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Actieplan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 05.2021 – 10.2023 
Gevangenis Brussel: Sites Sint-Gillis, Vorst, Berkendael en Haren 

Ingediend door het Vlaams Beleidsteam Gevangenis Brussel op 13.05.2021 
 

Inleiding 
 
Het Brusselse Actieplan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden kwam tot stand via een participatief 
(denk)proces onder leiding van het Vlaams Beleidsteam tijdens het voorjaar 2021.  
 
Verschillende stappen resulteerden in een gedragen en uitgewerkt actieplan: (1) een bevraging bij de leden 
van het Vlaams Coördinatieteam en Beleidsteam in het kader van de omgevingsanalyse, (2) een start-dag 
op 4.02.2021 met alle hulp- en dienstverleners voor het bepalen van de prioriteiten, (3) uitwisseling met 
partners justitie en gemeenschappen en (4) meerdere bijeenkomsten van het Vlaams Beleidsteam om 
knopen door te hakken en het Actieplan te finaliseren.  
 
Het actieplan geeft uitvoering aan het Vlaams strategisch plan Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 
en geïnterneerden 2020-20251 en de wettelijke basis ervan in het decreet van 8 maart 2013 betreffende de 
organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden2. Dit actieplan volgt de basisstructuur van 
de vijf strategische doelstellingen van het Vlaams strategisch plan 2020-2025 en legt via de operationele 
doelstellingen en acties klemtonen voor Brussel. 
 
Met een looptijd van 30 maanden vanaf mei 2021 zal dit actieplan zich realiseren zowel op de oude sites 
van de Gevangenis Brussel: Sint-Gillis, Vorst en Berkendael als op de nieuwe site Haren, waarvan de opening 
voorzien in de zomer van 2022. Wanneer relevant wordt dit verder aangegeven in dit Actieplan.  
 
 

Inspiratie 
 
Voor de opmaak van dit actieplan werd vertrokken van en geput uit twee visieteksten3: 
 

• Een omgevingsanalyse (2021) die in kaart brengt hoe de situatie voor de hulp- en dienstverlening 
in de Brusselse gevangenissen ervoor staat en welke de tendensen uit de nabije en verdere context 
deze beïnvloeden. 

 

• De werkingsprincipes (2018-2019) voor hulp- en dienstverlening zoals opgemaakt door het Vlaams 
Beleidsteam en die de basis vormen van de huidige werking alsook de toekomstige werking in 
Haren. 

o Aanbod toegankelijk voor alle gedetineerden ; 
o Maximale continuïteit van het aanbod ; 
o Gedifferentieerd aanbod in functie van doelgroepen; 
o Zelfredzaamheid van de gedetineerde realiseren; 
o Maximaal behoud van de band met familie/naasten ; 
o Meer samenwerking op de brug binnen-buiten; 
o Planningszekerheid en werkefficiëntie; 
o In Haren: Communicatie binnen en tussen de entiteiten; 
o In Haren: Kleinschaligheid als kans. 

 
 

 
1 Nota van de Vlaamse Regering, Vlaams strategisch plan Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden, 
2020-2025, 554 (2020-2021) nr. 1. Beschikbaar op: https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1622322  
2 DECREET van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, B.S., [online] 11 
april 2013. Beschikbaar op: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&nm=2013035311&la=N  
3 Zie document ‘Bijlages’ bij dit Actieplan 

https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1622322
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&nm=2013035311&la=N
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Vlaams strategisch plan Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden 2020-2025: 
 
SD. Alle Vlaamse beleidsdomeinen zetten maximaal in op hulp- en dienstverlening, en in het bijzonder op 
onderwijs, werk, welzijn, geestelijke gezondheidszorg en wonen, aan gedetineerden om re-integratie te 
bevorderen, zodoende ook recidive te beperken en nieuwe slachtoffers te voorkomen. 

 
OD 1  We verhogen het draagvlak voor hulp- en dienstverlening door gerichte en professionele 

communicatie 
 
Actie 1 We tekenen een haalbaar communicatieplan uit ter verbetering van onze interne 

en externe communicatie, inclusief publicaties en mediabereik 
Trekker Vlaams Coördinatieteam 
Timing Eind 2021 
Indicator Communicatieplan beschikbaar en in gebruik, publicaties vernieuwd en jaarlijks één 

activiteit in de media gebracht 
 
OD 2  We blijven streven naar het garanderen van een basisaanbod in groep en individueel op de 

huidige sites van Sint-Gillis, Vorst en Berkendael en in Haren  
 
Actie 2 We maken afspraken met de andere gemeenschappen inzake planning en 

bezetting, opdat het individueel aanbod steeds gespreid kan plaatsvinden 
Trekker Vlaams Coördinatieteam 
Timing Midden 2021 
Indicator Online planning individueel aanbod geëvalueerd en verbeterd indien nodig 

 
Actie 3: We bieden gevarieerd groepsaanbod op maat van elke Brusselse site en streven 

naar goede garanties voor groepsaanbod in arresthuis Sint-Gillis 
Trekker Vlaams Coördinatieteam 
Timing Permanent 
Indicator Groepsaanbod en bereik op de drie sites 

Afspraken met de gevangenisdirectie voor herstart groepsaanbod Sint-Gillis 
 

Actie 4  We bereiden de vertaling van aanbod naar de site Haren voor, rekening houdend 
met de eigen middelen en de informatie over de nieuwe context 

Trekker Vlaams Beleidsteam 
Timing Tweede helft 2021 
Indicator Uitgetekend hulp- en dienstverleningsprogramma voor Haren 

 
OD 3  We zetten in op evaluatie en vernieuwing van het onthaalaanbod voor gedetineerden 
 

Actie 5 We lopen intern een traject om ons huidige onthaal-en begeleidingsaanbod af te 
stemmen en uit te schrijven en maken een vertaling naar de context van Haren 

Trekker CAW Brussel JWW 
Timing 2022 
Indicator Hernieuwd werkingskader onthaal en begeleiding 

 
Actie 6 We organiseren onthaal via peer-to-peer methodiek waaraan gedetineerden actief 

participeren 
Trekker CBE Brusselleer en VOCVO 
Timing 2021-2022 
Indicator Aantal lesmomenten peer-to-peer en aantal onthaalde gedetineerden 
Actie 7 We nemen deel aan het traject van de gevangenisdirectie om het onthaal af te 

stemmen tussen alle betrokken diensten in de gevangenis 



3 
 

Trekker Gevangenisdirectie i.s.m. Vlaams Coördinatieteam en andere partners 
Timing 2021-2022 
Indicator Vernieuwing afgestemde onthaalprocedure 

  
OD 4   We zetten stappen om gedetineerden actief te laten participeren aan diverse aspecten van het 

hulp- en dienstverleningsaanbod 
 

Actie 8 We bepalen gezamenlijk wat participatie van gedetineerden aan diverse aspecten 
van de hulp- en dienstverlening inhoudt op de huidige drie sites en in Haren 

Trekker Vlaams Coördinatieteam en Vlaams Beleidsteam 
Timing 2021 
Indicator Visienota over participatie van gedetineerden in Brussel 
 
Actie 9 We evalueren de bestaande sport- en bibliotheekfatik werking en breiden uit naar 

participatie van gedetineerden aan de werking van het Vlaams Coördinatieteam  
Trekker Vlaams Coördinatieteam i.s.m. justitie 
Timing 2022 
Indicator Evaluatie sport- en bibliotheekfatik, uitgeschreven profiel en oprichting 

fatikwerking Vlaams Coördinatieteam 
 
 

Vlaams strategisch plan Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden 2020-2025: 
 
SD. We besteden binnen de hulp- en dienstverlening bijzondere aandacht aan volgende doelgroepen: 
geradicaliseerden, gedetineerden met een psychische/psychiatrische problematiek (inclusief 
verslavingsproblematieken en geïnterneerden die in de gevangenis verblijven), veelplegers en daders van 
intra-familiaal (incl. kindermishandeling) en seksueel geweld 

 
OD 5  Via disengagement trajecten op maat van de gedetineerden zetten we in samenwerking met 

DG EPI in op de aanpak van radicalisering binnen de gevangenissen 
 

Actie 10 De hulp- en dienstverleners nemen deel aan opleidingen omtrent radicalisering en 
de begeleiding en ondersteuning van geradicaliseerde gedetineerden 

Trekker CGG Ahasverus Psychotherapie-Brug en CAW Brussel JWW 
Timing 2021-2022 
Indicator Aantal opleidingsuren 

 
Actie 11 De hulp- en dienstverleners nemen deel aan multidisciplinair overleg in het kader 

van disengagement trajecten op basis van het draaiboek radicalisering 
Trekker Justitie i.s.m. CAW Brussel JWW en consulenten radicalisering 
Timing 2021-2022 
Indicator Aantal casusbesprekingen 

 
Actie 12 Er wordt ingezet op een aanklampend onthaal en desgevallend begeleiding ten 

aanzien van de doelgroep geradicaliseerde gedetineerden 
Trekker CAW Brussel JWW en CGG Ahasverus Psychotherapie-Brug  
Timing 2021-2022 
Indicator Aantal onthalen(pogingen) en/of begeleidingen 

 
OD 6 We investeren in de detectie van en het aanbod voor gedetineerden met een psychische en/of 

psychiatrische problematiek  
 

Actie 13 We faciliteren expertisedeling tussen de VAPH-sector, justitie en andere 
hulpverleningsdiensten in de gevangenis en dit zowel proactief als op vraag 
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Trekker Hubbie vzw en Dienst Ondersteuningsplan 
Timing 2021-2022 
Indicator Aantal uitwisselingen rond expertisedeling en aantal beantwoorde vragen 

 
Actie 14 We bouwen individueel en groepsaanbod uit binnen en buiten de gevangenis voor 

de doelgroep gedetineerde en geïnterneerde personen met een vermoeden van 
handicap en al dan niet bijkomende psychiatrische problematiek 

Trekker Hubbie vzw  
Timing 2021-2022 
Indicator Aantal ateliers op de psychiatrische annex en aantal begeleidingen 

 
Actie 15 We bieden ondersteuning bij implementatie van de directe financiering, het 

aanvragen van persoonsvolgende financiering en kwalitatieve doorverwijzing 
binnen de VAPH-sector 

Trekker Hubbie vzw en Dienst Ondersteuningsplan 
Timing 2021-2022 
Indicator Aantal begeleidingen en aantal doorverwijzingen 

 
OD 7 We investeren in de groep van gedetineerde veelplegers 
 

Actie 16 We bepalen de criteria voor de doelgroep van gedetineerde veelplegers in Brussel 
en onderzoeken welk aanbod we hen kunnen bieden  

Trekker Vlaams Coördinatieteam 
Timing 2021-2022 
Indicator Nota criteria doelgroep veelplegers en overzicht mogelijk aanbod 

 
OD 8 We investeren in een aanbod voor daders van intra-familiaal en seksueel geweld 
 

Actie 17 Voor daders van intra-familiaal geweld (inclusief kindermishandeling) reflecteren 
we over de korte ketenaanpak in de regio Halle-Vilvoorde en het opvolgen ervan 
binnen de regio Brussel 

Trekker CGG Ahasverus Psychotherapie-Brug i.s.m. CAW Brussel JWW 
Timing 2021-2022 
Indicator Resultaat reflectieoefening 
 
Actie 18 Betreffende daders van seksueel geweld verkennen we samen met I.T.E.R. de 

mogelijkheden om het COSA-project op te starten vanuit de gevangenissen 
Trekker CGG Ahasverus Psychotherapie-Brug 
Timing 2021-2022 
Indicator Resultaat verkenningsoefening COSA in de gevangenis en mogelijke piloot 
 

➔ In de schoot van bovenstaande Strategische Doelstelling stelt het Vlaams Beleidsteam Gevangenis 
Brussel nog twee extra doelgroepen centraal: anderstalige gedetineerden en gedetineerde moeders en 
zwangere vrouwen 

 
OD 9 We remediëren in de mate van het mogelijke de taalproblematiek van anderstaligen via 

aangepaste bekendmaking en aanbod op maat 
 
Actie 19 We bieden niet-talig groepsaanbod aan en zorgen voor een niet-talige of 

anderstalige bekendmaking ervan 
Trekker Vlaams Coördinatieteam 
Timing 2021-2022 
Indicator Aantal aanbod en bereik en aantal niet- of anderstalige bekendmakingspublicaties 
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Actie 20 We bieden cursussen NT2 (Nederlands tweede taal) aan 
Trekker VOCVO i.s.m. de Centra voor Volwassenenonderwijs 
Timing 2021-2022 
Indicator Aantal aanbod en bereik 

 
Actie 21 We maken het aanbod, de activiteiten en het reglement van de bibliotheek bekend 

in bijkomende vreemde talen 
Trekker Nederlandstalige Bibliotheek Sint-Gillis 
Timing 2021-2022 
Indicator Aantal bekendmakingspublicaties in vreemde talen en aantal activiteiten 

 
Actie 22 We leggen contacten met nieuwe en bestaande partners met het oog op verhoging 

van de expertise over (bereik van) anderstaligen en mogelijke samenwerking  
Trekker Vlaams Beleidsteam 
Timing 2021-2022 
Indicator Aantal contacten/verslagen en aantal mogelijke samenwerkingen 

 
OD 10 Optimalisering van de preventieve gezinsondersteuning bij gedetineerde moeders en 

zwangere vrouwen 
 

Actie 23  Individuele ondersteuning en doorverwijzing van (zwangere) vrouwen en hun 
kind(eren) in de gevangenis met een (ex)domicilie in Vlaanderen of die een 
opvolging door Kind en Gezin wensen  

Trekker Lokaal team Kind en Gezin – Agentschap Opgroeien 
Timing 2021-2022 
Indicator Aantal begeleidingen 

 
Actie 24 Stimuleren en faciliteren van deelname aan externe dagopvang (i.s.m. 

kinderdagverblijf in de omgeving van Berkendael) voor inwonende kinderen van 
gedetineerde moeders met het oog op hun welzijn en ontwikkelingskansen 

Trekker Lokaal team Kind en Gezin – Agentschap Opgroeien 
Timing 2021-2022 
Indicator Samenwerkingsakkoord met kinderdagverblijf en aantal kinderen in verblijf 
 

 
Vlaams strategisch plan Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden 2020-2025: 
 
SD. We zetten in op de overgang van het leven binnen en buiten de gevangenis zodat de gedetineerde het 
traject dat hij binnen de gevangenis heeft opgezet, kan verderzetten na zijn vrijlating en omgekeerd 

 
OD 11 We creëren hefbomen voor re-integratie op verschillende levensdomeinen om de overgang 

binnen-buiten te faciliteren 
 

Actie 25 Uitrol van het ESF-project 'Learning inside out' (LIO) in Brussel om competenties bij 
gedetineerden na te gaan en een persoonlijk leertraject uit te werken binnen en/of 
buiten de muren  

Trekker Leerwinkel Brussel en Vocvo 
Timing 2021-2022 
Indicator Aantal begeleidingen 

 
Actie 26  We brengen minstens één extra aanbod vanuit de reguliere werking van het CAW 

binnen in de gevangenis om de toegankelijkheid ervan voor gedetineerden te 
verhogen binnen en buiten de muren 

Trekker CAW Brussel JWW 
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Timing 2022 
Indicator Aanbod toegankelijk voor gedetineerden en bereik 

 
Actie 27 Uitrol van het Erasmus+ project ‘Sports in Prison, a Plan for the Future’ (SPPF) om 

sportactiviteiten en clubs met een werking buiten de muren binnen te brengen 
Trekker De Rode Antraciet 
Timing 2021-2022 
Indicator Aantal sportactiviteiten en bereik 

 
Actie 28 Partnerschappen opzetten met externen (o.a. Dienst Nederlandstalige 

Aangelegenheden Sint-Gillis) met het oog op het uitbouwen van aanbod binnen de 
muren dat buiten kan verdergezet worden 

Trekker De Rode Antraciet i.s.m. Dienst Nederlandstalige Aangelegenheden Sint-Gillis e.a. 
Timing 2021-2022 
Indicator Aantal activiteiten en bereik 

 
Actie 29 Organiseren van culturele activiteiten in de bibliotheek in samenwerking met de 

Vlaamse partners, waarvan minsten één gericht op het dichten van de kloof tussen 
gevangenis en samenleving 

Trekker Nederlandstalige Bibliotheek Sint-Gillis, De Rode Antraciet i.s.m. Vlaams 
Coördinatieteam 

Timing 2021-2022 
Indicator Aantal activiteiten en bereik 

 
Actie 30 Om de overgang tussen binnen en buiten te vereenvoudigen, wordt het forensische 

werk binnen de reguliere CGG-werkingen aan de hand van intervisiebesprekingen 
gestimuleerd 

Trekker CGG Ahasverus Psychotherapie-Brug  
Timing 2021-2022 
Indicator Uitgeschreven forensische beleidsvisie en aantal intervisies 

 
Actie 31 Inzetten op toegankelijkheid van de dienstverlening en onderzoeken hoe 

gedetineerden vroeger voor te bereiden hun traject naar werk of opleiding uit te 
werken. We investeren hiertoe in samenwerking met de outreachende partners in 
de gevangenis om het bereik binnen de doelgroep nog te vergroten. 

Trekker VDAB  
Timing 2021-2022 
Indicator Aantal samenwerkingen met outreachende partners 

 
OD 12  Binnen de bestaande context zetten we in op digitalisering bij de uitbouw van het aanbod 
 

Actie 32 We verhogen de digitale geletterdheid via ICT cursussen en de inbedding ervan in 
leertrajecten binnen het ‘Learning Inside out’ project in kader van diplomagericht 
leren 

Trekker VOCVO en Leerwinkel Brussel  
Timing 2021-2022 
Indicator Aantal ICT-cursussen en bereik en aantal leertrajecten met focus op ICT 

 
 

Actie 33  We verhogen mediawijsheid en kritisch omgaan met informatie via specifieke 
activiteiten in de bibliotheek 

Trekker Nederlandstalige Bibliotheek Sint-Gillis 
Timing 2021-2022 
Indicator Aantal activiteiten mediawijsheid en bereik 
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Actie 34 We ontwikkelen een werkbaar kader voor het complementair aanbieden van 

blended leren en blended hulpverlening 
Trekker Vlaams Coördinatieteam i.s.m. gevangenisdirectie 
Timing 2021 
Indicator Werkkader beschikbaar en aantal aanbod blended leren/hulpverlening 

 
Actie 35 De gevangenisbibliotheek sluit aan op het Eengemaakt Bibliotheeksysteem met het 

oog op verbetering en uitbreiding digitale uitrusting 
Trekker Nederlandstalige Bibliotheek Sint-Gillis 
Timing 2021 
Indicator Aansluiting en ingebruikname EBS 

 
Actie 36 Op basis van de nieuwe digitale mogelijkheden in Haren tekenen we een voorstel 

uit voor de integratie ervan in de (organisatie van) hulp- en dienstverlening 
Trekker Vlaams Coördinatieteam 
Timing Begin 2022 
Indicator Plan met koppeling digitale mogelijkheden Haren naar hulp- en dienstverlening 

 
 

Vlaams strategisch plan Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden 2020-2025: 
 
SD. We zetten in op (hernieuwde en) versterkte samenwerking en organisatievormen om te komen tot 
een hulp- en dienstverleningsaanbod op maat voor elke gedetineerde 

 
OD 13  De Vlaamse partners bundelen krachten en expertise via informeel en formeel overleg  
 

Actie 37 Jaarlijkse organisatie van een gezamenlijk evenement of bezoek in het kader van 
teambuilding en expertiseverhoging  

Trekker Vlaams Coördinatieteam 
Timing 2021 en 2022 
Indicator Organisatie evenement en aantal deelnemers 

 
Actie 38 Oprichting van een ‘werkgroep groepsaanbod’ in de schoot van het Vlaams 

Coördinatieteam voor meer samenwerking  
Trekker Organisatieondersteuner i.s.m. Vlaams Coördinatieteam 
Timing 2021 en 2022 
Indicator Aantal overlegmomenten en output en opmaak draaiboek groepsaanbod 
 
Actie 39 We verkennen de methodiek van casusoverleg en lanceren een gemeenschappelijk 

cliëntoverleg tussen VOCVO, VDAB (partner) & Actiris (partner) voor vragen naar 
oriëntatie of opleidingswensen om de werkingen op elkaar afstemmen wat betreft 
leerloopbaan en traject naar werk 

Trekker VOCVO, VDAB/Inbrussel, Groep INTRO en Leerwinkel 
Timing 2021 en 2022 
Indicator Aantal cliëntoverleg 

 
OD 14 Met Justitie trachten we te verbinden en samen te werken rond vijf prioritaire werven met het 

oog op verbinding, verbetering van het aanbod en visie 
 

Actie 40 We hebben een actieve en intensieve uitwisseling en samenwerking ter 
voorbereiding van het uittekenen van hulp- en dienstverlening op maat van de site 
Haren 

Trekker Beleidscoördinator i.s.m. gevangenisdirectie en andere gemeenschappen 
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Timing 2021 en 2022 
Indicator Deelname aan de relevante overlegorganen, uittekenen samenwerkingsnota’s op 

de verschillende domeinen en in kaart brengen van de werkorganisatie op de site 
 

Actie 41 We bewerkstelligen een zorgzame sluiting voor het gezamenlijk personeel van de 
oude gevangenissites via een sociaal-artistiek erfgoedproject  

Trekker Vlaams Coördinatieteam i.s.m. Brussels Behoort ons Toe vzw en justitie 
Timing 2021 en 2022 
Indicator Uitvoering project (verzamelen verhalen, participatie, disseminatie) 

 
Actie 42 We nemen actief deel aan een werkgroep ter bespreking, preventie en  aanpak van 

de suïcide problematiek binnen de muren 
Trekker Vlaams Coördinatieteam en justitie 
Timing Tweede helft 2021 
Indicator Bijeenkomsten werkgroep, output onder de vorm van een handig draaiboek 

 
Actie 43 We nemen een rol op bij het onthaal en vorming van (nieuwe) beambten over de 

gemeenschappen en houden minstens een onthaalgesprek met elke nieuwe 
beambte op de drie sites en in Haren 

Trekker Vlaams Coördinatieteam i.s.m. justitie en gemeenschappen 
Timing 2021 en 2022 
Indicator Aantal onthaalgesprekken 

 
Actie 44 We sensibiliseren via overleg de Strafuitvoeringsrechtbank rond ondersteunende 

opleidings- en tewerkstellingsmogelijkheden, vanuit de gevangenis – tijdens 
transitie – verderzetting buiten de gevangenis 

Trekker VOCVO, VDAB/Inbrussel en Groep INTRO  
Timing 2021 en 2022 
Indicator Aantal uitwisselingsmomenten 

 

Colofon  
  
Opgemaakt en goedgekeurd door de leden van het Vlaams Beleidsteam Gevangenis Brussel:  
CAW Brussel JWW (Alain Rogiers/Justien Deprez), CGG Ahasverus Psychotherapie-Brug (Trui 
Vernieuwe/Kris Vanhoeck), VOCVO (Marleen Strubbe), VDAB (Katleen Huyveneers), De Rode Antraciet 
(Jelle Miechielsen/Joëlle Kermarrec), Moderator (Petra Sampers), Groep INTRO (Annemie 
Vandenhende), Nederlandstalige Bibliotheek Sint-Gillis (Annemie Van Isterdael/Sara Michielsen), Hubbie 
vzw (Céline Catthoor), Kind en Gezin – Agentschap Opgroeien (Nicole Mondelaers), Dienst 
Nederlandstalige Aangelegenheden Sint-Gillis (Julie Umbrain) Anke Gittenaer (Vlaamse Overheid, 
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin).  
 
Met de gewaardeerde medewerking van: 
Directie Gevangenis Brussel (Jurgen Van Poecke), de leden van het Vlaams Coördinatieteam en de 
coördinatoren van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (Isabelle Etienne), Franse 
Gemeenschap (Denis Watteyne) en Specifieke Diensten (Jacqueline Rousseau). 
  
Contact: 
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – Afdeling Welzijn en Samenleving 
Anke Gittenaer, Beleidscoördinator hulp en dienstverlening aan gedetineerden Gevangenis Brussel 
Ducpétiauxlaan 106, 1060 Brussel 
M 0499 59 37 04 - anke.gittenaer@vlaanderen.be 
 
13 mei 2019 

 


