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1. Inleidend  
 

Dit is alweer het vierde actieplan, sinds het decreet van 2013. Het heeft een looptijd van juli 2021 tot 

december 2023.  

Bij de voorbereiding van dit actieplan zijn we met het beleidsteam aan de slag gegaan met een 

omgevingsanalyse. Je vindt een beknopte weergave hiervan in deel 2.  In deel 3 beschrijven we dan de 

doelstellingen en acties.  

We hebben 5 strategische doelstellingen geformuleerd en verder uitgewerkt in operationele 

doelstellingen en acties. 

Wat opvalt ten opzichte van de drie vorige actieplannen, is dat we meer domeinspecifieke en 

aanbodsgerichte doelstellingen geformuleerd hebben. De vorige actieplannen bevatten vooral 

domeinoverstijgende en aanbodondersteunende doelstellingen. De processen die er binnen de 

aanbodontwikkeling wel gebeurden, werden niet (allemaal) gevat door het actieplan. Dit volgt een 

zekere logica. We hebben als beleidsteam eerst gefocust op de fundamenten die het hulp- en 

dienstverleningsaanbod kunnen ondersteunen. Je vindt die fundamenten in de omgevingsanalyse. We 

bouwen in dit actieplan verder aan die fundamenten, want dat blijft noodzakelijk. Maar daarnaast 

kijken we samen naar het bestaande aanbod en kijken we waar er nog kansen liggen voor aanbod met 

linken tussen de verschillende domeinen en/of een link naar het leven na detentie. Een belangrijke 

focus die ook in het Vlaams Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden 2020-2025 

genomen is. 

Het beleidsteam 

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 

Gevangenis Antwerpen 
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2. Omgevingsanalyse 
 

De voorbereiding voor de doelstellingen van het nieuwe actieplan vinden hun grond in de 

omgevingsanalyse die we met het beleidsteam gedaan hebben.  

Enerzijds baseren we ons op de relevante kenmerken van de gevangenis Antwerpen en vertrekken we 

vanuit het bestaande hulp- en dienstverleningsaanbod.  

Anderzijds hebben we inspiratie gehaald uit het nieuwe Vlaamse Strategisch Plan Hulp- en 

Dienstverlening aan Gedetineerden, dat we grondig doorsproken hebben en de evaluatie van de 

voorgaande actieplannen.  

 

Schema omgevingsanalyse 
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2.1 Gevangenis Antwerpen 
 

Wat de kenmerken van de gevangenis van Antwerpen betreft, baseren we ons op dezelfde grote lijnen, 

zoals weergegeven in onderstaand schema.  
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2.2 Hulp- en dienstverleningsaanbod gevangenis Antwerpen 
 

Hieronder staat het huidige aanbod schematisch weergegeven. We maken hierbij het onderscheid 

tussen onthaal, aanbod met focus tijdens detentie en aanbod met focus op het leven na detentie. Het 

is een kunstmatige opdeling, maar het helpt wel om de leemtes zichtbaar te maken. Leemtes die 

momenteel al opgevuld zijn door het aanbod in het grijs, maar waar we in dit actieplan nog verder 

doelstellingen rond formuleren.  

Schema huidig aanbod  
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2.3 Doelstellingen van het Vlaamse Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden en 

Geïnterneerden (STRAP) 2020-2025 
 

We baseerden ons bij de opmaakt van het actieplan ook op de doelstellingen van het bovenlokaal STRAP 

2020-2025.  

We formuleerden verschillende doelstellingen en acties die linken hebben met deze doelstellingen. In het 

actieplan wordt telkens in het rood vermeld op welke doelstelling het gebaseerd is.  

Hieronder vermelden we het overzicht van de doelstellingen van het STRAP 2020-2025.  

In een addendum achter aan dit actieplan motiveren we waarom we rond bepaalde doelgroepen geen aparte 

doelstellingen of acties hebben geformuleerd.  
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2.4 Vorige actieplannen: evaluatie en wat nemen we mee? 
 

Met het beleidsteam deden we een terugblik op de vorige actieplannen. We inventariseerden de 

duurzame realisaties en stelden vast dat die vooral uit de eerste twee actieplannen komen. Heel wat 

acties uit het vorige actieplan zijn nog niet ten gronde uitgewerkt geraakt. Enerzijds heeft dit met 

corona te maken. Anderzijds blijkt de duurtijd van een actieplan (2,5 jaar) vaak te kort. Vandaar dat 

we heel wat acties opnieuw overnemen in dit actieplan, met hier en daar de nodige inhoudelijke 

bijsturing.  

We geven hier een kort overzicht. Meer uitgebreide informatie kan opgevraagd worden bij de 

beleidscoördinator.  

Overzicht van de duurzame realisaties uit de vorige 3 actieplannen: 

 

 

 

Overzicht van de thema’s uit de vorige actieplannen die nog niet tot het uiterste werden 

geëxploreerd: 

• Input door gedetineerden: focusgroepen of andere methodiek 

• Bekendmaking aanbod via promofilmpjes  

• Individueel aanbod voor gedetineerden in langdurige isolement.  

• Anderstalige gedetineerden 

o anderstalig aanbod: o.a. Living in Belgium 

o taalbeleid: helder spreken en schrijven, zowel voor hulpverleners als in de  

algemene communicatie 

• Beperkte detentie 

• Directe Sociale Omgeving (DSO): gepast informeren over bezoek (en andere relevante 

informatie) 

 

Behoeftegericht 
werken

Visieontwikkeling

Buddywerking 

Brug Binnen Buiten

+wetenschap

Samenwerkings-

model justitie

Omgaan met fricties

Infomap

introductie nieuw

personeel VG

Jobshadowing 

PBA

Samenwerking

Nota minimale 
dienstverlening

den bureau

Medewerkers-
bijeenkomst

Samenwerking VG

Nota 
Suïcidebeleid

Communicatiecel

PA, PBAP, OO
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Overzicht van de niet weerhouden thema’s na grondige exploratie: 

• Concepten die we niet weerhouden: 

o ‘Basisaanbod’ en ‘netwerkanalyse’: het blijft fundamenteel een keuze wat we 

aanbieden en met wie we samenwerken. Maar we kiezen er wel voor om 

zoveel mogelijk onderbouwde beleidskeuzes te maken.  

o ‘Signaalprocedure’ voor problemen met bewakend personeel: dit werd een 

‘opvolgprocedure’ en is zelfs geëvolueerd naar een heus 

‘samenwerkingsmodel’ (met o.a. de nota ‘fricties met personeel’).  

o ‘Draagvlak’ creëren bij bewakend personeel’: we spreken liever van 

‘samenwerking met bewakend personeel’ en zetten in om elkaars werking 

beter te leren kennen cf. jobshadowing. 

 

• ‘Cloud’ (of toeleiderstool) om toeleiders te helpen bij toeleiding naar mekaar. Bleek 

niet het gewenste effect te hebben en we zijn hiermee gestopt.  

 

Overzicht van wat nemen we mee uit de vorige actieplannen: 

 

Doelgroepen: 

  Anderstalige gedetineerden 

  Gedetineerden in beperkte detentie 

Samenwerking 

Brug Binnen Buiten: onderzoek U.A. 

Input gedetineerden – participatie 

Bekendmaking aanbod – videokanaal  
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3. Het actieplan: een overzicht 
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Strategische doelstelling 1: BRUG BINNEN BUITEN          gelinkt aan SD2 en SD4 van het STRAP 2020-2025 

We versterken het hulp- en dienstverleningsaanbod dat expliciet een link maakt met het leven na detentie. Op die manier bevorderen we de re-integratie 

van gedetineerden.  

Operationele doelstelling 1.1 

We werken verder aan de wetenschappelijke onderbouwing van de buddywerking Brug Binnen Buiten met bijzondere aandacht voor de rol van de 

BBB-professional. 

Acties 

1. We werken nauw samen met de onderzoekers van de universiteit Antwerpen (U.A.) in het derde onderzoek (zie toelichting) en voeden hen vanuit 
de praktijk.  

2. We werken actief mee aan de verspreiding van de resultaten van dit onderzoek.  
3. We gaan aan de slag met de inzichten die het onderzoek naar boven brengt en vertalen deze naar de buddywerking van CAW Antwerpen en 

desgevallend naar het collegateam van de TOPcoaches. 

Impact-effect 

Dit derde onderzoek draagt bij aan de ondersteuning van de vrijwilligers. De buddywerking wordt versterkt aan de hand van de resultaten in functie van 

meer kwalitatieve ondersteuning.  

Indicatoren 
 

− Onderzoeksrapport U.A.  

− Studiedag met de presentatie van de onderzoeksresultaten 

− Vertaling van de inzichten in het handelingskader van de BBB-professional 

Toelichting 

Op dit moment loopt het derde onderzoek vanuit de U.A. m.b.t. het project Brug Binnen Buiten.  
Het eerste onderzoek zoemde in op de noden bij vrij gaan en de drempels waar ex-gedetineerden op botsen bij het vrij gaan en vrij zijn.  
Het tweede onderzoek zoemde in op de meerwaarde van het inzetten van vrijwilligers in de ondersteuning van ex-gedetineerden.  
De resultaten van beide onderzoeken zijn terug te vinden op de website van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 
Het derde onderzoek loopt op dit moment nog tot einde 2023. In dit onderzoek wordt verder onderzocht wat de precieze rol en verhouding is van de 
professional Brug Binnen Buiten t.a.v. de vrijwilligers en de ex-gedetineerden en wat de succesfactoren en randvoorwaarden zijn van dit project met het 
oog op een eventuele uitrol naar andere regio’s. JWW Turnhout heeft ook een BBB-werking en is ook betrokken bij dit onderzoek.  

https://www.departementwvg.be/home-welzijn-en-samenleving-hulp-en-dienstverlening-aan-gedetineerden-gevangenis-antwerpen
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Operationele doelstelling 1.2 

We werken verder aan de uitbouw van leertrajectbegeleiding via het project Learning Inside Out (LIO). Het verderzetten van leerloopbaanbegeleiding 

of leertrajecten na detentie is hierbij een belangrijke focus.  

Acties 

1. We verkennen actief de samenwerking met de verschillende relevante diensten van de gevangenis, met in het bijzonder de samenwerking 
met de PSD, VDAB, de trajectbegeleiders van JWA, de TOPcoaches, de vrijwilligers van Brug Binnen Buiten, de onderwijsverstrekkers die 
actief zijn in de gevangenis (CVO Antwerpen en CBE Ligo (voorheen: Open School Antwerpen),  …) 

2. We gaan na of het oprichten van een werkgroep met vertegenwoordigers van deze relevante partners een hefboom kan zijn voor de uitbouw 
van LIO en richten desgevallend zo’n werkgroep op.  

3. We verkennen nieuwe samenwerkingen met instanties die buiten de gevangenis actief bezig zijn met leerloopbaanbegeleiding. 
4. We gaan na hoe we gedetineerden met een leertraject binnen de muren vlot/actief kunnen doorverwijzen naar aanbod buiten de muren, 

zowel van de onderwijsverstrekkers die actief zijn binnen de muren, als van andere onderwijsverstrekkers.  
5. We verkennen en versterken de positie van de onderwijstrajecten in het reclasseringsplan van gedetineerden. We onderzoeken of een 

cliëntoverleg PSD-LIO-VDAB hierbij een versterkende rol kan spelen.  

Impact-effect 

Gedetineerden die tijdens hun verblijf in de gevangenis aangeven dat ze een leervraag hebben, krijgen niet alleen ondersteuning in het vinden van de 

weg naar onderwijs in de gevangenis, maar ook in het vinden van de weg naar onderwijs of leertrajectbegeleiding na detentie. Doordat we – via het 

project Brug Binnen Buiten - goed zicht hebben op allerhande mogelijke drempels die kunnen spelen, kunnen we hier proactief mee aan de slag gaan om 

die drempels te verlagen. Daardoor wordt de kans dat er een duurzame aansluiting gevonden wordt bij onderwijs/leertrajectbegeleiding in de vrije 

samenleving veel groter.  

Indicatoren 
 

− Verslagen en presentaties 

− Nota cliëntoverleg PSD-VDAB-LIO 

− Aantal doorverwijzingen en aantal onderwijstrajecten die verdergezet worden na detentie en het aantal dat minstens drie maanden verdergezet 
worden na detentie, overzicht van redenen waarom een doorverwijzing niet geleid heeft tot een onderwijstraject na detentie of reden van niet 
verderzetting. 
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Operationele doelstelling 1.3 

Tegen 2023 verkennen we actief de mogelijkheden om  (ex-)gedetineerden duurzaam toe te leiden naar een zinvolle vrijetijdsbesteding (sport- en 

cultuuraanbod) in de samenleving. Dit kadert binnen het Erasmus+-project ‘Sports in Prison, a Plan for he Future’ dat De Rode Antraciet samen met 5 

Europese partnerorganisaties heeft opgezet.  

Acties 

1. We werken een concreet ontwerpstappenplan uit hoe deze toeleiding vanuit de gevangenis vlot kan gebeuren, met o.a. een duidelijk 
aanmeldpunt en aanmeldprocedure. 

2. We expliciteren onze visie over hoe de potentiële doorverwijzers de behoefte aan zinvolle vrijetijdsbesteding na detentie bij gedetineerden  
(beter) naar boven kunnen krijgen.  We nemen hier de inzichten uit de eerste twee actieplannen die we kregen rond behoeften, behoeftegericht 
werken en behoeftedetectie actief in mee. De behoefte aan zinvolle vrijetijdsinvulling komt soms moeilijker aan de oppervlakte dan 
bijvoorbeeld de behoefte aan woonst of inkomen en vraagt dus mogelijks een andere aanpak.  

3. We leggen contacten met verschillende relevante partners o.a. Uturn, TOPcoaches, buddywerking Brug Binnen Buiten, Buurtsport Antwerpen 
(m.i.v. de vrijetijdsbemiddelaars), de strafuitvoeringsrechtbank Antwerpen, justitiehuis Antwerpen, justitiepartners (directie, PSD).  

4. We gaan na of het oprichten van een werkgroep met vertegenwoordigers van deze relevante partners een hefboom kan zijn voor de uitbouw 
van het stappenplan en richten desgevallend een werkgroep op.  

5. We verfijnen het stappenplan door mogelijkheden en obstakels te inventariseren – samen met de partners.  
6. We evalueren de werking tegen eind 2023 en sturen bij waar nodig. 

Impact-effect 

Gedetineerden die tijdens hun verblijf in de gevangenis (kunnen) aangeven dat ze bij vrijgaan nood hebben aan ondersteuning bij het invullen van hun 

vrije tijd, krijgen actieve ondersteuning in het vinden van de weg naar sport en/of cultuur in de samenleving.   

Doordat we goed zicht hebben op allerhande mogelijke drempels die kunnen spelen in de overgang naar buiten, kunnen we hier proactief mee aan de 

slag gaan om die drempels te verlagen.  

Daardoor wordt de kans dat er een duurzame aansluiting gevonden wordt bij een vrije tijdsbesteding in de vrije samenleving veel groter.  

Indicatoren 
 

− Stappenplan vrijetijdsbesteding na detentie, met daarin een uitgeschreven aanmeldprocedure 

− Aantal doorverwijzingen en het aantal geslaagde toeleidingen naar sport of cultuur na detentie en het aantal dat nog loopt na drie maand na 
detentie, het overzicht van redenen waarom een doorverwijzing niet heeft geleid tot een traject of van niet verderzetting van het traject. 
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Operationele doelstelling 1.4 

We verkennen actief op welke manier werk zoeken vanuit detentie een hefboom kan krijgen door gespecialiseerde dienstverlening van de VDAB en 

andere actoren en door een nauwere samenwerking met de PSD.  

Acties 

1. We versterken de interne dienst van de VDAB door het binnenhalen van interne en externe expertise rond jobcoaching. 
2. We onderzoeken hoe de dienst VDAB efficiënter kan werken, bijvoorbeeld door gerichtere doorverwijzingen. 
3. We versterken de interne dienst van de VDAB door het binnenhalen van expertise rond indicering ( maatwerk en lokale diensteneconomie). 
4. We verkennen op welke manier de interne dienst van de VDAB proactief betrokken kan worden bij de uitwerking van een reclasseringsplan door 

de PSD, o.a. via cliëntbesprekingen. We zullen hierbij ook actief de link met LIO leggen. 
 

Impact-effect 

Veroordeelde gedetineerden en geïnterneerden die actief naar werk moeten zoeken, zullen door de PSD proactief aangemeld worden bij de VDAB in 
functie van screening en oriëntatie. Hierdoor wordt de tijd voorafgaand aan de periode dat ze over uitgangsvergunningen beschikken, zinvol benut en kan 
er bij het verkrijgen van de uitgangsvergunningen snel geschakeld worden naar het juiste traject buiten de muren.  
 
De andere gedetineerden die gezien willen worden door de VDAB, worden binnen een redelijke termijn opgeroepen. 

Indicatoren 
 

− Nota werking VDAB in gevangenis Antwerpen  

− Nota cliëntoverleg VDAB-PSD-LIO 

− Aantal gedetineerden die door de externe jobcoach begeleid worden naar werk en het aantal gedetineerden die effectief werk vinden. 

− Aantal gedetineerden op de wachtlijst die meer dan 4 weken moeten wachten vooraleer ze gezien worden. 
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Operationele doelstelling 1.5 

We verkennen actief op welke manier het (weliswaar beperkte) aanbod voor therapie na detentie voor verslaving, agressie, … vanuit het 

detentieteam van CGG VAGGA, team gevangenis,  beter benut kan worden.  

Acties 

1. We brengen in kaart wat dit aanbod precies is en onder welke voorwaarden hiernaar toegeleid kan worden (o.a. woonplaats in de regio, geen 
verplichte begeleiding, …). 

2. We organiseren een overleg met de diensten die een mogelijke toeleiding kunnen doen. We denken hierbij aan de trajectbegeleiders van JWA, de 
TOPcoaches en Brug Binnen Buiten, Openluchtopvoeding, Tandem, … 
 

Impact-effect 

Voor gedetineerden die de gevangenis verlaten en die - naast de confrontatie met praktische dringende noden (zoals woonst, werk, inkomen, …) - 
ernstige problemen hebben op vlak van geestelijke gezondheid, wordt de drempel naar de geestelijke gezondheidszorg verlaagd, door de samenwerking 
tussen het detentieteam van het CGG VAGGA en andere professionelen die al een traject hebben lopen met de gedetineerde. 

Indicatoren 
 

− Verslagen van overlegmomenten rond dit aanbod. 

− Het aantal ex-gedetineerden op jaarbasis dat gebruik maakt van dit aanbod.  
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Operationele doelstelling 1.6 

We organiseren gerichte kennismakingsmomenten tussen diensten die gedetineerden helpen bij het voorbereiden van de terugkeer naar de 

samenleving en de diensten die een aanbod binnen-buiten hebben. Zo bevorderen we een efficiënte en enthousiaste samenwerking.  

Acties 

1. We organiseren een netwerkmoment met alle partners die gedetineerden helpen bij het voorbereiden van de terugkeer naar de samenleving 
(PSD, trajectbegeleiders JWA, directie) en de diensten die een aanbod binnen-buiten hebben (BBB, TOPcoaches, LIO, VDAB, De Rode Antraciet, 
Tandem, …).  

2. We verkennen bij de  partnerorganisaties of gezamenlijk promotie maken naar gedetineerden toe zinvol is. We denken hierbij aan een  gezamenlijk 
promotiemoment, aan het videokanaal en aan het (toekomstige) dienstenplatform.   

3. We organiseren gerichte overlegmomenten tussen diensten apart. 

Impact-effect 

Doordat diensten elkaar beter leren kennen en ook beter zicht krijgen op wat de ander (wel of niet) doet, worden gedetineerden sneller en gerichter 
geïnformeerd over en doorverwezen naar diensten die iets kunnen betekenen in het  re-integratietraject van de gedetineerden.  

Indicatoren 
 

−  Netwerkmoment Binnen – Buiten 

− Verslagen van gerichte overlegmomenten.  
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Strategische doelstelling 2:  PARTICIPATIE                                      gelinkt aan SD2 van het STRAP 2020-2025 

Tegen 2023 verduurzamen we vijf participatieve werkingen binnen de hulp- en dienstverlening van de gevangenis van Antwerpen. 

 Operationele doelstelling 2.1 

We ontwikkelen een participatief aanbod in de afdeling beperkte detentie (BD).  

Acties 

1.We organiseren maandelijks een activiteit voor de gedetineerden van de afdeling beperkte detentie tijdens dewelke we actief verkennen welke 
activiteiten gewenst én haalbaar zijn.  
2. We maken ons reguliere aanbod dat ook toegankelijk is voor de gedetineerden van de afdeling beperkte detentie (beter) bekend en zorgen dat de 
drempels om hier op in te stappen verkleinen.  
 

Impact-effect 

Gedetineerden van de afdeling beperkte detentie voelen zich minder geïsoleerd en krijgen de kans om zelf mee na te denken over wat ze willen.  

Ze krijgen meer kansen om zich voor te bereiden op het leven na detentie bijvoorbeeld door kookworkshops.  

Indicatoren 
 

− Overzicht van de maandelijks georganiseerde activiteiten 

− Folders en affiche van ons aanbod voor de afdeling BD. 
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Operationele doelstelling 2.2 

We ontwikkelen een participatief aanbod op de vrouwenafdeling.  

Acties 

1. We inventariseren daartoe de verschillende methodieken (peerwerking onthaal, groepsactiviteiten, …).  
2. We halen de expertise van De Rode Antraciet rond Prisoners Active Citizenship (m.i.v. hun ervaringen op de vrouwenafdeling in gevangenis Hasselt)  
actief binnen.  
4. We betrekken hier ook het personeel van de vrouwenafdeling op een volwaardige manier bij. Dit betekent dat we vermijden dat er een polarisatie 
ontstaat tussen wat de vrouwelijke gedetineerden willen en wat het bewakend personeel ziet zitten. We vragen aan de gevangenisdirectie om hier mee in 
te ondersteunen.  
5. We gaan na of we ook externe diensten hierbij kunnen betrekken, bijvoorbeeld IVCA, Femma, alma, vrouwenwerking CAW Antwerpen,  …  
 

Impact-effect 

De vrouwenafdeling krijgt een structureel ingebedde participatiewerking, met als mogelijke neveneffecten een beter klimaat op de afdeling, minder 

stress, competentieversterking, …  

Indicatoren 
 

− Nota participatie op de vrouwenafdeling. 

− Verslagen van de verschillende bijeenkomsten, zowel met gedetineerden, met bewakend personeel, met andere partners met daarin de concrete 
participatieve initiatieven.  
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Operationele doelstelling 2.3 

We ontwikkelen een participatief aanbod op de mannenafdeling.  

Acties 

1. We halen de expertise van onze samenwerkingspartner Avansa (het vroegere vorminglus Antwerpen) rond participatief werken, actief binnen.  
2. We organiseren groepsgesprekken met geïnteresseerde gedetineerden van de mannenafdeling waarbij we onderzoeken op welke manier deze 
gedetineerden uitgedaagd kunnen worden om te evolueren tot een volwaardige gesprekspartner, spreekbuis of aftoetsgroep, zowel m.b.t. het aanbod 
hulp- en dienstverlening aan gedetineerden als m.b.t. het leven in de gevangenis zelf.  
3. We evalueren deze manier van werken en sturen desgevallend bij.  

Impact-effect 

De mannenafdeling krijgt een structureel ingebedde participatiewerking, met als mogelijke neveneffecten een beter klimaat op de afdeling, minder 

stress, competentieversterking, …  

Indicatoren 
 

− Nota participatie op de mannenafdeling. 

− Verslagen van de verschillende bijeenkomsten, zowel met gedetineerden, met bewakend personeel, met andere partners met daarin de concrete 
participatieve initiatieven.  
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Operationele doelstelling 2.4 

We ontwikkelen (minstens deels) op een participatieve wijze een volwaardig videokanaal hulp- en dienstverlening.  

Acties 

1. We onderzoeken de technische en juridische kant van de videokanalen. 
2. We gaan na of er relevante expertise is in andere Vlaamse gevangenissen. 
3. We gaan na hoe we hier minstens deels participatief mee aan de slag kunnen gaan. 
4. We gaan na hoe we de communicatie naar gedetineerden over de videokanalen effectief kunnen organiseren. Het videokanaal is immers 

een passief toegankelijk aanbod. Onze inzichten rond actieve communicatie en passieve communicatie (‘nudge’) nemen we in dit verhaal 
mee.  

Impact-effect 

Gedetineerden kunnen van op hun cel toegang krijgen tot sportaanbod, sportuitzendingen en culturele uitzendingen.  

Gedetineerden kunnen zelf mee nadenken over wat ze willen kunnen zien van op cel en leren op die manier meer over sport(aanbod) en cultuur(aanbod) 

Indicatoren 
 

− Nota videokanalen. 

− Bestaan van 2 extra videokanalen. 

− Programma’s van wat er getoond wordt.  

− Verslagen met de input van gedetineerden over wat getoond zal worden.  
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Operationele doelstelling 2.5 

We organiseren deze beleidsperiode minstens 3 activiteiten waar we burgers bij betrekken om de kloof tussen de gevangenis en de samenleving te 

dichten.  

Acties 

1. We volgen de Antwerpse tak van het project Dialoog op. Dialoog is een project van de Vlaamse Avansa’s (vroegere Vormingpluscentra) die samen 
met De Rode Antraciet een project van 3 jaar hebben lopen. De insteek is DIALOOG organiseren tussen burgers en o.a. de gedetineerden.  

2.  We gaan na of familie van gedetineerden uitgenodigd kunnen worden voor de proclamatie van onderwijs en bij andere activiteiten. 
3. We gaan na op welke manier we burgers nog kunnen betrekken, bijvoorbeeld via het meer inschakelen van vrijwilligers bij onderwijs.  

Impact-effect 

Gedetineerden krijgen de kans om deel te nemen aan activiteiten waar ook burgers aan deelnemen. Zo proberen we de kloof tussen de gedetineerden en 
de samenleving wat te dichten.  

Indicatoren 
 

− Activiteiten met burgers  

−  Verslagen vergadering werkgroep  
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Operationele doelstelling 2.6 

We werken samen met gedetineerden (participatief traject) verder aan de ontwikkeling van een educatief spel rond het thema ‘Rolmodellen/Helden’ 

en zorgen voor de verspreiding van het eindproduct. Het spel heeft als doel om gedetineerden te laten nadenken over hoe ze na detentie (terug) een 

‘rolmodel/held’ kunnen zijn, hoe ze zich daarbij kunnen inspireren op andere rolmodellen/helden en hoe ze op die manier met de uitdagingen na 

detentie kunnen omgaan (en dus kunnen weerstaan aan de verleiding om te recidiveren).  

Acties 

1. We organiseren workshops voor gedetineerden rond de verdere uitwerking en vormgeving van het educatief spel rond het thema 
‘Rolmodellen/Helden’. 

2. We betrekken – waar mogelijk – ook groepen burgers of gastsprekers.  
3. We betrekken gedetineerden bij de  vormgeving en de opmaak van de handleiding en zorgen voor de productie van dit spel en voor de 

verspreiding.  

Impact-effect 

Gedetineerden krijgen de kans om tijdens groepsbijeenkomsten zelf na te denken over hoe ze het leven na detentie terug op een positieve manier in 
handen kunnen nemen, wetende dat er dan veel uitdagingen op hun pad komen. 
Ze krijgen de kans om dit op een creatieve manier om te zetten in een educatief spel, dat de kans zal geven aan andere gedetineerden om hier ook bij stil 
te staan.  

Indicatoren 
 

− Educatief spel met handleiding 

− Communicatie naar andere gevangenissen 

  



22 
 

Strategische doelstelling 3: INTRAFAMILIAAL GEWELD           gelinkt aan SD3 doelgroep 4 van het STRAP 2020-2025 

We zetten verder en extra in op de problematiek van intrafamiliaal geweld (IFG). We leggen hierbij expliciet de link met de vaststelling dat de coronacrisis 

deze problematiek heeft vergroot. 

Operationele doelstelling 3.1 

We zetten verder in op het bespreekbaar maken van IFG, het motiveren en toeleiden naar het vrijwillig therapeutisch aanbod van het detentieteam van CGG VAGGA.  

Acties 

1. We organiseren een vorming op maat voor de trajectbegeleiders van JWA en – indien gewenst – voor de PSD rond het bespreekbaar maken van 
IFG en het motiverend werken naar vrijwillige hulpverlening.  

2. De trajectbegeleiders brengen vanaf 1 januari 2022 in kaart hoeveel keer ze met deze problematiek geconfronteerd worden, hoeveel keer het lukt het 
bespreekbaar te maken, hoeveel keer het lukt om te informeren over het aanbod van VAGGA en hoeveel geslaagde doorverwijzingen er zijn.    

3. CGG VAGGA gaat na of ze in kaart kan brengen hoeveel doorverwijzingen ze jaarlijks vanuit gevangenis Antwerpen krijgen rond IFG en hoeveel daarvan 
doorstromen naar een begeleiding rond IFG. Daarnaast brengen ze – indien mogelijk - in kaart hoeveel doorverwijzingen vanuit de gevangenis ze krijgen rond 
een andere problematiek, maar waar de uiteindelijke behandelingsproblematiek IFG is.  

Impact-effect 

Gedetineerden die worden opgesloten voor feiten in het kader van IFG worden proactief benaderd om deze problematiek bespreekbaar te maken en dit 

vanuit een welzijnsgerichte insteek. Gedetineerden die het plegen van IFG erkennen, kunnen toegeleid worden naar het vrijwillig therapeutisch aanbod 

rond IFG van het detentieteam van het CGG VAGGA. 

Indicatoren 

− Programma en deelnemerslijst van de vorming 

− Cijfers van trajectbegeleiders en CGG VAGGA rond deze problematiek in de gevangenis.  
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Operationele doelstelling 3.2 

We leggen contact met het Family Justice Center Antwerpen en verkennen de mogelijkheden tot (nauwere) samenwerking. 

Acties 

1. We optimaliseren de bestaande samenwerking tussen JWA en CO3 (=ketenaanpak voor intrafamilaal geweld). 
2. We leggen als beleidsteam gevangenis Antwerpen contact met het Family Justice Center in functie van een wederzijdse kennismaking. 
3. We gaan na welke noden zij hebben t.a.v. de gevangenis (bijvoorbeeld meer kennis over bezoekregeling voor kinderen) en onderzoeken hoe we 

hieraan tegemoet kunnen komen. De gevangenisdirectie is hierbij een belangrijke partner.  
4. We zoeken samen naar toekomstige opportuniteiten om (meer) samen te werken  

Impact-effect 

Hulp- en dienstverlening van de gevangenis en het Family Justice Center worden desgevallend structurele samenwerkingspartners die mekaar vlot vinden 

zowel op casusniveau als op structureel  niveau.  

Indicatoren 

− Overzicht contactmomenten en verslagen overlegmomenten. 

 

 

  

https://fjc-veiligthuis.be/antwerpen/wp-content/uploads/sites/2/2017/12/CO3_Prof-folder-for-Web-v06.pdf
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Strategische doelstelling 4: TAALBELEID         gelinkt aan SD5 van het STRAP 2020-2025 

We bouwen verder aan het taalbeleid en aan een aangepast aanbod voor anderstalige gedetineerden.   

Operationele doelstelling 4.1 

We implementeren op een duurzame manier het taalondersteuningspakket dat we samen met Atlas hebben uitgewerkt en sturen dit permanent bij.  

Acties 

1. We finaliseren het taalondersteuningspakket voor JWA en PSD. Dit omvat een elearning rond helder spreken, een online vorming rond 

taalhulpmiddelen, een nota 13 tips voor het schrijven van heldere antwoordbriefjes, een beslismodel en de verschillende taalondersteuningsfiches 

(heldere uitleg bij procedure raadkamer, onthaalbrochure JWA, vertaling + heldere uitleg vakjargon, tips voor gebruik van google translate en 

andere vertaalapps, …) .  

2. We bedden dit taalondersteuningspakket in in de basisopleiding voor JWA en PSD.  

3. We verkennen of we ook andere diensten hierbij kunnen betrekken, bijvoorbeeld medische dienst, het detentieteam van CGG VAGGA, directie, …  

Impact-effect 

Hulpverleners gaan bewust om met hun taalgebruik, zowel mondeling als schriftelijk. Ze integreren de expertise rond helder taalgebruik.  

Anderstalige gedetineerden die (een beetje) Nederlands spreken, begrijpen beter wat de hulpverlener zegt.  

De communicatie tussen hulpverlener en gedetineerden verbetert.   

Indicatoren 

− Taalondersteuningspakket met al zijn instrumenten. 

− Programma elearning helder spreken. 

− Programma online vorming taalhulpmiddelen 

− Herwerkte standaarbriefjes van JWA 
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Operationele doelstelling 4.2 

We werken verder aan de rest van het taalactieplan dat we samen met Atlas hebben uitgewerkt en sturen dit permanent bij.  

Acties 

1. We herschrijven informatie over regels en verwachtingen voor nieuw inkomende anderstalige gedetineerden in klare taal. 

2. We herwerken alle schriftelijke informatie voor bezoekers in klare taal.  

3. We werken een afsprakenkader uit, waarin verduidelijkt wordt waar toekomstige geschreven communicatie aan moet voldoen. We betrekken de 
communicatiecel en gaan na of we de doelgroep ook kunnen betrekken. 

4. We gaan na hoe we bewakend personeel en andere diensten van de gevangenis kunnen meenemen in het verhaal van helder spreken. Het 
organiseren van opleiding, al dan niet via een train the trainer systeem of via een elearning zijn hierbij mogelijke pistes.  

 

 

Impact-effect 

Gedetineerden begrijpen geschreven informatie beter, zodat er minder vragen zijn en ook minder fricties en misverstanden. 
Diensten die werken met gedetineerden kunnen beter communiceren met deze doelgroep wat efficiëntiewinst en meer voldoening geeft. 

Indicatoren 

− Herschreven documenten. 

− Afsprakenkader. 

− Vormingen rond helder spreken.  
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Operationele doelstelling 4.3 

We werken minstens drie taalondersteuningsactiviteiten uit waarbij het oefenen van het Nederlands een extra stimulans krijgt.  

Acties 

1. We onderzoeken welke activiteiten we kunnen organiseren waarbij het oefenen van het Nederlands een extra stimulans krijgt. We zoeken hierbij 

actief naar linken tussen onderwijs en andere aanbodverstrekkers/domeinen, zoals cultuur (bv theater) of sport voor gedetineerden die 

Nederlands leren.  

2. We zoeken inspiratie in andere settings  en betrekken hier onze samenwerkingspartners Avansa en Atlas bij. 

Impact-effect 

Gedetineerden die Nederlands willen oefenen, krijgen de kans om dit te doen in een taalondersteunende setting.  

Indicatoren 

- Activiteiten die we organiseren. 
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Strategische doelstelling 5:           gelinkt aan SD5 van het STRAP 2020-2025 

We stimuleren een enthousiaste en efficiënte samenwerking.  

Operationele doelstelling 5.1 

We werken verder aan een enthousiaste en efficiënte samenwerking, zowel onderling, als met al onze partners, en met justitie in het bijzonder.  

Acties 

1. We ontwikkelen een nieuwe manier van werken uit voor het beleidsteam en voor de uitwerking en opvolging van het actieplan. Het oprichten 

van subwerkgroepen waarbij andere diensten actief betrokken worden, is hierbij het centrale uitgangspunt.  

2. We organiseren in deze beleidsperiode minstens één keer een medewerkersbijeenkomst met als insteek een formele inhoud koppelen aan een 

informele ontmoeting. 

3. We organiseren zodra het kan opnieuw jobshadowing bij het bewakend personeel. Dit willen we op een duurzame wijze in onze werking inbedden.  

4. We denken opnieuw na over een omgekeerde beweging waarbij het bewakend personeel onze werking beter (m.i.v. ons aanbod Brug Binnen 

Buiten) leert kennen. We nemen hierbij het geleerde van de kennismakingsgesprekken die we in een vorige beleidsperiode hebben 

georganiseerd, integraal mee.  

5. We evalueren de samenwerking met de PSD en verfijnen waar nodig.   

6. We versterken de samenwerking tussen het bibliotheekteam en het expertenteam van de openbare bibliotheek. We hebben hierbij aandacht voor 

extra kruisbestuivingen met de onderwijspartners, hulpverleners, …  

 

Impact-effect 

We blijven de bestaande samenwerkingsrelaties positieve injecties geven zodat de hulp- en dienstverlening op een zo efficiënt en effectief mogelijke  

manier georganiseerd kan worden.  

Indicatoren 

− Verslagen van de bijeenkomsten en van het beleidsteam. 

− De data en het aantal deelnemers van de jobshadowing. 
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Operationele doelstelling 5.2                                                                                                            gelinkt aan SD3 doelgroep 2 van het STRAP 2020-2025 

We blijven werken aan een enthousiaste en efficiënte samenwerking met relevante partners i.f.v. proactieve detectie en aanbod voor de doelgroep 

gedetineerden met psychische/psychiatrische problematiek.  

Acties 

1. We organiseren een overlegtraject met de medische dienst in functie van een betere kennis van mekaar en mekaars werking en een optimalisering 

van de samenwerking in het benaderen van gedetineerden met een psychische/psychiatrische problematiek. De samenwerking rond 

suïcidepreventie is hier één aspect van.    We nemen ook de PSD mee in dit traject.                                                                                         

 

Impact-effect 

We blijven de bestaande samenwerkingsrelaties positieve injecties geven zodat de hulp- en dienstverlening op een zo efficiënt en effectief mogelijke  

manier georganiseerd kan worden.  

Indicatoren 
 

− Verslagen van de overlegmomenten en de afspraken die gemaakt worden.  
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Addendum: Linken met het STRAP 2020-2025 
 

We kregen de opdracht om per doelstelling en per doelgroep van het STRAP 2020-2025 een actie te 

formuleren. We deden dit voor alle doelstellingen en voor 2 van de 4 doelgroepen, met name 

gedetineerden die opgesloten zijn i.k.v. IFG-problematiek en gedetineerden met een 

psychische/psychiatrische problematiek.  

Hieronder vind je de motivatie waarom we rond de 2 andere doelgroepen geen actie hebben 

opgenomen: 

Doelgroep veelplegers 

− In Antwerpen bestaat sinds 2010 het aanbod van de casemanagers verslaafde veelplegers: 

 
Justitieel casemanagement – casemanagement ten aanzien van verslaafde veelplegers  
  
Mensen die door druggerelateerde feiten in aanraking komen met justitie en waarbij  er sprake is van 
problemen op meerdere levensdomeinen (waaronder verslavingsproblematiek) kunnen aangemeld 
worden bij het team Casemanagement van stad Antwerpen.   
  
Casemanagers werken op vraag van justitie (parketmagistraten of onderzoeksrechters) samen met de 
cliënt een voorstel uit dat kan dienen als basis voor vrijheid onder voorwaarden. Vaak gaat dit over 
een opname in een residentieel ontwenningscentrum (zoals CIC De Sleutel, ADIC, de 
verslavingsafdeling van ZNA Stuivenbergziekenhuis). In dit geval wordt de cliënt rechtstreeks vanuit 
de gevangenis Antwerpen opgenomen in het residentieel ontwenningscentrum. Maar even goed 
worden andere voorwaarden opgelegd, zoals ambulante hulpverlening en behoud van adres.  
  
Er wordt nauw samengewerkt met veel diensten, o.a. onderzoeksrechters, parketmagistraten, het 
justitiehuis, de gevangenis van Antwerpen, het justitieel welzijnswerk in Antwerpen, Tandem, Brug 
Binnen Buiten, andere diensten uit het welzijnswerk, de drughulpverlening en de psychiatrie.   
  
 

− Verder wachten wij de bovenlokale afbakening van deze doelgroep verder af. 

Doelgroep geradicaliseerde gedetineerden 

− Deze doelgroep definiëren wij als ‘gedetineerden die veroordeeld zijn voor extremistisch 

geweld’. Deze verblijven zelden in de gevangenis van Antwerpen. 

− Bovendien is het aanbod van de deradicaliseringsconsulenten toegankelijk voor deze 

doelgroep, net als de rest van ons hulp- en dienstverleningsaanbod (proactief onthaal en 

opvolging JWW, vrijwillig therapeutisch aanbod detentieteam CGG VAGGA, lessen of 

leertrajectbegeleiding onderwijs, sport, cursussen allerhande, …).  

− Tenslotte hebben wij in een vorige beleidsperiode een aanbod uitgewerkt voor wie langdurig 

in een individueel veiligheidsregime zit. In die tijd verbleven in gevangenis Antwerpen 

gemiddeld een groep van een 15-tal gedetineerden verdacht of veroordeeld wegens 

extremistisch geweld in zo’n langdurig individueel regime. Dit was een erg verontrustende 

situatie waarbij isolatie en mentaal onwelbevinden sterk aanwezig waren. We werkten een 

individueel aanbod op maat uit. Ondertussen legt DG EPI niet meer zo’n langdurig individueel 

regime op voor deze doelgroep en is deze problematiek dus in de feiten achterhaald. 


