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

6 DOMEINEN

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

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

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

-

-

-

-

Welzijn: algemeen welzijnswerk,
begeleiding personen met een
Onderwijs
handicap, …
Gezondheid: geestelijke
gezondheidszorg, preventieve
gezondheidszorg, …
Werk: leren solliciteren,
Cultuur
assessment, arbeidstrajectbegeleiding, …
Onderwijs: basiseducatie,
volwassenenonderwijs,
afstandsleren, …
Cultuur: vorming, theater, bibliotheek,
optredens, …
Sport: fitnessbegeleiding,
ploegensport, sportanimatie, …

Getuigenissen
Van de directie …

Werk
Gezondheid

Welzijn
Sport

Van een vrijwilliger van de gevangenisbibliotheek …
Een gevangenisbibliotheek kan veel betekenen voor gedetineerden: ontspanning, afleiding, ze maakt het leven binnen
de muren aangenamer. Boeken, tijdschriften en kranten
houden gedetineerden met beide voeten in de samenleving.
Ze kunnen een steun zijn bij de voorbereiding van de terugkeer naar de samenleving. Sommigen lazen voor hun gevangenisverblijf al boeken en bezochten al een bibliotheek.
Voor anderen gaat het om een eerste kennismaking. Dat ik
hier als vrijwilliger een bijdrage kan leveren, vind ik fantastisch.
Annie Maes
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sportfunctionaris, de sociaal-cultureel
werker, de VDAB-consulent, … . De
sleutelfiguren bouwen het aanbod uit
samen met verschillende aanbodverstrekkers zoals de bib, centra voor volwassenen onderwijs, VDAB, … en met
diensten van de gevangenis. Verder in
deze brochure krijg je meer informatie
over de sleutelfiguren en over de diensten die de hulp- en dienstverlening van
buiten binnen brengen.

Gedetineerden hebben recht op hetzelfde hulp- en dienstverleningsaanbod
als vrije burgers: kwalitatief, professioneel, met kansen op vlak van vorming,
dienstverlening en tewerkstelling. Het
is een uitdaging om gedetineerden,
die maatschappelijk uitgesloten zijn, te
steunen bij een zo naadloos mogelijke
overgang naar de samenleving. Betrokkenheid op de buitenwereld is essentieel. Het samenwerkingsverband tussen
Justitie en de Vlaamse overheid overstijgt de individuele mogelijkheden van
elke dienst en dit in het belang van de
uitbouw van de reclassering van gedetineerden.
Jef Buts

Van een lesgever …
Ik geef al 2 jaar Nederlands als 2e taal (NT2) in de gevangenis van Wortel. Mensen leren zich uitdrukken in een andere
taal, waardoor ze zich beter voelen in hun omgeving. Want
taal is essentieel en onmisbaar in omgang met anderen, of
dat nu je celgenoten of chefs zijn. Als lerares ben je de link
met de buitenwereld en wordt er soms naar je mening gepolst, want via radio en TV komt “buiten” naar “binnen”.
Soms moet je - af en toe met handen en voeten - uitleggen
dat je bij de dagelijkse gang van zaken en de regels van
“binnen” niks in de pap te brokken hebt en dat je als lerares
komt om les te geven!
Bie Jespers
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VASTE VLAAMSE GEMEENSCHAPSPARTNERS
Justitieel Welzijnswerk
Turnhout (JWT)
Justitieel Welzijnswerk Turnhout is een deelwerking van CAW De Kempen. Naast de trajectbegeleiders
en organisatieondersteuner werken hier ook nog tal van andere mensen. Zo staat er een jurist klaar om jullie te helpen
bij hun vragen rond hun verblijfssituatie, asiel, uitwijzing, ….
Er zijn ook schuldhulpverleners en onthaalmedewerkers. De
onthaalmedewerkers staan in voor de opvang van jullie familie, vrienden en kennissen. Interesse? Meer informatie bij
trajectbegeleiding (TB) van JWT.

Vrijwilligers
Justitieel Welzijnswerk Turnhout heeft ook een uitgebreide
vrijwilligerswerking. Er zijn vrijwilligers die activiteiten begeleiden. In de gevangenis van Wortel begeleiden ze o.a.
de spellenavond, ondersteunen ze de bibliotheekwerking en
is er een vrijwilliger die je gitaar leert spelen. Maar er zijn
ook vrijwilligers die op bezoek komen voor een babbel. Interesse? Meer informatie bij trajectbegeleiding (TB) van JWT.

Consortium De Rank
Het consortium volwassenenonderwijs De
Rank is een samenwerkingsverband tussen
alle Centra voor Volwassenenonderwijs en
Basiseducatie in de Kempen. De scholen die in de gevangenis van Wortel les geven zijn:

Centrum voor Basiseducatie Noorderkempen
De lesgevers geven lessen Nederlands en
basisvaardigheden voor het werken met een
computer in de gevangenis van Wortel. Daarnaast bieden zij
ook het Open Leercentrum aan waar je eenmaal per week
terecht kunt om te werken op de computer.

CVO Atheneum
De lesgevers geven taallessen waaronder Engels en Nederlands. Daarnaast kun je ook bij
hen terecht voor computercursussen.

Huis van het Nederlands
Het Huis van het Nederlands helpt anderstaligen die Nederlands willen leren op weg. Zij geven zelf geen cursussen
maar verwijzen je wel door naar een specifieke school. Wanneer je Nederlands wenst te leren, betekent dit concreet dat
de consulent enkele tests afneemt om je niveau te bepalen
en je dan doorverwijst naar een geschikte cursus.

VDAB - Vlaamse Dienst
voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding
Aan de Bak vanuit de bak!
VDAB wil wie werk zoekt in contact brengen met werkgevers.
Wat doen zij?
-

inschrijving in VDAB
voorbereiding werkloosheidsdossier
op weg zetten naar werk of beroepsopleiding
sollicitatietraining.

Interesse? Schrijf een rapportbriefje aan VDAB.

Centrum Geestelijke
Gezondheidszorg Kempen
Het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg
(CGG) Kempen biedt begeleiding en behandeling aan mensen met psychosociale, psychische en psychiatrische problemen, ook binnen de gevangenissen. Om meer mensen
te kunnen bereiken, werken ze enkel in groep. Er worden
therapiegroepen opgezet rond bepaalde probleemgebieden
(zoals bv. middelengebruik), zodat je al tijdens je detentie
kunt beginnen werken aan je problemen, wat een voorbereidende stap kan zijn voor je reclassering. Deelname is volledig vrijwillig en doorverwijzingen naar het CGG gebeuren
via de PSD of JWT. Indien je in aanmerking komt voor dit
aanbod kun je van hen meer informatie ontvangen via de
folders. Interesse? Meer informatie bij trajectbegeleiding
(TB) van JWT.

CVO LBC Turnhout		
De lesgevers geven onder andere de cursus
hulpkok in de gevangenis van Wortel.

AFKORTINGEN
JWT: Justitieel Welzijnswerk Turnhout
OO: Organisatieondersteuner
TB: Trajectbegeleiding
PSD: Psychosociale dienst
CAW: Centrum Algemeen Welzijnswerk
CBE: Centrum voor Basiseducatie
CVO: Centrum voor Volwassenenonderwijs
CGG: Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
VDAB: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
en Beroepsopleiding
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NERS

ANDERE PARTNERS
Bibliotheek Turnhout
Iedereen heeft recht op het lenen van boeken, strips en cd’s. Om bij te leren of om te
ontspannen. De bibliotheek Turnhout werkt mee aan de uitbouw van de bibliotheek in de gevangenis van Wortel. Heb
je interesse in een boek dat niet aanwezig is in de gevangenisbibliotheek dan kun je dit aanvragen in de bibliotheek van
Turnhout. De bibliotheek wordt open gehouden door een
gedetineerde in samenwerking met enkele vrijwilligers. Interesse? Meer informatie bij trajectbegeleiding (TB) van JWT.

De Rode Antraciet
De Rode Antraciet organiseert een sociaalcultureel aanbod (vorming, creatieve workshops) en sport in de gevangenissen. Zij organiseren onder
andere de cursus ‘omgaan met lastige situaties’ en een reeks
filmavonden ‘Buiten Beeld’. Daarnaast zorgen zij ook voor
extra ondersteuning en begeleiding bij sportactiviteiten. De
sportfunctionaris werkt voor De Rode Antraciet. Interesse?
Meer informatie bij trajectbegeleiding (TB) van JWT.

Open Doek vzw
Open Doek is een organisatie die zich inzet
om films uit de hele wereld te delen met een
breed publiek. Zij komen ook met hun films in de gevangenis van Wortel. Zo organiseren zij jaarlijks – in samenwerking met De Rode Antraciet – een reeks filmavonden
‘Buiten Beeld’ genaamd. Interesse? Meer informatie bij trajectbegeleiding (TB) van JWT.

Naast deze organisaties komen er nog vele anderen binnen
in de gevangenis van Wortel. Hieronder kun je enkele van
hen terugvinden.

Kinderbezoek
’t Klubke voorziet spellen en knutselpakketten die gebruikt
kunnen worden tijdens het kinderbezoek op woensdagnamiddag.

Particuliere lesgevers
Er komen tal van personen op zelfstandige basis activiteiten aanbieden. Dit zijn de particuliere lesgevers die vergoed
worden door Justitie. Zij geven onder andere crea-activiteiten, tekenen, djembe, … .

Rode Kruis
Het Rode Kruis organiseert twee keer per jaar een cursus
‘eerste hulp bij ongevallen’ in de gevangenis.

Vormingplus				
Vormingplus is een organisatie die diverse
culturele en sociale activiteiten aanbiedt
voor volwassenen. Zij werken o.a. mee aan
verschillende projecten in de gevangenis van Wortel.

Suggnomè
Suggnomè organiseert bemiddeling tussen dader en slachtoffer. Een neutrale bemiddelaar
ondersteunt de partijen in het omgaan met de gevolgen en
de schade die is berokkend. Tijdens de bemiddeling kunnen
slachtoffers en daders rechtstreeks of onrechtstreeks met elkaar in gesprek gaan. Ze kunnen hun noden en verwachtingen aan elkaar kenbaar maken. Interesse? Meer informatie
bij trajectbegeleiding (TB) van JWT.

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

VORMINGSAGENT
Justitie

Steven Van Campfort

Monique Van Hoof

De beleidsmedewerker van de Vlaamse overheid is verantwoordelijk voor de uitvoering en de coördinatie van
het strategisch plan hulp- en dienstverlening in de gevangenis van Wortel. Samen met de gevangenisdirectie
en de verantwoordelijken van de verschillende organisaties werkt hij een beleid uit op vlak van onderwijs,
cultuur, tewerkstelling, gezondheid, sport en welzijn. Hij
werkt voor de Vlaamse overheid en rapporteert jaarlijks
terug aan hen. De beleidsmedewerker heeft zijn bureau
in de gevangenis.

De vormingsagent is een penitentiair beambte. Zij zorgt
mee voor de ondersteuning van de organisatie van de
activiteiten die plaatsvinden in de gevangenis van Wortel. Ze vormt de brug tussen de mensen van de Vlaamse
overheid en de mensen van Justitie. Samen met de organisatieondersteuner en de beleidsmedewerker is zij
het aanspreekpunt voor allerhande verbeteringen en
veranderingen binnen het activiteitenaanbod.

TRAJECTBEGELEIDERS
Justitieel Welzijnswerk
Turnhout (JWT)

ONDERWIJSCOÖRDINATOR
Consortium De Rank

Lieve Van Velthoven en Gwendolyn Brusseleers

An Pijnaerts

De trajectbegeleider helpt je om de weg te vinden in
het hele hulp- en dienstverleningsaanbod binnen de
gevangenis. Je kunt de trajectbegeleiders aanspreken
als je een activiteit wilt volgen: een cursus of opleiding,
ontspanningsactiviteit, sportactiviteit, enz. Daarnaast
helpen ze je verder met vragen en problemen die te
maken hebben met je opsluiting, je administratie of het
uitwerken van je reclassering. Je kunt hen contacteren
door een rapportbriefje te schrijven aan TB – JWT.

De onderwijscoördinator zorgt er samen met de scholen en de gevangenis voor dat je verschillende cursussen kunt volgen in de gevangenis van Wortel. Zo kun je
bijvoorbeeld deelnemen aan: Engels, Nederlands, hulpkok, kennismaking met de computer, …. Wil je meer
informatie over een cursus? Heb je een persoonlijke
leervraag? Schrijf een rapportkaartje naar An Pijnaerts.
De onderwijscoördinator probeert samen met jou een
passend antwoord te vinden op je vraag.

ORGANISATIEONDERSTEUNER		
Justitieel Welzijnswerk
Turnhout (JWT)
Hans Grypdonck
De organisatieondersteuner zorgt voor de organisatie
van de verschillende activiteiten (lessen Nederlands, Engels, Hulpkok, tekenen, bibliotheek, …) in de gevangenis van Wortel. Zijn job bestaat uit het zoeken van
nieuwe activiteiten, plannen van cursussen en ontspanning, opmaken van deelnemerslijsten, evalueren van
activiteiten, … . Inschrijven voor een cursus kan via een
rapportbriefje aan JWT.
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SPORTFUNCTIONARIS		
De Rode Antraciet
Kris Hermans
De sportfunctionaris zal je niet tegenkomen op de
sportvloer zelf. Maar hij is wel betrokken bij alles wat
met sport te maken heeft in de gevangenis. Dat gaat
van volleyballen kopen tot het schrijven van een plan
voor de toekomst. Hij zal je dus niet op de lijst zetten
of schrappen. Maar als je een suggestie hebt voor het
sportaanbod of iets sportiefs ziet dat beter kan, mag je
hem dat altijd laten weten via een rapportkaartje.
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