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Gebouw

• Bouwjaar 1855
• Verbouwingen in de 20ste eeuw
• 439 plaatsen
• Gelegen in het centrum van Antwerpen
• Bouw van de nieuwe gevangenis wordt voorbereid

Afdelingen

• Grote mannenafdeling – 314 plaatsen
• Vrouwenafdeling – 48 plaatsen (beklaagden, veroordeelden en geïnterneerden)
• Psychiatrische annex – 51 plaatsen geïnterneerden en beklaagden en veroordeelden met 

psychiatrische problematiek en/of mentale beperking
• Beperkte detentie – 26 plaatsen

Populatie (deze cijfers zijn slechts indicatief)

• Statuut
• Ongeveer 65% mensen in voorlopige hechtenis
• Ongeveer 15 % veroordeelden met een straf boven de drie jaar (zgn. Surb-dossiers)
• Ongeveer 15 % veroordeelden met een straf onder de drie jaar
• Ongeveer   5 % geïnterneerden

• Grote overbevolking die in 2019 terug sterk gestegen is: plaats voor 439 gedetineerden en een 
gemiddelde populatie van 644 (± 47 % overbevolking), met schommelingen tussen de 528 en 721 
gedetineerden. In 2018 was het hoogste aantal gedetineerden nog 636. 

• Grote in-, door- en uitstroom (de cijfers van de in-, door- en uitstroom zijn op datum van publicatie 
nog niet gekend)

• +/- 60 % niet-Belgen:
• 60-tal nationaliteiten, veel spreektalen
• Waarvan ongeveer de helft zonder recht op verblijf

Personeelstekort bij justitie 

• Het personeelstekort bij het bewakend personeel in de gevangenis van Antwerpen is nog steeds erg 
groot. De combinatie met de overbevolking maakt dat gevangenis Antwerpen een organisatie in 
permanente crisis is. 

• In oktober was er opnieuw een staking van 12 dagen om dit probleem aan te kaarten.
• Vanuit de directie werd samen met het personeel een waaier aan mogelijke maatregelen uitgewerkt 

die genomen kunnen worden bij grote personeelstekorten.
• Het annuleren van de sport en de bibliotheek zijn mogelijke maatregelen omdat ze bemand worden 

Over de gevangenis
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door leden van het bewakend personeel. In 2019 werd de sport 129 keer geannuleerd (116 keer wegens 
te weinig personeel en 13 keer wegens staking) en de bib 83 keer (halve of hele dag) gesloten. Deze 
aantallen zijn vergelijkbaar met die van vorig jaar. 

• Uitzonderlijk kon er ook – in samenspraak met de beleidscoördinator – beslist worden om een of 
meerdere groepsactiviteiten te verschuiven of om te vragen aan JWW om enkel dringende individuele 
gesprekken te voeren. In 2019 werd dit drie keer gevraagd aan JWW.  
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Organisatie van de hulp- en dienstverlening

Beleidsteam HDV:
actieplannen

Het beleidsteam is de motor van de hulp- en dienstverlening. Dit overlegorgaan is verantwoordelijk voor 
het aanbod als geheel. Aan de hand van actieplannen, een werking die decretaal bepaald is, wordt het 
aanbod en de manier waarop het aanbod georganiseerd wordt, continu verfijnd en bijgestuurd. 

Dit jaarverslag is dan ook een document van het beleidsteam. Als er gesproken wordt in de wij-vorm, dan 
refereert dit naar het beleidsteam. Uiteraard zijn ook de andere partners voor wat hun aanbod betreft, 
betrokken bij de opmaak van dit jaarverslag. 

Het beleidsteam bestaat uit vertegenwoordigers van het CAW Antwerpen (JWA), CGG VAGGA, De Rode 
Antraciet, Vocvo en wordt voorgezeten door de Vlaamse beleidscoördinator. 

In onderstaand organogram kan je zien hoe onze overlegstructuur er uit ziet:

Overleg BC-directie:
maandelijks overleg

Coördinatorenoverleg:
directie, PSD, zorg, JWA

Coördinatieteam:
rond praktische zaken

= manier van werken

indien nodig: formeel overleg

Ons lopend actieplan (periode van 1 juli 2018 tot 31 december 2020) legt volgende accenten:

• Drie kwetsbare doelgroepen werden naar voor geschoven om actief mee aan de slag te gaan: 
anderstalige gedetineerden, gedetineerden in individueel bijzonder veiligheidsregime (I.B.V.R.), en 
gedetineerden in beperkte detentie. We onderzoeken of zij de weg vinden naar het reguliere aanbod 
en of er nood is aan een aanbod op maat. Bij de anderstalige gedetineerden kijken we ook  naar de 
bredere geschreven en mondelinge communicatie. 

• De directe sociale omgeving van gedetineerden krijgt ook extra aandacht. Op welke manier 
kunnen we oog hebben voor hun noden en wat kunnen we - als hulp- en dienstverleners van de 
gevangenis van Antwerpen - voor hen betekenen? Bijvoorbeeld door de informatie over de gevangenis 
beter te ontsluiten.
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• Samenwerking: zowel de samenwerking tussen de diensten van de Vlaamse gemeenschap 
onderling, als de samenwerking met justitie blijft een aandachtspunt. We organiseren o.a. een 
medewerkersbijeenkomst en een jobshadowing, verfijnen de samenwerking rond suïcidepreventie, … 

• Tenslotte vinden we het belangrijk om de realisaties uit de vorige actieplannen niet los te laten 
en verder op te volgen.  Het gaat dan over de thema’s behoeftegericht werken, brug binnen buiten, 
communicatie, bekendmaking aanbod en input van gedetineerden. 

In 2019 zijn we vooral aan de slag gegaan met de doelstelling rond anderstaligen. Hierover meer in deel 
4.2 ‘Werken aan een taalbeleid in de gevangenis: winst voor iedereen’.
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Buurtsport (omnisport), Villa 
Vonk (yoga) en free lance 

sportgevers
(bodymix, zumba)

Jonge Helden en 
De Speelvijver:
kinderbezoek

De Tuimel:
kinderbezoek en cursus Vader/

moeder in de gevangenis

CVO Antwerpen:
Nederlandse les 

open leercentrum
(ICT, Engels, Frans)

Atlas, inburgering en 
integratie:

screening Nederlands

Museum Schone Kunsten 
(KMSKA): 

‘Mijn verhaal’

Tandem: 
toeleiden naar psy. hulp na 

detentie

Justitie: 
sportmonitoren

bibPBA’s

Openluchtopvoeding:
begeleiding gedetineerden met 

een beperking

VOCVO:
dienst onderwijs

CBE:
Nederlands op de 

gevangenisvloer, VCA, rekenen

Moderator:
slachtoffer-daderbemiddeling 

De Rode Antraciet:
cultuur- en sportfunctionaris en 

vrijwilligers

stad en OCMW Antwerpen: 
back office

Vormingplus Antwerpen:
creacracks

workshops ‘helden’

CAW Antwerpen - JWA:  
TB, OO, Brug Binnen Buiten 

TOPcoaches

VDAB:
basisdienstverlening

CGG VAGGA:
ind. begeleiding

groepsbegeleiding verslaving, 
groepsbegeleiding agressie

Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners m.b.t. het aanbod hulp- en dienstverlening

Aan het aanbod hulp- en dienstverlening van de Vlaamse Gemeenschap werken verschillende partners 
mee. Sommige van deze diensten hebben een coördinatiefunctie, andere zijn pure aanbodverstrekkers of 
combineren aanbod met een coördinatiefunctie. Sommige partners hebben een groot continu aanbod, 
terwijl andere diensten eerder periodiek aanwezig zijn in de gevangenis of enkel als een gedetineerde het 
vraagt. Hieronder vind je een overzicht.



8

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

1.625 onthaalgesprekken 
3.699 opvolggesprekken

In het eerste deel van dit hoofdstuk geven we een overzicht van het aanbod hulp- en dienstverlening. 
Gezien het grote verloop van gedetineerden is het onze betrachting om een permanent (of weerkerend), 
kwalitatief en structureel ingebed aanbod te organiseren. Hierdoor is het grootste deel van het aanbod in 
2019 gecontinueerd zonder grote aanpassingen. 

In het tweede deel van dit hoofdstuk vertellen we over hoe we aan de slag zijn gegaan met de 
doelstelling rond anderstalige gedetineerden.  

Overzicht van het aanbod

Het algemeen individueel aanbod

Trajectbegeleiding door JWA (CAW Antwerpen)  
• Proactief onthaal en verdere trajectbegeleiding  

van alle beklaagden
• Begeleiding veroordeelden op vraag/ doorverwijzing
• Contacten met familie

Psychische ondersteuning door CGG VAGGA  
• Behandeling van gedetineerden met (ernstige) psychische klachten

Bibliotheekbezoek onder begeleiding van de bibPBA i.s.m. de bibliothecaris 
van de openbare stadsbibliotheek
• Wekelijks bibliotheekbezoek waarbij gedetineerden  

boeken, cd’s en/of dvd’s kunnen ontlenen 

In oktober 2019 hebben we beslist om de werking van de bibliotheek aan te passen aan de realiteit 
van de overbevolking en personeelstekorten. Voordien werd wekelijks aan de celdeur gevraagd wie 
naar de  bibliotheek wou. Een heel laagdrempelige manier van werken. Vanaf 18 november moeten de 
gedetineerden een rapportbriefje schrijven als ze naar de bib willen. De drempel gaat daarmee sterk 
omhoog, maar voor de bibcheffen wordt de werking op deze manier opnieuw haalbaar. We zullen dit 
in 2020 goed evalueren. 

Basisdienstverlening VDAB door de VDAB-consulent        
• Administratieve hulp m.b.t. het VDAB-dossier
• Info en advies over

• werk of beroepsopleiding na detentie
• werkloosheidsuitkering

• Hulp bij het zoeken naar werk

In het voorjaar 2019 hebben we de werking van de VDAB in de gevangenis van Antwerpen 

8.331 bezoeken
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grondig geëvalueerd. Enerzijds hebben we het groepsaanbod van de VDAB stopgezet (zie verder). 
Anderzijds hebben we de werking van de detentieconsulent onder de loep genomen: welke 
accenten moeten gelegd worden, gezien de overbevolking. We laten ons  hierbij leiden door de 
principes van schadebeperking en brug binnen buiten. Daardoor wordt vooral de dienstverlening 
t.a.v. langgestraften sterk verstevigd. Zo liep in 2019 een project ‘jobhunting’ door het Werkburo, 
gesubsidieerd door de VDAB. Een medewerker van het Werkburo helpt heel actief bij het werk zoeken 
door langgestrafte gedetineerden. Dit project werd eind 2019 met een jaar verlengd.

Leertrajectbegeleiding door de dienst onderwijs (VOCVO)
• Voortzetting onderbroken trajecten
• Opzetten nieuwe trajecten
• Info en advies m.b.t. onderwijs tijdens of na detentie
• Begeleiding naar de examencommissie 

 
Dit luik van de werking van de dienst onderwijs is helaas beperkt. De werkdruk door het grote 
onderwijsaanbod in de gevangenis van Antwerpen maakt dat de onderwijscoördinator aan de 
individuele leervragen maar beperkt tegemoet kan komen.

Fitness door de sportmonitor van justitie i.s.m. de sportfunctionaris van De Rode Antraciet
• Wekelijks fitnessmoment
• Aparte momenten voor:

• mannen
• vrouwen
• geïnterneerden
• gedetineerden met depressieve en/of suïcidale gedachten
• gedetineerden in een individueel regime
• medische fitness 
 
In oktober is er op vleugel F, de psychiatrische annex, een extra fitnesshoek met twee 
fitnesstoestellen geïnstalleerd, waardoor de geïnterneerden op de eigen vleugel kunnen fitnessen. Het 
is een vergelijkbare werking als op de vrouwenafdeling. De deelnemers duiden zelf op de kalender aan 
wanneer ze gaan fitnessen. Deze werking is een serieuze verbetering omdat de bewoners van vleugel 
F voor fitness niet meer afhankelijk zijn van de al dan niet aanwezigheid van een PBA-sport.

Het specifiek individueel aanbod

TOPcoaching door team TOPcoaches (CAW Antwerpen)
• Integrale professionele begeleiding na detentie op alle levensdomeinen, met opstart tijdens detentie
• Doelgroep:

• 18-30 jaar
• Woonachtig in Antwerpen of districten

Vrijwilligers ondersteunen ex-gedetineerden door team Brug Binnen Buiten, JWA (CAW Antwerpen) 
• Ondersteuning door vrijwilligers na detentie met opstart tijdens detentie
• Doelgroep:

• Woonachtig in Antwerpen of districten
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Doorlopend groepsaanbod Groepssport (voetbal, conditietraining, omnisport, zumba, yoga)

Kinderbezoek

Open leercentrum (Frans, Engels, ICT)

Modulair groepsaanbod Nederlands tweede taal: 8 modules in 2019

Nederlands op de gevangenisvloer: 2 modules in 2019

VCA voor laaggeletterden: 2 modules in 2019

Weerkerende themagerichte 
cursussen

Solliciteren: 2 cursussen in 2019   stopgezet in mei 2019

Ouderschap in detentie: 1 cursus in 2019

Voorleesverhalen: 1x 2019

Groepsbegeleiding verslaving: 2 cursussen in 2019

Groepsbegeleiding agressie: 2 cursussen in 2019

Workshop ‘Model C’ en ‘diversiteit’ (vrouwenafdeling)

Doelgroepwerkingen Handicapspecifieke groepsactiviteiten

Creasessies vrouwenafdeling

Ad hoc werkingen/ projecten Workshops ‘helden’

Workshops ‘samen lezen’

Dance Challenge

Schrijfactie Amnesty International

Slachtoffer-daderbemiddeling door Moderator 
• Gesprekken tussen slachtoffer en dader met behulp van een bemiddelaar
• Over de feiten, de gevolgen, de achtergronden en de betekenis van een misdrijf, alsook over de 

mogelijkheden van herstel

Handicapspecifieke begeleiding voor gedetineerden met een (vermoeden van) beperking door Otwee 
(Openluchtopvoeding)
• Integrale ondersteuning van gedetineerden met een beperking
• Individuele activiteiten en gesprekken 
• Doelgroep:

• Gedetineerden met een vermoeden van beperking of erkenning van een beperking door het VAPH

Back office dienstverlening stad Antwerpen 
• Vragen gerelateerd aan loketwerking districten (adres, identiteitskaart, burgerlijke stand, …) worden 

back office opgenomen

Tandem
• Ondersteuning aan gedetineerden met een psychische problematiek (m.i.v. verslavingsproblematiek) in 

hun zoektocht naar hulpverlening na detentie
• Geven van informatie over hulpverlening na detentie, motiveren en doorverwijzen 

Het groepsaanbod
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In het voorjaar 2019 hebben we de werking van de VDAB in de gevangenis van Antwerpen grondig 
geëvalueerd. Enerzijds hebben we beslist om de cursussen solliciteren niet langer te organiseren. Reden 
is dat de afstand tussen de buitenwereld en de gevangenis te groot geworden is. Solliciteren gebeurt 
tegenwoordig online, CV opmaken gebeurt in Mijn VDAB-dossier, beide niet mogelijk in de gevangenis. 

Hier staat tegenover dat de VDAB bereid is om sterker in te zetten op de brug van binnen naar buiten. 
Er is een contactpersoon binnen de VDAB voor de vrijwilligers van Brug Binnen Buiten en voor de 
TOPcoaches. Zij kunnen met hun cliënt een gesprek aanvragen bij deze contactpersoon, die gericht zal 
doorverwijzen naar de juiste dienst van de VDAB. In 2020 zullen we dit opnieuw grondig evalueren.
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Werken aan een taalbeleid in de gevangenis: winst voor iedereen

Bij de opmaak van het actieplan 2018-2020 heeft het beleidsteam van de Vlaamse gemeenschap beslist 
om prioritair aan de slag te gaan met de doelgroep anderstaligen. Deze groep heeft het op meerdere 
vlakken nog moeilijker in de gevangenis ten gevolge van de taalbarrière. Ook de toegang tot de hulp- 
en dienstverlening is moeilijker dan voor de Nederlandstaligen: cursussen worden veelal gegeven in het 
Nederlands en hulpverleners behelpen zich wel in het Frans en Engels, maar niet in andere talen. 

We identificeerden drie clusters waar we acties rond wilden ondernemen: heldere geschreven 
communicatie, heldere mondelinge communicatie en verbeterde toegankelijkheid tot het aanbod hulp- en 
dienstverlening.

In dit stuk beschrijven we welke stappen we in 2019 genomen hebben.

HELDER SCHRIJVEN TOEGANKELIJK AANBOD 
HULP-EN DIENSTVERLENINGHELDER SPREKEN

Helder schrijven

In de gevangenis gebeurt veel communicatie schriftelijk en in het Nederlands. Hulpverleners gebruiken 
antwoordbriefjes om boodschappen door te geven aan hun cliënt. Daarnaast bestaan er allerhande 
brochures (onthaalbrochure, bezoekersbrochure, …), teletekstkanaal, invulformulieren, ….  

We riepen de expertise in van Atlas, integratie en inburgering.  Zij gaven een vorming helder schrijven 
voor de communicatiecel aangevuld met het coördinatieteam. We leerden hoe we lezersgerichter kunnen 
schrijven in een heldere taal. 

Daar zijn we mee aan de slag gegaan. Oefening baart kunst, zo merken we. We willen hetgeen we geleerd 
hebben ook verder uitdragen naar andere diensten die in de gevangenis bezig zijn met geschreven 
documenten voor gedetineerden. Dit wordt een werkpunt voor 2020.

Anderzijds willen we een beleid uitwerken m.b.t. vertalingen: welke documenten moeten er vertaald 
worden (en welke niet) en in welke talen.  En ook: hoe moeten we die vertaling bekomen. Ook hier leunen 
we op de expertise van Atlas, die in 2020 met ons zal samenwerken om dit beleid verder concreet vorm 
te geven. 
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Helder spreken

Ook qua mondelinge communicatie konden we terecht bij Atlas voor een vorming helder Nederlands 
spreken. Dit organiseerden we voor de trajectbegeleiders van JWA (CAW), de TOPcoaches (CAW), de CGG-
medewerkers en de psychosociale dienst. We willen in 2020 graag voor meer diensten deze vorming 
organiseren. 

Maar niet elke anderstalige kan (een woordje) Nederlands. Sommigen kunnen Engels of Frans. Zij kunnen 
meestal voortgeholpen worden. Maar wanneer de gedetineerde bijvoorbeeld enkel Pools of Albanees 
spreekt, is er iets anders nodig dan Helder Nederlands. Traditioneel wordt er gewerkt met informele 
tolken. Dit zijn geen officiële tolken, maar personeelsleden of medegedetineerden die gevraagd worden 
om te tolken. Dit loopt op zich, maar we willen hier toch mee aan de slag gaan om hier een efficiëntere 
werking rond uit te bouwen en opnieuw gaan we de expertise van Atlas inroepen om ons hierbij te 
helpen.

Tenslotte blijven we zoeken naar mogelijkheden om vertaalsoftware te gebruiken. Dit enerzijds omdat 
er niet altijd een informele tolk voor handen is en anderzijds omdat de gesprekken soms te gevoelig zijn. 
De grote praktische struikelblok is dat hiervoor internet nodig is. We blijven zoeken naar mogelijkheden 
binnen de beperkingen en hopen hier in 2020 toch een stap vooruit te kunnen zetten.

Toegankelijk aanbod hulp- en dienstverlening

Anderstaligen kunnen weliswaar Nederlandse les volgen. Maar verder is de taal vaak een barrière. 
Om anderstaligen toch voldoende toegang tot het aanbod hulp- en dienstverlening te kunnen geven, 
verkennen we volgende pistes:
• kunnen we een cursus organiseren in een andere taal dan het Nederlands? Atlas heeft zich 

geëngageerd om hier een experiment rond op te zetten. De cursus ‘living in Belgium’ zou in het 
voorjaar 2019 in het Engels doorgaan, maar is uitgesteld tot 2020.

• kunnen we bij aanbod het oefenen van het Nederlands explicieter mogelijk maken? We denken hierbij 
aan het sportaanbod of aan de creasessies van Vormingplus. We zullen de expertise van Atlas ook hier 
kunnen gebruiken. 

• kunnen we bijkomend taalneutraal aanbod organiseren? Sport en crea zijn voorbeelden van 
taalneutraal aanbod. 
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Vooruitblik op 2020

We hopen dat justitie er in 2020 in zal slagen om het nijpend personeelstekort duurzaam op te  lossen. 
We hebben begrip voor het bewakend personeel dat het al jaren lang met grote tekorten moet stellen. 
Maar het heeft ook impact op de hulp- en dienstverlening. Sport en bib zijn hier rechtstreeks afhankelijk 
van. Andere activiteiten blijven mogelijk, zolang ze binnen de bestaande afspraken gerealiseerd kunnen 
worden. Binnen dat kader zullen we ook in 2020 blijven zoeken naar een gepast aanbod voor deze 
gevangenis.

Zo kijken we met veel nieuwsgierigheid en enthousiasme uit naar het aanbod van Atlas (integratie en 
inburgering Antwerpen). Na een valse start in 2019 hopen we begin 2020 de cursus ‘living in Belgium’ te 
kunnen organiseren. Deze cursus zal gegeven worden in het Engels. Onze eerste cursus voor een deelgroep 
van de anderstalige gedetineerden. 

We kijken ook uit naar het vervolgproject rond Brug Binnen Buiten. We gaan verder verfijnen hoe de 
samenwerking tussen de vrijwilliger en een professionele hulpverlening de duurzame effecten van het 
aangeboden traject kan beïnvloeden. We verheugen ons er op dat we opnieuw ondersteuning krijgen van 
de Universiteit Antwerpen en ook dat CAW De Kempen mee doet. 

In 2019 hadden we al aan de slag willen gaan met de afdeling beperkte detentie. Door omstandigheden 
is dit niet gelukt, maar we gaan er in 2020 wel invliegen. 

Tenslotte ook maar een woordje over het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. Hierin staat dat het 
Strategisch Plan niet langer onder de minister van Welzijn zal vallen, maar onder de coördinatie van 
de nieuwe Vlaamse minister van Justitie. Wat het effect zal zijn op de werkvloer, zullen we moeten 
afwachten. Dat zal duidelijk worden in 2020.

Er staat veel te gebeuren. We kijken er dus naar uit! 
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Lijst met afkortingen

BC  Beleidscoördinator hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 
CAW  Centrum voor Algemeen Welzijnswerk
CBE  Centrum voor Basiseducatie
CGG  Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
CVO  Centrum voor Volwassenenonderwijs
I.B.V.R.  Individueel Bijzonder Veiligheidsregime
HDV  Hulp- en Dienstverlening
JWA  Justitieel Welzijnswerk
M.O.  Maatschappelijke Oriëntatie
PBA  Penitentiair Bewakingsassistent
PSD  Psychosociale Dienst
Surb  Strafuitvoeringsrechtbank 
TB  Trajectbegeleider
VAGGA  Vereniging Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Antwerpen
VCA  Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers
VDAB  Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
VOCVO  Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs
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