een kunstorganisatie uit Turnhout – een ontwerp 
gemaakt dat later op totebags werd gezeefdrukt. 

De totebags werden verkocht ten voordele van ’t Vonderke, 
een afdeling van vzw De As, waar een dagopvang wordt 
voorzien voor kinderen en jongeren (0-21j) met een 
mentale en/of meervoudige handicap. Het goede doel 
werd democratisch verkozen door de gedetineerden van 
de gevangenissen van Turnhout, Merksplas, Wortel en 
Hoogstraten. In totaal werd vanuit de gevangenissen van de 
Noorderkempen een bedrag van bijna 4000 euro overhandigd. (c) Bart Van der Moeren
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BEHALEN VAN MIDDELBARE SCHOOLDIPLOMA

In de gevangenis is het niet eenvoudig om een positief verhaal te brengen, maar toch zijn er steeds 
gedetineerden die hun beste beentje voor zetten. Die een keuze maken en ons laten zien wat ze allemaal 
in hun mars hebben. Eén van deze gedetineerden is M. 

M. verblijft reeds geruime tijd in de gevangenis van Turnhout en heeft daar besloten alsnog zijn diploma 
secundair te behalen. Hij vertelt zelf dat hij dit zeker een meerwaarde vindt. Bovendien is het voor hem 
een kans om aan te tonen dat hij zich wil integreren in de maatschappij. Hij kan zich binnen de muren al 
bewijzen.

In een toptempo heeft M. zich door de dertien verschillende examens gewerkt. Op minder dan een jaar 
tijd studeerde hij af in de richting 3BSO Kantoor. Zelf geeft hij aan dat er verschillende zaken zijn die hem 
gemotiveerd hebben om verder te doen. In de eerste plaats is hij begonnen met “gemakkelijke” vakken. 
Hij volgde in de gevangenis al Engelse les en is eigenlijk Franstalig. Starten met de taalexamens was dus 
een logische stap en stimuleerde hem ook om verder te gaan. Ten tweede geeft hij aan dat het belangrijk 
is om de examens gewoon te plannen. Dan moet het studeren beginnen. Ten slotte heeft hij ook enkele 
examens samen met een andere gedetineerde afgelegd. Ze konden dan elkaar helpen met studeren en 
mekaar tips geven. 

Het moeilijkste aan studeren in de gevangenis is dat het allemaal alleen moet. M. vertelt dat hij wel 
wat inhoudelijke begeleiding gemist heeft, zeker voor vakken waar hij weinig voorkennis van had, zoals 
boekhouden. Ook de zenuwen zijn natuurlijk niet te onderschatten. Daarin verschilt hij niet van een 
gewone cursist!

Wat zit er nu nog in de pijplijn voor M.? Zolang hij in de gevangenis verblijft, wilt hij zich blijven 
ontwikkelen en zeker blijven studeren. Eenmaal buiten wordt dat moeilijker. Daar is hij zich zeker van 
bewust. Dan ligt de focus voornamelijk op werken en geld verdienen.

Getuigenis medewerker VOCVO, onderwijs aan gedetineerden

Te Gek 2018

De campagne van Te Gek!? handelde in 2018 over 
het thema Internering: ‘Van Gevangenis naar 
Zorg’. Tijdens de week van 16 april 2018 werden 
verschillende activiteiten voor gedetineerden 
georganiseerd zoals ‘de gekke fietsen’, ‘fietsen op 
rollen’ en ‘trap-je-sapje’. Daarnaast mochten we 
Rob Peeters, ex-veldrijder, en dokter Jan Mathieu 
ontvangen voor een panelgesprek. Klaas Delrue, 
gekend van Yevgueni, zorgde voor de muzikale 
intermezzo’s.
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Tijdens het weekend van 21 en 22 april 2018 werden er verschillende symbolische fietstochten 
georganiseerd, zoals ook in de Noorderkempen. Er werd een fietslus uitgestippeld langs de 
fietsknooppunten tussen de gevangenis van Turnhout, de gevangenis van Merksplas en het 
dienstverleningscentrum ’t Zwart Goor. In de directiewoning werd een kleine tentoonstelling gemaakt met 
creatieve werken van de geïnterneerden en hadden bezoekers de kans om kennis te maken met het leven 
in de gevangenis. Een 100-tal burgers vonden hun weg naar de gevangenis. 

Aanbod in beeld 

/ Jaarlijkse barbecue 2018 / Jaarlijkse barbecue 2017

/ Lezing Patrick Loobuyck / Lezing Herman Brusselmans
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/ Project ‘Te Gek?!’ 2018 / Samen Lezen (zomereditie in de moestuin)

/ Radio Cachot / Scale



15

Het jaar 2019 en 2020 zullen in het teken staan van de uitvoering van het actieplan 2018-2020. We 
starten het jaar feestelijk met een Nieuwjaarsconcert, bereiden ons voor op een verhuis naar een nieuw 
groepsbureau voor Vlaamse partners, we verhogen de participatie van gedetineerden door het organiseren 
van focusgroepen en streven samen met Justitie naar een gezamenlijke visie rond dynamische veiligheid. 

Ook op vlak van aanbod hulp- en dienstverlening zullen we enkele vaste klassiekers herhalen, maar 
houden we ruimte voor de interessante initiatieven die ons pad kruisen. 

Volgende activiteiten staan er alvast op het programma: 

• Boeken op een plank
• Zeefdrukken
• Jaarlijkse barbecue
• Retoerquiz 2019
• Muticulturele activiteiten in samenwerking met Voem
• Cursus EHBO
• Gespreksgroep Nederlands voor anderstaligen
• …

Vanuit de noden en behoeften van gedetineerden trachten we een gevarieerd aanbod op maat te bieden. 
Een enthousiast team van hulp- en dienstverleners is alweer klaar om er een boeiend jaar van te maken!

Meer informatie over de hulp- en dienstverlening in de gevangenis van Turnhout: 
Joke Sannen, beleidscoördinator – joke.sannen@wvg.vlaanderen.be

Vooruitblik



Lay-out: afdeling Beleidsinformatie, Communicatie en Kennis
Centrale redactie: Joke Sannen, beleidscoördinator hulp- en dienstverlening aan gedetineerden gevangenis 
Turnhout
Foto’s: Bart Van der Moeren, Eric Geudens (FOD Justitie), Vlaamse partners hulp- en dienstverlening
Verantwoordelijke uitgever: Marijke Enghien, afdeling Welzijn en Samenleving, Koning Albert II-laan 35, bus 30, 
1030 Brussel


