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Inleiding 
 

Op 8 maart 2013 werd het decreet betreffende de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan 

gedetineerden bekrachtigd door de Vlaamse Regering. Het decreet geeft een stevigere basis voor de 

werking van het Strategisch Plan voor hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Per gevangenis 

werd voorzien in  het oprichten van een beleidsteam en coördinatieteam, die onder andere instaan 

voor de opmaak en uitvoering van een lokaal actieplan. 

 

Voor u ligt het nieuwe Actieplan Hulp- en Dienstverlening van de PI Merksplas.  Dit Actieplan kwam 

tot stand in samenwerking met de verschillende Vlaamse partners die een doen in de gevangenis 

alsook met de actoren binnen justitie.  

Het beleidsteam heeft er voor gekozen om in te zetten op  vier grote thema’s waarbij  samenwerking 

als  rode draad doorheen de andere thema’s verweven wordt.  We bouwen hiermee voor een deel 

verder op de doelstellingen van het vorige actieplan.  

 

2020 was een bijzonder jaar omwille van de coronapandemie en alle uitdagingen die dit met zich 

mee heeft gebracht.  Ondanks deze uitdagingen zijn alle actoren binnen de gevangenis blijven  

ijveren om het welzijn van de gedetineerden zoveel als mogelijk te vrijwaren. Daarvoor verdient 

ieder van een hen een dikke pluim! Dit was een grote uitdaging voor ons allen. Desondanks zien we 

de toekomst positief in en willen we niet blijven  “staan” waar corona ons stappen heeft doen 

terugzetten. Ik kan alleen maar mijn dankbaarheid en bewondering  uiten voor alle medewerkers die 

zich hiervoor zullen blijven inzetten!  Dank jullie wel! 

 

Joke Nauwelaerts
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Omgevingsanalyse 
1.1 Inleiding 
Iedere gevangenis kent zijn specifieke context. Daarom staan we even stil bij de context van de 

gevangenis Merksplas. We belichten de situering en de factoren, waar we als hulp- en dienstverlening 

geen invloed op hebben. Vervolgens schetsen we een beeld van de huidige hulp- en dienstverlening in 

de gevangenis Merksplas. 

 

1.2 Situering gevangenis  
 

Historiek 

De gevangenis Merksplas werd in 1825 gebouwd als kolonie voor de opvang van bedelaars en 

landlopers.  

Na WO II evolueerde deze inrichting naar een half open inrichting met gemeenschapsregime. Vandaag 

is deze inrichting een gesloten penitentiaire inrichting voor veroordeelden en een beveiligde inrichting 

voor “sociaal verweer”, waar geïnterneerden worden gehuisvest. De inrichting beschikt ook over een 

psychiatrische crisisafdeling, waar zowel veroordeelden als geïnterneerden tijdens een psychiatrische 

crisis terecht kunnen.  

De gevangenis Merksplas is sedert 28 januari 1999 beschermd als monument en is gelegen in een 

geklasseerd landschap. 
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Capaciteit en gedetineerdenpopulatie d.d. 03/01/2021 
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Infrastructuur en geplande werken 

Op 18 april 2008 keurde de federale ministerraad het eerste masterplan goed dat een actieplan 

uittekende voor een detentie in humane omstandigheden. Het plan werd herhaaldelijk verder 

uitgewerkt, aangepast en aangevuld. In november 2016 werd een derde masterplan goedgekeurd met 

een nieuw langetermijnbeleid. Het masterplan III voorziet voor de PI Merksplas een gefaseerde 

renovatie van de bestaande gebouwen door de Regie der Gebouwen. De omvang van het complex 

blijft hetzelfde, maar door de aanpassing van de inrichting aan de hedendaagse detentienormen zal de 

capaciteit dalen van 598 tot 400 plaatsen. De werken van de eerste fase zullen starten in 2023, wat 

betekent dat deze voor het komende actieplan nog geen al te grote impact zullen hebben.  

In 2020 is men in afwachting van de volledige renovatie gestart met verfraaiingswerken van de zalen 

op paviljoen V. Het betreft voornamelijk het vervangen van de elektriciteit en schilderwerken. 

Daarnaast worden er enkele stabilisatiewerken uitgevoerd. Een van deze zalen wordt gebruikt voor 

het organiseren van groepsactiviteiten. Tijdens de werken zal er nauw moeten afgesproken worden 

met de technische dienst wanneer het activiteitenlokaal opnieuw kan gebruikt worden.  

Impact COVID-19 

In maart 2020 werd er een lockdown afgekondigd in het land omwille van het COVID-19 virus. Dit 

had uiteraard zijn impact op de werking van de hulp- en dienstverlening: medewerkers mochten 

niet meer naar de gevangenis komen gedurende een 3-tal maanden. Er werd telefonische 

hulpverlening voorzien via het 0800-nr van het CAW. Dit nummer blijft tot op heden in gebruik.  

Ook de werking van de gevangenis werd danig beperkt: uitgangen en penitentiair verlof werden 

opgeschort, er was geen bezoek meer mogelijk, transfers werden uitgesteld en nieuwkomers 

dienden in quarantaine te gaan vooraleer ze naar hun eigen kamer mochten.  

Omwille van het COVID-19 virus werd de gevangenis eveneens in compartimenten opgedeeld. Deze 

compartimentering heeft zijn gevolgen voor de organisatie van het groepsaanbod: 

- Gedetineerden mogen niet op een ander paviljoen komen dan hun eigen verblijfspaviljoen. 

- De verschillende grote bubbels dienen gescheiden te blijven waardoor activiteiten voor elke 

bubbel apart moeten georganiseerd worden.  

- Onze vormingsfatik kan enkel op zijn eigen verblijfspaviljoen ondersteuning bieden bij het 

klaarzetten van materiaal voor activiteiten of voor het ophalen van uitgeleend materiaal.  

- De bibliotheek is gelegen op een verblijfspaviljoen wat betekent dat zolang de 

compartimentering geldt, enkel mannen van dat paviljoen naar de bibliotheek zullen kunnen 

gaan.  

- Er is niet op elk paviljoen een groot lokaal aanwezig waardoor het aantal deelnemers soms 

erg beperkt wordt willen we de afstandsregels kunnen respecteren.  

- We hebben geen lokaal dat niet op een paviljoen gelegen is. De oude cinemazaal werd reeds 

ontmanteld ter voorbereiding van de renovatiewerken.  

Om tegemoet te komen aan deze problemen werd er bij de heropstart van de hulp- en 

dienstverlening met directie afgesproken dat een leegstaand lokaal naast de werkhuizen kan 

gebruikt worden voor het organiseren van groepsaanbod. In september 2020 ging hier enkel het 

onderwijsaanbod door, er moeten nog afspraken gemaakt worden onder welke voorwaarden de 

andere domeinen ook gebruik kunnen maken van dat lokaal.  

In november 2020 werd er een tweede lockdown afgekondigd, weliswaar in lichtere vorm dan in 

maart 2020. Hierdoor bleef het voor de partners mogelijk om naar de gevangenis te komen voor het 
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aanbieden van hulp- en dienstverlening. Het CORT sprak onderling een permanentiesysteem af zodat 

de continuïteit van de dienstverlening kan gegarandeerd worden. Echter tot op heden is er nog 

steeds geen toelating om opnieuw groepsactiviteiten te organiseren. We hebben ook geen 

perspectief wanneer dit wel opnieuw zal kunnen en onder welke vorm. Wanneer deze 

versoepelingen er komen zal er opnieuw moeten bekeken worden met directie hoe we dit in de 

praktijk vormgeven. In de tussentijd werd er door het CORT een aanbod op cel uitgewerkt dat uit 

volgende zaken bestaat: 

- Bib op cel: gedetineerden kunnen materiaal aanvragen via een flyer. De 

bibliotheekmedewerker maakt pakketjes die daarna worden bezorgd op de verschillende 

paviljoenen. Een medewerker van het CORT haalt deze na 3 weken op bij de gedetineerden.  

- Keuzeformulier: gedetineerden kunnen ontspanningsmateriaal aanvragen voor op cel: 

sudoku, woordzoeker, origami, kruiswoordpuzzel, mandala’s,… 

- Spellenuitleen: het CORT beschikt over een aanbod aan gezelschapsspelen en smartgames 

die kunnen uitgeleend worden.  

- Gitaaruitleen: we hebben 6 gitaren ter beschikking die via de cultuurfunctionaris kunnen 

uitgeleend worden. 

- Activiteitenfolder: maandelijks worden er extra activiteiten op cel uitgewerkt die 

gedetineerden kunnen aanvragen.  

- Afstandsonderwijs: via de onderwijscoördinator werd er met de scholen een aanbod in 

afstandsonderwijs uitgewerkt. Dit is echter beperkt aangezien niet elke cursus zich hiervoor 

leent.  

- Activiteiten tijdens de wandeling: er worden sporadisch activiteiten op de wandeling 

georganiseerd waarbij de nadruk ligt op extra animo tijdens de wandeling en niet zozeer op 

het samenzijn.  

We verwachten dat COVID-19 ook het komende jaar nog een grote impact zal hebben op onze 

werking. 

 

1.3 Aanbod Hulp- en dienstverlening 

Overzicht structurele partners  

 

 

 

 

Beleidscoördinator                     

✓ Coördinatie aanbod H&DV 
✓ Beleid H&DV 
✓ Schakel met directie 
✓ Trekker verschillende werkgroepen 

1VTE  -  1p 

 

 

 

 

Organisatieondersteuners                 

✓ Organisatie van groepsactiviteiten 
✓ Ondersteuning van de andere domeinen 
✓ Tandem met BC 
✓ Welzijnsgericht aanbod 
✓ kinderbezoek 

1,4 VTE  -  2p 

 

16 Vrijwilligers 

Trajectbegeleiders     

✓ Onthaal van gedetineerden 
✓ Individuele begeleidingen rond 

administratie, werk, woonst, familie,… 
✓ Maken de link met de directe sociale 

omgeving van de gedetineerde 

3,5 VTE  -  4p 

 

9 Bezoek-

vrijwilligers 
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Onderwijscoördinator                                     

✓ Organisatie onderwijsaanbod 
✓ Contact met scholen en leerkrachten 
✓ Opvolging aanmoedigingspremies 

0,5 VTE  -  1p 

 

5 vrijwilligers 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cultuurfunctionaris 

✓ Organisatie cultureel aanbod 
✓ Opvolging WG bibliotheek  

 

0,3 VTE  -  1p 

Sportfunctionaris 

✓ Organisatie sportaanbod 

0,3 VTE  -  1p 

 

 

 

 

 

VDAB-consulent 

✓ Individuele begeleidingen richting 
opleiding en/of tewerkstelling 

✓ Opvolging WG Weg naar Werk 

1 VTE  -  1p 

 

 
 

Individuele therapeutische begeleidingen 

✓ Grensoverschrijdend gedrag 
✓ Agressie 
✓ Verslaving 
✓ Psychische problemen 

0,65 VTE - 3p 

 

Individuele begeleiding ifv reclassering 

✓ Verslaving 
✓ Psychische kwetsbaarheden 

0,15 VTE - 1p 

 

Individuele begeleidingen 

✓ Herstel naar slachtoffer 
✓ Werken voor het herstelfonds 
✓ Contact tussen slachtoffer en dader 

✓ Starten met betalen burgerlijke partij 

0,10 VTE - 2p 

 Bibliotheekmedewerker 

✓ Uitleen materiaal gevangenisbibliotheek 
✓ Aanvullen zwerkmateriaal (boeken, CD’s, 

DVD’s) op de paviljoenen 
 

0,33 VTE -1p 

 

3 vrijwilligers 
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Overlegstructuur 

 

 

Structurele wijzigingen bij partners  

Nieuwe samenwerking met Bibliotheek Merksplas 

In 2020 werd er een nieuwe convenant omtrent de bibliotheekwerking afgesloten. De vorige 

convenant werd afgesloten met de Stad Turnhout voor het bedienen van de 4 Kempense 

gevangenissen. Na onderling overleg werd er tussen de stad Turnhout, gemeente Merksplas en 

gemeente Hoogstraten afgesproken dat elke gemeente een convenant zou afsluiten met de Vlaamse 

overheid en dierdoor zelf zou instaan voor de organisatie van de gevangenisbibliotheek op zijn 

grondgebied. Dit betekent dat er vanaf 1 januari 2020 een samenwerking met de bibliotheek van de 

gemeente Merksplas werd opgestart. In 2020 werd er vooral ingezet op het voldoende leren kennen 

van elkaars werking. De nieuwe convenant resulteerde eveneens in een nieuwe afsprakennota 

tussen de gemeente Merksplas, de gevangenisdirectie en de beleidscoördinator. De afsprakennota 

heeft een looptijd van 2020 tot 2025. 

 

Stopzetting Brugteam 

In december 2019 werden de middelen van het Brugteam overgeheveld van het CGG naar de 

Mobiele Equipe Internering. Het CGG heeft dan ook de keuze gemaakt om binnen hun forensische 

werking in de gevangenis van Merksplas enkel een aanbod te doen naar veroordeelde 

gedetineerden.  
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Wachtlijst CGG 

Het CGG blijft kampen met een lange wachtlijst, soms is de wachttijd langer dan de periode dat 

gedetineerden nog in detentie verblijven. Er werd in augustus 2020 dan ook beslist dat 

gedetineerden die worden aangemeld pas een screeningsgesprek krijgen wanneer men zicht heeft 

op een opstart op korte termijn. Dit om te voorkomen dat gedetineerden te lang zouden moeten 

wachten op de opstart van hun begeleiding.  

In het nieuwe STRAP werd bepaald dat de CGG een uitbreiding van hun middelen zouden krijgen. 

Concrete informatie hierover is nog niet voorhanden. 

 

Uitbreiding TANDEM 

Het STRAP bepaalt eveneens dat de werking van TANDEM zal worden uitgebreid. Deze uitbreiding is 

wel al een feit waardoor er vanaf 1 januari 2021 een extra VTE werd aangeworven voor de Kempense 

gevangenissen.  

 

Uitrol LIO 2.0 bis 

Een ander project dat uitgebreid zal worden naar alle Vlaamse en Brusselse gevangenissen is 

Learning Inside Out (LIO). Hiervoor werd in een samenwerkingsverband met VOCVO en klasbak een 

projectaanvraag ingediend en goedgekeurd bij ESF. LIO 2.0 bis wil een duurzame en kwaliteitsvolle 

leerloopbaanbegeleiding voor gedetineerden aanbieden teneinde de aansluiting op de arbeidsmarkt 

na detentie te verhogen. Het LIO project voorziet individuele leerloopbaanbegeleiding door 

leerwinkels en Groep Intro. Het project voorziet in volgende dienstverlening: 

• Studie-oriëntatie 
• Opleidingen binnen de muren (examencommissie, hogeschool studies, …) 
• Opleiding bij vrijlating 
• Diploma-gelijkschakeling 
• Begeleiding bij studie 
• Brugfunctie naar buiten. 

 

De uitrol is voorzien vanaf januari 2021. Voor de PI Merksplas zal de LIO-medewerker voor 60% 

aangesteld worden. Er zal eveneens een nauwe samenwerking zijn met de VDAB-consulent en de 

onderwijscoördinator.  

 

Nieuwe organisatievorm De Rode Antraciet 

De Rode Antraciet is bezig met het uittekenen van een nieuwe organisatievorm. De intentie is om in 

januari 2022 met deze nieuwe werking te starten. Men gaat werken in 3 regio's met telkens 6 

gevangenissen: 

Regioteam Noord: Beveren, Antwerpen, Merksplas, Hoogstraten, Turnhout en Wortel 

Regioteam Centraal: Brusselse gevangenissen, Mechelen, Leuven Hulp, Leuven Centraal en Hasselt 

Regioteam West: Ieper, Ruiselede, Brugge, Gent, Oudenaarde en Dendermonde 

  

In elke regio komt er een aanspreekpunt Cultuur & Sport: één medewerker gaat voor beide 

domeinen het gezicht worden in de gevangenis en met het respectievelijke regioteam gaat men 

zorgen voor wat ze nu ook doen: aanbieden van een groepsaanbod sport en cultuur in samenwerking 

met externe partners.  
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Dit betekent dat er ook verschuivingen zullen komen binnen de gevangenissen. Wat de impact hier 

precies van zal zijn op de werking van bvb het CORT zullen we in de loop van het voorjaar 2022 

weten.  

 

1.4 Evaluatie actieplan 2018-2020 
Binnen het CORT-PLUS (CORT + individuele hulpverleners) werd in november 2020 een evaluatie 

gedaan van het Actieplan 2018-2020. In onderstaande tabel werden de verschillende acties als volgt 

beoordeeld: 

- Gerealiseerd: deze actie is volledig uitgewerkt en werd in sommige gevallen structureel 

verankerd. 

- Verder op inzetten: het proces voor de volledige uitwerking van deze actie is nog lopende of 

heeft vertraging opgelopen. Hier moeten we blijvend aandacht voor hebben dat dit niet 

verloren gaat en hopelijk op termijn ingebed raakt.  

- Prioriteit van maken: over deze acties waren de leden van het CORT-PLUS van mening dat 

deze moeten meegenomen worden naar het beleidsteam bij de opmaak van het nieuwe 

Actieplan.  

SD 1 We willen een cultuur creëren waarin elke partner een rol opneemt in het uitbouwen van een 

integrale samenwerkingsstructuur. 

OD 1.1 We bouwen verder aan de samenwerkingsverbanden met justitie door te informeren en af te 

stemmen met elkaar. 

Actie 1 Informeren over de taken en opdrachten van de leden van het 

coördinatieteam door het CORT Plus. 

Verder op inzetten 

Actie 2 Informeren en betrekken van justitiepersoneel over het structurele 

aanbod van de hulp- en dienstverleners. 

Verder op inzetten 

Actie 3 Inzetten op een goede samenwerking van het CORT en het 

dienstencentrum  

Verder op inzetten 

OD 1.2 Het versterken van het groeiend raakvlak tussen hulp- en dienstverlening en justitie.  

 

Actie 1 Ondersteunen en opvolgen van sleutelfiguren (bewakend kader) op 

de werkvloer. 

Prioriteit van maken  

Actie 2 Het concept sleutelfiguren uitwerken voor andere domeinen van 

de Vlaamse Gemeenschap zoals welzijn en cultuur. 

Prioriteit van maken  

Actie 3 Organiseren van draagvlakversterkende activiteiten door Vlaamse 

partners voor justitie. 

Prioriteit van maken  

OD 1.3 We blijven sterk inzetten op dialoog en samenwerking tussen de Vlaamse partners. 

 

Actie 1 Verkennen van de mogelijkheden om de informatiedoorstroom te 

verbeteren 

Verder op inzetten 

SD 2 Het aanbod van hulp- en dienstverlening is (beter) afgestemd met het aanbod  in de 

samenleving, rekening houdende met de noden en behoeften van diverse doelgroepen binnen de 

penitentiaire inrichting Merksplas. 

OD 2.1 Het afstemmen van het aanbod binnen de muren met het aanbod in de samenleving. 

Actie 1 Initiëren van een vernieuwende aanpak van het onderwijs in de 

Kempische gevangenissen. 

Verder op inzetten 
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Actie 2 Het signaleren van de nood aan digitalisering in de penitentiaire 

inrichting Merksplas bij justitiepartner en andere Vlaamse partners. 

Prioriteit van maken  

Actie 3 Verkennen van lokale culturele partners om meer linken te leggen 

met de samenleving. 

Verder op inzetten 

Actie 4 Ingaan op opportuniteiten, waardoor initiatieven van buiten de 

muren, mogelijkheden bieden om ontwikkeld te worden in de 

gevangenis. 

Verder op inzetten 

OD 2.2 Inspelen op de maatschappelijke zorgbehoeften door een kwaliteitsvol aanbod te realiseren voor 

de diverse gedetineerdenpopulatie.   

Actie 1 Blijvend inzetten op de noden en behoeften van psychisch 

kwetsbare veroordeelden. 

Prioriteit van maken  

Actie 2 We zetten meer in op een hulp- en dienstverleningsaanbod voor 

veroordeeldenpaviljoenen A en Abis. 

Verder op inzetten 

OD 2.3 Het betrekken van gedetineerden bij het ontwikkelen van het hulp- en dienstverleningsaanbod in 

de penitentiaire inrichting Merksplas. 

Actie 1 Het organiseren van focusgroepen. Verder op inzetten 

Actie 2 De aanbevelingen uit het Europees project van De Rode Antraciet 

(PAC) zullen vertaald worden naar de penitentiaire inrichting 

Merksplas. 

Meer info nodig 

Actie 3 We blijven de noden en behoeften van gedetineerden, vanuit 

individuele hulpverleningscontacten, signaleren aan het CORT.   

Gerealiseerd + 

verder op inzetten 

OD 2.4 Het toegankelijker maken van de bibliotheekwerking, zodat gedetineerden op een vlotte manier 

hier gebruik van kunnen maken.   

Actie 1 Een werkgroep bibliotheek opstarten Gerealiseerd + 

verder op inzetten 

SD 3  We streven naar een integrale aanpak van een onthaalbeleid, dat gedragen wordt door alle 

Vlaamse partners. 

OD 3.1 Het ontwikkelen van een onthaalbeleid voor alle gedetineerden.  

 

Actie 1 Het uitschrijven van een onthaalprocedure voor alle gedetineerden Verder op inzetten 

Actie 2 Het uitwerken van een onthaalbrochure en onthaalmap voor alle 

gedetineerden. 

Gerealiseerd + 

verder op inzetten 

Actie 3 Uitwerken van een groepsonthaal met het CORT voor 

veroordeelden   

Gerealiseerd + 

verder op inzetten 

SD 4 Tewerkstelling binnen de gevangenismuren in beeld brengen.  

 

OD 4.1 Het in kaart brengen van tewerkstelling in de gevangenis voor gedetineerden.  

 

Actie 1 Input geven aan de werkgroep Weg naar werk over de toeleiding 

naar (aangepast) werk in de gevangenis. 

Verder op inzetten 

OD 4.2 De samenwerking tussen het CORT PLUS en de werkhuizen optimaliseren door het vergroten van 

de transparantie van de werking van werkhuizen voor de medewerkers van Vlaamse Gemeenschap. 

Actie 1 Het organiseren van minstens 2 werkbezoeken per jaar aan de 

werkhuizen door de beleidscoördinator 

Verder op inzetten 
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Actie 2 Input geven bij de opmaak van een folder over de werkhuizen, 

werkposten en de daaraan gekoppelde competenties. 

Gerealiseerd 

Actie 3 Het verkennen van de mogelijkheden om een gespreksruimte te 

voorzien voor individuele hulpverleners in de werkhuizen. 

Prioriteit van maken  

Actie 4 Het opnemen van werkervaring en de daaraan gekoppelde 

competenties in het dossier van de gedetineerde in het kader van 

een reclassering. 

Verder op inzetten 

OD 4.3 Werkplekleren, de module ‘basis naaien’ binnen de opleiding retouches, organiseren. 

 

Actie 1 Logistieke ondersteuning voorzien in afstemming met diverse 

partners CVO, Cellmade, huishoudelijke dienst, etc. 

Gerealiseerd 

Actie 2 Opstarten en evalueren van de module ‘basis naaien’.  Gerealiseerd  

 

 

De uitgebreide evaluatie kan u raadplegen in bijlage.
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Actieplan 2021-2023 

2.1 Procesverloop  
Het bepalen van de doelstellingen die in het actieplan werden opgenomen doorliep omwille van 

corona een ander proces dan we gewoonlijk gewend zijn. Gezien het vele telewerk en online 

vergaderingen werd er door de beleidscoördinator voor gekozen om vooral heel gericht en 

voorbereidend werk te doen zodat er op een efficiënte manier met het beleidsteam keuzes konden 

gemaakt worden.   

Als eerste werden er individuele gesprekken ingepland met de verschillende betrokken partners 

zowel binnen de Vlaamse Gemeenschap als binnen justitie om de noden die elke partner vaststelt in 

kaart te brengen. De input van deze gesprekken werd door de BC verwerkt in een voorbereidend 

document: hierin werden onder andere linken gelegd met de evaluatie van het vorige actieplan, de 

inhoud van het STRAP alsook met mogelijke randvoorwaarden of obstakels. Er werden op basis van 

de inhoud twaalf thema’s bepaald waaronder de verschillende noden konden geclusterd worden.  

De leden van het beleidsteam kregen vervolgens ter voorbereiding van de online vergadering de 

opdracht om aan de hand van het voorbereidende document en de voorlopige omgevingsanalyse 

aan te geven hoe zij hun rol zagen in elk van de twaalf thema’s: trekker, aan samenwerken of geen 

rol.  

Tijdens het eerste beleidsteam werd er een stemming gedaan over deze twaalf thema’s: elke 

deelnemer mocht drie thema’s uitkiezen waar hij of zij prioriteit aan wou geven in het actieplan. De 

stemming bracht het aantal thema’s terug op zeven. Hierover werd dan binnen het beleidsteam 

verder gediscussieerd. Uiteindelijk werden er vier grote thema’s naar voor geschoven waar we 

samen de komende 2,5 jaar prioritair op willen inzetten: participatie, digitalisering, gedetineerden 

met een psychische kwetsbaarheid en brug-binnen-buiten/herstel. Een vijfde thema, 

samenwerking, werd ook als erg belangrijk beschouwd. Er werd voor gekozen om onder elk van de 

vier prioritaire thema’s eveneens acties te formuleren die focussen op samenwerking. Op die manier 

loopt het thema als een rode draad doorheen alle domeinoverstijgende doelstellingen.  

Het verder concreet uitwerken van de vier thema’s gebeurde in duo’s tussen de verschillende 

partners. Deze concretisering werd vervolgens op een tweede beleidsteam nader besproken en 

bijgeschaafd.  

Voor de domeinspecifieke doelstellingen heeft de BC met elke partner individueel het gesprek 

aangegaan om te bekijken waar men op wil inzetten. Soms zijn er duidelijke linken met de 

domeinoverstijgende doelstellingen, maar dat is niet steeds het geval.  

 

2.2 Link met het STRAP 
Minister Demir verwacht dat we binnen onze lokale actieplannen duidelijke linken leggen met het 

STRAP en dat er eveneens één actie wordt geformuleerd die betrekking heeft op SD 2, 4 en 5. 

Daarnaast wordt er verwacht dat er ook voor de prioritaire doelgroepen minstens één actie wordt 

benoemd of dat men motiveert waarom hier niet op wordt ingezet.  

 

Binnen elke doelstelling wordt duidelijk de link gelegd met het STRAP en onder welke doelstelling we 

deze kunnen plaatsen.  
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De prioritaire doelgroepen werden als volgt benoemd: 

➢ Geradicaliseerde gedetineerden: op 01/04/2021 verbleven er 2 terror-dossiers in de PI 

Merksplas en werden 2 gedetineerden verdacht van terroristische misdrijven. Er zullen voor 

deze doelgroep geen specifieke acties ondernomen worden gezien het kleine aantal dossiers. 

➢ Gedetineerden met een psychische/psychiatrische problematiek: dit is wel een grote groep 

die in onze inrichting aanwezig is, zie omgevingsanalyse. Er werd binnen het beleidsteam dan 

ook gekozen om rond deze doelgroep domeinoverstijgende doelstellingen te formuleren, zie 

verder.  

➢ Veelplegers: op dit moment is er nog geen duidelijke definiëring opgemaakt voor deze 

doelgroep. We kiezen er dan ook voor om de resultaten van het onderzoek dat hieromtrent 

zal worden uitgevoerd af te wachten en op basis daarvan na te gaan of deze doelgroep 

aanwezig is in onze inrichting.   

➢ Daders van intrafamiliaal en seksueel geweld: zie hiervoor de domeinspecifieke 

doelstellingen van het CGG.  

 

2.3 Domein-specifieke doelstellingen 

Cultuur 

 

Operationele Doelstelling 1 

Gedetineerden zijn betrokken bij het ontwikkelen van het hulp- en dienstverleningsaanbod in de 

penitentiaire inrichting Merksplas. 

Link met STRAP OD 2.1 We zetten in op de verdere ontwikkeling van de 

capaciteiten, competenties en kennis van gedetineerden  

OD 2.4 We betrekken de gedetineerden bij de uitbouw van 

het hulp- en dienstverleningsaanbod 

Omschrijving van de context Zie omgevingsanalyse 

Actie 1 We ondersteunen het Porticus Project van De Rode Antraciet. Zij rollen over heel 

Vlaanderen 12 participatieve trajecten uit, waarvan 8 bestaande en 4 nieuwe, en ze onderzoeken 

daarvan de impact.  

Trekker(s) DRA 

Andere betrokken partner(s) CORT 

Indicatoren We hebben het project mee ondersteund.  

Middelen  DRA 

Timing 2021-2023 

Plan van aanpak 1.De cultuurfunctionaris houdt de leden van het CORT op de 

hoogte over de voortgang van het project.  

2.Een participatieve activiteit die plaatsvindt in PIM en mede 

georganiseerd wordt door een medewerker van DRA, 

toetsen we aan het project af.  

Operationele Doelstelling 2 

Gedetineerden maken de verbinding met de buitenwereld door deel te nemen aan een zinvolle 

vrijetijdsbesteding. 

Link met STRAP OD 4.3 We investeren in zinvolle vrijetijdsbesteding via sport- 

en cultuurprogramma’s voor gedetineerden met het oog op 

de verbinding met de buitenwereld 
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SD 5 Samenwerking om aanbod op maat uit te werken 

Omschrijving van de context Zie omgevingsanalyse 

Actie 1 We organiseren samen met de bibliothecaris van de gevangenisbibliotheek één culturele 

activiteit om de kloof tussen gevangenis en samenleving te dichten. 

Trekker(s) Cultuurfunctionaris 

Andere betrokken partner(s) Bibliothekennetwerk De Kempen 

Indicatoren Er heeft een activiteit plaatsgevonden.  

Middelen  Bib 

Timing 2021-2023 

Plan van aanpak 1.We organiseren samen met de gevangenisbibliotheken 

van de Kempen één culturele activiteit om de kloof tussen 

gevangenis en samenleving te dichten.  

2.We onderhouden contact met de bibliothecaris.  

3. We ijveren voor meer digitalisering in de 

gevangenisbibliotheek.   

Actie 2 De cultuurwerking zet in op een duurzame heropstart van groepsaanbod (op maat van de 

gevangenis Merksplas) na COVID-19. 
Trekker(s) DRA 

Andere betrokken partner(s) CORT 

Indicatoren We hebben een duurzaam aanbod opgebouwd 

Middelen  / 

Timing 2021 

Plan van aanpak We zetten in op een duurzame heropstart van het 

groepsaanbod na COVID-19.  

 

Sport 

 

Operationele Doelstelling 1 

Gedetineerden zijn betrokken bij het ontwikkelen van het hulp- en dienstverleningsaanbod in de 

penitentiaire inrichting Merksplas. 

Link met STRAP OD 2.1 We zetten in op de verdere ontwikkeling van de 

capaciteiten, competenties en kennis van gedetineerden 

OD 2.4 We betrekken de gedetineerden bij de uitbouw van 

het hulp- en dienstverleningsaanbod 

Omschrijving van de context Zie omgevingsanalyse 

Actie 1 Wanneer het participatief sportproject voor paviljoen V kan plaatsvinden voorziet de 

sportwerking workshops voor de begeleidende gedetineerden binnen dit project met het oog op 

kwalitatieve begeleiding en gezond sporten. 

Trekker(s) Sportfunctionaris 

Andere betrokken partner(s) CORT 

Indicatoren We hebben workshops georganiseerd 

Middelen  personeelsinzet 

Timing 2021-2023 

Plan van aanpak 1.Er wordt een participatief sportproject voor paviljoen V 

uitgewerkt (zie domeinoverstijgende doelstellingen) 
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2. Wanneer dit aanbod is uitgewerkt voorziet de 

sportwerking workshops voor de begeleidende 

gedetineerden binnen dit project met het oog op 

kwalitatieve begeleiding en gezond sporten. 

Operationele Doelstelling 2 

Gedetineerden maken de verbinding met de buitenwereld door deel te nemen aan een zinvolle 

vrijetijdsbesteding. 

Link met STRAP OD 2.3 We investeren in de (psychosociale) begeleiding van 

gedetineerden 

OD 4.3 We investeren in zinvolle vrijetijdsbesteding via sport- 

en cultuurprogramma’s voor gedetineerden met het oog op 

de verbinding met de buitenwereld 

SD 5 Samenwerking om aanbod op maat uit te werken 

Omschrijving van de context Zie omgevingsanalyse 

Actie 1 De sportwerking zet in op een duurzame heropstart van groepsaanbod (op maat van de 

gevangenis Merksplas) na COVID-19. 
Trekker(s) DRA 

Andere betrokken partner(s) CORT 

Indicatoren We hebben een duurzaam aanbod opgebouwd 

Middelen  / 

Timing 2021 

Plan van aanpak We zetten in op een duurzame heropstart van het 

groepsaanbod na COVID-19.  

Actie 2 De sportwerking organiseert samen met de beleidscoördinator een kennismaking met 

Eerstelijnszone Kempenland, de Bewegen op Verwijzing-coach voor deze regio en de Medische 

Dienst van de gevangenis om te inventariseren of er een samenwerking kan zijn binnen dit project. 
Trekker(s) Sportfunctionaris en BC 

Andere betrokken partner(s) ELZ Kempenland, Bewegen op Verwijzing, Medische dienst 

PIM 

Indicatoren We hebben kennisgemaakt met ELZ De Kempen en het 

project afgetoetst 

Middelen  personeelsinzet 

Timing Najaar 2021 

Plan van aanpak 1.De SF legt de contacten met ELZ Kempenland en de BOV-

coach. 

2. De SF plant een overleg in met alle betrokken partners. 

3. De BC gaat na welke middelen we hier eventueel voor 

kunnen inzetten. 

4. We bespreken een eventueel voorstel tot samenwerking 

met directie.  
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Onderwijs 

 

Operationele Doelstelling 1 

De eerste stappen naar de oprichting van een Open Leercentrum (OLC) zijn gezet.  

Link met STRAP OD 2.1 We zetten in op de verdere ontwikkeling van de 

capaciteiten, competenties en kennis van gedetineerden 

OD 4.2 We bouwen aan een structuur om met gedetineerden 

aan trajecten te kunnen bouwen  

OD 4.4 We brengen de digitale wereld in de gevangenis met 

oog op de ontwikkeling van digitale vaardigheden 

Omschrijving van de context Zie omgevingsanalyse 

Actie 1 We bekijken welke extra ondersteuning er naast het huidige groepsaanbod in het pc-lokaal 

mogelijk is. 

Trekker(s) Vocvo 

Andere betrokken partner(s) BC, justitie, onderwijsverstrekkers (CBE) 

Indicatoren Een beperkte internettoegang 

Een lokaal met voldoende pc’s 

Overzicht van mogelijke ondersteuning vanuit CBE 

Middelen  Personeelsinzet, vrijwilligerswerking  

Timing Voorbereiding 2021-2022 

Opstart OLC in September 2022 

Plan van aanpak 1. De OC brengt de profielen van de huidige vrijwilligers in 

kaart. 

2. We bespreken het concept OLC met directie. 

3.We plannen een overleg met CBE om te kijken welke 

mogelijkheden/ondersteuning zij kunnen aanbieden.  

Operationele Doelstelling 2 

Het werkplekleren is geïmplementeerd in het onderwijsaanbod. 

Link met STRAP OD 2.1 We zetten in op de verdere ontwikkeling van de 

capaciteiten, competenties en kennis van gedetineerden 

OD 3.2 We investeren in de detectie van en het aanbod voor 

gedetineerden met een psychische en/of psychiatrische 

problematiek 

OD 2.4 We betrekken de gedetineerden bij de uitbouw van 

het hulp- en dienstverleningsaanbod  

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 

Omschrijving van de context Zie omgevingsanalyse 

Actie 1 We bekijken de mogelijkheid om de Technische Dienst en de Groendienst te betrekken bij 

het uitwerken van werkplekleren zodat gedetineerden kunnen tewerkgesteld worden binnen deze 

diensten. 

Trekker(s) Vocvo 
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Andere betrokken partner(s) BC, directie, onderwijsverstrekkers, Technische Dienst, 

Groendienst 

Indicatoren We hebben vanuit de TD en de GD een lijst met opleidingen 

die zij als opportuniteiten of een meerwaarde binnen hun 

werking beschouwen 

Middelen  personeelsinzet 

Timing Eind 2021 

Plan van aanpak 1.We gaan in gesprek met de TD en de GD 

2. We bevragen hoe zij het werkplekleren als een 

meerwaarde zien binnen hun werking 

3. We hebben een lijst met jobs die gedetineerden binnen 

de TD en de GD kunnen uitoefenen. 

Actie 2 We bekijken welke opleidingen we, in functie van werkplekleren, willen en kunnen 

aanbieden tijdens de periode dat de renovaties in de gevangenis nog lopende zijn. 

Trekker(s) Vocvo 

Andere betrokken partner(s) BC, directie, onderwijsverstrekkers, Technische dienst en 

Groendienst  

Indicatoren We hebben een lijst met mogelijke opleidingen 

Middelen  Personeelsinzet 

Timing Eind 2021 

Plan van aanpak 1.We brengen samen met directie in kaart welke 
opleidingen kunnen behouden blijven tijdens de eerste fase 
van de renovaties. 
2.We onderzoeken de mogelijkheden van welk aanbod we 

kunnen verstrekken na 2025. 

3.We gaan in gesprek met onderwijsverstrekkers zoals het 

CVO, maar ook met TD en GD. 

Actie 3 We bezoeken een gevangenis waar het werkplekleren reeds uitgewerkt is en gaan na 

welke good practices zij hanteren.  

Trekker(s) Vocvo 

Andere betrokken partner(s) BC, OC’s andere gevangenissen 

Indicatoren We hebben zicht op de manier waarop werkplekleren in een 

andere gevangenis is uitgerold. 

Middelen  Personeelszet 

Timing Eind 2021 (afhankelijk van de coronamaatregelen) 

Plan van aanpak 1.We maken een overzicht in welke gevangenissen er 
werkplekleren wordt aangeboden. 
2. We maken een selectie van één of meerdere 

gevangenissen die interessant zouden zijn om input uit te 

krijgen.  

3. We vragen een werkbezoek aan via een collega OC. 

Actie 4 We onderzoeken in samenwerking met PXL Hasselt de mogelijkheid om een 

groenopleiding binnen de gevangenis te organiseren.  

Trekker(s) Vocvo 
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Andere betrokken partner(s) BC, directie, onderwijsverstrekkers, PXL Hasselt Care en  

Green & Tech 

Indicatoren We hebben randvoorwaarden waaraan een groenopleiding 

moet voldoen. 

Middelen  personeelsinzet 

Timing Eind 2021 

Plan van aanpak 1.Via een enquête bevragen we bij de gedetineerden van de 

zorgpaviljoenen (Pav E,C, H en V) welke behoeften zij op vlak 

van onderwijs hebben.  

2. Uit de bevraging kwam naar voor dat er veel interesse is 

voor het volgen van een opleiding rond groenonderhoud.  

3. Er wordt in samenspraak met de PXL-Hasselt via een 

participatief onderzoek in kaart gebracht welke opleiding 

het best aansluit bij de wensen van de doelgroep.  

4.We gaan gesprekken aan met directie om te bekijken wat 

de mogelijkheden zijn voor het organiseren van dergelijke 

opleiding. 

5. We volgen de concretisering van maatregel 11 binnen het 

STRAP nauw op om indien mogelijk linken te leggen.  

Actie 5 We organiseren een groenopleiding. 

Trekker(s) Vocvo en BC 

Andere betrokken partner(s) directie, groendienst, Zorgteam, PXL-Hasselt Care en Green 

& Tech,  

Indicatoren Gedetineerden kunnen een opleiding volgen binnen de 

groensector. 

Middelen  Justitie (samenwerking aangaan met externe organisaties) 

Indien we dit willen koppelen aan een certificaat: 

samenwerking met onderwijsinstelling vanuit VOCVO 

Timing Voorbereiding 2021-2022 

Start opleiding September 2023 

Plan van aanpak 1.Op basis van de uitkomst van Actie 4 wordt er gezocht 

naar een externe partner die de opleiding kan komen 

verzorgen.  

2. We bekijken met de projectleider van “Nieuw Merksplas” 
welke mogelijkheden er zijn binnen de renovatieplannen om 
de opleiding in schooljaar ’23-’24 te laten starten.  

Operationele Doelstelling 3 

Gedetineerden hebben binnen het onderwijsaanbod de mogelijkheid om hun digitale vaardigheden 

bij te schaven, dit in functie van de toenemende digitalisering in de maatschappij.  

Link met STRAP OD 2.1 We zetten in op de verdere ontwikkeling van de 

capaciteiten, competenties en kennis van gedetineerden 

OD 2.2 We investeren in de praktisch organisatie van het 

leven na detentie 

OD 4.4 We brengen de digitale wereld in de gevangenis met 

oog op de ontwikkeling van digitale vaardigheden. 
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Omschrijving van de context Zie omgevingsanalyse 

Actie 1 We hervormen de opleiding “Op Vrije Voeten” zodat er binnen de opleiding meer kan 

worden ingezet op het aanleren van digitale vaardigheden.   

Trekker(s) Vocvo 

Andere betrokken partner(s) BC, onderwijsverstrekkers (CBE), CAW De Kempen (TB) 

Indicatoren De inhoud van de opleiding is aangepast aan de digitale 

noden om aan de maatschappij te kunnen deelnemen.  

Middelen  Subsidies CBE 

Timing 2022 

Plan van aanpak 1.Afstemming met TB over de noden op vlak van digitale 

vaardigheden in functie van administratie en reclassering. 

2. Overleg met CBE om de inhoud van de opleiding af te 

stemmen.  

3. Inhoud van de opleiding bepalen. 

4. Aanbod inplannen en opstarten. 

 

Welzijn 

 

Operationele doelstelling 1 
Het contact tussen gedetineerden en hun direct sociale omgeving is verbeterd door een aanbod uit 
te werken op maat van de doelgroep. 

Link met STRAP OD 2.3 We investeren in de (psychosociale) begeleiding van 

gedetineerden 

Omschrijving van de context Zie omgevingsanalyse en beleidsplan CAW De Kempen 

Actie 1: We bekijken de aanbevelingen en de sectorale visie van de CAW’s en bekijken welke acties 

hieruit volgen. 

Trekker(s) CAW De Kempen  

Andere betrokken partner(s) CAW Vlaanderen 

Indicatoren Sectortekst 

Middelen  Personeelsinzet  

Timing Sectortekst klaar eind 2021 

Plan van aanpak 1. We wachten de sectortekst af. 

2. We gebruiken de aanbevelingen in het formuleren en 

uitwerken van verdere acties. 

Actie 2: We brengen het bestaande  groepsaanbod voor directe sociale omgeving in kaart en 

bevragen welke noden en behoeften er nog liggen. 

Trekker(s) CAW De Kempen (OO) 

Andere betrokken partner(s) dienstencentrum, PSD, TB, TFO 

Indicatoren We hebben een overzicht van het bestaande aanbod. 

We hebben een bevraging gedaan bij gedetineerden en DSO.  

Er is een SWOT-analyse van het aanbod. 

Middelen  Personeelsinzet 

Timing Voorbereiding: najaar 2021 

Bevraging: 4 maanden nadat aanbod terug is opgestart 
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Plan van aanpak 1.We maken een overzicht op van het bestaande 

groepsaanbod dat zich richt naar conctact tussen 

gedetineerden en hun DSO. 

2.Nadat het aanbod terug is opgestart, bevragen we de 

gedetineerden en hun directe sociale omgeving naar hun 

noden en behoeften. We houden hierbij zowel rekening met 

het perspectief van de ouder als dat van het kind.  

3.Gedetineerden die niet deelnemen aan ons aanbod, 

proberen we via TB, PSD, … te bevragen.  

4.We maken na de bevraging een SWOT-analyse van het 

aanbod.  

Actie 3: Op basis van de evaluatie van de vorige actie bekijken we of bijsturingen van het 
bestaande aanbod of vernieuwingen noodzakelijk en mogelijk zijn. 

Trekker(s) CAW De Kempen 

Andere betrokken partner(s) / 

Indicatoren We hebben een lijst van mogelijk te ondernemen acties.  

Middelen  Personeelsinzet 

Timing Najaar 2022 

Plan van aanpak Dit is afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie en de 

SWOT-analyse. 

Actie 4: We implementeren en evalueren gaandeweg de werking van de ouderkoffer. 

Trekker(s) CAW De Kempen (TB) 

Andere betrokken partner(s) andere Individuele hulpverleners in PIM 

Indicatoren We hebben ingevulde evaluatieformulieren. 

Middelen  Personeelsinzet 

Timing Voorjaar 2021 - loopt heel het actieplan 

Plan van aanpak 1.We maken het concept van de ouderkoffer bekend bij de 

individuele hulpverleners in de PIM. 

2. We bevragen via een evaluatieformulier hoe men het 

werken met de ouderkoffer ervaart, wat men mist,… 

3. We evalueren het gebruik van de ouderkoffer. 

4. Op basis van de evaluatie sturen we indien nodig bij of 

doen we aanpassingen aan de inhoud van de ouderkoffer. 

Operationele Doelstelling 2 
Gedetineerden met een precair verblijfsstatuut kunnen deelnemen aan een groepsaanbod dat 
specifiek op maat van hun noden en behoeften ontwikkeld werd.  

Link met STRAP OD 2.3 We investeren in de (psychosociale) begeleiding van 
gedetineerden 

Omschrijving van de context Zie omgevingsanalyse 

Actie 1 We volgen de opstart en na verloop van tijd de evaluatie van het groepsaanbod Precair 
Verblijf op in de gevangenis van Wortel.  

Trekker(s) TB 

Andere betrokken partner(s) OO, werkgroep Precair Verblijf CAW 

Indicatoren Er is een evaluatie gedaan van het aanbod in de PI Wortel. 

Middelen  Personeelsinzet 

Timing Midden-eind 2022 
Afhankelijk van opstart aanbod in Wortel. 
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Plan van aanpak 1. Er wordt een specifiek aanbod ontwikkeld binnen de WG 
Precair Verblijf van JWT. De inhoud van dit aanbod betreft 
een informeel ontmoetingsmoment tussen gedetineerden 
met een precair verblijfsstatuut. Thema’s als 
toekomstoriëntatie, identiteit,… komen aanbod. Dit moment 
zal geleid worden door een tandem van een vrijwilliger en 
een gedetineerde, met ondersteuning van een JWT’er. 
2. Het aanbod wordt uitgeprobeerd in de gevangenis van 
Wortel. 
3.We volgen de opstart in Wortel van nabij op. 
4.Via de werkgroep Precair Verblijf evalueren we na enige 
tijd het lopende aanbod en wordt er bijgestuurd waar nodig. 

Actie 2 We bekijken op basis van actie 1 of en op welke manier een opstart van het groepsaanbod 

Precair Verblijf in de gevangenis van Merksplas mogelijk is. 

Trekker(s) TB 

Andere betrokken partner(s) OO, Werkgroep precair Verblijf CAW 

Indicatoren Er is een nieuw groepsaanbod georganiseerd.  

Middelen  Personeelsinzet 

Timing eind 2022 - voorjaar 2023 

Afhankelijk van de opstart van het aanbod in Wortel. 

Plan van aanpak 1.Op basis van voorgaande evaluatie bekijken we of het 

aanbod aangepast/bijgestuurd moet worden en of een 

opstart in PIM realiseerbaar is. 

2.We informeren de nodige partners binnen het PIM rond 

dit aanbod. 

3.We starten het groepsaanbod op in PIM. 

 

Gezondheid 

 

Operationele Doelstelling 1 
Het GGZ aanbod in de gevangenis is afgestemd op de noden van de veranderende populatie in de 
PI Merksplas 

Link met STRAP OD 2.3 We investeren in de (psychosociale) begeleiding van 
gedetineerden 
OD 3.2 We investeren in de detectie van en het aanbod voor 
gedetineerden met een psychische en/of psychiatrische 
problematiek 
OD 3.4 We investeren in een aanbod voor daders van 
intrafamiliaal en seksueel geweld 

Omschrijving van de context Zie omgevingsanalyse 

Actie 1 CGG Kempen voorziet in het behoud van het bestaande aanbod en in het herstel van het 
groepsaanbod voor daders van seksueel geweld. 

Trekker(s) CGG Kempen 

Andere betrokken partner(s) BC en OO 

Indicatoren Er is opnieuw groepsaanbod vanuit het CGG 

Middelen  Personeelsinzet  

Timing 201-2023 
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Plan van aanpak 1.Er wordt in kaart gebracht hoeveel daders van seksueel 
geweld in de PI Merksplas verblijven en welk profiel zij 
hebben.  
2. CGG Kempen bekijkt in functie van deze cijfers op welke 
manier zij opnieuw een groepsaanbod kunnen opstarten 
voor deze doelgroep.  
3. Het groepsaanbod wordt opgestart. 

Actie 2 CGG Kempen werkt een conceptnota uit inzake een laagdrempelig aanbod van 

kortdurende psycho-educatieve modules en cursussen rond diverse thema’s betreffende mentaal 

welzijn met speciale aandacht voor de doelgroep psychisch kwetsbare gedetineerden en 

geïnterneerden. 

Trekker(s) CGG Kempen 

Andere betrokken partner(s) / 

Indicatoren Er is een conceptnota voor bijkomend aanbod uitgewerkt.  

Middelen  Personeelsinzet  

Timing 2021 

Plan van aanpak 1.CGG Kempen brengt de noden van de doelgroep psychisch 

kwetsbare gedetineerden in kaart.  

2. Er wordt een aanbod specifiek voor deze noden 

uitgewerkt.  

3. Er wordt via diverse platformen de nood aan bijkomende 

middelen voor dit aanbod aangekaart.  

Actie 3 CGG Kempen onderzoekt de mogelijkheid om een aanbod aan oudere gedetineerden te 

organiseren door middel van verkennende gesprekken tussen het forensisch team en het reguliere 

ouderenteam. 

Trekker(s) CGG Kempen 

Andere betrokken partner(s) Reguliere ouderenteam CGG Kempen 

Indicatoren Er is zicht op welke opties men binnen het reguliere 

ouderenteam ziet voor de doelgroep van oudere 

gedetineerden.  

Middelen  Personeelsinzet  

Timing 2021-2023 

Plan van aanpak 1.CGG Kempen brengt de noden van de doelgroep oudere 

gedetineerden in kaart.  

2. Er wordt in overleg gegaan met het reguliere team 

ouderen binnen CGG Kempen om een mogelijke 

samenwerking te bespreken.  

Operationele Doelstelling 2 
Er is continuïteit en afstemming in het traject dat gedetineerden tijdens en na detentie lopen.  

Link met STRAP OD 2.3 We investeren in de (psychosociale) begeleiding van 
gedetineerden 
OD 3.2 We investeren in de detectie van en het aanbod voor 
gedetineerden met een psychische en/of psychiatrische 
problematiek 
OD 4.1 We brengen organisaties met elkaar in contact en 
leren hun werking kennen 
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OD 4.2 We bouwen aan een structuur om met gedetineerden 
aan trajecten te kunnen bouwen 
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 

Omschrijving van de context Zie omgevingsanalyse 

Actie 1 TANDEM neemt actief deel aan het Coachingsteam zodat er een optimale afstemming kan 
zijn in functie van de reclassering van gedetineerden.  

Trekker(s) TANDEM 

Andere betrokken partner(s) Coachingsteam VG-justitie 

Indicatoren TANDEM brengt expertise binnen in het Coachingsteam 

Middelen  Personeelsinzet  

Timing 201-2023 

Plan van aanpak 1.Er wordt actief deelgenomen aan het coachingsteam.  

Actie 2 TANDEM betrekt reeds tijdens detentie de justitie assistent bij het traject van de 

gedetineerde.  

Trekker(s) TANDEM 

Andere betrokken partner(s) Justitiehuizen 

Indicatoren De Justitie assistent is reeds betrokken voordat de 

gedetineerde vrijgaat naar een vervolgbegeleiding.  

Middelen  Personeelsinzet  

Timing 2021 

Plan van aanpak 1.TANDEM betrekt proactief de justitie assistent bij het 

uitwerken van het traject met het oog op een vlotte 

overdracht.  

Actie 3 TANDEM biedt via casemanagement nazorg aan zowel aan de cliënt als aan de 

vervolgvoorziening. 

Trekker(s) TANDEM 

Andere betrokken partner(s) / 

Indicatoren TANDEM is bereikbaar na detentie zowel voor de cliënt als 

voor de vervolgbegeleiding.  

Middelen  Personeelsinzet  

Timing 2021-2023 

Plan van aanpak 1.De cliënt kan bij TANDEM terecht als “hulplijn” wanneer ze 

bvb nood hebben aan een motiverende babbel.  

2.TANDEM denkt samen met de vervolgbegeleiding na over 

het zorgtraject.  

 

Werk 

 

Operationele Doelstelling 1 

We zetten in op de verkenning van de match tussen de mogelijkheden van de VDAB en het 

potentieel van de PI Merksplasl. 

Link met STRAP OD 2.2 We investeren in de praktisch organisatie van het 

leven na detentie 
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Omschrijving van de context We stellen vast dat er momenteel nog te veel onduidelijkheid 

is over de mogelijkheden en engagementen die VDAB lokaal 

kan ondernemen en hebben nood aan het centraal kader dat 

hiervoor ontwikkeld zal worden. 

Actie 1: We volgen de ontwikkeling op van het centrale kader van VDAB over de mogelijkheden 

binnen detentie. 

Trekker(s) VDAB 

Andere betrokken partner(s) VDAB-bovenlokaal 

Indicatoren Er is een centraal kader over de inzet van VDAB in detentie. 

Middelen  Personeelsinzet 

Timing 2021-2023 

Plan van aanpak 1.We wachten het centrale kader af dat binnen VDAB op 

bovenlokaal niveau zal ontwikkeld worden. 

2.We gaan na welke mogelijkheden we voor de PI Merksplas 

zien op basis van dit kader.  

Actie 2: We volgen de evoluties van de werking van de VDAB in de PI Hoogstraten op. 

Trekker(s) VDAB 

Andere betrokken partner(s) BC + provinciaal expert VDAB + detentieconsulent 

Indicatoren Er is een overleg geweest 

Middelen  Personeelsinzet 

Timing 2021-2023 

Plan van aanpak 1.In onze regio legt VDAB in eerst instantie de nadruk op de 

PI Hoogstraten om daar de verkenning rond een aantal 

mogelijkheden te doen. Dit kan voor onze inrichting ook 

mogelijkheden geven.  

2.We volgende de evoluties en evaluaties van de PI 

Hoogstraten op om een beeld te krijgen van wat er kan en 

wat er opportuun zou zijn voor PI Merksplas. 

3. We organiseren een overleg om deze mogelijkheden 

verder te concretiseren.  

 

 

2.4 Domeinoverstijgende doelstellingen 
 

Thema Participatie 

 

Operationele Doelstelling 1 

Gedetineerden zijn betrokken bij het ontwikkelen van het hulp- en dienstverleningsaanbod in de 

penitentiaire inrichting Merksplas. 

Link met STRAP OD 2.1 We zetten in op de verdere ontwikkeling van de 

capaciteiten, competenties en kennis van gedetineerden 

OD 2.4 We betrekken de gedetineerden bij de uitbouw van 

het hulp- en dienstverleningsaanbod 

SD 5 Samenwerking om aanbod op maat uit te werken 
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Omschrijving van de context De Rode Antraciet en CAW De Kempen nemen een actieve rol 

op om de reeds bestaande participatieprojecten (bv. A-team) in 

de gevangenis te continueren, te verduurzamen en verder uit te 

rollen. Bijzondere aandacht gaat naar het in kaart brengen van 

randvoorwaarden en uitdagingen om een duurzame 

participatie van gedetineerden te verzekeren. 

Actie1: We gaan binnen het CORT inhoudelijk aan de slag met het thema participatie, we doen dit 

aan de hand van de participatieladder.  

Trekker(s) CAW De Kempen (OO) & De Rode Antraciet 

Andere betrokken partner(s) leden CORT 

Indicatoren Er wordt jaarlijks een inhoudelijk CORT gepland om het 

thema participatie verder uit te diepen.  

Middelen  Personeelsinzet,  

Timing Start najaar 2020, doorlopend 

Plan van aanpak 1. We diepen het thema participatie verder uit aan de hand 

van de participatieladder. 

2.We brainstormen over welke projecten we kunnen 

opzetten en op welke manier we gedetineerden kunnen 

betrekken bij al het aanbod dat we organiseren. 

3. We denken na over wat we binnen dit thema concreet 

willen bereiken.  

4. We gaan na welke ondersteuning we dienen te voorzien 

aan gedetineerden om participatie mogelijk te maken. 

Actie 2: We gaan na hoe we gedetineerden meer kunnen betrekken bij de bekendmaking van ons 

aanbod. 

Trekker(s) CAW De Kempen (OO) & De Rode Antraciet 

Andere betrokken partner(s) leden CORT 

Indicatoren Activiteitenfolders, flyers, ... worden samen met 

gedetineerden ontworpen en uitgewerkt. 

Middelen  Personeelsinzet, PC aanwezig per activiteitenlokaal per 

paviljoen waar gedetineerden aan kunnen werken 

Timing Voorbereiding: voorjaar 2021 

Uitvoering: najaar 2021 

Plan van aanpak 1. We bekijken binnen het CORT hoe we de gedetineerden 

willen betrekken en wat we met hen willen bereiken mbt de 

bekendmaking van het aanbod. 

2. We onderzoeken op welke manier we het best te werk 

gaan (individueel, opstart van een communicatieteam, …).  

3. We gaan op zoek naar gedetineerden die hier interesse in 

hebben (bevragen via PSD, TB, CF,…) 

4. We bekijken samen met de gedetineerden de inhoud en 

lay-out van de activiteitenfolder. 

5. We ondersteunen hen in het verder ontwikkelen van hun 

competenties op het vlak van grafische vormingeving.  
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Actie 3: We laten gedetineerden de noden en behoeften op vlak van hulp- en 

dienstverleningsaanbod in kaart brengen.  

Trekker(s) CAW De Kempen (OO) & De Rode Antraciet 

Andere betrokken partner(s) leden CORT 

Indicatoren We bekomen een lijst met de noden en behoeften van de 

gedetineerden.  

Middelen  Personeelsinzet, pc voor de invoer + analyse van resultaten 

(bvb via excel) voor gedetineerden 

Timing Voorjaar 2022 (kan pas starten nadat er een tijd, 3 tot 4 

maanden, groepsaanbod is geweest) 

Plan van aanpak 1. We doen een bevraging bij de gedetineerden via 

bijvoorbeeld de fatik, het activiteitenteam, het 

gedetineerdenoverleg,…  

2. De bevraging wordt samen met de gedetineerden 

geanalyseerd.  

3. Deze analyse wordt teruggekoppeld op het CORT.  

Actie 4: We organiseren 2 participatieve projecten; 1 op paviljoen A/Abis en 1 op paviljoen V. 

Trekker(s) CAW De Kempen (OO) & De Rode Antraciet 

Andere betrokken partner(s) gevangenispersoneel (bewakend kader) 

Indicatoren We hebben 2 participatieve projecten gerealiseerd 

Middelen  Personeelsinzet, budget steunfonds, eventueel budget 

Porticus (DRA), PC in ontspanningszaal A/Abis en in 

activiteitenlokaal paviljoen V.  

Timing Najaar 2021 -  najaar 2023 (afhankelijk van de effectieve 

opstart van groepsaanbod owv corona-maatregelen) 

Plan van aanpak 1. We starten het A-team op paviljoen A/ABIS terug op en 

integreren hierin het ontspannend aanbod (bvb bingo, 

spellen, …). 

2. We starten met een participatief project op paviljoen V 

(sport). 

3. We evalueren de projecten en sturen bij waar nodig. 

Actie 5: We ijveren voor de aanwerving van een bibfatik om de bibliotheekwerking te 

ondersteunen. 

Trekker(s) BC  

Andere betrokken partner(s) Directie Vlaamse gemeenschap, bibmedewerker  

Indicatoren Er is  een bibfatik aangeworven die langere tijd de 

bibwerking ondersteunt (de bibfatik wisselt niet de hele tijd) 

Middelen  Personeelsinzet, budget steunfonds voor uitbetaling fatik? 

Timing Voorjaar 2022 (kan pas na de installatie van WISE) 

Plan van aanpak 1. Nagaan of directie bereid is én de middelen heeft voor de 

aanwerving van een bibfatik.  

2. Bekijken met directie Vlaamse gemeenschap welke 

ondersteuning we graag zouden bekomen door een fatik. 

3. De aanwerving van de bibfatik gebeurt in samenspraak 

met de bibliotheek. 
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4. De bibfatik wordt  opgeleid om zelfstandig in het 

bibliotheeksysteem te kunnen werken. 

5. De bibfatik wordt ondersteund door de bibmedewerker.  

Actie 6: We zetten de sleutelfiguren Vlaamse Gemeenschap in bij het uitwerken van ons 

participatief aanbod. 

Trekker(s) Fase 1: CAW De Kempen (OO) & VDAB 

Fase 2: CAW De Kempen (OO) & De Rode Antraciet:  

Andere betrokken partner(s) sleutelfiguren Vlaamse Gemeenschap (zijn per paviljoen 

aangesteld), Sleutelfiguren sport en onderwijs, Vocvo 

Indicatoren De sleutelfiguren VG werden betrokken bij de werving, 

bekendmaking en ondersteuning van de participatieve 

projecten. 

Middelen  Personeelsinzet 

Timing Zomer 2021 - najaar 2023 

Plan van aanpak Fase 1 

1.We maken de sleutelfiguren VG warm om hun taak als 

sleutelfiguur mee vorm te geven.  

2. We organiseren een kick-off moment voor de 

sleutelfiguren VG om de verbinding met de Vlaamse 

partners aan te gaan en de verwachtingen op elkaar af te 

stemmen.  

3. We bespreken met directie welke taken de sleutelfiguren 

binnen een bepaald aanbod mogen opnemen.  

Fase 2 

4. We contacteren de sleutelfiguren alvorens we aan een 

activiteit starten en vragen hen hoe/of ze kunnen 

meewerken (werving van gedetineerden, bekendmaken van 

aanbod, concrete voorbereiding,…) aan de activiteit. 

 

Thema Brug-Binnen-Buiten/Herstel 

 

Operationele Doelstelling 2 

Gedetineerden maken de verbinding met de buitenwereld door deel te nemen aan een zinvolle 

vrijetijdsbesteding. 

Link met STRAP OD 2.3 We investeren in de (psychosociale) begeleiding van 

gedetineerden 

OD 4.1 We brengen organisaties met elkaar in contact en 

leren hun werking kennen 

OD 4.3 We investeren in zinvolle vrijetijdsbesteding via sport- 

en cultuurprogramma’s voor gedetineerden met het oog op de 

verbinding met de buitenwereld 

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 
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Omschrijving van de context Om te vermijden dat een breuk ontstaat in het traject van de 

gedetineerde die de gevangenis binnenkomt of die in vrijheid 

wordt gesteld, streven we naar een beter ondersteunde 

overgang tussen ‘binnen’ en ‘buiten’. 

Actie 1: We werken mee aan het project Dialoog. 

Trekker(s) DRA (cultuurfunctionaris) 

Andere betrokken partner(s) Avansa, CAW De Kempen (OO), sleutelfiguren Vlaamse 

gemeenschap, vzw De Huizen 

Indicatoren Er wordt meegewerkt aan het project Dialoog 

Middelen  Budget project Dialoog 

Timing lopend gedurende 2021-2023 

Plan van aanpak 1. We stellen het project Dialoog voor op het directie-

overleg.  

2. We volgen het project Dialoog op via de 

cultuurfunctionaris. 

3. Indien er binnen de regionale werkgroep van het project 

een voorstel is om activiteiten in de gevangenis te 

organiseren, dan faciliteren we dit.  

4. We werken mee aan de bekendmaking van de 

verschillende activiteiten binnen het project Dialoog.  

Operationele Doelstelling 3 

De directe sociale omgeving van de gedetineerden is nauw betrokken bij de individuele 

begeleidingen en bij de uitwerking van de reclassering.  

Link met STRAP OD 2.3 We investeren in de (psychosociale) begeleiding van 

gedetineerden 

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 

Omschrijving van de context Vanuit de reguliere werkingen stellen de verschillende 

individuele hulpverleners vast dat het betrekken van de 

directie sociale omgeving in een begeleiding een grote 

meerwaarde heeft op verschillende vlakken. Het gebruik van 

digitale tools heeft de implementatie hiervan nog versterkt. 

Men wil dan ook trachten om deze good practices ook in te 

zetten in de begeleiding van gedetineerden.  

Actie 1: We betrekken de directe sociale omgeving in individuele begeleidingen onder andere door 

middel van digitale tools. 

Trekker(s) CORT PLUS 

Andere betrokken partner(s) PSD, Zorg, Abagg, CAW De Kempen (Team Familie en 

Onthaal) 

Indicatoren De directe sociale omgeving van gedetineerden wordt veel 

meer betrokken in individuele begeleidingen. 

Middelen  Personeelsinzet 
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Timing Doorlopend, 2022 nadat er een Vlaamse laptop voor digitaal 

aanbod werd voorzien 

Plan van aanpak 1.We maken op het CORT PLUS afspraken over de reservatie 

en het gebruik van de laptop. 

2.We bevragen actief de gedetineerde en zijn sociaal 

netwerk of zij bereid zij om via digitale weg een driegesprek 

aan te gaan. 

3. We evalueren op het CORT PLUS wat de ervaringen 

hiermee zijn.  

 

 

Thema Digitalisering 

 

Operationele Doelstelling 4 

Gedetineerden hebben binnen de muren toegang tot het digitale aanbod hulp- en dienstverlening 

dat ook in de samenleving wordt aangeboden. 

Link met STRAP OD 2.1 We zetten in op de verdere ontwikkeling van de 

capaciteiten, competenties en kennis van gedetineerden 

OD 4.2 We bouwen aan een structuur om met gedetineerden 

aan trajecten te kunnen bouwen 

OD 4.4 We brengen de digitale wereld in de gevangenis met 

oog op de ontwikkeling van digitale vaardigheden 

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 

Omschrijving van de context De hulp- en dienstverleners stellen vast dat gedetineerden 

niet in de mogelijkheid zijn om deel te nemen aan het 

digitale aanbod dat partners buiten de muren aanbieden. 

Hierdoor wordt de uitwerking van hun reclassering 

belemmerd.  

Actie 1 We brengen in kaart welk digitaal aanbod in de samenleving wordt voorzien waar 

gedetineerden nog geen toegang toe hebben.  

Trekker(s) VDAB en Vocvo 

Andere betrokken partner(s) BC, TB, PSD, Zorg 

Indicatoren Er is een overzicht van mogelijk digitaal aanbod op elk 

domein. 

Middelen  Personeelsinzet 

Timing Najaar 2021 

Plan van aanpak 1.Alle partners inventariseren het digitale aanbod binnen 

hun domein. 

2. Er wordt beschreven op welke manier dit aanbod de 
zelfredzaamheid van cliënten kan verhogen. 
3. De trekker verzamelt deze gegevens en kaart deze 
problematieken aanklampend aan bij directie.  
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Actie 2 We voorzien extra laptops om het digitale aanbod zo maximaal mogelijk te kunnen 

aanbieden aan gedetineerden. 

Trekker(s) BC 

Andere betrokken partner(s) CORT PLUS, directie en ICT gevangenis 

Indicatoren Er zijn één of meerdere laptops/computers ter beschikking 

waarmee we digitaal aanbod kunnen aanbieden.  

Middelen  Steunfonds, begroting Vlaamse Gemeenschap 

herbestemming owv wegvallen aanbod door corona 

Timing Najaar 2021-2023 

Plan van aanpak 1.Aan de hand van de lijst die in Actie 1 werd opgemaakt 

gaan we het gesprek met directie aan voor de aankoop van 

een extra laptop ifv digitaal aanbod.  

2. We doen de aankoop van een extra laptop die door de 

Vlaamse partners kan gebruikt worden.  

3. We bekijken met ICT en directie op welke manier we de 

noden ifv aanbod kunnen matchen met een veilige 

configuratie van de laptop.  

4. We maken op het CORT PLUS afspraken over de 

doeleinden, reservatie en gebruik van de laptop. 

5. De laptop wordt in gebruik genomen om zowel 
individueel aanbod als groepsaanbod te voorzien.  

Actie 3 We bekijken de mogelijkheden voor het efficiënter gebruik van Intranet in functie van 

samenwerking en aanbod. 

Trekker(s) BC 

Andere betrokken partner(s) Directie, ICT gevangenis 

Indicatoren Het Intranet wordt gebruikt om documenten beschikbaar te 

stellen die nodig zijn in functie van reclassering.  

Middelen  Personeelsinzet 

Timing 2021-2022 

Plan van aanpak 1.We bevragen bij directie en ICT welke technische 

mogelijkheden er zijn voor het efficiënter gebruik van 

Intranet.  

2. Aan de hand van deze mogelijkheden maken we een 

inventaris van documenten, links, etc… ifv hulp- en 

dienstverlening.  

3. We laten ICT deze beschikbaar stellen via Intranet zodat 

ook andere partners deze kunnen raadplegen of gebruiken.  

Actie 4 We bekijken samen met directie de mogelijkheid van het voorzien van een website voor de 

gevangenis zodat de directe sociale omgeving voldoende geïnformeerd is over de werking van de 

gevangenis.  

Trekker(s) BC en directie VG 

Andere betrokken partner(s) ICT 

Indicatoren Er is een website die externen kunnen raadplegen ivm de 

werking van de gevangenis.  

Middelen  ? 
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Timing Najaar 2021-2022 

Plan van aanpak 1.We bespreken met directie het voorstel voor het 

uitbouwen van een website voor de gevangenis. 

2. We informeren bij de BC van de gevangenis van Gent op 

welke manier zij hun website hebben gerealiseerd.  

3. We geven input omtrent de inhoud van de website voor 

de hulp- en dienstverlening.   

4. We houden onze info up-to-date. 

Operationele Doelstelling 5 

De medewerkers hulp- en dienstverlening beschikken over alle tools om hun werk naar behoren te 

kunnen uitvoeren.  

Link met 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 

Omschrijving van de context De digitale infrastructuur van de gevangenis is niet mee 

geëvolueerd met de de werking van de verschillende 

organisaties binnen de hulp- en dienstverlening. 

Medewerkers stellen volgende noden vast: 

- Men moet toegang tot internet hebben op het 
paviljoen voor het raadplegen van het dossier van de 
cliënt. 

- Er zou de mogelijkheid moeten zijn tot printen op elk 
paviljoen zodat gedetineerden meteen de nodige 
documenten kunnen bezorgd worden.  

- Men dient Sidis-Suite te kunnen raadplegen ifv 
opvolging van de status in detentie (celnummer, 
uitgang, andere betrokken begeleiders,…)   

Actie 1 We kaarten de noden en beperkingen die medewerkers ervaren op vlak van logistiek aan 

bij de lokale directie en bij de bovenlokale WG Digitalisering. 

Trekker(s) VDAB en VOCVO 

Andere betrokken partner(s) BC, TB, PSD, Zorg 

Indicatoren De noden zijn duidelijk in kaart gebracht en gesignaleerd 

zowel op lokaal als op bovenlokaal vlak.  

Middelen  personeelsinzet 

Timing  2021 

Plan van aanpak 1.Alle partners brengen adhv een procesflow in kaart wat 

momenteel beperkende factoren in hun werking zijn. 

2. De trekker verzamelt deze gegevens en kaart deze 

problematieken aanklampend aan bij lokale directie.  

3. De BC neemt de signalen mee naar het bovenlokale 
niveau via de collega die de WG Digitalisering opvolgt.  
 

 

Thema Gedetineerden met een psychische kwetsbaarheid 
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Operationele Doelstelling 6 

Een deel van het aanbod hulp- en dienstverlening dat wordt georganiseerd richt zich in het 

bijzonder op de doelgroep gedetineerden met een psychische kwetsbaarheid. 

Link met STRAP OD 2.3 We investeren in de (psychosociale) begeleiding van 

gedetineerden 

OD 3.2 We investeren in de detectie van en het aanbod voor 

gedetineerden met een psychische en/of psychiatrische 

problematiek 

OD 4.1 We brengen organisaties met elkaar in contact en 

leren hun werking kennen 

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 

Omschrijving van de context In de omgevingsanalyse komt duidelijk naar voor dat er een 

grote groep gedetineerden met een psychische 

kwetsbaarheid aanwezig is in de PI Merksplas, zowel 

veroordeelden als geïnterneerden.  

Met het oog op de toekomstige zorggevangenis die PI 

Merksplas wordt, moeten we nu voorbereidende stappen 

zetten om het aanbod hierop aan te passen. 

Actie 1 We gaan binnen het CORT inhoudelijk met dit thema aan de slag, zodat we duidelijk voor 

ogen hebben hoe we ons groepsaanbod kunnen afstemmen op de doelgroep gedetineerden met 

een psychische kwetsbaarheid. 

Trekker(s) CAW De Kempen (OO) & Vocvo 

Andere betrokken partner(s) leden CORT, WG Gedeelde Zorg 

Indicatoren Er wordt jaarlijks een inhoudelijk CORT gepland om het 

thema psychische kwetsbaarheid verder uit te diepen.  

Middelen  Personeelsinzet,  

Timing Start najaar 2020, doorlopend 

Plan van aanpak 1.We diepen het thema psychische kwetsbaarheid verder uit 

tijdens een inhoudelijk CORT. 

2. We maken de koppeling met de WG Gedeelde Zorg om 

onze ideeën af te toetsen.  

2.We brainstormen over welke acties we kunnen 

ondernemen om er voor te zorgen dat ons aanbod beter 

aansluit bij de noden van de doelgroep.  

3. We werken een visie uit over wat we binnen dit thema 

concreet willen bereiken.  

Actie 3 We verkennen de mogelijkheden om het aanbod van de Herstelacademie op te starten 

binnen de muren.  

Trekker(s) BC 

Andere betrokken partner(s) WG Gedeelde Zorg, directie, Herstelacademie, Avansa 
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Indicatoren We hebben duidelijkheid over de manier waarop we het 

aanbod van de Herstelacademie willen binnenbrengen in de 

inrichting. De BC maakt hiervoor een Plan van Aanpak op.  

Middelen  Personeelsinzet  

Timing 2021 

Plan van aanpak 1.Er wordt contact opgenomen met de Herstelacademie om 

te polsen of zij interesse hebben in een samenwerking.  

2. Indien ja, brengen we in kaart op welke manier deze 

samenwerking in de praktijk kan plaatsvinden.  

3. De inhoud van het aanbod wordt bepaald binnen de WG 

Gedeelde Zorg. 

4. Binnen het Beleidsteam wordt aan de hand van het Plan 
van Aanpak beslist welke partner(s) de praktische 
organisatie op zich zullen nemen.  

Actie 4 We schakelen het Zorgteam en Abagg meer in om zicht te krijgen op de noden en 

behoeften van gedetineerden met een psychische kwetsbaarheid in functie van het groepsaanbod.  

Trekker(s) CORT 

Andere betrokken partner(s) Zorgteam en Abagg 

Indicatoren Er is op regelmatige basis overleg om noden in kaart te 

brengen en het aanbod op elkaar af te stemmen. 

Middelen  Personeelsinzet  

Timing 2021-2023 

Plan van aanpak 1.Er wordt een eerste overleg georganiseerd met het 

Zorgteam en Abagg om de noden van de gedetineerden die 

op de zorgpaviljoenen verblijven ifv groepsaanbod te 

bespreken.  

2. We trachten het groepsaanbod van de hulp- en 

dienstverlening af te stemmen met dat van het Zorgteam en 

Abagg. 

3. We bekijken of we gezamenlijk aan een aantal specifieke 

projecten kunnen werken.  

Actie 5 We verkennen ism CGG Andante de mogelijkheden om een suïcidepreventiebeleid uit te 

werken met de interne partners.  

Trekker(s) BC 

Andere betrokken partner(s) WG Gedeelde Zorg, directie, PA, medische dienst,… 

Indicatoren We hebben een uitgewerkt suïcidepreventiebeleid.  

Middelen  Personeelsinzet  

Timing 2021-2022 

Plan van aanpak 1.Er wordt contact opgenomen met CGG Andante om na te 

gaan op welke manier een suïcidepreventiebeleid tot stand 

kan komen.  

2. We bevragen de WG Gedeelde Zorg naar de noden die zij 

op dit vlak vaststellen.  

3. We bekijken binnen het beleidsteam hoe we hier verder 

mee aan de slag gaan.  
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Operationele Doelstelling 7 

Er is een betere uitstroom van gedetineerden met een psychische kwetsbaarheid dankzij een betere 

samenwerking tussen de betrokken diensten.  

Link met STRAP OD 2.3 We investeren in de (psychosociale) begeleiding van 

gedetineerden 

OD 3.2 We investeren in de detectie van en het aanbod voor 

gedetineerden met een psychische en/of psychiatrische 

problematiek 

OD 4.1 We brengen organisaties met elkaar in contact en 

leren hun werking kennen 

OD 4.2 We bouwen aan een structuur om met gedetineerden 

aan trajecten te kunnen bouwen 

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 

Omschrijving van de context De verschillende individuele medewerkers alsook PSD, Abagg 

en Zorgteam stellen vast dat de uitstroom van gedetineerden 

met een psychische kwetsbaarheid steeds moeizamer 

verloopt. Er is duidelijk nood om deze moeilijkheden samen 

te bespreken om hier oplossingen voor te vinden of om 

manieren te zoeken waarop dit gesignaleerd kan worden.  

Actie 1 We gaan aan de slag met het huidige coachingsteam en verruimen dit forum naar alle 

individuele hulpverleningspartners om de samenwerking in individuele trajecten te verbeteren. 

Trekker(s) BC 

Andere betrokken partner(s) Zorgteam, PSD, Abagg, CGG, VDAB, LIO, TB,  

Indicatoren Er wordt op regelmatige basis een Coachingsteam 

georganiseerd. 

Middelen  Personeelsinzet  

Timing Opstart voorjaar 2021, daarna doorlopend 

Plan van aanpak 1.Naar het voorbeeld van het Coachignsteam PSD-TB wordt 

deze manier van samenwerking uitgebreid naar de andere 

partners die betrokken zijn in de uitwerking van individuele 

trajecten.  

2. Met de partners bepalen we het doel dat we met het 

Coachingsteam willen bereiken.  

3. Eventuele signalen die binnen het Coachingsteam naar 
voor komen worden op nodige fora geagendeerd.  

Actie 2 We gaan in individuele trajecten na waar er overlap alsook lacunes zijn in het huidige hulp- 

en dienstverleningsaanbod. We zoeken naar manieren om deze te ondervangen. 

Trekker(s) BC en individuele hulpverleners 

Andere betrokken partner(s) PSD en Zorgteam 

Indicatoren Er wordt in kaart gebracht welk doel elk aanbod heeft en 

wat men binnen een begeleiding mag verwachten.  
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We maken op basis van bovenstaande inventaris 

samenwerkingsafspraken.  

We brengen hiermee eveneens mogelijke leemtes in het 

aanbod in kaart.  

Middelen  Personeelsinzet  

Timing 2021 

Plan van aanpak 1.Er wordt een infosessie georganiseerd binnen het 

Coachingsteam waar elke partner zijn aanbod kort en bondig 

toelicht.  

2. Op basis van deze informatie wordt een 

overzichtsdocument opgemaakt dat raadpleegbaar is voor 

alle medewerkers in de gevangenis.  

3. We bepalen samen of en waar we nog leemtes in het 

aanbod zien.  

4. We bekijken of we door middel van betere 

samenwerkingsafspraken deze leemtes kunnen dekken.  

5. Indien dit niet het geval is neemt de BC dit mee naar het 

beleidsteam om te bespreken welke oplossingen we 

hiervoor kunnen uitwerken.  

Actie 3 We blijven inzetten op een goede toeleiding en samenwerking met het Zorgteam en Abagg 

in individuele trajecten.  

Trekker(s) Individuele hulpverleners 

Andere betrokken partner(s) PSD, Zorgteam, Abagg 

Indicatoren Er wordt overleg gepleegd zowel op casusniveau als over de 

samenwerking. 

Middelen  Personeelsinzet 

Timing doorlopend 

Plan van aanpak 1. We maken gebruik van de reeds aanwezige good practices 

om in individuele trajecten een vlotte samenwerking te 

bekomen.  

2. We maken concrete afspraken over wie wat opneemt in 

een traject. 

 

 

2.5 Regionale strategische doelstelling 
Vlaamse partners in hulp- en dienstverlening vormen een sterk regionaal netwerk over de Kempense 

gevangenissen.  

 

Motivering: In de Antwerpse Kempen liggen de gevangenissen Hoogstraten, Merksplas, Wortel en 

Turnhout geografisch dicht bij elkaar. Veel structurele partners in de hulp- en dienstverlening zijn actief 

binnen meerdere of zelfs alle vier de inrichtingen.  

De Kempense gevangenissen kennen een groot gemeenschappelijk netwerk aan partnerorganisaties 

die een aanbod binnen de muren organiseren. Om de coördinatie op lokaal vlak in goede banen te 

leiden, stemmen de beleidscoördinatoren (BC’s) regionaal af. We wensen nog meer aandacht te 

schenken aan regionale afstemming tussen partnerorganisaties en Justitie. 
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Beleidsmatige overlegmomenten:  

-BC’s onderling op het beleidscoördinatoren platform (BCP) 

-BC’s en staf JWT 

-BC’s en onderwijscoördinatoren (OC’ s) uit de regio 

-BC’s en jaarlijks overleg met VDAB en CGG Kempen 

-BC’s en gevangenisdirecties uit de regio 

 

 

 

Operationele Doelstelling 1 

Vlaamse partners coördineren en faciliteren regionale projecten om de link tussen Kempense 

gevangenissen te versterken. 

Link met STRAP OD 2.1 We zetten in op de verdere ontwikkeling van de 

capaciteiten, competenties en kennis van gedetineerden 

OD 2.3 We investeren in de (psychosociale) begeleiding van 

gedetineerden 

OD 4.1 We brengen organisaties met elkaar in contact en 

leren hun werking kennen 

OD 4.3 We investeren in zinvolle vrijetijdsbesteding via sport- 

en cultuurprogramma’s voor gedetineerden met het oog op 

de verbinding met de buitenwereld 

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 

Actie 1 Vlaamse partners zetten in op een regionale samenwerking tussen de Kempense 

gevangenissen voor de uitvoering van het herstelgerichte project DIALOOG. 

Trekker(s) De Rode Antraciet en Avansa Kempen 

Andere betrokken partner(s) Regionaal netwerk DIALOOG 

Indicatoren Regionale activiteiten in het kader van DIALOOG 

Middelen  Projectmiddelen DIALOOG 

Timing 2021-2023 

Plan van aanpak 1. Er is een overleg tussen DRA, Avansa en de BC’s om de 
doelstelling van het project en de regionale 
mogelijkheden die we zien duidelijk te maken.  

2. Er is een regionale werkgroep opgericht waarbij de 
structurele Vlaamse partners betrokken worden.  

3. De BC’s agenderen het project en de toelichting vna 
eventuele regionale activiteiten op hun regionaal 
overleg met de directies van de vier gevangenissen.  

4. Er wordt per gevangenis bekeken welke activiteiten 
daar kunnen georganiseerd worden.  

Actie 2 De Rode Antraciet maakt de omslag naar een meer regionale werking met collectieve 

verantwoordelijkheid. Daarbij nemen de medewerkers taken op over de verschillende 

gevangenissen 

Trekker(s) DRA 
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Andere betrokken partner(s) / 

Indicatoren Er is een nieuwe teamwerking die ook zijn weerslag in de 

lokale gevangenis heeft.  

Middelen  Personeelsinzet  

Timing 2022 

Plan van aanpak 1.DRA werkt aan een nieuwe teamstructuur.  

2. Er wordt met het CORT afgestemd welke impact deze 

structuur op de manier van werken heeft.  

Actie 3 Tijdens de internationale week van het Herstelrecht organiseert Moderator een 

herstelgerichte activiteit in de Kempense gevangenissen en dit in samenspraak en samenwerking 

met onze partners binnen de gevangenis. 

Trekker(s) Moderator en BC 

Andere betrokken partner(s) CORT in de 4 inrichtingen 

Indicatoren Er is een herstelgerichte activiteit doorgegaan 

Middelen  Personeelsinzet  

Timing 2021-2023 

Plan van aanpak 1.Moderator werkt inhoudelijk een activiteit uit die we 

tijdens de week van het Herstelrecht organiseren.  

2. Met het CORT ondersteunen en faciliteren we de 

praktische uitwerking.   

Actie 4 CAW De Kempen (OO) zet de traditie voort om jaarlijks regionaal gevangenisoverschrijdend 

verschillende acties op te zetten. Deze acties zijn vnl. gericht op verbinding tussen gedetineerden 

en de samenleving, alsook op herstel (o.a. Retoer, Music For Life,...) 

Trekker(s) CAW De Kempen (OO) 

Andere betrokken partner(s) CORT in de 4 inrichtingen 

Indicatoren Er is zijn acties voor het goede doel doorgegaan 

Middelen  Personeelsinzet  

Timing 2021-2023 

Plan van aanpak 1.Moderator werkt inhoudelijk een activiteit uit die we 

tijdens de week van het Herstelrecht organiseren.  

2. Met het CORT ondersteunen en faciliteren we de 

praktische uitwerking.   

Operationele Doelstelling 2 

Vlaamse partners zetten in op aanbod op maat van hun specifieke gevangeniscontext, zodat we in 

de regio Kempen een gevarieerd en kwalitatief hulp- en dienstverleningsaanbod kunnen voorzien. 

Link met STRAP OD 2.1 We zetten in op de verdere ontwikkeling van de 

capaciteiten, competenties en kennis van gedetineerden 

OD 4.1 We brengen organisaties met elkaar in contact en 

leren hun werking kennen 

OD 4.2 We bouwen aan een structuur om met gedetineerden 

aan trajecten te kunnen bouwen 

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 
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Actie 1 De onderwijscoördinatoren van de Kempense gevangenissen bouwen hun structurele 

samenwerking verder uit om te streven naar een gedifferentieerd en complementair 

onderwijsaanbod met leertrajecten over de gevangenissen heen. De onderwijscoördinatoren 

houden hierbij rekening met de Vlaamse leidraad op regionaal niveau met het oog op behoud en 

verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in de Kempense gevangenissen. 

Trekker(s) VOCVO 

Andere betrokken partner(s) BC, VCO, CBE, directie 

Indicatoren voortgang structureel overleg OC - BC’ s en 

gevangenisdirecties 

Middelen  personeelsinzet 

Timing 2021-2025 

Plan van aanpak 1.De OC’s denken intern na over hoe deze regionale 
onderwijstrajecten kunnen opzetten in de Kempense 
gevangenissen.  
2. Er is overleg tussen VOCVO en de BC’s van de vier 
gevangenissen om deze voorstellen verder te bespreken.  
3. Er wordt per gevangenis bekeken op welke manier de 
vertaalslag van deze werking kan gemaakt worden naast het 
standaardaanbod.  
4. De BC’s agenderen de bespreking van de regionale 
onderwijstrajecten op het overleg met de 
gevangenisdirecties.  

 

Bijlage  

Evaluatie Actieplan 2018-2020 
d.d. 25/11/2020 

 

SD 1 We willen een cultuur creëren waarin elke partner een rol opneemt in het uitbouwen van 

een integrale samenwerkingsstructuur. 

OD 1.1 We bouwen verder aan de samenwerkingsverbanden met justitie door te informeren en af 

te stemmen met elkaar. 

Actie 1 Informeren over de taken en opdrachten van de leden van het coördinatieteam 

door het CORT Plus. → via KO-overleg 

Stavaza Op aanraden van Dir Vrijens werd er afgestapt van het gebruik van de KO-

overleggen aangezien deze niet frequent genoeg worden georganiseerd. Beter om 

in te zetten op het concept van visitekaartjes en sleutelfiguren (OD 1.2) 

- Visitekaartjes zijn af en afgetoest bij directie en PA 
- Per paviljoen bevragen bij de sleutelfiguren VG op welke manier we deze 

het best zichtbaar maken in het centrum.  
- De visitekaartjes zullen een plek krijgen in de map VG op de MERTRANS 

Evaluatie 

CORT+ 

Verder op inzetten 

Actie 2 Informeren en betrekken van justitiepersoneel over het structurele aanbod van de 

hulp- en dienstverleners. 

Stavaza Directie sluit aan op het inhoudelijk CORT (4x per jaar) 
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OC heeft 1x per maand overleg met PSD? 

Nauwere samenwerking opgestart met Zorgteam ifv groepsaanbod 

Concept vna sleutelfiguren VG verder uitwerken (zie OD 1.2) 

Evaluatie 

CORT +  

Verder op inzetten  

➔ zie bemerkingen onder actie sleutelfiguren 

Actie 3 Inzetten op een goede samenwerking van het CORT en het dienstencentrum  

Stavaza De aanspreekfiguren van het dienstencentrum zijn Danny Peeters en Natasha Van 

Dijck. Danny volgt ook de bibliotheek op en zit in ook in de werkgroep bib.  De 

samenwerking loopt goed, er is voldoende afstemming met OO.  

Nu het groepsaanbod stilligt is er minder contact met het DC. 

Evaluatie 

CORT+ 

Verder op inzetten  

OD 1.2 Het versterken van het groeiend raakvlak tussen hulp- en dienstverlening en justitie.  

 

Actie 1 Ondersteunen en opvolgen van sleutelfiguren (bewakend kader) op de werkvloer. 

Stavaza Voor sport is er voldoende contact tussen de SF en de sleutelfiguren sport. 

Er is een nieuwe OC gestart (maart 2020) tijdens de corona lockdown. Hierdoor 

kon er nog geen nauwe samenwerking opgestart worden.  

Evaluatie 

CORT+ 

Verder op inzetten + prioriteit van maken  

➔ actie nog concreter maken (hoe, op elke manier,…) 

Actie 2 Het concept sleutelfiguren uitwerken voor andere domeinen van de Vlaamse 

Gemeenschap zoals welzijn en cultuur. 

Stavaza Vanuit justitie werden er reeds sleutelfiguren Vlaamse Gemeenschap aangesteld. 

Met de WG Onthaal hebben we nagedacht over het takenpakket dat wij belangrijk 

vinden voor de sleutelfiguren, er werd eveneens afgesproken te werken met 2 

contactpersonen: 1 voor het groepsaanbod en 1 voor het individuele aanbod.  

- Dit voorstel werd afgetoetst en goedgekeurd door directie en PA.  
- Er werd een lijst bezorgd met namen aan de BC.  

De volgende stap is het leggen van individueel contact met de sleutelfiguren door 

de contactpersonen. Het doel is om hen te informeren over het uitdiepen van het 

concept en om hen voor te bereiden op een kick-off moment.  

We plannen een één-malige kick-off met de sleutelfiguren. PA staat er achter dat 

zij hier overuren voor krijgen. Dit zal binnen de WG Onthaal verder worden 

uitgewerkt. Timing zal voornamelijk afhangen van hoe de corona-maatregelen 

evolueren.  

Evaluatie 

CORT+ 

Verder op inzetten + prioriteit van maken  

➔ Actie nog concreter maken 

Actie 3 Organiseren van draagvlakversterkende activiteiten door Vlaamse partners voor 

justitie. 

Stavaza Enkele voorbeelden: rospot Kom op tegen Kanker, Break, Buiten Beeld, mocktails 

en ijsjes, de bicky burgers voor Rode Neuzen Dag, pronostiek Ronde van Frankrijk.  

Omwille van de corona-maatregelen zijn de partners van de VG een aantal 

maanden niet in de gevangenis geweest. Hoewel de vrees leefde dat dit een 

negatieve impact zou hebben op het al broze draagvlak stelden we bij de 

heropstart vooral vast dat er positief werd gereageerd op “onze terugkeer”.  
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Evaluatie 

CORT+ 

Verder op inzetten + prioriteit van maken 

➔ De afstand lijkt groter te zijn geworden door corona. Kunnen we inzetten 
op ontmoeting? Bvb gemengde vormingen/lezingen 

➔ Het aanbod dat we voorzien moet er dan wel staan, het verkrijgen van een 
dienstvrijstelling is hierbij belangrijk 

➔ Niet beperken tot bewakend kader, ook PSD/Zorg/Directie betrokken 

OD 1.3 We blijven sterk inzetten op dialoog en samenwerking tussen de Vlaamse partners. 

 

Actie 1 Verkennen van de mogelijkheden om de informatiedoorstroom te verbeteren 

Stavaza 1. Het cliëntcasusoverleg wordt vaker toegepast en geraakt meer 
ingeburgerd. 

2. Het ophalen van de rapportkaartjes in de bureau van het CORT zorgt er 
voor dat partners elkaar informeel vaker tegenkomen.  

3. Door corona-maatregelen moeten we als CORT meer afstemming hebben 
wat betreft ons aanbod. Dit lukt goed: er wordt gezamenlijk 
gebrainstormd en prioriteiten bepaald. De domeinverantwoordelijken 
werken het aanbod verder concreet uit.  

Evaluatie 

CORT+ 

Verder op inzetten 

SD 2 Het aanbod van hulp- en dienstverlening is (beter) afgestemd met het aanbod  in de 

samenleving, rekening houdende met de noden en behoeften van diverse doelgroepen binnen 

de penitentiaire inrichting Merksplas. 

OD 2.1 Het afstemmen van het aanbod binnen de muren met het aanbod in de samenleving. 

Actie 1 Initiëren van een vernieuwende aanpak van het onderwijs in de Kempische 

gevangenissen. 

Stavaza We streven in de Kempense gevangenissen een maximaal gedifferentieerd 

onderwijsaanbod na dat zo goed mogelijk past bij de noden en het detentieplan 

van de gedetineerden met een onderwijsbehoefte, dit met oog op een zo optimaal 

mogelijke re-integratie. We stemmen het aanbod onderling af zodat er een zo 

gedifferentieerd mogelijk aanbod is in de Kempen met het oog op doorlopende 

trajecten over de gevangenissen heen. 

Evaluatie 

CORT+ 

Verder op inzetten 

➔ OC volgt op en informeert ons 

Actie 2 Het signaleren van de nood aan digitalisering in de penitentiaire inrichting 

Merksplas bij justitiepartner en andere Vlaamse partners. 

Stavaza Er werd bovenlokaal een WG Digitalisering opgericht waar zowel DG EPI als de 

Vlaamse Gemeenschap in zetelen. Deze WG tracht een kader uit te werken voor 

de lokale verdere uitrol.  

Thema’s: 

- Examencommissie via Skype → wordt bekeken of dit via Webex kan 
- uitrol beperkt internet,  
- whitelisting en internet voor lesgevers.  
- gebruik Toledo mogelijk te maken voor cursisten KUL in Leuven-Centraal. 

Evaluatie 

CORT+ 

Verder op inzetten + prioriteit van maken  

➔ belangrijk naar de toekomst toe wanneer er bovenlokaal duidelijkheid is 
over de technische mogelijkheden en toelatingen 

➔ veel zaken verlopen standaard digitaal (VDAB: infosessies, taken die vooraf 
moeten gemaakt worden, online sollicitaties 
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➔ kloof voor onderwijs wordt alleen maar groter 
➔ hoe kunnen we hier nu al aan tegemoet komen? 
➔ hoe digitaler de gevangenis wordt hoe meer  zelfredzamer mannen 

worden, gesprekken die digitaal kunnen doorgaan 
➔ bevraging door DRA: gedetineerden hebben nood aan leren werken met 

PC, smartphone 

Actie 3 Verkennen van lokale culturele partners om meer linken te leggen met de 

samenleving. 

Stavaza Diverse projecten werden gerealiseerd in PIM, vaak in samenwerking met andere 

gevangenissen uit de regio :Vrij/onvrij expo, Amnesty International, Kunst aan de 

bomen, samenwerking met Dynamo, De ruimte vzw. Deze krijgen meer en meer 

een structureel karakter.  

Evaluatie 

CORT+ 

Verder op inzetten 

Actie 4 Ingaan op opportuniteiten, waardoor initiatieven van buiten de muren, 

mogelijkheden bieden om ontwikkeld te worden in de gevangenis. 

Stavaza Omwille van corona lag alles de afgelopen 6 maanden stil. Er wordt achter de 

schermen wel voorbereidend werk geleverd om hier opnieuw mee aan de slag te 

gaan. Bvb papierwinkel, groepsaanbod precair verblijf, samenwerking met 

Vorming Plus, … 

Evaluatie 

CORT+ 

Verder op inzetten (knelpunt: geen goedkeuring van bewakend kader) 

OD 2.2 Inspelen op de maatschappelijke zorgbehoeften door een kwaliteitsvol aanbod te realiseren 

voor de diverse gedetineerdenpopulatie.   

Actie 1 Blijvend inzetten op de noden en behoeften van psychisch kwetsbare 

veroordeelden. 

Stavaza De WG Gedeelde Zorg is voor het laatst samengekomen op 14/06/2019. Dit 

overlegorgaan moeten we warmhouden.  

Er is overleg geweest tussen het CORT, het Zorgteam en Abagg om de noden op de 

zorgpaviljoenen beter in kaart te brengen. Er werd afgesproken dat er voor 

toekomstig groepsaanbod nauwer zal samengewerkt worden tussen de 

verschillende teams.  

Voor de paviljoenen A, Abis en V zal er een vragenlijst verspreid worden om zicht 

te krijgen op de noden ifv aanbod zowel algemeen als voor psychisch kwetsbare 

veroordeelden.  

Evaluatie 

CORT+ 

Verder op inzetten + prioriteit van maken 

➔ voor onderwijs belangrijk om te weten hoe de doelgroep er zal uitzien de 
komende 2 jaar 

➔ zal er nog een “gewone categorie” veroordeelden zijn in Nieuw 
Merksplas? 

Actie 2 We zetten meer in op een hulp- en dienstverleningsaanbod voor 

veroordeeldenpaviljoenen A en Abis. 

Stavaza Het structureel gebruik van de ontspanningszalen wordt nog te weinig benut.  

Maandelijks wordt er een groepsonthaal georganiseerd voor nieuwe 

gedetineerden. Omwille van corona is dit in 2020 maar 3x kunnen doorgaan.  
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Eind 2019 zijn de SF en CF gestart met het A-team: een aantal gedetineerden 

richten zelf een pingpong-toernooi in met ondersteuning van de SF en CF. Dit werd 

positief geëvalueerd doch de finale kon niet gespeeld worden omwille van de 

lockdown.  

In september 2020 is men opnieuw gestart met het A-team, er waren 2 leden die 

ook in het A-team-2019 zaten. De ambitie is om hier verder op in te zetten en om 

hen mee in te schakelen in het verspreiden en bekend maken van ons aanbod 

(zowel in groep als op cel).  

Evaluatie 

CORT+ 

Verder op inzetten  

➔ belangrijk om bewakend personeel hier voldoende bij te betrekken 

OD 2.3 Het betrekken van gedetineerden bij het ontwikkelen van het hulp- en 

dienstverleningsaanbod in de penitentiaire inrichting Merksplas. 

Actie 1 Het organiseren van focusgroepen. 

Stavaza Op dit moment is er de mogelijkheid om het A-team te bevragen.  

Evaluatie 

CORT+ 

Verder op inzetten + stavaza gedetineerdenoverleg?  

+ wat is beste manier van bevraging?  

➔ Het gedetineerdenoverleg ligt stil omwille van corona 
➔ A-team ook uitrollen op andere paviljoenen? Dit zal worden bekeken door 

het CORT 

Actie 2 De aanbevelingen uit het Europees project van De Rode Antraciet (PAC) zullen 

vertaald worden naar de penitentiaire inrichting Merksplas. 

Stavaza Dit wordt momenteel voornamelijk door de SF uitgedragen. We plannen een 

inhoudelijk CORT over dit thema begin 2021. 

Evaluatie 

CORT+ 

Meer info nodig 

➔ Dit wordt medeondersteund door OO maar staat momenteel nog in de 
startblokken (zie uitrol A-team) 

Actie 3 We blijven de noden en behoeften van gedetineerden, vanuit individuele 

hulpverleningscontacten, signaleren aan het CORT.   

Stavaza Momenteel kunnen volgende kanalen hiervoor gebruikt worden: 

- Welzijnsteam TB-OO 
- WG Gedeelde Zorg 
- Signaleren via mail 
- CORT+ 
- Werkgroepen 

Evaluatie 

CORT+ 

Gerealiseerd + verder op inzetten 

➔ Deze kanalen worden allen zeker als een meerwaarde ervaren.  
➔ We moeten deze blijven organiseren  

OD 2.4 Het toegankelijker maken van de bibliotheekwerking, zodat gedetineerden op een vlotte 

manier hier gebruik van kunnen maken.   

Actie 1 Een werkgroep bibliotheek opstarten 

Stavaza De WG bib is begin 2020 samengekomen. Omwille van de nieuwe samenwerking 

met de bibliotheek van Merksplas werd er voornamelijk info gegeven over de 

huidige werking.  

Er werd een nieuwe afsprakennota opgemaakt tussen de gevangenisdirectie, de 

bib, de BC en de gemeente Merksplas. Hierin werden een aantal doelstellingen 

geformuleerd om de toegankelijkheid van de bib te optimaliseren. Bvb: 

- Indeling van de ruimte 
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- Herbekijken van de openingsuren 
- Starten met een DVD-collectie 
- … 

Omwille van corona is er sinds maart geen bibliotheekbezoek meer mogelijk. Er 

werd een concept van “bib op cel” uitgewerkt. Naar de toekomst toe wensen we 

dit naast de reguliere bibliotheekwerking te laten bestaan voor gedetineerden die 

zich moeilijk kunnen verplaatsen naar de bib.  

Evaluatie 

CORT+ 

Verder op inzetten + gerealiseerd 

➔ Belangrijk dat de WG de toegankelijkheid van de bib verder uitwerkt 

SD 3  We streven naar een integrale aanpak van een onthaalbeleid, dat gedragen wordt door 

alle Vlaamse partners. 

OD 3.1 Het ontwikkelen van een onthaalbeleid voor alle gedetineerden.  

 

Actie 1 Het uitschrijven van een onthaalprocedure voor alle gedetineerden 

Stavaza Dit is nog niet uitgewerkt. De nieuwe BC informeert in eerste instantie bij de 

collega’s. 

Evaluatie 

CORT+ 

Verder op inzetten 

➔ Het idee van de onthaalprocedure was voornamelijk om ons aanbod nog 
meer bekend te maken onder de gedetineerden en personeel. Ideëen om 
dit te doen waren de volgende: infobrochure, groepsonthaal, huisstijl, KO-
overleg. 

➔ Via participatie van gedetineerden kunnen we dit eveneens bekomen 
➔ De acties die we ondernemen moeten haalbaar zijn! 

Actie 2 Het uitwerken van een onthaalbrochure en onthaalmap voor alle gedetineerden. 

Stavaza Er werd een infobrochure VG uitgewerkt. Deze wordt aan alle inkomende 

gedetineerden bezorgd via de onthaalmap van justitie. In deze map bevinden zich 

volgende documenten: 

- Inkomersbrochure 
- Brochure Vlaamse gemeenschap 
- Activiteitenfolder 
- Cursusfolder 
- Brochure AA 
- Flyer ACSY (vlaamse gemeenschap) 

Evaluatie 

CORT+ 

Gerealiseerd + verder op inzetten + meer info nodig 

➔ We moeten er aandachtig voor zijn dat de infobrochure blijvend wordt 
aangeboden en dat deze up-to-date wordt gehouden 

Actie 3 Uitwerken van een groepsonthaal met het CORT voor veroordeelden   

Stavaza Tijdens de WG Onthaal werd het groepsonthaal verder geëvalueerd. We wensen 

dit interactiever te maken en gedetineerden meer te betrekken. Er werd een 

nieuw concept uitgewerkt dat nog moet uitgetest worden. Het groepsonthaal zal 

telkens begeleidt worden door een medewerker van het CORT en een individuele 

hulpverlener.  

Evaluatie 

CORT+ 

Gerealiseerd + verder op inzetten 

➔ De vraag blijft om dit ook op andere paviljoenen? Hier dienen we de 
haalbaarheid van te bekijken 

SD 4 Tewerkstelling binnen de gevangenismuren in beeld brengen.  

 



46 
 

OD 4.1 Het in kaart brengen van tewerkstelling in de gevangenis voor gedetineerden.  

 

Actie 1 Input geven aan de werkgroep Weg naar werk over de toeleiding naar (aangepast) 

werk in de gevangenis. 

Stavaza BC trekt de WG. 

Er zal in de toekomst binnen we WG worden nagedacht over het concept van een 

Zorgwerkhuis. 

Evaluatie 

CORT+ 

Verder op inzetten + meer info nodig 

OD 4.2 De samenwerking tussen het CORT PLUS en de werkhuizen optimaliseren door het 

vergroten van de transparantie van de werking van werkhuizen voor de medewerkers van Vlaamse 

Gemeenschap. 

Actie 1 Het organiseren van minstens 2 werkbezoeken per jaar aan de werkhuizen door de 

beleidscoördinator 

Stavaza Omwille van corona was het niet mogelijk om deze te organiseren.  

Evaluatie 

CORT+ 

Verder op inzetten + meer info nodig 

Actie 2 Input geven bij de opmaak van een folder over de werkhuizen, werkposten en de 

daaraan gekoppelde competenties. 

Stavaza Er werden 2 folders uitgewerkt: 1 voor personeel die vrij uitgebreid is en 1 voor 

gedetineerden. Inhoudelijk werden deze op de WG afgeklopt. Dir Cogneau volgt 

nog op dat de folder voor gedetineerden kan vertaald wordt en dat de folders 

gedrukt kunnen worden.  

Evaluatie 

CORT+ 

Gerealiseerd 

Actie 3 Het verkennen van de mogelijkheden om een gespreksruimte te voorzien voor 

individuele hulpverleners in de werkhuizen. 

Stavaza  Dit werd besproken met directie ook in het kader van het tekort aan 

gesprekslokalen. Momenteel ziet men echter geen mogelijkheden om hieraan 

tegemoet te kunnen komen.  

Het zou ook interessant zijn om een leslokaal te voorzien aan de werkhuizen ikv 

werkplekleren. 

Evaluatie 

CORT+ 

Verder op inzetten + prioriteit van maken  

➔ Dit zal vermoedelijk pas mogelijk zijn na de renovatiewerken. De BC neemt 
dit op met de projectmedewerker Nieuw Merksplas 

Actie 4 Het opnemen van werkervaring en de daaraan gekoppelde competenties in het 

dossier van de gedetineerde in het kader van een reclassering. 

Stavaza  De competenties zijn opgelijst in de brochure voor het personeel. Deze brochure is 

nog niet gedrukt en verspreid onder het personeel. 

Er zal met de werkgroep ook bekeken worden hoe de competenties kunnen 

verzilverd worden in hun dossier. De BC volgt dit op. 

Evaluatie 

CORT+ 

Verder op inzetten 

➔ Dit wordt binnen de WG Weg naar Werk verder opgenomen + VDAB 
bekijkt de koppeling aan het VDAB-dossier 

OD 4.3 Werkplekleren, de module ‘basis naaien’ binnen de opleiding retouches, organiseren. 



47 
 

 

Actie 1 Logistieke ondersteuning voorzien in afstemming met diverse partners CVO, 

Cellmade, huishoudelijke dienst, etc. 

Stavaza Check :  in samenwerking met VOCVO en CVO 

Evaluatie 

CORT+ 

Gerealiseerd + meer info nodig 

Actie 2 Opstarten en evalueren van de module ‘basis naaien’.  

Stavaza  Dit aanbod wordt ondertussen structureel georganiseerd in de werkhuizen. De 

samenwerking met de werkhuizen is nog steeds erg positief. De cursisten kunnen 

ook opdrachten uitvoeren voor de gevangenis.  

Opvolging renovatiewerken: werkhuizen zitten in fase 1 van de verbouwing, zeker 

opvolgen dat het lokaal volgende modules nog beschikbaar is 

Evaluatie 

CORT+ 

Gerealiseerd + meer info nodig 

➔ We hebben een goede basis voor uitbreiding van het werkplekleren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


