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Hulp- en dienstverlening
van de Vlaamse gemeenschap in 
de gevangenis van Antwerpen

Wat kan je hier allemaal doen ? 
Bij wie kan je terecht?



In deze folder vind je informatie over: 

• de diensten die van buiten naar binnen komen 
om jou te helpen 

• de activiteiten die hier georganiseerd worden.

Je vindt deze informatie ook op teletekst. 

Het is geen volledig overzicht en er kunnen altijd 
dingen veranderen.

Als je nog vragen hebt na het lezen 
van deze folder, schrijf dan een 
rapportbriefje naar JWA.

Wat kan je hier allemaal doen ? 

Bij wie kan je terecht?
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Trajectbegeleiders van JWA helpen je 
met allerhande vragen en problemen

teletekst 207, 208, 209

Met welke vragen kan je bij hen terecht?

• Heeft je familie hulp nodig?
• Wat gebeurt er met je inkomen, met je woonst …?
• Wil je informatie over waar je terecht kan bij je 

vrijlating?
• Heb je vragen over het OCMW?
• Heb je schulden?
• Heb je hulp nodig bij je administratie?
• Wil je meer weten over wat je tijdens je verblijf 

hier allemaal kan doen?
• Heb je een vraag over ambtelijke  

schrapping of wil je je adres wijzigen?
• Heb je een probleem met je identiteits papieren?
• Heb je nood aan een ondersteunend gesprek?

Hoe kan je bij hen terecht? 
Schrijf een rapportbriefje naar JWA. 

Bij hulpverleners van VAGGA kan je 
terecht voor een vertrouwelijk gesprek

teletekst 274

Met welke vragen of problemen kan je bij hen 
terecht?

• Heb je angsten, depressieve gevoelens, agressieve 
gevoelens?

• Ben je verslaafd?
• Wil je praten over de feiten die je gepleegd hebt?
• Heb je psychische problemen waar je over wil 

praten?

Wat je nog moet weten

• De gesprekken zijn vrijwillig.
• Er worden geen attesten opgemaakt.

Hoe kan je bij hen terecht? 
Schrijf een rapportbriefje naar VAGGA. 
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VDAB helpt je met je vragen over 
werk, werkloosheidsuitkering …

teletekst 271

Met welke vragen kan je bij hen terecht?

• Hoe laat ik mijn VDAB-dossier in orde brengen?
• Wat met mijn stempelkaart?
• Ik moet VDAB en RVA verwittigen i.v.m. afspraken 

of opleiding. Wat nu?
• Ik heb mijn loopbaangegevens nodig.
• Ik wil mij inschrijven bij VDAB.
• Hoe kan ik het best solliciteren?
• Ik wil informatie over opleidingen. 
• Hoe maak ik een goede CV?

Hoe kan je bij hen terecht? 
Schrijf een rapportbriefje naar VDAB. 

Wil je lessen volgen?

teletekst 217, 238, 239, 242

Je kan tijdens je verblijf lessen volgen:

• Nederlandse les voor anderstaligen
• Computerles (open leercentrum)
• Engelse les (open leercentrum)
• Franse les (open leercentrum)
• Algemene vakken secundair diploma
• Cursus vader/moeder zijn in de gevangenis
• Agressietraining (VAGGA)
• Cursus Gebruik (met) je verstand (VAGGA)

Wil je meer weten over deze lessen? 
Schrijf een rapportbriefje naar de Dienst  
Onderwijs.
Wanneer de lessen starten, krijg je een folder en han-
gen er affiches. 

Met welke vragen kan je nog terecht bij de Dienst 
Onderwijs?

• Ik volg nog les buiten de gevangenis. Wat nu?
• Ik wil nog lessen volgen na mijn verblijf hier, maar 

weet niet wat er allemaal bestaat.
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Sport

teletekst 260

Je kan fitnessen of meedoen met de buitensport. Bij 
deze buitensport wordt er regelmatig gewisseld van 
sport: conditietraining, voetbal, volleybal … 

Wil je meer informatie over de buitensport of wil je je 
inschrijven voor de fitness of buitensport? Schrijf een 
rapportbriefje aan sport.

Vanwege de vele aanvragen kan het zijn dat je even 
geduld moet hebben. 

De bibliotheek

teletekst 160

Wekelijks krijg je de kans om naar de bibliotheek te 
gaan. Daar kan je boeken, cd’s of dvd’s ontlenen. 

Wil je naar de bib? Schrijf dan een rapportbriefje naar 
de bib. 
Kijk op het schema wanneer jouw sectie aan de beurt is.
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Heb je een VAPH-erkenning?  
Heb je een (vermoeden van) 
beperking?  
Dan kan je bij Otwee terecht

Wie kan een beroep doen op de begeleiders van 
Openluchtopvoeding / Otwee?
• Heb je een VAPH-erkenning? Heb je een mentale of 

fysieke beperking, een autismespectrumstoornis of 
een niet-aangeboren hersenletsel? 

Dan kan je vragen voor een gesprek met de begeleiders 
van Otwee. Wat kunnen zij doen voor jou?
• Zij helpen je met je papieren.
• Zij organiseren activiteiten.
• Zij doen gesprekken met je.

Heb je een beperking? Of denk je dat je een beperking 
hebt, maar ben je niet zeker? Zeg het dan tegen je 
begeleider (trajectbegeleider van JWA, PSD, zorg …). 
Dan brengen zij je in contact met Otwee.

 

Wil je iets actief doen rond herstel 
naar het slachtoffer toe?

teletekst 276

• Wil je uitleggen waarom het gebeurd is?
• Wil je vragen stellen aan het slachtoffer of de 

familie?
• Wil je de schade bespreken?
• Wil je spijt betuigen of excuses aanbieden?
• Wil je afspraken maken voor de toekomst?

Dan kan je een beroep doen op een neutrale  
bemiddelaar van vzw Moderator. Deze bemiddelaar 
zal het slachtoffer contacteren. Als het slachtoffer 
ook wil bemiddelen, zal de bemiddelaar spreken met 
jou en met je slachtoffer apart. Als jullie allebei een 
ontmoeting willen, wordt die zorgvuldig voorbereid en 
begeleid.

Hoe kan je bij hen terecht? 
Zeg tegen je trajectbegeleider van JWA of een andere 
begeleider (PSD, VAGGA, aalmoezenier …) dat je 
interesse hebt. 
Of schrijf zelf een rapportbriefje met bemiddeling. 
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Wil je ondersteuning na vrijlating? 

Je kan ondersteuning vragen van een hulpverlener (een 
TOPcoach) of van een vrijwilliger Brug Binnen Buiten.

Wat kunnen zij voor jou doen?
De TOPcoach of de vrijwilliger bekijkt samen met jou 
waar je hulp bij wil na vrijlating. 

Enkele voorbeelden: 
• Hij helpt jou om je inkomen en je administratie in 

orde te brengen.
• Hij helpt jou om je schulden aan te pakken.
• Hij zoekt samen met jou werk of een opleiding.
• Hij gaat met jou op zoek naar een woonst.
• Hij bekijkt samen met jou hoe je je vrije tijd kan 

invullen.
• Hij bekijkt samen met jou hoe je het contact met 

je familie kan verbeteren.
• Hij gaat mee naar diensten (bv OCMW, VDAB,…).
• ...

Hoe kan je bij hen terecht?
Zeg tegen je trajectbegeleider van JWA of je PSD-
begeleider dat je een ondersteuning wil na je vrijlating 
of schrijf een rapportbriefje naar JWA. 

7



Vormgeving: afdeling Beleidsinformatie, Communicatie en Kennis
Centrale redactie: Inge Vandeurzen, Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,  
afdeling Welzijn en Samenleving, Begijnenstraat 42, 2000 Antwerpen
Foto’s: Gevangenis Antwerpen
Verantwoordelijke uitgever: Marijke Enghien, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, afdeling Welzijn en 
Samenleving, Koning Albert II-laan 35 bus 30, 1030 Brussel
Depotnummer: D/2019/3241/324


