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Over de gevangenis

De gevangenis van Ieper is in grote mate een arresthuis. Naast de grote groep beklaagden, verblijft er ook 
een kleine groep veroordeelden in afwachting van een transfer. 

p.3

Organisatie van de hulp- en dienstverlening

De hulp- en dienstverlening komt tot stand door de samenwerking tussen diverse partners. In 2015 werd 
de organisatie van hulp- en dienstverlening bemoeilijkt door een verouderde structuur in combinatie met 
ingrijpende verbouwingen en verscheidene personeelswissels.

p. 6 

De hulp- en dienstverlening

In de gevangenis van Ieper bestaat de hulp- en dienstverlening van de Vlaamse overheid uit een divers 
individueel en groepsaanbod. 

p. 8

Vooruitblik op 2016

Hier kijken we vooruit naar 2016 en maken we volop plannen voor de toekomst. 
p. 14

Inhoud
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Historiek

In 1843 werd beslist om een nieuwe gevangenis te bouwen in Ieper. De rechthoekige vorm werd 
gebouwd volgens de opvatting van Ducpétiaux: een cellulair systeem van heropvoeding door isolatie 
en meditatie. De gevangenis van Ieper werd in 1876 in gebruik genomen. Historisch gezien wordt het 
gebouw gekenmerkt door periodes van heropbouw en aanbouw om te voldoen aan de veranderende 
infrastructurele noden en behoeften. In 2011 startte de opbouw van twee nieuwe vleugels met onder meer 
een bezoekzaal, bibliotheek, sportruimtes, leslokalen en kantoorruimtes. Begin 2016 waren deze vleugels 
afgewerkt en kon de volgende fase – de renovatie van een administratieve gang – van start gaan. 

Type en regime

De gevangenis van Ieper is een gesloten inrichting en doet dienst als arresthuis voor de gerechtelijke 
arrondissementen van Ieper en Kortrijk. In praktijk combineert ze deze functie met die van strafhuis door 
problemen van overbevolking in de gevangenissen. 

Capaciteit

De gevangenis beschikt over 46 cellen, oorspronkelijk bedoeld voor 55 gedetineerden. Daarnaast zijn 
er vier plaatsen voorzien voor beperkte detentie. In tijden van overbevolking werd de celcapaciteit 
verdubbeld naar 104 bedden. De monocellen zijn ingericht als duocellen en drie ervan omgebouwd tot 
spreekruimte. De duocellen zijn omgebouwd tot cellen voor vier personen. 

Bezettingsgraad

Door verbouwingswerken werd het maximum aantal gedetineerden sedert september 2011 teruggebracht 
naar 75 gedetineerden (vooral beklaagden). De gemiddelde bevolking daalde daardoor. In 2014 verbleven er 
dagelijks gemiddeld 77,4 gedetineerden. Vanaf 2016 is er geen limiet meer.

Infrastructuur

De strafinrichting is rechthoekig en bestaat uit drie secties. Buiten het cellulair is er een gedeelte 
voor beperkte detentie. Naast de cellen (duo- en quatrocellen alsook straf- en veiligheidscel) beschikt 
de gevangenis over ruimtes voorzien voor arbeid, sport en wandeling, bezoek, leslokaal, bibliotheek, 
fitnesszaal, onthaal, technische dienst, huishoudelijke dienst, eredienst, medische sector, administratie 
en directie, kantoren voor intern en extern personeel. De huidige infrastructuur is sinds de (gedeeltelijke) 
ingebruikname van de nieuwbouw aangepast aan de hedendaagse noden en behoeften.

Populatie

De verhouding beklaagden t.o.v. veroordeelden is grosso modo 75-25. Gedetineerden gaan snel op transfer 

Over de gevangenis



44



5

eens hun veroordeling definitief is. We hebben te maken met een weinig standvastige populatie en met 
een relatief groot verloop. In 2015 was 78,2% van de populatie beklaagd en 20,4% veroordeeld. 

Gemiddelde 
bevolking 
2010

Gemiddelde 
bevolking 
2011

Gemiddelde 
bevolking 
2012

Gemiddelde 
bevolking 
2013

Gemiddelde 
bevolking 
2014

Gemiddelde 
bevolking 
2015

Gemiddelde bevolking 
(mannen)

105,2 91,1 85,7 93,5 77,4 75,4

Beklaagden 70,1 66,2 76 77,4 55,2 59
Veroordeelden 33,1 23,8 21,5 21,6 21,9 15,4
Geïnterneerden 0,2 0,2 0,4 0,2 0,1 0
Andere 1,8 0,9 1,4 0,8 0,3 1
Gewoon regime 100,2 87,7 80,6 91,7 74,3 73
Beperkte detentie 5 3,4 5 1,6 3,1 1,6
Bron: DG EPI - Jaarverslag

Personeel

Het personeelskader van Justitie bestond in 2014 uit 78,80 VTE, waarvan 65,45 VTE bewakingskader. 
De vaste Vlaamse partners bestaan in 2015 uit ongeveer 5 VTE, verdeeld over 26 personen. De 
personeelstekorten bij Justitie, de personeelswissels en de deeltijdse tewerkstellingen maken de 
organisatie van hulp- en dienstverlening niet evident.

Vast personeel Functie Aantal 
pers.

VTE Totaal

Vaste 
coördinatie-
functies

beleidscoördinator 1 1 1,925
onderwijscoördinator 1 0,2
projectmedewerker cultuur 1 0,025
sportfunctionaris 1 0,2
organisatieondersteuner 1 0,5

Vaste 
medewerkers

trajectbegeleiding + DSO 2 1,5 2,8
aanbod DSO 1 0,3
psychotherapeut CGG 1 0,4
drughulpverlener CAP 1 0,05
detentieconsulent VDAB 1 0,05
bibliotheekmedewerker 1 0,5

Vaste lesgevers lesgeefster Open school 1 0,05 0,2
lesgever creatief atelier 1 0,05
sportmonitrice 2 0,05

Vaste 
vrijwilligers

vrijwilligers kinderbezoek 4 0,025 0,175
vrijwilligers bibliotheek 5 0,1
vrijwillige leerkrachten vzw Auxilia/CBE 1 0,05

Legende: 0,2 = 8 uur per week 0,05 = 2 uur per week
0,1 = 4 uur per week 0,025 = 1 uur per week

Opmerking: berekening bij benadering/inschatting door beleidscoördinator en 
organisatieondersteuner

TOTAAL VTE: 5,1
AATAL KOPPEN: 26
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Om een kwalitatief hulp- en dienstverleningsaanbod te realiseren vanuit de Vlaamse overheid is er nood 
aan een goede samenwerking en een overlegcultuur. Die samenwerking wordt concreet gemaakt binnen 
een aantal overlegorganen. Elke gevangenis heeft een beleidsteam, bestaande uit de vertegenwoordigers 
van de hulp- en dienstverlenende actoren. Ook de gevangenisdirectie wordt hierbij betrokken. De 
beleidscoördinator zit het beleidsteam voor. Het beleidsteam maakt een lokaal actieplan op betreffende 
de hulp- en dienstverlening in haar gevangenis. Het coördinatieteam volgt de uitvoering van het 
actieplan op. In 2015 werd het beleids- en coördinatieteam samengevoegd door het wegvallen van de 
beleidscoördinator. In september 2015 startte de nieuwe beleidscoördinator. In het najaar werden beide 
overlegorganen terug opgesplitst. 

Het beleidsteam in Ieper

Het beleidsteam bestaat uit zeven gemandateerden (één per domein + beleidscoördinator + 
gevangenisdirectie). In 2015 veranderde de samenstelling van het beleidsteam door personeelswissels. De 
gemandateerden zijn bepaald door de organisaties. Zij kunnen beleidsbeslissingen en beslissingen over de 
inzet van personeel nemen.

Samenstelling – toestand eind 2015
• Heidi Compernol (Provinciaal experte VDAB)
• Emma Dooms (Ambassadeur vanuit De Rode Antraciet)
• Karen Feys (Forensisch coördinator CAW Centraal West-Vlaanderen)
• Liesbeth De Wit (Gemandateerde vanuit VOCVO)
• Paul Vandoorne (Coördinator Fronta, CGG Mandel en Leie & CGG Largo)
• Bruno Debode (Attaché gevangenisdirectie)
• Delphine Vanhaelemeesch (Beleidscoördinator)

Het beleidsteam neemt beleidsbeslissingen en maakt een actieplan op waarin gedeelde, 
domeinoverschrijdende acties worden vastgelegd. Het beleidsteam legt de strategische en operationele 
doelstellingen vast. Het beleidsteam is verantwoordelijk voor de evaluatie en de bijsturing van het 
actieplan. De gemandateerde leden van het beleidsteam bepalen of ze mee kiezen voor de concrete 
uitwerking en inzetbaarheid van personeel bij de totstandkoming van bepaalde acties en/of van het 
aanbod.

Het coördinatieteam in Ieper

Het coördinatieteam bestaat uit vaste leden en staat in voor de 
opvolging en de uitvoering van het actieplan. Het coördinatieteam 
bespreekt de concrete planning, de uitwerking en de evaluatie van het 
aanbod naar aanleiding van beslissingen genomen door het 
beleidsteam. 

Organisatie van de hulp- en dienstverlening
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Samenstelling
• Tine Van Laeken (cultuurfunctionaris DRA)
• Peter Derucyk (psychotherapeut Fronta, CGG)
• Emma Dooms (sportfunctionaris DRA)
• Luc Vermeersch (bibliotheekmedewerker)
• Delphine Vanhaelemeesch (beleidscoördinator)
• Roselien Vermeulen (organisatieondersteuner)
• Kim Pottie (Psychosociale Dienst)
• Nico Verstraete (PA)
• Liesbeth De Wit (onderwijscoördinator VOCVO)
• Judith Coulier (trajectbegeleider JWW)
• Bruno Debode (attaché gevangenisdirectie Ieper)
• Antoon Ternier (detentieconsulent VDAB)

Ander overleg: werkgroepen en stuurgroepen

Om de samenwerking te optimaliseren is er een structureel overleg tussen psychosociale dienst (PSD) en 
het justitieel welzijnswerk (JWW). 

Specifieke werkgroepen werden in het verleden zo veel als mogelijk opgenomen in de werking van het 
coördinatieteam. In 2015 vond er eveneens ad hoc overleg plaats (bv. PSD-JWW-VDAB, kinderbezoek). In de 
toekomst zal ook op deze manier gewerkt worden.

De overige overlegorganen zijn stuurgroepen die specifieke projecten/thema’s en 
samenwerkingsverbanden opvolgen. De provinciale samenwerkingsverbanden zijn:

• Open Leren Achter Tralies (OLAT): samenwerking tussen de Provincie (flankerend onderwijs) en 
Centrum Basiseducatie (CBE) om educatieve medewerkers te voorzien in de drie Open-Leercentra.

• Project Levenslang Sporten: samenwerking tussen de provincie (sport) en Vlabus om 400 uur 
sportlessen te voorzien in de drie West-Vlaamse gevangenissen (ca. 100 uren voor Ieper). 
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Actieplan 2013-2015

Het lokaal actieplan 2013-2015 bevat twee strategische doelstellingen (SD) en vier operationele 
doelstellingen (OD). Het actieplan werd tussentijds geëvalueerd en verder uitgevoerd. 
SD 1: Integraal doelgroepenbeleid ontwikkelen vanuit noden en behoeften gedetineerden 
• OD 1.1 Noden doelgroep beklaagden in kaart brengen
• OD 1.2 Aanbod afstemmen op doelgroep beklaagden 
SD2: Vlaamse en justitiële partners versterken het draagvlak hulp- en dienstverlening aan gedetineerden
• OD 2.1 Informatie over aanbod aan personeelsleden i.f.v. vlotte toeleiding
• OD 2.2 Gezamenlijke activiteiten voor personeel organiseren

Globaal overzicht aanbod

De hulp- en dienstverlening

Welzijn Onderwijs

Trajectbegeleiding

Herstelgerichte 
filmvertoning

Affectieve relaties: 

Knutselworkshops 
(Valentijnsdag, 

Moederdag, Vaderdag, 
Kerstmis)

(thematische) 
kinderbezoeken

Voorleesverhalen

Kindvriendelijke 
namiddag

Bezoek Sint-Maarten

Redactieraad infogids

Omgaan met geweld in 
relaties

Op eigen benen

Film partnergeweld

Playstation

Gezondheid

Individuele gesprekken 
CGG

Individuele gesprekken 
CAP

Individuele gesprekken
AA (op aanvraag)

Begeleiding individuele 
leervragen

Open leercentrum

Groepslessen 
open leren

Werk

VDAB
detentieconsulent

E- leren
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Cultuur

Trajectbegeleiding

Komen lezen

Bibliotheek

Creatief atelier

BBQ met optreden

Verfilmde boeken

Spelen met de wii

Lokale optredens

Creaweek

Domeinoverstijgend

Multiculturele week 
(Sepak Takraw, 

Arabische kalligrafie, 
basketbal, filigrana, 

djembé)

Sport

Fitness

Minivoetbal

Omnisport

Tafeltennistornooien

Darts

Crossfit

Legende

Vast individueel aanbod

Vast groepsaanbod (periodiek wederkerend: wekelijks, maandelijks, jaarlijks)

Variabel groepsaanbod (wisselend en divers aanbod – mogelijks in verleden al eens 
georganiseerd)

Nieuw aanbod – voor eerste maal georganiseerd (nadien soms opgenomen in vast of variabel 
aanbod)

Herstelgerichte activiteit – component slachtoffer-dader-samenleving komt aan bod
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Het aanbod van naderbij bekeken

De hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in de gevangenis van Ieper heeft een moeilijke periode 
achter de rug, gekenmerkt door een verouderde structuur, ingrijpende verbouwingen en verscheidene 
personeelswissels. Desondanks slaagden de aanwezige partners erin om op creatieve wijze een aanbod te 
voorzien voor de gedetineerden.

De individuele hulp- en dienstverlening kent al enkele jaren een vast aanbod. Gedetineerden maken niet 
van ieder aanbod evenveel gebruik.
Sinds een aantal jaren is er een vast groepsaanbod ontstaan dat goed is ingebed. Die vaste activiteiten 
worden periodiek – (twee)wekelijks, maandelijks of jaarlijks – georganiseerd en maken deel uit van een 
vast en wederkerend aanbod.
Het groepsaanbod kent naast de vaste activiteiten ook een wisselend aanbod. Dat variabel aanbod 
bestaat uit diverse activiteiten en komt niet per definitie jaarlijks terug in de planning.
De partners blijven zoeken naar een aanbod op maat van de gedetineerdenpopulatie in Ieper. Die 
gezamenlijke zoektocht resulteert in nieuw aanbod. Na evaluatie wordt dit aanbod soms als een vaste, 
weerkerende activiteit in de planning opgenomen, kan het sporadisch terugkeren (variabel aanbod) of 
wordt het niet meer georganiseerd.

Een aantal initiatieven in de kijker

Blikvanger: multiculturele week
In Ieper vond in 2015 de 
‘multiculturele week’ plaats. Dit was 
een project in samenwerking met de 
verschillende actoren van de hulp- en 
dienstverlening. De gedetineerden 
werden elke dag geïntroduceerd in 
een andere cultuur of regio van de 
wereld, zoals Arabische kalligrafie 
(Midden-Oosten), Filigrana (Zuid-
Amerika) en Djembè (Afrika). Op 
sportief vlak konden ze kennis maken 
met Sepak Takraw (een traditionele 
balsport uit Azië) en basketballen (een 
typisch Noord-Amerikaanse sport). 
Ook het eten van de gedetineerden 
werd aangepast aan de streek of de 
activiteit. 

De multiculturele week werd heel positief geëvalueerd. De samenwerking tussen de verschillende actoren 
van de hulp- en dienstverlening was zeker een meerwaarde. 
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Cultuur: Bibliotheek
In 2015 werd de bibliotheek door 156 verschillende klanten bezocht. De 
gevangenisbibliotheek beschikt over 1.760 boeken. De gedetineerden 
kunnen ook boeken, cd’s en dvd’s uit de stadsbibliotheek ontlenen 
door de toegankelijkheid van de catalogus van de stadsbibliotheek. In 
totaal waren er 1.246 ontleningen (56,6% fictie; 88,9% Nederlandstalig), 
waarvan 220 boeken van de stadsbibliotheek. In 2016 zal de bibliotheek 
een grote verandering kennen door de verhuis naar de nieuwbouw.

Sport: Crossfit
In Ieper gingen er initiaties crossfit door. De bedoeling was om ons 
meer te richten op cardiosporten in plaats van enkel op kracht. 
Crossfit is een visie op fitness die zich volledig richt op functioneel 
trainen. Door een mix van vormen is een eindeloze variatie mogelijk. 
Er wordt een combinatie gemaakt van bewegingen uit het turnen, 
fitness, olympisch gewichtheffen, kettlebell training en allerhande 
duurtrainingsvormen.

Gezondheid: Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)
Fronta, het forensisch team van CGG Mandel en Leie en CGG Largo, biedt  gedetineerden de kans om op 
geregelde tijdstippen een individueel gesprek te hebben met een therapeut. Het is namelijk niet eenvoudig 
om in de gevangenis als persoon staande te blijven: geboden en verboden, gebrek aan privacy, verveling 
in de cel, schuld en schaamte, verbroken relaties, onduidelijkheid over wie je kunt vertrouwen, enz. In de 
gesprekken met het CGG kan de gedetineerde alles zeggen, zonder schrik dat het tegen hem zal gebruikt 
worden. Ondanks de fouten die hij gemaakt heeft, wordt hij als persoon gerespecteerd. De gesprekken zijn 
echter niet vrijblijvend. Het is ook de bedoeling de kans op herval te verminderen. Twee rode draden zijn 
steeds aanwezig: hoe is het zover kunnen komen dat hij de feiten gepleegd heeft en wat moet hij aan 
zichzelf en zijn leefwijze veranderen om niet te hervallen?

Onderwijs
Begin 2015 werden de consortia voor volwassenonderwijs ontbonden. Vanaf 1 mei 2015 coördineert het 
Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs 
(Vocvo) het onderwijs aan gedetineerden in de gevangenissen in 
Vlaanderen en Brussel. De opdrachten van het Vocvo zijn:
• 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
• optreden als intermediair aanspreekpunt tussen de onderwijsverstrekkers, de gevangenisdirecties en 

de beleidscoördinatoren van de Afdeling Welzijn en Samenleving.

BIBLIOTHEEK 
LA BIBLIOTHEQUE 

THE LIBRARY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
maandag/lundi/monday 

11.00 – 11.45 
donderdag/jeudi/thursday 

13.15 – 14.00 
vrijdag/vendredi/friday 

8.30 – 9.15 
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Open Leercentrum 
De voornaamste doelstelling van het project Open Leren Achter Tralies (OLAT) blijft de organisatie 
van een Open Leercentrum in de drie West-Vlaamse gevangenissen. Via die methodiek krijgen 
laaggeschoolde gedetineerden de kans om op eigen tempo, op eigen niveau 
en met behulp van informatie- en communicatietechnologie een aantal 
basisvaardigheden aan te leren op het vlak van taal, rekenen, computer en 
sociale vaardigheden. Dat gebeurt onder begeleiding van een professionele 
educatieve medewerker. In het schooljaar 2014-2015 was er een daling van 
71 naar 55 individuele deelnames aan het Open Leercentrum. Van die 55 
cursisten zaten in augustus nog maar zes personen in de gevangenis van Ieper. Het grote verloop is zeer 
typerend voor een arresthuis. Daarnaast moet rekening gehouden worden met de verbouwingswerken die 
de organisatie en deelname niet makkelijk maakten. Toch kende het Open Leercentrum in Ieper een vrij 
groot aantal inschrijvingen ondanks de kleine populatie.  

Tewerkstelling: VDAB
De detentieconsulent heeft om de twee weken op maandagvoormiddag een zitdag in de gevangenis van 
Ieper. Iedere gedetineerde die bij de detentieconsulent aanklopt, wordt zo snel en efficiënt als mogelijk 
geholpen. Gedetineerden kunnen er terecht voor een gesprek over tewerkstelling, opleiding, begeleiding, 
solliciteren, enzovoort. Voor gedetineerden die binnen een jaar de 
gevangenis kunnen verlaten, wordt een haalbare weg uitgestippeld naar 
de arbeidsmarkt (trajectbegeleiding). 

Omgaan met geweld in relaties
Partnergeweld is geen eenmalig feit, maar ontstaat vaak stap voor 
stap. Vaak is het moeilijk te bepalen wanneer en hoe het precies begon. 
Jaloezie, e-mails en telefoontjes controleren, je partner niet alleen op 
stap laten gaan … Het lijkt eerst misschien nog onschuldig, maar het kan 
al snel veel erger worden. Daarom spreekt men bij partnergeweld vaak 
van een geweldspiraal: periodes van rust volgen periodes van geweld 
op, en dat geweld wordt meestal erger.

Gedurende drie sessies proberen we de deelnemers inzichten mee te 
geven in de opbouw van geweld en hun een aantal handvaten mee te 
geven. 
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Partnerorganisaties en aanbodverstrekkers 2015 

Stadsbibliotheek Ieper Tele-OnthaalSuggnomè

CGG Fronta Provincie West-VlaanderenDe Rode Antraciet

CAP drughulpverlening CBE Open SchoolCAW Centraal West-Vlaanderen 
(JWW)

AA BlosoAuxilia vzw

VlabusVOCVO

vzw JWW

VDAB
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Uitwerking actieplan 2016-2018

De realisatie van het lokale actieplan 2016-2018 staat op de agenda. De gekozen doelen en acties worden 
in de praktijk gezet. De twee strategische doelstellingen van het actieplan 2013-2015 werden behouden en 
aangevuld met twee nieuwe strategische doelstellingen.

SD 1: Integraal doelgroepenbeleid ontwikkelen vanuit noden en behoeften gedetineerden 

• OD 1.1 Noden doelgroep beklaagden in kaart brengen
• OD 1.2 Aanbod afstemmen op doelgroep beklaagden 

SD2: Vlaamse en justitiële partners versterken het draagvlak hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

• OD 2.1 Informatie over aanbod aan personeelsleden i.f.v. vlotte toeleiding
• OD 2.2 Gezamenlijke activiteiten voor personeel organiseren

SD3: Mogelijkheden nieuwe infrastructuur hulp- en dienstverlening in kaart brengen en benutten

• OD 3.1 Het huidig aanbod optimaliseren in functie van de beschikbare ruimte
• OD 3.2 Externe partners stimuleren om actief bij te dragen tot een sterker uitgebouwd aanbod

SD4: De directe sociale omgeving van gedetineerden waar mogelijk betrekken bij het hulp- en 
dienstverleningsaanbod

• OD 4.1 Mogelijke initiatieven in kaart brengen vanuit de diverse domeinen
• OD 4.2 Activiteiten en initiatieven ten aanzien van de directe sociale omgeving vinden plaats

De bestaande afsprakennota die de onderlinge taakverdeling van de leden van het coördinatieteam 
formaliseert, zal eveneens worden aangepast en opgevolgd. 

Vooruitblik op 2016



15

Uitdagingen en kansen in 2016

Het jaar 2016 biedt zich aan als een jaar met zowel uitdagingen als kansen. De organisatie van de hulp- 
en dienstverlening wordt geconfronteerd met de gevolgen van de besparingen bij justitie zowel op vlak 
van personeel als financieel, het anders werken, het wegvallen van de provincies, drugs en geweld in de 
gevangenis, enzovoort. Naast deze en andere uitdagingen stelt 2016 voor de gevangenis van Ieper een 
aantal kansen met het oog op het verhogen van de kwaliteit van het hulp- en dienstverleningsaanbod. De 
verbouwingen zijn bijna voorbij en het nieuwe gebouw is (gedeeltelijk) in gebruik genomen. Die opening 
biedt opportuniteiten voor de organisatie van het groepsaanbod door de aanwezigheid van een moderne 
bezoekzaal, een klaslokaal, een hobbylokaal, een bibliotheek, een polyvalente zaal en een fitnesszaal. De 
nieuwe accommodatie zorgt ervoor dat voldoende lokalen ter beschikking zijn en dat de activiteiten in 
een modern en aangepast kader kunnen plaatsvinden. Voor wat bijvoorbeeld sportactiviteiten betreft, valt 
de weersafhankelijkheid (en dus ook de winterstop) weg.  

2016 belooft een spannend en uitdagend jaar te worden. 

Bedankt!

Graag wens ik alle medewerkers en samenwerkingspartners te bedanken die hun schouders zetten onder 
de uitbouw en de realisatie van het hulp- en dienstverleningsaanbod in de gevangenis van Ieper. Het is 
mede dankzij hun inzet, medewerking en enthousiasme dat kansen gecreëerd worden en we een verschil 
kunnen maken.
Voor meer informatie over de hulp- en dienstverlening kunt u contact opnemen met de 
beleidscoördinator Delphine Vanhaelemeesch: delphine.vanhaelemeesch@wvg.vlaanderen.be
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