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6 DOMEINEN 
De hulp- en dienstverlening van de 
Vlaamse Gemeenschap kan je onderver-
delen in 6 domeinen:

  Welzijn: trajectbegeleiding 
Justitieel Welzijnswerk, begeleiding 
personen met een handicap, …

  Gezondheid: CGG, EHBO, …
  Werk: VDAB, leren solliciteren, 

assessment, …
  Onderwijs: basiseducatie, 

volwassenenonderwijs, 
afstandsleren, …

  Cultuur: crealessen, film, 
bibliotheek, optredens, …

  Sport: fitness, voetbal, 
 wedstrijden, …

Een strategisch plan
De Vlaamse Gemeenschap is sinds 1980 
verantwoordelijk voor het uitbouwen 
van de hulp- en dienstverlening voor 
haar burgers binnen en buiten de mu-
ren. De gedetineerde burger heeft net 
zoals de vrije burger recht op hulp- en 
dienstverlening. Omdat hij niet zelf naar 
de hulp- en dienstverlenende aanbod-
verstrekkers kan stappen, brengen zij 
hun aanbod binnen in de gevangenis. 
Zo geniet de gedetineerde van hetzelf-
de aanbod als de vrije burger. 
Om dit hulp- en dienstverleningsaan-
bod binnen de gevangenissen in goede 

banen te leiden keurde de Vlaamse Re-
gering eind 2000 het strategisch plan 
hulp- en dienstverlening aan gedeti-
neerden goed. In dit plan wordt er re-
kening gehouden met vragen, noden en 
behoeften van gedetineerden. Er zijn 
verschillende sleutelfiguren verantwoor-
delijk voor de uitbouw van het hulp- en 
dienstverleningsaanbod in elke lokale 
gevangenis zoals de beleidsmedewer-
ker, de organisatieondersteuner, de 
trajectbegeleider, de onderwijscoördi-
nator, de sportfunctionaris, de sociaal-

cultureel werker en de VDAB-consulent. 
De sleutelfiguren bouwen het aanbod 
uit samen met verschillende aanbodver-
strekkers zoals de bib, centra voor vol-
wassenen onderwijs, VDAB, … en met 
diensten van de gevangenis. Verder in 
deze brochure krijg je meer informatie 
over de sleutelfiguren en over de dien-
sten die de hulp- en dienstverlening van 
buiten binnen brengen. 

SAMENWERKING 
Om de hulp- en dienstverlening 
op een goede manier aan te bie-
den is samenwerking met de dien-
sten van de gevangenis belangrijk. 
Met de directie, met de peni-
tentiaire beambten, de PSD, het 
steunfonds, de sportdienst, … De 
diensten van de gevangenis hel-
pen mee waar nodig. Ze legden 
vaak de basis waar de Vlaamse Ge-
meenschap nu op verder bouwt.

Leuven Centraal

Trajectbegeleiders (TB) - Justitieel Welzijnswerk (JWW) 

De trajectbegeleider is verantwoordelijk voor de coördina-
tie van een hulp- en dienstverleningstraject van individuele 
gedetineerden tijdens detentie. Er wordt ook de link ge-
legd met de reclassering. Ze stellen samen met u een plan 
op dat tegemoet wil komen aan je noden op het vlak van 
hulpverlening, onderwijs, sport, … Deze werking is vrijwil-
lig, vertrouwelijk en gratis. Je kan een rapportbriefje in hun 
brievenbus stoppen op Vleugel E. 

Organisatieondersteuner (OO) - Justitieel Welzijnswerk 
CAW regio Leuven (JWW)

De organisatieondersteuner zorgt dat de verschillende hulp- en dienst-
verleners hun werk goed kunnen doen in de gevangenis. Dit gebeurt in 
samenwerking met de beleidsmedewerker. Hij is o.a. verantwoordelijk 
voor de infoavonden, vormingscursussen, het begeleiden van externen, 
het voorbereiden van nieuwe initiatieven, de planning, etc. De organisa-
tieondersteuner heeft zijn bureel op B3 en een brievenbus op Vleugel E. 
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Tine,  Sofie, Katrien, Tom, Mira
                    Beleidsmedewerker 
                          Vlaamse overheid

De beleidsmedewerker van 
de Vlaamse overheid is 
verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het strategisch 
plan. Zij staat ook in voor de 
coördinatie van de hulp- en 
dienstverlening in de Centra-
le Gevangenis van Leuven. Zij 
tekent het beleid uit samen 
met de gevangenisdirectie 

en de verantwoordelijken van de verschillen-
de organisaties. Ze is de contactpersoon van 
de Vlaamse overheid in de Centrale Gevan-
genis van Leuven. Zij rapporteert jaarlijks aan 
deze overheid. De beleidsmedewerker heeft 
haar bureau in de gevangenis.
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Rechtshulpverlening- 
Justitieel Welzijnswerk 
CAW regio Leuven (JWW)

Op het juridisch spreekuur voor definitief veroordeelden kan 
je meer informatie krijgen over straf(proces)recht, familie-
recht, contractueel recht en (in mindere mate) arbeidsrecht 
en sociaal recht. Daarnaast kan de rechtshulpverlener voor jou 
contact opnemen met advocaten, het bureau voor juridische 
bijstand, parket, … Indien stappen gezet moeten worden, zal 
de rechtshulpverlener je doorverwijzen.  

Justitieel Welzijnswerk 
(JWW)– Familiebegeleiding  

Jouw verblijf in de gevangenis heeft niet enkel gevolgen voor 
jezelf. Ook de mensen uit je naaste omgeving, zoals je partner, 
je ouders, je kinderen, je vrienden, enz. hebben het moeilijk 
met de detentiesituatie. Ze worden geconfronteerd met een 
aantal situaties en diensten die hen onbekend zijn. Zij kunnen 
terecht bij onze familiebegeleidster voor praktische, emotio-
nele en juridische ondersteuning. 

L4-volwassenenonderwijs vzw
L4 volwassenenonderwijs is een samenwer-
kingsverband tussen alle scholen voor volwas-
senenonderwijs in de regio Leuven-Hageland. 

Zij zijn ook verantwoordelijk voor onderwijs aan gedetineer-
den. Samen met de verschillende scholen uit de regio organi-
seren ze het aanbod voor de gevangenis. Via dit aanbod kan 
je officiële attesten krijgen. Meer informatie vind je bij de 
onderwijscoördinator die voor L4 werkt. 

CVO’s
In de gevangenis zijn vijf Centra voor Volwassenenonderwijs 
actief: CVO De Oranjerie, CVO Leuven-Landen, CVO Hage-
land, CVO VTI Leuven en CVO De Nobel. 
Zij verzorgen computerlessen, algemene vorming, de bouw-
opleiding, een opleiding elektriciteit, bedrijfsbeheer en di-
verse taalcursussen.

Open Universiteit
Via Open Universiteit kan je univer-
sitaire opleidingen in afstandson-

derwijs volgen. Je hoeft dus geen lessen te volgen, je krijgt 
je studiepakket opgestuurd en je plant zelf je examens. In de 
gevangenis zijn er een vijftiental studenten. Maandelijks komt 
er iemand van Open Universiteit examens afnemen.

Centrum voor 
Basiseducatie 
Open School 
Leuven

In deze school kan je als volwassene terecht om cursussen 
te volgen op lagere school- en lager secundair niveau. Hun 
aanbod gaat van Nederlandse les tot rekenlessen, en nog veel 
verder! In de gevangenis staan zij in voor onder andere het 
aanbod aan Nederlandse lessen.

Vaste Vlaamse Gemeenschapspartners

Auxilia
Auxilia is een vrijwilligersorganisatie die onderwijs aanbiedt 
aan mensen die moeilijk terecht kunnen bij andere instanties. 
De gevangenis kan al jaren rekenen op de inzet van een aantal 
trouwe vrijwilligers die taallessen geven aan de kortgestraften.

Seniornet Vlaanderen
Seniornet is een vrijwilligersorga-
nisatie met als slogan “Senior leert 
senior”. Hun doel is dat senioren 

zouden bijblijven in onze samenleving waar de computer on-
denkbaar is. In de gevangenis komen zij met veel enthousi-
asme computerlessen geven aan jong én oud.

Centrum Geestelijke 
Gezondheid 
Het CGG geeft elk jaar in de gevangenis 
de cursus ‘Goed in je vel’. Aansluitend 

is er de mogelijkheid om aan te sluiten bij de groepstherapie 
die continu doorloopt. 

PRH
PRH is een vormingsorganisatie die zich richt 
op iedereen die meer inzicht wil verwerven in 
zichzelf en wil werken aan zijn relaties. Dankzij 

deze cursussen leer je steviger door het leven te gaan en meer 
kwaliteit aan je leven te geven. Jaarlijks bieden zij in Leuven 
Centraal enkele cursussen aan. 

De Muntschouwburg
Al jaren wordt vanuit de Muntschouw-
burg een zangatelier aangeboden in 

Leuven Centraal, dat openstaat voor iedereen. Verschillende 
stijlen en genres kunnen aan bod komen, afhankelijk van de 
interesse van de deelnemers. Twee keer per jaar geven zij ook 
een optreden. 

Vokans
Iedereen heeft recht op arbeid en vorming. 
Wij willen jouw kansen op werk ondersteu-
nen. In de gevangenis organiseren we 1 keer 

per jaar een assessment. Via opdrachten komen we tot een 
beeld van jouw sterktes.

Bemiddelingsdienst 
Arrondissement 
Leuven (vzw Suggnomè)

Wij organiseren bemiddeling tussen dader en slachtoffer.
Een neutrale bemiddelaar ondersteunt beide partijen in het 
omgaan met de gevolgen en de schade van het misdrijf. Tijdens 
de bemiddeling kunnen slachtoffers en daders informatie, vra-
gen of verwachtingen onrechtstreeks (via de bemiddelaar) of 
rechtstreeks (via een ontmoeting begeleid door de bemidde-
laar) uitwisselen. U kan ons contacteren: Bemiddelingsdienst 
Leuven, Waversebaan 66 3001 Heverlee. 016/21.19.81. 

Andere partners
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Bibliotheek 
Tweebronnen -Leuven 
Iedereen heeft recht op het lenen van 

boeken en strips… Om bij te leren, om je te ontspannen, om 
je weg te vinden in de samenleving… Via de bibliotheek van 
Leuven Centraal kan je onze catalogus raadplegen en boeken, 
CD’s, DVD’s, … uitlenen. 

Sportdienst stad Leuven
Er is een nauwe samenwerking tussen de 
sportdienst van de stad Leuven en de centrale 
gevangenis van Leuven. 

De Rode Antraciet 
Wij organiseren een sociaal-cultureel aan-
bod (vorming, creatieve workshops) in 
gevangenissen . Cursussen die wij in Leu-
ven Centraal organiseren zijn “omgaan met 

lastige situaties”, “Vader zijn in de gevangenis”, “Slachtof-
fer in Beeld”.

Vormingplus 
Oost-Brabant 
Vormingplus is een volkshoge-
school waar je terecht kan voor een 
brede waaier aan vormingsactivi-

teiten. In de Centrale Gevangenis van Leuven organiseren 
we een gespreksgroep rond zelfbeeld, verantwoordelijk-
heid en herstel. Daarnaast werken we ook mee aan Kaffee 
Detinee. 

Voetbalploeg Oud-Heverlee - Leuven
De voetbalploeg van Leuven komt in de zomer voetbal-
trainingen geven en matchen spelen. 

Groep T
Groep T is een hogeschool met een sportafdeling. Stu-
denten kunnen in deze gevangenis hun stage doen. Zo 
wordt de cardio begeleid door een stagiaire. 

Confederatie Bouw 
Brussel -Vlaams Brabant

De Confederatie Bouw is de werkgeversorganisatie voor 
de bouwsector. Wij werken met hen samen in het kader 
van de bouwopleiding. Op deze manier proberen we er-
voor te zorgen dat de deelnemers aan de bouwopleiding 
nadien ook werk kunnen krijgen in de bouwsector. 

Wonen en werken
Wonen en Werken is een opleidings- en 

tewerkstellingsorganisatie die mensen die lange tijd tijd 
werkloos zijn en/of een lage scholing hebben, terug kan-
sen wil geven op de arbeidsmarkt. De activiteiten situ-
eren zich voornamelijk in de bouwsector, schoonmaak, 
carrosserie, wijkwerkzaamheden, groenonderhoud en 
biologisch tuinieren. Zij werken mee aan een project in 
de gevangenis rond de tewerkstelling in de werkhuizen. 

AA - Anonieme Alcoholisten 
Wij organiseren ontmoetingen met mannen 
en vrouwen uit alle bevolkingslagen. Doel is 
om tot nuchterheid te komen en deze nuch-

terheid te behouden.Om de veertien dagen komt een 
medewerker van de AA naar de gevangenis om groeps-
gesprekken te houden.

Particuliere lesgevers 
Er komen in de gevangenis ook personen die op zelfstandige 
basis activiteiten aanbieden. Zij worden vergoed door Justitie. 
Zij geven onder andere “Omgaan met anderen”, “weg’wijs’ in 
je leven”, Prison smart 

Vrijwilligers kinderbezoek
Wij zorgen op bepaalde momenten voor animatie tijdens het 
kinderbezoek. Hierbij proberen we zoveel mogelijk voor af-
wisseling te zorgen. 

Vrijwilligers bibliotheek
Wij zijn vrijwilligers die regelmatig tussen de gevangenis en 
de bibliotheek Tweebronnen pendelen. Wij zorgen dat uit-
geleende werken tot bij jullie geraken en nadien terug in de 
bibliotheek. 

Beschermcomité
Wij zijn een groep van 30 vrijwilligers die zich belangeloos 
willen inzetten voor gedetineerden, ex- gedetineerden en fa-
milie. Wij komen regelmatig op bezoek voor een gesprek. 

Dit is een greep uit verschillende organisaties en perso-
nen waarmee samengewerkt kan worden.

Andere partners

Wens je meer informatie 
over deze diensten, 

contacteer dan 
trajectbegeleiding (TB) 

van het 
justitieel welzijnswerk (JWW)

TB:      Trajectbegeleiding

JWW:  Justitieel Welzijnswerk 

OO:     Organisatieondersteuner 

CAW: Centrum Algemeen Welzijnswerk 

PSD:    psychosociale dienst

CVO:   Centrum 
             Volwassenenonderwijs 
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n VDAB: Vlaamse Dienst voor 
             Arbeidsbemiddeling

AA:      Anonieme Alcoholisten

CGG :  Centrum Geestelijke Gezondheid  

VOKANS :  Vormings- en
               opleidingskansen
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Samenstelling: de publicatie ‘Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden’ is een uitgave van de Vlaamse 
overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving, Koning 
Albert II-laan 35 bus 30, 1030 Brussel.
Verantwoordelijke uitgever: Marijke Enghien, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling 
Welzijn en Samenleving.
Centrale redactie: Karen De Win  (Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 
Afdeling Welzijn en Samenleving, Centrale Gevangenis Leuven, Geldenaaksevest 64, 3000 Leuven
Grafische vormgeving: AFM, Digitale Drukkerij, 
Nadia De Braekeler

Onderwijscoördinator
L4-Volwassenenonderwijs
De onderwijscoördinator onderzoekt 
voor welke opleidingen er interesse is 
in de gevangenis, organiseert en coör-
dineert het onderwijsaanbod. Je kan bij 
haar terecht met al je vragen rond on-
derwijs. Zij is immers het aanspreekpunt 
rond onderwijs in de gevangenis voor 
gedetineerden, leerkrachten, scholen, 
directie en gevangenispersoneel. 

Je kan de onderwijscoördinator berei-
ken via haar brievenbus op Vleugel E.

Een overzicht van de onderwijs- 
en vormingsactiviteiten vind je in de 

vormingsbrochure. Vraag ernaar! 
De trajectbegeleiders, 

de organisatieondersteuner en 
de onderwijscoördinator 

kunnen je  kunnen je ook altijd 
meer uitleg geven over het aanbod. 
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VDAB
Detentieconsulent 
Aan de Bak vanuit de bak! We willen 
wie werk zoekt in contact brengen met 
werkgevers.
Wat doen we?  
- inschrijving in VDAB
- voorbereiding werkloosheidsdossier 
- op weg zetten naar werk of beroeps 
  opleiding 
- sollicitatietraining. 
Een traject opstarten kan pas vanaf 14 
maanden voor je VI-datum. Informatie 
kan je altijd komen vragen. De deten-
tieconsulent heeft een brievenbus op 
Vleugel E. 

Therapeut – Centrum Geeste-
lijke Gezondheidszorg Leuven
Ondervind je psychische moeilijk-
heden en wil je hierover praten: 
dan kan je terecht bij de therapeut 
van het CGG. Je kan er praten over 
relationele moeilijkheden, depres-
sie, verlies van familie of vrienden, 
problemen met drugs of alcohol, 
gespannen zijn, vragen bij wat er 
misgelopen is, hoe het zover kun-
nen komen is, … 
Hoe contact opnemen: je schrijft 
een brief met je vraag of de psychi-
sche moeilijkheden die je onder-
vindt. Op Vleugel E kan je die in de 
brievenbus van de therapeut CGG 
stoppen. 
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Educatieve 
Dienst van 
Leuven Centraal
De educatieve dienst 
bestaat uit een gedeti-

neerde (de educatief medewerker), die 
onder toezicht van de organisatieon-
dersteuner en de onderwijscoördinator 
zorgt voor de ondersteuning van de les-
sen en vormingen. Hij zorgt dat iedereen 
weet welke cursus wanneer plaatsvindt 
en hij houdt de inschrijvingen bij. Hij 
zorgt dat de vleugels en het centrum 
steeds een lesplanning en deelnemer-
slijsten hebben, zodat iedereen goed 
op de hoogte is welke les er wanneer 
doorgaat, met welke deelnemers. Ook 
voor de lesgevers is hij een belangrijke 
steun. Hij zorgt voor hun aanwezig-
heidslijst, kopies, zet hun lesmateriaal 
en water klaar, en is degene die men op 
het moment zelf kan aanspreken indien 
er een vraag of probleem is. Kortom: de 
educatief medewerker zorgt voor de 
administratieve en logistieke ondersteu-
ning van het onderwijs en de vorming 
in de Centrale Gevangenis, een full time 
bezigheid! Men vindt de educatieve 
dienst in het lokaaltje tegenover de 
bibliotheek. 

Sportdienst 
Leuven 
Centraal 

De sportdienst van de Centrale Gevan-
genis van Leuven zorgt voor een uitge-
breid sport- en ontspanningsaanbod 
in de gevangenis. Het bestaat uit een 
gemotiveerd team van medewerkers. 
De sportcoördinator is een penitentiair 
beambte die instaat voor het sport- en 
ontspanningsaanbod. Hij organiseert 
een divers aanbod: tornooien, events, 
wedstrijden tegen externe ploegen… 
maar ook toneel- en muziekvoorstel-
lingen en is actief bezig met affectieve 
relaties. 
De sportfunctionaris, vanuit de Rode 
Antraciet, is vooral bezig met het 
beleidsplan, de jaaractieplannen, 
overkoepelende projecten en de 
contacten met externe partners zoals 
de stad van Leuven, de voetbalploeg 
OHL, sportscholen. 
Tot slot zijn er twee gedetineerden 
actief binnen de sportdienst. Zij zor-
gen voor de praktische organisatie van 
de activiteiten. 
Voor meer info: schrijf naar de 
sport- en ontspanningsdienst. 

Culturele dienst 
– bibliotheek 
Leuven Centraal
De bibliotheek van Leuven 

Centraal bestaat ondertussen 10 jaar. 
Je vindt er een uitgebreid aanbod 
aan boeken, cd’s en dvd’s. Daarnaast 
heeft de bibliotheek ook een 40-tal 
abonnementen op diverse tijdschrif-
ten. De bibliotheek wordt uitgebaat 
door een gedetineerde die hiervoor 
samenwerkt met de bibliotheek 
Tweebronnen van Leuven. Je kan de 
catalogus van de openbare biblio-
theek raadplegen en al hun werken 
uitlenen. In samenwerking met Twee-
bronnen loopt ook het samenlees-
project “Lezen door tralies heen”. Je 
correspondeert dan met bezoekers 
van de bibliotheek van Leuven over 
boeken. 
Vanuit de bibliotheek worden ook 
diverse culturele activiteiten georga-
niseerd. De meest bekende zijn de 
literaire avonden in de winter. 
Vragen over de werking van de 
bibliotheek, het reglement of de 
culturele activiteiten: neem con-
tact op met de bibliothecaris. 
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