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De gevangenis in Gent dateert van 1862 en is een 
stervormige cel-gevangenis (Ducpétiaux-model). De 
gevangenis heeft een meervoudige bestemming en is van 
het gesloten type. Ze bestaat uit een mannen- en een 
vrouwenafdeling. De gevangenis heeft volgende functies:

Inhoud
Over de gevangenis  p. 2

Organisatie van de hulp- en 
dienstverlening  p. 4

De hulp- en dienstverlening  
p. 9

ARRESTHUIS

Beklaagden uit het gerechtelijk 
arrondissement Gent (mannen 
en vrouwen) en Dendermonde en 
Oudenaarde (enkel vrouwen)
Beklaagden uit Brugge, Ieper, 
Oudenaarde en Dendermonde die in 
beroep moeten verschijnen voor het 
Hof van Beroep te Gent
Beschuldigden die moeten verschijnen 
voor het Hof van Assisen van Oost-
Vlaanderen

STRAFHUIS

Veroordeelden die op aanduiding van 
het Directoraat-generaal EPI hun straf 
te Gent dienen uit te boeten.
Voor vrouwen veroordeeld tot 
criminele straffen of op aanduiding 
van het Directoraat-generaal EPI.

PSYCHIA-
TRISCHE 
ANNEXE

Voor in-observatie-gestelden en 
geïnterneerden die wachten op het 
verschijnen voor de Commissie tot 
Bescherming van de Maatschappij te 
Gent.(Mannen)

ANDERE CAT-
EGORIEËN

Passanten, niet-definitief 
veroordeelden, kort gestraften, 
vreemdelingen die wachten 
op een beslissing van de Dienst 
Vreemdelingenzaken, nadat ze voor 
Justitie hebben voldaan.

De capaciteit bedraagt in totaal 299 plaatsen. De 
mannenafdeling heeft 244 plaatsen, de vrouwenafdeling 
39 plaatsen en de beperkte detentie 16 plaatsen.
In 2015 was er een gemiddelde bevolking per dag 
van 355,8 gedetineerden. Dat betekent dat er een 
gemiddelde overbevolking was van 19 %. 

Over de gevangenis
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De gemiddelde mannenbevolking bedroeg 296,1 gedetineerden. De gemiddelde vrouwenbevolking bedroeg 
59,7 gedetineerden. Daarnaast waren er gemiddeld 93,7 personen onder elektronisch toezicht.
Onderstaande tabel toont aan dat er in 2015 een daling was van de gemiddelde bevolking. Dat kwam 
hoofdzakelijk door de overbrenging van veroordeelden naar Beveren en geïnterneerden naar het 
Forensisch psychiatrisch centrum (FPC). 
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In 2015 werden 674 personen in vrijheid gesteld; 307 werden vrijgelaten onder elektronisch toezicht. Er 
waren 1214 inkomende gevangenen (geen transfers). 
Opgedeeld per categorie zag de gemiddelde dagbevolking er als volgt uit: 

Op 4 januari 2016 werkten er 226,18 VTE in de gevangenis (justitiepersoneel). Hiervan was er 182,20 VTE 
bewakend personeel.

Categorie (gemiddeld voor 2015) aantal %
Beklaagden en niet-definitief veroordeelden 191,5 53,80%
Veroordeelden 101,5 28,50%
Geïnterneerden 56,1 15,80%
Andere 6,7 1,90%

355,8 100%
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Beleidsteam

Beleidsteam

Organogram

Organisatie van de hulp- en dienstverlening

CORT XL Coördinatieteam 
(CORT)Uitvoeringscomité

Werkgroep vrije tijd 
& talent

Werkgroep 
samenwerking

Werkgroep 
communicatie

Werkgroep sociale 
administratie

Werkgroep 
participatie

Teamoverleg CORT  Ad hoc 
werkgroepen

Stuurgroep GBIB Werkgroep feesten

Werkgroep sport Kwartaaloverleg

Lerarenoverleg Vierhoeksoverleg

Beleidsteam

Actieplan 2014-2015 Dagelijkse werking

Beleidsteam

Het beleidsteam is samengesteld uit de verantwoordelijken of afgevaardigden van de structurele 
partnerorganisaties1. Het beleidsteam is verantwoordelijk voor het hulp- en dienstverleningsbeleid 

1. Vlaamse overheid, CAW Oost-Vlaanderen, CGG Eclips, De Rode Antraciet, VOCVO, OBRA|BAKEN, Justitiehuis, VDAB, Stedelijke 
Openbare Bibliotheek en de gevangenis.
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aan gedetineerden. Het maakt een actieplan op en bepaalt de werking en samenstelling van het 
uitvoeringscomité en het coördinatieteam.

Het uitvoeringscomité bestaat uit de trekkers van de themawerkgroepen en staat in voor de opvolging 
van de uitvoering van het actieplan.

Het coördinatieteam (CORT) staat onder meer in voor de 
planning, bekendmaking en opvolging van het aanbod, voor de 
registratie van de deelname en voor de ondersteuning van de 
medewerkers.

De jaarlijkse CORT-dag (10/06) stond in het teken van de samenwerking met de penitentiair 
bewakingsassistenten. 12 penitentiair bewakingsassistenten gingen met het CORT in dialoog om de 
samenwerking te versterken. Er werd gewerkt aan een profiel voor een soort antennepunt voor het 
CORT en er werd samen nagedacht over 
enkele thema’s (veiligheid en activiteiten, 
anderstaligen, …)

Een CORT XL is een forum waarbij een expert 
een welbepaald onderwerp van de hulp- en 
dienstverlening aan gedetineerden van de 
gevangenis Gent toelicht voor geïnteresseerde 
medewerkers aan de hulp- en dienstverlening 
en penitentiair personeel. Een CORT XL heeft 
als doel hulp- en dienstverleningsthema’s 
inhoudelijk uit te diepen zodat ze breder 
bekend en meer gedragen worden.

In 2015 organiseerden we 2 keer een CORT XL:

• Trajectbegeleiding door CAW Oost-Vlaanderen - JWW (02/02) – 17 deelnemers
• Werking ontgrendeld door centrum OBRA (19/10) – 18 deelnemers
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Huis van het Nederlands Vlabus)Bloso

CBE Leerpunt VormingplusDe Rode Antraciet

PCVO Het Perspectief CVO ISBOPCVO Meetjesland

CVO KISP VCO GentVOCVO

JustitiehuisAA

OCMW

VVBV

Artevelde Hogeschool Intercultureel Newerk Gentvzw Jong

Bibliotheek Gent Hogeschool GentFitnessking

HuurdersbondSportdienst Gent

Urban WoordenLus vzwStraathoekwerk

De Kiem

Medewerkers

Er werkten in 2015 89 medewerkers op reguliere basis mee aan de hulp- en dienstverlening aan 
gedetineerden. Daarnaast hebben een 20-tal personen eenmalig een activiteit begeleid.

Er waren 56 medewerkers werkzaam in de gevangenis vóór 2015, 11 daarvan hebben in 2015 hun 
werkzaamheden in de gevangenis stopgezet. Er zijn in 2015 33 nieuwe medewerkers een opdracht in het 
kader van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden komen uitvoeren. Van deze 33 medewerkers zijn er 
5 terug gestopt in 2015. 

Binnen het JWW (Justitieel welzijnswerk) heeft er een wissel plaatsgevonden bij de trajectbegeleiders. 

VDAB Suggnomè vzwCGG Eclips

CAW Oost-Vlaanderen JWW 
Gent

Tele-OnthaalOBRA / BAKEN

Partnerorganisaties in 2015

In 2015 hielpen 34 organisaties mee aan de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.
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Daarnaast is er voortaan geen aparte begeleider meer die werkt rond de directe sociale omgeving van 
gedetineerden. Elke trajectbegeleider neemt deze functie nu op. Verder heeft het JWW 14 vrijwilligers die 
zich inzetten voor de gedetineerden. 

OBRA|BAKEN behoort sinds 2015 tot de rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH). Hierdoor is 
hun doelgroep verruimd en kunnen naast geïnterneerden ook gedetineerden met een (vermoeden van) 
een beperking bij hen terecht. Naast de tien medewerkers die reeds in dienst waren, zijn er in 2015 drie 
medewerkers bijgekomen en twee weggegaan. 

Het CORT heeft ook verandering gekend in de samenstelling en personeelsinzet. Er is een nieuwe 
bibliotheekfunctionaris en de VTE van de onderwijscoördinator is verminderd met 30%. Deze 30% 
presteert hij nu in de gevangenis van Brugge. Dit is een rechtstreeks gevolg van de stopzetting van de 
consortia volwassenenonderwijs en de toewijs van de opdracht onderwijscoördinatie aan het Vocvo op 1 
mei 2015. De Rode Antraciet heeft de inzet van de sportfunctionaris en de cultuurfunctionaris vastgelegd 
op 0,2 vte.

Er werd in 2015 opnieuw een conflict- en agressietraining gepland, maar deze is niet kunnen doorgaan 
wegens besparingen op federaal niveau waardoor er niet genoeg tijd was om dit te organiseren. 

De dag van de hulp- en dienstverlening 
(27/11/2015) stond dit jaar in het teken van 
de forensische geestelijke gezondheidszorg. 
In de voormiddag kregen we in het museum 
Dr. Guislain een rondleiding doorheen de 
geschiedenis van de psychiatrie. Verder gaf een 
psycholoog van het forensische team van CGG 
Eclips uitleg over zijn manier van werken. Na 
een lekkere maaltijd in sociaal eetcafé Toreke 
bezochten we in de namiddag het Forensisch 
Psychiatrisch Centrum te Gent.

Er wordt sterk ingezet op ondersteuning van de medewerkers. Er bestaat een onthaalprocedure 
voor nieuwe medewerkers, medewerkers worden systematisch op de hoogte gehouden van nieuwe 
ontwikkelingen en we organiseren functie-overstijgende acties.

Financieel

Naast de loon- en werkingskost van de medewerkers werd er in 2015 door het Steunfonds Gedetineerden 
34.959,86 euro uitgegeven aan hulp- en dienstverlening. Hiervan ging bijna 90 % naar vergoedingen 
voor aanbodverstrekkers en 8,8 % naar logistiek materiaal. De grootste uitgaven gebeuren binnen het 
domein sport (46%) en feesten (16%). Daarnaast werden er ook door diverse partners (projectfinanciering, 
sponsoring,…) uitgaven gedaan. De provincie Oost-Vlaanderen is in 2015 gestopt met de financiële 
ondersteuning van de gevangenisbibliotheek.
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Actieplan 2014-2015

monitor uitvoering actieplan

2015 was het laatste werkjaar binnen het actieplan.
Er werden 45 % van de acties gerealiseerd en 38 % van de acties half afgewerkt.

Er werd ingezet op de participatie van gedetineerden aan de organisatie van de hulp- en 
dienstverlening. Samen met de VUB organiseerden we een grootschalig onderzoek door 78 personen 
(gedetineerden, penitentiair bewakingsassistenten, medewerkers hulp- en dienstverlening, …) samen te 
brengen in 11 focusgroepen. Op basis van de resultaten werkt de stuurgroep ‘inspraak en participatie 
gedetineerden’ aan een plan van aanpak. Het gedetineerdenoverleg werd sterker bevraagd en er sluiten al 
meer gedetineerden aan bij bestaande werkgroepen.

Er werd ook gewerkt aan een kader om de naadloze overgang van de hulp- en dienstverlening van 
detentie naar postdetentie te verbeteren. Zo is er een infobrochure ontwikkeld voor gedetineerden over 
het thema domicilie, inkomen en mutualiteit. Daarnaast werden er meer infoavonden georganiseerd 
die focussen op de overgang naar invrijheidstelling en werden de mutualiteiten gesensibiliseerd voor 
de doelgroep. Er was  specifieke aandacht voor de leefomstandigheden van 
personen in beperkte detentie enis er een vast aanspreekpunt bij het OCMW 
Gent. Er werden inspanningen geleverd om de sociale administratie tijdens 
detentie zo goed mogelijk in orde te krijgen. Tijdens begeleidingsgesprekken 
wordt er ook meer aandacht gegeven aan de sterktes en talenten van 
gedetineerden en aan de invulling van hun vrije tijd tijdens en na detentie.

De communicatie over de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden kreeg gestalte in een 
communicatieplan. Er werd sterk ingezet op eenvoudig taalgebruik en de ontwikkeling van efficiënte 
communicatiekanalen. Dit gebeurde enerzijds via affiches en folders. Anderzijds werd sterk geïnvesteerd 
in een plan van aanpak voor de inwerkingtreding van digitale informatiekanalen (brootkast) zodat 
gedetineerden via hun tv op cel informatie over hulp- en dienstverlening maar ook over andere aspecten 
van het gevangenisleven kunnen raadplegen.

Een laatste doelstelling ging over de versterking van de samenwerking tussen penitentiair 
bewakingsassistenten en hulp- en dienstverleners. Belangrijk was de inzet van aanspreekpunten bij elk 
team beambten en de organisatie van een efficiëntere vergaderstructuur en –cultuur.

http://actieplanhdgent.skynetblogs.be

afgewerkt - 45%

half afgewert - 38%

opgestart - 5%

niet opgestart - 12%

afgewerkt - 45%

half afgewert - 38%

opgestart - 5%

niet opgestart - 12%
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De hulp- en dienstverlening

Aanbod in 2015
Trajectbegeleiding (JWW)

Netwerk-werking begeleiding directe sociale omgeving 
(JWW) 
bezoekvrijwilliger (JWW) 
kinderbezoek (JWW) 
NOVI (Centrum OBRA

Familie-activiteiten op zondag  
gezinsactiviteiten (JWW): nieuwjaar / 
Carnaval / Pasen / Zomerfeest / / Halloween 
/ Herfstfeest / Sinterklaas 
partneractiviteiten (JWW) : Valentijn  
ouderactiviteit  (JWW)  
familieactiviteiten voor geïnterneerden (5) 
(JWW-ZT-Centrum OBRA)

Geestelijke gezondhe-
idszorg

individuele begeleiding (CGG Eclips)

Tele-onthaal (Tele-onthaal 
Oost-Vlaanderen)
AA (AA)
Centraal Aanmelding-
spunt drugs (VVBV)
Slachtoffer-
daderbemiddeling 
(Suggnomè)
Ontgrendeld (Centrum 
OBRA)

ADL (vroeg + laat) 
ondersteuning werkhuis  
ondersteuning vleugel 
ondersteuning bib  
kantineopvolging 
individuele aandachtbegeleiding 
individuele (pre)therapie 
individuele opvolging ortho-agoge 
individuele opvolging coördinator

groepssport 
open atelier 
projectatelier 
basisvorming en computer 
praatuurtje 
individuele begeleiding buiten de gevangenis 
extramuraal werkproject 
ondersteuning re-integratietraject 
groepsuitstap in de samenleving

Onderwijs basiseducatie (CBE) 
rekenen (4) 
maatschappijoriëntatie: budgetteren (2); 
Papieren en formulieren; veiligheid VCA 
Nederlands moedertaal: papieren 
en formulieren; spelling; Nederlands 
opfrissen, creatief schrijven   
volwassenenonderwijs (CVO) 
NT2 (4)/ computer (4) (Publisher; Word; 
Excel; PowerPoint) / Engels (4)/ Spaans 
(2) / Frans (2)

vrijwilligerswerking (consortium 
Wonderwijs/VOCVO) 
OCR, individuele begeleidingsgesprekken en 
ondersteuning sommige modules uit het 
groepsaanbod

Op weg naar werk… (ar-
beidstoeleiding)

dienstverlening VDAB (VDAB)

Bibliotheek 14 groepsbezoeken per week
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PRH-vorming voorleesverhalen (DRA)  
Drugs de baas (De Kiem) 
Relaties (DRA)

hoe kijk ik naar mijn straf (DRA) 
babbelonië (Vormingplus) 
Agressietraining (DRA)

Infoavonden (22) externe rechtspositie (FOD Justitie) 
justitiehuis (Justitiehuis) (2x) 
getuigenis ex-gedetineerde 
wet op internering (Justitiehuis) (2x) 
wonen (Huurdersbond) (2x) 
OCMW (OCMW)

schuldhulpverlening (CAW) (2x) 
slachtoffer-daderbemiddeling (Suggnomè) (2x) 
straathoekwerk (Straathoekwerk Gent)  
burgerlijke partij (advocaat) 
onthaal CAW (CAW) 
Ik kompas Vrij Gids ( CAW) 
Gezondheid (medische dienst) (2x) 
VDAB (VDAB) 
BOP-project (vzw Jong) 
Lus vzw (Lus vzw)

Venster op de wereld (3) Fotografie en tattoos (Cindy Frey) 
Sport (Hans Van De Weghe) 
Marokko (Stefaan Segaert)

Crea-ateliers keramiek (Antoine Delva) 
keramiek zorg (Antoine Delva) 
tekenen en schilderen (Piet De Moor) 
slam poetry (Urban Woorden) 
leesperformance (Peter Aers)

Sport fitness  
cross-fit  
sportaanbod vrouwen  
yoga

Gentse baktrappers  
wedstrijden buitenploegen

Film dvd / cinema op zondag /  
Buitenbeeld (5 alternatieve films via 
dvd-kanaal) 
Selectie films Filmfest Gent

Optredens Derek (ikv zinloos geweld) (04/12) 
Oost-Vlaams Symfonie-orkest (07/06)

Feesten Gentse Feesten: panna-voetbal / petanque /pingpong / badminton /quiz  / wok-
shop speksteen / fuif vrouwenafdeling / barbecue / 4 optredens (Cold and Hot Gloom; 
Switch Corona; De Cuverups) / aangepast feestenprogramma voor geïnterneerden en 
geïnterneerden met een verstandelijke beperking  
Eindejaarsfeesten: pingpong / quiz / schaaktornooi / dartstornooi / kickertornooi 
/ eindejaarfuif vrouwenafdeling / 2 optredens (Blue Dawn; Ths Skyblasters) / aange-
past feestenprogramma voor geïnterneerden en geïnterneerden met een verstandelijke 
beperking

Dag van de … Week van de sport (08/06 – 12/06) 
Week van de leerkracht (05/10) 
Week van de bib (10/10 – 18/10)
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Trajectbegeleiding

Het jaar 2015 werd voor trajectbegeleiding van JWW gekleurd door een aantal veranderingen en nieuwe 
tendensen in de inhoudelijke werking.

Inhoudelijke afstemming van het aanbod trajectbegeleiding binnen CAW Oost-Vlaanderen
Naar aanleiding van de fusie van de Oost-Vlaamse CAW’s werden in 2013 en 2014 een aantal initiatieven 
genomen om methodische uitwisseling en afstemming tussen de Oost-Vlaamse trajectbegeleiders 
te stimuleren. Dit met de ambitie om elke gedetineerde binnen een Oost-Vlaamse gevangenis een 
gelijkwaardig aanbod te kunnen garanderen
In 2015 werd een gezamenlijke driedaagse vorming ‘Positieve heroriëntering en herstelgerichte praktijken’ 
georganiseerd. Aan deze vorming namen 16 trajectbegeleiders uit de 4 JWW-teams deel, waaronder alle 
trajectbegeleiders van JWW Gent.

Tijdens de vorming kregen we een aantal methodische kaders aangereikt om met gedetineerden het 
gesprek aan te gaan over opnemen van verantwoordelijkheid voor de eigen situatie en het realiseren van 
herstel met de omgeving. 
De aangereikte kaders helpen om beter te kunnen inspelen op de vele uitzichtloze situaties van 
gedetineerden waarmee de trajectbegeleiders worden geconfronteerd. Om deze knowhow verder uit te 
bouwen zullen in 2016 supervisiemomenten worden georganiseerd.

Koppeling trajectbegeleiding met onthaal en begeleiding van naastbestaanden
De opsplitsing tussen de functies ‘trajectbegeleider’ en ‘hulpverlener directe sociale omgeving’ stond 
binnen JWW Gent reeds enige tijd ter discussie. In de praktijk merkten we immers dat deze opsplitsing de 
doelstelling om integraal en verbindend te werken vaker in de weg staat dan bevordert. 
Bovendien stelden we vast dat de andere JWW-werkingen binnen CAW Oost-Vlaanderen er al voor kozen 
om deze twee functies niet van elkaar te scheiden. 
Na een grondige evaluatie van het aanbod voor naastbestaanden, werd daarom beslist om geen aparte 
hulpverlener meer in te zetten op onthaal en begeleiding van naastbestaanden. Het is bijgevolg vanaf 
2015 de opdracht van elke trajectbegeleider om vanuit het contact met de gedetineerde de link te leggen 
met zijn netwerk. Daarnaast zullen in de toekomst dus ook de zelfstandige vragen van naastbestaanden 
door de trajectbegeleiders worden opgenomen. Daarbij zal telkens worden gescreend of het gaat om 
vragen die aan detentie gelinkt zijn. Indien niet het geval zal worden verwezen naar het reguliere CAW-
aanbod. 
We blijven er voor opteren om één vaste medewerker te blijven inzetten op alle taken gelinkt aan het 
kinderbezoek: voorbereidende contacten, praktische organisatie, begeleiding van het kinderbezoek, 
eventuele hulpverleningstrajecten voortvloeiend uit het kinderbezoek, bekendmaking en overleg,…

Personeelswissel
Naast voorgaande werd het werkjaar ook sterk beïnvloed door een groot personeelsverloop. Daar waar de 
teamsamenstelling in de voorbije jaren vrij stabiel bleef  kozen enkele medewerkers in 2015 definitief of 
tijdelijk voor een nieuwe uitdaging. Periodes zonder personeelsoverbrugging en de inwerking van nieuwe 
medewerkers heeft dan ook op bepaalde momenten geleid tot een hoger dan gemiddelde achterstand in 
de aanvragen.
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Bibliotheek

In 2015 werd de bibliotheek uitgebreid met een taalpunt. Het taalpunt is een collectie speciaal voor 
laaggeletterden en anderstaligen aangepaste boeken waarvan een deel aangevuld met de gesproken tekst 
op CD.
Het aantal leden is in 2015 gedaald in de maanden januari tot september. Die trend zou zich vanaf 
oktober herstellen. In 2015 kenden we 703 actieve leden. In 2014 waren dat er nog 772.

Gelijklopend met het ledenaantal is het aantal uitleningen gedaald, daar waar er zich in 2014 een 
spectaculaire stijging voordeed.

In 2015 organiseerden we opnieuw de bibliotheekweek. Tijdens deze week krijgen de bibliotheekbezoekers 
koffie en versnaperingen. Een beamer projecteerde foto’s en filmpjes van de bouw van de nieuwe 
bibliotheek ‘De Krook’ op de muur. Alle leners kregen een plastic draagtas om hun materialen in te 
bewaren en ontvingen een kalender met weetjes over de bib. Ze kregen ook een spaarkaart waarmee ze 
na vijf bezoeken een steviger draagtas konden bekomen. 
De boekenbeurs met afgevoerde materialen was opnieuw een succes. Dit jaar organiseerden we dit ook 
voor het personeel van de gevangenis.

Creatieve ateliers

In de gevangenis in Gent is er veel vraag naar een divers aanbod 
creatieve expressie. Het biedt de gedetineerden de kans zich uit 
te drukken via verschillende creatieve werkvormen. Het aanbod is 
laagdrempelig en biedt ook anderstaligen de kans om deel te nemen. 
De deelnemers leren werken met diverse materialen. Binnen de ateliers 
werken de gedetineerden vaak naar een creatief eindresultaat. Op deze 
manier worden zij aangesproken op hun talenten.

Het keramiekatelier richt zich al jaren naar één groep voor beklaagden 
en veroordeelden en één specifieke groep geïnterneerden. Onder 
begeleiding van Antoine Delva gaan zij wekelijks aan de slag met klei. Deelnemers boetseren beeldende 

Bron: Pixabay



13

werken en deze stukken worden gebakken in een eigen keramiekoven.

In 2015 werd het creatief aanbod uitgebreid. 

Sinds het voorjaar van 2015 is een wekelijks een atelier tekenen/schilderen gestart. Een groep van 
12 personen kan deelnemen, onder begeleiding van vrijwilliger Piet de Moor. Ervaring speelt geen rol. 
Deelnemers kunnen vrij werken of iets leren met ondersteuning van de begeleiding. 
Het atelier heeft veel succes in de gevangenis. De groep zit altijd aan zijn maximum  deelnemers en wordt 
continu aangevuld via een wachtlijst.

In het najaar van 2015 werd ook een naaiatelier opgestart. Onder begeleiding van vrijwilligers Cassier 
Rose en Mallé Ginette kunnen er wekelijks 12 vrouwelijke gedetineerden deelnemen. Er wordt gewerkt 
in de vorm van korte leerprojecten met een afgewerkt eindresultaat (bepaald door de lesgeefsters in 
samenspraak met de deelnemers) bv. handschoenen, kleedje , enz… Iedereen kan aansluiten bij de start 
van een nieuw project. Momenteel is er een vaste groep van acht dames aangevuld met sporadische 
deelnemers. Er begint zich wel al een kleine wachtlijst te vormen. De bedoeling is om tijdens het atelier 
de handelingen aan te leren en bij te sturen, zodat de deelnemers zelfstandig in hun eigen cel aan hun 
eindproduct kunnen werken. 
 
Infoavond getuigenis ex-gedetineerde

Elk jaar organiseren we een reeks infoavonden. Hulpverleningsorganisaties, zoals het OCMW, het CAW, 
de huurdersbond, …  komen informatie geven over hun werking met oog op re-integratie van de 
gedetineerden. Ook komen er een aantal justitiële thema’s aan bod, zoals bijvoorbeeld de wet op de 
externe rechtspositie, de werking van het justitiehuis. Het is in kader van deze infoavonden rond justitie 
dat we in 2015 voor de eerste keer een ex-gedetineerde uitnodigden om zijn getuigenis te brengen.  
De ex-gedetineerde deed zijn verhaal over de trage en moeilijke weg van binnen de gevangenis naar 
buiten. Hij vertelde hoe hij na een lange gevangenisstraf verhuisde naar de beperkte detentie, dat is 
proeven van de vrijheid maar toch nog iedere avond terugkeren naar de cel. Daarna over alle stress en 
verleidingen die je tegenkomt bij elektronisch toezicht om nu nog steeds onder voorwaarden af en toe 
geconfronteerd te worden met beperkingen die deze meebrengen. Bijvoorbeeld als je kind naar school 
gaat in een regio waar jij niet meer mag komen. 

De gedetineerden werden met hun beide voeten op de grond gezet, het werd hen duidelijk dat iedere 
situatie anders is en dat ze vooral zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun straf en hoe ze hier 
mee omgaan. Ze stelden veel vragen en waren onder de indruk en zeer positief over de getuigenis.

Het Extramuraal Werkproject (OBRA|BAKEN vzw)

Eenmaal per week gaat een groep van (maximaal) vijf geïnterneerden klussen in het Oud Gerechtsgebouw 
te Gent, onder begeleiding van een medewerker van Ontgrendeld. De taken zijn heel uiteenlopend: 
schilderen of ontruimen van lokalen, verhuizen van materiaal, enz.  

Het werkproject heeft verschillende doelstellingen. 
Het biedt voor de deelnemers niet enkel een forum voor het aanleren of verbeteren van arbeidsattitude 
en werkvaardigheden, het zijn voor hen ook waardevolle eerste stappen in de richting van re-integratie 
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in de maatschappij. Het samenwerkingsverband met externe partners, de contacten met de aanwezigen 
op de werkplek, het middagmaal in een sociaal restaurant in de buurt, etc. dragen bij tot het aanhalen 
van de verbinding met de buitenwereld. Opnieuw of voor het eerst een zinvolle dagbesteding te kunnen 

doen en zo een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij 
is zowel leerrijk als ontspannend voor onze cliënten. 

De contacten met de aanwezigen in het gerechtsgebouw ( 
logistieke diensten, hoofdgriffier, magistraten,…) verlopen steeds 
hartelijk en er is een gemeende waardering voor het gepresteerde 
werk. Het biedt onze deelnemers wat zuurstof om de periode 
van detentie iets draaglijker te maken en het geeft hen vaak een 
‘boost’ in hun zelfvertrouwen. 

Ook voor ons is dit een erg waardevol forum. Het biedt ons de gelegenheid onze cliënten te kunnen zien 
functioneren buiten de enge muren van de gevangenis, waardoor we hen op een andere en vernieuwende 
manier mogen leren kennen. Dit helpt ons perspectief te verruimen, onze beeldvorming vollediger te 
maken en onze ondersteunings- en reclasseringstrajecten nog beter af te stemmen.

Onderwijs

In 2015 werd het onderwijslandschap binnen de gevangenismuren 
grondig hertekend. De opdracht onderwijscoördinatie in de Vlaamse 
en Brusselse gevangenissen is sinds 1 mei 2015 toegewezen aan het 
Vlaams Ondersteuningscentrum voor Volwassenenonderwijs. 

Ondanks alle onzekerheden en veranderingen op vlak van 
onderwijscoördinatie in 2015, werd het onderwijsaanbod maximaal 
ingepland en uitgevoerd, met uitzondering van één module 
maatschappijoriëntatie die werd geschrapt. 

Er werden 27 modules in het groepsaanbod voorzien. Goed voor 920 
nieuwe aanvragen, 600 intakes, 320 effectieve deelnemers en 140 
behaalde attesten.

Yoga

In 2015 werd er een lessenreeks van 10 uur yoga aangeboden aan de gedetineerden. Zoals verwacht 
merkten we aan het aantal inschrijvingen dat er veel interesse was. We moesten met een wachtlijst 
werken, zowel bij de mannelijke als de vrouwelijke gedetineerden.

Een terugblik van een deelnemer:
“Ik ben helemaal geen zweverig type. Maar yoga is ook voor mensen die met beide voeten op de grond 
staan. Elke week keek ik uit (ik telde zelfs af) naar de yogales. Het moment om te ont-stressen. Het 
verbaasde me hoe ik – op toch wel korte tijd – flexibeler werd. Elke week kon mijn lichaam ietsje meer. 
En dat zag je ook bij de iets wat stijvere harken. De lerares herhaalde oefeningen of gaf er nieuwe. Elke 
les varieerde maar had toch iets herkenbaars en opbouwend. Voor iedereen wat wils. Hoewel yoga 
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meer individueel is, vond ik ons een leuke groep. De lessen zijn voor iedereen toegankelijk. En na zo’n 
uurtje yoga wachtte mij een zalige nacht. Van al dat strekken, rekken, buigen, was ik doodop.  Zeker 
voor herhaling vatbaar! De bib heeft ook ingespeeld op de yogavraag. Er zijn dvd’s met yogaoefeningen 
beschikbaar.”

De lesgeefster kijkt er als volgt op terug:
“Yogalessen geven in de Nieuwe Wandeling was een speciale uitdaging. Ik vind het heel fijn te weten 
dat de deelnemers echt wat hebben aan de yogales. Terwijl ‘buiten de muren’ de hype van yoga vaak 
belangrijker is dan wat yoga te bieden heeft. Door me open te stellen voor de deelnemers en te reageren 
in vriendelijkheid en mededogen, merk ik dat enige terughoudendheid van de deelnemers beetje bij 
beetje wegvalt. De deelnemers zijn vrij te praten, vragen te stellen, voor, tijdens en na de les, voor zover 
het natuurlijk de anderen niet stoort. De voldoening van deze lessen is groot. Zeker wanneer iemand 
waarvan je eerst zou denken dat hij moeite zal hebben met de lessen, toch even uit het hoofd, uit 
vragen en beslommeringen kan geraken en zich overgeeft aan het gevoel in het lichaam en ontspanning. 
Tijdens de lessen ligt de nadruk op het terugbrengen van de aandacht naar de ademhaling (met als doel 
de gedachten stil te houden), houdingen die effect hebben op het lichamelijke maar ook weer op het 
mentale door eigen grenzen tegen te komen en te leren respecteren.”

Omwille van de grote vraag en het succes wordt yoga in 2016 opnieuw aangeboden.

Drugs de baas

In september startte De Kiem met een kortdurende vorming voor gedetineerde 
druggebruikers in de gevangenis van Gent genaamd ‘Drugs de baas’.
De vorming behandelde thema’s als harm reduction (bij druggebruik, overdosis of 
injecteren), herkennen/vermijden van of omgaan met risicovolle situaties en het 
aanleren van probleemoplossende vaardigheden. 
13 deelnemers hebben de uitgebreide vorming van 18 sessies afgewerkt.

Taken van de VDAB-consulent

Afhankelijk van de noden van de gedetineerde werkzoekende, zetten we één of meerdere stappen 
binnen de bemiddeling naar werk. Deze stappen worden bepaald door de eigenheid van de gevangenis 
(arresthuis, strafhuis, gespecialiseerde afdelingen)

Basisdienstverlening: 
inschrijving als werkzoekende
informeren
dossier optimaliseren
Inschatting van de werkzoekende:
in kaart brengen van competenties
job-doelwitten bepalen
randvoorwaarden oplijsten en evalueren
Persoonlijke dienstverlening opstarten:
competentieversterkende acties plannen
vacatures bespreken

ondersteunen van het solliciteren 
contacteren en informeren van werkgevers
overleggen met betrokken actoren binnen en 
buiten de gevangenis
Opvolging bemiddeling:
evalueren en bijsturen acties 
warme overdracht naar VDAB-bemiddelaar
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