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VOORWOORD 

Op 13 november 2020 werd het nieuwe Strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 

goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dit was voor het beleidsteam en coördinatieteam van Mechelen 

het startschot om een nieuw en ambitieus actieplan voor de gevangenis van Mechelen te gaan uitwerken. 

We bouwden verder op de actieplannen uit het verleden en zochten verbindingen naar het nieuw strategisch 

plan. Met het beleidsteam gingen we aan de slag met een denkoefening waarbij we uitkwamen op een aantal 

thema’s dat we voor de gevangenis van Mechelen als meest prioritair zagen.  

Vanuit die thema’s werkten we met de leden van Objektif1 vijf grote strategische doelstellingen uit, die 

opnieuw voorgelegd, besproken en goedgekeurd werden door het beleidsteam. We beschouwen 

het actieplan als een richtinggevend instrument om de komende twee en een half jaar mee aan de slag te 

gaan. Een flexibel instrument dat ons helpt om een kwaliteitsvol hulp- en dienstverleningsaanbod verder uit 

te bouwen.   

De hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in de gevangenis van Mechelen kreeg de voorbije jaren te 

maken met verschillende uitdagingen. In 2018 en 2019 kenden we omwille van personeelstekorten in het 

bewakend kader heel wat annuleringen van het groepsaanbod voor gedetineerden. Dit zette 

samenwerkingsverbanden met organisaties en vrijwilligers onder spanning. In 2020 kregen we net zoals over 

heel de wereld, te maken met een pandemie, die wederom het groepsaanbod maar ook de gevangenis met 

alle medewerkers en de gedetineerden voor grote uitdagingen stelde. 

Maar zoals ook het vorige actieplan werd ingeleid, biedt verandering ook weer nieuwe kansen en 

opportuniteiten. Dit zien we bijvoorbeeld aan de digitalisering in de gevangenissen die de voorbije periode 

een aantal versnellingen hoger schakelde.  

Ik wil heel graag de leden van Objektif en het beleidsteam bedanken voor de fijne samenwerking in de 

gevangenis van Mechelen en hun inzet in het tot stand komen van dit actieplan en het realiseren van hulp- 

en dienstverlening aan gedetineerden in vaak moeilijke omstandigheden! Ook wil ik de medewerkers van 

justitie bedanken voor hun inzet en het mee helpen realiseren van de hulp- en dienstverlening aan 

gedetineerden!  

In het bijzonder wil ik alle samenwerkingspartners van de gevangenis Mechelen en de vele vrijwilligers 

bedanken om te blijven investeren in het welzijn en de toekomst van gedetineerden. 

Ik kijk alleszins vol verwachting naar de toekomst en vol vertrouwen naar de samenwerking met alle partners 

om van dit actieplan en onze doelstellingen een succes te maken!  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
1

 Het coördinatieteam van Mechelen heet Objektif. 
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1 OMGEVINGSANALYSE 

1.1 HULP- EN DIENSTVERLENINGSAANBOD IN DE GEVANGENIS VAN MECHELEN 

Het hulp- en dienstverleningsaanbod in de gevangenis van Mechelen kende tijdens het voorbije actieplan 
twee grote uitdagingen. De moeilijke personeelssituatie voor het bewakend kader en de Covid 19-pandemie.  
We konden gelukkig ook enkele nieuwe initiatieven uitwerken en ontwikkelen. 
 

1.1.1 Impact van de personeelssituatie op het hulp- en dienstverleningsaanbod 

 
De voorbije periode werden er vanuit het beleids- en coördinatieteam van de gevangenis Mechelen twee 

nota’s2 opgemaakt om de prangende personeelssituatie in het bewakend personeelskader aan te kaarten en 

de impact te omschrijven die dit had op het hulp- en dienstverleningsaanbod. Deze nota’s werden 

overgemaakt aan de Gemende Commissie3 en aan de regionale directie van DG EPI. Onderstaande tabel geeft 

een idee van het aantal geschrapte activiteiten voor de periode juni 2018 tot en met september 2019. 

Tabel 1: Geschrapte activiteiten in de gevangenis Mechelen – juni 2018 t.e.m. september 2019 

 
 

Sinds juni 2018 zijn we de afgeschafte activiteiten systematisch gaan bijhouden omdat we merkten dat er 

toch regelmatig groepsaanbod werd geannuleerd omwille van het personeelstekort in het bewakingskader.  

Wat de fitnessmomenten betreft zijn er geen exacte gegevens, wat een vertekend beeld geeft voor het 

domein sport. Het fitnessaanbod dat werd geschrapt, lag in het najaar 2018 rond de 30%. Dit heeft zijn 

impact op het percentage sportaanbod dat werd geschrapt en het totaalpercentage geschrapte activiteiten. 

Dit laatste schatten we rond de 21% van het totaalaanbod.  

Bijkomend houdt bovenstaande tabel geen rekening met alle zaken die bij voorbaat al niet werden ingepland 

omwille van het structureel personeelstekort. Vrijwilligers die afhaakten werden niet direct vervangen, 

gezien de vele annuleringen. Het project “Music for the Soul” dat goedgekeurd werd door de Koning 

Boudewijnstichting voor een bedrag van 8000€, hebben we niet opgestart, gezien de kans dat alle of de 

meeste sessies konden doorgaan, bijzonder klein was. In juni 2019 ging ook een zomerregeling van start. Dit 

hield in dat er na 16u geen activiteiten meer konden doorgaan en we op die momenten geen activiteiten 

meer inplanden. Deze regeling hield aan tot maart 2020, wanneer we met corona geconfronteerd werden.  

 
2 December 2018 – september 2019 

3 De gemengde commissie bestaat uit vertegenwoordigers van departementen of agentschappen van de betrokken beleidsdomeinen en uit vertegenwoordigers van 

organisaties van hulp- en dienstverleners uit die beleidsdomeinen. Staat o.a. in voor de opmaak, voortgang, opvolging, bijsturing van het strategisch plan. 
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Algemeen kan er zeker gesteld worden dat het overleg en de communicatie met de gevangenisdirectie zeker 

constructief bleef. Waar mogelijk en de veiligheid kon gegarandeerd worden, konden wij ons aanbod 

realiseren. Niettemin was de impact op de organisatie van een hulp- en dienstverleningsaanbod immens. De 

organisatie vraagt immers heel wat planning en overleg en wij hechten ook veel belang 

aan een professionele, goede en correcte relatie met onze samenwerkingspartners en de vele vrijwilligers 

die het groepsaanbod in de gevangenis verzorgen.   

Zonder continuïteit in het groepsaanbod is het moeilijk om een kwalitatief aanbod uit te werken voor 

gedetineerden. De uitbouw van een laagdrempelig, stabiel sport- en cultuuraanbod voorzien in het vorig 

actieplan is mede omwille van deze reden niet gerealiseerd.  

De afgeschafte activiteiten hebben een groot nadelig effect op het welbevinden van gedetineerden. 

Verwachtingen worden niet ingelost, er is vaak weinig informatie beschikbaar op het moment zelf en 

gedetineerden raken verder gedemotiveerd om zich te engageren voor het aanbod en hun detentietijd zinvol 

in te vullen. Dit staat haaks op de doelstellingen van de hulp- en dienstverlening namelijk het beperken van 

detentieschade, het stimuleren van zelfontplooiing, en het herstel van relationeel, sociaal en psychisch 

evenwicht.  

De huidige personeelssituatie in het bewakingskader is momenteel gunstig geëvolueerd. Op 22/4/2021 is 

er een invulling van 81.75 voltijds equivalenten op een kader van 83. Met nieuwe selecties eind april ’21 voor 

de aanwerving van Rosetta-contracten wordt verwacht het kader compleet zal zijn. Een kanttekening die we 

hierbij wel dienen te maken is dat er heel veel personeel werd aangeworven onder een Rosetta-contract en 

het dus gaat over een zeer jong bewakingskade. 

 

1.1.2 Impact van Covid 19 op het hulp- en dienstverleningsaanbod 

 
Tot heden kent de Corona-pandemie zoals in alle gevangenissen een grote impact op het hulp- en 

dienstverleningsaanbod. Sinds mei ’20 is het individueel aanbod wel opnieuw aanwezig.  

Voor wat het groepsaanbod betreft zijn sinds 2 november 2020 opnieuw alle groepsactiviteiten tot nader 

order opgeschort evenals het kinderbezoek. Een aantal activiteiten die normaal gezien als groepsactiviteit 

georganiseerd worden, werden aangepast naar een individuele begeleiding. Zoals de vorming van de 

onthaalbuddy’s en de les Nederlands en Sport, waarbij anderstaligen elk om beurt persoonlijke uitleg krijgen 

over oefeningen die ze op cel kunnen uitvoeren. We voorzien ook een individueel gespreks- en 

ontspanningsaanbod voor de meest kwetsbare gedetineerden in onze gevangenis in het kader van 

stressreductie en suïcidepreventie. 

Van bij de start van de Lock down in maart ‘20 konden de gedetineerden blijvend beroep doen op 

gevangenisbibliotheek voor het ontlenen van boeken en Dvd’s via de “bibliotheek aan cel”. Dit kon blijvend 

doorgaan dankzij de enorme inspanningen van de bibliotheekmedewerker en de gedetineerden die in de 

gevangenisbibliotheek werken. Om een beeld te schetsen van het bereik van de bibliotheek geven we enkele 

cijfers. Het aantal uitleningen in 2020 bedraagt 15.469. Daarnaast werden ook wekelijks heel wat sudoku's, 

kruiswoordraadsels en kleurplaten bedeeld waarvoor geen registratie gebeurt. Wekelijks werden tussen de 

60 en 70 gedetineerden bereikt, dus zowat de helft van de bevolking. De cijfers zijn gelijkaardig aan 

voorgaande jaren, met het grote verschil dat “bibliotheek aan cel” een pak meer inspanningen vraagt van de 

bibliotheekmedewerker en de gedetineerden die in de gevangenisbibliotheek werken. Een enorme 

appreciatie is hier dus zeker aan de orde!  
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Door het bibliotheekaanbod te continueren kon er voor de gedetineerden toch enige ontspanning en 

tijdsbesteding voorzien worden. Ook de regelmatige aanwezigheid van trajectbegeleider en/of 

organisatieondersteuner tijdens de Lock down in maart en april 2020 werd gewaardeerd door gedetineerden 

en gevangenispersoneel.  Op die manier kon er toch een brug naar de gedetineerden en het bewakingskader 

gelegd worden. 

Eind september 2020 werd een lokale evaluatienota opgemaakt over de aanpak vaan de corona-crisis. Over 

het algemeen werd de volledige stopzetting van de face-to-face hulpverlening als een groot gemis gezien 

door de gedetineerden en de justitie-partner. De vraag werd terecht gesteld door verschillende partners of 

er toch niet kon ingezet worden op een “minimale hulpverlening in de gevangenis”. 

Heel wat initiatief en alternatief aanbod dat op touw werd gezet werd wel zeer gewaardeerd door de 

samenwerkingspartners en de gedetineerden, maar hadden wisselend effect. Wat positief wordt 

geëvalueerd kan ook zeker in de toekomst verder opgenomen worden in het hulp- en 

dienstverleningsaanbod. Zo gaan er voor de toekomst al stemmen op om meer richting blended 

hulpverlening te gaan binnen de gevangenismuren. Dit betekent naast face-to-face contacten ook inzetten 

op bijvoorbeeld video-overleg met verschillende partners en de gedetineerde en gratis 0800-nummers voor 

bijvoorbeeld korte feedback of vragen. In de praktijk betekent dit dat er efficiënter en sneller kan gewerkt 

worden en de gedetineerden sneller geholpen kunnen worden.  

In de evaluatienota voor de gevangenis van Mechelen maken we melding dat we als Vlaamse Gemeenschap 

nog meer konden inzetten op een gestroomlijnde communicatie. Dit weerhouden we als één van de vijf 

strategische doelstellingen in ons actieplan en gaan verder aan de slag met de adviezen. 

De grootste positieve evolutie die corona met zich meebracht is toch dat de digitalisering in de 

gevangenissen een belangrijke plaats kreeg en een versnelling hoger schakelde. De mogelijkheden van online 

bezoek, rechtszittingen en video-overleg voor gedetineerden biedt toch heel wat kansen voor de toekomst. 

Denk maar aan de vele buitenlandse gedetineerden in onze gevangenis die op deze manier toch makkelijk 

en kosteloos contact kunnen houden met hun familie in het buitenland. 

 

 

1.1.3 Nieuwkomers in het hulp- en dienstverleningsaanbod 

 

1.1.3.1 Narcotic Anonymous (NA) 

 
Naar aanleiding van het vorige actieplan gingen we van start met een werkgroep rond het thema drugs en 

bouwden we ook een groepsaanbod van de Narcotic Anonymous uit. Dit aanbod is een zeer laagdrempelig 

aanbod en wordt georganiseerd door ervaringsdeskundigen in drugsverslaving. De doelstelling van dit 

groepsaanbod is voornamelijk gedetineerden kennis te laten maken met deze organisatie en hen te laten 

nadenken over hun eigen druggebruik. De NA organiseert buiten de muren wekelijks bijeenkomsten in 

verschillende steden. Voor de komende periode willen we dit aanbod gaan uitbreiden. Er zijn momenteel 

verkennende gesprekken met de Cocaïne Anonymous die een gelijklopende aanpak hebben en ook interesse 

hebben om het aanbod in de gevangenis van Mechelen te gaan organiseren. 
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1.1.3.2 Leer Sport en Nederlands 

 
Het opzet van het project “Leer Nederlands en Sport” is het leren van Nederlands aantrekkelijker, makkelijker 

en toegankelijker te maken voor anderstaligen door dit te combineren met sport en beweging. Dit vergroot 

het plezier in het leren waardoor het gemakkelijker wordt. 

Het project “Leer Nederlands en sport” dat eerst gesubsidieerd werd door de Stad Mechelen werd positief 

geëvalueerd eind 2018. Zowel het CBE4 als ROJM5 besliste om met eigen middelen het aanbod in de 

gevangenis van Mechelen verder te zetten. Het aanbod kent een groot bereik en succes in de gevangenis. 

Alle materiaal die in het kader van dit project werd ontwikkeld werd ook verspreid naar organisaties die 

werken met anderstaligen. Op deze manier kreeg het project ook een meer duurzame component.    

 

1.1.3.3 Participatieproject met de onthaalbuddy’s 

 
Na heel wat brainstormen en heen-en-weeroverleg met gedetineerden, gevangenisdirectie, 

bewakingspersoneel en partners van de hulp- en dienstverlening, werd het project met de onthaalbuddy’s 

in maart 2019 uitgerold in de gevangenis van Mechelen en vonden de eerste gesprekken met de 

onthaalbuddy’s plaats. Het CBE Mechelen engageert zich voor het schooljaar 2021 – 2022 verder 

voor de vorming en de intervisie van de onthaalbuddy’s.  

De doelstelling van het project is tweeërlei. Enerzijds willen we nieuw binnenkomende gedetineerden 

onthalen via peer-to-peer support. Door vragen snel op te vangen en correct te beantwoorden kunnen 

frustraties tegengegaan worden. Van bij aanvang proberen we gedetineerden te stimuleren hun tijd in de 

gevangenis zinvol door te brengen via werk, onderwijs of andere activiteiten.  

Anderzijds willen we onthaalbuddy’s stimuleren om een aantal vaardigheden meer te gaan ontwikkelen, 

zoals onder andere sociale vaardigheden, communicatievaardigheden, omgaan met moeilijkheden, het 

opnemen van verantwoordelijkheden, enz. Vaardigheden die ook buiten de gevangenismuren zeker een 

meerwaarde betekenen.  

De uitvoering van het onthaalproject door de buddy’s vraagt voortdurend opvolging en is nog geen vaste 

waarde binnen de onthaalprocedure. Ook corona vraagt een aangepaste vorming en werking. Komende 

periode dienen we zeker nog verder te werken aan de bijsturing van en de verdere inbedding van het 

onthaalproject in de onthaalprocedure van de gedetineerden. De context van een arresthuis maakt ook dat 

de onthaalbuddy’s een groot verloop kennen en er nooit een vaste groep is. De vorming en opvolging blijft 

ook in de toekomst steeds zeer belangrijk in het project. 

Het onthaalproject toont ons zeker al een aantal positieve resultaten. Dit merken we door de feedback die 

we krijgen van de onthaalbuddy’s en de lesgever. Het gegeven dat gedetineerden het vertrouwen krijgen om 

onthaalgesprekken te doen met andere gedetineerden in een gesprekslokaal, maakt dat hun eigenwaarde 

en zelfvertrouwen groeit en zij ook meer verantwoordelijkheden willen gaan opnemen in een 

gevangeniscontext. Een bijkomend element is dat we op de taalkennis van gedetineerden kunnen bouwen 

om anderstaligen toch beter te onthalen. De komende periode willen we nog verder de effecten en ervaring 

van het onthaal bij de nieuwe gedetineerden gaan bevragen. 

Verschillende andere gevangenissen toonden hun interesse om met een gelijkaardig onthaalproject te 

starten en in dit kader vonden er ook al verschillende uitwisselingsmomenten plaats.  

 
4

 Centrum Basiseducatie Open School - Mechelen 

5
 Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen 
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Binnen de gevangenis Mechelen zetten we zeker verder in op het thema participatie van gedetineerden. In 

het nieuwe actieplan is er een volledige doelstelling aan dit thema gewijd. We willen er echter naar streven 

doorheen alle strategische doelstellingen, de vaardigheden binnen het team verder te ontwikkelen, om 

gedetineerden zoveel als mogelijk mee te nemen in denk- en visieoefeningen en hen zoveel als mogelijk te 

stimuleren om hun eigen traject in handen nemen. Dit willen we doorheen alle domeinen gaan doen en 

betreft zowel individuele begeleidingen als groepsaanbod.  

Een bijzondere rol zal hier in de nabije toekomst opgenomen worden door de medewerker participatie van 

de Rode Antraciet die in de gevangenis van Mechelen zal starten. 

 

1.2 PERSONEELSINZET VOOR DE HULP- EN DIENSTVERLENING  

Onderstaande tabel geeft de personeelsinzet voor 2020 voor de hulp- en dienstverlening in de gevangenis 

Mechelen weer. Zoals merkbaar is de inzet erg versnipperd. 

Tabel 2: Personeelsinzet hulp- en dienstverlening – 2020 – gevangenis Mechelen 

Coördinatiefuncties Aantal personen VTE 

Beleidscoördinator 1 0,8 

Organisatieondersteuner 1 0,5 

Onderwijscoördinator 1 0,5 

Sportfunctionaris DRA  1 0,3 

Cultuurfunctionaris DRA (sinds 1/7/2020 afwezig) 1 0,15 

 Totaal coördinatiefuncties 5 2,25 

  
  

Andere hulp- en dienstverleners Aantal personen VTE 

Trajectbegeleiders JWW 2 1,5 

Medewerkers CGG 3 1 

Medewerker Tandem 1 0,1 

Detentieconsulent VDAB 1 0,2 

Bibliotheekmedewerker (Stad Mechelen) 1 0,3 

Slachtoffer-daderbemiddeling (Moderator) 2 0,1 

Sportinstructeur ROJM 1 0,1 

Vrijwilligerscoördinator JWW 1 0,5 

Medewerkers CKG 2 0,1 

Totaal andere hulp- en dienstverleners 14 3,9    

Ondersteuning door Justitie Aantal personen VTE 

Fatikken (bibliotheek) 3 0,8 

Totaal ondersteuning door Justitie 3 0,8    

TOTALE STRUCTURELE PERSONEELSINZET 22 6,95 

 

Het CAW Boom Mechelen Lier zet voor het team JWW in op een halftijdse vrijwilligerscoördinator. 

Vrijwilligers worden ingezet om voor alle inkomende gedetineerden een “warm onthaal” te voorzien. 

Wanneer er nog verdere hulpvragen zijn, worden die door de trajectbegeleider opgenomen. Regelmatig 

wordt ook een vrijwilliger ingezet voor het sociaal bezoek. Voor 2020 was er de inzet van een 5-tal 

vrijwilligers, waarvan de inzet varieert tussen een halve dag per twee weken naar een halve dag per maand. 

De vrijwilligersinzet is uiteraard hoger wanneer er geen Coronacrisis is. 
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1.3 OVERLEGSTRUCTUUR IN DE GEVANGENIS MECHELEN 

Hieronder vind je de verschillende overlegstructuren binnen de gevangenis Mechelen waarbij de hulp- en 

dienstverlening betrokken is. De verschillende werkgroepen en overlegstructuren staan telkens met elkaar 

in verbinding en wisselen informatie uit. Naar aanleiding van het nieuwe actieplan en de doelstellingen die 

we hierin willen verwezenlijken wordt deze overlegstructuur herbekeken.  

 

Figuur 1: Overlegstructuur in de gevangenis Mechelen6 

 

 

 

 
6 OO=organisatieondersteuner, BC=beleidscoördinator, OC=onderwijscoördinator, CGG=centrum geestelijke gezondheidszorg De Pont, CKG Bethlehem= Centrum voor 

kinderzorg en gezinsondersteuning, PSD=psychosociale dienst van de gevangenis, TANDEM=toeleiding en aanmelding na detentie en meer, SF= sportfunctionaris, 
PB=penitentiair beambte, CF= cultuurfunctionaris, JH=Justitiehuis, JWW=Justitieel Welzijnswerk, CVO=Centrum voor volwassenonderwijs Crescendo, TSM=Technische 
scholen Mechelen, TV=teamverantwoordelijke, LOGO=Lokaal Gezondheidsoverleg Mechelen 
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JWW,Moderator 

beschermcomité, directie, Logo 
Mechelen, BC

Werkgroep 
onderwijs

(2x per jaar)

(TSM, CBE, CVO, OC, 
BC, 

gevangenisdirectie)

Voorrapport

wekelijks  

(directie – adjudant –

BC)

Werkgroep 
cultuur    

(non-actief)

Gedetineerden-
overleg

(4x per jar)

(PSD, directie, BC, 
gedetineerden)

Beleidsteam

(2x per jaar)               
(Directie, TV JWW, TV 

CGG, OC, OO, Stad 
Mechelen, SF, BC, VDAB )

Werkgroep 
herstel

(2x per jaar)

(PSD, Moderator, 
JH, JWW, BC)

Afstemming 
OO – BC 

(Wekelijks) 

Projectmatig 
overleg 

(Vb. 
onthaalbuddy) 
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1.4 INFRASTRUCTUUR GEVANGENIS MECHELEN 

 
In de gevangenis van Mechelen is er plaats voor 84 gedetineerden, enkel mannen. De reële dagpopulatie ligt 

altijd een stuk hoger. Vleugels A en B kennen een gesloten regime. Vleugel C kent 10 cellen en een volledig 

‘open deur-regime’ sinds 2017.  

Als arresthuis huisvest de gevangenis van Mechelen voornamelijk beklaagden die in hechtenis zitten in 

afwachting van hun proces of het verdere verloop van rechtsprocedure. Het overgrote deel van deze groep 

verblijft relatief kort in de gevangenis. Het spreekt voor zich dat deze groep ook andere noden en behoeften 

heeft dan veroordeelde gedetineerden. We houden hier uiteraard rekening mee in de organisatie van het 

aanbod en proberen hier zo goed als mogelijk op in te spelen. Er wordt bijvoorbeeld meer ingezet op 

kortdurende onderwijstrajecten of projecten en een laagdrempelig aanbod. 

Voor de hulp- en dienstverlening kunnen we gebruik maken van de infrastructuur van de gevangenis:  

• 5 spreekruimtes voor individuele contacten met gedetineerden   

• 5 lokalen voor groepslessen 

• Bibliotheek + aansluitend een leesruimte en/of vergaderruimte  

• Fitnessruimte  

• Theaterzaal: muziekevenementen, theater, film, proclamatie,  

• Bezoekzaal: beschikbaar ’s avonds, ligt buiten het cellulair deel  

• Wandeling: evenementen, buitensport 

  

Naast bovenstaande infrastructuur beschikken we als partners van hulp- en dienstverlening over één 

groot lokaal met een deel landschapsbureau en een deel vergaderruimte. We hanteren een ‘clean desk 

policy’ gezien niet alle partners dagelijks aanwezig zijn en computers en bureaus gedeeld 

worden met elkaar. Het lokaal is zeker een ontmoetingsruimte voor verschillende partners, lesgevers, 

vrijwilligers en personeel.   

Door de coronacrisis werden verschillende activiteitenlokalen omgedoopt tot gesprekslokalen, deze zijn 

ruimer qua oppervlakte. Met een online-reserveringssysteem voor deze lokalen kan elke individueel gesprek 

op afstand vlot ingepland worden. 

 
 

1.5 GEDETINEERDENPOPULATIE 

 
De voorbije periode werden twee populatieschetsen uitgevoerd (juni 2020 en maart 2021). Via 

steekproefsgewijze populatieschetsen proberen we zicht te krijgen op de populatie van onze gevangenis, 

verzamelen we een aantal relevante gegevens en gaan we na of er zich significante verschuivingen voordoen. 

Omdat de populatie in een arresthuis continu wisselt vinden we het vanuit de hulp- en 

dienstverlening belangrijk om deze evoluties op te volgen en indien nodig het aanbod bij te 

stellen. Uiteraard blijven het momentopnames uit slechts twee populatieschetsen.  

 

Overbevolking  

Een algemene tendens is alvast dat er de voorbije twee jaar een enorme druk gekomen is op de 

gevangenispopulatie. Zowel in 2019 als 2020 waren er 654 inkomenden, in 2018 waren dit er 602. Dit is 

telkens een toename van 12% in vergelijking met 2018. Grafiek 1 (zie verder) toont aan de hand van 

willekeurige dagpopulaties, dat er al een lange problematiek is van overbevolking in de gevangenis van 

Mechelen. 
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Feiten  
In de twee populatieschetsen scoren zowel de vermogens- als de drugsdelicten het hoogste, daarna komen 

de geweldsdelicten.  

 

Profiel gedetineerden 

We zien een significante stijging in het percentage beklaagden. In juni ’20 was dit 65´% en maart ’21 is dit 

81,6´%. Dit laatste is ook een pak hoger dan de 70% beklaagden die in het vorige actieplan werden vermeld. 

Dit is een interessante evolutie om verder op te volgen.  

 

In de laatste populatieschets tellen we 25 verschillende nationaliteiten en valt het op dat er bijna 21% van 

de gedetineerden een statuut bij DVZ kent dat hen geen recht op verblijf geeft in België. In de schets van juni 

’20 is dat slechts 11%. Het gaat hierbij natuurlijk om een doelgroep die minder makkelijk gebruik kan maken 

van alternatieve vormen van voorhechtenis (vb. enkelband), gezien deze groep meestal geen vaste 

verblijfplaats kent of waarvan het risico hoger is voor vluchtgevaar. Toch valt de stijging op van deze groep 

gedetineerden en is het interessant de verdere evolutie op te volgen.  

 

De gemiddelde leeftijd in de twee schetsen was 35 en 37 jaar. In grafiek 2 zien we toch vooral een grote 

groep jongere gedetineerden. In de populatieschets van 2021 is 25% van de bevolking jonger dan 25 jaar. 

37% is tussen de 26 en 35 jaar. In totaal is 62% van de populatie jonger is dan 35 jaar. 

In de schets van 2020 is 52% jonger dan 35 jaar en is er nog een grote vertegenwoordiging 33% van de 

categorie tussen 36 en 45 jaar.  

 

In 2020 was de gemiddelde verblijfsduur in de gevangenis van Mechelen 5 maanden in 2021 4,4 maanden. 

In beide schetsen verbleef ongeveer 23% van de gedetineerden nog niet langer dan 1 maand in de 

gevangenis. 

In de populatieschets van 2021 had 46% van de gedetineerden 1 detentietitel, 18% had er 2 en 13% had 3 

detentietitels. Dit betekent dat bijna 25% van de populatie op dat moment toch 4 of meer detentietitels 

heeft. 1 gedetineerde telt er 23! 

 

Wat de woonplaats betreft zien we in de laatste populatieschets dat 18% zijn woonplaats in Mechelen kent, 

10% in de aangrenzende gemeenten van Mechelen en daarnaast nog eens 37% in de provincie Antwerpen. 

Deze cijfers tonen aan dat het toch belangrijk blijft om verder in te zetten op goed samenwerkingsverbanden 

met de stad Mechelen en aandacht te hebben voor de brug naar buiten. 

 

 
Grafiek 1: dagpopulatie in de gevangenis Mechelen                                                      Grafiek 2: Leeftijd gedetineerden 
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1.6 TRANSITIEHUIS MECHELEN 

In september 2019 opende het eerste transitiehuis van België zijn deuren in Mechelen. In het transitiehuis 
Mechelen is er plaats voor 15 gedetineerden (deelnemers). Het transitiehuis vormt een brug tussen een 
opsluiting in een strafinrichting en een volgende strafuitvoeringsmodaliteit in het kader van de 
strafuitvoeringsrechtbank (SURB). Deelnemers kunnen het transitiehuis verlaten door over te gaan in 
elektronisch toezicht (ET) of voorwaardelijke invrijheidsstelling (VI).7 
 
Gezien de gevangenis van Mechelen een arresthuis is, is er in de praktijk weinig doorstroom naar het 
transitiehuis en komen de gedetineerden van andere strafinrichtingen. Van zodra een deelnemer in het 
transitiehuis verblijf is er wel opvolging vanuit de gevangenis van Mechelen (directie en PSD). 
 
Het pilootproject werd verlengd voor één jaar tot september 2021. Bij een positieve evaluatie wordt het 
verder uitgerold naar andere steden of gemeenten.  
Van bij opstart van het transitiehuis waren er goede contacten tussen de partners van de hulp- en 
dienstverlening aan gedetineerden en de coördinator van het transitiehuis. Verschillende overlegmomenten 
met samenwerkingspartners vonden plaats om elkaars werking toe te lichten en te bekijken of er nood was 
aan bijzondere samenwerkingsafspraken of afstemmingsnoden.  
 
Voor bepaalde initiatieven vanuit de gevangenis of transitiehuis zal er in de toekomst zeker verder 
samenwerking zijn met het transitiehuis. Concreet was er al overleg over een samenwerking in het kader van 
Rondom Prison en het nieuwe project “Dialoog” met Moderator. 
 
 

2 SAMENWERKINGSPARTNERS IN DE KIJKER 

2.1 MODERATOR EN HET THEMA “HERSTEL” 

Binnen het actieplan werd het thema “herstel” niet weerhouden voor een concrete strategische of 

operationele doelstelling om mee aan de slag te gaan. Dit betekent uiteraard niet dat we als hulp- en 

dienstverlening geen aandacht voor het thema “herstel” hebben. Integendeel, we zien herstel eerder als de 

rode draad doorheen alle doelstellingen van het actieplan.  

We werkten de voorbije jaren een zeer goede samenwerking uit met Moderator en zetten samen met hen 

op regelmatige basis het slachtoffer, herstel en bemiddeling in de kijker voor zowel de gedetineerden als de 

personeelsleden in de gevangenis. Dit doen we bijvoorbeeld naar aanleiding van de dag van het slachtoffer 

of de week van het herstel. 

Als we naar de werking van Moderator kijken zien we heel wat linken naar de doelstellingen van het 

strategisch plan. Hieronder worde enkele zaken opgesomd: 

 

1. Recidivebeperking en het voorkomen van nieuwe slachtoffers: Er is in het verleden onderzoek 

gevoerd naar desistance8 en de invloed van herstelrechtelijke initiatieven. Daaruit blijkt dat deelname 

aan bijvoorbeeld een bemiddelingsprocedure één van de factoren kan zijn in een desistance proces. 9 

 
7

 https://transitiehuizen.be/  

8 Desistance is een dynamisch en gradueel proces met als resultaat het einde van de criminele carrière (Laub & Sampson, 2001; Maruna, 2001).  

9 'Desistance' en slachtoffer-daderbemiddeling in België. De cruciale rol van de bemiddelaar. (Ivo Aertsen en Katrien Lauwaert; Tijdschrift voor Herstelrecht; 2017; Vol. 17; 
iss. 4; pp. 29 – 40)  

https://transitiehuizen.be/
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2. Participatie: Door deelname aan een bemiddelingsprocedure worden heel wat vaardigheden van 

gedetineerden versterkt, bijvoorbeeld conflicthantering, in dialoog gaan met elkaar, opnemen van 

verantwoordelijkheden, sociale vaardigheden.  

3. Brug binnen buiten: Via het herstelfonds kan een gedetineerde iets concreet en tastbaar terug doen 

voor het slachtoffer. Het vrijwilligerswerk is ten behoeve van de maatschappij en vindt bij uitstek 

plaats buiten de gevangenis. Via vrijwilligerswerk wordt er ook gewerkt aan arbeidsattitude en het 

nakomen van afspraken. 

4. Multidisciplinaire samenwerking: Herstelbemiddeling en het werken via het herstelfonds is een 

uitgelezen kans om de samenwerking tussen verschillende diensten te gaan versterken.  

 

Om bovenstaande redenen willen we ook in de toekomst hard inzetten op een goede samenwerking met 

Moderator en op verschillende manieren het thema herstel, het slachtoffer en bemiddeling binnen de 

gevangenismuren brengen. We zoeken verder met Moderator en de samenwerkingspartners hoe we 

vernieuwende projecten van Moderator zoals “Samenspraak”10 of “vertel Herstel”11, kunnen vertalen naar 

de context van de gevangenis van Mechelen.  

 
 

2.2 STAD MECHELEN 

 
Ook voor wat betreft de samenwerking met de Stad Mechelen kunnen we stellen dat we de voorbije jaren 

een goede samenwerking uitgebouwd hebben. Doordat de stad Mechelen ook via het beleidsteam 

vertegenwoordigd wordt, houden we vinger aan de pols voor wat betreft lopende projecten en 

vernieuwende samenwerkingen of initiatieven die ten goede komen aan de noden en behoeften van de 

doelgroep van (ex)gedetineerden. 

Rond bijvoorbeeld het project “Samen”12 dat de stad ontwikkeld heeft en de inzet van Urban Therapy13 

verkennen we wat we voor elkaar kunnen betekenen en waar samenwerkingsmogelijkheden kunnen liggen. 

Dit kan evengoed gaan over culturele of andere projecten. 

In het Strategisch Plan werd aanvankelijk de opstart van een aantal pilootprojecten voorzien bij actie 43 “de 

rol van de lokale besturen in het kader van de re-integratie van (ex-)gedetineerden verduidelijken en 

partnerschappen op dit vlak versterken.” 

In overleg met vertegenwoordiging van de dienst Justitiehuizen, de VVSG en de hulp- en dienstverlening werd 

de stad Mechelen als mogelijk pilootproject weerhouden. Momenteel ligt de uitrol van deze actie stil omdat 

er vanuit het kabinet verder bekeken wordt om deze actie mee in te kantelen in andere acties van het 

strategisch plan.  

 
 
 
 
 
 

 
10 Herstelgerichte dialooggroepenrond seksueel grensoverschrijdend gedag, verkeersongevallen en radicalisme. 

11 Herstelgericht project binnen Moderator waarbij er geëxperimenteerd wordt met bemiddeling met niet gerelateerde slachtoffers. 

12 Project “SAMEN” staat voor een nieuwe aanpak: Snel, Alternatief, Maatwerk, Efficiënt, Effectief en Nabij. De bedoeling van deze nieuw e praktische aanpak is de 
criminaliteit te stoppen en zo de leefbaarheid en veiligheid in een (probleem)buurt te vergroten. Project “SAMEN” past deze nieuwe aanpak toe op het pregerechtelijke en 
gerechtelijke niveau. Voor elke levensdimensie wordt voor iedere jongere de mogelijkheden bekeken en omgezet in een persoonlijk ontwikkelingsplan met een duidelijke 
aanpak.   

13 Straattherapie bij dubbeldiagnose 
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3 EVALUATIE ACTIEPLAN 2018-2020 

 
Een uitgebreide evaluatie van het actieplan 2018-2020 kan je terugvinden in het document “Eindevaluatie 
actieplan 2018 – 2020 – Gevangenis Mechelen”. 
Hieronder vind je een kort overzicht van de realisaties van de domeinoverkoepelende strategische 
doelstellingen. Heel wat zaken krijgen een vervolg in het nieuwe actieplan 2021-2023. 
 

 

Figuur 2: overzicht realisaties actieplan 2018 – 2020. (Rood=niet gerealiseerd, geel=deels gerealiseerd, groen=gerealiseerd) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

•doelstelling niet gerealiseerd - verschuivingen personeel JWW

•werd naar de achtergrond verplaatst door de sector CAW

•afsprakenkader ikv radicalisering - 4 dossiers in gevangenis 
Mechelen - 1 lokaal casusoverleg 2018 - geen partnertafel

Detentie op maat

•inventarisatie verschillende vormen van participatie

•2 visie-oefeningen met het team en eerste ontwerp visietekst

•buddyproject werd opgestart en uitgerold in andere 
gevangenissen

Participatie

•onthaal nieuwe beambten

•briefing vs draaiboek mondeling toelichten bij sleutelposten

•samenwerking domeinverantwoordelijke

•minimum 2x per jaar personeel betrekken voor een activiteit

samenwerking 
justitiepartner

• communicatie blijft een belangrijk aandachtspunt 

• huisstijl in verslag en andere documenten

• aandacht voor anderstaligen
communicatie

•met de werkgroep drugs gingen we aan de slag met het thema 
drugs

•aanbod voor geïsoleerde gedetineerden (zorgkoffer, individueel 
aanbod, den Babbel)

•suïcidepreventiebeleid niet uitgerold met alle partners

doelgroepen
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4 ACTIEPLAN 2021-2023 

Vanuit de evaluatie van het vorig actieplan en individuele gesprekken met de medewerkers en 
samenwerkingspartners konden we al een aantal speerpunten voor de gevangenis Mechelen weerhouden. 
Daarnaast organiseerden we met het beleidsteam een denkoefening naar de prioriteiten voor onze 
gevangenis. 
 
Met Objektif gingen we aan de slag met deze speerpunten en prioriteiten. We werkten deze zaken verder uit 
naar vijf grote domeinoverstijgende strategische doelstellingen met heel concrete en haalbare acties. 
Uiteraard zijn er een aantal prioriteiten die minder of niet weerhouden werden in de doelstellingen. 
 
Voor dit actieplan kozen we niet voor domeinspecifieke doelstellingen. Voor de hulp- en dienstverlening in 
de gevangenis Mechelen is de eerste grote doelstelling, zeker voor het groepsaanbod, opnieuw een stabiel 
groepsaanbod te gaan uitwerken. 
 

4.1 COMMUNICATIE 

Strategische doelstelling 1: De partners van de Vlaamse gemeenschap werken verder aan een optimale 
communicatie om het aanbod van hulp- en dienstverlening kenbaar te maken.  
 
 
Deze strategische doelstelling uit het actieplan 2018 – 2020 willen we behouden en verder verfijnen. Het luik rond 
communicatie is zeer breed en we moeten prioriteiten stellen. We merken proefondervindelijk dat we nog beter 
moeten inzetten op de interne communicatie.  
 
De evaluatie van de lokale aanpak tijdens corona, laat tonen dat er wel geregeld goed gecommuniceerd wordt, maar 
het ontbreekt voor de partners vaak aan een duidelijk overzicht van het lopend aanbod. Ook van gedetineerden 
krijgen we nog te veel het signaal dat het aanbod niet of te weinig gekend is. 
 
Met de werkgroep communicatie hebben we al eerste stappen gezet om de communicatie, de verschillende 
communicatiestromen en de doelgroepen binnen de gevangenis in kaart te brengen. Momenteel is het zaak om de 
communicatiestromen verder te evalueren en duidelijke keuzes te gaan maken. Deze keuzes moeten we nadien ook 
consequent uitproberen en evalueren. Enkel op die manier kunnen we naar een optimale interne communicatie 
toe werken. 
 
Onder interne communicatie verstaan we de communicatie binnen de gevangenis van Mechelen. Hieronder 
weerhouden we vier doelgroepen, namelijk de gedetineerden, het penitentiair personeel, de doorverwijzers naar 
het hulp- en dienstverleningsaanbod en de organisatoren van het hulp- en dienstverleningsaanbod.   
  

Operationele doelstelling 1.1: We werken een communicatieplan uit voor de interne communicatie.   
 

Actie 1.1.1: We inventariseren en evalueren de communicatie(middelen) naar de verschillende doelgroepen binnen 
de gevangenis.  

   Trekker    Werkgroep communicatie 

   Betrokkenen     Objektif 

   Timing    Eind 2021  

   Kosten    Personeelsinzet   

   Indicator    Inventarisatie- en evaluatiedocument + verslagen werkgroep communicatie 

Actie 1.1.2: We formuleren duidelijke adviezen en strategieën met betrekking tot de interne communicatie.  

   Trekker    Werkgroep communicatie  

   Betrokkenen     Objektif  

   Timing    Midden 2022  

   Kosten    Personeelsinzet   

   Indicator    Communicatie van duidelijk adviezen en strategieën naar de leden van Objektif 
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Actie 1.1.3: We gaan met deze aanbevelingen aan de slag en blijven inzetten op evaluatie van onze interne 
communicatiestrategieën en tools. 

   Trekker    Werkgroep communicatie 

   Betrokkenen     Objektif  

   Timing    Najaar 2022 - 2023 

   Kosten    Personeelsinzet   

   Indicator    Neergeschreven evaluatie + genomen acties 

Actie 1.1.4: We werken de nodige tools uit ter ondersteuning van de communicatiestrategie 

   Trekker    Werkgroep communicatie 

   Betrokkenen     Objektif  

   Timing    Najaar 2022 - 2023 

   Kosten    Personeelsinzet   

   Indicator    Aantal uitgewerkte documenten/ tools 

Operationele doelstelling 1.2: We optimaliseren verder onze communicatie naar gedetineerden.   
 
Actie 1.2.1: We maken bewust de keuze om het activiteitenaanbod enkel en alleen nog via het infokanaal kenbaar 
te maken en nemen verschillende acties om dit in de kijker te zetten 

   Trekker    Organisatieondersteuner + ICT-verantwoordelijke  

   Betrokkenen     Objektif + werkgroep communicatie 

   Timing    Doorlopend   

   Kosten    Personeelsinzet  

   Indicator    Genomen acties om het infokanaal in de kijker te zetten. 

Actie 1.2.2: We houden het infokanaal actueel en plaatsen up-to-date informatie 

   Trekker    Organisatieondersteuner  

   Betrokkenen     Werkgroep communicatie + ICT-verantwoordelijke 

   Timing    Najaar 2021   

   Kosten    Personeelsinzet   

   Indicator    Aantal updates van het infokanaal voor de hulp- en dienstverlening aan 
 Gedetineerden  

Actie 1.2.3: We nemen concrete acties voor de groep van anderstaligen, houden de taal zo eenvoudig mogelijk en 
sensibiliseren de samenwerkingspartners voor de communicatie naar anderstaligen. 

   Trekker    Werkgroep communicatie 

   Betrokkenen     Objektif  

   Timing    Doorlopend  

   Kosten    Personeelsinzet 

   Indicator    Aantal genomen acties 

 

 
 
 

 
 
 

Link met STRAP  
 
Door in te zetten op betere communicatie naar gedetineerden proberen we meer gedetineerden te 
bereiken voor het aanbod. (OD 2.1: We zetten in op verdere ontwikkeling van de capaciteiten, 
competenties en kennis van gedetineerden.) 
 
Door te streven naar betere communicatie voor de doelgroep van penitentiair personeel, 
doorverwijzers en actoren van hulp- en dienstverlening beogen we in te zetten op versterkte 
samenwerkingen organisatievormen (SD 5) en de multidisciplinaire aanpak in samenwerkingen te 
kunnen versterken (A 51) 
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4.2 PARTICIPATIE VAN GEDETINEERDEN 

 

Strategische doelstelling 2: Samen met justitie verhogen we de participatie van gedetineerden.  
 
 
Voor het derde actieplan op rij, willen we met de partners binnen de gevangenis Mechelen verder de participatie 
van gedetineerden binnen de gevangenis verhogen en verder mogelijk maken. 
 
Het participatieproject met de onthaalbuddy’s werd de voorbij periode uitgerold in onze gevangenis en staat nog in 
de kinderschoenen. De uitrol van de onthaalgesprekken bevond zich nog in de opstartfase toen corona een 
aangepaste werkwijze vroeg. 
 
Niettemin zien we toch al positieve resultaten van het project bij de onthaalbuddy’s voor wat betreft hun 
zelfvertrouwen, betrokkenheid, zelfontplooiing en sociale vaardigheden. Het project krijgt meer draagvlak op de 
gevangenisvloer en krijgt eveneens veel interesse en bijval in andere gevangenissen. Hier en daar krijgt het project 
een eigen invulling op maat van die gevangenis.  
 
Bovenstaande gegevens maakt dat we “participatie van gedetineerden” met het beleidsteam en coördinatieteam 
toch hoog op de agenda zetten en hier blijvend onze schouders onder willen zetten.  
   

Operationele doelstelling 2.1: Het participatieproject met de onthaalbuddy’s is een vaste waarde binnen de 
onthaalprocedure van gedetineerden in de gevangenis van Mechelen.   
 

Actie 2.1.1: We evalueren het onthaalproject samen met de partners en de onthaalbuddy’s en sturen bij waar nodig.  

   Trekker    Beleidscoördinator + DRA 

   Betrokkenen     Onthaalbuddy’s, CBE, Onderwijscoördinator, organisatieondersteuner + penitentiair 
 Personeel 

   Timing    Doorlopend  

   Kosten    Personeelsinzet   

   Indicator    Rapportage van overleg tot evaluatie + de opgesomde bijsturingen 

Actie 2.1.2: We streven naar de verdere implementatie van het project binnen de onthaalprocedure.  

   Trekker    Beleidscoördinator + DRA   

   Betrokkenen     Onthaalbuddy’s, CBE, Onderwijscoördinator, organisatieondersteuner + penitentiair 
 Personeel 

   Timing    Eind 2023  

   Kosten    Personeelsinzet   

   Indicator    Inventarisatie van de onthaalgesprekken 

Operationele doelstelling 2.2: We starten een projectgroep met gedetineerden rond “participatie”    

Actie 2.2.1: We werken een gedragen stappen- en actieplan uit om deze projectgroep te gaan uitrollen. 

   Trekker    DRA + Beleidscoördinator  

   Betrokkenen     Objektif + gevangenisdirectie 

   Timing    Oktober 2021   

   Kosten    Personeelsinzet  

   Indicator    Een stappen- en actieplan waar elke partner akkoord mee gaat. 

Actie 2.2.2: We stellen een projectgroep samen van gedetineerden. Deze gedetineerden vertegenwoordigen de 
verschillende groepen binnen de gevangenispopulatie. 

   Trekker    DRA + beleidscoördinator 

   Betrokkenen     Objektif + penitentiair personeel 

   Timing    Najaar 2021   

   Kosten    Personeelsinzet   

   Indicator    Een eerste bijeenkomst met de projectgroep.  

Actie 2.2.3: Vanuit de projectgroep wordt er bepaald welke thema’s of doelstellingen prioriteit krijgen binnen de 
projectgroep om mee aan de slag te gaan.  

   Trekker    Procesbegeleider – medewerker participatie de Rode Antraciet 

   Betrokkenen     Objektif 
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   Timing    Najaar 2021 

   Kosten    Personeelsinzet 

   Indicator    Oplijsting van thema’s naargelang prioriteit - uitgeschreven brainstormoefening 

Actie 2.2.4: De projectgroep gaat aan de slag met de “haalbare”, door de partners goedgekeurde prioritaire 
doelstellingen en thema’s. 

   Trekker    Procesbegeleider – medewerker participatie de Rode Antraciet 

   Betrokkenen     Objektif + gevangenisdirectie 

   Timing    Vanaf 2022  

   Kosten    Personeelsinzet  

   Indicator    Verslaggeving van de projectgroep + genomen acties worden opgelijst en geëvalueerd 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 BRUG BINNEN BUITEN 

Strategische doelstelling 3: We zetten met de partners van de hulp- en dienstverlening in op de 
Brug Binnen buiten. 
 
 

We vinden het belangrijk om meer oog te hebben voor trajecten die niet zomaar stoppen wanneer burgers in 

de gevangenis komen of terug in de maatschappij gaan integreren. Zeker in een arresthuis waar de overgang 

naar buiten toe vaak minder voorbereid werd en meer abrupt komt. We willen een warme overdracht voor 

de gedetineerden kunnen realiseren en gedetineerden en ook hun sociale omgeving beter voorbereiden op 

de re-integratie van de ex-gedetineerde. In de voorgaande actieplannen was er zeker ook al aandacht voor de 

Brug Binnen Buiten, maar kon je dit eerder versnipperd terugvinden onder de strategische doelstellingen 

vanuit de Rode Antraciet, de samenwerkingen met de Stad Mechelen etc. 

 

Zoals in het voorgaande actieplan al het opzet was wil het team justitieel welzijnswerk starten met het 

uittekenen van een beperkt aantal individuele hulp- en dienstverleningsplannen met gedetineerden en 

samenwerkingspartners. We kunnen dit enkel realiseren als de gedetineerde hiermee akkoord gaat en actief 

participeert. We vinden het relevant om hiermee al een start te nemen en wachten toekomstige instructies 

en kaders verder af i.v.m. het individueel hulp -en dienstverleningsplan en/of detentieplan. We zien het als 

een leertraject waarmee we met alle partners en de gedetineerde samen een traject uitwerken en proberen 

hierbij ook de multidisciplinaire samenwerking te gaan bevorderen.  

 

Link met STRAP  
 
Gedetineerden betrekken bij de uitbouw van de Hulp- en dienstverlening (OD 2.4). Uiteraard willen 
we met de projectgroep “participatie” en het onthaalproject bijdragen tot de versterking van de 
kerncompetenties van gedetineerden. 
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We willen de komende periode een aantal trajecten opstarten waarbij de trajectbegeleider de casusregisseur 

is maar waar alle relevante partijen van de hulp- en dienstverlening of Justitie bij betrokken zijn. We kiezen 

hierbij niet voor een specifieke doelgroep, dit om niemand uit te sluiten maar we gaan kijken naar de 

gedetineerden bij wie de hoogste nood zit om dit te gaan realiseren. We hebben hierin bijzondere aandacht 

voor het plan na vrijlating en het sociaal netwerk. Binnen deze actie zullen de dossiers in het kader van 

radicalisering steeds een plaats krijgen.   

 

De voorbije periode gingen we in gesprek met de beleidscoördinator van Antwerpen en de coördinator van 

het project Brug Binnen Buiten, dat al enkele jaren loopt in de gevangenis van Antwerpen en waarbij de kracht 

van de vrijwilliger een zeer positieve evaluatie kent. De vrijwilligerscoördinator van JWW werkte het project 

uit op maat van de gevangenis Mechelen en het project is klaar om in uitvoering te gaan. Binnen het project 

krijgt de gedetineerde extra ondersteuning van een vrijwilliger in zijn traject naar re-integratie toe. 

 

Binnen het thema Brug Binnen Buiten willen we ook verder bijzondere aandacht weerhouden voor het sociale 

netwerk rond de gedetineerde en willen we diverse acties ondernemen om de terugkeer naar de samenleving 

te vergemakkelijken voor de gedetineerde. 
  

Operationele doelstelling 3.1: We tekenen enkele individuele hulp- en dienstverleningstrajecten uit voor 
gedetineerden.  

Actie 3.1.1: We ontwikkelen een visie, werkwijze, afsprakenkader en een draagvlak om individuele hulp- en 
dienstverleningstrajecten uit te stippelen voor gedetineerden. 

   Trekker    Team JWW 

   Betrokkenen     Objektif - PSD – directie  

   Timing    Doorlopend  

   Kosten    Personeelsinzet   

   Indicator    Document waarin het afsprakenkader, de visie en werkwijze 
 beschreven wordt. 

Actie 3.1.2: De trajectbegeleiders starten als casusregisseur individuele hulp- en dienstverleningstrajecten op 
met maximum drie tegelijk lopende trajecten en betrekken hierbij de gedetineerde, de relevante 
samenwerkingspartners voor het traject en indien gewenst het netwerk van de gedetineerde. 

   Trekker    Team JWW 

   Betrokkenen     Objektif – PSD  

   Timing    Doorlopend   

   Kosten    Personeelsinzet   

   Indicator    Aantal opgestarte trajecten. 

Actie 3.1.3: De opgestarte hulp- en dienstverleningstrajecten worden nauwgezet opgevolgd en doorlopend 
geëvalueerd.  

   Trekker    Team JWW 

   Betrokkenen     Objektif - PSD 

   Timing    Doorlopend    

   Kosten    Personeelsinzet  

   Indicator    Een bestaand document waarbij de moeilijkheden, aandachtspunten 
 en succesfactoren in de trajecten beschreven worden.  

Actie 3.1.4: Binnen het opgestarte hulp- en dienstverleningstraject is er bijzondere aandacht voor het de 
nazorg van het traject en de cliënt, zodat dit traject kan doorgetrokken worden naar buiten toe. 

   Trekker    Team JWW 

   Betrokkenen     Objektif + PSD 

   Timing    Doorlopend    

   Kosten    Personeelsinzet   

   Indicator    Aantal momenten dat partneroverleg georganiseerd werd in functie 
 van de overdracht naar buiten. 
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Operationele doelstelling 3.2: We hebben bijzondere aandacht voor een vlottere terugkeer naar de 
samenleving. 

Actie 3.2.1: Opstart van de trajecten in het project Brug Binnen Buiten met vrijwilligers.  

   Trekker    Vrijwilligerscoördinator JWW 

   Betrokkenen     Team JWW + vrijwilligers + betrokken actoren in bestaand traject 

   Timing    Opstart mei 2021  

   Kosten    Personeelsinzet – inzet vrijwilligers JWW 

   Indicator    Aantal opgestarte trajecten en evaluatie van deze trajecten. 

Actie 3.2.2: De opgestarte vrijwilligerstrajecten worden nauwgezet opgevolgd en doorlopend geëvalueerd. 
Waar nodig wordt het project bijgestuurd. 

 Trekker  Vrijwilligerscoördinator JWW 

 Betrokkenen  Team JWW + vrijwilliger + betrokken actoren in bestaand traject 

 Timing  Doorlopend 

 Kosten  Personeelsinzet + inzet vrijwilligers JWW 

 Indicator  Een evaluatiedocument waarbij de moeilijkheden, aandachtspunten 
 en succesfactoren in de trajecten beschreven worden. 

Actie 3.2.3: We verkennen de mogelijkheden om gedetineerden de kans te geven zelf administratieve acties 
te ondernemen en hun traject naar buiten voor te bereiden.  

   Trekker    Beleidscoördinator 

   Betrokkenen     JWW-team  

   Timing    September 2022 

   Kosten    Personeelsinzet – inzet van vrijwilligers 

   Indicator    Beschikbare mogelijkheden  

Actie 3.2.4: We werken nauw samen met de LIO-medewerker binnen het recent opgestart LIO-project in 
Mechelen. Op deze manier proberen we de brug naar buiten te leggen op het vlak van onderwijs. 

 Trekker    Onderwijscoördinator 

 Betrokkenen     Objektif – LIO-medewerker 

 Timing    Doorlopend  

 Kosten    Middelen LIO-project + personeelsinzet 

 Indicator    Aantal opgestarte trajecten door de LIO-medewerker 

Actie 3.2.5: We zoeken opportuniteiten om de huisvestingsproblematiek van ex-gedetineerden aan te kaarten 
en te verbeteren. 

   Trekker   Beleidscoördinator 

   Betrokkenen    Team JWW 

   Timing   Doorlopend  

   Kosten   Personeelsinzet  

   Indicator   Aantal genomen initiatieven om aan duurzame woonoplossingen voor 

gedetineerden te werken.  

Actie 3.2.6: We hebben aandacht voor de continuering van hulp- en dienstverleningstrajecten die al bestonden 
vóór detentie en proberen gedetineerden te stimuleren hierin zelf verantwoordelijkheden op te nemen in 
functie van het verdere traject. (Via o.a. technologische hulpmiddelen zoals vb. webex) 

   Trekker    Beleidscoördinator 

   Betrokkenen     Objektif 

   Timing    Oktober 2021   

   Kosten    Personeelsinzet  

   Indicator    Terugkerend agendapunt voor Objektif 

Actie 3.2.7: We maken kennis met de werking van het herstelfonds en verkennen de mogelijkheden om vaker 
via het herstelfonds te gaan werken in de gevangenis Mechelen. 

 Trekker    Team JWW 

 Betrokkenen     Objektif - Moderator 

 Timing    Midden 2022   

 Kosten    Personeelsinzet  

 Indicator    Aantal opgestart trajecten.  
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Operationele doelstelling 3.3: We hebben bijzondere aandacht voor het sociale netwerk rondom de 
gedetineerde. 

Actie 3.3.1: We brengen het bemiddelingsaanbod vaker aan tijdens partnertafels in het kader van de 
individuele hulp- en dienstverleningsplannen of binnen begeleidingen. 

   Trekker    Beleidscoördinator 

   Betrokkenen     Objektif - Moderator 

   Timing    Doorlopend  

   Kosten    Personeelsinzet  

   Indicator    Aantal doorverwijzingen naar Moderator + opgestarte 

 bemiddelingstrajecten. 

Actie 3.3.2: Binnen elk hulp- en dienstverleningsaanbod dat georganiseerd wordt, hebben de hulp- en 
dienstverlenende partners structureel aandacht voor de verbinding met de samenleving en het sociaal 
netwerk. 

 Trekker  Beleidscoördinator 

 Betrokkenen  Objektif 

 Timing  Doorlopend 

 Kosten  Personeelsinzet 

 Indicator  Terugkerend agendapunt bij Objektif 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Link met STRAP  
 
Deze strategische doelstelling is gelijklopend aan SD 4, waarbij we inzetten op de 
overgang het leven binnen en buiten de gevangenis. Het thema wonen (A 15- 41) 
komt aan bod, er is aandacht voor traject binnen buiten (A 42) en ruimte voor herstel 
en het inzetten van sociale netwerken (A 21). 
 
Met JWW willen we starten met een aantal concrete individuele hulp- en 
dienstverleningsplannen (A52) 
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4.4 (GEESTELIJKE) GEZONDHEIDSZORG 

Strategische doelstelling 4: We zetten in op het thema gezondheid en geestelijke gezondheid.  
 
 
In afwachting van de hervorming van de penitentiaire gezondheidszorg willen we met dit thema toch al aan de 
slag gaan met de partners in de gevangenis Mechelen. Uit de bevraging van de leden van het beleidsteam werd 
dit zeer ruime thema van “geestelijke gezondheidszorg” als prioriteit weerhouden. 
 
In het actieplan 2018 – 2020 namen we al een start met dit thema en gingen we met de werkgroep drugs en de 
werkgroep suïcide aan de slag, er was ook veel aandacht voor kwetsbare gedetineerden. Door het werken met 
de zorgkoffer en het opstarten van een individueel aanbod tijdens corona voor de meest kwetsbare 
gedetineerden in onze gevangenis in het kader van stressreductie en suïcidepreventie, werd duidelijk bevestigd 
dat er heel wat kwetsbare gedetineerden in onze gevangenis verblijven. 
 
We willen de strategische doelstelling over (Geestelijke) gezondheidszorg opsplitsen in drie grote operationele 
doelstellingen. We zetten verder in op de verslavingszorg en het thema drugs via de werkgroep drugs.  
Als tweede willen we in samenwerking met LOGO Mechelen (lokaal gezondheidsoverleg Mechelen) het thema 
gezondheid op de kaart zetten. We polsen naar de noden bij gedetineerden en personeel en gaan van daaruit 
aan de slag met ad hoc acties, maar trachten ook een draagvlak te creëren om een gezondheidsbeleid op poten 
te zetten. 
Als derde operationele doelstelling willen we blijvend inzetten op de grote kwetsbare doelgroep van 
gedetineerden die uit de boot vallen bij een regulier aanbod van hulp- en dienstverlening. 
  

Operationele doelstelling 4.1: We zetten verder in op verslavingszorg en drugsproblematiek in de gevangenis 
van Mechelen.    

Actie 4.1.1: We zoeken samenwerkingspartners rond verslavingszorg om een aanbod in de gevangenis uit te 
werken.  

   Trekker    Beleidscoördinator  

   Betrokkenen     Werkgroep Drugs 

   Timing    Midden 2022 

   Kosten    Nog te bepalen 

   Indicator    Bestaande samenwerkingspartner 

Actie 4.1.2: We breiden een laagdrempelig groepsaanbod rond verslavingszorg en drugsproblematiek uit.   

   Trekker    Organisatieondersteuner 

   Betrokkenen     Werkgroep drugs 

   Timing    Midden 2020 

   Kosten    Nog te bepalen 

   Indicator    Aantal sessies dat werd georganiseerd en het aantal gedetineerden dat we 
 konden bereiken 

Operationele doelstelling 4.2: Het thema gezondheid staat op de kaart in de gevangenis van Mechelen. 

Actie 4.2.1: We zetten een samenwerking op met LOGO Mechelen en verkennen de mogelijkheden om met het 
thema gezondheid aan de slag te gaan in de gevangenis. 

   Trekker    Beleidscoördinator 

   Betrokkenen     LOGO Mechelen + werkgroep welzijn en gezondheid 

   Timing    Eind 2023 

   Kosten    Personeelsinzet  

   Indicator    Verslaggeving van gezamenlijk overleg 

Actie 4.2.2: We organiseren in samenwerking met LOGO Mechelen een focusgroep met alle relevante partijen 
naar de gezondheidsdeterminanten en brengen de beginsituatie en gewenste situatie in kaart.  

   Trekker    Beleidscoördinator 

   Betrokkenen     LOGO Mechelen + werkgroep welzijn en gezondheid 

   Timing    Najaar 2021   

   Kosten    Personeelsinzet   

   Indicator    Verslag en analyse van de oefening 
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Actie 4.2.3: Vanuit de beginsituatie en de noden die er liggen gaan we aan de slag met bepaalde thema’s rond 
gezondheid.   

Trekker    Beleidscoördinator  
Betrokkenen     LOGO Mechelen + werkgroep welzijn en gezondheid  
Timing    Doorlopend     
Kosten    Personeelsinzet    
Indicator    Verslaggeving van de werkgroep welzijn en gezondheid 

Actie 4.2.4: We organiseren jaarlijks minstens één activiteit ter bevordering van de (geestelijke) gezondheid. 

   Trekker    Organisatieondersteuner  

   Betrokkenen     Werkgroep Welzijn en Gezondheid - Objektif 

   Timing    Doorlopend   

   Kosten    Nog te bepalen  

   Indicator    Beschrijving van de activiteiten die georganiseerd werden. 

Operationele doelstelling 4.3:  We hebben een specifiek aanbod uitgebouwd voor de meest kwetsbare en 
geïsoleerde gedetineerden die we moeilijk kunnen bereiken met het regulier aanbod. 

Actie 4.3.1: We werken een duidelijke omschrijving van deze kwetsbare doelgroep uit, zodat we goed kunnen 
communiceren naar doorverwijzers welke doelgroep we proberen te bereiken. 

 Trekker    Beleidscoördinator 

 Betrokkenen     Objektif  

 Timing    Midden 2022 

 Kosten    Personeelsinzet  

 Indicator    Beschreven afbakening van de kwetsbare doelgroep  

Actie 4.3.2: We zetten het individueel aanbod naar deze kwetsbare doelgroep verder en zoeken 
samenwerkingspartners hierin. 

   Trekker    Organisatieondersteuner 

   Betrokkenen     Objektif + mogelijke samenwerkingspartners/vrijwilligers 

   Timing    Doorlopend  

   Kosten    Personeelsinzet + inzet van vrijwilligers 

   Indicator    Aantal doorverwijzingen naar dit individueel aanbod  

Actie 4.3.3: We behouden het overzicht van deze kwetsbare groep en werken met het team hulp- en 
dienstverlening een aanbod uit dat ingaat op de noden van deze groep.  

   Trekker    Organisatieondersteuner 

   Betrokkenen     Objektif  

   Timing    Doorlopend  

   Kosten    Nog te bepalen 

   Indicator    Bestaand aanbod voor deze groep 

Actie 4.3.4: We betrekken deze kwetsbare doelgroep actief bij het participatief project, zodat zij mee een stem 
hebben in het project. 

 Trekker    Procesbegeleider – medewerker participatie de Rode Antraciet 

 Betrokkenen     Objektif  

 Timing    Doorlopend  

 Kosten    Personeelsinzet  

 Indicator    Vertegenwoordiging in het project  
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4.5 DOELGROEPEN VERNOEMD IN HET STRATEGISCH PLAN 

Strategische doelstelling 5: We gaan aan de slag met de verschillende doelgroepen dit in het 
strategisch plan hulp- en dienstverlening worden opgesomd.  
 
 
De oefening om het aanbod of het beleid af te stemmen op de verschillende doelgroepen die vermeld worden in 
het strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden is niet evident voor de gevangenis van Mechelen. 
De gevangenis van Mechelen is een kleine gevangenis met een gemiddelde van om en bij de 130 gedetineerden. 
Groepsaanbod specifiek voor bepaalde doelgroepen aanbieden is niet realistisch gezien het beperkt aantal 
deelnemers dat we zouden bereiken. Daarnaast willen we zeker ook vermijden dat we bepaalde doelgroepen extra 
gaan stigmatiseren in de gevangeniscontext. 
 
De doelgroep van geradicaliseerde gedetineerden is in de gevangenis van Mechelen blijft een zeer beperkte groep. 
Tijdens de periode van het voorbije actieplan ging dit om een viertal gedetineerden.  
 
In de andere strategische doelstellingen waarmee we in de gevangenis van Mechelen aan de slag gaan, komen 
zeker al verschillende doelgroepen die in het STRAP vermeld zijn aan bod. (Zie punt 5.2.4) Hierbij verwijs ik naar 
de doelstelling die rond verslavings- en drugsproblematiek werkt en de doelstelling die de meest kwetsbare en 
geïsoleerde doelgroep in de kijker zet. In deze laatste groep merken we vaak gedetineerden op die een psychische 
of psychiatrische kwetsbaarheid kennen of die omwille van hun feiten (zedenfeiten) geïsoleerd zijn in de 
gevangenis. Om bovenstaande redenen formuleren we verder geen specifieke acties voor gedetineerden met een 
psychische of psychiatrische problematiek (en verslavingsproblematiek). 
 
Wat betreft de doelgroep “veelplegers” hebben we wel een aanvoelen dat dit een groep is die in de gevangenis 
van Mechelen vertegenwoordigd wordt en waar we in de toekomst zeker willen op gaan inzetten. (Zoals eerder 
vermeld kende 25% van de populatie 4 detentietitels of meer in de laatste populatieschets) We willen de doelgroep 
al voor een stuk in kaart brengen via een klein literatuuronderzoek. Zolang de doelgroep echter niet specifiek 
gedefinieerd wordt, vinden we het niet zinvol om voor deze groep al aan de slag te gaan met concrete acties en 
kijken we hiervoor eerder naar het volgend actieplan. 
 
Via Moderator leren we dat daders van zedenfeiten vaker vragende partij zijn om een bemiddeling op te starten. 
Voor deze daders is het horen van de gevolgen voor het slachtoffer een mogelijke stap naar meer probleeminzicht. 
Ook in het kader van intrafamiliaal geweld zien we in de bemiddelingsprocedure een kans om de relatie met het 
slachtoffer te herstellen of op een goede manier af te ronden.  

Link met STRAP  
 
We zetten het thema gezondheid op de kaart in de gevangenis (A24). Met de nieuwe 
samenwerking met LOGO Mechelen zetten we in op een hernieuwde en versterkte 
samenwerkingen (SD 5).  
 
Door in te zetten op verslavingsproblematieken en de meest kwetsbare en geïsoleerde 
gedetineerden geven we zeker erkenning aan een aantal specifieke doelgroepen die in 
het STRAP benoemd worden. Namelijk gedetineerden met een psychische of 
psychiatrische problematiek (inclusief verslavingsproblematiek) maar ook daders van 
intra familiaal en seksueel geweld. Vooral deze laatste groep is ook een zeer kwetsbare 
en geïsoleerde groep in de gevangenis. 
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Actie 5.1: De mogelijkheid tot herstelbemiddeling krijgt binnen de begeleidingen van daders van zedenfeiten, 
seksueel geweld of intrafamiliaal geweld een vaste en belangrijke plaats.  

Trekker    Team JWW - CGG 

   Betrokkenen     Objektif 

   Timing    Doorlopend  

   Kosten    Personeelsinzet  

   Indicator    Aantal doorverwijzingen 

Actie 5.2: Elke gedetineerde die in het kader van terreur en/of radicalisering in de gevangenis verblijft, verwijzen 
we door (met akkoord van de cliënt) naar de radicaliseringsconsulent. Deze tracht geïndividualiseerde 
begeleidingstrajecten op te zetten, met het oog op disengagement en geven ook professioneel advies aan andere 
hulp- en dienstverleningsactoren in de gevangenis. 

   Trekker    Team JWW 

   Betrokkenen     Beleidscoördinator - radicaliseringsconsulent 

   Timing    Doorlopend  

   Kosten    Personeelsinzet  

   Indicator    Aantal opgestarte trajecten met een radicaliseringsconsulent. 

Actie 5.3: We voeren een literatuuronderzoek uit over het thema “veelplegers”, beschrijven “good practices” en 
brengen deze groep in kaart voor de gevangenis van Mechelen. We doen aanbevelingen voor de aanpak van deze 
groep in de gevangenis van Mechelen. 

   Trekker   Beleidscoördinator 

   Betrokkenen    Objektif - gevangenisdirectie 

   Timing   Februari 2022 

   Kosten   Personeelsinzet 

   Indicator   Beschikbaar literatuuronderzoek 

Actie 5.4: We volgen mee de opstart van het herstelgericht project van CGG De Pont “partnergeweld in context” 
en beogen een goede samenwerking als dit project een aanbod uitrolt in de gevangenis van Mechelen. 

   Trekker    Beleidscoördinator  

   Betrokkenen     Medewerkers van CGG De Pont 

   Timing    Eind 2022 

   Kosten    Personeelsinzet  

   Indicator    Lopend project in de gevangenis van Mechelen 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Link met STRAP  
 
Door telkens de personen die veroordeeld werden wegens terroristische misdrijven door te 
verwijzen naar de radicaliseringsambtenaar gaan we aan de slag met OD 3.1 voor de aanpak 
van radicalisering binnen de gevangenis. 
 
We zetten in op een verdere afbakening van de doelgroep veelplegers en hun noden (A 35) 
en door het herstelgericht project van CGG De Pont “partnergeweld in context” investeren 
we in een aanbod voor daders van intrafamiliaal en seksueel geweld (OD 3.4) 
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5 NAWOORD 

 
Zo, wij weten alvast waar de prioriteiten liggen voor de hulp- en dienstverlening in de gevangenis Mechelen.  

Uiteraard zijn wij onderhevig aan heel wat factoren en invloeden vanuit alle windrichtingen. Denk maar aan 

politieke beslissingen rond besparingen in verschillende domeinen van de hulp- en dienstverlening, of een 

gezondheidscrisis, personeelsinvloeden, beslissingen vanuit DG EPI… 

Dit maakt van het actieplan geen strak keurslijf maar eerder een flexibel instrument om mee aan de slag te 

gaan en alle neuzen in dezelfde richting te laten wijzen om een kwaliteitsvol hulp- en dienstverleningsaanbod 

uit te werken. 

Dit betekent eveneens dat wanneer zich mooie opportuniteiten stellen voor de gevangenis of voor de 

gedetineerden dat wij hiermee ook aan de slag kunnen en zullen gaan. 

 
 


