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Inhoud

Over de gevangenis
De Centrale Gevangenis van Leuven werd in gebruik genomen op 1 oktober 1860. Er verblijven een
driehonderdtal mensen met een lange straf in een opendeurregime. Daarnaast zijn er een vijftigtal
mensen met een korte straf zonder geldig verblijfstatuut. Zij verblijven in een aparte vleugel.
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Organisatie van de hulp- en dienstverlening
In 2015 draaide het beleidsteam en het coördinatieteam op volle toeren. Het actieplan 2014-2015 werd
verder uitgevoerd en het actieplan 2016-2018 werd opgemaakt. Begin 2015 werden de gedetineerden die
meehelpen bij de organisatie van activiteiten ondergebracht in de dienst Compas.
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De hulp- en dienstverlening
In de Centrale Gevangenis van Leuven trachten we een divers en uitgebreid hulp- en
dienstverleningsaanbod te realiseren. In deze brochure zetten we het nieuwe aanbod in de kijker.
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Vooruitblik op 2016
We kijken vooruit naar 2016 waarin we van start gaan met een nieuw actieplan. Een grondige evaluatie
van ons aanbod, gebaseerd op een visie op de hulp- en dienstverlening voor gedetineerden van Leuven
Centraal is één van de belangrijkste uitdagingen.
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Beknopt overzicht van het aanbod
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Over de gevangenis

De Centrale Gevangenis van Leuven is in gebruik sinds 1 oktober 1860. Het is een Ducpétiaux-gevangenis
gebouwd met het oog op individuele opsluiting. In de loop der jaren werden tussen de vleugels
verschillende complexen bijgebouwd. In het cellulair gedeelte werden ruimtes omgebouwd tot onder
andere leslokalen, sportruimtes, toneelzaal en een bibliotheek.
In Leuven Centraal verblijven 300 mensen met een lange straf en 50 mensen met een korte straf zonder
geldig verblijfstatuut. De langgestraften hebben een opendeurregime. Dat vergemakkelijkt het aanbieden
van een groot scala aan activiteiten.
In 2016 start de renovatie van vleugel B. Deze vleugel telt drie verdiepingen. De onderste was vroeger
een werkhuis en staat nu leeg. Op de tweede verdieping verblijven de mensen met een korte straf. Op
de derde verdieping bevinden zich de kantoren van de psychosociale dienst (PSD), trajectbegeleiding,
VDAB en onderwijsmedewerkers. Alles zal terug omgebouwd worden tot cellen. De medewerkers van de
Vlaamse gemeenschap die hun bureau hebben in vleugel B verhuizen naar het administratieve gedeelde
van de gevangenis. Eind 2015 werden de eerste stappen gezet om in vleugel F een aantal gesprekslokalen
te voorzien.
Door personeelstekort werd in de zomer op vrijdag geen personeelslid van justitie voorzien in vleugel
B waar de medewerkers hun bureau hebben. Op die momenten moesten gesprekken doorgaan in de
gesprekslokalen in vleugel F. Aangezien het aantal gesprekslokalen daar te beperkt was, bracht dit
problemen met zich mee.
Het regime van de mensen met een korte straf werd lichtjes aangepast. Zij hoefden niet langer strikt
gescheiden te blijven van de mensen met een lange straf. Gezien het grote verschil tussen de twee
populaties blijft het uitbouwen van een afzonderlijk hulp- en dienstverleningsaanbod noodzakelijk, maar
de mensen met een korte straf kunnen nu wel aansluiten bij eenmalige activiteiten (zoals een optreden,
sinterklaasfeest …).

3

Organisatie van de hulp- en dienstverlening

Beleidsteam - coördinatieteam
In 2015 veranderde het beleidsteam een aantal keer van samenstelling door personeelswissels. Het verder
uitwerken van het actieplan 2014-2015 en de opmaak van een actieplan 2016-2017 stond centraal binnen
het beleidsteam.
Beleidsteam
Samenstelling – toestand eind 2015: Kristel Buntinx (herstelbemiddeling), Lien Creemers
(onderwijscoördinator), Karen De Win (beleidscoördinator), Philippe Jacobs (JWW-teamverantwoordelijke),
Ine Melis (De Rode Antraciet), Inge Van Acker (Vocvo), Geert Van Aerschot (gevangenisdirectie), Filip Van
Canegem (CGG-therapeut), Ann Verboven (VDAB), Katrien Willems (CAW adjunct-directeur)
Bijeenkomsten: 3
Behandelde agendapunten: besparingen justitie, tussentijdse evaluatie actieplan 2014-2015, vrijwilligers,
opvolging actieplan(grondige evaluatie van het aanbod en warme overdracht binnen-buiten)
Het coördinatieteam legde de focus vooral op de praktische coördinatie van het hulp- en
dienstverleningsaanbod waarbij de uitgewerkte procedures en instrumenten optimaal ingezet werden.
Het coördinatieteam functioneerde in het voorjaar een aantal maanden zonder onderwijscoördinator.

Coördinatieteam
Samenstelling: Lien Creemers (onderwijscoördinator), Karen De Win (beleidscoördinator), Menno Ernst
(organisatieondersteuner), Patrick Maessen (vormingsagent)
Bijeenkomsten: 10
Behandelde agendapunten: praktische coördinatie van de concrete hulp- en dienstverleningsactiviteiten,
afsprakennota, lancering Compas, opvolging onderwijsaanbod tijdens afwezigheid van de
onderwijscoördinator, opvolging van afwezigheden bij activiteiten, rondleiding van medewerkers.

Compas
Op 27 februari werd de dienst Compas gelanceerd. De dienst Compas bestaat uit drie gedetineerden
die mee instaan voor de organisatie van de hulp- en
dienstverlening. Zij nemen een aantal praktische
taken op die vooral gericht zijn op groepsactiviteiten
en de bibliotheek. Een uniforme communicatie naar
gedetineerden over de activiteiten van de hulp- en
dienstverlening is een belangrijk aspect van deze dienst.
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De hulp- en dienstverlening

Actieplan
De leden van het beleidsteam, het coördinatieteam en de verschillende werkgroepen tekenden de lijnen
uit voor het nieuwe actieplan (2016-2018): een ambitieus plan waarin we stappen zetten om onze
vijf strategisch doelstellingen verder uit te werken. Het actieplan is verkrijgbaar bij de leden van het
beleidsteam en coördinatieteam.
Het actieplan 2014-2015 werd tussentijds geëvalueerd en verder uitgevoerd. Er werd een eerste aanzet
gegeven tot de evaluatie van het globale aanbod.
In het najaar heeft het beleidsteam een overleg gehad met de leden van de strafuitvoeringsrechtbank
(SURB). Wederzijdse kennismaking en informatie-uitwisseling stonden daarbij centraal.

Welzijn
In 2015 werd vanuit het CAW Oost-Brabant een project opgezet genaamd “Ronde Tafels”, gesubsidieerd
door de Provincie Vlaams-Brabant. Samen met een trajectbegeleider en de familiebegeleidster wordt een
gedetineerde met zijn familie rond de tafel gezet.
Belangrijke doelstellingen hierbij zijn contactherstel en faciliteren van de communicatie tussen de
gedetineerde en zijn context met oog op vergemakkelijking van de reclassering op korte of lange termijn.
Er hebben ondertussen een vijftiental ronde tafels plaats gevonden. Uit de evaluaties met de betrokkenen
blijkt dat zij deze methodiek als helpend en ondersteunend hebben ervaren. Het scheppen van een veilig
kader waarbinnen ruimte gecreëerd wordt om een aantal niet uitgesproken boodschappen te kunnen
overbrengen blijkt een grote meerwaarde om communicatie tussen de gedetineerde en zijn partner,
ouder, … terug op gang te brengen en het wederzijds begrip te verhogen.
Het geeft de kans om een aantal minder evidente thema’s ter sprake te brengen: gedetineerden zwijgen
over de betekenis van het gevangenisleven voor hun partner om ze te sparen, partners durven niet
vertellen wat ze doen in de “buitenwereld”, een moeder durft haar zoon niet te bevragen over het
“waarom” hij die feiten gepleegd heeft, een jonge gedetineerde komt in de gevangenis er achter dat hij
geadopteerd is en wil een eerste keer zijn echte moeder ontmoeten,…
Het project –samen met de projectmiddelen- loopt af in voorjaar 2016. Omwille van de eerder benoemde
positieve ervaringen vanuit de cliënten en de erkenning van het belang om het netwerk rond de
gedetineerde actief te houden of te reactiveren, gaat het team van JWW CAW Oost-Brabant op zoek hoe
dit aanbod kan verankerd worden in de algemene werking. De methodiek zal ook vrijblijvend gedeeld
worden met de andere diensten justitieel welzijnswerk in Vlaanderen.
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Onderwijs
Begin 2015 werden de Consortia voor volwassenenonderwijs afgeschaft. De functie van
onderwijscoördinator werd overgeheveld van de consortia naar het Vlaams ondersteuningscentrum voor
het volwassenenonderwijs (Vocvo). Door die wijziging moesten we het in de Centrale Gevangenis van
Leuven drie maanden zonder onderwijscoördinator stellen. We beslisten daarom geen grote zaken aan te
passen aan het onderwijsaanbod en voor het schooljaar 2015-2016 grotendeels verder te bouwen op wat
er in 2014-2015 aangeboden werd. Daardoor was er minimale impact op het cursusaanbod.
Deze evolutie leidde tot het wegvallen van de educatief consulent. Tot op heden is geen vervanging
voorzien, waardoor geen nieuwe individuele leertrajecten opgezet kunnen worden. Dit heeft vooral
gevolgen voor gedetineerden die een studie willen aanvatten via de examencommissie, aan een
hogeschool of universiteit. De individuele ondersteuning van gedetineerden die lessen volgen, viel ook
grotendeels weg.

Gezondheid
Dienst Ondersteuningsplan Vlaams Brabant-Brussel (DOP) startte in
2015 met procesbegeleidingen bij gedetineerden met een (vermoeden
van een) beperking in de centrale gevangenis te Leuven. DOP
gaat aan de slag met toekomstgerichte vragen van cliënten (over
onder andere wonen, werk, uitbouwen van een netwerk, vrije tijd,
psychische ondersteuning, enz). Het proces verloopt via gesprekken
met de cliënt en indien mogelijk ook met het betrokken netwerk. We
streven er naar om een goede link te leggen met een dienst, op maat
van de cliënt.
Centraal staat het denkproces dat is afgelegd door de cliënt en
eventueel zijn netwerk.
In 2015 zijn drie gedetineerden gestart met een DOP-proces. In totaal waren er 21 gesprekken. De
aanmeldingen gebeurden altijd door het CAW.
DOP ziet een meerwaarde voor de gedetineerden:
•
•

De cliënt denkt grondig na over zijn toekomst en staat stil bij de haalbaarheid ervan, of er
ondersteuning nodig is, op welk vlak, op welke manier, enz.
DOP kijkt samen met de cliënt - en indien mogelijk zijn netwerk - naar alle hulpverleningssectoren:
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en niet-VAPH.

In de toekomst ziet DOP nog opportuniteiten, namelijk:
•
•
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de mogelijkheid en expertise tot het samenstellen van een ondersteuningsplan, nodig om
persoonsvolgende financiering te bekomen
een zitdag per maand in de gevangenis

•
•

trajecten met gedetineerden waarbij de toekomst zich situeert in de gevangenis (nog lange
detentieperiode voor de boeg)
advies geven aan collega’s in de hulpverlening i.v.m. personen met een beperking.

Het centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) geeft al verschillende jaren individuele therapie in
de gevangenis. De vraag is echter veel groter dan het aanbod. Momenteel volgen 37 mensen individuele
therapie en staan 44 mensen op de wachtlijst. De wachttijd kan oplopen tot drie jaar!

Tewerkstelling
In 2015 werd vanuit de VDAB naast het bestaande aanbod ‘de CV-module’ geïntroduceerd. De module
werd georganiseerd in samenwerking met VOKANS, een partner van de VDAB. Maandelijks waren er
drie consultaties waarbij het
opstellen van een curriculum
vita (cv) centraal stond. In totaal
stelden 36 gedetineerden een
sollicitatiebrief op. Zowel de
opmaak van het cv als van de
motivatiebrief kwamen aan
bod. In 2016 zal deze CV-module
doorgaan in de Hulpgevangenis.
In Leuven Centraal kunnen
gedetineerden voor een
individueel begeleidingsaanbod
nog steeds terecht bij de
detentieconsulente van de VDAB.
In 2015 werd vanuit Cellmade
een nieuw werkhuis geopend in
Leuven Centraal: het fietsatelier
van Vélo. Er was nauw overleg tussen Vélo en Wonen en Werken om het fietsatelier mee op te nemen in
het project rond het competentiegericht werken. De mogelijkheden om de tewerkstelling te combineren
met een opleiding vanuit het CVO werden verkend, maar waren voorlopig niet mogelijk. In 2016 wordt dit
opnieuw bekeken.

Cultuur
Met het culturele aanbod in de gevangenis trachten we meer aansluiting te vinden bij het culturele leven
van de stad Leuven. In augustus ging een nieuwe editie van M-idzomer door in het hart van de stad
Leuven. De gedetineerden van Leuven Centraal konden ook genieten van de M-idzomer Breekt Uit-editie.
De ‘binnenkoer’ werd omgetoverd tot een bruisende festivalplek. De gedetineerden en personeelsleden
kregen tijdens de barbecue een straf programma voorgeschoteld, met onder meer The Golden Glows en
Frimout.
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Tijdens de week voor het festival waren enkele gedetineerden al bezig
met M-idzomer. Zo kregen de deelnemers van de graffitiworkshop
verschillende graffiti-technieken aangeleerd. Al na twee sessies maakten
ze hun eigen kunstwerken en de M-idzomer-banner. De werken en
banner kregen een prominente plaats tijdens het festival. Het festival
verliep in samenwerking met het Museum M.

Sport
Met de werkgroep ‘Sport’ legden we vooral de focus op het uitwerken
van een sportbrochure. Gedetineerden ontvangen de brochure bij
aankomst in Leuven Centraal, zodat ze onmiddellijk een zicht krijgen op
de sportmogelijkheden in de gevangenis.
Er werd een zeer grondige evaluatie gemaakt van het project ‘Bewegen
op voorschrift (B.O.V)’. Het onderzoek bevat zowel een kwantitatieve
als een kwalitatieve analyse van het project B.O.V. Vandaag is B.O.V.
niet meer uitsluitend een Leuvens verhaal, maar zijn er middelen
om het uit te rollen in heel Vlaanderen. De evaluatie vormt samen
met het uitgeschreven project de basis om het initiatief in meerdere
gevangenissen op te starten.
Een aantal gedetineerden die in 2014 het diploma ‘initiator fitness’
van de Vlaamse Trainersschool (VTS) behaalde, wilde hiermee
verder gaan. Zij hebben in 2015 het algemeen gedeelte van trainer B
behaald.
Tot slot organiseerde de VUB een vorming van een week: ‘Sport
en sociale innovatie’. Eén dag van de vorming werd geweid aan
sport in detentie. In de twee Leuvense gevangenissen ontvingen
we een 40 studenten en personeelsleden van de VUB. In de
voormiddag werd door De Rode Antraciet een voorstelling gegeven
van de sportwerking in Vlaamse en Brusselse gevangenissen. In de
namiddag werd zowel in de Hulpgevangenis als in de Centrale gevangenis een rondleiding gegeven door
de lokale directie.
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Vooruitblik 2016

Uitwerking actieplan 2016 – 2018
In 2016 gaat het nieuwe actieplan van start. Naast verschillende domeinspecifieke doelstellingen, liggen
er ook voor het beleidsteam een aantal domeinoverstijgende uitdagingen. In 2016 zal de focus vooral
liggen op het uitwerken van een visie rond de hulp- en dienstverlening in Leuven Centraal. Vanuit die
visie willen we meer richting geven aan de verschillende inhoudelijke werkgroepen en een visie uitwerken
rond het besteden van de middelen die vanuit het steunfonds voorzien worden voor de hulp- en
dienstverlening.

Evaluatie aanbod
In 2015 heeft het beleidsteam het totale hulp- en dienstverleningsaanbod onder de loep genomen . In 2016
zullen we bepalen aan welke criteria het sport- en onderwijsaanbod moet voldoen. Dit zal gebeuren in de
werkgroep sport en de nieuw op te richten werkgroep onderwijs. Het aanbod zal dan aangepast worden
aan de criteria. In 2016 zullen we hiervoor de eerste stappen zetten.

Pro-actief onthaal
Tijdens de besprekingen in het beleidsteam over continuïteit bij het verlaten van de gevangenis, bleek dat
een onthaal op het vlak van de hulp- en dienstverlening een belangrijke vereiste is. Het CAW Oost-Brabant
heeft zich geëngageerd om vanaf 2017 elke binnenkomende gedetineerde te onthalen. In 2016 worddt dit
onthaal verder uitgewerkt en afgestemd op de gehele hulp- en dienstverlening.

Werkplekleren
Vanuit onderwijs zullen we de mogelijkheden van het werkplekleren in de gevangenis verkennen, in
samenwerking met Cellmade. De combinatie en aansluiting van onderwijs bij de werkhuizen en het
organiseren van stages in de gevangenis zijn daarbij belangrijke componenten. Zo bekijken we of we
lessen kunnen organiseren in het fietsatelier, de keuken en de schrijnwerkerij.
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Beknopt overzicht van het aanbod

Totaaloverzicht van het hulp- en dienstverleningsaanbod in de Centrale Gevangenis van Leuven

Welzijn

Gezondheid

Beroepsgerichte opleidingen
Bedrijfsbeheer – CVO

Individuele hulpverlening

Psychotherapie

Trajectbegeleiding CAW

Individueel – CGG

Rechtshulpverlening – CAW

Therapiegroep – CGG

Persoonlijkheid en Relaties
Vlaanderen (PRH)

Psycho-educatieve groep – CGG

Beschermcomité

Zelfhulpgroep

Boekhouden – CVO
Bouwopleiding – CVO
Residentieel elektro-technisch
installateur – CVO
VCA voor werknemers – BE
VCA voor leidinggevenden – Syntra

AA
Infoavonden
Juridische info – CAW *

Drugs

Onderwijs na detentie *

Centraal Aanmeldingspunt Drugs

Strafopschorting – Dienst
vreemdelingenzaken *

Mentale beperking

Wet externe rechtspositie – FOD
justitie
Vrij gaan met voorwaarden - JH
Voor vaders – CAW

Persoonlijkheids-vorming
Al schrijvend meer jezelf worden
- PRH

Dienst Ondersteuningsplan

Attestgericht onderwijs
Aanvullende Algemene Vorming –
CVO
Nederlands voor anderstaligen – BE
Engels – Frans – Duits – BE
Informatica (gegevensbeheer /
databases – webscripting – word –
webdesign – excel) – CVO

Preventie
EHBO – Rode Kruis

Niet-attestgericht onderwijs

Kookworkshop – Groente zoekt kok
– LOGO

Nederlands individueel
Frans – Spaans – Russisch

Hoe fit ben jij - CM

Krachtig jezelf zijn - PRH
Je individuele coaching in handen
nemen – PRH

Affectieve relaties
Familiebegeleiding – CAW
Kinderbezoek – vrijwilligers
Familiaal bezoek Feestjes
Valentijn - Paasbrunch
Moederdag - Vaderdag
Sinterklaas - Kerstbrunch

Tewerkstelling

Onderwijs
Individuele onderwijstrajecten
Open Universiteit
Examencommissie

Individueel
Tewerkstellingstraject – VDAB
Ondersteuning sollicitatie –
VOKANS

Individueel studietraject

Groepsaanbod

Geletterdheid

Sollicitatietraining – VDAB

G-coach - BE

Assessment – VOKANS

Hoorspel - MOOSS

Zelfstandig studeren

De Rode Hond

Open Leercentrum - Seniornet

Ondersteuning tewerkstelling
Competentie-versterkend werken in
de werkhuizen – Wonen en Werken
*
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Dit aanbod is niet doorgegaan

Kortgestraften - Vleugel B

Herstel

Cultuur

Bemiddeling

Literatuur

Herstelbemiddeling – Suggnomè

Bibliotheek

Infoavonden
Aandacht voor slachtoffers – CAW/
Suggnomè

Onderwijs
Frans
Engels

Leesclub – Bib Leuven

Nederlands

Lezing Vesalius

Burgerlijke Partij – CAW

Muziek

Cultuur

Slachtofferschap – CAW

Muziekkelder

Aansluiting eenmalige culturele
activiteiten langgestraften

Cursussen
Zelfbeeld, verantwoordelijkheid en
herstel – Vormingplus
Slachtoffer in Beeld – DRA
Projecten
Kaffee Detinee

Bandcoaching

Bibliotheek

Zangatelier – De Munt

Filmvoorstellingen

Gitaarlessen

Workshops Graffiti *

Notenleer
Lezingen muzikale thema’s – De
Munt

Sport

Leuven Centraal Got Talent

Sportkoer

Klassieke concerten – Lemmens

Fitness

Populaire concerten – M-idzomer

Sport

Cardio

Eindejaarshow

Cursus

Schilderen

Trainer B – Fitness

Teken- en schilderatelier

Fitbal – VLABUS
Biljart
Tafeltennis
Tafelvoetbal

Open Schilderatelier
Speelzalen + tornooien
Biljart - Tafeltennis - Darts Tafelvoetbal - Schaken
Fitness
Fitness
Cardiotraining – VLABUS

Circustechnieken – circusschool

Workshop graffiti – M-idzomer

Toneel

Welzijn

Repetities en voorstellingen ‘Leven
Centraal’

Aansluiting eenmalige activiteiten
langgestraften op het vlak van
affectieve relaties

Stand-up Comedy

Begeleide binnensporten

Film

Cross-fit - VLABUS

JailTV – DRA

Fitbal - VLABUS

Docville

*

Dit aanbod is niet doorgegaan

Holebifilmfestival *
Buitensporten + tornooien
Voetbal
Volleybal
Atletiek
Pétanque

Cursussen
Filosofie
Kunstgeschiedenis
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