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Voorwoord 
 

 

 

Beste lezer, 

 

Graag presenteren we u het Actieplan hulp- en dienstverlening 2021 – 2023 uit de gevangenis van 

Dendermonde. Een lijvig document met een aantal bijlagen. Dit vormt de neerslag van het proces dat 

we met alle hulp- en dienstverleners hebben doorlopen, van het vorige actieplan tot waar we nu 

staan en welke prioriteiten we nu naar voor schuiven.  

De weg om hier toe te komen was uitdagend omwille van de corona-maatregelen en daarmee 

gepaard gaand het feit dat overleg vnl. via digitale weg moest gebeuren. Toch hebben we getracht al 

onze samenwerkingspartners te betrekken.  

Het eindresultaat is ambitieus, maar nog meer snoeien in de vele input die aangeleverd werd, 

zouden we jammer vinden. Dank dan ook aan alle enthousiaste medewerkers in onze gevangenis om 

hier mee deel van uit te maken.  Samen gaan we er voor! 

 

Vooreerst wordt er informatie meegegeven over de context van onze gevangenis in een 

omgevingsanalyse. Dit zowel qua infrastructuur en populatie, als qua organisatie en aanbod van 

hulp- en dienstverlening. Dat deel wordt afgesloten met het inzoomen op enkele trends en topics. 

Een tweede deel geeft een samenvatting van het eindresultaat van het vorige actieplan 2018-2020.  

Deel 3 omhelst dan het nieuwe actieplan, van totstandkoming tot doelstellingen en acties.  

 

We wensen u veel leesplezier, 

 

Namens het Beleidsteam van de gevangenis van Dendermonde: Niels Jans (VOCVO); Tinneke Voets 

(CAW Oost-Vlaanderen); Nathalie Steenhaut (VDAB); Sabine De Bock (De Rode Antraciet); Machteld 

De Clercq (CGG Adentro); Geert Steyaert (Justitiehuis), Annelies Jans (Vlaamse Overheid) en 

Marieken Linthout en Koen D’Haenens (directie van de gevangenis) 
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1. Omgevingsanalyse hulp- en dienstverlening gevangenis 

Dendermonde 
 

De gevangenis van Dendermonde 

 

Infrastructuur 

De gevangenis van Dendermonde werd in 1860-1863 in het 

Centrum van de stad gebouwd naar een ontwerp van 

architect F. Derré, en dit volgens de principes van Edouard 

Ducpétiaux. Het stervormig gebouw heeft een centraal punt, 

het Centrum, drie vleugels en drie bouwlagen. Het is een 

gesloten inrichting met een cellulair regime. Dit betekent 

dat gedetineerden voortdurend op cel dienen te blijven. Ze 

hebben echter wel de mogelijkheid om te wandelen, te 

werken, om deel te nemen aan het aanbod aan hulp- en dienstverlening of bezoek te ontvangen in 

de bezoekzaal. Het is enerzijds een arresthuis voor mannelijke gedetineerden voor het gerechtelijk 

arrondissement Dendermonde (mannen in voorhechtenis) en anderzijds een inrichting voor 

strafuitvoering (classificatie: correctioneel veroordeelde mannelijke recidivisten).  

Hoewel er plaats is voor slechts 159 gedetineerden (+ 9 in beperkte detentie), is er in realiteit een 

bevolkingsgraad schommelend tussen 220 à 240 gedetineerden, met soms uitschieters tot wel 265. 

In 20191 was de overbevolkingsgraad 30%. In die situaties komt er druk te staan op alle processen, 

bewegingen en op het mentaal welzijn van zowel de bewoners als het personeel.  

Ook het feit dat de gevangenis vrij oud is, heeft impact op de dagelijkse werking. De gevangenis is 

niet voorzien van de nodige infrastructuur om tegemoet te komen aan de hedendaagse visie op 

detentie en omgang met gedetineerden. Dit weerspiegelt zich bijvoorbeeld in het gebruik van 

lokalen. De meeste worden multifunctioneel ingezet. Goed afspreken en afstemmen is dan ook 

cruciaal. 

Wat we als een grote verbetering in de werking en organisatie beschouwen, is de opstart in 2019 van 

‘den Bis’. Dit is een aparte sectie waar de gesprekslokalen gecentraliseerd werden, waar zich ook de 

leskeuken en het leslokaal bevinden, en belangrijk: waar een nieuw soort ‘subcentrum’ gecreëerd 

werd. De beambte op deze post zorgt voor een duidelijk aanspreekpunt voor onze diensten en zorgt 

voor een goede coördinatie van alle bewegingen voor gesprekken, activiteiten, dokter, PSD, etc. In 

2020 zijn daar ook de videobezoeken bij gekomen (n.a.v. corona crisis).   

Eveneens sinds (de zomer van) 2020 is men volop 

bezig met de bouw van een nieuwe gevangenis2 in 

Dendermonde. Dit op een andere locatie en met 

een hogere capaciteit, nl. 444 gedetineerden (incl. 

beperkte detentie). De bouw zou afgerond worden 

eind 2022, wat betekent dat we in de loop van 

2023 de overstap zullen maken naar deze nieuwe 

gevangenis.  

 
1 STRAP, p. 5 
2 Foto website Regie der Gebouwen https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/nieuwe-gevangenis  

(30/03/2021) 
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Wat met de huidige gevangenis zal gebeuren is nog niet duidelijk. In dit Actieplan, maar zeker ook in 

een volgend, zal hier rekening mee gehouden moeten worden.  

 

Populatie 

Het aantal beklaagden (BK) en het aantal veroordeelden (BV) verhoudt zich ongeveer als 70 – 30. 

Daarbij zien we dat doorheen de jaren het percentage beklaagden toeneemt (van 60% naar 70 tot 

75% van de populatie3). Een steekproef op 25/03/2021 geeft zelfs een cijfer van 82% BK’s. Deze 

steekproef werd genomen omdat verschillende diensten aangaven dat (door corona?) de populatie 

nog meer aan het verschuiven is, wat schijnbaar lijkt te kloppen. Op jaarbasis spreken we van 

ongeveer 1000 opsluitingen (totaal inkomenden uit vrijheid + inkomenden van transfers). We hebben 

te maken met een weinig standvastige populatie en 

met een vrij groot verloop. 

We huisvesten alle leeftijden, van jong tot oud, al is de 

categorie ‘jonger dan 35’ de grootste groep. Zij 

vertegenwoordigen zo’n 60% van de populatie. In de 

groep 55-plussers zien we een lichte stijging, nl. van 3% 

naar 7,6%, wat logisch lijkt gezien de vergrijzing in onze 

maatschappij.  

Qua nationaliteit blijft het aantal Belgen vrij constant (50%). Reken je de mensen onder ET 

(Elektronisch Toezicht) en SOET (Strafonderbreking met het oog op ET) er bij, dan kom je wel aan een 

grotere groep Belgen (ong. 140 à 200 personen extra). Andere groepen4 die goed vertegenwoordigd 

zijn in de populatie in onze gevangenis zijn Nederlanders, Roemenen, Marokkanen, Polen, Oekraïners 

en Albanezen. Hiermee gepaard kan je verwachten dat de taal vaak een probleem is. Aangezien de 

registratie van de taal de ‘administratieve’ taal is (Nederlands, Frans of Andere), zegt dat niet zo heel 

veel. Wat we wel zien is dat het aantal waarbij ‘Nederlands’ wordt aangevinkt daalt (72%  62%), 

ook voor Frans is dat zo (16%  6%), en de groep ‘andere’ neemt dan uiteraard toe.  

Daarnaast zien we nog een aantal kenmerken en fenomenen in onze gedetineerdenpopulatie, ook al 

zijn deze niet op eigen cijfers gebaseerd. Algemeen spreken we van kansengroepen, mensen met een 

lagere sociaal-economische status (SES). De ‘onderbuik van onze maatschappij’ is er goed 

vertegenwoordigd. Mensen kom de gevangenis binnen met een rugzak aan problemen, administratie 

en papieren die niet in orde zijn, maar ook gezondheidsproblemen (mentale en fysieke!), ‘moeilijk 

gedrag’ (diagnose?), etc., en vaak is ook de thuissituatie (‘naastbestaanden’) niet al te rooskleurig.  

Er is dus een grote noodzaak om te werken rond o.a. 

- Structuur, tijdens en na detentie (werk, woonst, invullen vrije tijd, …)  

- In orde brengen van administratie (E-ID, referentieadres, schulden, …) 

- (mentale) Gezondheid en gezondheidsvaardigheden, maar ook meer gespecialiseerde hulp 

(bijv bij verslaving, diagnosestelling, …)  

- Maar ook de eigenwaarde van gedetineerden (omgaan met agressie, waar ben je goed in, 

participatief werken, …)  

 

 
3 De cijfergegevens waar in deze rubriek naar verwezen wordt, zijn gebaseerd op steekproeven tussen 2009 en 

nu. 
4 Dit kan soms plots variëren, zo verblijven er op dit moment (mei 2021) een groot aantal met Aziatische roots.  
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Hulp- en dienstverlening in de gevangenis van Dendermonde 

 

Algemeen 

Sinds 2008 wordt in de gevangenis van Dendermonde, zoals in alle Vlaamse en Brusselse 

gevangenissen, gewerkt met het ‘Vlaams Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan 

gedetineerden’ (STRAP). Het uitgangspunt is dat gedetineerden nog steeds recht hebben op hulp- en 

dienstverlening. Doorheen de jaren zijn er verschillende evoluties geweest en kreeg de werking 

steeds meer ‘body’ en structuur, wat geleid heeft tot een decretale verankering in 2013 (Decreet op 

de organisatie van die hulp- en dienstverlening). Vanaf dan wordt per legislatuur (5 jaar) door de 

Vlaamse Regering een nieuw STRAP opgemaakt waarin de engagementen en klemtonen worden 

bepaald en vastgelegd. In dezelfde duurtijd worden lokaal, per gevangenis, 2 actieplannen 

opgemaakt (telkens 2,5 jaar) met de lokale klemtonen, doelstellingen en acties (zie verder).  

 

Netwerkorganisatie 

Ook in onze gevangenis zijn er in de loop der jaren veranderingen geweest, zijn er 

samenwerkingspartners bijgekomen en is het netwerk blijven evolueren. Hieronder schetsen we een 

globaal beeld van onze netwerkorganisatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overlegstructuur 

Er is overleg op beleidsmatig niveau (o.a. Beleidsteam, overleg met directie, …), intermediair niveau 

(thematische werkgroepen, …) en op operationeel niveau (o.a. CORT, doorverwijzersoverleg, …).  
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Aanbod 

Het aanbod aan hulp- en dienstverlening ontplooit zich in normale omstandigheden zowel op het 

individuele vlak (trajectbegeleiding, detentieconsulente van VDAB, therapeutische gesprekken met 

een CGG medewerker, …) als op groepsaanbod (lessen, vormingen, ontspannende activiteiten, …). 

Daarbij proberen we steeds de verschillende levensdomeinen aan bod te laten komen: sport, cultuur, 

onderwijs, gezondheid, welzijn, tewerkstelling, maar ook herstelgericht, ontspanning, rond de 

woonproblematiek, etc. We gaan telkens op zoek naar een goede mix, rekening houdend met 

- de noden en behoeften van gedetineerden;  

- de mogelijkheden qua aanbod in de omgeving van de gevangenis, de lokale beschikbaarheid 

(cf. we werken met een ‘importmodel’); 

- en de mogelijkheden qua infrastructuur (cf. beperkt aantal lokalen). 

Naast de uitgangspunten en principes in het STRAP zijn volgende zaken belangrijk in het hulp- en 

dienstverleningsaanbod dat in de gevangenis van Dendermonde ontwikkeld en uitgebouwd wordt: 

- ‘Ontspanning’ vs. ‘reclassering’: we zorgen voor een aanbod waarbij beide aspecten aan bod 

komen. Een aanbod dat reclasseringsgericht is, is zeer belangrijk, maar ook iets ontspannend 

heeft zijn waarde en plaats in ons aanbod 

- ‘(Leren) invullen vrije tijd’: belangrijk zowel binnen de muren als na de detentie. 

- Ontdekken en ontwikkelen van talenten: we proberen mensen op een positieve manier te 

stimuleren, ons aanbod zo gevarieerd mogelijk te maken zodat er ‘voor elk wat wils’ is. Soms 

ontdekken mensen een talent, iets dat ze leuk vinden, een eye-opener, … 

- Normalisatie: we gaan uit van een aantal reguliere principes, wijken zo weinig mogelijk af van 

het aanbod buiten de muren, etc.  

•Beleidsteam

•Overleg met directie van de gevangenis

•DIR-PA vergadering

Beleidsmatig

•WG Welzijn & Gezondheid

•WG Directie Sociale Omgeving

•WG Cultuur & Bibliotheek

•WG Herstel(fonds)

•WG Sport

•WG Onderwijs

•Lokale Stuurgroep Drugs

•Structureel overleg JWW - PSD

•Ad hoc werkgroepen (bijv. n.a.v. actieplan, projecten, ...)

Intermediair

•CORT (met OO-BC overleg back-office)

•Doorverwijzersoverleg bijv. rond CGG, Touché, ...

•Driehoeksoverleggen

Operationeel
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Gezien we grotendeels met gedetineerden in voorlopige hechtenis werken, proberen we zoveel 

mogelijk kortere (of meer intensieve) modules aan te bieden. De samenstelling van de populatie zorg 

er immers voor dat het verloop binnen de gevangenis erg groot is. 

Voorbeelden van het aanbod zijn: groepsonderwijs zoals ICT- en taallessen, sportactiviteiten zoals 

fitness of crossfit, een welzijnsgericht aanbod zoals individuele therapie, kinderbezoeken, 

herstelbemiddeling, een cultureel en creatief aanbod zoals bibliotheek, een creatief atelier, etc. 

 

 

 

 

Hulp- en 
Dienst 

verlening

NT2, basis-ICT, 
taallessen, …

CGG, AA, 
TANDEM, 

antirookcamp
agne, voeding 
& beweging, 

…

Crea, 
gedichtendag, 

bibliotheek, 
lezingen, …

….
Fitness, 
crossfit, 

balsporten, …

VDAB, 
assessment, …

Trajectbegelei
ding, 

ontspannende 
activiteiten, 

kinderbezoek, 
Herstel, …
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Corona 

Omwille van corona en de maatregelen die genomen worden binnen de gevangenismuren, kan ons 

reguliere aanbod al een hele tijd niet doorgaan. Contacten zijn beperkt tot 1-op-1 contacten en wat 

normaal voorzien wordt in een groepsaanbod, moet herdacht en hertaald worden naar individueel 

aanbod (op cel). Hoelang deze maatregelen nog van kracht zullen zijn, is onvoorspelbaar.  

Tijdens de maand april (2021) was er zelfs een volledige lockdown in onze gevangenis n.a.v. een 

groot aantal besmettingen bij personeel en gedetineerden. Onze hulp- en dienstverlening was 

genoodzaakt zich terug te plooien op schriftelijke en telefonische communicatie. Zelfs het individuele 

aanbod was toen dus ernstig beperkt. De heropstart van het ‘normale’ regime is nog volop aan de 

gang, en de gevolgen en nasleep hiervan laten zich wellicht nog een hele tijd voelen.  

We hopen dat er in de loop van 2021 terug zicht komt op het werken in groepen en andere 

versoepelingen, maar moeten rekening houden met een situatie die toch langer aansleept of die 

heropflakkeringen kent. Gezien de onvoorspelbaarheid ervan is er in het actieplan weinig naar 

gerefereerd en is dit plan vanuit een hoop en ambitie geschreven. 

 

Tendensen 

Om het luik omgevingsanalyse af te sluiten, willen we nog stilstaan bij een aantal topics en 

tendensen die in de aanloop naar dit actieplan vaak op de voorgrond kwamen. Zij vormden mee de 

voeding in de gesprekken rond de opmaak van dit actieplan. 

Gezondheid is een thema waar we al geruime tijd aandacht voor hebben en actief proberen op in te 

zetten, ook al is er geen ‘coördinator’ voor dit thema. Met de corona pandemie is dit alleen maar 

versterkt. Niet alleen alles wat met hygiëne te maken heeft, maar ook bijv. mentale gezondheid komt 

nog meer op de voorgrond (cf. suïcide). We investeren ook in gezondheidsvaardigheden, o.a. dankzij 

de subsidie van de Koning Boudewijnstichting5. Maar ook de verslavingsproblematiek, aandacht 

hebben voor mensen met een beperking of een lagere emotionele ontwikkeling, etc. komen geregeld 

ter sprake en willen we verder verkennen.  

Ook enkele doelgroepen duiken af en toe op. Bijv. de oudere gedetineerden, en dan vnl. zij die 

bepaalde noden en behoeften hebben waar we nu geen antwoord op hebben. We denken dan aan 

een aanbod meer gericht op ‘bewegen’ i.p.v. ‘sporten’. Of net de jongere gedetineerden, de 

gedetineerden die met een eerste detentie binnen komen. In welke mate kunnen we hen 

ondersteunen of moeten we dit anders aanpakken om er voor te zorgen dat het bij die ene detentie 

blijft? Los van deze bedenkingen en eventuele specifieke aanpak in ons aanbod, blijft onze focus 

liggen op de ontwikkeling van een aanbod voor iedereen, proberen we er voor alle gedetineerden op 

een of andere manier te zijn.  

Een heel ander thema, mede door corona in een stroomversnelling geraakt, is de digitalisering. Tot 

voor kort was er heel weinig mogelijk op dat vlak, maar werden de noden steeds dringender. Denk 

maar aan online bankieren, belastingen invullen, online solliciteren of aanmelden op de huurmarkt, 

etc. In 2020 werd het videobellen geïntroduceerd, maar we zien nog veel meer mogelijke 

toepassingen. Ook bijv. op vlak van de bibliotheek staan er moderniseringen gepland. We hopen dat 

op deze positieve golven verder gesurft wordt.  

Thema’s die reeds op de agenda stonden o.a. dankzij het vorige actieplan, blijven mee op de 

voorgrond (zie ook verder, bij evaluatie vorig actieplan): Participatie (verkennen van peer-to-peer 

mogelijkheden en/of buddywerking? Taalbeleid (hoe iedereen bereiken?) Noden en behoeften? 

 
5 Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting 
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Werken met fatikken, …); het belang van de link ‘Binnen-Buiten’ (samenwerking met bijv. justitiehuis 

versterken, met lokale besturen, de Eerstelijszone, maar ook de link met naasten en familie van 

gedetineerden blijft een belangrijk punt, burgers betrekken want de gevangenis staat niet op zichzelf, 

etc.); en samenwerking met justitie (beambten nog meer betrekken, en zeker belangrijk: de nieuwe 

gevangenis die er aan komt!).  

Samenwerking is trouwens een topic dat doorheen het hele netwerk aan bod komt, en dit op micro-, 

meso- en macroniveau.  

Tot slot van deze ‘tendensen’ is het zo dat we soms op de grenzen van onze hulp- en dienstverlening 

botsen. We stellen dan vast dat we iemand niet kunnen helpen, begeleiden, ondersteunen, op de 

manier dat we dit zouden willen doen. Dit kan te maken hebben met te beperkte mensen en 

middelen (organisaties moeten dan keuzes maken), met toegang tot taal (en de mogelijkheid een 

tolk in te schakelen), met deeltijdse functies (en door combinatie met andere jobs niet altijd een 

flexibele agenda), door coronamaatregelen (geen UV’s), … We werpen zeker geen steen, maar 

worden ons soms erg bewust van de grenzen waar we, samen met de gedetineerde, tegenaan lopen. 

Dit zet ons met de voeten op de grond.  
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2. Eindevaluatie Actieplan 2018-2020 
 

Het actieplan 2018-2020 had 3 grote thema’s met 

Strategische en Operationele doelstellingen, en 

met uiteraard daaronder telkens acties. Het gaat 

over ‘participatie’, ‘continuïteit van hulp- en 

dienstverlening’ en ‘samenwerking met justitie’.  

Uiteindelijk werd 1 actie niet opgestart (actie 3.3, 

i.v.m. personeelsvergaderingen, omdat deze niet 

hebben plaats gevonden in de periode van het 

actieplan), zijn er 4 volledig tot een goed einde 

gebracht en zijn er 6 deels gerealiseerd of 

gaandeweg bijgestuurd.  

 

Het deels realiseren of bijsturen van acties had in grote lijnen met 3 zaken te maken: 

- De ‘trekkersrol’: door personeelswissels zijn een aantal acties pas later opgestart of niet 

uitgevoerd zoals voorzien. Als net de ‘trekker’ van een actie wegvalt, en er was geen back-up 

voorzien, dan werd het niet of moeilijk opgevolgd. 

- Iets niet voldoende als prioriteit beschouwd: we hebben gaandeweg gemerkt dat een aantal 

zaken, ondanks de goede intenties, toch naar de achtergrond verdwenen of telkens 

doorschoven werden naar een later moment. Blijkbaar waren ze dan toch minder prioritair 

dan gedacht.  

- Corona: de hele pandemie en de bijhorende maatregelen hebben uiteraard een grote impact 

gehad (zie hoger).  

Verder hebben we ook geleerd uit het niet kunnen opstarten van een actie, nl. dat we acties moeten 

formuleren vanuit de rol of impact die we zelf (kunnen) hebben, zonder ons te afhankelijk op te 

stellen.  

Wat betreft de drie hoofdthema’s kunnen we het volgende besluiten: 

- Participatie: we zijn overtuigd zijn van het belang om hier blijvend op in te zetten, maar in de 

praktijk is er soms toch een zekere rem of belemmering. We laten ons nog iets te veel 

hinderen door praktische zaken (verloop in een arresthuis, hoe verschillende (profielen van) 

personen bereiken, wat met de verschillende taal, etc.).  

- Continuïteit van hulp- en dienstverlening: we zien hoe ons netwerk steeds in beweging is en 

voortdurend verandert. We zien het als een positieve evolutie dat er steeds breder wordt 

nagedacht over samenwerkingen, niet enkel ‘binnen de muren’, maar ook in functie van 

‘buiten de muren’. 

- Samenwerking met justitie: als een zeer belangrijke partner in ons netwerk vinden we het 

belangrijk én noodzakelijk om blijvend in te zetten op en te investeren in een goede 

samenwerking, en dit in alle geledingen (van directie tot beambte op sectie tot boekhouding 

en PSD). 

 

De volledige eindevaluatie vindt u terug in bijlage 2.  

9%

0%

55%

36%

Uitvoering actieplan 

2018-2020

niet opgestart

opgestart

deels

gerealiseerd

gerealiseerd
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3. Actieplan 2021-2023 
 

Totstandkoming 

Om tot dit actieplan te komen, is er een traject afgelegd van het najaar 2020 tot aan de deadline van 

mei 2021. Het was een pittig parcours, vooral doordat fysieke bijeenkomsten niet mogelijk waren en 

we dus naar andere manieren moesten zoeken om alle partners hulp- en dienstverlening te 

betrekken.  

Een eerste aanzet gebeurde tijdens een online infomoment, opengesteld voor alle partners hulp- en 

dienstverlening, op 6 oktober 2020. Daar werd het ruimere plaatje nog eens geschetst (STRAP e.d.) 

en werd vooral gepolst naar eerste grote lijnen, trends, tendensen (zie ook hoger).  

Na de goedkeuring van het Strategisch Plan, werd op de vergadering van het beleidsteam in 

december bepaald op welke manier we tot een actieplan zouden komen en binnen welke timing 

(plan van aanpak). We tekenden 5 fases uit (hieronder beknopt voorgesteld) en de onderwijs-

coördinator samen met de beleidscoördinator stelden zich kandidaat als trekkers van heel dit proces.  

 

Van bij de start was het belangrijk voor het beleidsteam om zo veel mogelijk hulp- en 

dienstverleners en organisaties werkzaam in onze gevangenis mee te krijgen en te betrekken in de 

totstandkoming van de doelstellingen en acties. Een actieplan is bij voorkeur een gedragen plan.  

Hier werd naar getracht door een algemene bevraging en oproep (lezen STRAP + link met gevangenis 

Dendermonde en eventuele organisatie-eigen doelen) en door een open uitnodiging voor de online 

JAN ’21  FEBR ‘21 MAART ‘21 APRIL ‘21 13 MEI ’21 

Fase 1: Bij alle 

partners: input 

vragen, 

verzamelen en 

bundelen 
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afbakenen en 
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concretiseren in 
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alle partners 

Fase 5: 

Concretiseren, 

SMART, 

uitschrijven, .. 

Laatste details, 

nalezen, afwerken 

Fase 2:  
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ondertussen 

bestaande info:  

omgevingsanalyse 

+ eindevaluatie 
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thema/doelstellin
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Verslag maken 
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 Alle 

doelstellingen en 

acties in een 

structuur gieten 

 

Afwerken 

omgevingsanalyse 

  

Communicatie:  

Vragen via mail 

Nieuwsflash  

Communicatie:  

Keuzes 

communiceren 
 

Uitnodigingen 

online sessies 

Communicatie: 

3 online sessies 
Verslagen + 

vervolg via mail  

Communicatie: 

Mail: aftoetsen 

van aantal acties, 

doelstellingen ed  

Communicatie: 

Afgewerkt plan 

indienen voor 

13/05. 

Mail + bericht in 

Nieuwsflash 
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sessies waarbij enkele topics samen verder werden uitgediept (verduidelijken van het doel, de 

gewenste situatie en hoe we daar naartoe kunnen werken, wie welke bijdrage zou kunnen 

leveren,…). Ook het nalezen van een eerste ruwe versie werd aan alle betrokkenen voorgeschoteld. 

We deden telkens een warme oproep, mensen kozen zelf waar ze zich meest toe aangetrokken 

voelden. Op die manier hoopten we tot een zeker engagement te komen.  

Dit is tot op zekere hoogte gelukt, want het is de eerste keer dat er in ons actieplan ook verschillende 

domein-specifieke doelstellingen opgenomen zijn. Bovendien was er ook steeds een degelijke en 

gevarieerde opkomst bij de verschillende initiatieven of respons op de mails. We merken wel op dat 

het niet voor iedere organisatie even evident is, bijv. doordat zij in verschillende gevangenissen actief 

zijn en dit slechts met beperkte middelen, of doordat de urgentie ergens anders lag (bijv. in periode 

van lockdown).  

Wat in het uitgetekende traject helaas ontbreekt, is de stem van de gedetineerde. We zagen niet 

hoe we, conform de corona maatregelen, gedetineerden mee op pad konden nemen. Er is een 

duidelijke wens om dit bij een volgend actieplan wel te doen.  

Doorheen alle sessies en overlegmomenten zijn we uitgekomen, eerst bij 6, nadien bij 5 grote topics 

of thema’s. Er is hier en daar een onderlinge verwevenheid, topics die aan mekaar raken. Een 6e werd 

daarom opgenomen in twee andere, omdat er net iets te veel overlap was. Hierbij werden -met 

uitzondering van thema ‘onthaal’- telkens ruimere Strategische Doelstellingen (SD) geformuleerd. 

Dit zijn doelstellingen die dit actieplan overstijgen, maar die aangeven hoe we het ruimere plaatje 

zien. Deze kunnen bijvoorbeeld in een volgend actieplan opnieuw opgenomen worden.  

Per thema werden één of meerdere Operationele Doelstellingen (OD) geformuleerd, met daaronder 

één of meerdere acties. De domein-overstijgende werden in de meeste gevallen uitgewerkt door het 

beleidsteam, de domein-specifieke veelal door een specifieke organisatie.  

Tot slot werd de link met het bovenlokale STRAP ook steeds bewaakt, zeker gezien de expliciete 

vraag om bij een aantal doelstellingen een lokale vertaalslag te maken.  

 

Doelstellingen en acties 

Een globaal overzicht vindt u terug in bijlage 3. 

Voor een volledig overzicht van de actiefiches (met de uitgewerkte acties, timing, kosten, e.d.) 

verwijzen we naar bijlage 4.  

Ook de werkfiches van de online momenten zijn raadpleegbaar, deze zijn op te vragen bij de 

beleidscoördinator. 

 

ONTHAAL 

Een eerste topic waar we met de hulp- en diensteverleners rond willen werken is het onthaal van 

nieuwe gedetineerden in onze gevangenis. Uiteraard ligt daar een taak voor justitie (onthaal door 

directie, PSD, medische dienst), maar ook het kenbaar maken en uitleg geven bij onze werking en 

diensten is noodzakelijk. Dit gebeurt nu fragmentair (PSD vertelt iets over onze werking, JWW zorgt 

deels voor een onthaal, …). We willen gedetineerden hier zelf ook meer bij betrekken (welke info 

hebben zij wanneer nodig?) en dit als een soort ‘onthaaltraject’ beschouwen en uitstippelen, samen 

met alle hulp- en dienstverleners (wie kan welke deeltje op zich nemen). Ook met het oog op de 

nieuwe gevangenis lijkt ons dit een belangrijke oefening. We zien ook de link met thema participatie 

(zie verder).  
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Dit wordt vertaald in een eerste operationele doelstelling met acties rond het uitwerken van een 

onthaalprocedure (‘onthaaltraject’) en dit in samenwerking met de gedetineerden.  

SD: zie SD 2 STRAP 

OD 1.1: Tegen eind 2023 krijgt elke nieuwe gedetineerde bij het binnenkomen in de gevangenis 

informatie over hulp- en dienstverlening. 

Actie 1.1.1: 

We verkennen samen met justitie en de hulp- en dienstverleners op welke manier het 

huidige onthaal van gedetineerden geoptimaliseerd kan worden om tot een goede, op elkaar 

afgestemde onthaalprocedure (‘onthaaltraject’) voor gedetineerden te komen. 

Actie 1.1.2: 

We betrekken gedetineerden bij de inhoudelijke uitwerking van het onthaal. 

 

PARTICIPATIE 

Dit thema komt steevast naar boven, zoals eerder ook al te lezen is in dit document. Ondanks de 

beperkingen die we ervaren (zie hoger) willen we hier blijvend op inzetten en hier beetje bij beetje 

stappen in zetten. We koppelen dit deels aan het onthaal (zie thema hierboven) door te gaan 

verkennen of een buddywerking mogelijk is in onze gevangenis. Daarnaast is het werken met een 

CORT-fatik een zeer waardevol iets, en dit willen we verder uitbouwen en ondersteunen. 

We formuleren volgende doelstellingen en acties: 

SD 2: Participatie van gedetineerden maakt een volwaardig deel uit van het hulp- en 

dienstverleningsbeleid in de gevangenis van Dendermonde. 

OD 2.1: Tegen eind 2023 is de mogelijkheid om met gedetineerden als buddy’s i.f.v. onthaal te 

werken, verkend en uitgetest. 

Actie 2.1.1: 

We verkennen educatieve projecten “buddyvorming” in andere gevangenissen. 

Actie 2.1.2: 

We bekijken hoe we kunnen samenwerken met de diensten van justitie i.f.v. een mogelijke 

buddywerking. 

OD 2.2: Tegen eind 2023 is de functie van CORT-fatik verder uitgebouwd. 

Actie 2.2.1: 

We verkennen de mogelijkheid om de CORT-fatik in duo te laten werken. 

Actie 2.2.2: 

We zorgen voor een duidelijk uitgeschreven takenpakket + een onthaalpakket voor een nieuwe 

CORT-fatik. 

OD 2.3: Domeinspecifiek: bibliotheek 

Actie 2.3.1: 

Gedetineerden geven mee vorm aan de collectie van de gevangenisbibliotheek. 

Actie 2.3.2: 

Uitbouwen van een taalpunt en uitbreiden van de anderstalige collectie in de 

gevangenisbibliotheek. 

Actie 2.3.3: 

Uitwerken van een systeem van zelfontlening, naar analogie met de openbare bibliotheek 

 

AANBOD OP MAAT 

Over dit thema werd op twee manieren nagedacht. Enerzijds rond enkele specifieke doelgroepen (cf. 

STRAP), anderzijds vanuit de idee dat onze hulp- en dienstverlening bedoeld is voor alle 

gedetineerden.  
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De doelgroep geradicaliseerden is een eerder kleine groep in onze gevangenis. Wel is een aangepast 

aanbod nodig, vermits zij op individueel regime zitten en meestal niet kunnen deelnemen aan 

groepsactiviteiten. O.a. voor hen kunnen de ‘pakketten op cel’ verder uitgebreid en aangepast 

worden. Maar we zien dit ook iets ruimer, nl. voor alle gedetineerden in een individueel regime, los 

van de reden waarom.  

Wanneer we dieper ingingen op de groep van gedetineerden met psychische/psychiatrische 

problematiek (inclusief verslaafden en geïnterneerden) tijdens de opmaak van dit actieplan, merkten 

we dat we vaak niet weten wie allemaal tot deze groep behoort en welke diagnose er eventueel is. Er 

is er vanuit de hulp- en dienstverlening zeker wel aandacht voor, bijv. bij CGG en Obra|Baken, wat 

resulteerde in concrete acties. Ook het uitwerken van een goed gedragen suïcidebeleid komt zeker 

deze groep, maar niet exclusief hen, ten goede.  

Voor daders van intra-familiaal en seksueel geweld wordt het nuttig geacht te starten met 

(pre)therapie al tijdens detentie en niet te wachten tot ze buiten zijn. Maar het is ook moeilijk al iets 

te realiseren als er nog geen veroordeling is. Een aandachtspunt blijft om deze groep niet (verder) te 

stigmatiseren door hen anders te behandelen dan de rest van de populatie. We stelden ook vast dat 

deze doelgroep toch een stukje een blinde vlek is voor onze werking. Een eerste stap zal dus zijn daar 

meer zicht op krijgen.  

De vierder doelgroep die apart werd benoemd in het STRAP zijn de ‘veelplegers’. We voorzien geen 

specifieke actie m.b.t. deze doelgroep in dit actieplan. Dit heeft te maken met de onduidelijke 

definitie ervan: zijn het mensen die vaak terugkeren naar de gevangenis en/of mensen die eerst veel 

feiten gepleegd hebben en dan pas hun eerste detentie hebben? In dat laatste geval is het een 

streven om in te zetten op de eerste detentie, via o.a. een aangepast onthaal en opvolging. 

Los van al deze doelgroepen, is er steeds een aanbod op maat nodig. We streven naar een zo 

inclusief, zo breed en gevarieerd mogelijk aanbod, en een zo groot mogelijk bereik. Voor dit actieplan 

vertaalt het bovenstaande zich in volgende doelstellingen en acties: 

SD 3: Er is een hulp- en dienstverleningsaanbod op maat (multidisciplinair) voor alle gedetineerden 

in onze gevangenis. 

OD 3.1: Tegen eind 2023 is er een verbeterde coördinatie en afstemming tussen de verschillende 

diensten (‘optimaal schakelen’) met een verbeterde kennis van mekaar en mekaars werking. 

Actie 3.1.1: 

We organiseren enkele structurele overlegmomenten tussen de verschillende partners in het 

netwerk (m.o.o. het beter leren kennen van mekaars werking). 

Actie 3.1.2: 

We zorgen voor een model voor cliëntenoverleg, met het oog op een vlotte samenwerking ten 

dienste van de gedetineerde. 

OD 3.2: Specifieke doelgroepen (cf. STRAP): Geradicaliseerden 

Acties 3.2.1: 

- Onder de aandacht brengen van verwijzers dat gedetineerden met een terro statuut bij 

CGG prioritair kunnen worden aangemeld en begeleid.  

- We zetten in op vroeginterventie bij een mogelijk radicaliseringsproces.  

- We zetten in op zorgcontinuïteit. 

Actie 3.2.2: 

Het aanbod voor gedetineerden in een individueel regime uitbouwen en up to date houden. 

OD 3.3: Specifieke doelgroepen (cf. STRAP): Gedetineerden met een psychische/psychiatrische 

problematiek (incl. verslaving en geïnterneerden) 

Actie 3.3.1:  

Het bestaande (lokale) “Draaiboek Suïcide” wordt geactualiseerd. 
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Actie 3.3.2: 

We (CGG) werken een groepsaanbod uit gericht op psychische stabilisatie. 

Actie 3.3.3: 

CGG: Jaarlijks vindt minimaal één psycho-educatieve sessie plaats. Gedetineerden op de 

wachtlijst krijgen voorrang voor deelname. 

Actie 3.3.4: 

Obra|Baken sensibiliseert partners over verstandelijke beperking, ASS, NAH en emotionele 

ontwikkeling met het oog op wederzijds begrip en een gepaste benadering van de cliënten.    

We nemen hier ook cliënten en hun context in mee en spreken dan over psycho-educatie. 

OD 3.4: Specifieke doelgroepen (cf. STRAP): daders van seksueel geweld en intrafamiliaal geweld. 

Actie 3.4.1:  

We brengen in kaart hoeveel daders van intrafamiliaal en seksueel geweld er verblijven in onze 

gevangenis. 

Actie 3.4.2:  

We onderzoeken wat een mogelijk aanbod kan zijn t.a.v. deze daders.  

Actie 3.4.3:  

We volgen maatschappelijke evoluties tav dit thema op. 

 

BINNEN-BUITEN 

Met dit thema bouwen we verder op het vorige actieplan en proberen we kleine stappen verder te 

zetten. Ook hier zien we marge voor verbetering in de afstemming tussen verschillende diensten 

(sluit aan bij thema aanbod op maat) en het afstemmen van expertise. Voor gedetineerden is het ook 

niet altijd duidelijk bij wie ze voor wat terecht kunnen, we willen hen beter informeren via 

infosessies. Daarnaast willen we de samenwerkingsbanden aanhalen met enkele belangrijke 

partners, zoals bijv. de SURB en het justitiehuis.  

SD 4: Er is een zo naadloos mogelijke overgang op alle vlakken van hulp- en dienstverlening, zowel 

van buiten naar binnen, als van binnen naar buiten, als bij binnen-binnen. 

OD 4.1: Tegen eind 2023 is er een verbeterde coördinatie en afstemming met diensten buiten de 

gevangenismuren. 

Actie 4.1.1:  

Het beleidsteam organiseert overleg met de SURB. 

Actie 4.1.2:  

We brengen het (professioneel en familiaal) netwerk van voor detentie in beeld, houden dit 

warm tijdens detentie en waar mogelijk breiden we dit uit.   

Actie 4.1.3:  

We verhogen het aantal infosessies van ‘buiten’ organisaties. 

Actie 4.1.4: 

Er is een dedicated consulent bij GTB om klanten die einde detentie zijn naar door te verwijzen. 

Actie 4.1.5:  

Sensibiliseren en informeren van VDAB consulenten. 

Actie 4.1.6:  

Infosessies door justitiehuis over de verschillende gerechtelijke maatregelen. 

Actie 4.1.7:  Binnen-buiten-gesprekken tussen de justitie-assistent en de gedetineerde 

wanneer er zicht is op uitgangsdatum. 

 

SAMENWERKING MET JUSTITIE 

In het laatste thema focussen we specifiek op de samenwerking met het personeel van justitie. De 

omstandigheden het voorbije jaar hebben er voor gezorgd dat we een iets grotere ‘afstand’ ervaren 

tussen medewerkers van justitie en de hulp- en dienstverleners. Andere manieren van werken 

(beambten moesten aan (in) de bak blijven terwijl medewerkers van verschillende organisaties een 
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stuk op thuiswerk moesten terugplooien en een focus op digitaal overleg konden leggen), maar ook 

de tijdelijke lockdown (voorjaar van 2020 en mei 2021) zorgde letterlijk voor afstand maar werd ook 

anders ervaren door personeel op de werkvloer en hulp- en dienstverleners die zich genoodzaakt 

zagen ‘terug te trekken’. Daarbij komt dat het werk van de beambte op ‘den Bis’ stevig is 

toegenomen door het videobellen. Hij/zij moet dit combineren met alle ‘bewegingen’ voor onze 

diensten. Ook de wissels binnen het directiekader zorgen voor minder stabiliteit in de 

samenwerkingsrelatie en uiteraard krijgt in dit thema (het voorbereiden op) de overgang naar de 

nieuwe gevangenis een plaats.  

SD 5: We versterken de samenwerking tussen de hulp- en dienstverleners en het personeel van DG 

Epi met oog op een breder gedragen hulp- en dienstverleningsaanbod. 

OD 5.1: Tegen eind 2023 voorzien we vanuit H&DV voor de beambten op de Bis de nodige 

ondersteuning om de H&DV zo vlot mogelijk te laten plaats vinden. 

Actie 5.1.1: 

We werken een bevraging uit bij de beambten die vaak op den Bis tewerkgesteld zijn om hun 

noden en behoeften beter in kaart te brengen. 

OD 5.2: Alle H&DV’ers dragen hun steentje bij tot het laten kennis maken van nieuwe beambten 

met onze H&DV. 

Actie 5.2.1: 

Samen met de hulp- en dienstverleners het onthaal voor en de kennismaking met nieuwe 

beambten verder vorm. 

OD 5.3: We zijn als H&DV’ers betrokken in het proces naar de opstart van de nieuwe gevangenis in 

Dendermonde. 

Actie 5.3.1: 

We streven naar regelmatig overleg tussen directie van de gevangenis en de hulp- en 

dienstverleners i.f.v. de opstart van de Nieuwe Gevangenis. 

 

Zoals eerder vermeld vindt u de verdere concretisering van al deze acties (30) in de bijlagen. Ook een 

tijdslijn is daar aan toegevoegd. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tot slot 
Tot slot wensen we alle medewerkers hulp- en dienstverlening en de gevangenisdirectie te bedanken 

voor het geleverde werk en de enthousiaste input. We gaan er graag samen mee aan de slag! 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1: lijst met gebruikte afkortingen 

 

Bijlage 2: Eindevaluatie Actieplan 2018-2020 

 

Bijlage 3: Globaal overzicht Doelstellingen Actieplan 2021 -2023  

 

Bijlage 4: Actiefiches Actieplan 2021 -2023 

 

Bijlage 5: Tijdslijn 
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Bijlage 1: lijst met gebruikte afkortingen 

 

ASS   Autisme Spectrum Stoornis 

 

BK   Beklaagde 

BC   Beleidscoördinator 

BT    Beleidsteam 

BV   Veroordeelde 

 

CAW   Centrum Algemeen Welzijnswerk 

CBE   Centrum voor Basiseducatie 

CGG   Centrum Geestelijke Gezondheidszorg 

CORT   Coördinatieteam (overleg vnl. rond praktische zaken i.v.m. hulp- en dienstverlening) 

CVO   Centrum Volwassenenonderwijs 

 

DRA   De Rode Antraciet (vzw werkzaam op de domeinen sport en cultuur) 

DSO   Directe Sociale Omgeving (naastbestaanden van gedetineerden) 

 

H&DV  Hulp- en dienstverlening 

 

IFG   Intra-familiaal Geweld 

 

JH    Justitiehuis 

JWW  Justitieel Welzijnswerk Dendermonde (deelwerking van het CAW) 

 

LIO   Learning Inside Out (project rond individuele leertrajecten) 

 

NAH    Niet Aangeboren Handicap 

 

OC   Onderwijscoördinator 

OD   Operationele Doelstelling 

OO   Organisatieondersteuner 

 

PA   Penitentiair Assistent = Adjudant 

PBA   Penitentiair Bewakingsassistent 

PSD  Psychosociale Dienst 

 

SD   Strategische Doelstelling 

SG   (daders van) Seksueel Geweld 

STRAP  Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden (bovenlokale beleidsplanning) 

SURB   Strafuitvoeringsrechtbank 

 

TB    Trajectbegeleiding 

 

VDAB   Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling 

VOCVO  Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs 

 

WG   Werkgroep 
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Bijlage 2 

Actieplan 2018-2020 Gevangenis Dendermonde 

Eindevaluatie – mei 2021 

 

 

Beste lezer, 

Voor u ligt de eindevaluatie van het Actieplan 2018 – 2020 van de gevangenis van Dendermonde. 

Door de corona crisis in ons land is het volwaardig afronden van dit actieplan meer naar de 

achtergrond verschoven dan de intentie was, moeten we toegeven.  

Tijdens de eerste lockdown (april 2020) hebben we met het Beleidsteam een stand van zaken 

opgemaakt. Jammer genoeg is daar sindsdien weinig aan toegevoegd of veranderd. De impact van 

corona was zodanig ongezien en onverwacht, niet alleen op ons aanbod hulp- en dienstverlening, 

maar ook op heel wat lopende processen. 

Toch zijn we trots op wat we wel kunnen realiseren hebben, en zijn dit actieplan en ‘the lessons 

learned’ ook meegenomen in de besprekingen voor de opvolger: het actieplan 2021 – 2023.  

We nemen u graag nog even mee naar de afgelopen 2,5 jaar. 

 

 

 

 

Tinneke Voets (CAW Oost-Vlaanderen), Sabine De Bock (De Rode Antraciet vzw), Niels Jans (VOCVO), 

Nathalie Steenhaut (VDAB), Machteld De Clercq (CGG Eclips), Geert Steyaert (Justitiehuis 

Dendermonde), Caroline Criel en Koen D’Haenens (directie gevangenis) en Annelies Jans 

(Beleidscoördinator Vlaamse Overheid)  

– Het Beleidsteam gevangenis Dendermonde – 
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Overzicht 

 

Hierbij volgt een globaal overzicht van de doelstellingen en acties en in welke mate deze al dan niet 

gerealiseerd zijn op dit moment. 

 

 

Dit wordt aangeduid met volgende symbolen: 

� Actiepunt gerealiseerd  

±  Actiepunt deels gerealiseerd  

/  Actiepunt niet gerealiseerd  

 

 

Volgende doelstellingen: 

 

Strategische doelstelling: De participatie van gedetineerden aan activiteiten is verbeterd en de 

activiteiten sluiten maximaal aan bij de behoeften van de gedetineerden. 

1 Eind 2020 zijn gedetineerden actief betrokken bij de organisatie, uitbouw en 

bekendmaking van hulp- en dienstverlening. 

± 

 Actie 1.1 We consulteren gedetineerden i.v.m. verschillende thema’s hulp- en 

dienstverlening. 

± 

Actie 1.2 We onderzoeken wat het aandeel is van anderstalige en buitenlandse 

gedetineerden aan het aanbod, wat hun noden zijn en hoe we hieraan 

tegemoet kunnen komen. 

± 

 

 

Strategische doelstelling: Er is continuïteit op het vlak van hulp- en dienstverlening in het traject 

voor, tijdens en na detentie. 

2 Eind 2020 zijn er meer organisaties betrokken op de hulp- en dienstverlening van 

gedetineerden. 

± 

 Actie 2.1 Aan de hand van de sociale kaart/ik kompas vrij gids maken we een 

inventaris van alle organisaties waar we contact mee willen opnemen. 

� 

Actie 2.2 We nemen actief contact op met deze organisaties en plannen een 

(eerste) verkennend overleg. 

� 

Actie 2.3 We bevragen organisaties welk engagement zij willen opnemen t.a.v. 

onze doelgroep. 

± 

Actie 2.4 We plannen infosessies voor gedetineerden samen met een aantal 

van deze organisaties. 

± 
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Strategische doelstelling: We versterken de samenwerking tussen de hulp- en dienstverleners en 

het penitentiair bewakingspersoneel met oog op een breder gedragen hulp- en 

dienstverleningsaanbod.  

3 Tegen eind 2020 zijn een aantal mogelijkheden verkend die bijdragen tot de 

samenwerking tussen hulp- en dienstverleners en het penitentiair 

bewakingspersoneel. 

± 

 Actie 3.1 We onderzoeken op welke overlegmomenten i.k.v. hulp- en 

dienstverlening penitentiair bewakingspersoneel kan aansluiten en onder welke 

(rand)voorwaarden. 

± 

Actie 3.2 We optimaliseren onze communicatiemiddelen. ± 

Actie 3.3 We verkennen de mogelijkheden van personeelsvergaderingen 

(georganiseerd door gevangenisdirectie) i.k.v. hulp- en dienstverlening. 

/ 

Actie 3.4 We optimaliseren onze onthaalprocedures voor nieuwe medewerkers. � 

Actie 3.5 We laten als hulp- en dienstverleners onze stem blijvend horen in het 

veranderingsproces rond ‘anders werken’ en de nieuwe dagindeling. 

� 

 

 

Visueel kan dit ook als volgt voorgesteld worden: 
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Participatie 

 

Strategische doelstellingStrategische doelstellingStrategische doelstellingStrategische doelstelling: : : : De participatie van De participatie van De participatie van De participatie van gedetineerden aan activiteiten is verbeterd en gedetineerden aan activiteiten is verbeterd en gedetineerden aan activiteiten is verbeterd en gedetineerden aan activiteiten is verbeterd en 

de activiteiten sluiten maximaal aan bij de behoeften van de gedetineerden.de activiteiten sluiten maximaal aan bij de behoeften van de gedetineerden.de activiteiten sluiten maximaal aan bij de behoeften van de gedetineerden.de activiteiten sluiten maximaal aan bij de behoeften van de gedetineerden.    

 

Doelstelling 1: Eind 2020 zijn gedetineerden actief betrokken bij de organisatie, uitbouw en 

bekendmaking van hulp- en dienstverlening. 

Actie 1.1: We consulteren gedetineerden i.v.m. verschillende thema’s hulp- en dienstverlening. 

 Duiding We willen de gedetineerden maximaal betrekken bij de organisatie en planning 

van het (groeps-)aanbod van hulp- en dienstverlening in de gevangenis van 

Dendermonde. We gaan blijvend op zoek naar goede methodieken, passend bij 

de werking en het publiek van een arresthuis. We denken bijv. aan 

focusgroepen.  

• Ad-hoc focusgroepen rond thema’s/domeinen H&DV (link ook met 

thema’s in dit actieplan!) met een wisselende samenstelling. 

• Oproep ruim op voorhand zodat de gedetineerden die geïnteresseerd 

zijn in het thema, zich kunnen opgeven voor de focusgroep 

• De timing en inhoud van deze focusgroepen per domein wordt op het 

CORT vastgelegd 

 Domein Domein overstijgend 

 Betrokkenen Alle leden van het CORT en beleidsteam 

 Trekker Niels Jans (Onderwijscoördinator, VOCVO) 

 Indicator(en) - Organisatie van minstens 3 focusgroepen per jaar, te starten in 2019 

- Verslagen van focusgroepen met oplijsting van de concrete voorstellen 

uit de groep. 

 Timing - Timing, inhoud en methodiek focusgroepen te bekijken op het CORT in 

periode september – december 2018 

- Organisatie eerste focusgroep begin 2019 

 Kosten Drukwerk om de focusgroepen bekend te maken bij de gedetineerden.  

Gerealiseerd? Deels 

Toelichting Specifiek rond de focusgroepen is het volgende gebeurd (verslagen zijn steeds 

op te vragen o.a. bij de BC): 

- In het najaar 2018 (6/11/2018) is op het CORT bekeken welke 

focusgroepen in 2019 zouden gerealiseerd worden: Drugs en Onderwijs; 

later op het jaar eventueel rond planning voor 2020 

- De focusgroep Drugs ging door op 16/04/2019. Hier op verder bouwend 

was een bevraging van enkele gedetineerden rond dit thema (face-to-

face, steekproef) voorzien maart-april 2020, maar omwille van de 

Corona crisis is dit na 2 gesprekken noodgedwongen stop gezet.  

- Een focusgroep Onderwijs ging tot op heden niet door (vnl. omwille van 

praktische en organisatorische redenen).  

- Ook voor de planning 2020 werd niet met een focusgroep gewerkt 

wegens niet tijdig genoeg ingepland. 

- Rond thema gezondheid stonden in maart – april 2020 enkele 

focusgroepen gepland (ism studenten Artevelde HS en ikv project 

‘Health on the move’) maar deze zijn eveneens omwille van de 

coronacrisis niet kunnen doorgaan. 
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- Vlak voor de 2e ‘lockdown’ (27/10/2020) hebben we nog een 

focusgroep specifiek rond informatiebrochures gezondheid kunnen 

laten doorgaan. Hieruit bleek (naast de inhoud rond gezondheid) dat er 

een grote nood is aan het kenbaar maken van hun mening, inspraak 

hebben, het gevoel hebben dat er naar hen geluisterd wordt, …  

Daarnaast zijn er verschillende andere stappen ondernomen in de geest van 

deze actie: 

- Maart 2018: interviews ikv FIP² project (zie actie 1.2) 

- Sinds september 2019 is er een CORT-fatik aangesteld (= hij helpt bij 

administratief werk bij Vlaamse Gemeenschap en bij de bib). Samen 

met de sportfatik (= praktische ondersteuning bij de sportlessen) neemt 

deze deel aan aan deel van de CORT-vergaderingen (hierover verscheen 

een artikel in tijdschrift Fatik). Op die manier proberen we de stem van 

gedetineerden te beluisteren en inspraak te geven.  

Aangezien deze vergaderingen sinds de corona uitbraak in maart 2020 

veelal online doorgaan, kunnen de fatikken helaas niet meer aansluiten. 

We spreken hen wel aan over de inhoud van de vergadering ervoor en 

erna om zo ook hun input blijvend te bevragen.  

- Thema participatie (cf. Europees project DRA) stond geagendeerd op 

een CORT in het voorjaar 2020 (uitgesteld naar juni 2021 wegens 

Corona crisis). Dit met als doel verdere acties hierrond te bepalen.  

- Tijdens de Corona crisis in het voorjaar 2020 is de directie verschillende 

keren met een gevarieerde groep van gedetineerden in overleg gegaan. 

Dit om initiatieven af te toetsen, hun zorgen te beluisteren, nieuwe 

richtlijnen toe te lichten, etc.  

Knelpunten? - Samenstelling van de (focus)groep: wie bevraag je, hoe zorg je voor een 

goede mix of representatieve groep? Ook taal zorgt voor een extra 

uitdaging. 

- Het grote verloop: de mensen die we bevragen zijn vaak al terug weg 

tegen het moment een aanbod kan opstarten. Hoe zorgen we dus voor 

een representatieve groep?  

- Van zodra er moeilijkheden opduiken (bijv personeelstekort) is dit iets 

dat (te) ‘makkelijk’ opschuift.  

Verderzetting? Voorlopig kunnen we nog geen groepen terug samenbrengen. We blijven de 

fatikken betrekken en bevragen, dit is het minimale. Wanneer we opnieuw 

groepen kunnen samenbrengen hopen we hier een doorstart mee te maken en 

dit verder in te bedden in de werking van H&DV in de gevangenis. Dit wordt 

meegenomen in de besprekingen voor het nieuwe actieplan.  

 

Doelstelling 1: Eind 2020 zijn gedetineerden actief betrokken bij de organisatie, uitbouw en 

bekendmaking van hulp- en dienstverlening. 

Actie 1.2: We onderzoeken wat het aandeel is van anderstalige en buitenlandse gedetineerden aan 

het aanbod, wat hun noden zijn en hoe we hieraan tegemoet kunnen komen. 

 Duiding Anderstalige gedetineerden vormen een groep die vaak uitgesloten wordt van 

het groepsaanbod omwille van de taalbarrière. Het is bijvoorbeeld voor 

anderstalige gedetineerden niet mogelijk om het groepsaanbod van onderwijs 

te volgen, behalve lessen Nederlands. Daarnaast bekijken we hoe we meer 

cultuur-sensitief kunnen werken met gedetineerden met een buitenlandse 

nationaliteit. We doen dit op basis van de resultaten van het FIP² onderzoek dat 

onder andere in Dendermonde werd gevoerd. 
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• We volgen de resultaten van het FIP² onderzoek op dat in 

Dendermonde werd gevoerd a.d.h.v. een presentatie van de 

onderzoekers. We bekijken wat de noden van deze doelgroepen zijn. 

• We verkennen welke acties we aan de resultaten van dit onderzoek 

kunnen koppelen en hoe we ons aanbod op deze doelgroep kunnen 

afstemmen.  

 Domein Domein overstijgend 

 Betrokkenen Alle leden van het CORT 

 Trekker Niels Jans (Onderwijscoördinator, VOCVO) 

 Indicator(en) - Presentatie en bespreking van de resultaten van het FIP² project op het 

beleidsteam en op het CORT 

- Analyse van de conclusies van het onderzoek, verkenning van de acties 

die we voor Dendermonde kunnen verbinden aan de bevindingen van 

het project en bijbehorend verslag. 

- Actieplan op maat van Dendermonde 

 Timing - Presentatie resultaten: najaar 2018 

- Analyse: voorjaar 2019 

- Opmaak actieplan: zomer/najaar 2019 

 Kosten Voorlopig geen, afhankelijk van de acties die hier uit verder vloeien kan er wel 

een kost zijn. 

Gerealiseerd? Deels 

Toelichting Er werd verschillende keren tijd voorzien om een stand van zaken van het 

onderzoek toegelicht te krijgen en te bespreken: 

- 06/02/2018: voorstelling van het onderzoek + voorjaar: uitvoeren van 

de interviews met gedetineerden 

- 30/01/2019: tussentijdse resultaten 

- 25/11/2019: tussentijdse resultaten 

- 17/12/2020: doctoraatsonderzoek ontvangen 

Een doorgedreven analyse noch opmaak actieplan werd gerealiseerd.  

Knelpunten? Niet voldoende als prioriteit beschouwd 

Verderzetting? We wachten nog op de eindpresentatie (mei 2021). Een belangrijke conclusie 

(of bevestiging) is dat lessen Nederlands absoluut noodzakelijk zijn, waar we 

dan ook voor blijven ijveren.  

Ook het thema ‘Taaltoegankelijkheid’ is hierdoor meer bovenaan de agenda 

gekomen en daar zullen we o.a. in het CORT mee aan de slag gaan.  
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Link binnen-buiten 

 

Strategische doelstelling: Strategische doelstelling: Strategische doelstelling: Strategische doelstelling: Er is continuïteit op het vlak van hulpEr is continuïteit op het vlak van hulpEr is continuïteit op het vlak van hulpEr is continuïteit op het vlak van hulp----    en dienstverlening in het en dienstverlening in het en dienstverlening in het en dienstverlening in het 

traject voor, tijdens en na detentie. traject voor, tijdens en na detentie. traject voor, tijdens en na detentie. traject voor, tijdens en na detentie.     

 

Doelstelling 2: Eind 2020 zijn er meer organisaties betrokken op de hulp- en dienstverlening van 

gedetineerden. 

Actie 2.1: Aan de hand van de sociale kaart/ik kompas vrij gids maken we een inventaris van alle 

organisaties waar we contact mee willen opnemen. 

 Duiding We willen graag meer partners betrekken bij de hulp- en dienstverlening van 

gedetineerden. We vertrekken vanuit de sociale kaart en/of de ‘ik kompas vrij 

gids’ om te bepalen welke organisaties we zullen contacteren (huidige hiaten). 

Dit alles met de bedoeling om gedetineerden sterker te maken ifv de overgang 

van binnen naar buiten de gevangenis. 

 Domein Domein overstijgend 

 Betrokkenen Beleidsteam, CORT 

 Trekker Tinneke Voets (Teamverantwoordelijke JWW, CAW) 

 Indicator(en) Lijst met aantal organisaties die we zullen contacteren. 

 Timing Voorjaar 2019 

 Kosten / 

Gerealiseerd? Ja 

Toelichting Team JWW heeft een oplijsting gemaakt van potentiële partners, organisaties, 

… Dit document werd besproken op het Beleidsteam van 21/06/2019. 

Uiteraard blijft dit een dynamisch gegeven en kan dit steeds worden 

bijgestuurd, aangevuld, … Afhankelijk van de noden. 

Knelpunten? /  

Verderzetting? Zie actie 2.2 en 2.3 

 

Doelstelling 2: Eind 2020 zijn er meer organisaties betrokken op de hulp- en dienstverlening van 

gedetineerden. 

Actie 2.2: We nemen actief contact op met deze organisaties en plannen een (eerste) verkennend 

overleg. 

 Duiding We contacteren de organisaties en plannen een (eerste) verkennend overleg. 

Tijdens dit overleg informeren we hen over de werking van de gevangenis, 

doelgroep en de werking van hulp- en dienstverlening. We hebben tijdens dit 

overleg ook extra aandacht voor ‘de first offenders’ en wat het aanbod naar hen 

toe kan zijn.  

 Domein Domein overstijgend 

 Betrokkenen Beleidsteam, CORT, de gecontacteerde organisaties 

 Trekker Tinneke Voets (Teamverantwoordelijke JWW, CAW) en Annelies Jans 

(Beleidscoördinator, Vlaamse Gemeenschap) 

 Indicator(en) - Aantal keer dat er verkennend overleg heeft plaatsgevonden. 

- Verslaggeving van dit overleg. 

 Timing September 2019 – februari 2020 

 Kosten Eventuele verplaatsing- en vervoersonkosten, kopieerwerk (info ivm 

gevangenis, populatie, …) 

Gerealiseerd? Grotendeels 
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Toelichting Overleg met? 

- Netwerk wonen (JWW, PSD, BC, Directie – 13/05/2019) 

- CM (OO – 23/10/2019) 

- Dienst belastingen ifv invullen belastingsbrieven (OO - najaar 2019) 

- Huis van het Kind en Kind en Gezin (OO –14/01 en 02/07/2020) 

- Gezinsbond (OO – 14/01/2020) 

- Men engage (vzw Zijn) (OO – 14/01/2020) 

- Overleg Stadbestuur ikv meerjarenbeleidsplanning (BC – 15/10/2019) 

- ESF project Jobroad en ESF project LIO werden opgestart 

- De Kiem ikv vormingsprogramma (BC, Directie – overleg voorjaar 2020, 

uitvoering najaar 2020) 

Knelpunten?  /  

Verderzetting? Vanuit het CORT en de verschillende organisaties reeds werkzaam in de 

gevangenis blijven we zoeken naar geschikte samenwerkingspartners, zeker 

waar er nog hiaten zijn, zoals bijv. rond drughulpverlening.  

 

Doelstelling 2: Eind 2020 zijn er meer organisaties betrokken op de hulp- en dienstverlening van 

gedetineerden. 

Actie 2.3: We bevragen organisaties welk engagement zij willen opnemen t.a.v. onze doelgroep. 

 Duiding We contacteren alle organisaties opnieuw na het verkennend overleg om te 

horen in welke mate er bereidheid is om zich te engageren t.a.v. onze 

doelgroep.  We proberen te komen tot samenwerking tijdens detentie. 

 Domein Domein overstijgend 

 Betrokkenen Beleidsteam, CORT, de gecontacteerde organisaties 

 Trekker Tinneke Voets (Teamverantwoordelijke JWW, CAW) en Annelies Jans 

(Beleidscoördinator, Vlaamse Gemeenschap) 

 Indicator(en) - Aantal organisaties die een engagement willen opnemen zijn gekend 

- Het engagement is neergeschreven (verslag) 

 Timing Maart 2020 – september 2020 

 Kosten / 

Gerealiseerd? Grotendeels 

Toelichting Samenwerking werd opgestart met: 

- Huis van het Kind 

- CM 

- Jobroad 

- LIO 

- Eerste keer een vorming ‘Drugs de Baas’ ism De Kiem 

Knelpunten? / 

Verderzetting? De samenwerking wordt continu geëvalueerd. Organisaties zijn ook steeds in 

evolutie en de impact van de corona crisis zal zich zeker ook nog laten voelen. 

We blijven streven naar inhoudelijke samenwerkingen met een meerwaarde 

voor onze doelgroep en dit zal dan ook in het nieuwe actieplan verder mee aan 

bod komen.  
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Doelstelling 2: Eind 2020 zijn er meer organisaties betrokken op de hulp- en dienstverlening van 

gedetineerden. 

Actie 2.4: We plannen infosessies voor gedetineerden samen met een aantal van deze organisaties. 

 Duiding De samenwerking met deze organisaties wordt verder uitgewerkt. Met de 

organisaties die een engagement willen aangaan, worden (o.a. of bijv.) 

infosessies voor gedetineerden gepland. 

 Domein Domein overstijgend 

 Betrokkenen Beleidsteam, CORT, de gecontacteerde organisaties 

 Trekker Organisatie-ondersteuner CAW Oost-Vlaanderen 

 Indicator(en) Aantal infosessies die er voor gedetineerden zijn gepland. 

 Timing Vanaf september 2020 

 Kosten Onkosten per infosessie 

Gerealiseerd? Vroeger mee gestart, maar omwille van corona minder dan voorzien uitgevoerd 

Toelichting Infosessie: 

- “Op vrije voeten” – Sociaal Huis (3/05/2018; 21/03/2019) 

- Slaap – ism Sint Blasius ziekenhuis (23/10/2018; 10/10/2019) 

- Positief Denken - ism zelfstandige (19/12/2018) 

- Gokken – ism CGG Waas-en-Dender (20/12/2018; 31/11/2019) 

- Budget – ism CAW (16/05/2019 – gepland maar geannuleerd wegens 

personeelstekort in de gevangenis) 

- Gezond sporten – ism DRA (21/05/2019) 

- Seksualiteit – ism zelfstandige (23/05/2019; 19/09/2019) 

- Tabacoloog – ism Logo Dender (31/05/2019) 

- Rond verslaving + getuigenis/ervaringsdeskunidge – ism N.A. 

(11/06/2019) 

- Fair Trade, chocolade – ism de Wereldwinkel (9/10/2019) 

- Werking Justitiehuis (25/11/2019) 

Ingepland maar niet doorgegaan wegens corona: Sociaal Huis, slaap, Krok 

Gezond, seksualiteit, positief denken, budget, Justitiehuis) 

Knelpunten? De planning, budgetten ed waren goed voorzien, maar vnl door corona veel 

moeten annuleren.  

Verderzetting? Dit wordt verder opgenomen in de besprekingen van het nieuwe actieplan. 
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Samenwerking Vlaamse Gemeenschap - Justitie 

 

Strategische doelstelling: We versterken de samenwerking tussen de hulpStrategische doelstelling: We versterken de samenwerking tussen de hulpStrategische doelstelling: We versterken de samenwerking tussen de hulpStrategische doelstelling: We versterken de samenwerking tussen de hulp----    en dienstverleners en dienstverleners en dienstverleners en dienstverleners 

en het penitentiair bewakingspersoneel met oog op een breder gedragen hulpen het penitentiair bewakingspersoneel met oog op een breder gedragen hulpen het penitentiair bewakingspersoneel met oog op een breder gedragen hulpen het penitentiair bewakingspersoneel met oog op een breder gedragen hulp----    en en en en 

dienstverleningsaanbod. dienstverleningsaanbod. dienstverleningsaanbod. dienstverleningsaanbod.     
 

Doelstelling 3: Tegen eind 2020 zijn een aantal mogelijkheden verkend die bijdragen tot de 

samenwerking tussen hulp- en dienstverleners en het penitentiair bewakingspersoneel. 

Actie 3.1: We onderzoeken op welke overlegmomenten i.k.v. hulp- en dienstverlening penitentiair 

bewakingspersoneel kan aansluiten en onder welke (rand)voorwaarden. 

 Duiding We missen op dit moment een stuk begrip en betrokkenheid tussen het werk 

van hulp- en dienstverleners en penitentiair bewakingspersoneel. Er is heel wat 

overleg en er zijn verschillende fora, maar waar de kruisbestuiving niet altijd 

voorzien is. Terwijl dat net een goede manier kan zijn om mekaars werking te 

(leren) kennen, rekening te houden met verschillende perspectieven en 

belangen, gemeenschappelijkheden zichtbaar te maken, etc. We denken dat we 

nog kansen missen op deze manier, en willen dus uitzoeken waar we beambten 

meer kunnen betrekken volgens interesse, mogelijkheden, …  

 Domein Domein overstijgend 

 Betrokkenen Beleidsteam, CORT, Directie en PA’s 

 Trekker Sabine De Bock (Cultuurfunctionaris, De Rode Antraciet vzw) 

 Indicator(en) - Oplijsting van (rand)voorwaarden (bijv. tijdens diensturen of niet) 

- Overzicht van overlegfora (met doel, deelnemers, etc.) waar beambten 

aan kunnen deelnemen 

- Verslag van een bespreking hierover op een directie-PA overleg 

 Timing Voor de zomer van 2019 

 Kosten / 

Gerealiseerd? Deels 

Toelichting Indicatoren zoals hierboven beschreven zijn niet uitgevoerd.  

Wel zien we meer samenwerking in een aantal overlegfora: 

- Het Beleidsteam werd geëvalueerd (BT 29/03/2019) en naar aanleiding 

daarvan wordt de PA sindsdien ook uitgenodigd 

- WG Welzijn & Gezondheid: aanwezigheid van directie, een PA en enkele 

beambten 

- WG DSO: aanwezigheid van enkele beambten 

- Stuurgroep Drugs: aanwezigheid van enkele beambten 

- Sfeercomité: ad hoc overleg met oa enkele beambten, PSD, … 

N.a.v. corona crisis zijn deze processen een stuk stil gevallen. Waar thuiswerk en 

digitaal overleg voor hulp- en dienstverleners de norm is gedurende een hele 

periode, is dat voor het bewakend kader niet mogelijk. Er wordt wel gestreefd 

naar overleg (bijv standpunten beambten op voorhand bevragen om dan mee 

te nemen in het online overleg).  

Knelpunten? Het trekken van deze actie bleek niet eenvoudig voor de cultuurfunctionaris, 

o.a. omwille van een beperkte aanwezigheid in de gevangenis (1 d/week), zelf 

niet aanwezig zijn op de verschillende genoemde fora, etc. Misschien was ook 

meer afstemming met directie en PA’s nodig om bijv. te bekijken hoeveel uren 

een beambte binnen zijn/haar werktijd aan overleg kan en mag spenderen (cf. 

randvoorwaarden).  

Verderzetting? Wordt meegenomen in het nieuwe actieplan 
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Doelstelling 3: Tegen eind 2020 zijn een aantal mogelijkheden verkend die bijdragen tot de 

samenwerking tussen hulp- en dienstverleners en het penitentiair bewakingspersoneel. 

Actie 3.2: We optimaliseren onze communicatiemiddelen. 

 Duiding Er bestaan reeds een aantal manieren om informatie vanuit de hulp- en 

dienstverlenende diensten over te brengen naar het bewakingspersoneel. Toch 

denken we dat deze nog beter aangewend kunnen worden. We willen dus 

onderzoeken hoe we ze nog beter kunnen inzetten. Dit bijv. door een aantal 

beambten hierover eens te bevragen.  

We denken dan aan de Nieuwsflash, de wie-is-wie affiche, de boekjes met het 

aanbod erin.  

Wanneer in de loop van de periode van dit actieplan de 7e sectie zal openen (= 

administratieve gang met o.a. leslokaal en nieuwe gesprekslokalen), kunnen we 

dit eveneens aanwenden om communicatie en bekendmaking te optimaliseren 

 Domein Domein overstijgend 

 Betrokkenen Beleidsteam, CORT, hulp- en dienstverleners, enkele beambten 

 Trekker Carlos Da Gloria De Sousa (Bibconsulent, Stad Dendermonde) 

 Indicator(en) - Communicatieplan m.b.t. bovengenoemde communicatiemiddelen 

- Makkelijk hanteerbare sjablonen voor bijv. de Nieuwsflash 

 Timing Najaar 2018 

 Kosten Drukwerk 

Gerealiseerd? Deels 

Toelichting Een communicatieplan werd niet opgemaakt, er zijn wel enkele sjablonen in 

gebruik gebracht (wie-is-wie affiche, Nieuwsflash, activiteitenboekje).  

Op den Bis werd een folderrek geplaatst en prikborden opgehangen in de 

wachtzalen.  

OO zorgt voor instructies aan de CORT-fatik om de info daar up to date te 

houden. 

Deze actie ligt al even stil omdat de trekker van deze actie uit dienst getreden is 

in juli 2019. Pas in oktober 2020 is een opvolgster in dienst getreden.  

Knelpunten? Een trekker die ziek valt en uit dienst gaat, waarbij vervanging op zich laat 

wachten… Hoe vang je dit op? Afspraken maken ifv volgend actieplan? 

Verderzetting? Voorlopig niet als specifieke actie, we doen verder met de bestaande middelen.  

 

Doelstelling 3: Tegen eind 2020 zijn een aantal mogelijkheden verkend die bijdragen tot de 

samenwerking tussen hulp- en dienstverleners en het penitentiair bewakingspersoneel. 

Actie 3.3: We verkennen de mogelijkheden van personeelsvergaderingen (georganiseerd door 

gevangenisdirectie) i.k.v. hulp- en dienstverlening. 

 Duiding Nu en dan worden er personeelsvergaderingen georganiseerd door de 

gevangenisdirectie, waarbij ze ieder personeelslid bereiken. Mogelijks ligt daar 

een kans/opportuniteit om een thema m.b.t. hulp- en dienstverlening op de 

agenda te zetten, gezamenlijke onderwerpen te agenderen, of in interactie te 

gaan, en zo ineens het volledige personeelskader te bereiken.  

 Domein Domein overstijgend 

 Betrokkenen Beleidsteam, Directie 

 Trekker Vanessa Bury (Inrichtingshoofd, FOD Justitie) 

 Indicator(en) - Info over de personeelsvergaderingen (timing, inhoud, frequentie, …) 

- Verslag van bespreking/verkennen mogelijkheden i.k.v. hulp- en 

dienstverlening 

 Timing Voorjaar 2019 
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 Kosten / 

Gerealiseerd? Neen 

Toelichting Vanessa Bury is vertrokken als Inrichtingshoofd nog voor het aan de orde was te 

bekijken of er een personeelsvergadering kon plaats vinden, en of daarbij vanuit 

H&DV iets op de agenda kon gezet worden.  

Knelpunten? Idem als bij 3.2: trekker die wegvalt – hoe ondervangen? 

Verderzetting? We gaan hier voorlopig niet verder op inzetten. Maar eerder blijvend zoeken 

naar en inzetten op goede communicatie vanuit onze diensten naar het 

penitentiair personeel. Bijv. via de Nieuwsflash.  

 

Doelstelling 3: Tegen eind 2020 zijn een aantal mogelijkheden verkend die bijdragen tot de 

samenwerking tussen hulp- en dienstverleners en het penitentiair bewakingspersoneel. 

Actie 3.4: We optimaliseren onze onthaalprocedures voor nieuwe medewerkers. 

 Duiding We bedoelen hiermee twee onthalen: 

1) Onthaal van een nieuwe medewerker hulp- en dienstverlening 

(introductiemap op punt zetten, meedraaien in shift bij beambten, …) 

2) Onthaal van nieuwe medewerkers bij FOD Justitie in onze gevangenis 

(info over hulp- en dienstverlening bundelen, duidelijke procedure, …) 

 Domein Domein overstijgend 

 Betrokkenen Beleidsteam, Directie, PA’s 

 Trekker Annelies Jans (Beleidscoördinator, Vlaamse Gemeenschap) 

 Indicator(en) - Vernieuwde introductiemap voor hulp- en dienstverleners met duidelijk 

omschreven procedure 

- Introductiemap inzake hulp- en dienstverlening voor nieuw personeel 

FOD Justitie met duidelijk omschreven procedure 

 Timing Najaar 2018 

 Kosten Drukwerk 

Gerealiseerd? Ja 

Toelichting Er werd voorbereidend werk gedaan door de BC. Dit werd besproken op het 

Beleidsteam van 7/12/2018. De procedure en documenten werden daarna op 

punt gezet.  

De BC heeft begin 2020 een overzicht voor zichzelf aangemaakt met wie welke 

stappen van de procedure reeds doorlopen heeft.  

Begin 2020 werd een eerste keer intern een opleiding georganiseerd voor de 

nieuw gestarte beambten. Het luikje H&DV kreeg daar ook een plaats (gegeven 

enkel door de PA omwille van de Corona crisis) 

Knelpunten? Het inplannen van een rondleiding en een shift meedraaien verdienen meer 

aandacht.  

Verderzetting? Begin 2021 werd de procedure bovenlokaal gestroomlijnd. De lokale procedure 

moet hier opnieuw op afgestemd worden (vnl. actualisatie + aanpassen van 

enkele documenten). De BC zal dit op zich nemen ism het CORT.  

 

Doelstelling 3: Tegen eind 2020 zijn een aantal mogelijkheden verkend die bijdragen tot de 

samenwerking tussen hulp- en dienstverleners en het penitentiair bewakingspersoneel. 

Actie 3.5: We laten als hulp- en dienstverleners onze stem blijvend horen in het veranderingsproces 

rond ‘anders werken’ en de nieuwe dagindeling. 

 Duiding Sinds de hele operatie ‘anders werken’ bij FOD Justitie zijn er een aantal 

wijzigingen doorgevoerd of nog voorzien. Een aantal werkposten werden anders 

bedeeld of ingezet, avondaanbod H&DV moest worden stopgezet, er komt een 
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administratieve sectie (gesprekslokalen ed) en een nieuwe dagindeling. 

Allemaal zaken met grote impact op hulp- en dienstverlening. We willen 

blijvend betrokken zijn bij en een stem hebben in dit (veranderings)proces.  

 Domein Domein overstijgend 

 Betrokkenen Beleidsteam, Directie, alle hulp- en dienstverleners, alle medewerkers van FOD 

Justitie gevangenis Dendermonde 

 Trekker Annelies Jans (Beleidscoördinator, Vlaamse Gemeenschap) 

 Indicator(en) - Verslagen van overleg m.b.t. deze thematiek (Beleidsteam, directie-PA 

overleg, …) 

- Hulp- en dienstverlening is mee ingeschreven in de plannen, 

dagindeling, etc.  

 Timing Doorheen het hele actieplan 

 Kosten / 

Gerealiseerd? Ja 

Toelichting De H&DV werd bij monde van de BC betrokken in het hele proces rond anders 

werken. Voornamelijk rond de operationalisering van ‘den Bis’ was er blijvend 

overleg met directie en PA’s.  

Het item ‘avondactiviteiten’ kwam aan bod maar bleek moeilijk te liggen. 

Verdere analyse is noodzakelijk. 

In de loop van 2020 werd het personeelskader aangevuld, maar toen gooide 

corona roet in het eten. Er bleef wel overleg rond bijv. het gebruik van de 

gesprekslokalen. 

Knelpunten? Tekorten bij bewakend kader hebben een grote impact, vooral het 

onvoorspelbare karakter ervan. Dit hypothekeert een goede uitrol van het 

anders werken.  

Verderzetting? Anders werken is volledig geïmplementeerd. We kunnen deze actie dus 

afronden.  
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Afsluitend 

 

Algemeen dienen we hier de opmerking herhalen dat de corona crisis heel wat impact gehad heeft 

op de uitvoering van dit actieplan. Niet alleen naar timing en mogelijkheden (bijv. in het hulp- en 

dienstverleningsaanbod), maar ook globaal op een aantal processen. Een neveneffect is bijv. dat, 

door het verplicht thuiswerken (wat mogelijk is voor een aantal Vlaamse partners maar niet voor alle 

collega’s van Justitie), we soms naast mekaar werkten en we meer op zoek moesten gaan naar 

verbinding. Ook het feit dat overleg voor een groot stuk teruggeplooid was op digitaal overleg, maakt 

dat bijv. een Adjudant afhaakte voor het Beleidsteam. Met deze impact en een mogelijks nieuwe 

realiteit (het ‘nieuwe normaal’?) moeten we nu verder aan de slag. 

Wat we met dit actieplan zeker ook geleerd hebben, is om meer stil te staan bij de rol van een 

‘trekker’ van een doelstelling of actie. We zijn in de situatie beland waarbij een ‘trekker’ ofwel 

(langdurig) ziek werd, uitviel ofwel van job of dienst veranderde, waardoor het uitvoeren van de actie 

in het gedrang kwam. Het Beleidsteam of de organisatie in kwestie heeft dit niet automatisch 

overgenomen of naar een back-up gezocht. Dit was zeker voor verbetering vatbaar. Daarnaast 

moeten we meer duiden wat we van deze rol verwachten. Dit zodat organisaties en medewerkers 

vooraf beter kunnen inschatten of ze deze effectief op zich kunnen en willen nemen.   

We hebben ook gemerkt dat we voor sommige doelstellingen of acties misschien iets te veel 

afhankelijk waren van anderen (bijv. actie 3.3 rond personeelsvergaderingen). Voor de opmaak van 

het nieuwe actieplan zullen we bewust kiezen voor zaken die we zo veel als mogelijk zelf in de hand 

hebben. 

Met betrekking tot het thema participatie is de vaststelling dat we overtuigd zijn van het belang om 

hier blijvend op in te zetten, maar dat we in praktijk toch een zekere rem of belemmering voelen. We 

laten ons nog te veel hinderen door praktische zaken (verloop in een arresthuis, hoe verschillende 

(profielen van) personen bereiken, wat met de verschillende taal, etc.) en het staat -als het er op 

aankomt- blijkbaar nog niet voldoende hoog in onze agenda’s. We nemen dit zeker mee naar ons 

volgende actieplan! 

Rond het thema ‘Binnen-Buiten’ valt vooral op hoe ons netwerk steeds in beweging is en 

voortdurend verandert. Waar het ene moment de ene partner prominenter aanwezig is, kan dat op 

een ander moment een heel andere partner zijn. Dit houdt het natuurlijk boeiend en maakt ook dat 

er opportuniteiten en nieuwe samenwerkingen gecreëerd worden. Globaal zien we het als een 

positieve evolutie dat er vanuit ‘binnen de muren’ steeds meer ‘uitgebroken’ wordt en breder 

nagedacht wordt over samenwerkingen in functie van ‘buiten de muren’.  

Tot slot was er nog als thema ‘samenwerking met Justitie’. Als een zeer belangrijke partner in ons 

netwerk vinden we het belangrijk én noodzakelijk om hier blijvend op in te zetten en in te investeren, 

en dit in alle geledingen (van directie tot beambte op sectie tot boekhouding en PSD). Dit met oog op 

het opzetten van een zinvol aanbod hulp- en dienstverlening voor de gedetineerden. Want daar doen 

we het tenslotte voor.  

We staan opnieuw voor een reeks uitdagingen en een boeiende periode, die zich ongetwijfeld zal 

vertalen in nieuwe doelstellingen en acties om samen aan te werken.  



Bijlage 3: Globaal overzicht Doelstellingen Actieplan 2021 -2023 

STRAP SD 2: Alle Vlaamse beleidsdomeinen zetten 

maximaal in op hulp- en dienstverlening, en in het 

bijzonder op onderwijs, werk, welzijn, geestelijke 

gezondheidszorg en wonen, aan gedetineerden om re-

integratie te bevorderen, zodoende ook recidive te 

beperken en nieuwe slachtoffers te voorkomen. 

STRAP SD 3: We besteden binnen de 

hulp- en dienstverlening bijzondere 

aandacht aan 4 specifieke 

doelgroepen (zie STRAP)  

STRAP SD 4: We zetten in op de 

overgang van het leven binnen en 

buiten de gevangenis zodat de 

gedetineerde het traject dat hij 

binnen de gevangenis heeft opgezet, 

kan verderzetten na zijn vrijlating en 

omgekeerd. 

STRAP SD 5: We zetten in op 

(hernieuwde en) versterkte 

samenwerking en 

organisatievormen om te komen 

tot een hulp- en 

dienstverleningsaanbod op maat 

voor elke gedetineerde. 

ONTHAAL PARTICIPATIE AANBOD OP MAAT BINNEN-BUITEN SAMENWERKING MET JUSTITIE 

Zie SD 2 STRAP SD 2: Participatie van 

gedetineerden maakt een 

volwaardig deel uit van 

het hulp- en 

dienstverleningsbeleid in 

de gevangenis van 

Dendermonde. 

SD 3: Er is een hulp- en 

dienstverleningsaanbod op maat 

(multidisciplinair) voor alle 

gedetineerden in onze gevangenis.  

SD 4: Er is een zo naadloos 

mogelijke overgang op alle vlakken 

van hulp- en dienstverlening, zowel 

van buiten naar binnen, als van 

binnen naar buiten, als bij binnen-

binnen.  

SD 5: We versterken de 

samenwerking tussen de hulp- en 

dienstverleners en het personeel 

van DG Epi met oog op een breder 

gedragen hulp- en 

dienstverleningsaanbod. 

OD 1.1: Tegen eind 2023 

krijgt elke nieuwe 

gedetineerde bij het 

binnenkomen in de 

gevangenis informatie 

over hulp- en 

dienstverlening. 

Acties 1.1.1 en 1.1.2 

 

 

OD 2.1: Tegen eind 2023 is 

de mogelijkheid om met 

gedetineerden als buddy’s 

i.f.v. onthaal te werken, 

verkend en uitgetest. 

Acties 2.1.1 en 2.1.2 

 

OD 2.2: Tegen eind 2023 is 

de functie van CORT-fatik 

verder uitgebouwd.  

Acties 2.2.1 en 2.2.2 

 

OD 2.3: Domeinspecifiek 

Actiefiches Bibliotheek 

2.3.1, 2.3.2 en 2.3.3 

OD 3.1: Tegen eind 2023 is er een 

verbeterde coördinatie en 

afstemming tussen de verschillende 

diensten (‘optimaal schakelen’) met 

een verbeterde kennis van mekaar 

en mekaars werking. 

Acties 3.1.1 en 3.1.2 
 

Specifieke doelgroepen (cf. STRAP) 

OD 3.2: Geradicaliseerden 

Acties 3.2.1 en 3.2.2 
 

OD 3.3: Gedetineerden met een 

psychische/psychiatrische 

problematiek  

Acties 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 en 3.3.4 
 

OD 3.4: daders van seksueel geweld 

en intrafamiliaal geweld. 

Acties 3.4.1, 3.4.2 en 3.4.3 

OD 4.1: Tegen eind 2023 is er een 

verbeterde coördinatie en 

afstemming met diensten buiten de 

gevangenismuren.  

Acties 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 

4.1.6 en 4.1.7 

 

 

OD 5.1: Tegen eind 2023 voorzien 

we vanuit H&DV voor de beambten 

op de Bis de nodige ondersteuning 

om de H&DV zo vlot mogelijk te 

laten plaats vinden.  

Acties 5.1.1 

 

OD 5.2: Alle H&DV’ers dragen hun 

steentje bij tot het laten kennis 

maken van nieuwe beambten met 

onze H&DV. 

Acties 5.2.1 

 

OD 5.3: We zijn als H&DV’ers 

betrokken in het proces naar de 

opstart van de nieuwe gevangenis 

in Dendermonde. 

Acties 5.3.1 
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Bijlage 4: Actiefiches Actieplan 2021 -2023 

 

1. FICHES ONTHAAL 35 

OD 1.1: Tegen eind 2023 krijgt elke nieuwe gedetineerde bij het binnenkomen in de 

gevangenis informatie over hulp- en dienstverlening. 35 

2. FICHES PARTICIPATIE 38 

SD2: Participatie van gedetineerden maakt een volwaardig deel uit van het hulp- en 

dienstverleningsbeleid in de gevangenis van Dendermonde. 38 

OD 2.1: Tegen eind 2023 is de mogelijkheid om met gedetineerden als buddy’s i.f.v. onthaal 

te werken verkend en uitgetest. 38 

OD 2.2: Tegen eind 2023 is de functie van CORT-fatik verder uitgebouwd. 39 

OD 2.3: Domeinspecifieke acties: Actiefiches bibliotheek 41 

3. FICHES AANBOD OP MAAT 44 

SD 3: Er is een hulp- en dienstverleningsaanbod op maat (multidisciplinair) voor alle 

gedetineerden in onze gevangenis. 44 

OD 3.1: Tegen eind 2023 is er een verbeterde coördinatie en afstemming tussen de 

verschillende diensten (‘optimaal schakelen’) met een verbeterde kennis van mekaar en 

mekaars werking. 44 

OD 3.2: Specifieke doelgroepen (cf. STRAP): Geradicaliseerden 45 

OD 3.3: Specifieke doelgroepen (cf. STRAP): Gedetineerden met een 

psychische/psychiatrische problematiek (incl. verslaving en geïnterneerden) 46 

OD 3.4: Specifieke doelgroepen (cf. STRAP): Daders van intrafamiliaal en seksueel geweld 50 

4. FICHES BINNEN-BUITEN 52 

SD 4: Er is een zo naadloos mogelijke overgang op alle vlakken van hulp- en dienstverlening, 

zowel van buiten naar binnen, als van binnen naar buiten, als bij binnen-binnen. 52 

OD 4.1: Tegen eind 2023 is er een verbeterde coördinatie en afstemming met diensten buiten 

de gevangenismuren. 52 

5. FICHES SAMENWERKING MET JUSTITIE 56 

SD 5: We versterken de samenwerking tussen de hulp- en dienstverleners en het personeel van 

DG Epi met oog op een breder gedragen hulp- en dienstverleningsaanbod. 56 

OD 5.1: Tegen eind 2023 voorzien we vanuit H&DV voor de beambten op de Bis de nodige 

ondersteuning om de H&DV zo vlot mogelijk te laten plaats vinden. 56 

OD 5.2: Alle H&DV’ers dragen hun steentje bij tot het laten kennis maken van nieuwe 

beambten met onze H&DV. 57 

OD 5.3: We zijn als H&DV’ers betrokken in het proces naar de opstart van de nieuwe 

gevangenis in Dendermonde. 58 
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1. FICHES ONTHAAL 

OD 1.1: Tegen eind 2023 krijgt elke nieuwe gedetineerde bij het binnenkomen in de gevangenis 

informatie over hulp- en dienstverlening. 

Acties 1.1.1 en 1.1.2 

Doelstelling: 

OD 1.1: Tegen eind 2023 krijgt elke binnenkomende gedetineerde uitleg over de werking van 

HD&V in de gevangenis. 

Link met STRAP 2020-2025: 

SD2: Alle Vlaamse beleidsdomeinen zetten maximaal in op hulp- en dienstverlening, en in het 
bijzonder op onderwijs, werk, welzijn, geestelijke gezondheidszorg en wonen, aan gedetineerden 
om re-integratie te bevorderen, zodoende ook recidive te beperken en nieuwe slachtoffers te 
voorkomen. 
=> Om aan deze strategische doelstelling tegemoet te komen, is het belangrijk dat de 
gedetineerden bij aanvang van hun detentie op de hoogte zijn van de verschillende diensten en 
het aanbod van HD&V in de gevangenis van Dendermonde. 
Onder O.D 2.3 wordt verder gespecificeerd dat we investeren in de (psychosociale) begeleiding 
van gedetineerden. Het onthaal van de gedetineerde in de gevangenis door HD&V, kan gezien 
worden als een beginpunt van dergelijk traject. 

Actie 1.1.1: 

We verkennen samen met justitie en de hulp- en dienstverleners op welke manier het huidige 
onthaal van gedetineerden geoptimaliseerd kan worden om tot een goede, op elkaar afgestemde 
onthaalprocedure (‘onthaaltraject’) voor gedetineerden te komen. 

Duiding  Om gedetineerden een traject binnen de hulp- en dienstverlening aan te kunnen 
bieden, is het belangrijk dat zij op de hoogte zijn van onze werking, onze 
verschillende diensten en de activiteiten die in de gevangenis aangeboden 
worden. Gedetineerden geven nu soms aan dat ze hun weg zelf hebben moeten 
zoeken, en dat dit geen evidentie is.  
Momenteel ligt bij het onthaal van gedetineerden de nadruk op de individuele 
organisaties die actief zijn in de gevangenis. We willen komen tot een onthaal 
vanuit het perspectief van de gedetineerden, zodat zij een duidelijk overzicht 
krijgen van het netwerk van hulp- en dienstverlening dat actief is in de 
gevangenis. Zodoende proberen we hen kort na binnenkomst correct te 
informeren, waarna concrete hulpverleningsvragen kunnen besproken worden. 
Gezien de gevangenis van Dendermonde een hoog percentage personen in 
voorlopige hechtenis huisvest, wiens verblijf vaak eerder van korte duur is, is het 
belangrijk dat we een goede onthaalprocedure hebben waarmee de we 
binnenkomende gedetineerden snel kunnen bereiken. Op deze manier kunnen 
we hen tijdens hun verblijf professionele begeleiding op maat bieden, indien 
gewenst. We proberen de overgang van het leven buiten detentie naar het leven 
binnen detentie zo vlot mogelijk te laten verlopen. Waar mogelijk, proberen we 
trajecten die reeds voor detentie werden aangevat, verder te zetten tijdens de 
detentieperiode. 
Een interessante piste, is die van de “peer-to-peer”-werking, of de 
“buddywerking”, zoals dit reeds bestaat in verschillende andere gevangenissen 
(zie ook het thema participatie binnen dit actieplan). 
Het is zeer belangrijk dat we de aanpak m.b.t. de onthaalprocedure afstemmen 
met de partners van justitie, om te verzekeren dat gedetineerden alle nodige 
informatie ontvangen én om er voor te zorgen dat er niet te veel overlap is met 
het onthaal dat reeds door de diensten van justitie wordt georganiseerd 
(bijvoorbeeld PSD en directie). Verschillende diensten van justitie zullen ook een 
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belangrijke rol spelen in de praktische organisatie van de onthaalprocedure (o.a. 
het bewakend kader). Daarnaast kan er tijdens het onthaal ook ingegaan worden 
op andere aspecten dan die van HD&V, die relevant zijn voor de binnenkomende 
gedetineerde. Een goede samenwerking rond dit thema is dus essentieel. 

Domein Domein-overstijgend 

Trekker(s)  Beleidsteam, Tinneke Voets, CAW Oost-Vlaanderen 

Andere 

betrokkenen 

Bij voorkeur alle organisaties die een aanbod van HD&V doen binnen de 
gevangenis. 

Plan van 

aanpak 

1) Inplannen van overlegmomenten met de directie van de gevangenis 
om dit thema te bekijken 

2) Best practices uit andere gevangenissen bekijken en nagaan welke 
elementen hieruit bruikbaar zijn binnen de gevangenis van 
Dendermonde  

3) Met de relevante diensten van justitie, de hulp- en dienstverleners en 
de gedetineerden (zie actie 2) overleggen over 

a) De inhoud van de onthaalgesprekken - welke informatie moet 
op welke manier in welke fase van de detentie meegegeven 
worden? 

b) De procedure: hoe gaan we te werk om de binnenkomende 
gedetineerden snel te bereiken - hoe wordt de 
onthaalprocedure praktisch uitgewerkt? – welke dienst krijgt 
welke plaats in het geheel 

c) Een proefdraaiperiode waarin de nieuwe vorm van onthaal in 
praktijk gebracht wordt 

d) Mogelijkheid tot bijsturing: hoe wordt deze nieuwe 
onthaalprocedure ervaren worden door verschillende 
betrokkenen (gedetineerden, samenwerkingspartners H&DV, 
justitie) 

e) In functie van de toekomst: op welke manier wordt deze 
nieuwe onthaalprocedure in de nieuwe gevangenis ingebed 

Indicator(en) We hebben, in samenwerking met justitie, een ontwerp van een 
onthaalprocedure uitgewerkt , deze opgestart (proefdraaien) en hieruit 
conclusies getrokken i.f.v. de nieuwe gevangenis. 

Timing/tijdspad 1) Voorjaar 2022 
2) Voorjaar 2022 
3) Zomer-najaar 2022 

Kosten Personeelsinzet 
Eventuele drukkosten (drukwerk) 

Actie 1.1.2: 

We betrekken gedetineerden bij de inhoudelijke uitwerking van het onthaal. 

Duiding  Zoals vermeld in de eerste actie van deze doelstelling, willen we de nadruk bij 
het onthaal op het perspectief van de gedetineerde ligt. Om dit te kunnen 
doen, willen we nagaan welke vragen binnenkomende gedetineerden hebben. 
Om dit te achterhalen, bekijken we met de gedetineerden die reeds aanwezig 
zijn in de gevangenis welke informatieoverdracht volgens hen nodig is voor 
nieuwe gedetineerden. Over welke aspecten hadden ze zelf graag meer 
informatie ontvangen bij hun aankomst in de gevangenis? 

Domein Domein-overstijgend 

Trekker(s)  Niels Jans, onderwijscoördinator, VOCVO 

Andere 

betrokkenen 

Actoren van HD&V die een rol zullen spelen bij de onthaalprocedure + 
gedetineerden  
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Plan van 

aanpak 

We doen beroep op de bestaande overlegorganen waarin gedetineerden 
aanwezig zijn om na te gaan welke aspecten volgens hen belangrijk zijn bij een 
onthaalgesprek.  

Indicator(en) We hebben zicht op wat de gedetineerden belangrijk vinden bij een 
onthaalgesprek. We zijn tot een oplijsting van topics gekomen die volgens de 
aanwezige gedetineerden belangrijk zijn om aan te halen bij het onthaal van 
nieuwe gedetineerden. 

Timing/tijdspad Begin 2022, zodat we in 2022 aan de slag kunnen gaan met de 
onthaalprocedure. 

Kosten Personeelsinzet 
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2. FICHES PARTICIPATIE 

SD2: Participatie van gedetineerden maakt een volwaardig deel uit van het hulp- en 

dienstverleningsbeleid in de gevangenis van Dendermonde. 

OD 2.1: Tegen eind 2023 is de mogelijkheid om met gedetineerden als buddy’s i.f.v. onthaal te werken 

verkend en uitgetest. 

Acties 2.1.1 en 2.1.2 

Doelstelling: 
SD 2: Participatie van gedetineerden maakt een volwaardig deel uit van het hulp- en 

dienstverleningsbeleid in de gevangenis van Dendermonde. 

OD 2.1.: Tegen eind 2023 is de mogelijkheid om met gedetineerden als buddy’s i.f.v. onthaal te 

werken, verkend en uitgetest. 

Link met STRAP 2020-2025: 

SD 2: Alle Vlaamse beleidsdomeinen zetten maximaal in op hulp- en dienstverlening, en in het 
bijzonder op onderwijs, werk, welzijn, geestelijke gezondheidszorg en wonen, aan gedetineerden 
om re-integratie te bevorderen, zodoende ook recidive te beperken en nieuwe slachtoffers te 
voorkomen. 
OD 2.4: We betrekken de gedetineerden bij de uitbouw van het hulp- en dienstverleningsaanbod. 

Actie 2.1.1: 

We verkennen educatieve projecten “buddyvorming” in andere gevangenissen.  

Duiding  Deze actie, en doelstelling in het algemeen, sluit nauw aan bij de doelstelling 
rond onthaal in de gevangenis. Zoals reeds vermeld, willen we gedetineerden 
nauw betrekken bij het onthaal van nieuwe gedetineerden in de gevangenis 
omdat we de nadruk op het perspectief van de gedetineerden zelf willen 
leggen. Een mogelijkheid die hierbij voor de hand ligt, is om de gedetineerden 
echt te betrekken bij de onthaalgesprekken zelf.  
In verschillende andere gevangenissen werden de voorbije jaren projecten 
opgezet waarbij gedetineerden opgeleid worden tot “buddy’s” die 
onthaalgesprekken voeren met binnenkomende gedetineerden. Deze projecten 
houden meestal in dat een educatieve organisatie (Centrum Basiseducatie) een 
aantal gedetineerden aan de hand van een lessenreeks de nodige educatieve 
vaardigheden bijbrengt om zelf onthaalgesprekken met binnenkomende 
gedetineerden te kunnen voeren. We gaan na hoe dit in de andere 
gevangenissen georganiseerd wordt en bekijken of we elementen kunnen 
overnemen voor de gevangenis van Dendermonde. 

Domein Domein-overstijgend 

Trekker(s)  Niels Jans, onderwijscoördinator VOCVO 
 

Andere 

betrokkenen 

Relevante actoren bij justitie, het Centrum voor Basiseducatie, gedetineerden  

Plan van 

aanpak 

● We bekijken in welke gevangenissen er buddywerking bestaat en hoe 
deze daar wordt georganiseerd 

● We gaan na wie de relevante partners zijn in de gevangenissen waar er 
reeds een buddywerking bestaat 

● We bekijken met mogelijke relevante partners (bijvoorbeeld centrum 
voor basiseducatie) wat hun bijdrage kan zijn. 

● We bekijken wat de gelijkenissen/verschillen zijn met de gevangenis 
van Dendermonde en welke elementen van de buddywerking we 
kunnen overnemen voor onze gevangenis.  
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Indicator(en) We hebben zicht op de projecten rond buddy’s die in andere gevangenissen 
bestaan en hebben achterhaald in welke mate deze projecten toepasbaar zijn 
in de gevangenis van Dendermonde. 

Timing/tijdspad We verkennen de projecten in andere gevangenissen in 2021 - begin 2022 

Kosten Personeelsinzet 
 

Actie 2.1.2: 

We bekijken hoe we kunnen samenwerken met de diensten van justitie i.f.v. een mogelijke 
buddywerking. 

Duiding  Een project rond buddywerking in de gevangenis vereist een nauwe 
samenwerking met justitie. 

● Hoe zetten we een systeem op waarbij de “buddy’s” individuele 
gesprekken kunnen voeren met binnenkomende gedetineerden? Hoe 
kunnen we dit praktisch organiseren?  

● Hoe wordt bepaald welke gedetineerden de mogelijkheid krijgen om 
buddy te worden? Wat is hierin de rol van justitie? 

Deze topics zijn belangrijk om tot een werking te komen die gedragen wordt 
door alle actoren binnen de gevangenis. Als we tot een situatie willen komen 
waarbij dit project gesteund wordt door alle actoren, is overleg en 
voortdurende samenwerking met justitie van essentieel belang. 

Domein Domein-overstijgend 

Trekker(s)  Niels Jans, onderwijscoördinator VOCVO 

Andere 

betrokkenen 

Relevante diensten binnen justitie 

Plan van 

aanpak 

Om deze actie te realiseren, moet in de eerste plaats het gesprek met de 
gevangenisdirectie worden aangegaan om te bekijken of ze dit project 
realistisch vinden en hoe dit best kan uitgewerkt worden binnen de context van 
de gevangenis van Dendermonde. Tijdens deze gesprekken wordt toegelicht 
hoe deze projecten binnen andere gevangenissen georganiseerd worden en 
wat daar de rol van justitie is. 
We maken afspraken voor een ‘testproject’/proeffase.  

Indicator(en) Overleg met directie + afspraken voor een testproject buddy’s.  

Timing/tijdspad - Overleg en afspraken met directie: voorjaar 2022  
- Testproject Buddy’s: in de loop van 2022 

Kosten Een mogelijk educatief project rond buddyvorming kan bekostigd worden met 
subsidies in het kader van onderwijs in detentie.  

 

 

OD 2.2: Tegen eind 2023 is de functie van CORT-fatik verder uitgebouwd. 

Acties 2.2.1 en 2.2.2 

Doelstelling: 
SD 2: Participatie van gedetineerden maakt een volwaardig deel uit van het hulp- en 

dienstverleningsbeleid in de gevangenis van Dendermonde. 
OD 2.2.: Tegen eind 2023 is de functie van CORT-fatik verder uitgebouwd. 

Link met STRAP 2020-2025: 
SD 2: Alle Vlaamse beleidsdomeinen zetten maximaal in op hulp- en dienstverlening, en in het 
bijzonder op onderwijs, werk, welzijn, geestelijke gezondheidszorg en wonen, aan gedetineerden 
om re-integratie te bevorderen, zodoende ook recidive te beperken en nieuwe slachtoffers te 
voorkomen. 

Actie 2.2.1: We verkennen de mogelijkheid om de CORT-fatik in duo te laten werken. 
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Duiding  Sinds een kleine 2 jaar hebben we in het CORT de mogelijkheid met een CORT-
fatik te werken. Doorheen deze periode zijn er steeds meer taken bij deze 
functie komen te liggen, waaronder ook taken in de bib, waardoor deze functie 
bijna niet meer door 1 persoon kan gebolwerkt worden. We willen dan ook 
bepleiten dat er een 2e kan bijkomen als versterking. Dit zou het bijkomende 
voordeel geven dat, wanneer er één vrij of op transfert gaat, er altijd een 
andere is om op terug te vallen en om de nieuwe (mee) te helpen opleiden. Dit 
zorgt voor een betere continuïteit. Bovendien zorgt het voor een extra 
aanspreekpunt voor andere gedetineerden én voor het CORT (ze nemen nl. 
deel aan de CORT-vergaderingen).  

Domein Domein-overstijgend 

Trekker(s)  CORT, beleidscoördinator 

Andere 

betrokkenen 
Directie en boekhouding van de gevangenis, Beleidsteam 

 

Plan van 

aanpak 

- Oplijsten van de taken om duidelijkheid te krijgen over de veelheid van 
taken (voorjaar 2021) 

- Mogelijkheden tot uitbreiding bevragen bij directie van de gevangenis 
(voorjaar 2021) 

- Afhankelijk van het antwoord en de mogelijkheden nog andere 
mogelijkheden verkennen (najaar 2021) 

- Idealiter: Starten met een 2e CORT-fatik (voorjaar 2022) 
- Communicatie hierover aan het personeel via de Nieuwsflash (voorjaar 

2022) 

Indicator(en) - Oplijsting takenpakket en werklast CORT-fatik 
- Gesprek met directie + een besluit 
- Eventuele oplijsting van andere pistes met het BT + besluit 
- Idealiter: aanwerving 2e CORT-fatik + artikel in Nieuwsflash 

Timing/tijdspad Zie hierboven. 

Kosten Loonkost extra fatik 

Actie 2.2.2: We zorgen voor een duidelijk uitgeschreven takenpakket + een onthaalpakket voor 
een nieuwe CORT-fatik.  

Duiding  Naast het oplijsten van het takenpakket ifv de werklast (zie actie hierboven), is 
het ook belangrijk over een duidelijk takenpakket te beschikken voor de 
fatik/persoon in kwestie. Het moet duidelijk zijn wat deze persoon wel en niet 
kan/mag doen, wat we van hem wel/niet mogen verwachten en omgekeerd: 
wat hij van het CORT mag verwachten.  
Die ondersteuning uit zich ook in het maken van een ‘onthaalpakket’, een 
pakket voor elke nieuw startende CORT-fatik.  
Tot slot willen we met deze doelstelling en actie ook meer focussen op de 
zelfstandigheid van de CORT-fatik en het waarderen van competenties.  

Domein Domein-overstijgend 

Trekker(s)  CORT 

Andere 

betrokkenen 
Personeel van de gevangenis, waaronder min. directie, PA’s en Ploegcheffen; 
Beleidsteam 

Plan van 

aanpak 

- Takenpakket op maat van de CORT-fatik (o.a. nagekeken qua 
taaltoegankelijkheid ed) (najaar 2021) 

- Afstemmen van dit takenpakket met de huidige fatik, het CORT, het BT 
en directie (najaar 2021) 

- Communicatie over dit takenpakket naar PA’s en Ploegcheffen (najaar 
2021) 
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- Inspiratie opdoen bij andere gevangenissen mbt een onthaalpakket 
voor de CORT-fatik (voorjaar 2022) 

- Ontwikkelen en implementeren van een onthaalpakket voor de CORT-
fatik (voorjaar 2022) 

Indicator(en) - Afgewerkt takenpakket + communicatie hierover 
- Afgewerkt onthaalpakket 

Timing/tijdspad Zie hierboven. 

Kosten - Personeelsinzet om tot een goed uitgewerkt takenpakket te komen 
- Idem voor het onthaalpakket + logistieke kosten (balpen, papier, 

markeerstift ed voor de CORT-fatik(ken)) 

 

OD 2.3: Domeinspecifieke acties: Actiefiches bibliotheek  

2.3.1, 2.3.2 en 2.3.3 

Doelstelling: 

SD 2: Participatie van gedetineerden maakt een volwaardig deel uit van het hulp- en 

dienstverleningsbeleid in de gevangenis van Dendermonde. 
OD 2.3: Domeinspecifiek Bibliotheek 

Link met STRAP 2020-2025: 

SD 2: Alle Vlaamse beleidsdomeinen zetten maximaal in op hulp- en dienstverlening, en in het 
bijzonder op onderwijs, werk, welzijn, geestelijke gezondheidszorg en wonen, aan gedetineerden 
om re-integratie te bevorderen, zodoende ook recidive te beperken en nieuwe slachtoffers te 
voorkomen. 
OD 2.4: We betrekken de gedetineerden bij de uitbouw van het hulp- en dienstverleningsaanbod. 

Actie 2.3.1: Gedetineerden geven mee vorm aan de collectie van de gevangenisbibliotheek. 

Duiding  Gedetineerden worden op regelmatige basis bevraagd waar hun interesses 
liggen en welke boeken, cd’s, dvd’s en gezelschapsspelen ze wensen te 
ontlenen. Dit kan de collectie mee vorm geven, waardoor deze meer aansluit bij 
hun interessegebied. Hierdoor kan het leesplezier (en kijk-, luister- en 
beleefplezier) aangewakkerd worden.  

Domein Domein-specifiek: bibliotheek 

Trekker(s)  Veerle Moernaut, medewerker gevangenisbibliotheek 

Andere 

betrokkenen 

Personeel en directie van de gevangenis, CORT  

Plan van 

aanpak 

- Opmaak flyers 
- Bedeling flyers 
- Verwerking input 
- Aankoop materiaal 
- Invoer materiaal in Wise 
- Uitleenklaar maken materiaal 
- Overbrengen materiaal naar gevangenisbib 

Ik zou dit jaarlijks doen. 

Indicator(en) - Input van de gedetineerden (hoeveel reactie op de flyer) 
- Aantal uitleningen jaarlijks 

Timing/tijdspad Mei 2021: bevraging gedetineerden 
Juni 2021: verwerking input + aankoop nieuw materiaal  
Juli – Augustus 2021: invoer in Wise + uitleenklaar maken materiaal 
September 2021: nieuw materiaal beschikbaar in de gevangenisbib 
(en dit jaarlijks) 
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Kosten Kosten voor het aankoop van het materiaal, personeelskost voor het invoeren 
in Wise en uitleenklaar maken. Kosten worden gedragen door de openbare 
bibliotheek Dendermonde. 

Actie 2.3.2: Uitbouwen van een taalpunt en uitbreiden van de anderstalige collectie in de 
gevangenisbibliotheek. 

Duiding  Het bibliotheekaanbod dient zo toegankelijk mogelijk te zijn. Ook 
gedetineerden die de Nederlandse taal niet of minder machtig zijn moeten hun 
weg naar de bib vinden en er aansluiting vinden. De bib dient zo veel mogelijk 
mensen te bereiken.  

Domein Domein-specifiek: bibliotheek 

Trekker(s)  Veerle Moernaut, medewerker gevangenisbibliotheek 

Andere 

betrokkenen 

Onderwijscoördinator, collega’s consulenten gevangenisbibliotheek 

Plan van 

aanpak 

- Bekijken in samenwerking met enkele partners (onderwijscoördinator, 
dienstleider bibliotheek, eventueel Taalpunt, collega’s 
gevangenisbibliotheekmedewerkers) hoe deze collectie vorm kan 
gegeven worden en via welke weg best aangekocht wordt 

- Bestellen materiaal 
- Invoer materiaal in Wise 
- Uitleenklaar maken materiaal 
- Overbrengen materiaal naar gevangenisbib 

Indicator(en) Meer uitleningen van anderstalig materiaal en materiaal van Taalpunt.  

Timing/tijdspad Juni 2021: informatie-uitwisseling met enkele partners 
September 2021: aankoop nieuw materiaal  
September – oktober  2021: invoer in Wise + uitleenklaar maken materiaal 
Oktober 2021: nieuw materiaal beschikbaar in de gevangenisbib 

Kosten Aankoop boeken en eventueel ander materiaal, personeelskost voor het 
invoeren in Wise en uitleenklaar maken. Kosten worden gedragen door 
stadsbestuur Dendermonde (openbare bibliotheek). 

Actie 2.3.3:  
Uitwerken van een systeem van zelfontlening, naar analogie met de openbare bibliotheek. 

Duiding  Er wordt gestreefd naar een automatisering van de leenprocessen. Wanneer 
gedetineerden zelf kunnen uitlenen, vergroot dit hun zelfstandigheid. Doordat 
hetzelfde uitleenproces bestaat in de openbare bibliotheken verhoogt dit de re-
integratie van de gedetineerden. De bibliotheekmedewerker krijgt daarnaast 
meer tijd en ruimte voor maatwerk en individuele vragen van gedetineerden. 
Hierdoor kan gerichter worden ingespeeld op directe vragen van gedetineerden. 
De installatie van het RFID-systeem in de gevangenisbibliotheek is voorzien 
tegen mei 2022.  

Domein Domein-specifiek: bibliotheek 

Trekker(s)  Veerle Moernaut, medewerker gevangenisbibliotheek 

Andere 

betrokkenen 

Beleidscoördinator, gevangenisdirectie, ict-coördinator justitie, ict-dienst stad 
Dendermonde 

Plan van 

aanpak 

- Overleg tussen gevangenisdirectie, beleidscoördinator, bibliotheek 
Dendermonde 

- Onderzoek naar mogelijkheden RFID (verplaatsbaar materiaal, rekening 
houdend met de verhuis naar het nieuwe penitentiaire complex, 
voorzien eind 2022) 

- Aanschaf materiaal RFID 
- Implementatie RFID 
- Werking RFID 



43 
 

Indicator(en) Tegen mei 2022 dient de zelfontlening geïmplementeerd te zijn. 

Timing/tijdspad - Juni 2021: overleg met de verschillende partners. 
- September 2021: bekijken leveranciers, opvragen offertes 
- November 2021: aanschaf materiaal 
- Mei 2022: implementatie RFID 

Kosten Aanschaf en implementatie materiaal RFID. Kosten worden gedragen door 
stadsbestuur Dendermonde (openbare bibliotheek), op basis van subsidies van 
de Vlaamse Gemeenschap. 
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3. FICHES AANBOD OP MAAT 

SD 3: Er is een hulp- en dienstverleningsaanbod op maat (multidisciplinair) voor alle 

gedetineerden in onze gevangenis.  

OD 3.1: Tegen eind 2023 is er een verbeterde coördinatie en afstemming tussen de verschillende 

diensten (‘optimaal schakelen’) met een verbeterde kennis van mekaar en mekaars werking. 

Acties 3.1.1 en 3.1.2 

Doelstelling: 
SD 3: Er is een hulp- en dienstverleningsaanbod op maat (multidisciplinair) voor alle 

gedetineerden in onze gevangenis. 

OD 3.1: Tegen eind 2023 is er een verbeterde coördinatie en afstemming tussen de verschillende 

diensten (‘optimaal schakelen’) met een verbeterde kennis van mekaar en mekaars werking. 

Link met STRAP 2020-2025: 
SD 3: We besteden binnen de hulp- en dienstverlening bijzondere aandacht aan volgende 
doelgroepen: geradicaliseerden, gedetineerden met een psychische/psychiatrische problematiek 
(inclusief verslavingsproblematiek en geïnterneerden die in de gevangenis verblijven), veelplegers 
en daders van intrafamiliaal (incl. kindermishandeling) en seksueel geweld. 

Actie 3.1.1: 

We organiseren enkele structurele overlegmomenten tussen de verschillende partners in het 
netwerk (m.o.o. het beter leren kennen van mekaars werking). 

Duiding  Om elkaar en elkaars werking grondig te leren kennen is persoonlijk contact en 
communicatie noodzakelijk. Dit zal de samenwerking en doorverwijzing ten 
goede komen. Maatwerk betekent immers multidisciplinair werken. 
We mogen er niet van uitgaan dat alle partners de werking van de andere 
partners in dat netwerk even goed kennen. Goes samenwerken begint met 
mekaar en mekaars werking leren kennen.  

Domein Domein-overstijgend 

Trekker(s)  Beleidsteam, beleidscoördinator 

Andere 

betrokkenen 
Min. CAW Oost-Vlaanderen, CGG Adentro, Tandem, VDAB, Moderator, 
Obra|Baken, Touché, JH (justitiehuis), bij voorkeur ook PSD 

Plan van 

aanpak 

- Bespreken met het BT welk format we willen gebruiken (bijv. via 
videocall, frequentie, welke partners in eerste instantie, allemaal 
samen of eerder geclusterd, rond bepaalde thema’s bijv., etc.)(voorjaar 
2022) 

- Uitrol en inplannen van de structurele overlegmomenten (voorjaar 
2022 – najaar 2022) 

- Nagaan of medewerkers een betere samenwerking ervaren en welke 
noden ze alsnog ervaren (eind 2022, begin 2023)  

Indicator(en) Verslagen van het BT + plan van aanpak 
Aantal keren overleg + Verslagen van deze overlegmomenten 
Aantal betrokken partners 
Resultaten ter verbetering van de werking 

Timing/tijdspad Zie hierboven 

Kosten Personeelsinzet 

Actie 3.1.2: 

We zorgen voor een model voor cliëntenoverleg, met het oog op een vlotte samenwerking ten 
dienste van de gedetineerde. 

Duiding  Nadat er geïnvesteerd is in de structurele samenwerking en mekaar(s) 
(werking) beter leren kennen, kunnen we ook op zoek gaan naar betere 
manieren van samenwerken op cliëntniveau. 
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De informatie van een cliënt zit vaak over verschillende diensten verspreid. Het 
is in het belang van de goede opvolging dat er een uitwisseling is en overleg 
(binnen de marges van beroepsgeheim ed uiteraard). 

Domein Domein-overstijgend 

Trekker(s)  Beleidsteam, beleidscoördinator 

Andere 

betrokkenen 
Min. CAW Oost-Vlaanderen, CGG Adentro, Tandem, VDAB, Moderator, 
Obra|Baken, Touché, JH (justitiehuis), bij voorkeur ook PSD 

Plan van 

aanpak 

- Bevragen van de betrokken partners waaraan een cliëntoverleg voor 
hen minimaal moet voldoen, welke randvoorwaarden voor hen 
belangrijk zijn (voorjaar 2023) 

- Starten met kleinschalige cases van cliëntoverleg (voorjaar 2023) 
- Evaluatie hiervan en destilleren van good practices, aandachtspunten, 

etc om zo tot een soort van ‘draaiboek’ te komen dat ook bruikbaar is 
in de Nieuwe gevangenis (najaar 2023) 

Indicator(en) Bevraging bij de partners 
Experimenten cliëntoverleg  
Aanzet van een draaiboek 

Timing/tijdspad Zie hierboven 

Kosten Personeelsinzet 

 

OD 3.2: Specifieke doelgroepen (cf. STRAP): Geradicaliseerden 

Acties 3.2.1 en 3.2.2 

Doelstelling: 

SD 3: Er is een hulp- en dienstverleningsaanbod op maat (multidisciplinair) voor alle 

gedetineerden in onze gevangenis.  

OD 3.2 Specifieke doelgroepen: En dit met oog voor geradicaliseerden. 

Link met STRAP 2020-2025: 

SD 3: We besteden binnen de hulp- en dienstverlening bijzondere aandacht aan volgende 
doelgroepen: geradicaliseerde, gedetineerden met een psychische/psychiatrische problematiek 
(inclusief verslavingsproblematiek en geïnterneerden die in de gevangenis verblijven), veelplegers 
en daders van intra familiaal (incl. kindermishandeling) en seksueel geweld. 
OD 3.1. Via disengagementtrajecten op maat van de gedetineerden zetten we in op samenwerking 
met DG EPI op de aanpak van radicalisering binnen de gevangenissen. 

Acties 3.2.1: 

- Onder de aandacht brengen van verwijzers dat gedetineerden met een terro statuut bij 
ons prioritair kunnen worden aangemeld en begeleid. We zetten hierbij in op inclusie van 
deze specifieke doelgroep. 

- We zetten in op vroeginterventie bij een mogelijk radicaliseringsproces: we brengen onder 
de aandacht bij verwijzers dat aanmeldingen van gedetineerden waarbij signalen van een 
radicaliseringsproces opgemerkt worden, mogelijk zijn.  

- We zetten in op zorgcontinuïteit door aan verwijzers kenbaar te maken dat gedetineerden 
met een terro statuut kunnen aangemeld worden voor begeleiding na detentie. 

Duiding  Huidige situatie: 
Gedetineerden met een terro statuut die worden aangemeld, worden prioritair 
gescreend door CGG Adentro. Begeleiding wordt prioritair opgestart bij 
aanwezigheid van een hulpvraag naar onze dienst. 

Domein Domein-specifiek: geestelijke gezondheid 

Trekker(s)  CGG Adentro: CGG medewerkers in de gevangenis van Dendermonde  

Andere 

betrokkenen 

Medewerkers binnen de Intra-penitentiarie werking van het team forensische 
zorg, Beleidscoördinator  
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Plan van 

aanpak 

- Opstellen schriftelijke communicatie naar verwijzers betreffende 
huidige werking en aanbod aan deze specifieke doelgroep (deadline 
nog te bepalen) 

- Agenderen op verwijzersoverleg (deadline nog te bepalen) 
Indicator(en) - Jaarlijkse cijfers vanuit het project disengagement (cijfers worden 

gegenereerd begin 2022) 
- Op basis van deze cijfers evalueren. 
- Verslag van evaluatie op te maken: voorjaar 2022 

Timing/tijdspad - Goedkeuring van beleidsteam in april/mei 2021  
- Schriftelijk communicatie van onze werking met deze doelgroep naar 

verwijzers in de gevangenis in het najaar van 2021 
- Mondelinge toelichting van onze werking met deze doelgroep tijdens 

een verwijzersoverleg in het najaar van 2021 

- Verslag evaluatie: beleidsteam voorjaar 2022 

Kosten Behoud van huidige middelen 

Actie 3.2.2: 

Het aanbod voor gedetineerden in een individueel regime uitbouwen en up to date houden. 

Duiding  Momenteel zijn er 3 verschillende koffers met een aanbod van spelen voor 1 
persoon.  
Deze kunnen nog meer uitgebreid worden:  

- Pakket op cel aanbod 
- Meer uitdagende spelen voor 1 persoon 

Domein Domein-specifiek: Welzijn – Herstel 

Trekker(s)  CAW Oost-Vlaanderen, JWW Dendermonde, organisatieondersteuner 

Andere 

betrokkenen 

Directie gevangenis 
Collega organisatieondersteuners vanuit CAW Oost-Vlaanderen 

Plan van 

aanpak 

1. Op onderzoek gaan naar nieuwe meer uitdagende spelen  
2. Het aanbod mbt de pakketten op cel bekijken en mogelijks uitbreiden 
3. Bekijken met directie van de gevangenis wat wel en niet aangeboden 

kan en mag worden 
4. Begroten voor 2022 
5. Aankopen en inventariseren.  
6. Update flyer en bekendmaking van materiaal 

Indicator(en) De nieuwe meer uitgebreide koffers zijn klaar voor gebruik.  

Timing/tijdspad September 2021: Op onderzoek gaan naar nieuwe meer uitdagende spelen  
September – oktober 2021: Het aanbod van de pakketten op cel bekijken en 
mogelijks uitbreiden 
Oktober – november 2021: Bekijken met directie wat wel en niet aangeboden 
kan en mag worden 
December 2021: Begroten voor 2022 
Januari – februari 2022: Aankopen en inventariseren. 
Maart 2022: Update flyer en bekendmaking van materiaal 

Kosten Budget voor infosessies te voorzien: jaarlijkse begroting steunfonds 

 

OD 3.3: Specifieke doelgroepen (cf. STRAP): Gedetineerden met een psychische/psychiatrische 

problematiek (incl. verslaving en geïnterneerden) 

Acties 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 en 3.3.4 

Doelstelling: 

SD 3: Er is een hulp- en dienstverleningsaanbod op maat (multidisciplinair) voor alle 

gedetineerden in onze gevangenis. 
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OD 3.3: Specifieke doelgroepen: En dit met oog voor gedetineerden met een 

psychische/psychiatrische problematiek (incl. verslaving en geïnterneerden). 

Link met STRAP 2020-2025: 

SD 3: We besteden binnen de hulp- en dienstverlening bijzondere aandacht aan volgende 
doelgroepen: geradicaliseerde, gedetineerden met een psychische/psychiatrische problematiek 
(inclusief verslavingsproblematiek en geïnterneerden die in de gevangenis verblijven), veelplegers 
en daders van intra familiaal (incl. kindermishandeling) en seksueel geweld. 
OD 2.3. We investeren in de (psychosociale) begeleiding van gedetineerden. 
OD 3.2. We investeren in de detectie van en het aanbod van gedetineerden met een psychische 
en/of psychiatrische problematiek. 

Actie 3.3.1: Het bestaande (lokale) “Draaiboek Suïcide” wordt geactualiseerd. 

Duiding  In 2017 werd in de multidisciplinaire werkgroep Welzijn & Gezondheid een 
traject gestart om te bekijken hoe we rond suïcide nog meer en beter 
preventief konden werken, maar ook hoe we best regeren bij signalen t.e.m. 
een geslaagde suïcide, wie moet wat doen, welke communicatie moet er zijn, 
etc. Dit traject mondde uit in een ‘Draaiboek suïcide’ in 2019. Ondertussen 
stellen we vast dat een aantal praktijken anders lopen dan hoe het 
neergeschreven staat en willen we dit draaiboek dus actualiseren. Op die 
manier willen we het ook opnieuw onder de aandacht brengen. Indien mogelijk 
nemen we er het bovenlokaal draaiboek (wanneer dit vrijgegeven wordt) er als 
inspiratiebron bij.  

Domein Domein-overstijgend 

Trekker(s)  WG Welzijn & Gezondheid 

Andere 

betrokkenen 

Belangrijke betrokkenen zijn minimaal personeel van de gevangenis (directie, 
PA, PBA’s, medische dienst, PSD), CAW Oost-Vlaanderen, CGG Adentro 
(therapeuten in de gevangenis maar ook de procesbegeleider) 

Plan van 

aanpak 

- Evaluatie van het huidige draaiboek: wat loopt goed, wat loopt minder 
goed (opgestart eind 2020) 

- Online gesprekken met betrokkenen (voorjaar 2021) 
- Overleg BC-JWW en directie – stavaza opmaken + visie directie 

(voorjaar 2021) 
- Fysiek overleg met de WG Welzijn & Gezondheid (van zodra het terug 

kan met zo’n grote groep) 
- Afstemmen bovenlokaal draaiboek (?) 
- Herwerken draaiboek (najaar 2021) 
- Communicatie naar alle personeelsleden werkzaam in Dendermonde 

(najaar 2021) 
- Communicatie naar de gedetineerden (december 2021) 

Indicator(en) We beschikken over een herwerkt draaiboek op maat van onze gevangenis. 
Er is een communicatie naar personeel en gedetineerden. 

Timing/tijdspad Zie hierboven 

Kosten Personeelsinzet 
Drukwerk 

Actie 3.3.2: 

We werken een groepsaanbod uit gericht op psychische stabilisatie. 

Duiding  Huidige situatie: 
In zo kort mogelijke tijd worden gedetineerden gezien na aanmelding bij het 
CGG Adentro voor een screeningsgesprek. 
Individuele psychotherapie is gebaseerd op de hulpvraag van de gedetineerde. 
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Éénmalige vonden twee psycho-educatieve sessies plaats. Omwille van corona 
maatregelen konden geplande sessie in het najaar van 2020 niet doorgaan in de 
Oost-Vlaamse gevangenissen. 
Er is momenteel een wachtlijst van meerdere maanden voor opstart 
begeleiding. 

Domein Domein-specifiek: geestelijke gezondheid 

Trekker(s)  CGG Adentro: CGG medewerkers in de gevangenis van Dendermonde 

Andere 

betrokkenen 

Medewerkers binnen de Intra-penitentiarie werking van het team forensische 
zorg 
Beleidscoördinator  
CORT 

Plan van 

aanpak 

- We doen een aanzet tot interne inhoudelijke uitwerking van een 
groepstherapeutisch aanbod tegen september 2021 via literatuurstudie 
en forensisch therapeutische expertise in het forensisch team. 

- We werken in het najaar van 2021 het groepstherapeutisch aanbod 
inhoudelijk uit 

- In het najaar van 2021 vatten we de praktische organisatie binnen de 
gevangenis context aan 

- Uitvoering van therapeutische groepssessie op regelmatige basis vanaf 
begin 2022 

Indicator(en) - Er wordt een literatuurstudie uitgevoerd tegen september 2021 
- Deadline eind 2021: concrete inhoudelijke uitwerking + praktische 

uitwerking 
- Aanvang uitvoering therapeutische groepssessies begin 2022 
- Verslag van evaluatie: eind 2022 

Timing/tijdspad - Inhoudelijke uitwerking van therapie-aanbod tegen eind 2021 
- Communicatie actieplan: beleidsteam in april/mei 2021 
- Tussentijdse stavaza en communicatie: beleidsteam december 2021 
- Praktische uitwerking van een groepsaanbod binnen de gevangenis 

context tegen eind 2021 

Kosten Tijdsinvestering. 
Samenwerking CORT rond praktische uitwerking groepsaanbod. 

Actie 3.3.3: 

Jaarlijks vindt minimaal één psycho-educatieve sessie plaats. Gedetineerden op de wachtlijst 
krijgen voorrang voor deelname. 

Duiding  Huidige situatie:  
Éénmalige vonden twee psycho-educatieve sessies plaats. Omwille van corona 
maatregelen konden geplande sessie in het najaar van 2020 niet doorgaan in de 
Oost-Vlaamse gevangenissen. 
Er is momenteel een wachtlijst van meerdere maanden voor opstart 
begeleiding. 

Domein Domein-specifiek: geestelijke gezondheid 

Trekker(s)  CGG Adentro: CGG medewerkers in de gevangenis van Dendermonde 

Andere 

betrokkenen 

Medewerkers binnen de Intra-penitentiarie werking van het team forensische 
zorg 
Beleidscoördinator  
CORT 

Plan van 

aanpak 

- Communicatie actieplan: beleidsteam in april/mei 2021 
- In het najaar van 2021 organiseren we een eerste psycho-educatieve 

sessie (onder voorbehoud van corona maatregelen) 
(de inhoud van deze psycho-educatieve sessies is reeds uitgewerkt) 
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- Evaluatie eind 2021 
- Verslag van evaluatie: beleidsteam december 2021 
- Uitvoering van minimaal één psycho-educatieve sessie per jaar vanaf 

2022 
Indicator(en) Verslag van evaluatie eind 2021 

Timing/tijdspad Van zodra de corona maatregelen het toelaten, inplannen van deze sessies in 
het najaar van 2021. 

Kosten Tijdsinvestering 
Samenwerking CORT rond praktische vormgeving en planning 

Actie 3.3.4: 

Team Ontgrendeld van Obra|Baken sensibiliseert partners, zowel bij de Vlaamse Gemeenschap als 
bij DG EPI, over verstandelijke beperking, ASS, NAH en emotionele ontwikkeling met het oog op 
wederzijds begrip en een gepaste benadering van de cliënten.    
We nemen hier ook cliënten en hun context in mee en spreken dan over psycho-educatie.  
Duiding  Omschrijving huidige situatie: 

Veel penitentiair bewakingsassistenten en hulpverleners merken wel dat er iets 
aan de hand is met bepaalde cliënten. Soms worden er labels gegeven als 
autisme of zwakbegaafd, zonder dat echt duidelijk is wat bedoeld wordt of er 
zicht is op begeleidingsstijl. Dit maakt dat er misverstanden ontstaan met de 
cliënten. Het kan ook tot misverstanden leiden bij doorverwijzing naar onze 
dienst als niet duidelijk is wat we kunnen bieden aan wie.   
 
Omschrijving van de gewenste situatie:  
We beogen dat penitentiair bewakingsassistenten en hulpverleners :  

• Op de hoogte zijn van ons ondersteuningsaanbod 
• Op de hoogte zijn van onze aanmeldingsprocedure 
• Globaal weten wat het verschil is tussen een verstandelijke beperking, 

ASS, NAH  
• Weten wat emotionele ontwikkeling is en wat het verschil is met 

voorgaande  
• In het taalgebruik of het spreken over cliënten sensitief zijn voor het 

verschil in problematiek  
• De reflex maken dat er achterliggend aan het gedrag een 

ontwikkelingsstoornis kan liggen  
• Onze dienst betrekken om samen te verkennen wat dit betekent voor 

de omgang met de cliënt  
• De focus leggen op de impact naar benadering en omgaan met de 

cliënt, eerder dan op de diagnose.  
• Deze benadering vertrekt vanuit een krachtgerichte benadering en 

behoeften van de cliënten eerder dan de problematiek als diagnose.  
• Tools hebben om op maat met de cliënt om te gaan in samenspraak of 

met ondersteuning van onze dienst.  

Domein Domein-specifiek 

Trekker(s)  Team Ontgrendeld, Obra|Baken: Leroy van Goethem, Margit Leufkens 

Andere 

betrokkenen 

Iedereen werkzaam in de gevangenis van Dendermonde 

Plan van 

aanpak 

Concrete acties om ons doel te bereiken:  

• We verspreiden de folder over onze werking 

• We verfijnen ons infofolders over verstandelijke beperking, ASS en 
NAH, testen deze zelf uit en verspreiden nadien aan partners  

• We geven toelichting op o.a. PSD-overleg en bieden dit actief aan  
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• We sluiten aan bij de werkgroep Welzijn en Gezondheid  
• We ontwikkelen een bruikbaar, visueel kader “sociaalemotionele 

ontwikkeling” zodat we dit op eenvoudige manier kunnen toelichten op 
cliëntoverleg, dialoog met penitentiair bewakingsassistenten,…   

• We vertrekken vanuit behoeften en Good Lives Model en zetten van 
daaruit in binnen de individuele begeleiding of sluiten aan bij 
activiteiten van andere partners.  

• We zetten jaarlijks de Werelddag Autisme in de kijker   
• We ontwikkelen een taal en begrippenkader dat los staat van de 

problematiek en diagnose, maar eerder focust op het gedrag en het 
nodige antwoord.  

• We betrekken de context van de cliënt bij sensibilisering en psycho-
educatie 

Indicator(en) • Het aantal doorverwijzingen naar Obra|Baken. 
• Aantal keer dat we op een overleg toelichting geven.  
• Het visueel kader over sociaalemotionele ontwikkeling is uitgewerkt  
• Het aantal keer dat de infofolders zijn opgevraagd / besproken 

werden.   
• De Werelddag Autisme is zichtbaar gemaakt in de gevangenis.  

Timing/tijdspad We voorzien de hele periode van dit actieplan (2021-2023) om deze stappen te 
voltooien. Belangrijk zal zijn: 

• Goed aftoetsen bij partners wat haalbaar is, op welk tijdstip en onder 
welke vorm 

• Toegankelijke, korte informatie eerder dan lange sessies  
• Goed pitchen  
• Herhaaldelijk onder de aandacht brengen.   

Kosten Personeelsinzet 
Jaarlijkse werelddag ASS: opnemen in jaarlijkse begroting Steunfonds 

 

OD 3.4: Specifieke doelgroepen (cf. STRAP): Daders van intrafamiliaal en seksueel geweld 

Acties 3.4.1, 3.4.2 en 3.4.3 

Doelstelling:  

SD 3: Er is een hulp- en dienstverleningsaanbod op maat (multidisciplinair) voor alle 

gedetineerden in onze gevangenis. 

OD 3.4: Specifieke doelgroepen: daders van seksueel geweld en intrafamiliaal geweld. 

Link met STRAP 2020-2025: 

SD 3: We besteden binnen de hulp- en dienstverlening bijzondere aandacht aan volgende 
doelgroepen: geradicaliseerden, gedetineerden met een psychische/psychiatrische problematiek 
(inclusief verslavingsproblematiek en geïnterneerden die in de gevangenis verblijven), veelplegers 
en daders van intrafamiliaal (incl. kindermishandeling) en seksueel geweld. 

Actie 3.4.1: we brengen in kaart hoeveel daders van intrafamiliaal en seksueel geweld er verblijven 
in onze gevangenis. 
Actie 3.4.2: we onderzoeken wat een mogelijk aanbod kan zijn t.a.v. deze daders.  
Actie 3.4.3: we volgen maatschappelijke evoluties tav dit thema op 

Duiding  We hebben momenteel geen zicht op het aantal daders van IFG en seksueel 
geweld er in onze gevangenis verblijven. Het lijkt ons interessant om dit eerst in 
kaart te brengen zodat we weten over hoeveel personen dit gaat.  
Buiten detentie is er een intersectoraal aanbod (CAW, CGG, Obra|Baken) voor 
daders van seksueel geweld. Ook voor daders van IFG is er heel wat in stelling 
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gezet o.a. met de family justice center.  We volgen deze evoluties op en 
bekijken wat dit voor onze doelgroep in de gevangenis kan betekenen.  
In deze fase is het louter verkennen en onderzoeken.  

Domein Domein-overstijgend (CGG, CAW, Obra|Baken, justitiehuis) 

Trekker(s)  CAW Oost-Vlaanderen 

Andere 

betrokkenen 

Justitie: directie, PSD, .. 
 

Plan van 

aanpak 

1. We bekijken hoe we de doelgroep in kaart kunnen brengen? Over 
welke info willen we beschikken? Wie kan ons info aanleveren? Najaar 
2021 – zomer 2022 

2. We brengen het aanbod van buiten detentie in kaart. Najaar 2021 – 
zomer 2022 

3. We bekijken of dit aanbod iets kan zijn voor onze gedetineerden. 
Najaar 2022 - Voorjaar 2023 

4. We volgen de maatschappelijke evoluties op. Zomer 2021- voorjaar 
2023 

Indicator(en) Doelgroep is in kaart gebracht 
We kennen het bestaande hulpaanbod en we weten wat dit mogelijks kan 
betekenen voor onze gedetineerden.  
We kennen de maatschappelijke evoluties.  
Deze actie wordt regelmatig besproken op het beleidsteam 

Timing/tijdspad We gebruiken de volledige 2 jaar om dit te doen.  Timing/planning (zie bij plan 
van aanpak) 

Kosten Personeelsinzet 
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4. FICHES BINNEN-BUITEN 

SD 4: Er is een zo naadloos mogelijke overgang op alle vlakken van hulp- en dienstverlening, 

zowel van buiten naar binnen, als van binnen naar buiten, als bij binnen-binnen.  

OD 4.1: Tegen eind 2023 is er een verbeterde coördinatie en afstemming met diensten buiten de 

gevangenismuren.  

Acties 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6 en 4.1.7 

Doelstelling: 

SD 4: Er is een zo naadloos mogelijke overgang op alle vlakken van hulp- en dienstverlening, 

zowel van buiten naar binnen, als van binnen naar buiten, als bij binnen-binnen. 

OD 4.1: Tegen eind 2023 is er een verbeterde coördinatie en afstemming met diensten buiten de 

gevangenismuren. 

Link met STRAP 2020-2025: 

SD 4: We zetten in op de overgang van het leven binnen en buiten de gevangenis zodat de 
gedetineerde het traject dat hij binnen de gevangenis heeft opgezet, kan verderzetten na zijn 
vrijlating en omgekeerd. 

Actie 4.1.1: Het beleidsteam organiseert overleg met de SURB.  

Duiding   Het Beleidsteam plant een gesprek met de SURB.  
In het gesprek met de SURB wordt de werking van de hulp- en dienstverlening 
toegelicht, welke diensten actief zijn in deze gevangenis, op welke manier hulp- 
en dienstverlening in een SURB-dossier of –bespreking aan bod komt of kan 
komen. 

Domein Domein-overstijgend 

Trekker(s)  Beleidsteam  

Andere 

betrokkenen 

SURB, CORT, justitiehuis, … 

Plan van 

aanpak 

We zoeken de contactgegevens op van de leden van de SURB.  
We nemen contact op met de voorzitter van de SURB.  
We plannen een gesprek.  

Indicator(en) Het overleg met de SURB heeft plaats gevonden.  
Er is een verslag opgemaakt.  

Timing/tijdspad 2021 contacten faciliteren met de SURB 
2022 overleg vindt plaats 

Kosten Personeelsinzet 

Actie 4.1.2: We brengen het (professioneel en familiaal) netwerk van voor detentie in beeld, 
houden dit warm tijdens detentie en waar mogelijk breiden we dit uit.   

Duiding  Als betrokken dienst in het hulpverleningsnetwerk van de cliënt willen we extra 

inzetten op de continuïteit van hulpverlening. Zo willen we ervoor zorgen dat 

reeds opgezette hulpverlening kan blijven verder bestaan.   

We brengen professionele hulpverlening in kaart, we bespreken dit en waar 

nodig volgens de cliënt breiden we dit uit. Dit om ervoor te zorgen dat de cliënt 

ook na zijn vrijlating een vangnet heeft waar hij terecht kan. 

Ook zien we dit ruimer dan enkel het professionele netwerk en zouden we 
extra willen inzetten op het betrekken van de directe sociale omgeving (DSO). 
In onze huidige werking wordt reeds ingezet op het onderhouden/opbouwen 
van netwerken maar in de veelheid van de dingen geraakt dit soms naar de 
achtergrond. 
Als dienst hebben we beslist om dit de komende jaren als een prioritair 
aandachtspunt te benaderen. Hierbij willen we zeker het netwerk uitbreiden 
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waar mogelijk, maar vooral toch sterk inzetten op het actief houden van het 
bestaande netwerk en derden meer bij het lopende traject te betrekken. 
Hiermee beogen we een meer steunende achtergrond te creëren voor tijdens 
en na detentie.  

Domein Domein-specifiek: Welzijn – herstel 

Trekker(s)  CAW Oost-Vlaanderen, Justitieel Welzijnswerk Dendermonde  

Andere 

betrokkenen 

Mogelijks Lus VZW 

Plan van 

aanpak 

Als trajectbegeleider willen we aan de slag gaan met de netwerkcirkel van 
Lensink. (Voor verder info zie: https://instrumentwijzer.nl/netwerkcirkel-van-
lensink.) 
Door het netwerk in kaart te brengen, zowel professioneel als directe sociale 
omgeving, willen we de cliënt motiveren om contact te houden/te versterken 
met personen die de cliënt als belangrijk ziet. 
Enkele concrete stappen zijn: 

• Netwerk wordt standaard bevraagd bij een onthaalgesprek 

• Tijdens gesprekken met de cliënt wordt steeds het netwerk in kaart 
gebracht. 

• In beeld brengen van bestaande hulpverlening 

• Gedetineerde informeren over beschikbare hulpverlening tijdens 
detentie 

• Gedetineerde indien gewenst aanmelden bij de nodige diensten. Met 
deze diensten in overleg gaan.                 

• Contacteren van de directe sociale omgeving en waar mogelijk al 
(herstel)gesprekken laten doorgaan in de gevangenis  

Indicator(en) - Uitwerken van netwerkcirkel. 
- In welke mate heeft de cliënt contact met netwerk? Dit zowel fysiek, 

virtueel, telefonisch, schriftelijk, …  Waar mogelijk kan de 
trajectbegeleider deze contacten faciliteren. 

Timing/tijdspad Deze actie kan onmiddellijk gestart worden door de trajectbegeleiding. 
Overschakeling naar de nieuwe gevangenis heeft hier geen impact op.  

Kosten Inzet vanuit trajectbegeleiding (personeelsmiddelen en tijd) 

Actie 4.1.3: We verhogen het aantal infosessies van ‘buiten’ organisaties.  

Duiding  We willen de link binnen-buiten leggen door regelmatig infosessie te laten 
doorgaan. Deze infosessies worden gegeven door organisaties waar ze buiten 
de gevangenis ook terecht kunnen. Vooral infosessies die hen beter 
voorbereiden op het leven buiten, zoals bijv. Omgaan met financiën, verslaving, 
poetsen en hygiëne, ... zullen hierbij aan bod komen.  

Domein Domein-overstijgend  

Trekker(s)  CAW Oost-Vlaanderen, JWW Dendermonde, Organisatieondersteuner 

Andere 

betrokkenen 

Externe organisaties i.k.v. hulp en dienstverlening 
Stad Dendermonde  

Plan van 

aanpak 

We nemen het document 'analyse ik kompas vrij gids' (vorig actieplan) erbij en 
actualiseren dit. 
We gaan in overleg met de organisaties over het al dan niet infosessies geven in 
de gevangenis van Dendermonde. 
Infosessies inplannen in de gevangenis – verspreiden over het hele jaar 
Infosessies effectief organiseren. 
Infosessies evalueren met zowel de organisaties, de gedetineerden als de 
diensten binnen de muren. 

Indicator(en) Eens de infosessies ingepland zijn in de jaarplanning. 
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De feedback op de evaluaties zijn hier ook een belangrijke factor om de werking 
te evalueren. 

Timing/tijdspad Actualisatie document: tegen september 2021 
Contacten leggen: einde november 2021 
Inplannen: december 2021 

Kosten Budget voor infosessies te voorzien: jaarlijkse begroting steunfonds 

Actie 4.1.4: 

Er is een dedicated consulent bij GTB om klanten die einde detentie zijn naar door te verwijzen.  

Duiding  De consulent bij GTB wordt opgeleid in de detentiecontext, komt ook eens 
binnen in de gevangenis om de werking (beter) te leren kennen, etc. De 
detentieconsulent kan de kwetsbare doelgroep immers doorverwijzen eens ze 
buiten de muren gaan. Nauwe samenwerking tussen VDAB en GTB in het 
opzetten van het traject zodat vlotte overgang van traject mogelijk is. 

Domein Domein-specifiek: Tewerkstelling 

Trekker(s)  VDAB 

Andere 

betrokkenen 

GTB 
 

Plan van 

aanpak 

Er wordt dedicated consulent aangeduid bij GTB (is al gebeurd); kennismaking 
met detentieconsulent; kennismaking met detentiecontext; afstemming rond 
dossiers. 

Indicator(en) Gedetineerden moeten niet wachten op start traject als ze buiten de muren 
zijn, traject loopt gewoon door. 

Timing/tijdspad Start is gemaakt, verdere uitwerking  2021 – 2023. 

Kosten Geen 

Actie 4.1.5: Sensibiliseren en informeren van VDAB consulenten. 

Duiding  Aangezien ex-gedetineerden in de volledige werking van VDAB kunnen 
terechtkomen, vinden we het als VDAB belangrijk dat iedereen in onze 
organisatie een basiskennis heeft van de detentiecontext die impact kan 
hebben op de stappen naar werk van een klant. We organiseren hiervoor een 
interne opleiding gegeven door de detentieconsulenten.  

Domein Domein-specifiek: Tewerkstelling 

Trekker(s)  VDAB 

Andere 

betrokkenen 

/ 

Plan van 

aanpak 

In april 2021 wordt een pilootopleiding gegeven, waarna bijsturing mogelijk zal 
zijn. Het is de bedoeling om dit een onderdeel te laten worden van ons vast 
intern opleidingsaanbod. 

Indicator(en) Data waarop de opleidingen zijn doorgegaan + feedback van de deelnemers. 

Timing/tijdspad April 2021: eerste opleiding + feedback 

Kosten Interne werking VDAB. 

Actie 4.1.6: Infosessies door justitiehuis over de verschillende gerechtelijke maatregelen. 

Duiding  A.d.h.v. infosessies gedetineerden actief laten nadenken over reclasseringsplan, 
over actieve invulling van mogelijke voorwaarden, zodat ze nadien ook stappen 
kunnen zetten richting reclassering (opleiding/werk, HV, … ). 
Door info te verstrekken over gerechtelijke maatregelen, benadrukken 
consequenties van niet naleven maatregelen en gevolgen (met name naleving 
strafuitvoeringsmodaliteiten en consequenties van niet naleving – 
heropsluiting) 

Domein Domein-overstijgend 

Trekker(s)  Justitiehuis 
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Andere 

betrokkenen 

Beleidscoördinator, PSD, CAW Oost-Vlaanderen-JWW 

Plan van 

aanpak 

Contacten met beleidscoördinator, PSD, CAW Oost-Vlaanderen-JWW, m.o.o. 
praktische organisatie infosessies 
+ Evaluaties nadien 

Indicator(en) A.d.h.v. gerealiseerde infosessies 
Evaluatieformulier voor gedetineerden die geparticipeerd hebben aan 
infosessies 

Timing/tijdspad Minimaal 1x  per jaar in gevangenis Dendermonde, bij voorkeur 1x voorjaar +  
1x najaar  

Kosten Personeelsinzet JH, BC, PSD en CAW Oost-Vlaanderen-JWW 

Actie 4.1.7:  Binnen-buiten-gesprekken tussen de justitie-assistent en de gedetineerde wanneer er 
zicht is op uitgangsdatum.  

Duiding  Bijvoorbeeld bij gedetineerden, welke een probatiemaatregel lopende hebben 
en waarbij er zicht is op een uitgangsdatum, een binnen-buitengesprek 
organiseren met een justitie-assistent.  
Op deze manier wordt de gedetineerde reeds ingelicht over maatregel en kan 
er mogelijks reeds een aanzet gegeven worden tot opstart naar HV vooraleer 
de detentie zou eindigen. 
Er kan tevens op deze manier reeds gewerkt worden naar een aanbod op maat 
na detentie (bijv. gedragstrainingen – doelgroep specifieke vormingspakketten 
op maat) en de verdere invulling van de voorwaarden. 

Domein Domein-overstijgend 

Trekker(s)  Beleidsteam, justitiehuis 

Andere 

betrokkenen 
PSD, griffie 

Plan van 

aanpak 

Vanuit gevangenis JH contacteren wanneer er zicht is op uitgangsdatum. 
Gesprek organiseren tussen gedetineerde en justitie-assistent in gevangenis, 
m.o.o. op toelichten maatregel (en verwachtingen hierbinnen). 

Indicator(en) A.d.h.v. gerealiseerde binnen-buiten-gesprekken  

Timing/tijdspad Start najaar 2021, maar we nemen de duurtijd van het Actieplan om het te 
realiseren. 

Kosten Personeelsinzet 
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5. FICHES SAMENWERKING MET JUSTITIE 

SD 5: We versterken de samenwerking tussen de hulp- en dienstverleners en het personeel 

van DG Epi met oog op een breder gedragen hulp- en dienstverleningsaanbod. 

OD 5.1: Tegen eind 2023 voorzien we vanuit H&DV voor de beambten op de Bis de nodige 

ondersteuning om de H&DV zo vlot mogelijk te laten plaats vinden.  

Acties 5.1.1 

Doelstelling: 

SD 5: We versterken de samenwerking tussen de hulp- en dienstverleners en het personeel van 

DG Epi met oog op een breder gedragen hulp- en dienstverleningsaanbod. 

OD 5.1: Tegen eind 2023 voorzien we vanuit H&DV voor de beambten op de Bis de nodige 

ondersteuning om de H&DV zo vlot mogelijk te laten plaats vinden. 

Link met STRAP 2020-2025: 

SD5: We zetten in op (hernieuwde en) versterkte samenwerking en organisatievormen om te 
komen tot een hulp- en dienstverleningsaanbod op maat voor elke gedetineerde. 

Actie 5.1.1: 

We werken een bevraging uit bij de beambten die vaak op den Bis tewerkgesteld zijn om hun 
noden en behoeften beter in kaart te brengen. 

Duiding  Sinds een tweetal jaar werkt de gevangenis met een aparte sectie (sectie 7 of 
‘Den Bis’) met gesprekslokalen en met een beambte die van daaruit alle 
bewegingen voor individuele gesprekken en groepsactiviteiten coördineert. 
Vanuit H&DV vinden we dit een goede manier van werken en echt een 
verbetering t.o.v. vroeger.  
N.a.v. corona is het videobellen geïntroduceerd en is dit een extra taak voor 
deze beambte. We merken op dat het behoorlijk druk en hectisch kan zijn en 
willen dan ook bekijken op welke manier wij vanuit H&DV nog een bijdrage 
zouden kunnen leveren om de werking van ‘den Bis’ zo optimaal mogelijk te 
laten verlopen en om de beambte die daar werkt zo maximaal mogelijk te 
ondersteunen (tot zover het onze opdracht kan zijn).  

Domein Domein-overstijgend 

Trekker(s)  Beleidsteam, beleidscoördinator 

Andere  Directie, PA en de personeelsleden die op den Bis als beambte werken.  

Plan van 

aanpak 

- Opstellen van enkele richtvragen voor de beambten op den Bis in 
samenspraak met directie of PA + communicatie rond het waarom van 
deze bevraging (voorjaar 2021) 

- Bevragen van beambten die regelmatig deze job uitoefenen (voorjaar 
2021) 

- Verwerken van de antwoorden en bekijken welke aanpassingen wij 
vanuit H&DV kunnen doen die een antwoord bieden op de noden (+ 
welke bij justitie) (zomer 2021) 
+ wat leren we hieruit ifv de Nieuwe Gevangenis? 

- Bespreken op CORT en BT (najaar 2021) 
- Implementatie van afgesproken aanpassingen (najaar 2021) 
- Berichtgeving hierover in de Nieuwsflash (najaar 2021) 

Indicator(en) - Bevraging + respons 
- Afspraken rond eventuele aanpassingen 
- Input voor de werking in Nieuw Dendermonde 

Timing/tijdspad Zie hierboven 

Kosten Personeelsinzet 
Eventuele kosten, afhankelijk van welke aanpassingen nodig blijken te zijn? 
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OD 5.2: Alle H&DV’ers dragen hun steentje bij tot het laten kennis maken van nieuwe beambten met 

onze H&DV. 

Acties 5.2.1 

Doelstelling: 

SD 5: We versterken de samenwerking tussen de hulp- en dienstverleners en het personeel van 

DG Epi met oog op een breder gedragen hulp- en dienstverleningsaanbod. 

OD 5.2: Alle H&DV’ers dragen hun steentje bij tot het laten kennis maken van nieuwe beambten 

met onze H&DV. 

Link met STRAP 2020-2025: 

SD5: We zetten in op (hernieuwde en) versterkte samenwerking en organisatievormen om te 
komen tot een hulp- en dienstverleningsaanbod op maat voor elke gedetineerde. 

Actie 5.2.1: 

Samen met de hulp- en dienstverleners het onthaal voor en de kennismaking met nieuwe 
beambten verder vorm.  

Duiding  We bouwen hier verder op het vorige actieplan waar dit onthaal al een stuk 
onder de loep genomen werd. We zien hun nu ruimer, in die zin dat het verder 
gaat dan onthaal (één moment), maar dat ook nadien inspanningen moeten 
gedaan worden om tot een goede samenwerking te komen. En in de zin dat we 
de ruimere groep H&DV aanspreken hiervoor. Iedereen kan immers zijn/haar 
steentje bijdragen tot het goed ingebed geraken van onze diensten en een 
vlotte samenwerking.  

Domein Domein-overstijgend  

Trekker(s)  Beleidsteam, beleidscoördinator en directie (aanspreekpunt Vlaamse 
Gemeenschap) 

Andere 

betrokkenen 

Hulp- en dienstverleningsorganisaties die hier op willen inzetten 

Plan van 

aanpak 

- Verder zetten van het infomoment (i.s.m. Adjudanten) 
- Bespreken met H&DV’ers: welke info willen we (als kernboodschap) 

meegeven aan nieuwe beambten?  
- Flyer op maat van beambten maken. Dit mag eenvoudig, kort en bondig 
- Bespreken met de H&DV’ers: hoe zorgen we er voor dat we mekaar 

aanspreken, dat we met nieuwe beambten kennis maken, wie wil daar 
welk engagement in nemen?  

- De afspraken rond dit engagement samenvatten. Hier jaarlijks op 
terugkijken, evalueren en eventueel bijsturen 

- Wie-is-wie affiche vernieuwen wanneer er nieuwe medewerkers H&DV 
zijn. Deze verspreiden via e-mail, afgedrukt op sectie, en op een 
(enkele) centrale plaats(en) (bijv refter) 

Indicator(en) Onthaalgesprekken hebben plaats gevonden 
Er is een flyer ontwikkeld 
Engagementen zijn bevraagd en neergeschreven 
Regelmatige update van de wie-is-wie affiche en deze is verspreid 

Timing/tijdspad Het eindproduct (flyer) verwachten we klaar te hebben tegen november 2022. 
De andere zaken zijn eerder continu. 

Kosten Personeelsinzet 
Eventuele drukkosten van de flyer 
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OD 5.3: We zijn als H&DV’ers betrokken in het proces naar de opstart van de nieuwe gevangenis in 

Dendermonde.  

Acties 5.3.1 

Doelstelling: 

SD 5: We versterken de samenwerking tussen de hulp- en dienstverleners en het personeel van 

DG Epi met oog op een breder gedragen hulp- en dienstverleningsaanbod. 

OD 5.3: We zijn als H&DV’ers betrokken in het proces naar de opstart van de nieuwe gevangenis 

in Dendermonde. 

Link met STRAP 2020-2025: 

SD5: We zetten in op (hernieuwde en) versterkte samenwerking en organisatievormen om te 
komen tot een hulp- en dienstverleningsaanbod op maat voor elke gedetineerde. 

Actie 5.3.1: 

We streven naar regelmatig overleg tussen directie van de gevangenis en de hulp- en 
dienstverleners i.f.v. de opstart van de Nieuwe Gevangenis. 

Duiding  Op dit moment gebeurt er nog veel werk achter de schermen en specifiek 
intern binnen justitie, zoals bijv. de kaderberekening, het uitwerken van 
dienstlijsten, etc. Een volgende stap is het verdelen van taken en thema’s 
binnen het directieteam. Eén van de te verdelen taken is het aanspreekpunt 
zijn voor de diensten van Vlaamse Gemeenschap.  
Van zodra deze persoon gekend is, kan regelmatig overleg ingepland worden 
zodat we de evoluties zo goed mogelijk mee kunnen opvolgen en onze inbreng 
geven waar nodig.  

Domein Domein-overstijgend 

Trekker(s)  Aanspreekpunt voor de nieuwe gevangenis bij directie en beleidscoördinator 

Andere 

betrokkenen 

Alle H&DV-organisaties en hun medewerkers 
 

Plan van 

aanpak 

- Zomer 2021: opstartteam: taken zijn verdeeld 
- Vanaf dan: aanspreekpunt bij directie betrekt BC en geeft info over 

proces, te stappen nemen 
- Nieuwbrief vanuit directie (maandelijkse stand van zaken) 
- Op de ‘Dag van de hulp- en dienstverlener’ in oktober (2021) wordt 

toelichting gegeven door directie bij de stand van zaken op dat 
moment. H&DV’ers hebben de kans vragen te stellen, opmerkingen te 
geven, etc. Dit kan het jaar erop hernomen worden. 

- Van zodra de overlegstructuur- en momenten duidelijk zijn, kan 
bekeken worden waar H&DV’ers kunnen bij aansluiten om zo maximaal 
mogelijk betrokken te zijn. 

Indicator(en) Er is een aanspreekpunt binnen directie voor H&DV m.b.t. de nieuwe 
gevangenis 
Er is regelmatig overleg 
Directie heeft toelichting gegeven op de “dag voor H&DV’ers” 

Timing/tijdspad Zie timing zoals in plan van aanpak weergegeven 

Kosten Personeelsinzet 

 

 

 



Bijlage 5: Tijdslijn Actieplan 2021 -2023 

Dit is een overzicht van de verschillende acties. Qua timing zijn ze ingepland op het moment waarop de actie gerealiseerd zou moeten zijn.  

 

Mei 2021 Juni 2021 Juli 2021 Augustus ‘21  September‘21 Oktober ‘21 

Actie 4.1.5: 

Sensibiliseren en 

informeren van VDAB 

consulenten. 

 

Actie 4.1.2:  

Het netwerk van voor 

detentie in beeld 

brengen, warm 

houden tijdens 

detentie en waar 

mogelijk uitbreiden.   

  Actie 2.2.2:  

Een duidelijk 

uitgeschreven 

takenpakket + 

onthaalpakket voor de 

CORT-fatik. 

 

Actie 2.3.1: 

Gedetineerden geven 

mee vorm aan de 

collectie van de 

gevangenisbibliotheek. 

 

Actie 2.3.2:  

Uitbouwen van een 

taalpunt en uitbreiden 

van de anderstalige 

collectie in de 

gevangenisbibliotheek. 

 

Actie 4.1.6:  

Infosessies door 

justitiehuis. 

 

Actie 5.3.1: 

Regelmatig overleg 

tussen directie en 

H&DV i.f.v. de Nieuwe 

Gevangenis. 

 

November ‘21 December ‘21 Januari 2022 Februari 2022 Maart 2022 April 2022 

Actie 5.1.1: 

Bevraging bij de 

beambten op den Bis 

om hun noden en 

behoeften beter in 

kaart te brengen. 

 

Actie 3.3.1:  

“Draaiboek Suïcide” 

wordt geactualiseerd. 

 

Actie 4.1.3:  

Infosessies van 

‘buiten’ organisaties. 

Actie 2.1.1: 

Verkennen van 

educatieve projecten 

“buddyvorming” in 

andere gevangenissen. 

 

Actie 1.1.2: 

Betrekken van 

gedetineerden bij de 

uitwerking van 

onthaal. 

Actie 4.1.1:  

Overleg met de SURB. 

Actie 2.2.1:  

CORT-fatik in duo laten 

werken. 

 

Actie 3.2.2: 

Aanbod voor 

gedetineerden in een 

individueel regime. 

Acties 3.2.1: 

- Gedetineerden met 

een terro statuut 

prioritair bij CGG  

- Vroeginterventie 

- zorgcontinuïteit. 

 



Mei 2022 Juni 2022 Juli 2022 Augustus ‘22 September‘22 Oktober ‘22 

Actie 2.3.3:  

Uitwerken van een 

systeem van 

zelfontlening, naar 

analogie met de 

openbare bibliotheek. 

 

Actie 4.1.7:   

Binnen-buiten-

gesprekken met de 

justitie-assistent. 

  Actie 2.1.2: 

Smenwerking met 

justitie i.f.v. een 

buddywerking. 

 

Actie 1.1.1: 

Optimaliseren en 

afstemmen van het 

onthaal. 

Actie 3.3.2: 

We werken een 

groepsaanbod uit 

gericht op psychische 

stabilisatie. 

 

Actie 3.3.3: 

Psycho-educatieve 

sessie CGG. 

 

 

November ‘22 December ‘22 Januari 2023 Februari 2023 Maart 2023 April 2023 

Actie 5.2.1: 

Onthaal voor en 

kennismaking met 

nieuwe beambten 

vorm geven. 

Actie 3.1.1: 

Structurele 

overlegmomenten 

tussen de 

verschillende partners 

in het netwerk. 

 

Actie 4.1.4: 

Er is een dedicated 

consulent bij GTB om 

klanten die einde 

detentie zijn naar door 

te verwijzen. 

Actie 3.4.1:  

Daders van IFG en SG 

in kaart brengen. 

Actie 3.4.2:  

Onderzoeken wat een 

mogelijk aanbod kan 

zijn t.a.v. deze daders.  

Actie 3.4.3:  

Opvolgen van 

maatschappelijke 

evoluties m.b.t. dit 

thema  

 

Verhuis Nieuwe 

Gevangenis?  

 

Start opmaak nieuw 

actieplan? 

Actie 3.3.4: 

Sensibiliseren over 

verstandelijke 

beperking, ASS, NAH 

en emotionele 

ontwikkeling + psycho-

educatie. 

 

Mei 2023 Juni 2023 Juli 2023 Augustus ‘23  September‘23 Oktober ‘23 

 

 

   Actie 3.1.2: 

Er is een model voor 

cliëntenoverleg. 

 

 


