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Inleiding        

 
Op 6 november 2003 werd de vzw De Rode Antraciet opgericht. Vier organisaties beslisten om in het kader van het nieuwe decreet ‘Sociaal-cultureel vormingswerk 

voor volwassenen’ hun krachten te bundelen en een nieuwe organisatie in de steigers te zetten. Die organisatie zou in de Vlaamse gevangenissen een sociaal-

cultureel aanbod ontwikkelen ten behoeve van gedetineerden. In het zog daarvan werd een bescheiden sportproject meegenomen, net als een werking in het kader 

van de gerechtelijke alternatieve maatregelen. De Rode Antraciet kon haar initiële werking in een aantal gevangenissen verankeren binnen het Strategisch plan voor 

hulp- en dienstverlening voor gedetineerden. Ondertussen is er voor De Rode Antraciet behoorlijk wat veranderd: 

 Het Strategisch plan is in alle Vlaamse gevangenissen van toepassing en krijgt weldra een decretale basis. 

 Het decreet sociaal-cultureel vormingswerk voor volwassenen werd ‘geruild’ voor ‘het participatiedecreet’. 

 De organisatie kreeg substantieel meer middelen en kon daardoor haar sportwerking uitbreiden. 

 De werking rond de gerechtelijke alternatieve maatregelen werd overgedragen aan andere initiatiefnemers en het project ‘Slachtoffer in Beeld – in detentie’ 
ging deel uitmaken van de werking van De Rode Antraciet. 

 
De voorbije jaren is De Rode Antraciet erin geslaagd wat ‘leven’ in de gevangenissen te brengen. Allerlei projecten van sociaal-culturele, maar ook van sociaal-

artistieke aard konden de bewoners van de penitentiaire instellingen beroeren. Diverse vormingscursussen maakten het mogelijk dat gedetineerden meer zicht 

kregen op zichzelf en hun situatie, zich op vele vlakken konden ontplooien of tot creatieve expressie komen. De sportfunctionarissen tenslotte creëerden 

mogelijkheden om gedetineerden meer beweegkansen en sportieve uitdagingen te geven.  

Daarmee is De Rode Antraciet een organisatie met een landelijke werking die in vele gevangenissen een regelmatige gast is. Deze positie en de expertise die De 

Rode Antraciet daaraan ontleent, maken het mogelijk een aantal kwesties te thematiseren en op een breder maatschappelijk forum aan te kaarten. De inspiratiedagen 

van De Rode Antraciet zijn in de sector ondertussen een begrip. 

Het werk van De Rode Antraciet is boeiend maar vermoeiend. Met deze boutade willen we aangeven dat De Rode Antraciet in een zeer complexe omgeving haar 

doelstelling moet realiseren. Maatschappelijk gezien bevinden de gevangenissen zich vaak in het middelpunt van het maatschappelijk debat waarin het punitieve 

sterk doorweegt en het perspectief van sociale re-integratie bij de publieke opinie moeilijk ingang krijgt.  

Werken in een penitentiaire context is een kwestie van netwerken. Voor De Rode Antraciet is het werken in een complex netwerk van actoren een onontwijkbare 

realiteit. Om haar opdracht te kunnen realiseren moet De Rode Antraciet zich engageren in allerlei partnerschappen. Deze partnerschappen creëren ook 

afhankelijkheden. Dat maakt de organisatie ook kwetsbaar in crisismomenten.  
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In de voorbije zeven jaren heeft De Rode Antraciet kunnen rekenen op een redelijk stabiele personeelsploeg die bewezen heeft in deze specifieke en ook turbulente 

context te kunnen functioneren en boeiende projecten en praktijken te kunnen ontwikkelen.  

Met het meerjarenbeleidsplan dat hier voor ligt, wil De Rode Antraciet dan ook het signaal geven zich verder voor gedetineerden te willen engageren binnen de 

contouren van het Vlaamse Strategisch Plan voor Hulp en dienstverlening aan gedetineerden, de doelstellingen van het participatiedecreet en het sport voor allen 

beleid.  

Gunter Gehre,  

Voorzitter Raad van Bestuur 

Heverlee, 15 november 2012 
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Missie 

 

De Rode Antraciet vzw is een organisatie voor sociaal-culturele en sportieve participatie in de penitentiaire sector. Participatie aan culturele en sportieve initiatieven 
is een recht voor allen. De Rode Antraciet vzw wil met haar werking de mogelijkheden hiertoe vergroten tijdens de detentie en focust hierbij tevens op het leven na 
de detentieperiode. 
 
De Rode Antraciet vzw respecteert de waardigheid en de mogelijkheden van elk individu en gaat uit van de verantwoordelijkheidszin van elke persoon. Ze ontplooit 
culturele, educatieve, gemeenschapsvormende en sportieve initiatieven voor en met gedetineerden, met aandacht voor hun sociale omgeving, en voor wie werkzaam 
is in de penitentiaire context. De Rode Antraciet vzw benadrukt hierbij het belang van samenwerking tussen individuen, organisaties en overheden. 
 
Persoonlijke groei, verbindend werken, maatschappelijke (her)activering en sociale integratie zijn de referentiepunten voor een eigen gevarieerd en gespecialiseerd 
aanbod en voor een constructieve samenwerking met de sportieve en sociaal-culturele partners van buiten de gevangenismuren. 
 
Vanuit haar ervaring en expertise stimuleert De Rode Antraciet vzw het maatschappelijk debat over samenleving en detentie. Via informatie, sensibilisering en 
netwerking ijvert de organisatie voor een cultuur van ontmoeting en respect en voor de verdere humanisering van de penitentiaire context. 
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1. De Rode Antraciet in 2011 

1.1. Inleiding 

 
In 2004 bundelden drie vormingsorganisaties, met elk een specifiek aanbod naar gedetineerden, de krachten om vanuit één organisatie sociaal-culturele 
doelstellingen te realiseren: De Rode Antraciet vzw. Die nieuwe organisatie zou het beleidsdomein Cultuur behartigen van het Strategisch Plan Hulp- en 
Dienstverlening aan Gedetineerden. De sportwerking startte als een kleiner project in een beperkte regio maar werd naar aanleiding van de overgang naar het 
participatiedecreet stevig uitgebreid. In 2011 staat De Rode Antraciet vzw er als een volwaardige partner in het Vlaamse hulp- en dienstverleningsaanbod aan 
gedetineerden. In de volgende bladzijden laten we u kennis maken met de organisatie die De Rode Antraciet vandaag geworden is. 
 

1.2. Werking  

 
De kernopdracht van De Rode Antraciet is het bevorderen van de ‘culturele’ en ‘sportieve’ participatie van gedetineerden. We doen dat via twee werkingspijlers: 
cultuur en sport. 
 
Sociaal-culturele werkers en sportfunctionarissen zijn verbonden aan één of meer gevangenissen en proberen vanuit een lokale gevangenis ruimte voor ‘cultuur’ 
respectievelijk ‘sport’ te ontwikkelen met het oog op een grotere participatie van personen in detentie. Ze doen dat in nauwe samenwerking met beleidsmedewerkers 
en organisatie-ondersteuners. In de periode 2012-2014 zal De Rode Antraciet via een bijkomende en beperkte inzet van cultuurfunctionarissen in enkele regio’s’ of 
gevangenissen een lokaal netwerk opzetten van cultuurorganisaties die lokaal hun aanbod in de gevangenissen ontsluiten en aanbieden met het oog op een divers 
aanbod voor gedetineerden. De cultuurfunctionaris zet het netwerk op, zoekt partners en ondersteunt bij het ontsluiten van het aanbod. De cultuurfunctionaris 
werkt in overleg en maximale afstemming met de beleidsmedewerker en andere relevante actoren (zie bijlage 6). In de periode 2012-2014 zal De Rode Antraciet via 
tijdelijke, bijkomende middelen ook de sportwerking uitbreiden. Het bestaande en gewaardeerde profiel van de sportfunctionarissen is hierbij de leidraad (zie bijlage 
6).  

Binnen de pijler cultuur bieden we naast sociaal-culturele projecten ook sociaal-culturele vormingen aan.  
Het vormingswerk biedt jaarlijks cursussen aan waaruit gevangenissen of beleidsmedewerkers een keuze maken. Onze vormingswerkers trekken op afgesproken 
momenten met hun koffer naar de gevangenis. Binnen dit vormingswerk is er ook een aanbod voor professionelen, werkzaam binnen de penitentiaire context. 
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Naast de werkingspijlers heeft De Rode Antraciet vzw intussen een traditie opgebouwd om op symposia, voor een breed publiek, relevante thema’s en kwesties aan 
te snijden. Ook is er een ‘internationale werking’ uitgebouwd. Deze twee onderwerpen komen aan bod aan het eind van deze paragraaf.  
 
 

1.2.1. De drie werkingsdomeinen 

 
1. SOCIAAL CULTURELE PROJECTEN 

De sociaal-culturele werkers van De Rode Antraciet vzw scheppen de voorwaarden, initiëren, begeleiden, organiseren en/of ondersteunen sociaal-culturele en 
sociaal-artistieke initiatieven. Zo creëren zij ruimte, binnen de penitentiaire context, waarin gedetineerden kunnen werken aan zelfontplooiing, verbondenheid met 
de samenleving en kansen krijgen tot expressie. 

 
Het sociaal cultureel werk, verankerd in enkele gevangenissen, evolueerde sterk in de voorbije jaren. Het project dateert van voor ‘het Strategisch Plan voor hulp- 
en dienstverlening aan gedetineerden’ en van voor de fusieoperatie die leidde tot De Rode Antraciet. De sociaal-culturele werkers van de VFFW waren de eerste 
‘nieuwe’ actoren naast de medewerkers van het ‘Justitieel Welzijnswerk’, om hulp- en dienstverlening binnen de muren te brengen. In de jaren ’90 van vorige eeuw, 
in de periode voor het strategisch plan, speelden sociaal-culturele werkers min of meer al de rol van wat later ‘beleidsmedewerkers’ of ‘organisatieondersteuners’ 
zouden gaan doen. Na de fusie die tot De Rode Antraciet leidde hebben de verankerde cultuur-medewerkers van De Rode Antraciet vzw zich ook een tijd opgesteld 
als ‘beleidsmatige procesbegeleiders’, maar dit was een te vaag profiel. Uiteindelijk werden de verankerde De Rode Antraciet-medewerkers weer sociaal-culturele 
werkers binnen een Team Sociaal Cultureel Werk.  

Het sociaal-cultureel werk zoals we het tot heden definieerden, kreeg uiteindelijk vorm in zeven taken voor de sociaal-culturele werkers.  

1. Een draagvlak en ruimte voor sociaal-cultureel werk in de gevangenis creëren.  
2. In overleg gaan met partners van Justitie en met partners uit de Vlaamse samenleving met het oog op het ontwikkelen van een aanbod en het 

realiseren van goede werkomstandigheden. 
3. Zorgen voor het organiseren van culturele of sociaal-culturele activiteiten: een infoavond, een lezing, een concert, een theaterstuk… 
4. Zorgen voor het toeleiden van het bestaande aanbod uit de samenleving (Vormingplus, cultuur- of gemeenschapscentra, initiatieven van een lokaal 

cultuurbeleid) naar de gevangenis; ook cursussen van De Rode Antraciet worden soms door de sociaal-culturele werkers bemiddeld. 
5. Waar mogelijk sociaal-culturele projecten (bijvoorbeeld: Kaffee Détinee waarbij burgers in contact worden gebracht met gedetineerden voor een 

goed gesprek) of sociaalartistieke projecten in de steigers zetten. 
6. In enkele gevangenissen aan de kar trekken van de ‘gevangenismedia’: gevangeniskranten in Brugge en Turnhout, Jail-TV in Mechelen… 
7. Zorg voor de gevangenisbibliotheek. Een goed uitgeruste en goed georganiseerde bibliotheek met een degelijke verzameling actuele boeken is een 

belangrijke plek in een gevangenis. 
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In de aanloop naar het nieuw meerjarenbeleidsplan kwam opnieuw een reflectieproces op gang. Er werd nagedacht over een herprofilering van het TEAM SCW en 
de organisatie van het sociaal cultureel werk binnen De Rode Antraciet vzw. Doel is om zoveel mogelijk kwalitatief aanbod te brengen in zoveel mogelijk 
gevangenissen. Meer informatie over de nieuwe manier van werken binnen het domein Sociaal Cultureel Werk is te lezen in bijlage 4. 

Eén taak van de sociaal-culturele werkers van De Rode Antraciet, het bibliotheekwerk, raakte ook min of meer verzelfstandigd. Door de ondersteuning van het 
gevangenisbibliotheekwerk via het participatiedecreet, zijn er momenteel een aantal medewerkers gevangenisbibliotheken aangeworven door de lokale openbare 
bibliotheken om de gevangenisbibliotheek verder uit te bouwen. Uiteraard werken de sociaal-culturele werkers samen met deze medewerkers van de 
gevangenisbibliotheek. De Rode Antraciet bouwde de voorbije jaren een overlegplatform van bibliotheekmedewerkers uit als instrument voor ondersteuning en 
ervaringsuitwisseling.  

 
2. SOCIAAL CULTURELE VORMING 

 
Het vormingsaanbod voor gedetineerden 

De werkgroep cursusaanbod van De Rode Antraciet ontwikkelde in de voorbije jaren een kwaliteitsvol, gevarieerd en gespecialiseerd vormingsaanbod waarop 

gevangenissen beroep kunnen doen. Dit aanbod is toegespitst op de bijzondere leefwereld van de deelnemers en uitgewerkt vanuit de overtuiging dat een mens, 

waar hij/zij zich ook bevindt, levenskansen kan scheppen.  

De vormingen die bij de fusie meekwamen uit de samenstellende vormingsinstellingen zijn grondig herwerkt en waar nodig sterker toegespitst op de doelgroep. Er 

kwamen nieuwe vormingen vanuit de vormingsbehoeften van de doelgroep en vanuit een dynamische visie op herstel en sociale integratie. In 2008 werd het 

basisaanbod aangevuld met de vorming ‘Slachtoffer in Beeld – in detentie’ dat gerealiseerd wordt met projectsubsidies van het Ministerie van Welzijn. 

Een visie op dit aanbod is in een nota uitgeschreven (in bijlage 3). Tevens maakten we werk van een ‘professionele presentatie’; de sociaal-culturele vormingen van 
De Rode Antraciet worden aan de deelnemers gepresenteerd in eenvormige vormingsmappen en het promotiemateriaal is uitgewerkt in de huisstijl van de 
organisatie. Ondertussen is ook geïnvesteerd in het werken met diversiteit in de deelnemersgroepen. Het is een blijvende opdracht om continu het aanbod te 
verbreden en te verdiepen. 

Ons huidig vormingsaanbod (meer informatie in bijlage 3)  

Communicatieve en sociale vaardigheden: 

 Omgaan met lastige situaties: over communicatie en conflicthantering; 
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 Kom op voor jezelf: cursus assertiviteit, met accent op zelfwaarde en leren nee zeggen; 

 Agressietraining: je eigen agressie onder de loep nemen en eraan werken. 
 
Zelfreflectie en (zelf)herstel: 

 Slachtoffer in Beeld - in detentie: stilstaan bij slachtoffers, de eigen feiten en het dader zijn; 

 Opstap naar herstel: herstelgerichte film met nabespreking en herstelspel; 

 Leven op cel en meer: over zelfherstel en gericht op sociale integratie; 

 Hoe kijk ik naar mijn straf? Een gespreksgroep rond straf, gevolgen en kansen. 

Relaties en sociaal netwerk: 

 Vader of moeder zijn in de gevangenis: een cursus voor gedetineerde ouders. Met een aangepast aanbod voor langgestraften; 

 Ouderschap na detentie: gespreksgroep voor ouders op het einde van hun detentieperiode; 

 Relaties: over verbondenheid en het eigen sociaal netwerk. Met mogelijkheid van een afrondend ontmoetingsmoment met steunfiguren uit de buitenwereld. 
 
Crea voor gedetineerden:  

 Maskers: op een creatieve manier vorm geven aan deelpersoonlijkheden in jezelf en er daardoor contact mee maken; 

 Spekstenen: creativiteit en gevoelens vorm geven in een (spek)steen; 

 Creatieve workshops: op een creatieve manier uiting geven aan wat in je leeft en mogelijke contacten herstellen met de buitenwereld; zelfexpressie. 
Eventueel met toewerken naar een gevangenis overstijgend toonmoment. 
 

 

Het vormingsaanbod voor het kader 

In een penitentiaire instelling leven en werken mensen zeer dicht ‘op elkaar’. Om de leefwereld van gedetineerden te begrijpen is het belangrijk om ook de vinger 
aan de pols te houden bij het personeel van de gevangenis. Penitentiaire instellingen hebben immers een eigen rationaliteit, klimaat, gewoontes, … Voor De Rode 
Antraciet is het een evidentie om ook vorming te geven aan mensen die dagelijks met gedetineerden te maken hebben. Tijdens deze vormingen wisselen we 
bekommernissen en behoeften uit verschillende leef- en denkwerelden op een bevruchtende wijze met elkaar uit. Tegelijk is het een onmisbare kans om het aanbod 
van De Rode Antraciet bij stakeholders te profileren en te promoten. 

 
Waar we aanvankelijk met onze vormingen voor het kader enkel werkten voor penitentiaire beambten (module communicatie in de opleiding van penitentiair 
beambten), werken we nu ook op vraag voor diverse groepen van het penitentiair kader en voor personeelsleden van de Vlaamse Gemeenschap. Deze vormingen 
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worden uitgewerkt door eigen medewerkers, maar om aan de grote vraag te kunnen beantwoorden is een pool van freelancers uitgebouwd.  Zij verzorgen 
verschillende modules in de opleidingen voor medewerkers van justitie, en dit vanuit de visie en volgens de uitgewerkte methodieken van De Rode Antraciet. 

 

3. SPORT 

Wanneer je een gevangenisstraf uitzit, zijn de mogelijkheden tot beweging zeer gering.  Als je deelneemt aan georganiseerde sportactiviteiten kan dat de dagelijkse 
sleur doorbreken.  Sport krijgt dan een ontspannende betekenis. De positieve invloed op de algemene gezondheid, de lichamelijke fitheid en de bijdrage tot het 
welzijn van zowel gedetineerden als omgeving zijn effecten die snel voelbaar zijn. 
Daarnaast kan sport meer betekenen. Sport als middel om andere zaken te bewerkstelligen zoals ethische ontwikkeling, competentieverhoging en sociale inclusie. 
Het zijn effecten van een andere soort, maar zeker in een strafinstelling minstens van even groot belang. De eerste stappen in de ontwikkeling van deze oriëntatie  
worden gezet o.a. door de betrokkenheid in een Europees project. 

  
De behoefte aan beweging is erg groot binnen gevangenissen; met uitzondering van de wandeling en het werk, zitten velen immers continu op cel. 
Net als in de samenleving vind je in een gevangenis een grote diversiteit aan overtuigingen, interesses en nationaliteiten terug. Sport brengt individuen samen en 
spreekt een universele taal. Groepsspel leidt dikwijls tot gezonde competitie en ontmoeting. 
Parallel aan het proces van lokale sportbeleidsplanning bij de Vlaamse steden en gemeenten, willen onze sportfunctionarissen zoveel mogelijk gedetineerden in de 
gevangenis aanzetten om gezond te bewegen of te sporten in kwaliteitsvolle omstandigheden in samenwerking met anderen. 

 
Het sportaanbod kende in 2008 een grote uitbreiding met de komst van het participatiedecreet. Dit maakt dat ‘uitbouwen van het sportaanbod’ op dit moment een 
veel ruimere inhoud heeft dan destijds. Sinds de uitbreiding van 2008 is het netwerk met (boven)lokale overheden en (sport)actoren verder vertakt en uitgebouwd.  
Het letterlijk en figuurlijk groeiende team van sportfunctionarissen daagt elkaar uit om telkens wat verder te geraken. Daarnaast hebben de sportfunctionarissen 
verdere stappen kunnen zetten naar een inhoudelijke en procesmatige verdieping. Na de inrichting van een sportief basisaanbod, kan daardoor de horizon verbreed 
worden met visieontwikkeling rond sociale inclusie. 

In de periode 2012-2014 zal De Rode Antraciet via tijdelijke, bijkomende middelen de sportwerking uitbreiden. Het bestaande en gewaardeerde profiel van de 
sportfunctionarissen is hierbij de leidraad (zie bijlage 6).  
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1.2.2. Symposia en ‘internationalisering’ 

 

Regelmatig organiseert De Rode Antraciet een symposium rond een actueel thema. Zo kwamen reeds aan bod: ‘Fitness tussen muren’ (2005), ‘Geboeid lezen’ – 

over de gevangenisbibliotheek (mei 2006), ‘De wow-factor’ -  over sociaal-artistieke projecten in gevangenissen (nov 2007), ‘Van je familie moet je het hebben’ - 

over kinderen en familie van gedetineerden (nov 2008), ‘De gevangenis van de 21ste eeuw’ (okt 2009). 

Internationalisering: sinds 2007 verruimden we onze horizonten door deel te nemen aan enkele  Europese Grundtvig-projecten, met name de 

leerpartnerschappen ‘Panel’ en ‘EdUkit’. Doel van deze projecten was het uitwisselen van ervaringen met andere partners in Europese landen die ook actief zijn 

binnen de gevangeniscontext. Zo hebben een aantal sociaal-culturele werkers en cursusbegeleiders gevangenissen bezocht in Denemarken, Noorwegen, Roemenië 

en het Verenigd Koninkrijk. Delegaties uit deze landen werden ontvangen. 

Van 1 januari 2011 tot 30 juni 2012 was De Rode Antraciet vzw verantwoordelijk voor het Europees project ‘Prisoners on the move’ dat kadert binnen de 

‘Preparatory Action in the field of sport 2010’. Dit project onderzoekt sociale inclusie door sport. Het is een project ondersteund door de Europese commissie. 

De resultaten en beleidsaanbevelingen vanuit dit project worden toegelicht aan onze stakeholders en beleidsmakers op een symposium in maart 2013.
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1.2.3. Samenvattend overzicht van de aanwezigheid van De Rode Antraciet in de Vlaamse gevangenissen.  

 
SCW (FTE) 

  
Cursus (uren) 

  
SIB (uren) 

  
Sport (FTE) 

  gevangenis 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Antwerpen 0,7 0,7 0,5 0,3 145 178 173 181   45 45 45 0,9 1,3 1,3 1,3 

Brugge 0,5 0,5 0,5 0,5 135,5 213,65 156,2 196     45           

Dendermonde 0,3 0,3 0,2 0,2 80 66,85 127,65 90       8 0,1 0,3 0,3 0,3 

Gent     0,1 0,1 48 78 42 121   45 45 45 0,15 0,4 0,4 0,4 

Hasselt 0,4 0,4 0,5 0,5 78,75 108,5 74 86 45   45 45 0,15 0,4 0,4 0,4 

Hoogstraten 0,12 0,12 0,1 0,1 66 81 81 99 45 90 45 45 0,25 0,5 0,5 0,5 

Ieper 0,3 0,3 0,2 0,2   20 25 22                 

Leuven 
Centraal         68 12 14 30     45 45 0,1 0,3 0,3 0,3 

Leuven Hulp 0,4 0,4 0,5 0,5 22 38 42,75 21 45 45 45 45 0,1 0,3 0,3 0,3 

Mechelen 0,4 0,4 0,2 0,2 40 20 90 21   45 45   0,1 0,2 0,2 0 

Merksplas 0,12 0,12 0,2 0,2 120 106 143,5 129   45 45 45 0,65 0,8 0,8 0,2 

Oudenaarde       0,1 4 29,75 43,75 47 45 45 45 45 0,1 0,3 0,3 0,8 

Ruiselede 0,2 0,2 0,2 0,2   12         45         0,3 

Turnhout 0,14 0,14 0,5 0,5 100 63 73 66   45 45   0,35 0,2 0,2 0,2 

Wortel 0,12 0,12   0,1 66 39 58,5 61       45 0,25 0,5 0,5 0,5 

Tongeren                       45         

uren         973,25 1065,75 
1144,3

5 1170 180 405 540 458         

FTE 3,7 3,7 3,7 3,7 4 4 4,5 4,5 2 2,3 2,3 2,3 3,2 5,5 5,5 5,5 
 
 (1) ongeveer 50% van de cursusuren voor gedetineerden worden in duobegeleiding gegeven 
(2) alle cursusuren van SIB worden in duobegeleiding gegeven 
(3) een groot deel van de cursusuren voor het kader worden door freelance medewerkers gegeven: in 2008: 434 uren, in 2009: 468 uren, in 2010: 360 uren, in 2011: 426 uren.  
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We kunnen bij bovenstaande tabel een aantal vaststellingen en opmerkingen maken: 

1. In alle Vlaamse gevangenissen kan De Rode Antraciet vzw een aanbod ontwikkelen of een inbreng doen. In een aantal gevallen gaat het zowel om sociaal-

culturele projecten, vormingen (inclusief Slachtoffer in Beeld – in detentie) en sport. In andere gevangenissen gaat het om een beperkt aanbod of een 

inbreng uit één of twee domeinen. 

2. In de gevangenissen van Sint-Gillis/Vorst/Berkendael (1300 gedetineerden) en Tongeren (25 gedetineerden) waren we eind 2010 nog niet aanwezig. In 

2011 ging er wel een vorming Slachtoffer in Beeld – in detentie door in Tongeren en zijn er gesprekken gestart over de mogelijkheid van een sportaanbod 

in Sint-Gillis. Vanaf 2012 zijn we actief met een aangepast vormingsaanbod in Tongeren en advisering sport en een aanbod sociaal-culturele projecten en 

vorming in de Brusselse gevangenissen.  

3. Als we het masterplan van Justitie grondig bekijken zien we dat de gevangeniscapaciteit tegen 2016 sterk verhoogd zal worden o.a. door de bouw van twee 

nieuwe gevangenissen in Vlaanderen (Beveren en Dendermonde) en een zeer grote Brusselse gevangenis in Haren, die de oude gevangenissen van St. 

Gillis, Vorst en Berkendael zal vervangen. Voor deze nieuwe gevangenissen zal ook in een aanbod ‘cultuur’ en ‘sport’ voorzien moeten worden.  

4. Sociaal-culturele projecten 

Slechts iets meer dan de helft van de gevangenissen kunnen beroep doen op een sociaal-culturele werker voor het organiseren van sociaal-culturele en 

sociaal-artistieke activiteiten. Oost-Vlaanderen en de Noorderkempen worden niet of slechts beperkt bereikt. In de nieuwe beleidsperiode 2012-2016 

bouwen we een werking uit in alle gevangenissen. 

5. Sociaal-culturele vormingen  

Tot en met 2010 konden we met het team vormingswerkers min of meer aan de vraag voldoen. In 2010 werden twee nieuwe vormingspakketten 

uitgewerkt: “Omgaan met eigen agressie” en “Kom op voor jezelf”. Door het succes van deze nieuwe pakketten moesten we in 2011 werken met een 

wachtlijst. De nieuwe manier van jaarlijks plannen in het najaar 2011 (aanbod cursuswerk 2012) heeft deze wachtlijst grotendeels weggewerkt, we kunnen 

aan meer vragen voldoen.  

6. Slachtoffer in Beeld – in detentie 

Met de huidige personeelscapaciteit bereiken we al heel wat gevangenissen maar kunnen we onmogelijk elk jaar in elke gevangenis een cursus Slachtoffer in 

Beeld – in detentie organiseren.  

7. Sport 

Ondanks de bijkomende middelen voor sport is het duidelijk dat we nog niet op volle kracht kunnen werken. Sinds 2012 zijn we aanwezig in alle Vlaamse 

gevangenissen, maar met beperkte inzet. Sinds 2012 is er (eerst een halftijdse, vanaf 15/10 een voltijdse) een sportfunctionaris actief in de gevangenissen 

van West-Vlaanderen (Brugge, Ruiselede en Ieper). In de Brusselse gevangenissen zijn we actief op het vlak van advisering voor de uitbouw van een 

sportwerking.  
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1.3. De organisatie 

 

1.3.1. Het team 

 

De algemene werking van De Rode Antraciet wordt gecoördineerd vanuit een secretariaat (de maatschappelijke zetel) in Heverlee, waar de inhoudelijk directeur, 
de zakelijk directeur en een communicatieverantwoordelijke gehuisvest zijn. Ook het project ‘Slachtoffer in Beeld – in detentie’’ heeft er kantoorruimte. 
Sportfunctionarissen en sociaal-culturele werkers hebben een werkruimte in de buurt van of in de gevangenissen waar zij werkzaam zijn. Cursusgevers werken van 
thuis uit. In het secretariaat te Heverlee wordt ook vergaderd door de directie, coördinatoren en de werkgroepen. 
 
De draaischijf van de inhoudelijke werking is (sinds eind 2011) de vergadering van de coördinatoren (directie en coördinator sport en cultuur). Voor bepaalde 
beleidskwesties wordt dit overleg uitgebreid met de medewerker beleidsopdrachten. 
In de loop van 2011 werd een traject ontwikkeld, met behulp van een extern consultantbureau, om de organisatiestructuur en het management te verbeteren. Dit 
resulteert in een aantal vernieuwingen: vanaf 2012 werken we met een directeursduo (zakelijk en inhoudelijk directeur) en 2 coördinatoren (een voor de pijler 
sport en een voor de pijler cultuur met als domeinen sociaal-cultureel werk en cursuswerk) met als doel het versterken van de pijleroverstijgende werking, cross-
overs, kennisdeling en toeleiding van externe partners. 
Voorts starten we in 2012 met een Horizongroep, dit met het oog op het opzetten van een aantal horizontale projecten, die de hele werking van De Rode 
Antraciet aanbelangen (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk) en zich richten op een grotere responsabilisering van alle personeelsleden. In deze Horizongroep zetelen het 
directeursduo, de twee coördinatoren en 3 vaste leden van het personeel. De Horizongroep vertrekt vanuit het meerjarenbeleidsplan en focust op visieontwikkeling 
(inhoudelijk-strategisch, organisatieontwikkeling en professionalisering). De samenstelling gebeurt per beleidsperiode. Via ad hoc werkgroepen (met deelname van 
alle personeelsleden) worden de projecten van deze Horizongroep verder geconcretiseerd.  
 
De decentrale werking van de meeste medewerkers maakt dat het hele team niet zo vaak ‘samen’ zit. Om de teamgeest te versterken organiseert De Rode Antraciet 
jaarlijks één teamtweedaagse. Daarnaast worden er 4 inhoudelijke teamdagen georganiseerd. Deze hebben als doel aan visieontwikkeling te werken en 
gemeenschappelijk thema’s uit te diepen. De thema’s worden in samenspraak bepaald.  
 
Aangezien werken in een gevangenissetting niet evident is, besteedt De Rode Antraciet ook aandacht aan eventuele problemen en obstakels die hierbij komen 
kijken. Medewerkers kunnen kiezen tussen verschillende vormen van intervisie.  
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1.3.2. Beleidsorganen 

 
De vzw heeft een Algemene Vergadering, interdisciplinair samengesteld, die één à twee maal per jaar vergadert, de strategische keuzes bepaalt, de jaarverslagen en 
jaarplannen goedkeurt, afrekening en begroting bespreekt, kwijting aan de bestuurders geeft, en andere handelingen verricht die wettelijk bij haar taak passen. Indien 
mogelijk wordt een beleidsthema verkend met inbreng van een expert. 
 
Er is een Raad van Bestuur, interdisciplinair samengesteld, die minstens 5 maal per jaar vergadert en die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de werking, 
zoals beslist door de Algemene Vergadering 
 

 Samenstelling bestuursorganen (zie bijlage 5) 

 De Algemene vergadering bestaat uit 7 vrouwen en 11 mannen. 
 De Raad van Bestuur bestaat uit 5 vrouwen en 5 mannen. 
 In beide organen zetelen mensen vanuit de volgende invalshoeken: 

 Penitentiaire context 

 Sociaal Cultureel Volwassenenwerk 

 Penitentiaire context Vlaamse Gemeenschap 

 Sport 

 Criminologie 

 Management en communicatie 

 

1.3.3. Samenwerkingsverbanden 

 

Eerst en vooral zijn Justitie en de lokale gevangenissen belangrijke partners voor onze werking. De werking van De Rode Antraciet (het vormingswerk voor 

gedetineerden, de sociaal-culturele projecten en het sportaanbod) situeert zich volledig binnen de gevangeniscontext. Een goede verhouding met de 

verantwoordelijken van de gevangenissen (de directies, het penitentiair kader) en het hoofdbestuur van het gevangeniswezen in Brussel is cruciaal.  
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Daarnaast zijn ook de actoren van de Vlaamse overheid, mee verantwoordelijk voor de hulp- en dienstverlening in Vlaamse gevangenissen, erg belangrijke partners. 

Vooral de ‘beleidsmedewerkers’, Vlaamse ambtenaren, en de organisatie-ondersteuners van het Justitieel Welzijnswerk zijn sleutelfiguren om ons aanbod op een 

goede wijze in gevangenissen ingebed te krijgen. 

Voor het sociaal-cultureel werk zijn de bibliotheken van steden en gemeenten die binnen hun grenzen een gevangenis hebben, prioritaire partners. Verder wordt er 

voor sociaal-artistieke en sociaal-culturele projecten samengewerkt met o.a. Vormingplus, lokale muziek- en filmorganisatoren, cultuurcentra, kunstenaars, enz.… 

Voor het vormingswerk zijn Vlaamse vormingsinstellingen, maar ook centra voor geestelijke gezondheidszorg, het justitieel welzijnswerk, slachtofferhulp, enz. 

partners. 

Daarnaast zijn voor de sportfunctionarissen de lokale sportclubs en gemeentelijke en provinciale overheden evidente samenwerkingspartners. Sportfunctionarissen 

werken actief aan netwerkvorming in binnen- en buitenland (sportfederaties, opleidingsinstellingen, onderzoeksinstituten, steunpunten, enz.). 

Rond het thema gevangenissen en de noodzaak om gedetineerden beter te omkaderen en te begeleiden werken we graag samen met organisaties als Bond zonder 

Naam en de Liga voor Mensenrechten. 

1.4. Inzet van mensen en middelen 

 

1.4.1. Mensen 

 
Bij De Rode Antraciet vzw werkten op 31 december 2011 26 medewerkers (15 vrouwen en 11 mannen), voor een totaal van 19,9 VTE. 
Ze zijn als volgt ingezet:  

 1 inhoudelijk directeur  

 1 zakelijk directeur  

 1 secretariaatsmedewerker  

 6 sportfunctionarissen  

 11 vormingswerkers (algemeen vormingsaanbod en Slachtoffer in Beeld – in detentie)  

 6 sociaal – culturele werkers  

(Opmerking: sommige medewerkers werken in 2 werkingsdomeinen) 
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11 medewerkers werken voltijds (4 vrouwen en 7 mannen) en 15 personen werken deeltijds (11 vrouwen en 4 mannen).  

Voor cursussen voor het penitentiaire kader doet de organisatie ook beroep op freelancemedewerkers. 

 

1.4.2 Financiële situatie  

 
De start van het meerjarenbeleidsplan 2008-2011 viel samen met de overstap van het decreet ‘Sociaal-cultureel volwassenenwerk’ naar het ‘Decreet houdende 

flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport’ (18/01/2008). De overstap naar dit decreet ging gepaard 

met een geleidelijke uitbreiding van de middelen naar 950.000 € in 2008 en naar 1.100.000 € vanaf 2009. Deze verhoging van de middelen werd integraal ingezet 

voor de uitbreiding van onze ploeg sportfunctionarissen en hun werking namelijk van 1,5 FTE eind 2007 naar 5,5 FTE eind 2009. 

In maart 2008 zijn we ook gestart met ‘Slachtoffer in Beeld – in detentie’ met projectsubsidies die de Minister van Welzijn ons ter beschikking stelde. Er werd 

gestart met een bedrag van 125.000 EUR (2 FTE). In 2010 verhoogde het bedrag naar 145.000 EUR (2,3 FTE). 

 
Enkele cijfers voor het werkjaar 2011 (Resultaten 2011) 
 

Uitgaven Inkomsten 

1.131.640,33 

498.308,22 

 1.629.948,55 

 

Personeelskosten (69%) 

Werkingskosten (31%) 

Totaal 

 

1.111.706,14 
145.000 

28.737,87 
2620  

   88.451,35 
20.709,60 
96.366,15 
33.850,00 

102.507,44 
            

1.629.948,55  

VG administratie cultuur (68%) 
VG administratie welzijn (9%) 
Provincies 
Steden en gemeenten 
Europa (5%) 
Impulsfonds 
VIA middelen 
Sociale Maribel 
Diverse inkomsten (6%) 
 
Totaal 
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1.5 Tot slot: van beleidsplan 2006-2011 naar beleidsplan 2012-2016 

 
We keren terug naar het meerjarenbeleidsplan van 2006-2009. De Rode Antraciet situeerde zich toen nog binnen het nog jonge Decreet ‘Sociaal cultureel 
volwassenenwerk’. In 2008 kwam de overgang naar het Participatiedecreet. Het lopende beleidsplan werd herwerkt naar een nieuw meerjarenbeleidsplan voor de 
periode 2008-2010, nadien verlengd tot 2011.  

Uit de voorbije beleidsperiode kunnen we een aantal vaststellingen maken die ook de referentiepunten voor een nieuwe beleidsperiode kunnen zijn.  

1. Aanbod en de visie 

De Rode Antraciet bouwde gedurende de voorbije beleidsperiode een eigen kwalitatief aanbod voor gedetineerden (prioritaire doelgroep) uit vanuit drie 
werkingsdomeinen: sociaal-cultureel werk (inclusief bibliotheekwerk), een gespecialiseerd vormingsaanbod en sport. Dit aanbod wordt aangevuld met een 
vormingsaanbod voor het personeel uit de penitentiaire context. Daarnaast probeerde De Rode Antraciet een visie op haar werking te ontwikkelen die enerzijds 
inspirerend is voor de medewerkers en anderzijds de organisatie positioneert in het Vlaamse detentielandschap. Dit resulteerde ondertussen in een nieuwe missie en 
een aantal werkteksten die verder dienen scherp gesteld te worden. Als uitdagingen voor de organisatie dienen zich in dit verband de volgende elementen aan: het 
aanbod voor meer gedetineerden toegankelijk maken, het aanbod kwalitatief versterken en kwantitatief vergroten, de visie van de organisatie op haar werk verder 
verdiepen en in verschillende fora inbrengen. 

2. Maatschappelijke opdracht 

Destijds stelden we ons tot doel maatschappelijke, penitentiaire en culturele ontwikkelingen te volgen en te vertalen naar het werk. Daarnaast wilden we onze 
opdracht naar de samenleving identificeren en implementeren. 

We zijn enkele jaren verder en kunnen terugkijken op verschillende spraakmakende symposia ( soms: inspiratiedagen genoemd), ‘markten’ in de gevangenissen ter 
gelegenheid van 5 jaar De Rode Antraciet, bijdragen in kranten en tijdschriften, boeken en Tv-programma’s. In een maatschappelijk klimaat waarin van een 
verharding van de publieke opinie ten aanzien van strafuitvoering sprake is, bevindt De Rode Antraciet zich op een unieke positie om de gemeenschappen binnen 
en buiten de muren met elkaar in verbinding te brengen. Vanuit haar expertise en positie wil De Rode Antraciet zich blijven profileren als evidente gesprekspartner 
op diverse maatschappelijke fora met het oog op de verdere humanisering van de penitentiaire context. 

3. Positie en netwerking. 

In de voorbije jaren heeft De Rode Antraciet zich duidelijk op de kaart gezet in het werkveld. Onze organisatie is gekend bij gedetineerden, gevangenispersoneel, 
Justitie en Vlaamse gemeenschap. Toch blijft netwerking een continue zorg. Dit heeft o.m. te maken met de regelmatige veranderingen in het personeelsbestand van 
gevangenissen, met het wegvallen van herstelconsulenten en het intreden van beleidsmedewerkers en organisatieondersteuners in alle gevangenissen van 
Vlaanderen. Er is nood aan het bundelen van krachten bij het uitbouwen van een samenhangend en efficiënt aanbod van de Vlaamse Gemeenschap in 
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gevangenissen.  Het blijft een opdracht voor De Rode Antraciet om zich op een duidelijke en professionele manier te profileren naar haar partners in het werkveld 
en om te wegen op het overleg tussen de Vlaamse Gemeenschap en Justitie.  

4. Communicatie 

Vijf jaar geleden maakten we een begin met het uitbouwen van een communicatiestrategie, intern en extern. De interne communicatie steunt voor een groot deel op 
extranet, de bijeenkomsten van de werkgroepen, de regelmatige teamdagen en de intervisiemomenten. Dit is een basis, maar er is nood naar verbetering. De groei 
van het aantal medewerkers, de spreiding van werkplekken en de verscheidenheid van concrete werkomgevingen nopen daartoe. 

Sinds enkele jaren is de huisstijl van De Rode Antraciet een sterk merk geworden in de penitentiaire sector. De brochure die werd uitgegeven n.a.v. het 5 jarige 
bestaan van De Rode Antraciet is aantrekkelijk en inhoudelijk sterk. Eind 2011 werd de website grondig vernieuwd en is er een verbetertraject opgestart voor de 
opmaak van het promomateriaal. 

5. Medewerkers 

Werken aan een efficiënte en transparante organisatiestructuur was destijds een opdracht die we niet als afgewerkt mogen beschouwen, integendeel. Ondertussen is 
de organisatie immers uitgegroeid naar een team van 24 medewerkers met drie werkgroepen waartoe ook de medewerkers van ‘Slachtoffer in Beeld – in detentie’ 
behoren. Een organisatie verder uitbouwen waarbij dynamische medewerkers goed kunnen functioneren - heldere beslissingsstructuren, duidelijke taak- en 
functieomschrijvingen, adequate communicatielijnen en een transparant personeels- en organisatiebeleid - blijft zeker een ambitie voor de volgende beleidsperiode. 

Vanuit de omgevingsanalyse en de SWOT-analyse proberen we deze initiële uitdagingen steviger te onderbouwen in functie van de strategische doelstellingen voor 
de beleidsperiode 2012-2016.  
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2. OMGEVINGSANALYSE 

2.1. Inleiding en ‘decretaal kader’ 

 

Voor de derde keer schrijven we een ‘omgevingsanalyse’ voor een meerjarenbeleidsplan van De Rode Antraciet.  

Na een ‘opstart-beleidsplan’ (2004-2005), schreven we een eerste meerjarenbeleidsplan voor de periode 2006 -2009. Daarin behandelden we in de omgevingsanalyse 

‘het reglementair kader’, enkele belangrijke wetten en decreten, die toen oriënterend waren: 

 De staatshervormingen van 1980 en 1988: hierdoor werd bepaald dat hulp- en dienstverlening een verantwoordelijkheid van de Gewesten en 

Gemeenschappen werd. 

 Het samenwerkingsakkoord Justitie – Vlaamse Gemeenschap van 1994: het was noodzakelijk om tot samenwerking te komen tussen de federale overheid 

(FOD Justitie) en de Gemeenschappen en Gewesten (in ons geval: de Vlaamse overheid). 

 Het strategisch plan voor hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, in 2000 goedgekeurd, geïmplementeerd in een pilootregio Antwerpen – 

Noorderkempen, en in 2003 ook in Brugge. 

 De federale ‘Basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden’. 

 Het decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk (4 april 2003), waarbinnen De Rode Antraciet in de beginperiode (1 januari 2004 tot 31 

december 2007) betoelaagd werd. 

Het tweede meerjarenbeleidsplan betrof de periode 2008 – 2010 + 2011. Deze beleidsperiode werd in 2009 afgebroken omwille van een nieuwe decretale inbedding. 

In de ‘beknopte omgevingsanalyse’ van dit plan worden een aantal verschuivingen in ‘het reglementair kader’ geschetst: 

 Het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk, waarop De Rode Antraciet betoelaagd werd tot einde 2007, werd geëvalueerd. De Rode Antraciet was in dat 

decreet een atypische vormingsinstelling. Er ontstond op 18 januari 2008 een nieuw decreet houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter 

bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport: het zogenaamde participatiedecreet. Vanaf 2008 krijgt De Rode Antraciet op basis van dit 

decreet middelen om de sportieve en culturele participatie van gedetineerden te realiseren en te bevorderen. 

 Voor de sociaal-culturele werkers was de nieuwe decretale context een aanleiding om over ‘participatie van gedetineerden’ te reflecteren. Met behulp van 

een studentengroep van de KUL werd een ‘participatieladder’ ontwikkeld. 
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 De paragraaf over het gevangenisbibliotheekwerk in het zogenoemde ‘participatiedecreet’ zorgde voor de verdere uitbouw en modernisering van het 

lectuuraanbod in de Vlaamse gevangenissen. 

 In dit participatiedecreet werd voorzien dat de sportfunctionarissen een flinke uitbreiding kregen. De 1,5 voltijdse equivalenten werden een ploeg van 5,5 

voltijdse equivalenten. De visie waarmee ‘het sportbeleid’ binnen De Rode Antraciet werd uitgetekend en het belang en nut van sportbeoefening binnen het 

detentiekader werd toegelicht. 

 

2.2. Ontwikkelingen tussen 2008 en 2011 

2.2.1. Ontwikkelingen in Europa: aandacht voor levenslang leren en sport 

 

Levenslang leren 

Op het Europees niveau was aandacht voor ‘levenslang leren’ van alle burgers al decennialang een aandachtspunt. In het kader van de programma’s voor 

“levenslang en levensbreed leren” konden we met De Rode Antraciet participeren aan enkele ‘leerpartnerschappen’ binnen het Grundtvig-programma, met name 

PANEL (Positive Aspects of Non-formal and informal Learning in prisons) en EdUkit (Educational Toolkit for breaking down walls). EdUkit werd in 2011 

afgerond.  

De mogelijkheid om in het buitenland gevangenissen te bezoeken was voor de medewerkers van De Rode Antraciet vzw horizonverruimend. Er werden 

gevangenissen bezocht in Roemenië, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Noorwegen. Vooral de Scandinavische gevangenissen werkten inspirerend. De 

bezoeken aan Deense en Noorse gevangenissen vormden de impuls om naar aanleiding van 5 jaar De Rode Antraciet een project (inclusief symposium) rond ‘De 

gevangenis van de 21ste eeuw’ in de steigers te zetten. 

Sport 

De aandacht voor sport op het Europees niveau is een nieuwe ontwikkeling. Sport wordt voor het eerst in een verdragstekst genoemd in het Verdrag van Lissabon, 

dat eind 2009 in werking trad. Dit verdrag bepaalt dat de EU actie kan ondernemen in het beleidsdomein sport (artikel 165 – titel XI). Op dit ogenblik lopen er al 

voorbereidende activiteiten voor EU Sport. In dit kader stelde de Rode Antraciet zich kandidaat voor een pilootprogramma in verband met ‘sport en inclusie’: 

Prisoners on the move. De kandidatuur van De Rode Antraciet werd ook goedgekeurd.  
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Het programma ‘Prisoners on the move’ wordt geacht een informele Europese  werkgroep, die de toekomstige EU sport-agenda zal uitwerken, te adviseren met 

concrete aanbevelingen. Tegen 2014, in het nieuwe budgettaire kader van de EU, worden programma’s en budgetlijnen voor sport verwacht. De EU is nu vooral 

geïnteresseerd in het identificeren van goede praktijken in sport: wat werkt, wat werkt niet, en voor wie zijn de projecten bestemd? In de toekomst wordt nog meer 

naar Europa gekeken wanneer het gaat om coördinatie en uitwisseling van kennis en expertise over de voorwaarden en werkwijzen die kunnen garanderen dat sport 

en sportbeoefening effectief hun sociale bijdrage kunnen leveren. 

2.2.2. Ontwikkelingen op federaal niveau: JUSTITIE 

 

De organisatie en het beheer van de Belgische gevangenissen zijn onderdeel van het beleidsdomein ‘uitvoering van straffen en maatregelen’ binnen de Federale 

Overheidsdienst Justitie. Het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI) is hier verantwoordelijk. 

De nieuwe opdrachtverklaring van het DG EPI luidt als volgt: 

“Het Directoraat-generaal EPI: 

- is verantwoordelijk voor een rechtsconforme, veilige en humane uitvoering van vrijheidsberovende straffen en maatregelen; 

- heeft, vanuit zijn expertise, een adviserende rol op penitentiair vlak; 

- verzekert een doelgericht beheer van elke entiteit binnen zijn bevoegdheid; 

En dit alles binnen de geest van een herstelgerichte Justitie.” 

 Het Masterplan van FOD Justitie 2008 – 2012: 

De voorbije decennia is vaak onvrede geuit over hoe Justitie in België reilt en zeilt. De organisatie van justitie blijft steken in 19de - eeuwse patronen: er zijn te veel 

gerechtelijke arrondissementen, namelijk 27, omdat de rechtbank destijds te voet of te paard (met de postkoets) binnen één dag moest kunnen worden bereikt. Er is 

te weinig management binnen Justitie en de werklast onder magistraten is ongelijk verdeeld. De informatisering van justitie loopt traag en pogingen om het te doen 

opschieten mislukken. Ten slotte: ook de strafuitvoering loopt mank. De gevangenissen zijn verouderd en zitten overvol. Veel (kleine) straffen worden niet 

uitgezeten, wat maakt dat er een indruk bij de burgers leeft dat straffeloosheid heerst.  
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Tijdens de regering Leterme I wordt voor Minister Vandeurzen de strafuitvoering een kernpunt op de agenda, een trendbreuk. Strafuitvoering moet weer 

geloofwaardig worden, vindt de Minister. Hij presenteert een beleidsnota met een precieze omschrijving van doelstellingen en maatregelen ten aanzien van Justitie 

en strafbeleid. 

De problematiek van overbevolking wordt in de beleidsnota als prioritair beschouwd. Er moeten dringend oplossingen gevonden worden. De nota besteedt daarom 

speciale aandacht aan de strafuitvoering en er wordt een actieplan opgesteld om tot een geloofwaardige strafuitvoering te kunnen komen. De minister pleit binnen 

deze nota voor een creatie van 1500 extra plaatsen. Tegelijkertijd bevestigt de beleidsnota echter dat de vrijheidsberovende straf een ‘ultimum remedium’ moet zijn: 

een maatregel die van toepassing is op zware misdadigers voor wie alternatieve maatregelen niet aangewezen of onmogelijk zijn. 

Het voorstel om de capaciteit voor detentie drastisch te verhogen vindt uiteindelijk een uitdrukking in het ‘Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisinfrastructuur 

in humane omstandigheden’. Hierbinnen wordt de vage notie ‘geloofwaardige strafuitvoering’ uit het regeerakkoord als volgt omschreven: “een geloofwaardige 

strafuitvoering betekent dat straffen die uitgesproken worden ook, meteen, op een correcte manier, van toepassing zijn, dat er geen wachttijden zijn, geen periodes 

van straffeloosheid, en dat er een professionele opvolging is en dus controle op de uitvoering van de straf, dat er transparantie is voor dader en slachtoffer over de 

strafuitvoering.” In het Masterplan wordt verder uitgewerkt hoe de extra plaatsen worden gecreëerd, in totaal 1500 cellen, en dit om de overbevolking tegen te gaan. 

De kern van het Masterplan kan als volgt worden samengevat: 

o Renovatie van verloren capaciteit; 

o Bouw van bijkomende cellen op bestaande sites; 

o Bouw van nieuwe inrichtingen, 7 in totaal. 

Na de val van Leterme 1 wordt Stefaan Declerck de nieuwe Minister van Justitie, maar hij werkt verder binnen de krijtlijnen die Jo Vandeurzen uittekende. In een 

interview met Orde van de dag (eind 2009) verklaart Stefaan Declerck dat het een uitdaging is voor architecten en projectontwikkelaars om nieuwe concepten voor 

deze nieuwe gevangenissen te bedenken, en dat het in geen geval nieuwe Ducpétiaux-gevangenissen zouden mogen worden.  

De huidige Minister van justitie, Annemie Turtelboom, wordt geconfronteerd met obstakels om het ‘Masterplan voor gevangenisinfrastructuur’ te realiseren: 

welbepaalde geplande sites worden door buurtbewoners gecontesteerd. De ‘not in my backyard’-reflex leeft ook in deze context. Het gevolg is dat er procedures 

lopen die voor de Raad van State zullen worden beslecht. Een en ander leidt tot vertragingen.  

Een andersoortig heikel probleem, samenhangend met de huidige financiële en budgettaire crisis in ons land is het feit dat Justitie de zelfstandige zorgverleners niet 

meer kan betalen. Honderden zorgverleners zitten al een half jaar zonder inkomen omdat de regering de uitgaven bevriest. Zowat 300 tandartsen, psychiaters en 

therapeuten die op zelfstandige basis gezondheidsdiensten in de gevangenissen leveren, wachten sinds juni 2012 op hun centen. Ook gerechtstolken en vertalers aan 
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de gerechtshoven trokken aan de alarmbel. Minister Turtelboom erkent dat de facturen sinds juli niet meer betaald zijn. Voor 2012 bedraagt het tekort 3 miljoen 

euro. 

 Hoe moeten de nieuwe gevangenissen eruitzien? 

N.a.v. het lustrum van De Rode Antraciet werd op 29 oktober 2009 een symposium georganiseerd ‘De gevangenis van de 21ste eeuw’. We wilden met De Rode 

Antraciet inspelen op de aankondiging van ‘nieuwbouw’ van gevangenissen. Het leek ons zinvol om als ‘gebruiker van de gevangenissen’ (onze hulp- en 

dienstverlening aan gedetineerden op vlak van cultuur en sport wordt aangeboden in gevangenissen) het debat te openen over hoe we die nieuwe gevangenissen 

zien. En we wilden iedereen uitnodigen om mee van gedachten te wisselen.  

Hoe moeten deze nieuwe gevangenissen geconcipieerd worden? En zullen de Gemeenschappen en Gewesten ernstig betrokken worden bij het concipiëren en 

plannen van de nieuwe gevangenissen? Zij zullen immers een belangrijk deel van wat in de gevangenis gebeurt, het verder humaniseren van de context, het 

voorbereiden van de gedetineerden op hun re-integratie, enz. moeten waar maken in die gevangenissen. Daartoe zijn leslokalen, ateliers, fitnessruimtes, 

ontspanningslokalen, vergaderruimtes, plaats voor een bibliotheek enz. nodig… 

De gevangenis van de 19de eeuw had een welbepaalde visie op straffen: individuele afzondering om kans te geven tot bezinning en dit binnen een gecontroleerd en 

beveiligd systeem. Een onderwijzer leerde lezen, schrijven en rekenen en de aalmoezenier deed warme morele oproepen tot bekering. Gedetineerden mochten 

elkaar niet zien of spreken. Tijdens misvieringen zat men in een houten hok, zodat men alleen de priester zag. Voor verplaatsingen werd een kap over het hoofd 

getrokken. Nu, in de eenentwintigste eeuw worden er in de Basiswet andere doelstellingen naar voor geschoven: rehabilitatie van de gedetineerde, voorbereiding van 

de re-integratie in de samenleving, herstel tussen dader, slachtoffer en samenleving. Normalisering en responsabilisering zijn leidende principes. Voorzieningen voor 

de vrije burger moeten ook binnengebracht worden in de gevangenis. Dit alles veronderstelt een heel andere gevangenis dan de gevangenissen van de 19de eeuw, 

zoals we deze kennen. Er moet systematisch gewerkt worden aan de transformatie van deze gevangenissen (individuele opsluiting ter bezinning) naar een 

hedendaags concept (centra voor heroriëntatie naar een nieuwe start in de samenleving). Net zoals de gevangenissen van de 19de eeuw de in stenen gestolde visie van 

die tijd vertolkten, zou een nieuwe visie zoals uitgeschreven in de Basiswet tot een nieuw gevangenisconcept moeten leiden. Wat is dan die nieuwe visie? In de 21ste 

eeuw hebben we een re-integratieve gevangenis nodig, gericht op de buitenwereld, op wederkerig herstel, zowel van het slachtoffer als van de gedetineerde, een 

gevangenis waar gedetineerden begeleid worden naar een nieuwe start in de samenleving buiten de criminaliteit.  

Het symposium was een groot succes. Ook de samenwerking met ‘Orde van de dag’, het vaktijdschrift over politie- en justitie-kwesties, met een themanummer over 

‘De gevangenis van de 21ste eeuw’ (dec 2009) was zinvol. De discussie die De Rode Antraciet op het symposium wilde aanzwengelen werd ook uitgebreid behandeld 

in dit tijdschrift. 
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Intussen nam de Koning Boudewijn Stichting de fakkel over. Over de nieuwe gevangenissen en of deze nu al dan niet een architecturale vertolking zullen worden 

van de Basiswet Gevangeniswezen werden 6 focus-gesprekken georganiseerd in het voorjaar van 2011. Het resultaat werd overhandigd worden aan de Minister van 

Justitie.  

Ook is er in de schoot van de Liga voor Mensenrechten een ‘Stuurgroep Gedifferentieerde Strafuitvoering’ actief, met de bedoeling een nieuwe vorm van 

strafuitvoering voor de toekomst uit te tekenen. Het project ‘De Huizen’ schetst een toekomstperspectief om detentie niet in grootschalige al dan niet moderne 

Ducpétiaux gevangenissen op te bergen, maar in huizen te laten verblijven, dicht bij de samenleving en in een waaier met een ‘gedifferentieerde’ aanpak per huis. 

 Intrede van ‘zorgteams’ in gevangenissen met geïnterneerdenafdelingen 

In gevangenissen met geïnterneerden werden in de voorbije beleidsperiode ‘zorgteams’ geïnstalleerd. Multidisciplinaire teams die de zorg over geïnterneerden, die 

eigenlijk niet in gevangenissen thuis horen, op zich nemen. Vaak zijn deze zorgteams goede gesprekspartners voor het aanbod van De Rode Antraciet: voor de 

vleugels met geïnterneerden wordt De Rode Antraciet gevraagd om een vormingsaanbod, een sportaanbod of een sociaal cultureel aanbod te voorzien. De 

zorgteams zorgen zo hier en daar voor de ‘toeleiding’ van en naar De Rode Antraciet vzw-initiatieven. 

 Herstelconsulenten worden ‘attachés van de directie’ 

Onder Minister van Justitie Verwilghen deden herstelconsulenten hun intrede in gevangenissen. Ook zij waren goede partners om herstelgerichte activiteiten in de 

steigers te zetten. De nieuwe taakomschrijving van de ‘attachés’ blijft nog wel ‘aandacht voor een herstelgerichte detentie’ wakker houden, maar de vele nieuwe 

taken voor deze directieleden maakt dat de vraag naar ‘herstelgerichte activiteiten’ daalt of zelfs wegdeemstert.  

 Bestrijding van de overbevolking: huur van een Penitentiaire Inrichting in Tilburg Nederland 

In afwachting van de nieuwe infrastructuur en om de acute overbevolking in de Belgische gevangenissen te bestrijden zijn al vele recepten uitgeprobeerd: renoveren, 

introductie en verbreding van alternatieve straffen, de elektronische enkelband…  

Eind 2009 werd nog een originele oplossing bedacht: de huur van een gevangenis bij de Noorderburen. Dit plan vond zijn neerslag in een Verdrag tussen Nederland 

en België. Begin 2010 werd de uitvoering van Belgische gevangenisstraffen op Nederlands grondgebied aangevat, en wel in de Penitentiaire Inrichting (PI) van 

Tilburg, net over de grens. In eerste instantie werden 500 veroordeelden vanuit Belgische gevangenissen overgebracht, later nog eens 150. In de zomer van 2012 

verlengde Minister van Justitie Annemie Turtelboom deze overeenkomst tot eind 2013 (31 december 2013). 

Dit betekent dat in Tilburg een groep Belgische gedetineerden verblijft, met de omvang van een grote Belgische gevangenis.  
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Dit ‘buitenlands’ verblijf is voor de betrokkenen niet evident: over de landsgrenzen voelt men zich nog meer afgesloten van familie en vrienden. Leertrajecten of 

opleidingen waarin men betrokken was moeten soms afgebroken worden. Voorlopig blijft de hulp- en dienstverlening voor deze groep gedetineerden zeer beperkt, 

ook De Rode Antraciet kan er geen activiteiten aanbieden. 

 Stijging van de gevangenispopulatie 

Intussen blijkt dat in februari 2011 de Belgische gevangenispopulatie voor het eerst de drempel van de elf duizend gedetineerden overschreed. Uit cijfers van het 

Ministerie van Justitie blijkt dat er van dat aantal 4816 zijn, die niet over de Belgische nationaliteit beschikken. Ongeveer 43 procent van de gevangenispopulatie is 

dus van vreemde herkomst. Begin  november 2012 zijn er 11 107 gedetineerden in de Belgische gevangenissen. De capaciteit luidt: 8 930 plaatsen. 

 Verharding van het maatschappelijk klimaat t.a.v. daders en een zekere polarisering tussen daders en slachtoffers 

Tijdens de zomer van 2012 werd bekend gemaakt dat Michèle Martin voorwaardelijk zou vrij komen en een onderkomen had gevonden in het klooster van de Arme 

Klaren in Malonne. Dit leidde tot een volkse protestbeweging tegen deze voorwaardelijke invrijheidstelling. Justitie slaagde er niet in de logica achter deze beslissing 

uit te leggen en te verduidelijken. Minister van justitie Annemie Turtelboom beloofde een de wet op de voorwaardelijke invrijheidstelling te verstrengen (niet na het 

uitzitten van een derde van de straf, maar pas na de helft van de straf – en voor recidivisten na drie vierde van de straf - zou voorwaardelijke invrijheidstelling 

mogelijk worden). Ook het vertoog over ‘niet samendrukbare straffen’ kreeg weer de wind in de zeilen in de media. Zeldzaam waren de artikels waarin geduid werd 

dat dit een uitholling betekent van de wet op de strafuitvoeringsrechtbanken, gestemd na de zaak Dutroux. Niet een automatisme maar een multidisciplinaire jury 

zou vanaf nu beslissen over de strafuitvoering, na een precieze inschatting van mogelijke risico’s. 

Waarnemers hebben geconstateerd dat er een verschil bestaat tussen de Belgische reactie op beslissingen van Justitie versus de reactie van de bevolking van 

Noorwegen, waar het proces liep tegen Anders Breivik, verantwoordelijk voor een bomaanslag in Oslo met 8 doden en een massamoord op een politiek 

jongerenkamp op een eiland in de buurt van Oslo, waarbij 69 adolescenten het leven lieten. De Noorse bevolking heeft vertrouwen in haar justitie en accepteert het 

oordeel van de rechter. Het vertrouwen in Justitie in ons land staat op een erg laag pitje. 

 Campagne van Bond Zonder Naam: “Kurt, 7 jaar in de gevangenis, levenslang papa”. 

Een mooie campagne van Bond Zonder Naam in 2011/2012, ondersteund door bekende Vlamingen en een mooi spotje in de bioscopen, probeerde aandacht te 

vragen voor het feit dat er een mens schuilt achter elke gedetineerde, en dat het aanhalen van familiebanden en een betere begeleiding en omkadering van 

gedetineerden een beter antwoord is op de mogelijkheid tot herval, dan een alsmaar meer punitief justitieel beleid. 
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 2.2.3. Belangrijke keuzes van de voorbije beleidsperiode: VLAAMSE OVERHEID 

 

 Een nieuwe decretale inbedding én een nieuw project voor De Rode Antraciet 

De Rode Antraciet vzw werd tot eind 2007 erkend en gesubsidieerd als vormingsinstelling voor gedetineerden via het decreet betreffende het sociaal-cultureel 

volwassenenwerk van 4 april 2003 (art. 36). Sinds 2008 wordt De Rode Antraciet gesubsidieerd door het ‘decreet houdende flankerende en stimulerende 

maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport’ van 18 januari 2008, het zogenaamde participatiedecreet, om de socio-culturele en 

sportieve participatie van gedetineerden te realiseren en te bevorderen. 

Tijdens de eerste jaren van het participatiedecreet ressorteerden ‘cultuur’ en ‘sport’ onder dezelfde minister. Momenteel, door herschikkingen in de Vlaamse 

regering, zijn de bevoegdheden cultuur en sport in handen van twee verschillende ministers met elk hun eigen verwachtingen en ambities die voor organisaties die 

via het participatiedecreet gesubsidieerd worden, moeten samenvloeien.  

Een derde minister, de minister van Welzijn, subsidieert sinds 2008 een nieuw vormingsaanbod van De Rode Antraciet vzw, namelijk: “Slachtoffer in Beeld - in 

detentie”. Na enige discussie op Vlaams niveau, werd gevraagd aan De Rode Antraciet om het vormingspakket ‘Slachtoffer in Beeld - in detentie’ toe te voegen aan 

het vormingsaanbod van De Rode Antraciet, een herstelgericht vormingsaanbod met het doel om bij daders in gevangenissen de empathie voor slachtoffers te 

verhogen: kennis en inzicht in slachtofferschap, inlevingsvermogen naar slachtoffers vergroten en verantwoordelijkheid opnemen. 

 Gevangenisbibliotheekwerk 

Ook in het kader van het participatiedecreet werden er in 2009 met die gemeenten, met een gevangenis op hun grondgebied, convenanten afgesloten om de 

reguliere bibliotheekwerking ook voor gedetineerden mogelijk te maken. Medewerkers van de lokale bibliotheek ondersteunen de gevangenisbibliotheekwerking. De 

Rode Antraciet engageert zich om een ‘collega-groep medewerkers gevangenisbibliotheken’ op geregelde tijdstippen bij elkaar te brengen voor ervaringsuitwisseling 

en deskundigheidsbevordering. De Rode Antraciet staat ook in voor de ondersteuning van de gevangenisbibliotheken betreffende collectievormingen en organiseert 

en faciliteert leesbevorderende activiteiten. 

 Uitbreiding van het ‘strategisch plan’ naar alle gevangenissen 

In de voorbije beleidsperiode was een erg belangrijk moment de beslissing om in 2008 ‘het strategisch plan inzake hulp- en dienstverlening aan gedetineerden’ in te 

voeren in alle gevangenissen in Vlaanderen en Brussel. Dit houdt in dat in alle gevangenissen een beleidsmedewerker werd tewerkgesteld. De beleidsmedewerkers 

coördineren in de gevangenissen het aanbod van de Vlaamse actoren, en overleggen met de directies van Justitie. Ook investeerde de Vlaamse overheid extra in het 
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algemeen welzijnswerk, zodat de diensten Justitieel welzijnswerk in alle gevangenissen de opdrachten van ‘trajectbegeleiding’ en ‘organisatieondersteuning’ konden 

uitbouwen. Trajectbegeleiders staan in voor de individuele begeleiding van de gedetineerde met betrekking tot zijn hulp- en dienstverleningstraject en dit in 

samenwerking met de verschillende hulp- en dienstverlenende en justitiële actoren. Organisatieondersteuners staan in voor een degelijke organisatorische 

onderbouwing van de globale Vlaamse hulp- en dienstverlening. 

Naast deze ‘sleutelfiguren’ zijn nog andere actoren betrokken bij gevangenissen: 

- In twee gevangenissen waar geïnterneerden verblijven (Gent en Merksplas) hebben centra voor personen met een handicap een werking uitgebouwd, met 

name Centrum Obra in de gevangenis van Gent en ’t Zwart Goor in de gevangenis van Merksplas. 

- Midden 2008 zijn extra middelen ter waarde van 16 voltijdse equivalenten toegekend aan de Centra Geestelijke Gezondheidszorg. Deze bijkomende 

personeelskrachten staan in voor de hulpverlening aan (ex-)gedetineerden met ernstige psychische problemen. 

- In alle gevangenissen wordt onderwijs aangeboden. Artikel 75 van het decreet op het volwassenenonderwijs van 15 juni 2007 stelt dat het consortium 

volwassenenonderwijs instaat voor de coördinatie en ondersteuning van de centra basiseducatie en volwassenenonderwijs bij de uitwerking van een 

onderwijs- en vormingsbeleid voor gedetineerden, de organisatie van detectie van de onderwijs- en vormingsbehoeften van gedetineerden en de begeleiding 

van hun onderwijstraject. Om deze opdracht te vervullen kreeg elk consortium op wiens grondgebied zich een strafinstelling bevindt, een 

onderwijscoördinator ter beschikking. 

- De VDAB heeft een opdracht op het domein van de arbeidstoeleiding van gedetineerden. Onder arbeidstoeleiding worden alle mogelijke activiteiten en 

maatregelen verstaan die tijdens de detentie ontplooid kunnen worden om de tewerkstelling van gedetineerden na hun vrijlating te bevorderen, waaronder 

beroepsopleiding. Detentieconsulenten zorgen voor de VDAB-dienstverlening in de gevangenis en helpen gedetineerden tijdens deze periode op weg naar 

een gepaste job na hun vrijlating.  

 Een Vlaamse Stuurgroep 

De implementatie van het strategisch plan wordt opgevolgd door een Vlaamse Stuurgroep. Deze is samengesteld uit kabinetsleden, medewerkers van de 

administraties en van ondersteuningsstructuren. De Vlaamse Stuurgroep heeft als doel de uitvoering van het strategisch plan op te volgen, bij te sturen en adviezen 

te formuleren naar de bevoegde ministers. De directie van De Rode Antraciet is vertegenwoordigd in deze Stuurgroep. 

 Externe evaluatie ‘strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden’: er is nood aan een nieuw regelgevend kader 
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In 2007 en 2008 vond een externe evaluatie van het strategisch plan plaats. In juni 2008 werden dertig beleidsaanbevelingen geformuleerd. Op initiatief van de 

coördinerende minister werd een aparte werkgroep opgericht, die zich over deze aanbevelingen heeft gebogen. Op basis van deze externe evaluatie concludeerde de 

Vlaamse Stuurgroep dat de samenwerkingsprincipes uit het strategisch plan dienen verankerd te worden in een passend regelgevend kader. 

De Vlaamse regering heeft dan ook in haar regeerakkoord gesteld dat er een decreet moet worden uitgewerkt over de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, 

gekoppeld aan een nieuw samenwerkingsakkoord met de federale staat over de zorg voor gedetineerden.  

De eerste tien jaar, de pioniersjaren, van het strategisch plan liggen achter de rug. Het is belangrijk dat er nu een regelgevend kader, een decreet voor de hulp- en 

dienstverlening aan gedetineerden, wordt geschreven en goedgekeurd. De samenwerkingsprincipes voor de organisatie van de hulp- en dienstverlening kunnen zo 

worden verankerd. Daarbij moet voldoende aandacht gaan naar de noodzaak om de inhoud van de hulp- en dienstverlening flexibel te kunnen aanpassen aan de 

wijzigende noden en aan ontwikkelingen op de werkvloer in de gevangenissen en in de sectoren die inzetten op hulp- en dienstverlening. 

2.2.4. Het lokale niveau: steden, gemeenten, provincies 

 

Ook op dit niveau groeide de betrokkenheid op gevangenissen en de bewoners van gevangenissen. Het gevangenisbibliotheekwerk kan tegenwoordig rekenen op 

medewerkers van de lokale bibliotheken om de gevangenisbibliotheken uit te bouwen, en op een bijdrage vanuit de provincies.  

Ook om ‘sport en beweging’ binnen te brengen in gevangenissen dienen zich kansen aan om via sportclubs (vrijwilligers uit sportclubs van volleybal, badminton, 

tafeltennis, voetbal e.a.…) sportieve activiteiten in gevangenissen te realiseren. Via het decreet ‘Sport voor Allen ‘ worden steden en gemeenten gestimuleerd om een 

gemeentelijk sportbeleid te ontwikkelen, waarbij er ook aandacht moet zijn voor specifieke doelgroepen. Deze ontwikkelingen creëren een aantal mogelijkheden tot 

convergentie.  

2.2.5. Werken binnen gevangenismuren 

 

In de vier grote paragrafen hierboven werd de ‘brede omgeving’ geschetst waarbinnen medewerkers van De Rode Antraciet werken: Europese programma’s, de 

wettelijke kaders op federaal en Vlaams niveau, het lokale niveau… Maar hoe is het voor een medewerker van De Rode Antraciet op de werkvloer van een 

gevangenis? Niet altijd even eenvoudig…  

Vormingswerkers, sociaal-culturele werkers en sportfunctionarissen hebben een welbepaalde betrokkenheid en een zeker belang, namelijk kansen tot ontplooiing of 

beweging bieden aan gedetineerden.  
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Het penitentiair kader heeft de opdracht ook een ander belang te behartigen: de veiligheid mag niet in het gedrang komen. Risico’s moeten worden vermeden. 

Deze beide logica’s botsen af en toe… 

Wat zijn de specifieke omstandigheden waarmee medewerkers van De Rode Antraciet dienen rekening te houden? We zetten hieronder enkele moeilijke 

omstandigheden op een rijtje.  

Er zijn echter grote verschillen in de diverse gevangenissen. Het klimaat verschilt van gevangenis tot gevangenis. In sommige gevangenissen kan De Rode Antraciet 

rekenen op de onmisbare steun van de gevangenisdirectie en op de goodwill en bereidheid van het penitentiair personeel. In andere gevangenissen verloopt de 

samenwerking om verschillende redenen veel moeizamer.  

 Veiligheid is in de gevangenis de hoofdbekommernis. Het al dan niet doorgang vinden van activiteiten is dan ook sterk afhankelijk van de inschatting die 

gevangenisdirecties maken in verband met de mogelijke impact op de veiligheid. 

 De gevangenisinfrastructuur in de 19de eeuwse Ducpétiaux-gevangenissen belemmert het cursusverloop. Leslokalen zijn schaars. Er is soms ook geen 

toiletinfrastructuur in de buurt van het leslokaal: een sessie van 3 u. moeten geven, zonder dat er toegang tot een WC is, komt voor…  

 Het gebruik van (soms gewone, vanzelfsprekende) materialen moet ook de veiligheidstoets doorstaan. Het bepaalt soms of activiteiten al dan niet kunnen 

plaats hebben. 

 Gevangenisdirecties leven soms op gespannen voet met syndicale organisaties. Men gaat dus behoedzaam om met activiteiten die het aantal ‘bewegingen’ 

in de gevangenissen doen toenemen. Vandaar dat men soms geneigd is het aantal activiteiten (dus bewegingen) te beperken Zeker in overbevolkte 

gevangenissen is dit aan de orde.  

 Penitentiaire bewakingsassistenten (pba’s) zijn niet altijd overtuigd van het nut en de zinvolheid van activiteiten en spelen dan zeker geen faciliterende 

rol t.a.v. de programma’s en t.a.v. de deelnemers.  

 Er is een groot verloop wat betreft het personeel in een gevangenis. Dit betekent dat het onderhandelen over de bewegingsruimte voor Vlaamse actoren in 

een gevangenis telkens volledig overgedaan dient te worden. Medewerkers van de Vlaamse Gemeenschap moeten dus erg flexibel zijn, en zich steeds 

aanpassen.  

 Zeker in een arresthuis worden tijdens een activiteit/cursus gedetineerden opgeroepen voor een gesprek met de directie, de advocaat, een medisch 

onderzoek, enz. In een arresthuis is de kans groot dat een deel van de cursusgroep niet blijft tot de laatste sessie: men wordt getransfereerd of komt vrij. 



34 

 

 Soms is de groep deelnemers kwetsbaar, te weinig gemotiveerd. Bij slecht nieuws (advocaat, thuis) blijft men op bed liggen, i.p.v. naar de activiteit te 

komen. Er is op dat ogenblik geen stimulerende of motiverende omgeving om hen aan te moedigen toch aan een activiteit deel te nemen. 

 Tot slot: hier en daar worden protocollen geschreven door de vakorganisaties van penitentiaire bewakingsassistenten om welbepaalde aanbiedingen te 

verbieden. Daartegenover staan aanbieders van activiteiten machteloos. 

Dit alles maakt het werk van De Rode Antraciet in de gevangenis kwetsbaar. Het is voor de organisatie niet evident haar weerbaarheid te vergroten als kleine partner 

in een groot geheel. 

In de voortgangsrapporten zal De Rode Antraciet een overzicht weergeven van de verschillende syndicale acties (tijdelijke stakingen en permanente protocollen) die 

(in het afgelopen jaar) het werken in de verschillende gevangenissen bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken. Het afgesloten protocol in de gevangenis van 

Antwerpen bijvoorbeeld verbiedt culturele groepsactiviteiten op de mannenafdeling, waardoor De Rode Antraciet in deze gevangenis geen volwaardig 

cultuuraanbod kan ontplooien. In andere gevangenissen zijn er verschillende stakingen, sommigen op voorhand aangekondigd, andere niet. Bij niet of slechts kort 

op voorhand aangekondigde stakingen is het quasi onmogelijk om de geplande activiteiten elders te laten doorgaan, dat heeft uiteraard zijn gevolgen voor niet 

gepresteerde uren. Zeker wanneer De Rode Antraciet voor haar activiteiten samenwerkt met andere partners, zijn de gevolgen groot en wordt de bereidheid van die 

andere organisaties om ook in de toekomst mee te werken hierdoor negatief beïnvloed. Flexibel inspelen op stakingen wordt steeds nagestreefd maar is dus niet 

altijd mogelijk. Het overzicht van de stakingen baseren we op de registratie ervan door de beleidsmedewerkers. 

2.3. Tot slot 

 

De omgeving van De Rode Antraciet is de laatste jaren behoorlijk veranderd. Allerlei overheden en organisaties zijn penitentiaire instellingen gaan erkennen en 

herkennen als een deel van de samenleving dat aandacht verdient. Zowel beleidsmatig als op de werkvloer zijn er grote inspanningen gebeurd om kleine stappen te 

zetten in de richting van een meer humane detentie. De veralgemening van het strategisch plan om hulp- en dienstverlening voor alle gedetineerden toegankelijk te 

maken is daarin wellicht voor onze organisatie de belangrijkste contextfactor. Het participatiedecreet maakt het werk de facto mogelijk. De basiswet betreffende 

detentie is dan misschien nog niet volledig operationeel, hij fungeert steeds meer en meer als een referentiepunt om ontwikkelingen betreffende detentie te 

beoordelen. Ondanks de moeilijke werkomstandigheden in de gevangenis, stellen we ook vast dat in vele gevangenissen voorwaarden worden gecreëerd om 

gedetineerden te laten participeren aan culturele, educatieve en sportactiviteiten. Gevangenissen maken heel wat activiteiten mogelijk door activiteiten te financieren, 

personeel beschikbaar te stellen voor ondersteuning of accommodatie te voorzien. 
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3. VAN BELEIDSPERIODE 2008-2011 naar DE BELEIDSPERIODE 2012-2016 

3.1. SWOT – ANALYSE: sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen 

 
Op 13 september 2010 maakte de Rode Antraciet de volgende SWOT analyse op basis van onderstaand gekend schema. Deze SWOT analyse wordt steeds 
bijgestuurd op basis van nieuwe ontwikkelingen en beleidskeuzes. 
 

 Grootste kansen Grootste bedreigingen 

Belangrijkste sterktes Investeer Verdedig 

Belangrijkste zwaktes Beslis Schadebeheersing 

 

3.1.1. Belangrijkste sterktes 

 
Wat betreft onze medewerkers: 
De Rode Antraciet heeft een team van gemotiveerde en ervaren medewerkers. Sinds het ontstaan van De Rode Antraciet en soms zelfs van jaren daarvoor is er 
expertise opgebouwd over het werken met gedetineerden in de gevangeniscontext. Er is een grote continuïteit in het medewerkersbestand, dat verschillende 
competenties bevat: sociaal-culturele werkers, criminologen, psychologen, sociologen, filosofen, godsdienstwetenschappers, licentiaten en regenten sport… Aan 
deskundigheidsbevordering wordt permanent gewerkt via VTO-activiteiten en via regelmatige intervisie-sessies. 
 
Wat betreft ons aanbod: 
We zijn actief in alle Vlaamse en Brusselse gevangenissen. Ons aanbod is divers: sport en beweging, SCW, gespecialiseerd vormingsaanbod. Dit aanbod is gericht op 
alle (categorieën van) gedetineerden én het kader van Justitie en Vlaamse actoren. Het is kwalitatief hoogstaand en waar mogelijk herstelgericht. 
Door onze werking hebben we sterke samenwerkingsverbanden met externe organisaties rond lokale projecten opgebouwd. 

 
Wat betreft ons ‘netwerk’: 
Dit is op het lokaal vlak, in en rond de gevangenis, sterk uitgebouwd. 
Bovenlokaal zijn we een vaste partner voor Justitie, de Vlaamse gemeenschap en de sport- en cultuursector. 
Het thema detentie is opgenomen binnen de werking van de regionale volkshogescholen Vormingplus. 
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Zowel voor sport als voor cultuur investeren we permanent in het zoeken van andere, lokale en bovenlokale actoren om hiermee samenwerkingsverbanden aan te 
gaan en als dusdanig het aanbod voor gedetineerden uit te breiden en te diversifiëren.  
Via onze internationale ‘leerpartnerschappen’ bouwen we een internationaal netwerk uit. 
Doordat we actief zijn in alle gevangenissen, verzorgen we een soort van brugfunctie tussen de diverse werkvloeren. 
 
Wat betreft onze maatschappelijke betrokkenheid betreffende detentie: 
We leveren via onze inspiratiedagen (Fitness tussen muren; over gevangenisbibliotheekwerk; de Wow-factor over sociaal-artistieke projecten, het belang van familie 
van gedetineerden, de gevangenis van de 21ste eeuw) veel inhoudelijke input aan debatten en praktijken. 
Onze visie op de gevangenis van de 21ste eeuw kende veel weerklank op diverse niveaus en in diverse media. 
 
Public relations: 
De Rode Antraciet vzw maakte een sterke voorstellingsbrochure editie 2010. 
Wij zijn het ‘vlaggenschip’ voor gedetineerden, het eerste aanspreekpunt voor niet-formele educatie en sport binnen deze context. 
We hebben een goede naambekendheid zowel bij gedetineerden als bij de penitentiaire context. 
We worden gevraagd om artikelen te schrijven over ons werk en over de gevangeniscontext. We worden regelmatig geconsulteerd en vermeld voor onze expertise. 
Onze huisstijl en logo zijn een ‘sterk merk’. 
 
Organisatie(cultuur): 
We beschouwen ons als een ‘lerende organisatie’, en organiseren onszelf als dusdanig: open communicatie, VTO-activiteiten, uitwisseling op teamdagen,... 
We passen op een correcte wijze wetgeving i.v.m. vzw en personeel toe. 

 
Financieel: 
We zijn financieel gezond dankzij verstandig financieel beleid. 
We boren een diversiteit aan subsidiëringsbronnen aan: de Vlaamse gemeenschap (Cultuur, Sport, Welzijn), Provincies, sponsoring.  
 
Wettelijk kader: 
We hebben een mandaat van de Vlaamse overheid en worden gesubsidieerd om ons aanbod sociaal-cultureel werk en sport te helpen realiseren in alle Vlaamse en 
Brusselse gevangenissen. 
 
Visie(ontwikkeling): 
Er is continu aandacht voor visieontwikkeling. 
We hebben een sterk uitgesproken visie op gevangenissen van de 21ste eeuw. 
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3.1.2. Grootste kansen 

 
Niveau aanbod: 
Onze organisatie is een aantrekkelijke partner voor justitiële actoren en voor aanleunende partners of instellingen. 
Tijdens evaluaties geven gedetineerden positieve feedback op ons aanbod. 
We experimenteren met “Oscar” als instrument voor de ‘erkenning van verworven competenties’, ook binnen detentie. 
 
Maatschappelijke invalshoek: 
Er is veel media-aandacht voor de penitentiaire context en onze doelgroep van gedetineerden. 
De onderwijswereld is sterk geïnteresseerd in samenwerking via stages, projectgroepen en onderzoek, waar we met De Rode Antraciet veelvuldig aan participeren 
De aandacht voor de dimensie van slachtoffers stijgt. 
 
Wettelijk kader: 
Het Strategisch Plan is geïmplementeerd in alle Vlaamse gevangenissen en er wordt gewerkt aan een decretaal kader. 
We werken vanuit 3 beleidsdomeinen: Cultuur, Sport en Welzijn. 
We krijgen relatief veel inhoudelijke vrijheid om onze werking uit te bouwen. 
 
Justitiële context: 
De plannen vanuit de FOD Justitie en de Regie der Gebouwen voor nieuwbouw en aanpassingswerken aan de gevangenissen is ambitieus. Er komen nieuwe 
gevangenissen, met mogelijks een meer aangepaste en uitgeruste infrastructuur, ook voor sport en sociaal-cultureel werk. 
Er is een stevig draagvlak tussen onze organisatie en de lokale directeurs van gevangenissen. 
Er zijn actieve zorgteams als partner binnen gevangenissen. 
 
Netwerking: 
Er is veel vraag naar onze expertise vanuit onze invalshoek. 
We zijn een organisatie, die vaak aangesproken wordt. 
We hebben een uitgebouwd internationaal netwerk. 
We hebben ervaringen met diverse (internationale) fondsen. 
Gemeentelijke en provinciale overheden vertonen recent meer interesse en betrokkenheid voor ons werkveld. 
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3.1.3. Belangrijkste zwaktes: 

 
Niveau aanbod: 
We zijn nog te weinig actief rond de sociale context van gedetineerden. 
Procentueel hebben we een relatief klein bereik van gedetineerden. 
 
Public Relations: 
Onze website is beperkt als informatiekanaal en kan beter uitgebouwd worden. 
Er schort wat aan onze PR-werking: met belangrijke successen treden we onvoldoende naar buiten. 
We zijn soms te bescheiden over onze resultaten en projecten. 
 
Combinatie van invalshoeken: 
We hebben een te klein team om al onze opdrachten te kunnen realiseren in alle Vlaamse gevangenissen. 
 
Justitiële context: 
De afstand tussen DG EPI en De Rode Antraciet is groter geworden. We hebben met De Rode Antraciet slechts een beperkte en vaak onrechtstreekse kans om 
mee te praten op het niveau van de bovenlokale werkgroep Justitie – Vlaamse Gemeenschap. 
De gedetineerdenpopulatie blijft groeien: recent werd in kranten gemeld dat er meer dan 11 000 gedetineerden in België opgesloten zitten. (Ook het verblijf van 650 
Vlaamse gedetineerden in een Tilburgse gevangenis, maakt dat deze voor De Rode Antraciet uit het vizier verdwijnen…). 
 
Organisatie(cultuur): 
We hebben een ondoorzichtige beslissingsstructuur. 
Moeten werken met ‘decentrale werkplekken’ over heel Vlaanderen, bemoeilijkt het overzicht en het gevoel van eenheid. 
Het gebruik van internet, extranet en nieuwe media voor de interne communicatie gebeurt niet altijd efficiënt en effectief. 
Het leiderschap in onze organisatie is onduidelijk. 
Het is moeilijk om deadlines te bepalen en te halen, prioriteiten te leggen en planmatig te werken. 
 
Niveau medewerkers: 
Er is een versnippering van krachten. 
Door de gebrekkige interne communicatie geraakt de juiste informatie niet altijd bij de juiste persoon. 
De mate van verantwoordelijkheid voor de individuele job, stemt niet overeen met de mate van verantwoordelijkheid van elke medewerker voor het geheel. 
VTO-effecten, wat mensen leerden op bijscholingsmomenten, wordt te weinig of te weinig zichtbaar gedeeld. 
Er is in de organisatie geen echte feedbackcultuur. 
Diversiteit is een weerbarstige uitdaging binnen de organisatie, het team en de Raad van Bestuur. 
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3.1.4. Grootste bedreigingen 

 
Vlaamse context: 
Er bestaat een overlapping tussen ons profiel van sociaal cultureel werker en dat van de beleidsmedewerker en de organisatie-ondersteuner. 
Autonome vzw’s of diensten werken ieder aan de hulp- en dienstverlening binnen de gevangenissen: samenwerking is niet vanzelfsprekend. 
De Vlaamse actoren en het Vlaamse beleid hebben een zwakke positie t.o.v. het federale Justitie. 
De sector kent een groot personeelsverloop waardoor uitgebouwde contacten met medewerkers van de Vlaamse Gemeenschap steeds vernieuwd dienen te worden. 
 
Wettelijk kader: 
De evaluatie van het participatiedecreet is in aantocht. De evaluatie is er deels gekomen omwille van twijfels in sommige hoeken over de meerwaarde van het 
participatiedecreet. Daarnaast is de inhoudelijke bevoegdheid voor de werking van De Rode Antraciet vzw inmiddels gesplitst over verschillende vakministers. 
 
Netwerking: 
Door de verschuiving naar het participatiedecreet, dreigt de voeling met de ontwikkeling in de sectoren cultuur en sport te verminderen. Zo is onder meer de 
ondersteuning van Socius weggevallen.  
 
Financieel: 
Stagnatie van de middelen is feitelijke achteruitgang.  
Er zijn waarschijnlijk geen middelen voor uitbreiding van het team, wat nodig is om onze opdrachten in alle gevangenissen te kunnen vervullen. 
 
Doelgroep: 
De doelgroep van gedetineerden vertoont een aantal kenmerken die een optimale uitbouw van activiteiten bemoeilijkt: veel anderstaligen in Vlaamse gevangenissen, 
groot druggebruik binnen de populatie, de leefsituatie in detentie heeft een negatieve invloed op de motivatie van gedetineerden voor volgehouden deelname aan 
activiteiten. 
Daarenboven is er weinig onderzoek naar meting van effecten van de gevolgde activiteiten op de doelgroep. 
 
Maatschappelijke invalshoek: 
Er heerst een crisisgevoel als het over gevangenissen gaat; er is steeds slecht nieuws. 
De publieke opinie is zeer sceptisch over het strafrechtelijk beleid. Over het algemeen wordt er gepleit voor meer, langere en strengere straffen. Dat leidt tot een 
verharding van standpunten en laat weinig ruimte voor discussie betreffende humanisering en sociale re-integratie.  
Punitieve Justitie holt de mogelijkheden van rehabilitatie uit. 
Populisme en slogancultuur zijn de dominante communicatiestrategie van belangrijke maatschappelijke stakeholders. 



40 

 

De vraag wordt gesteld: ‘Is sociale inclusie wel mogelijk?’ 
Ons team is te klein om ook expliciet te werken aan beïnvloeding van de maatschappij. 
 
Justitiële context: 
Gebrekkige infrastructuur. 
Nieuwe gevangenissen dreigen gebouwd te worden volgens oude of verouderde modellen. 
Het effect van Tilburg grijpt in op trajecten van gedetineerden, die worden stopgezet door de overplaatsing. 
Er is nog steeds weerstand vanuit het penitentiair kader naar Vlaamse actoren. 

 In sommige gevangenissen leggen vakbondsacties ons werk regelmatig stil; 

 Het wegvallen van de functie van herstelconsulent binnen Justitie is jammer: herstelconsulenten waren aanspreekfiguren; 

 Rigide werking van Justitie; 

 Negatieve en bedrukte sfeer en leef- en werkklimaat binnen gevangenissen; 

 Justitie kent geen systeem van aanmoedigingspremies voor het volgen van vormingswerk; 

 De werkingsbudgetten van Justitie verminderen drastisch; 

 Justitie kent een andere managementstijl dan gehanteerd wordt binnen de Vlaamse overheid bv. op vlak van aansturing van medewerkers; 

 Justitie dreigt terug te plooien naar haar basistaak, nl. primaire veiligheid; 

 De planningsdruk en noodzaak aan overleg, maakt het uitvoeren van de basistaken soms moeilijk; 

 Er is gebrekkig toezicht op het reilen en zeilen van gevangenissen: commissies van toezicht werken met vrijwilligers en zonder budgetten; 

 De Basiswet werd tot op heden slechts zeer gedeeltelijk geïmplementeerd. 
 
 

3.2. SWOT-ANALYSE: investeer, verdedig, beslis, schadebeheersing 

 

3.2.1. Investeer 
 
Vanuit de sterkten van de organisatie en de aanwezige kansen in de omgeving, komen we tot volgende punten waarin we willen investeren in de nieuwe 
beleidsperiode: 
 

1. In een verdere uitbouw van het aanbod. 

 Behouden van de diversiteit van het aanbod: een stevige sportwerking, sociaal cultureel werk met dynamiserende projecten en een gespecialiseerd 
vormingsaanbod; 



41 

 

 Continu ontwikkelen, evalueren en vernieuwen van dit aanbod; 

 Met aandacht voor persoonlijke groei, sociale inclusie en herstel; 

 In de eerste plaats voor de doelgroep van gedetineerden, met aandacht voor de diversiteit van die doelgroep; 

 Waar mogelijk de sociale context van gedetineerden betrekken; 

 Continueren van het aanbod op vraag voor penitentiair kader en personeel Vlaamse Gemeenschap; 

 Verbreden van het aanbod door het toeleiden van externe actoren uit het werkveld cultuur en sport; 

 Zoeken naar meer en diverse inkomstenbronnen om verdere ontwikkeling te faciliteren. 
 

2. In medewerkers. 

 Verder uitwerken van een strategisch VTO-beleid; 

 Ruimte voor ervaringsuitwisseling en intervisie. 
 

3. In visie. 

 Permanent ontwikkelen, expliciteren en uitdragen van onze visie op verschillende niveaus; 

 Delen van onze visie en expertise met derden. 
 

4. In verankering van ons werk in de penitentiaire sector. 

 Verduidelijken van ons aanbod en de achterliggende visie naar de Vlaamse actoren in de gevangenissen en dit op lokaal en bovenlokaal niveau. 
Beoogd effect: een groter draagvlak creëren voor de werking van De Rode Antraciet; 

 Wegen op het nieuw te ontwikkelen samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en Justitie. Beoogd effect: meer mogelijkheden voor 
sociaal culturele projecten, het vormingswerk en de sportwerking door een betere afstemming;  

 Blijven investeren in positieve contacten met Justitie; 

 De ontwikkelingen van de plannen van FOD Justitie actief volgen en beïnvloeden via het Netwerk Samenleving en Detentie. Beoogd effect: 
aangepaste infrastructuur voor het werk van de Vlaamse Gemeenschap in de nieuwe gevangenissen. 

 
5. In communicatie en netwerking. 

 Verzorg PR naar de stakeholders en maak duidelijk waarin onze organisatie sterk is; 

 Investeer in beeldvorming naar de buitenwereld, o.a. via vernieuwing van de website; 

 Onderhoud inspirerende contacten met andere organisaties; 

 Blijf lokale, bovenlokale en internationale netwerken uitbouwen; 

 Implementeer Oscar. 
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3.2.2. Beslis 

 
Vanuit de zwakten van de organisatie en de aanwezige kansen, komen we tot volgende punten waarover we beslissingen nemen in de nieuwe beleidsperiode:  
 

1. Op het vlak van organisatie en personeel. 

 Beslissingsstructuur binnen de organisatie transparant maken en hanteerbaar door het uitwerken van procedures; 

 Uitwerken van een procedure om VTO-effecten te delen; 

 Prioriteiten stellen in het communicatieplan; 

 Uitwerking van de functieprofielen van de onderscheiden groepen van medewerkers. 
 

2 Op het vlak van organisatiecultuur. 

 Verbeteren van de organisatiecultuur: prioriteiten stellen, plannen en deadlines bepalen; 

 Een werkplan om elkaars werk te versterken. 
 

3 Op het vlak van aanbod en investering in de verschillende gevangenissen. 

 Hoe en in welke mate we actiever gaan werken met de sociale context van gedetineerden; 

 Bepalen van een zinvolle inzet van diverse personeelsleden in de gevangenissen; 

 Na een proefperiode: bepalen van een vrijwilligersbeleid voor de toekomst. 
 

3.2.3.  Verdedig 

 
Vanuit de ervaren bedreigingen zullen we ons engageren tot het verdedigen in de nieuwe beleidsperiode van volgende sterke punten van de organisatie: 
 

1. Onze krachtige en positieve visie t.a.v. maatschappij en Justitie; 
2. De meerwaarde van het werken met gedetineerden, een groep mensen die net als alle anderen moet kunnen groeien en leren. Ondersteunen van een 

positieve beeldvorming in de samenleving; 
3. Recht op humane detentie = implementatie Basiswet;  
4. Recht van gedetineerden op cultuur, vorming en sport; 
5. Onze medewerkers; 
6. De noodzakelijke randvoorwaarden vanuit Justitie voor een optimale werking van de actoren van de Vlaamse Gemeenschap in de gevangenissen; 
7. De functieprofielen van onze medewerkers in verhouding tot de functieprofielen van andere actoren in de gevangenis; 
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8. We verdedigen de werking van De Rode Antraciet als één organisatie met een aanbod dat uitgewerkt wordt in sport en sociaal cultureel werk (inclusief 
gespecialiseerd vormingswerk). Dit bekrachtigen we in onze missie, onze visie en in een sterk meerjarenbeleidsplan. 

 

3.2.4. Schadebeheersing  

 
Schadebeheersing is nodig bij enkele zwakke punten: 
 

1. Vermijd uitval van deelnemers bij activiteiten in gevangenissen: 

 Door te werken aan een gemotiveerde toeleiding door interne actoren; 

 Investeer in interactieve workshops met intermediairen; 

 Maak het engagement voor een activiteit of cursus bespreekbaar met gedetineerden tijdens intakegesprekken of bij de eerste sessie; 

 Attesten worden gegeven bij voldoende aanwezigheid. 
 

2. Voer het debat: participatie en inclusie zijn mogelijk; 
 

3. Ga voor kwaliteit maar houd je doelstellingen realistisch; 
 

4. Stagnatie van financiële middelen staat gelijk met achteruitgang van die middelen. Investeer in het zoeken naar nog meer en diverse inkomstenbronnen. 
 

3.3  NAAR GEACTUALISEERDE KRACHTLIJNEN VOOR 2012-2016 

 
Vanuit de beschrijving van de actuele werking, de omgevingsanalyse en deze SWOT-analyse formuleren we vervolgens de krachtlijnen voor het 
meerjarenbeleidsplan van 2012-2016 
 
1. Vanuit haar visie zal De Rode Antraciet het volledige aanbod naar gedetineerden en de penitentiaire context verder verdiepen en verbreden met het oog op 

persoonlijke ontwikkeling, sociale inclusie en herstel. 
De diversiteit van de doelgroep, de sociale context van gedetineerden en de toeleiding van externe actoren geven we hierbij extra aandacht. 
In het meerjarenbeleidsplan verwerken we dit op het niveau van de werkingspijlers. 
 

2. Permanent ontwikkelen, expliciteren en uitdragen van onze visie naar relevante actoren, om zo een groter draagvlak te creëren voor de werking van De Rode 
Antraciet.  
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3. De Rode Antraciet profileert zich op een duidelijke en professionele manier (naar haar partners en de brede buitenwereld). 
 
4. De Rode Antraciet investeert in positieve contacten met relevante overheden, enerzijds rond de optimale voorwaarden voor de werking van Vlaamse actoren in 

gevangenissen en anderzijds in het kader van de verdere uitbouw van een humane detentie. 
 
5. De Rode Antraciet investeert in de verdere uitbouw van lokale, bovenlokale en internationale netwerken om haar werking te versterken en te faciliteren.  
 
6. De zorg voor de medewerkers als belangrijkste kapitaal van de organisatie, is een blijvende prioriteit voor De Rode Antraciet. Hiervoor is een efficiënte en 

transparante organisatiestructuur alvast een vereiste. 
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4. DOELSTELLINGEN  
Strategische doelstelling 1 

De Rode Antraciet vzw realiseert een effectief en duurzaam cultuurbeleid in de Vlaamse gevangenissen met het oog op het verhogen van het 
aantal actieve gedetineerden op cultureel vlak. 

 

Operationele doelstellingen Indicatoren, acties en/of resultaten 

De Rode Antraciet creëert in de Vlaamse gevangenissen een draagvlak en 

ruimte voor cultuur door overleg, verdere uitbouw van haar netwerk en de 

ontwikkeling van haar aanbod. 

 

 De Rode Antraciet participeert aan de overlegvergaderingen met de 

Vlaamse beleidsmedewerkers en andere relevante actoren zowel binnen als 

buiten de gevangenissen (indicator: aantal vergaderingen); 

 De Rode Antraciet staat in voor de opmaak van een algemeen; 

cultuurbeleidsplan voor alle gevangenissen en voor een vertaalslag per 

gevangenis in functie van de mogelijkheden; 

 De Rode Antraciet bouwt haar netwerk verder uit met het oog op een 

breed cultuuraanbod; 

 De Rode Antraciet vzw engageert zich om stakeholders in gevangenissen 

continu te informeren over het cultuuraanbod; 

 De Rode Antraciet zet in de periode 2012-2014 tijdelijk bijkomende 

personeelsinzet in als cultuurfunctionaris volgens het bestedingsplan 

reserves en de daarin uitgetekende opdrachten en profiel van de 

cultuurfunctionaris(zie bijlage 6).  

De Rode Antraciet realiseert een kwalitatief en gevarieerd cultuuraanbod 
naar alle gedetineerden (prioritaire doelgroep), hun sociale omgeving en 
de penitentiaire sector 

 In 2016 is er in elke gevangenis, in functie van de plaatselijke 

mogelijkheden, een cultuuraanbod voor gedetineerden, dat door de Rode 

Antraciet is geïnitieerd; 

 Het cultuuraanbod is gedifferentieerd zodat de gevangenispopulatie in al 

haar diversiteit haar gading kan vinden met bijzondere aandacht voor 

gedetineerden met een etnisch-cultureel diverse achtergrond Hiertoe 

investeert De Rode Antraciet in een aangepast (inhoud en aanpak) aanbod, 

de promotie van dit aanbod en de versterking van de competenties van de 

medewerkers in het werken met deze doelgroep; 

 Het cultuuraanbod is gekend (bij gedetineerden en toeleiders) en er is een 
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toeleidingsbeleid waardoor de participatie verhoogt; 

 De Rode Antraciet ontwikkelt jaarlijks één nieuw sociaal-cultureel of 

sociaal-artistiek project; 

 De Rode Antraciet vzw functioneert als draaischijf voor sociaal-culturele en 

sociaal-artistieke projecten in gevangenissen, en stimuleert innovatie op dat 

vlak; 

 De Rode Antraciet ondersteunt de werking van de gevangenisbibliotheken; 

 De Rode Antraciet faciliteert de toeleiding van het vormingsaanbod van 

externe organisaties met het oog op een breder aanbod; 

 De Rode Antraciet vzw ontwikkelt en begeleidt – op vraag - kwaliteitsvol 

cursuswerk op maat voor medewerkers van justitie en van de ruimere 

penitentiaire context (gefinancierd door Justitie). Op deze manier wordt 

ook het draagvlak voor de werking van De Rode Antraciet vergroot; 

 De Rode Antraciet staat in voor de registratie van culturele activiteiten in 

het GOS (Gedetineerden Opvolg Systeem). 

De Rode Antraciet zet cultuur zo breed mogelijk in met het oog op de 
persoonlijke ontwikkeling, sociale re-integratie en herstel van 
gedetineerden 

 De sociale of familiale omgeving van gedetineerden wordt in de mate van 
het mogelijke betrokken bij het cultuuraanbod. De Rode Antraciet 
organiseert in aansluiting met bepaalde cursussen ontmoetingsmomenten 
met familieleden en andere ondersteunende figuren uit de buitenwereld. In 
de projectfiches Sociaal Cultureel Werk wordt beschreven of de sociale 
en/of familiale omgeving van gedetineerden wordt betrokken bij projecten, 
en meer specifiek: hoe dit gebeurt; 

 De Rode Antraciet werkt in dat kader samen met relevante actoren zoals 
het Justitieel Welzijnswerk; 

 De Rode Antraciet realiseert jaarlijks minstens 1.000 cursusuren met het 
oog op de persoonlijke ontwikkeling, sociale re-integratie en herstel van 
gedetineerden met participatie van gedetineerden uit alle Vlaamse 
gevangenissen. De Rode Antraciet investeert daartoe in een efficiënte 
planning, promotie, kwaliteitsvolle deelnemers- en begeleidersrmappen en 
een evaluatiesysteem (detectie behoeften, bijsturing,…). 
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Strategische doelstelling 2 

De Rode Antraciet vzw realiseert een effectief en duurzaam beweeg- en sportbeleid in de Vlaamse gevangenissen met het oog op het verhogen van 
het aantal actieve gedetineerden op sportief vlak. 

Operationele doelstellingen Indicatoren, acties en/of resultaten 

De Rode Antraciet creëert in de Vlaamse gevangenissen een draagvlak en 
ruimte voor sport en draagt bij tot een beweegvriendelijke omgeving en 
een sportinfrastructuurbeleid op maat van de gevangeniscontext.  

 

 De Rode Antraciet participeert aan de overlegvergaderingen met de 
Vlaamse beleidsmedewerkers en andere relevante actoren zowel binnen als 
buiten de gevangenissen (indicator: aantal vergaderingen); 

 De Rode Antraciet staat in voor de opmaak van een algemeen 
sportbeleidsplan voor alle gevangenissen en een vertaalslag per gevangenis 
in functie van de mogelijkheden; 

 De Rode Antraciet vzw investeert in sterke profilering en netwerking voor 
haar sportwerking; 

 De Rode Antraciet organiseert in deze beleidsperiode en op basis van de 
resultaten en beleidsaanbevelingen van het Europees project ‘Prisoners on 
the move’ een colloquium over ‘sport en detentie’; 

 De Rode Antraciet zet in de periode 2012-2014 tijdelijk bijkomende 
personeelsinzet in als sportfunctionaris volgens het bestedingsplan reserves 
en de daarin uitgetekende opdrachten en profiel van de 
sportfunctionaris(zie bijlage 6). 

De Rode Antraciet realiseert een kwalitatief en gevarieerd sportaanbod 
naar alle gedetineerden. 

 In 2016 is er in elke gevangenis een sportaanbod voor gedetineerden met 
minstens twee uur per week aan activiteiten op vlak van bewegen en sport; 

 De Rode Antraciet vzw ondersteunt en stimuleert sportactiviteiten waar 
gedetineerden zelfstandig aan kunnen deelnemen; 

 Ter realisatie van het sportaanbod doet de sportfunctionaris beroep op 
sportgekwalificeerde begeleiders enerzijds, en faciliteert sporttechnische en 
pedagogische opleidingen voor bestaande begeleiders anderzijds; 

 De Rode Antraciet zet in op diversiteit met speciale aandacht voor het 
bereiken van vrouwen, personen met een etnisch-cultureel diverse 
achtergrond en 55-plussers; 

 De Rode Antraciet ontwikkelt concrete acties om het ethisch sporten te 
promoten (inclusie, diversiteit, fairplay, fysieke en psychische integriteit en 
solidariteit);  
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 De Rode Antraciet vzw adviseert bij tot de realisatie van sportinfrastructuur 
en een beweegvriendelijke omgeving in de penitentiaire instellingen; 

 De Rode Antraciet realiseert samenwerkingsverbanden met diverse 
relevante actoren met het oog op aansluiting bij de reguliere sportwerking; 

 De Rode Antraciet staat in voor de registratie van sportieve activiteiten in 
het GOS (Gedetineerden Opvolg Systeem). 

De Rode Antraciet zet sport zo breed mogelijk in met het oog op de 
competentieontwikkeling van gedetineerden en hun sociale re-integratie. 

 De Rode Antraciet ontwikkelt programma’s om gericht aan 
competentieontwikkeling via sport te doen (vb. samenwerking met de 
Vlaamse Trainersschool). 
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Strategische doelstelling 3 
De Rode Antraciet vzw organiseert het aanbod ‘Slachtoffer in Beeld – in detentie’ met de bedoeling daders bewust te maken van de gevolgen van 

misdrijven voor slachtoffers. 

Operationele doelstelling Indicatoren, acties en/of resultaten 

De Rode Antraciet organiseert individuele intakegesprekken, infosessies 

in groep, groepsgerichte vormingscursussen en individuele gesprekken in 

het kader van het aanbod ‘Slachtoffer in Beeld – in detentie’. 

 De Rode Antraciet realiseert via het aanbod ‘Slachtoffer in Beeld – in 
detentie’ jaarlijks minimaal 520 gratis cursusuren in ten minste tien Vlaamse 
gevangenissen; 

 Er worden samenwerkingsafspraken gemaakt, o.a. inzake de bekendmaking 
van het aanbod ‘Slachtoffer in Beeld – in detentie’, toeleiding tot dit aanbod 
en opvolging van en nazorg door de deelnemers, met de Vlaamse 
beleidsmedewerkers en andere relevante actoren zoals de Centra voor 
Algemeen Welzijnswerk in de gevangenissen; 

 De Rode Antraciet vzw engageert zich om stakeholders in gevangenissen 
continu te informeren, o.a. via promomateriaal en lokale infosessies, over 
het cursusaanbod Slachtoffer in Beeld – in detentie’;  

 De vorming ‘Slachtoffer in Beeld – in detentie’ wordt in verschillende 
versies aangeboden rekening houdend met de diversiteit van de doelgroep: 
een basiscursus ‘Slachtoffer in Beeld – in detentie’, een aangepaste versie 
voor seksuele delinquenten (pedofilie) en een kort herstelgericht 
programma via films. Voor alle versies bestaat er uitgewerkt materiaal voor 
deelnemers en begeleiders;  

 De Rode Antraciet staat in voor de registratie van de activiteiten in het 
kader van het aanbod Slachtoffer in Beeld – in detentie’ in het GOS 
(Gedetineerden Opvolg Systeem). 
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Strategische doelstelling 4 
De Rode Antraciet vzw levert een actieve bijdrage tot de uitbouw van de hulp- en dienstverlening in de Vlaamse gevangenissen. 

Operationele doelstelling Indicatoren, acties en/of resultaten 

De Rode Antraciet ondersteunt het beleid van de Vlaamse overheid voor 

hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en voert het mee uit. 

 De Rode Antraciet participeert aan het overleg op Vlaams niveau over het 

beleid voor hulp- en dienstverlening aan gedetineerden; 

 In overleg met het departement Welzijn heeft De Rode Antraciet een 

inbreng in de bovenlokale werkgroep Justitie – Vlaamse gemeenschap; 

 De Rode Antraciet participeert in verschillende gevangenissen aan het 

overleg van Vlaamse actoren om de lokale hulp- en dienstverlening in de 

steigers te zetten en verder uit te bouwen; 

 In alle beleids- en actieplanning met betrekking tot hulp- en dienstverlening 

aan gedetineerden heeft De Rode Antraciet een bijdrage geleverd voor de 

domeinen sport en cultuur; 

 De Rode Antraciet heeft een inbreng bij de uitvoering van de 

beleidsprioriteiten 2012-2014 van de Vlaamse Stuurgroep Strategisch Plan 

Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden: een kwaliteitsvol, 

behoeftengericht en afgestemd aanbod voor alle gedetineerden en hun 

sociale omgeving; samenwerking tussen alle Vlaamse en federale actoren, 

versterken van het draagvlak voor hulp- en dienstverlening aan 

gedetineerden en verhogen van de expertise van medewerkers; 

 De Rode Antraciet staat in voor de registratie in het GOS (Gedetineerden 

Opvolg Systeem) van de activiteiten die ze in dat kader realiseert of 

faciliteert. 
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Strategische doelstelling 5 
De Rode Antraciet vzw ontwikkelt zich tot een professionele en kwaliteitsvolle organisatie met een efficiënte en transparante organisatiestructuur. 

 

Operationele doelstellingen Indicatoren, acties en/of resultaten 

De Rode Antraciet hanteert een organisatiemodel dat rekening houdt met 
een sterk gedecentraliseerde en gedifferentieerde werking.  

  De Rode Antraciet implementeert verbeteracties op vlak van het 
organisatiemodel; 

 De Rode Antraciet beschikt over een organigram waarin de communicatie-, 
verantwoordings- en beslissingslijnen voor alle medewerkers duidelijk 
vastgelegd zijn.  

De Rode Antraciet heeft een doorzichtige en efficiënte 

managementstructuur. 

 De rol van de Raad van Bestuur, de directie, de coördinatoren en de 
Horizongroep van De Rode Antraciet zijn duidelijk beschreven en als 
dusdanig gecommuniceerd naar alle betrokkenen van de organisatie; 

 De directie van De Rode Antraciet en de coördinatoren informeren alle 
gevangenissen (Justitie en Vlaamse gemeenschap) over deze structuur en 
werking van de organisatie. 

De Rode Antraciet beschikt over efficiënte communicatiekanalen zowel 

wat de interne als de externe communicatie betreft. 

 De Rode Antraciet ontwikkelt een communicatieplan voor de interne en 
externe communicatie; 

 De Rode Antraciet investeert in een aantrekkelijke website en 
promomateriaal voor stakeholders en gedetineerden, met aandacht voor 
toegankelijkheid (voor gedetineerden) zowel qua taal als woordgebruik; 

 De Rode Antraciet beschikt over een efficiënt intern communicatiesysteem 
voor de medewerkers. 

De Rode Antraciet voert een doordacht kennis- en competentiebeleid 
 
 
 

 De noodzakelijke competenties van de personeelsleden van De Rode 
Antraciet zijn in kaart gebracht en worden efficiënt ingezet; 

 De Rode Antraciet beschikt over instrumenten om kennis in de organisatie 
te verankeren. 

De Rode Antraciet ontwikkelt een performant personeelsbeleid. 
 

 De Rode Antraciet werkt met functieprofielen; 

 Jaarlijks wordt met elke medewerker van De Rode Antraciet een 
functioneringsgesprek gevoerd; 

 De Rode Antraciet hanteert een systeem voor de evaluatie van 
medewerkers; 
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 De Rode Antraciet voert een VTO- beleid (Vorming, Training en 
Ontwikkeling); 

 De Rode Antraciet organiseert vorming, teamdagen en intervisie voor de 
medewerkers; 

 De Rode Antraciet voorziet een onthaalprogramma voor nieuwe 
medewerkers; 

 De Rode Antraciet vzw betrekt bij de aanwerving van personeelsleden, waar 
zinvol, de expertise van mensen en organisaties uit haar netwerk; 

 De Rode Antraciet vzw versterkt de personeelsploeg via een doordacht 
innoverend  en ondersteunend stage-, vrijwilligers- en freelancebeleid. 
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I. INBEDDING VAN HET PROJECT BINNEN DE RODE ANTRACIET VZW  

1. Historiek.  
 

Het Programma Slachtoffer in Beeld - in detentie (SIB) werd sinds 1998 voor het eerst aangeboden in de drie pilootgevangenissen Hoogstraten, Leuven Centraal en 

Leuven Hulp; dit in het kader van het onderzoeksproject “Bouwstenen voor een coherent herstel- en slachtoffergericht justitiebeleid” van de KU Leuven. Het SIB 

project, deel van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, kon daarbij bogen op een ruime ervaring met de vorming binnen de gerechtelijke alternatieve maatregelen 

sinds 1995. Vanaf 2001 wordt de subsidiëring overgenomen door de Vlaamse Gemeenschap. Sinds 2005 werd het aanbod ook georganiseerd in de gevangenissen 

van Hasselt en Gent. Bedoeling was een stapsgewijze uitbreiding naar alle Vlaamse gevangenissen. In het voorjaar van 2008 sloot de administratie van Welzijn een 

overeenkomst met De Rode Antraciet voor 3 jaar om de vorming Slachtoffer in Beeld voor gedetineerden verder te zetten en uit te breiden in de gevangenissen van 

Vlaanderen. 

2. Situering van ‘De Rode Antraciet vzw’ en ‘Slachtoffer in Beeld – in detentie’. 
  

Het Ministerie van Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap subsidieert De Rode Antraciet vzw sinds januari 2004. Onze organisatie telt momenteel 24 medewerkers. 

Haar aanbod in de Vlaamse gevangenissen omvat drie werkingsdomeinen: een gespecialiseerd vormingsaanbod voor gedetineerden en (in mindere mate) voor het 

personeelskader, sociaal cultureel werk en sociaal artistieke projecten binnen de muren, en sportpromotie. 

Met ons aanbod sensibiliseren wij de deelnemers voor de kwaliteit van hun leefwereld. De vormingen zijn een appèl om verantwoordelijkheid op te nemen in hun 

leef- en werkomgeving. Dit is niet evident omdat deze vaak getekend zijn door tragische gebeurtenissen. We gaan uit van de gedachte dat een mens, waar hij zich 

ook bevindt, levenskansen kan creëren. Met onze vormingen stimuleren we processen van persoonlijke groei en vergroten de kans op sociale re-integratie. Dit doen 

we door mogelijkheden tot groei te ontwikkelen en vaardigheden beter aan te wenden. 

In ons vormingswerk zitten heel wat herstelgerichte accenten, waardoor wij ons inschrijven in de belangrijke herstelgerichte dimensie van de detentieperiode.  

Toen de vraag rees, leek het ons een uitdaging om de vorming ‘Slachtoffer in Beeld – in detentie’ in ons aanbod op te nemen. Het is een verrijking voor onze 

organisatie. In andere vormingen die hier thematisch bij aansluiten – zoals ‘Leven op cel en meer’ en ‘Hoe kijk ik naar mijn straf?’ –  tonen cursisten regelmatig 

interesse voor Slachtoffer in Beeld – in detentie.  Op die manier vormen ze een opstap tot deze intensive vorming. 
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3. Voorstelling team en organisatie, huidige stand van zaken.  
 

Op 1 april 2008 nam De Rode Antraciet de cursus ‘Slachtoffer in Beeld – in detentie’ over, met projectsubsidies van het ministerie van Welzijn. 

Wij bieden de vorming gratis aan op basis van een overeenkomst met de gevangenis 

Hiertoe nam De Rode Antraciet 4 deeltijdse medewerkers aan: 

 Sabine De Bock – criminologe: vormingswerker binnen De Rode Antraciet, startte Slachtoffer in Beeld – in detentie mee op  

 Joris Bruyninckx – psycholoog: eerder ook al werkzaam als vormingswerker voor gedetineerden en binnen de opleiding van penitentiaire beambten voor 
De Rode Antraciet  

 Lies Pauwels – orthopedagoge: voordien ook docente aan de Hogeschool te Gent, nu bijkomend free lance vorming 

 Caroline Bruynseels – psychologe-seksuologe: voordien werkzaam in de media, nu ook als Jail TV begeleider binnen De Rode Antraciet 
 

Met dit ‘team Slachtoffer in Beeld – in detentie’ garanderen we de kwaliteit van het project en verdere uitbreiding ervan. 

II. INHOUD EN UITWERKING VAN HET PROJECT 

1. Waarom Slachtoffer in Beeld - in detentie? 
Daders zijn zich vaak te weinig bewust van wat feiten, hun feiten, betekenen voor slachtoffers. Binnen de herstelgerichte detentie is een vorming als Slachtoffer in 

Beeld dus zeker op haar plaats. We zijn er ons van bewust dat nadenken en praten over feiten en slachtoffers voor daders dikwijls in de taboesfeer terecht komt. Het 

concept Slachtoffer in Beeld is er net op gericht om openheid hier rond te scheppen. 

Op deze manier komen we tegemoet aan vragen die leven bij slachtoffers, zoals: ‘Beseft de dader wat hij aangericht heeft en welke gevolgen ik meedraag?’ en ‘Heeft 

hij spijt van wat gebeurde?’ 

2. Doelstellingen 
Het programma staat stil bij de gevolgen van misdrijven voor slachtoffers en duurt ongeveer 45 uren, gespreid over een 6 tal weken. 

We werken rond 3 hoofddoelstellingen: kennis en inzicht in slachtofferschap, inlevingsvermogen naar slachtoffers vergroten en verantwoordelijkheid opnemen. 

Hierbij houden we rekening met de driehoek: dader – slachtoffer – maatschappij. 
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Werken rond kennis en inzicht over slachtoffers: 
 

Ons uitgangspunt is dat daders vaak een beperkt inzicht hebben in wat slachtoffers, de buurt en hun ruime omgeving meemaken na een misdrijf. In de 

vorming worden daders bewust gemaakt van de impact en mogelijke gevolgen van delicten voor slachtoffers. Ook de gevolgen voor de eigen slachtoffers 

worden besproken.  

Enkele methodieken die hiervoor gebruikt worden: beeldmateriaal van slachtoffergetuigenissen met bespreking, de weg van het dossier voor slachtoffers, 

groepsgesprekken, stellingenspel, uitleg over het verwerkingsproces, toepassing van ‘de koffer’ …. 

Werken rond inlevingsvermogen van daders: 
 

Bij vele daders stellen we vast dat zij zich moeilijk kunnen inleven in de beleving en gevoelens van slachtoffers en in de mogelijke reacties van de 

gemeenschap. Daarom trachten we aan de hand van allerlei oefeningen dit inlevingsvermogen te verhogen. 

Mogelijke methodieken zijn hier: aandacht voor het voelen en benoemen van de eigen gevoelens bij ingrijpende ervaringen, eigen conflict leren bekijken 

door een andere bril, ‘radio-interview’ (een rollenspel waarin de cursisten de rol innemen van een slachtoffer), slachtoffergetuigenis, rollenspel met een 

externe die de rol inneemt van hun slachtoffer, … 

Werken rond het opnemen van verantwoordelijkheid: 
 

Slachtoffer in Beeld - in detentie benadert daders in detentie als verantwoordelijke mensen. Afhankelijk van de beginpositie kunnen de deelnemers in de 

vorming verschillende stappen zetten in het proces van opnemen van verantwoordelijkheid. Dit situeert zich op verschillende vlakken: cognitief, 

gevoelsmatig en gedragsmatig (zie onze doelstellingen) en kan zowel naar zichzelf als naar het slachtoffer gericht zijn.  

Naar zichzelf betekent dit: inzicht in eigen daden, probleemdomeinen herkennen, erkennen, aanpakken,…  

Naar het slachtoffer: afbetaling burgerlijke partij, erkennen van het aangedane leed, schrijven van een brief,…  

En uiteindelijk bekijken we de impact en betekenis voor de maatschappij. 

Mogelijke methodieken zijn: oefening burgerlijke partij, brief schrijven en bespreken, rollenspelen, informatiesessie en uitwisseling rond herstelbemiddeling, 

… 
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3. Doelgroep 
Zowel veroordeelden als personen in voorlopige hechtenis kunnen deelnemen. Geïnterneerden kunnen aansluiten onder bepaalde voorwaarden, mits gunstig advies 

van de PSD. 

Het is noodzakelijk dat de gedetineerde: 

 Nederlands begrijpt en spreekt 

 Over zijn feiten en slachtoffers wil praten in groep 

 De feiten (gedeeltelijk) bekent 

 Het hele programma kan volgen 
 

Voor daders van (pedo-)seksuele feiten is er een specifiek programma. 

4. Basishouding van deelnemers en begeleiders. 
Om in groep te kunnen werken rond feiten en gevolgen, hanteren we een aantal principes: 

 Vertrouwelijkheid om met de persoonlijke informatie van de andere deelnemers om te gaan 

 Openheid om over de eigen feiten en gevolgen te spreken in groep 

 Respect in de omgang met elkaar 

 Actieve inzet 
 

5. Werving, verloop en afronding 
Enkele weken voor de aanvang van een vorming informeren we gedetineerden via flyers, affiches, infosessie, infokanaal en dergelijke. 

De begeleiders voeren intakegesprekken met geïnteresseerde gedetineerden. Op basis hiervan bekijken zowel kandidaten als begeleiding of deelname aangewezen 

is. De begeleiding houdt hierbij rekening met de selectiecriteria, concrete groepssamenstelling en mogelijke tegenindicaties.  

Het cursuswerk omvat 7 volledige dagen, gespreid over 4 à 6 weken. 

Halfweg voorzien we een tussentijdse evaluatie in groep en individueel; we sluiten af met een eindevaluatie voor iedere deelnemer individueel. 

Na de cursus ontvangen de deelnemers een attest. 
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Tijdens de cursus kunnen individuele gesprekken gevoerd worden op vraag van de deelnemers. Iedere deelnemer heeft op het einde van het traject de kans om een 

‘driehoeksgesprek’ aan te gaan met een cursusbegeleider en een vertrouwenspersoon/begeleider in de gevangenis. Dit schept de mogelijkheid om zijn/haar 

herstelgericht proces na de cursus nog verder uit te bouwen. 

De concrete procedure werken we uit in samenwerking met de verantwoordelijke voor herstel en de organisatie-ondersteuner. We overleggen met PSD, JWW 

(trajectbegeleiding), Vlaamse beleidsmedewerkers en herstelbemiddelaars van Suggnomè die werkzaam zijn in de betrokken gevangenis. 

III. HOE AFSPREKEN? 

De cursus ‘Slachtoffer in Beeld – in detentie’ maakt deel uit van het vormingsaanbod van De Rode Antraciet. Binnen de deelwerking Slachtoffer in Beeld is een 

team van vijf mensen werkzaam. 

Iedereen is (deeltijds) bereikbaar op het secretariaat van De Rode Antraciet, Geldenaaksebaan 277, 3001 Heverlee. Tel. 016/208510 en fax: 016/208511 of via mail. 

sabine.debock@derodeantraciet.be 

joris.bruyninckx@derodeantraciet.be 

lies.pauwels@derodeantraciet.be 

caroline.bruynseels@derodeantraciet.be 

Gelieve voor de organisatie van een nieuwe vorming contact op te nemen met Sabine De Bock, via mail of telefonisch via het secretariaat. Ook voor vragen naar 

inhoud, infosessies voor personeel, toeleiding van deelnemers … is zij de aangewezen contactpersoon. 

Voor andere vragen kan contact genomen worden met Katrien Mestdagh, coördinator cultuur of met Veer Dusauchoit, inhoudelijk directeur: 

katrien.mestdagh@derodeantraciet.be 

veer.dusauchoit@derodeantraciet.be 

De Rode Antraciet vzw 

Geldenaaksebaan 277, 3001 Heverlee 

Tel: 016/20 85 10 – Fax: 016/20 85 11 – www.derodeantraciet.be – e-mail: info@derodeantraciet.be  

 

mailto:sabine.debock@derodeantraciet.be
mailto:joris.bruyninckx@derodeantraciet.be
mailto:lies.pauwels@derodeantraciet.be
mailto:caroline.bruynseels@derodeantraciet.be
mailto:katrien.mestdagh@derodeantraciet.be
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Bijlage 2:  VISIE DE RODE ANTRACIET  

Onderstaande ontwerptekst dient als uitgangsbasis voor verder overleg. De Raad van Bestuur van 12 januari 2011 verklaarde zich akkoord om tijdens de nieuwe 
beleidsperiode 2012 – 2016 vanuit de onderstaande tekst verder te werken aan verduidelijking en concretisering. En dit zowel binnen de eigen organisatie als in 
overleg met partners en betrokkenen. In die zin is onderstaande tekst dus enerzijds gedateerd en anderzijds het vertrekpunt voor verdere uitklaring. 
 
De volgende opmerkingen dienen hierbij zeker nog verwerkt en verder ontwikkeld te worden: 

- De visietekst wordt best ook opgebouwd volgens de structuur en de inhoud van de missie. 

- Deelnemen – deelhebben. 

- Werken voor de penitentiaire sector. 

- Brugfunctie tussen activiteiten in en na detentie. 

- Referentiepunt Sport voor Allen. 

- Educatie – vorming binnen onze organisatie. 

- Containerbegrip herstel + ons kader + onze context voor herstel. 
 
Sinds 2004 is De Rode Antraciet een organisatie die de levenssferen of beleidsdomeinen Cultuur en Sport behartigt van het Strategisch Plan Hulp- en 
Dienstverlening aan Gedetineerden. De Vlaamse Regering keurde dit Strategisch Plan in 2000 goed. Ze stelt hierin dat gedetineerden beroofd zijn van hun vrijheid 
maar dat het aanbod aan hulp- en dienstverlening dat in de samenleving aanwezig is, ook beschikbaar moet zijn voor hen. De verantwoordelijkheid van de Vlaamse 
overheid dient aansluiting te vinden op de missie van de Federale Overheidsdienst Justitie nl. die van ‘een rechtsconforme, veilige en humane strafuitvoering’. 
 
De Rode Antraciet voorziet binnen deze contouren een aanbod van sport, sociaal-cultureel werk en cursuswerk in de penitentiaire sector. Het grootste deel van 
onze inzet gaat naar gedetineerden (veroordeelden, beklaagden en geïnterneerden) in Vlaamse gevangenissen waarbij we tevens aandacht hebben voor de familiale 
en sociale context van deze groep. Daarnaast hebben wij ook een aanbod naar medewerkers van gevangenissen en een verantwoordelijkheid naar de samenleving. 
Zo willen we de kansen op sociale integratie van gedetineerden verhogen en een bijdrage leveren aan de verdere humanisering van de penitentiaire context. 
 
Enkele aandachtspunten van onze werking 
Bij het uitwerken van ons activiteitenaanbod gaan we uit van de waardigheid en de mogelijkheden van elke persoon en spreken hem aan op zijn individuele en 
sociale verantwoordelijkheid.  
Dit gebeurt vanuit een dynamische visie op persoonsontwikkeling. We geloven immers dat een mens, waar hij zich ook bevindt, levenskansen kan creëren. Door het 
ontdekken en ontwikkelen van mogelijkheden en door het aanleren van nieuwe vaardigheden groeien deelnemers en verbetert wellicht de kwaliteit van hun 
leefwereld. Hierbij is het wezenlijk belangrijk dat gedetineerden elkaar en anderen kunnen ontmoeten in wederzijds respect. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om 
te kunnen komen tot het opnemen van gepaste verantwoordelijkheid voor het eigen leven en dat van anderen. Deze voorwaarde willen we daarom in al onze 
activiteiten zelf realiseren en we hopen dat dit ook uitstraalt in de context. 
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Onze medewerkers gaan met gedetineerde mensen een eind op weg op hun levenspad vanuit een respectvolle houding en stellen zich op als medestanders in het 
zoeken naar positieve verandering. We zien de mens achter de feiten, zonder de feiten te vergoelijken. We kiezen voor een houding van meerzijdige partijdigheid die 
noodzakelijk is om aan alle partijen recht te doen: gedetineerden en bewakingspersoneel, daders en slachtoffers. Via machtsvrije dialoog en aangepaste werkvormen, 
begeleiden we activiteiten en leerprocessen. En zoeken we in zeer diverse groepen waarmee we werken aan kansen en mogelijkheden. 
 
De situatie van detentie leidt gemakkelijk tot zelfbeklag, immobilisme en loslaten van sociale rollen en verantwoordelijkheid. In samenspel met de deelnemers aan 
onze activiteiten willen we ‘hun verhalen in beweging brengen’, letterlijk en figuurlijk. Het begint met ‘opstaan’ om naar een activiteit te komen, een eerste en 
vaak moeilijke stap, maar het gaat verder. Waar mogelijk willen we samen met hen het immobilisme doorbreken en een nieuwe dynamiek op gang brengen in hun 
leven en in hun context.  
 
Illustraties:  
Sport zet naast letterlijk, ook figuurlijk mensen in beweging. De activiteiten ontplooien zich op een kwadrant van enerzijds beweging tot competitie. Anderzijds loopt het gamma van sport als 
doel (bv. zinvolle vrijetijdsbesteding) tot sport als middel (bv. leren omgaan met winst/verlies/fair play). Gespecialiseerd cursusaanbod, vb. ‘Omgaan met lastige situaties’. De werkpunten in deze 
cursus zijn: zelfkennis en zelfbewustzijn, aanleren van sociale vaardigheden die tot positieve gedragsverandering kunnen leiden. De cursisten komen in beeld in relatie met hun omgeving. Ze 
worden uitgedaagd om uit de rol van ‘ het arme ik’ te komen, hun  mogelijkheden te zien en verantwoordelijkheid op te nemen. 
Crea-cursussen stellen gedetineerden in staat zinvol en creatief bezig te zijn. Creatief werk is tevens een manier om naar zichzelf te kijken, is helend en verruimt de expressieve mogelijkheden. 
Bovendien kan het contact met de buitenwereld (gedeeltelijk) hersteld worden door bv. tentoonstellingen, werkstukken maken voor familie en relaties. 
Het boek ‘Straftijd’ bracht heel wat mensen in beweging: gedetineerden, gevangenispersoneel, familie van gedetineerden, scholengroepen, verenigingen, … en verenigde hen in één uitgebreid project 
dat vastgeroeste ‘clichés’ en vooroordelen doorbrak. 
 
Met haar werking sluit De Rode Antraciet aan bij een dynamische visie op herstel. 
Hierbij komen drie partijen aan de orde: de dader, het slachtoffer en de maatschappij. Maar niet enkel de slachtoffers zelf, ook de directe omgeving van slachtoffer 
en dader ondervinden negatieve gevolgen van de gepleegde feiten en hebben nood aan herstel. 
Herstel is niet hetzelfde als ‘terugkeren naar de toestand van voor het misdrijf’. Herstel heeft wel te maken met ‘een voor ieder aanvaardbare compensatie en een 
nieuw evenwicht waarmee men verder kan’.  
 
Illustraties:   
De cursus ‘Slachtoffer In Beeld – in detentie’: dit is een herstelgerichte cursus waarin men rekening houdt met de drie partijen en daders uitnodigt om te reflecteren over de gevolgen van hun feiten. 
Cursus en educatief spel: ‘Leven op cel en meer’ heeft heel wat herstelgerichte accenten. 
 
Om de schuldrealiteit te kunnen ontsluiten moeten echter een aantal voorwaarden vervuld zijn. In de ontmoeting met een ander, waarbij men zich tot op zekere 
hoogte ‘gezien’ weet als wie men is, kan de ruimte ontstaan die het mogelijk maakt om de feiten onder ogen te zien. Daarnaast moet een minimaal zelfwaardebesef 
aanwezig zijn om schuld onder ogen te kunnen zien. Dan kan schuld omgezet worden in een verantwoordelijke inzet om te voorkomen dat soortgelijke feiten zich 
in de toekomst nog herhalen. 
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In haar aanbod besteedt De Rode Antraciet ook aandacht aan de identiteitsbeleving van deelnemers en de ondersteuning van hun zelfbeeld. Een realistisch zelfbeeld 
en een gezond zelfwaardegevoel zijn een belangrijke basis voor het opnemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leven en de eigen relaties.Hieraan wordt 
zowel gewerkt via sportactiviteiten en sociaal artistieke projecten als via cursuswerk.  
 
Illustraties: 
Het sociaal-artistiek project ‘Mijn gedachten zijn mijn tralies – slachtoffers en daders aan het woord’ met workshops en de uitgave van een boek. 
Sport: Fitheidstest. Resultaat hiervan is enerzijds een weergave van het fitheidsprofiel van de persoon. Anderzijds wordt hij/zij ook uitgedaagd om aan de slag te gaan met aanbevelingen rond 
beweging, inspanning en voeding. Na 14 weken vindt een hertest plaats, met een individuele feedback en coachingsmoment. Ook tussentijds wordt de deelnemer bevraagd rond zijn/haar 
programma naar haalbaarheid, motivatie en eerste voelbare resultaten. 
 
In aansluiting hiermee blijkt ook het belang van de sociale omgeving van gedetineerden: partner, kinderen, familie, vrienden… Zij worden vaak de ‘verborgen 
slachtoffers van het misdrijf’ genoemd.  
Enerzijds is het ondersteunend voor gedetineerden als ze de band met hun context kunnen bewaren en hun sociale rollen in (beperkte) mate kunnen blijven 
invullen: partner, vader of moeder, vriend, zoon of dochter … zijn.  
Anderzijds liggen hier ook mogelijkheden voor gedetineerden om verantwoordelijkheid op te nemen en relationele schade te beperken. De manier waarop ze hun 
toekomst voorbereiden speelt hierbij ook een grote rol. Ook hier worden ‘verhalen in beweging gebracht’. 
 
Illustraties: 
De cursus: ‘Vader of moeder zijn in de gevangenis’. 
De familiegroepen in Leuven. 
De inspiratiedag van 27 november 2008: ‘Van je familie moet je ’t hebben’. 
 
De Rode Antraciet heeft ook een aanbod voor personeelsleden en medewerkers van Justitie en van de Vlaamse Gemeenschap binnen de muren. 
 
In een penitentiaire instelling leven en werken mensen zeer dicht op elkaar. Om de leefwereld van gedetineerden te begrijpen, is het belangrijk om ook de vinger aan 
de pols te houden bij het personeel van de gevangenis. Penitentiaire instellingen hebben immers een eigen rationaliteit, klimaat, gewoontes … 
Voor De Rode Antraciet is het een evidentie om ook een aanbod uit te werken voor mensen die dagelijks met gedetineerden te maken krijgen. Tijdens deze 
activiteiten wisselen we bekommernissen en behoeften uit verschillende leef- en werkwerelden op bevruchtende wijze met elkaar uit. Tegelijk is het een 
onmiskenbare kans om het aanbod van de Vlaamse Gemeenschap bij stakeholders van Justitie te profileren en te promoten.  
 
Illustraties:  
De Rode Antraciet geeft de module: ‘Communicatie en multiculturele communicatie, conflicthantering en omgaan met verbale agressie’ in de opleiding van penitentiaire beambten;  
Deelname van bewakingspersoneel en gedetineerden aan het Sportproject: 10.000 stappen. 
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De Rode Antraciet werkt mee aan de sociale integratie van gedetineerden. Hiervoor is een wisselwerking tussen ‘binnen en buiten’ de muren een must. 
Verschillende activiteiten met gemengde groepen - gedetineerden en vrije burgers – dragen hiertoe bij. 
 
Gedetineerden werken aan verantwoord burgerschap vanuit de kracht van groepsprocessen gericht op het aanleren van nieuwe vaardigheden en het opnemen van 
verantwoordelijkheid voor het eigen leven, wat tot positieve verandering kan leiden, nu en in de toekomst. Zo reikt De Rode Antraciet binnen de muren ook 
handvaten aan voor de voorbereiding van het post-penitentiair leven in vrijheid.  
Maar ook versterking van het maatschappelijk draagvlak is nodig. Integratie is immers een interactief begrip. Zowel de penitentiaire context als de samenleving 
moeten gedetineerden en ex-gedetineerden de kans bieden om (terug) aansluiting te vinden in de maatschappij. Omwille van dit interactieve aspect, kiezen we voor 
de term ‘sociale integratie’ en niet voor de term ‘sociale inclusie’. 
Uit onderzoek blijkt ook dat ‘binding’ belangrijk is in het terugdringen van recidive en een hernieuwd integratieproces; binding met familie, werk, in clubverband en 
binnen een relatie. Als gedetineerden dit soort bindingen maken dan vallen ze minder snel terug in crimineel gedrag. Op verschillende manieren werkt De Rode 
Antraciet aan die ‘binding’. 
 
Illustraties:  
De projectaanvraag kaderend binnen een Europese oproep inzake de stimulering van sociale inclusie door middel van sport. 
Tentoonstellingen van creatief werk van gedetineerden die openstaan voor buitenstaanders. 
Medewerking aan het project ‘Ik kom pas vrij’ in de gevangenis van Gent: een reeks gespreksavonden voor vaders. 
 
De Rode Antraciet plaatst haar werking niet enkel in en rond de gevangenis maar ook in de bredere samenleving. Vanuit onze ervaring en expertise willen we 
deelnemen aan het maatschappelijk debat over samenleving en detentie en onze visie uitdragen in de media.  
Zo beogen we met onze projecten waarbij we burgers en gedetineerden met elkaar in contact brengen of laten samenwerken, bijdragen aan een realiteitsbetrokken 
beeld over criminaliteit, gevangenissen en de samenleving zelf. 
We blijven dan ook investeren in positieve contacten met overheden in het kader van de verdere uitbouw van een humane detentie. 
 
Illustraties:  
De organisatie van het symposium ‘Naar de gevangenis van de 21e eeuw’. 
De medewerking aan diverse Tv-programma’s en de organisatie van debatavonden met gedetineerden rond actuele thema’s zo als Kaffee Detinee te Leuven, Rondom Prison in Mechelen, Stem 
Keurig: laat je stem niet verloren gaan (n.a.v. diverse verkiezingen in 2006, 2009, 2010, 2012). 
 
Visie op ‘Participatie’ 
Participatie staat centraal als een van de basisdoelstellingen in het Vlaamse cultuur- en sportbeleid. Het begrip wordt hier in twee dimensies geconcretiseerd. 
Enerzijds wordt participatie als ‘deelnemen’ ingevuld vanuit een eerder consumptieve invalshoek; participanten zijn hier gebruikers. Anderzijds legt participatie als 
‘deelhebben’ vooral de nadruk op een doorgedreven betrokkenheid. De participant is in deze betekenis haast mede-eigenaar van het aanbod. 
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Ondanks dit tweesporenbeleid, wat aangevuld wordt door acties gericht op verbreding en verdieping van het globale aanbod, zijn er nog steeds een aantal drempels 
voor participatie. Deze drempels zijn heel specifiek en exclusief voor de groep van gedetineerden. ‘Niet willen kiezen is een recht; niet kunnen kiezen is uitsluiting’. 
De beleidsnota Cultuur 2004-2009 gaf voor dit kader twee uitgangspunten die een participatiebeleid motiveren, nl. (1) toegang tot cultuur is een universeel recht en 
(2) elk individu heeft een duidelijk en operationeel cultureel potentieel. Deze uitgangspunten gelden onverkort voor sport. Het participatiedecreet onderschrijft dan 
ook de positieve, emancipatorische kracht die kan uitgaan van een cultuur- en sportaanbod. De mogelijkheid tot ontmoeting, zelfontplooiing, zelfbewustwording, 
initiatiefname en ontspanning zijn stimulerende momenten voor elke burger en dit geldt ook, en in het bijzonder, voor gedetineerden. 
 
De Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden, plaats het thema participatie op een bepaalde manier uitdrukkelijker binnen de 
context van Justitie. Nog niet alle artikelen van deze wet zijn momenteel in uitvoering, maar er wordt een heel artikel gewijd aan het ‘creëren van een klimaat van 
overleg’ en aan het ‘oprichten van een overlegorgaan’. Men maakt geen melding van inspraak, medezeggenschap of participatie. De uitvoering van deze artikelen 
bevindt zich momenteel in een pilootfase waarbij de regierol van de overheid centraal staat. 
 
Met het oog op het inbedden van participatieve processen in detentie speelt deze context niet in het voordeel van allerlei participatieve initiatieven. 
De participatieladder is een instrument om hiermee toch aan de slag te gaan. Deze ladder onderscheidt vijf niveaus van initiatieven: informeren, behoeftepeiling, 
adviseren, coproductie, meebeslissen. Het streefdoel bij de participatieladder is dat op termijn elk van de treden in alle Vlaamse gevangenissen bereikt kunnen 
worden. Het is belangrijk dat voor elk van deze treden kansen gecreëerd worden. De verschillende treden van de participatieladder kunnen best betrekking hebben 
op de gehele leefwereld van de gedetineerden. Deze is namelijk niet los te zien van participatieve initiatieven.  
Participatie heeft een educatieve, een integrerende en een pacificerende functie. Wat de educatieve functie betreft, kunnen gedetineerden veel leren door te 
participeren. De integrerende functie houdt in dat gedetineerden zich via groepsactiviteiten verbonden kunnen voelen met elkaar. Ook al voelen ze zich misschien 
nog niet helemaal deel van de grotere samenleving, ze voelen zich toch al deel van een bepaalde gemeenschap. Via participatie wordt tenslotte ook een draagvlak 
gecreëerd de zogenaamde pacificerende functie. We hebben het hier dan niet alleen over participatie van gedetineerden, maar ook van het personeel. Tot slot leren 
gedetineerden hun verantwoordelijkheden opnemen door te participeren. Dit kan hen helpen om na hun vrijlating makkelijker de verantwoordelijkheden terug op te 
kunnen nemen zoals onze samenleving dat van hen verwacht. 
 
Visie op De Rode Antraciet als organisatie. 
De Rode Antraciet is een autonome vzw die weloverwogen, kritische beslissingen neemt en hierbij rekening houdt met de opdrachten van partnerorganisaties. Dit 
integraal samenspel van diensten benadert gedetineerden op vele levensdomeinen. 
 
De Rode Antraciet heeft een unieke positie en dit zowel in de penitentiaire context zelf als in de culturele en sportieve wereld. De werking situeert zich exclusief 
binnen de gevangenismuren en dit in de eerste plaats gericht op de gedetineerde en vervolgens naar de penitentiaire context. De werking ontplooit zich vanuit de 
kaders cultuur en sport en richt zich naar Justitie, andere Vlaamse beleidsdomeinen en de samenleving zelf. 
Deze positie brengt bijzondere uitdagingen mee voor de organisatie en haar medewerkers.  
Werken in het spanningsveld tussen de opdrachten vanuit de federale overheid Justitie en de opdrachten vanuit de Vlaamse overheid, vraagt overleg. Het 
ontwikkelen van een eigen visie en methodieken betreffende participatie in detentie, komt soms eigenaardig over bij het penitentiaire kader en maakt het steeds 
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verduidelijken van onze opdrachten noodzakelijk. Het rechtsreeks werken met de doelgroep vanuit onze opdrachten, vraagt een degelijke organisatie en planning. 
Het werken in een verouderde en besloten infrastructuur, is weinig motiverend en beperkend. 
Het ontwikkelen van een eigen aanbod en een geëigende manier van werken, wordt aangevuld met de inzet van externe actoren. Vanuit deze zichtbare sleutelpositie, 
heeft De Rode Antraciet een stevig netwerk ontwikkeld enerzijds binnen het culturele en het sportieve landschap; anderzijds ook op lokaal vlak (de lokale 
gevangenissen binnen hun lokale context), op bovenlokaal vlak (Justitie en de Vlaamse Gemeenschap). 
 
T.a.v. Justitie stelt De Rode Antraciet zich op als deskundige partner op de werkvloer, steeds op zoek naar een evenwicht tussen de missie van beide organisaties. 
Hierbij aarzelt de organisatie niet om te appelleren en te interpelleren en zo ook mee te werken aan de transformatie van de gevangenis van de 19de eeuw naar een 
gevangenis van de 21ste eeuw. 
De Rode Antraciet hanteert een positief-kritische houding t.a.v. het Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden. De Rode Antraciet doet een 
continu appel op culturele en sportieve organisaties in de buitenwereld, om ook inspanningen te leveren naar gedetineerden toe. Het leggen van diverse 
dwarsverbanden tussen ogenschijnlijk maatschappelijk divers georiënteerde organisaties of diensten, is een constante zorg. 
 
Werken aan het versterken van mogelijkheden van mensen, binnen een totaal systeem waarbij het aspect veiligheid primeert, is geen sinecure. De Rode 
Antraciet profileert zich zowel naar gedetineerden als naar het beleid toe, als een organisatie die werkt aan een klimaat waar zowel ontspanning als open 
leeromgevingen gerealiseerd kunnen worden. De Rode Antraciet zet haalbare stappen om de participatie van gedetineerden aan de huidige en toekomstige 
leefomgeving te bevorderen. 
 
Onze expertise wordt gevraagd en naar waarde geschat. We stimuleren een enthousiasmerend klimaat binnen de gehele context waarin we actief zijn. Het inspelen 
op kansen is ingegeven vanuit een interne dynamiek en betekent evenzeer dat onze visie ook steeds in ontwikkeling is. 
 
De Rode Antraciet wil een lerende organisatie zijn. Processen van evaluatie, het zoeken naar vernieuwing en het consolideren van wat werkt, het zelf in vraag 
blijven stellen van de relatie tussen de beoogde en de gerealiseerde doelstellingen stuwen de werkingscultuur. Ook zoeken we binnen de internationale context naar 
good practices en inspirerende contacten. 
 
Het grootste kapitaal van de organisatie zijn onze professionele medewerkers en freelancers voor wat betreft specifieke aspecten van kadervorming binnen bv. de 
beroepsopleiding voor nieuwe penitentiaire bewakingsagenten. De Rode Antraciet kiest voor de ontwikkeling van competenties van haar medewerkers in de eigen 
organisatie. 
Binnen dit werkingskader balanceren onze medewerkers steeds op het evenwicht tussen het werken in zelfstandig uit te werken vrijheid en het werken met 
verantwoordelijkheden. De veelheid aan taken en de wil om steeds zo optimaal mogelijk aanwezig te zijn, ondersteunen we door een gedragen VTO-beleid en het 
aanbieden van intervisie. 
De Rode Antraciet is op diverse manieren aanwezig in de gevangenissen. Het samenspel tussen medewerkers die ‘verankerd’ zijn binnen één of meerdere 
gevangenissen (de sportfunctionarissen en de sociaal-culturele werkers) en medewerkers die vanuit een specificiteit hun werkzaamheden vervullen in alle 
gevangenissen (de cursusbegeleiders), zorgt voor verbinding en verbondenheid over de gevangenissen heen. 
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De Rode Antraciet wil zichtbaar zijn in alle Vlaamse gevangenissen en bij zo veel mogelijk gedetineerden. Op deze manier zijn we herkenbaar als een organisatie die 
uitnodigt tot communicatie en overleg. 
 
De Rode Antraciet bouwt haar werking op vanuit 3 werkingsdomeinen: het gespecialiseerde vormingsaanbod, sociaal-culturele projecten en sport. Het concrete 
aanbod uit elk domein zorgt zo voor een bereik van diverse segmenten van de gevangenispopulatie. Elk domein kent een specifiek functieprofiel en takenpakket. 
Deze terminologie is specifiek voor onze organisatie en geënt op onze werking; het gespecialiseerd vormingsaanbod staat naast het algemeen sociaal-cultureel werk. 
En positioneert zich ook als apart werkingsonderdeel t.a.v. sport. 
De Rode Antraciet spreekt van een ‘gespecialiseerd vormingsaanbod voor gedetineerden’ omwille van de volgende redenen: de behandelde thema’s en 
vormingsinhouden, de opbouw en methodieken gericht op de doelgroep, de houding van de vormingswerker t.o.v. de groep gedetineerden en binnen de 
gevangeniscontext, het ingebed zijn in een organisatie die uitsluitend werkt voor de penitentiaire sector en het samenspel met andere actoren in de 
gevangeniscontext. 
Het sociaal-cultureel projectwerk definieert haar specifieke opdracht als volgt: “De sociaal-culturele werkers van De Rode Antraciet scheppen de voorwaarden, 
initiëren, begeleiden, ondersteunen en/of organiseren socio-culturele initiatieven zodat zij ruimte creëren binnen de penitentiaire context, waarbinnen gedetineerden 
kunnen werken aan zelfontplooiing en verbondenheid.” 
De sportwerking van De Rode Antraciet creëert een optimaal sportklimaat binnen de Vlaamse gevangenissen en promoot sport in de breedst mogelijke zin. De 
gevangenispopulatie wordt hierdoor  steeds meer gebracht tot regelmatig en duurzaam sporten, ook zij die niet over de drempel geraken van het reguliere 
sportaanbod. 
Vanuit de idee van een Sport voor Allen-beleid in detentie, bakent De Rode Antraciet het begrip sport af door het te plaatsen in een kwadrant dat opgebouwd is 
rond twee assen die als een continuüm kunnen aanschouwd worden. De eerste as is deze van ‘sport versus beweging’ en de tweede as deze van ‘sport als doel versus 
middel’. 
Op die manier krijgen de 4 functies van het sociaal-cultureel werk nl. de culturele, de educatieve, de maatschappelijke activering en de gemeenschapsvormende 
functie, ook in detentie betekenis en waarde. En zorgen we ervoor dat het Vlaamse Sport-Voor-Allen-beleid ook ontwikkeld wordt in gevangenissen. 
We actualiseren voortdurend onze gedetailleerde beschrijving en motivering van de verschillende takenpakketten binnen onze organisatie en de verhouding tussen 
ons opdrachtenkader en dat van andere medewerkers. 
 
Verdere uitdieping van deze visietekst 
In de huidige beleidsperiode (2012 – 2016) zal verder gewerkt worden aan deze visietekst: op denkdagen zullen we reflecteren over volgende deelaspecten: betekenis 
van ‘cultuur’ en ‘educatie’ in de gevangenis; het stimuleren van de ‘eigen verantwoordelijkheid’ van gedetineerden; de betekenis van ‘sport voor allen’ in de 
gevangeniscontext; strategische en tactische aspecten van het ‘te gast’ zijn binnen gevangenissen, en wat onze positie is t.a.v. Justitie; het versterken van onze 
brugfunctie naar de buitenwereld ter ondersteuning van de gedetineerden; onze interpretatie van het concept ‘herstel’ en wat dit betekent voor ons referentiekader. 
 
In tweede instantie zal de tekst herschreven worden, om de leesbaarheid te verhogen – ook voor gedetineerden en potentiële partners. Een sterke tekst in een mooie 
brochure moet er liggen tegen eind 2016. 
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Bijlage 3:  

KWALITATIEF  EN GESPECIALISEERD VORMINGSAANBOD  

VOOR GEDETINEERDEN  

 

INLEIDING: 

Met deze nota willen we een beeld schetsen over de evolutie van het vormingswerk voor gedetineerden binnen De Rode Antraciet.  Hierbij focussen we op de 

huidige stand van zaken maar ook op onze doelstellingen voor de toekomst.  We motiveren de keuzes die we maakten en verduidelijken hoe die keuzes aansluiten 

bij het nieuw meerjarenbeleidsplan. 

We belichten hier niet enkel onze visie op het vormingswerk voor gedetineerden en de expertise die we in de voorbije jaren opbouwden, maar tevens de knelpunten 

en vragen naar de toekomst.   

De vormingen ‘Slachtoffer in Beeld – in detentie’ (SIB) worden hier gepresenteerd als onderdeel van ons totale vormingsaanbod. 

Terzijde vermelden we ook nog onze belangrijkste doelstellingen i.v.m.  het vormingswerk voor het penitentiair kader en voor medewerkers van de Vlaamse 

Gemeenschap. 

I.  STAND VAN ZAKEN begin 2012. 

In de voorbije jaren ontwikkelde De Rode Antraciet een kwalitatief en gespecialiseerd vormingsaanbod voor gedetineerden dat gaandeweg in alle Vlaamse 

gevangenissen bekend en geprogrammeerd werd.  In 2011 werden door ons meer dan 1000 vormingsuren gerealiseerd in 15 Vlaamse gevangenissen. Binnen het 

project ‘Slachtoffer in Beeld – in detentie’ werden nog eens 450 vormingsuren gerealiseerd in 12 gevangenissen.   

Ons gespecialiseerd aanbod staat naast het vormingsaanbod van andere aanbieders die door ons en de gevangenissen geëngageerd worden, meestal zijn dit 

aanbieders uit de regio van een gevangenis. 

1. Korte historiek: 
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Het vormingsaanbod van De Rode Antraciet kreeg aanvankelijk (in 2004) vorm vanuit de input van de fusionerende organisaties.  Bij de selectie en de verdere 

uitwerking hiervan, hielden we rekening met de vragen van gevangenissen en met de vormingsnoden van de gedetineerden.  Gaandeweg werden nieuwe vormingen 

ontwikkeld en vielen er andere weg. 

In april 2008 werd het project ‘Slachtoffer in Beeld -  in detentie’ overgedragen aan De Rode Antraciet.  Hiertoe zijn nieuwe medewerkers aangeworven met 

projectsubsidies van Welzijn. 

Op dit moment is ons vormingsaanbod voor gedetineerden geclusterd rond enkele centrale thema’s die een belangrijke rol spelen in het leven  van gedetineerden.  

Vooral de eerste drie clusters beschouwen we als behorend tot de kerntaken van De Rode Antraciet.   

De verantwoording van deze selectie is uitgeschreven in hoofdstuk II, 1. 

2. Huidig cursusaanbod De Rode Antraciet + SIB: geclusterd volgens hoofdthema: 

Thema communicatieve en sociale vaardigheden: 

 Omgaan met lastige situaties: 4- daagse vorming over communicatie en conflicthantering 

 Kom op voor jezelf: 3-daagse vorming assertiviteit 

 Omgaan met eigen agressie (nieuwe titel vanaf 2013: Agressietraining): je eigen gedrag onder de loep nemen en eraan werken! 5-daagse cursus met 
werkboekje om individueel verder te werken. 

Deze drie vormingen worden in duobegeleiding gegeven om rollenspelen en actieve oefeningen te begeleiden. 

Ze omvatten gemiddeld 40% van ons aanbod (buiten Slachtoffer  in Beeld – in detentie). 

Thema zelfreflectie en (zelf)herstel: 

 Het project ‘Slachtoffer in beeld – in Detentie’  neemt in deze groep een bijzondere plaats in. Dit is een diepgaand herstelgericht aanbod voor wie zich 
wil inleven in de slachtoffers en de gevolgen van eigen feiten onder ogen wil zien.   

Deze vorming wordt in duobegeleiding gegeven, loopt over 7 volledige dagen (voor- en namiddag) en wordt aangevuld met individuele gesprekken. Aparte uurnorm 

van 520 vormingsuren. 
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 Over Leven op Cel (nieuwe titel vanaf 2013: Leven op cel en meer):  Hoe leef je in een gevangenis en wat helpt je om te ‘overleven’?  Vorming met 
educatief spel. 

 Hoe kijk ik naar mijn straf? Een gespreksgroep rond straf, gevolgen en kansen.  

Deze vormingen omvatten 8 sessies en worden meestal op 5 dagen gegeven: een halve dag om te beginnen, drie volle dagen en nadien nog een halve dag om af te 

ronden. 

Solobegeleiding. Gemiddeld 10% van ons aanbod (buiten SIB) 

Thema relaties en sociaal netwerk: 

 Vader of moeder zijn in de gevangenis: een 4-daagse vorming voor gedetineerde ouders met aandacht voor reflectie, identiteitsbeleving, communicatie 
en ondersteuning. Deze vorming bestaat ook in een tweede versie, aangepast aan de situatie van langgestraften. 

 Ouderschap na detentie: gespreksgroep voor ouders op het einde van hun detentieperiode.  Zes sessies.  

In aansluiting met deze vormingen wordt soms een ontmoetingsmoment gerealiseerd met partners of andere personen die de kinderen opvangen tijdens de detentie. 

 Relaties: een 4-daagse vorming over  geven en ontvangen in relaties en rond het eigen sociaal netwerk. Indien mogelijk wordt deze cursus aangevuld met 
een ontmoetingsmoment voor de deelnemers en één van hun steunfiguren  uit de buitenwereld. 

Solobegeleiding.  Gemiddeld 20% van ons aanbod (buiten SIB). 

Thema Creativiteit:  

 Crea- atelier en andere vormingen beeldend werk: Voeling krijgen met vorm, kleur en materie en hierbij uiting geven aan je eigen verhaal. Contact met de 
buitenwereld wordt gemaakt via werkstukken voor familie of soms via tentoonstellingen. 

 Maskers: maskers maken en ermee spelen, als spiegel voor jezelf. 

Solo-begeleiding.  Gemiddeld 20% van ons aanbod.  Beperkte geografische spreiding. 
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3. Taken van de vormingswerker. 
 
Elke vormingswerker neemt volgende taken op: 

- Vorming geven in eigen thema naar specialiteit en interesse; 

- Voorbereiding en evaluatie van de vormingen die men geeft (communicatie gevangenis, promomateriaal, signalen doorgeven, aanwezigheidslijst, 
samenvatting evaluatieformulieren, …); 

- Behartigen van minimum 1 thema uit ons vormingsaanbod (sociale vaardigheden, herstel, relaties of crea): 
o Eigen expertise in thema verder uitbouwen (VTO); 
o Kwaliteitsbewaking + innovatie van de vormingen in dit thema (methodiek, inhoud, begeleiders- en deelnemersmap); 
o Netwerken rond thema met externe organisaties. 

- Ambassadeur voor De Rode Antraciet; 

- Actieve inzet voor De Rode Antraciet als geheel in werkgroepen, ad hoc groepen. 
 

4. Organisatie van het vormingwerk en aandachtspunten voor de toekomst. 
 

Als vormingswerkers zijn wij ‘te gast’ in de verschillende gevangenissen die ons uitnodigen.  Zorgen voor een gedifferentieerd vormingsaanbod in alle Vlaamse 

gevangenissen, vraagt dus heel wat netwerking, zowel op lokaal als bovenlokaal vlak.  Elke vormingswerker heeft hiervoor een gevoeligheid ontwikkeld.  Van de 

coördinator cultuur wordt verwacht dat zij het geheel in het oog houdt, leemten opvult op lokaal vlak en initiatieven neemt op bovenlokaal vlak.  

Voor de komende periode is het een aandachtspunt om de contacten met het team van beleidsmedewerkers informeel maar ook formeel verder uit te bouwen; 

wellicht best op regionaal vlak maar indien mogelijk ook op het Vlaamse niveau.   

De werkgroep vormingsaanbod stelt zich tot doel om de stakeholders in de gevangenissen continu te informeren over het vormingsaanbod en het beschikbare 

promotiemateriaal.  De website belicht de verschillende vormingen op een iets luchtiger manier in woord en beeld.  Daarnaast is er de jaarlijkse brochure met zowel 

organisatorische informatie als een uitgebreide beschrijving van  doelstellingen, inhouden en  methodieken van de verschillende vormingen.  Op basis van deze info 

kunnen gevangenissen hun vormingsvragen aan ons bekend maken. 

Vermits onze collega’s sociaal cultureel werk nu op een gelijkaardige manier gaan werken, is het wellicht een goed idee om deze brochure in de toekomst 

gezamenlijk uit te werken. 
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In 2011 was de vraag van de gevangenissen voor het eerst groter dan we met onze ploeg konden realiseren.  Daarom voorzagen we voor 2012 een nieuwe – en 

efficiëntere - vorm van planning, dit in overleg met de beleidsmedewerkers en organisatieondersteuners.   Op deze manier konden we zorgen voor een betere 

spreiding van het vormingswerk over de verschillende Vlaamse gevangenissen.  Het team is hierbij tot het uiterste van zijn mogelijkheden gegaan, en toch moesten 

we nog een drietal vragen op de wachtlijst plaatsen.  

Ook het promotiemateriaal voor gedetineerden is essentieel bij de toeleiding naar de het vormingsaanbod. In de komende periode zullen we hiertoe een aantal 

promofilmpjes introduceren op het intern videokanaal van de gevangenissen die hiervan gebruik willen maken.  Via beelden hopen we de kandidaat deelnemers 

sterker aan te spreken en proberen we ook de klip van de taalproblemen te omzeilen. Momenteel zijn er twee filmpjes gebruiksklaar.  Aan een derde wordt gewerkt.  

Voor bijna alle vormingen van De Rode Antraciet worden intakegesprekken voorzien met de kandidaat deelnemers. (niet voor crea-cursussen).  Eens de groep 

gevormd, kan de vorming beginnen.  Hierbij is de ondersteuning van plaatselijke organisatieondersteuners voor ons essentieel; zij zorgen ervoor dat er een 

vormingslokaal is, dat de lijsten worden doorgegeven aan het bewakingspersoneel, dat gedetineerden tijdig opgeroepen worden, dat het gevraagde materiaal 

aanwezig is, … 

Als ‘gasten’ in de gevangenis zijn we hiervoor afhankelijk van hen; de manier waarop zij ondersteuning bieden heeft een grote impact op het vlot – of stroef – 

verlopen van ons vormingswerk. Ook hier is netwerking opnieuw ontzettend belangrijk. 

 

II.  EEN ‘GESPECIALISEERD’ VORMINGSAANBOD  

van De Rode Antraciet  

VOOR GEDETINEERDEN. 

Dat we kunnen spreken van een  ‘gespecialiseerd vormingsaanbod voor gedetineerden ‘ heeft te maken met het volgende: 

1. de behandelde thema’s en vormingsinhouden; 
2. de opbouw en methodieken gericht op de doelgroep; 
3. de expertise van de vormingswerker en zijn/haar houding binnen de gevangeniscontext; 
4. het ingebed zijn in een organisatie die uitsluitend werkt voor de penitentiaire sector en het samenspel met andere actoren in de gevangeniscontext. 
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1.   Inhouden en behandelde thema’s. 

Aanvankelijk is het aanbod van De Rode Antraciet organisch gegroeid vanuit de bestaande knowhow van de vorige organisaties en de competenties van de huidige 

medewerkers.  Bij de verdere uitbouw van dit basisaanbod werd ingegaan op vragen van gevangenissen en behoeften en noden van onze deelnemers, zoals eerder 

vermeld in de ‘historiek’.  In de voorbije twee jaar is ons aanbod inhoudelijk sterker uitgediept en afgebakend, wat moet helpen om beleidslijnen uit te tekenen voor 

de toekomst. 

Wat moet de inhoud zijn van een kwalitatief en gespecialiseerd vormingsaanbod van  De Rode Antraciet?  Bij het bepalen hiervan willen we enerzijds vraag-

gestuurd werken en anderzijds aansluiten bij een dynamische visie op herstel en re-integratie. Bij het ontwikkelen van ons aanbod wordt steeds nagegaan wie in het 

ruimere sociale culturele veld mede-aanbodverstrekker kan zijn. 

1.1   Bij het bepalen van vormingsinhouden werken we o.m. vraag-gestuurd. 

Wat zijn de vormingsnoden van gedetineerden?  Om hierop een antwoord te vinden houden we rekening met het volgende: 

 Systematisch behoeftenonderzoek bij vormingsevaluaties. 
 

Na elke vorming vullen de deelnemers een evaluatieformulier in; hierbij wordt ook gepeild naar hun noden en verwachtingen voor verdere vorming.  Dit onderzoek 

heeft zijn beperkingen: het wordt enkel gevoerd bij deelnemers die een volledige vorming meemaakten.  Toch krijgen we hier een beeld van de verwachtingen van 

deelnemers.  Jaarlijks worden deze verwachtingen gebundeld in het jaarverslag.   

Uit dit onderzoek blijkt elk jaar weer een grote nood aan vorming.  Wat thema’s betreft wordt vaak geantwoord in de richting van de gevolgde vorming, daarnaast 

vallen volgende onderwerpen op:  

Sociale vaardigheden, communicatie en conflicthantering, assertiviteit 

Omgaan met eigen agressie 

Zelfkennis, zelfbeeld, en aanverwante onderwerpen 

Psychologie 
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Relaties (kinderen, partners, e.a.) 

Gevangenis- en strafgerelateerde onderwerpen,  

Slachtoffer  in Beeld 

Crea, kunst en cultuur 

 Het behoeftenonderzoek voorafgaand aan de uitbouw van het spel: ‘Over Leven op Cel’ 
 

Dit behoeftenonderzoek werd in 2004 gevoerd door een medewerkster van De Rode Antraciet.  Uit gesprekken met gedetineerden, gesprekken met werkers in 

gevangenissen, boeken, films en video’s zocht zij sleutelwoorden die het leven van een gedetineerde bepalen en rangschikte die in een lijst.  Aan meerdere 

gedetineerden werd gevraagd om deze lijst via associaties in te vullen, wat één van de technieken is voor het opzetten van diepte interviews. 

Uit de verwerking van deze lijst (clustervorming) kwamen volgende thema’s naar voor: 

- persoonlijke groei en bewustwording, zelfrealisatie; 

- verbondenheid met mensen, met dingen, met gebeurtenissen; relaties; 

- betekenis en zingeving; 

- tijdsgebruik in een beperkte ruimte; 

- je leven in handen nemen. 
 

Dit zijn thema’s die ook in het leven buiten de muren een belangrijke rol spelen.  Binnen de muren maken zij echter deel uit van een context die de beleving hiervan 

bijzonder bemoeilijkt. 

 In 2012 nemen enkele vormingswerkers ook deel aan een nieuw grootschalig noden en behoeftenonderzoek met afname in de gevangenis van Antwerpen. 

In april 2013 zullen hiervan de resultaten bekend gemaakt worden door de VUB.   

 Verslagen van groepsgesprekken met gedetineerden tijdens de cursussen ‘Over Leven op Cel’ en ‘Hoe kijk ik naar mijn straf?’ 
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Wanneer gedetineerden praten over hun leven in de gevangenis, over detentieschade en over de verschillende manieren waarop ze hiermee proberen om te gaan, 

komen steeds weer bovenstaande thema’s naar voor als essentiële steunpunten bij overleven en verwerking. De resultaten van deze gesprekken worden tijdens elke 

vorming in een verslag opgenomen en dienen o.m. als inspiratiebron bij het uitwerken van nieuw vormingsmateriaal en in het gericht netwerken met andere 

aanbodvertrekkers in de vrije samenleving. 

 Gesprekken met beleidsmedewerkers en personeel Vlaamse Gemeenschap  tijdens plannings- en evaluatievergaderingen. 
 

De vormingen van De Rode Antraciet worden door het personeel meestal beschreven als ‘persoonsgericht vormingswerk’, dit in tegenstelling tot de lessen van het 

Onderwijs en de cursussen van VDAB.  Ook al loopt de toeleiding tot dit soort vormingen moeilijker, toch blijft men erom vragen.  We krijgen vaak positieve 

reacties in de zin van ‘jullie werken rond thema’s die er voor gedetineerden echt toe doen!’  

1.2  De vormingsinhouden sluiten aan bij een dynamische visie op herstel en sturen naar het opnemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leven.  

Bij een herstelgerichte werking komen drie partijen aan bod: de dader, het slachtoffer en de maatschappij.  Een programma is herstelgericht indien het rekening 

houdt met deze partijen en indien de daders uitgenodigd worden om te reflecteren over de gevolgen van hun feiten.  Niet enkel het slachtoffer zelf, ook de directe 

omgeving van slachtoffer en van dader ondervinden gevolgen van de gepleegde feiten en hebben nood aan herstel. 

De feiten en hun gevolgen onder ogen zien is voor de meeste gedetineerden een zware dobber.  Er worden dan ook heel wat ‘ontsnappingsroutes’ bewandeld: 

vergeten in een roes, schuld afschuiven, zichzelf bekijken als een speelbal van het lot ... 

Herstel is niet hetzelfde als ‘terugkeren naar de toestand van voor het misdrijf’.  Herstel heeft wel te maken met ‘een voor ieder aanvaardbare compensatie en een 

nieuw evenwicht waarmee men verder kan’.  

‘Om de schuldrealiteit te kunnen ontsluiten moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn. In de ontmoeting met een ander, waarbij men zich tot op zekere hoogte 

‘gezien’ weet als wie men is, kan de ruimte ontstaan die het mogelijk maakt om de feiten onder ogen te zien.  Daarnaast moet een minimaal zelfwaardebesef 

aanwezig zijn om schuld onder ogen te kunnen zien. Dan kan schuld omgezet worden in een verantwoordelijke inzet om te voorkomen dat soortgelijke feiten zich 

in de toekomst nog herhalen.’ (cf. A.M.Jonckheere, gevangenispastor tijdens studiedag in UFSIA, 2007) 

Om effectief te kunnen zijn, moet een vormingsaanbod dus ook aandacht geven aan de identiteitsbeleving van de deelnemers en werken aan hun zelfbeeld.   

Daarenboven is het wezenlijk belangrijk dat gedetineerden mekaar en anderen kunnen ontmoeten in wederzijds respect.  Het zijn noodzakelijke voorwaarden om te 

kunnen komen tot het opnemen van gepaste verantwoordelijkheid voor het eigen leven en dat van anderen.   
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Hier blijkt ook het belang van de sociale omgeving van gedetineerden: partner, kinderen, familie, vrienden. Enerzijds is het een ondersteuning van gedetineerden als 

ze enkele van hun sociale rollen kunnen blijven vervullen: partner, ouder, vriend, zoon of dochter, …zijn.  Anderzijds liggen hier ook mogelijkheden om – zij het in 

beperkte mate – een stukje verantwoordelijkheid op te nemen en relationele schade te beperken. 

Dit is een visie waarvan onze vormingswerkers doordrongen zijn en die ze ook uitdragen in hun vormingswerk en aan potentiële partners uit het ruimere culturele 

veld. Ze zien de mens achter de feiten zonder de feiten te vergoelijken.  Doorheen de behandelde thema’s kunnen de deelnemers een confrontatie met zichzelf als 

dader vaak niet ontlopen. Een houding van meerzijdige partijdigheid is noodzakelijk om aan alle partijen recht te doen.   

De  kernpunten die een rol spelen bij het aanbod van De Rode Antraciet kunnen we schematisch voorstellen als volgt: 

 

Maatschappij 

 

Context dader <--------  Dader <--------- Slachtoffer +  

      Context  slachtoffer 

 

Identiteitsbeleving  en Zelfbeeld van Dader 

en opnemen van verantwoordelijkheid 

In het onder ogen zien van de feiten en het erkennen van de eigen verantwoordelijkheid, ligt een belangrijke stap naar herstel: herstel van dader naar slachtoffer toe.  

Tegelijk zien we in het vormingswerk Slachtoffer  in Beeld in detentie dat gesprekken tussen daders en slachtoffers herstellend werken voor het slachtoffer, maar 

ook voor de dader.  De pijl gaat dus in twee richtingen. 
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In heel wat vormingen wordt aandacht gegeven aan identiteitsbeleving en zelfbeeld en aan het gepast opnemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leven en 

voor anderen.  Sociale vaardigheden zijn belangrijke instrumenten om dit ook daadwerkelijk te kunnen realiseren:  communicatie, assertiviteit, conflicthantering, 

kunnen omgaan met eigen agressie,  …  

Tijdens de detentie komen de relaties van gedetineerden onder druk te staan.  Soms raken mensen geïsoleerd of isoleren ze zichzelf.  Het meest pijnlijk is dit voor de 

directe familie en voor partners en kinderen die terecht de verborgen slachtoffers van het misdrijf genoemd worden.  Gestructureerde groepsgesprekken kunnen 

verhelderend en ondersteunend werken bij de beleving en het onderhouden van het relationeel netwerk.   

Vormingen voor gedetineerde ouders nemen hier een bijzondere plaats in omdat ze werken op de scharnier van de generaties.  Waar gedetineerde ouders zich 

blijven inspannen om hun kinderen recht te doen, wordt ruimte gecreëerd voor herstel: voor henzelf en voor hun kinderen. 

De link naar de maatschappij komt in het vormingsaanbod eerder  impliciet aan bod. In sommige vormingen gebeurt dit explicieter zoals in Slachtoffer in Beeld in 

detentie waar heel wat mensen en organisaties van buiten de muren actief betrokken zijn in het vormingsgebeuren (vzw Suggnomé, diensten slachtofferhulp, een 

slachtoffer, een vrijwillige acteur, een advocaat).   

Momenteel proberen we de context van gedetineerden meer te betrekken bij het vormingswerk in samenwerking met relevante actoren (justitieel welzijnswerk, 

organisaties met focus op kinderen en de band ouders-kind).  Zo worden in aansluiting met de vorming voor vaders ook al ontmoetingsmomenten georganiseerd 

met hun partners of andere personen die de kinderen opvangen tijdens de detentie.   

In aansluiting met de vorming relaties, wordt soms een ontmoetingsmoment gerealiseerd voor deelnemers en steunfiguren uit hun sociaal netwerk. 

Bij het crea-aanbod wordt soms een bredere sociale context betrokken via tentoonstellingen.   

1.3 Sociale integratie 

Dit thema is impliciet aanwezig in meerdere vormingen uit ons aanbod doordat we processen van persoonlijke groei op gang willen brengen die de kans op een 

constructieve sociale integratie vergroten.  Aandacht voor het relationeel netwerk van gedetineerden en het ontwikkelen van sociale vaardigheden spelen hier zeker 

ook een rol. 

Werken aan  sociale integratie is een complex gegeven, en dit vraagt zeker een samenwerking met andere actoren in de gevangenis.  We staan open voor 

samenwerking rond dit thema en werken hier actief aan. 
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Zo werd in 2011, op vraag van de gevangenis in Gent een gespreksgroep georganiseerd voor gedetineerde vaders en moeders die op korte termijn zouden vrij 

komen: ‘Ouderschap na detentie’.  Deze gespreksgroep kadert in een bredere werking van deze gevangenis en de uitgave van hun brochure ‘Ik kompas vrij’.  Bij 

evaluatie hiervan  werd door gedetineerden uitdrukkelijk gevraagd naar een persoonsgerichte ondersteuning, naast de zinvolle informatie in de brochure. 

1.4  Voorlopig besluit & aandachtspunten voor de toekomst: 

Na 8 jaar werken hebben we een uitgebalanceerd vormingsaanbod dat uitgewerkt  is  rond enkele thema’s die een essentiële rol spelen in het leven van 

gedetineerden, die kaderen in een dynamische visie op herstel en gericht zijn op het vermeerderen van  de mogelijkheden tot re-integratie.  Zeker de eerste drie 

thema’s behoren volgens ons tot de kernopdracht van De Rode Antraciet betreffende het vormingswerk.  We vinden dan ook dat we in de toekomst rond deze 

thema’s moeten blijven werken. 

De link met de maatschappij zou nog meer versterkt kunnen worden door meer te werken met de sociale omgeving van gedetineerden. We hopen dit o.m. te 

realiseren door in aansluiting met bepaalde vormingen ontmoetingsmomenten te organiseren met familieleden en andere steunfiguren in de buitenwereld.  Dit 

vraagt een goede samenwerking met beleidsmedewerkers en personeel van Justitieel Welzijnswerk. 

Wat betreft het werken aan sociale integratie stoten wij op een leemte in ons aanbod: er is nood aan een aanbod rond ‘vrij gaan’  waarin gedetineerden zich kunnen 

voorbereiden op een nieuw leven buiten de muren.  Dit hoeft niet enkel om praktische dingen te gaan; ook andere thema’s zouden aan bod moeten komen: vb.  hoe 

ex-gedetineerden hun sociale rollen opnieuw kunnen invullen, hoe ze hun plek kunnen vinden in een veranderde maatschappij, enz. …  

Wie moet die leemte invullen?  Ligt hier een taak voor De Rode Antraciet of is het eerder de opdracht van andere partners?  We opteren ervoor om samen met 

anderen de mogelijkheden te onderzoeken. 

Een eerste stap in die richting was de gespreksgroep ‘Ouderschap na detentie’ vorig jaar in de gevangenis van Gent.  In het verlengde hiervan werd onze 

medewerking gevraagd voor een algemeen project met als rode draad: ‘Een kwaliteitsvolle sociale integratie’. Dit wordt een samenwerkingsverband tussen 

verschillende personen en organisaties van binnen en buiten de gevangenis.  Hiervoor wordt projectsubsidie aangevraagd bij het participatiedecreet. 

Vermits er voorlopig weinig kans is op uitbreiding van het personeelsbestand, zullen we keuzes moeten maken rond wat we zelf verder aanpakken en wat we 

mogelijks kunnen doorspelen aan partners in het veld.  Die keuze is niet enkel afhankelijk van de vormingsinhouden, maar ook van de mogelijke partners die we 

kunnen vinden.   

Voor enkele thema’s: crea, filmbesprekingen, … is het werken met vrijwilligers ook een optie.   

Hiermee werd reeds een begin gemaakt.  Dit moet dan wel gekaderd zijn in een algemeen vrijwilligersbeleid binnen De Rode Antraciet. 
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2. Opbouw en methodieken van het cursusaanbod zijn gericht op de doelgroep: 

 

2.1  Beschrijving van de doelgroep. 

Onze doelgroep bestaat uit gedetineerden; hieronder verstaan we veroordeelden (langgestraften en kortgestraften), beklaagden en een gedeelte van de 

geïnterneerden.  

Dit is een zeer heterogene groep wat betreft leeftijd, sociale achtergrond, intellectueel niveau, culturele achtergrond, talen …   Het gaat hoofdzakelijk om mannen en 

een beperkt aantal vrouwen. 

In aansluiting met het meerjarenbeleidsplan hebben we aandacht voor bijzondere doelgroepen, met name de vrouwen. Ook al zijn de groepen van vrouwen eerder 

klein, toch proberen we ook ons volledig aanbod naar hen te richten. 

We werken meestal met gemengde groepen wat betreft culturele achtergrond, maar ons aanbod voor anderstaligen is momenteel beperkt tot crea-cursussen.  Voor 

deze cursussen is ook een meertalige infofolder voorzien. 

2.2. Het vormingsaanbod is methodisch opgebouwd met de doelgroep voor ogen. 
 

 Het vormingsaanbod voor gedetineerden is uitgewerkt met de doelgroep voor ogen vanuit onze uitgebreide expertise met die doelgroep. Dit betekent dat 
oefeningen, voorbeelden, gebrachte inzichten, .. herkenbaar en bruikbaar zijn voor de cursisten. 

 Veel van onze thema’s zijn algemene vormingsthema’s (communicatie, relaties,  …) die we hebben uitgewerkt naar de doelgroep toe.  Net in die aanpassing 
ligt onze specialisatie. 

 Het aanbod is gericht op de gedetineerde vanuit een holistisch perspectief: gericht op de integrale persoon en met aandacht voor de context van de 
gedetineerde.  Vorming van cursusbegeleiders is gericht op de vermeerdering van hun inzicht hierin en het vergroten van vaardigheden om vanuit dit 
perspectief te werken.  

 Een deelnemersgroep is een groep binnen de gemeenschap van de gevangenis.  De linken met die gemeenschap komen tijdens een vorming meermaals tot 
uiting en vragen van de vormingswerkers alertheid rond dit gegeven en tevens een houding van meerzijdige partijdigheid. 

 Het vormingsaanbod is zodanig uitgewerkt, dat het hanteerbaar is in heterogene groepen en dat een vlotte aanpassing aan het niveau van de 
deelnemersgroep mogelijk is.   
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 We werken groepsgericht: er is wel een programma maar dit wordt aangepast aan de vragen en de mogelijkheden  van de groep. We kunnen laagdrempelig 
werken maar evengoed diepgaand doorwerken op een thema. De vormingen zijn ‘levende cursussen’: ze worden gaandeweg geüpdatet en sterker toegespitst 
op de groep. 

 We werken ervaringsgericht, procesmatig en interactief en hanteren een verscheidenheid aan methodieken.  

 We maken gebruik van intakegesprekken om informatie te geven en te ontvangen, om motivaties te checken en een eerste begin te maken met het 
opbouwen van vertrouwen. Er wordt zowel geïnvesteerd in het verlagen van de drempel voor sommige kandidaat-cursisten als in het duidelijk maken van 
de spelregels die in de cursus gehanteerd worden. 

 Groepen worden door ons samengesteld en begeleid met oog voor veiligheid van en respect voor iedere deelnemer  

 Om ons aanbod meer laagdrempelig te maken (rekening houdend met taal- en cultuurdiversiteit onder de deelnemers), zoeken we steeds  naar een meer 
creatieve insteek in het aanbod. Dit kan door cross-overs te zoeken met andere sociaal culturele methoden dan het vormingswerk: muziek, dans, zang, 
beweging, plastische kunst, … en deze vormen binnen te brengen in ons huidig vormingsaanbod. De focus van een cross-over ligt op het verlagen van de 
verbale en reflectieve drempel in ons huidig vormingswerk. 

 

3. De expertise van de vormingswerker en zijn/haar houding binnen de gevangeniscontext 

3.1. Expertise: 

 Vakkennis bezitten betreffende inhouden en methodieken en deze kunnen ‘vertalen’ naar de doelgroep 

 Methodisch vaardig zijn: interactief en afwisselend kunnen werken, ervaringsgericht, creatief en procesmatig 

 Groepsprocessen deskundig kunnen begeleiden 

 Vaardigheid bezitten in het werken met moeilijke en heterogene groepen 

 Kennis van de doelgroep (en subdoelgroepen) en de context (afstemmen) 

 Didactisch vaardig zijn en aangepast aan de doelgroep inzichten brengen die begrijpelijk zijn, boeiend en toepasbaar in hun leefwereld 

 Ervaring met de biotoop ‘gevangenis’ en voeldoen kennis van wat leeft bij gedetineerden en personeel 

3.2. Attitude:  
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 Meerzijdige partijdigheid nastreven: naar gedetineerden en hun context, daders en slachtoffers, gedetineerden en gevangenispersoneel. 
 

 Affiniteit bezitten met de doelgroep en de persoon kunnen zien achter de feiten 

 Zich opstellen als ‘Compagnon de route’ en medestander in het zoeken naar positieve verandering in het leven van gedetineerden.  ‘Hun verhaal in 
beweging brengen’. 

 Niet meegaan in een negatieve spiraal, maar steunpunten en hulpbronnen benoemen. 

 Empathie kunnen inzetten als vaardigheid. 

 Voor crea: kunnen aanvoelen waar de creatieve impuls van de deelnemer zit. 

 Mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid. 

 Zich respectvol opstellen, maar met de taak om te leiden. 

 Een sfeer van vertrouwen kunnen creëren en handhaven. 

 Een goed evenwicht vinden tussen afstand en nabijheid in het werken met gedetineerden. 
 

 Goede contacten onderhouden met de actoren in de gevangenis en flexibel omgaan met de mogelijkheden en beperkingen die eigen zijn aan de 
gevangeniscontext. 

 Respecteren van de spelregels in de gevangenis. 

 Aandacht hebben voor de consequenties en effecten van het werken met een cursusgroep binnen een ruimere groep, binnen een samenlevingsverband met 
eigen spelregels en gedragspatronen. 

 

 En verder ... 

 Enthousiasme bezitten, engagement en geduld opbrengen, stevig in de schoenen staan en tegen een stootje kunnen, flexibel zijn, … 

 Streven naar het realiseren van doelstellingen, zonder hier krampachtig aan vast te houden, en tevens oog hebben voor de positieve effecten van het 
cursuswerk op de groep en de individuele deelnemers. 

 Eigen motivatie bewaren en collegiaal ondersteunen bij mekaar. 

 Zich bijscholen. 

 Constructief kritisch ingesteld zijn. 

 Op een professionele manier samenwerken met collega’s en continuïteit bieden. 

 

4. De inbedding van het cursusaanbod binnen De Rode Antraciet en binnen het penitentiair veld. 
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 Het volledig vormingsaanbod van De Rode Antraciet is exclusief gericht op de detentiecontext: gedetineerden, penitentiair kader, personeel Vlaamse 
Gemeenschap en ruimere penitentiaire context. Daardoor hebben de vormingswerkers in de voorbije jaren een ruime ervaring opgebouwd met de 
penitentiaire context en met de doelgroep van gedetineerden.   

 

 De vormingswerkers hebben kennis van de penitentiaire context: geschreven en ongeschreven regels in de gevangenis, gevoeligheden, functies, …  Ze 
houden rekening met mogelijkheden en beperkingen van die context 

 

 Kennis over de Vlaamse Gemeenschap op verschillende niveaus: beleidsmatig, verschillende partners op de werkvloer, individuele personen in de 
verschillende gevangenissen waarmee we onderhandelen en samenwerken. 

 

 De Rode Antraciet als organisatie + individuele lesgevers zijn bekend bij het personeel.  Het feit dat we ook een cursusaanbod hebben voor het penitentiair 
kader en de penitentiaire sector  speelt hierin mee. 

 

 De Rode Antraciet als organisatie + individuele lesgevers zijn bekend bij gedetineerden.  In een cursusgroep zitten regelmatig deelnemers die reeds eerder 
een cursus volgden bij De Rode Antraciet of  ons kunnen linken aan de sportfunctionaris of de sociaal cultureel werker van die gevangenis en de bijhorende 
activiteiten van het breed aanbod van De Rode Antraciet. 

 

 Continuïteit bij de lesgevers: vormingswerkers geraken bekend bij het publiek en bouwen aan een netwerk met de personeelsleden waarmee ze regelmatig 
samenwerken in de gevangenissen; dit komt het cursuswerk ten goede. 

 

 Het promotiemateriaal en de deelnemersmapjes zijn eenvormig en dragen daardoor bij tot de beeldvorming van De Rode Antraciet in gevangenissen. 
 

 Praktisch gezien kunnen we ons vrij zelfstandig bewegen in de verschillende gevangenissen. 
 

 Diepgaande kennis van de doelgroep van gedetineerden vanuit een uitgebreide ervaring (8 jaren werken met die groep) 
 

 Vormingswerkers met deskundigheid en ervaring, gemotiveerd voor de doelgroep, in voeling met de doelgroep , steeds op zoek naar nieuw aanbod in 
aansluiting met doelgroep.  

 

 We werken gevangenisoverstijgend en zijn met ons cursusaanbod aanwezig in alle Vlaamse gevangenissen. 
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 Er is een continuïteit in ons aanbod.  De cursussen worden met een zekere regelmaat geprogrammeerd in de gevangenissen.   
 

 We hebben een ruim vormingsaanbod met lage en hoge drempels en sommige cursussen zijn inhoudelijk met mekaar verwant.  Gedetineerden kunnen bij 
ons een ‘pakket’ van vormingen volgen; er zit een zekere volgorde tussen sommige vormingen die toch ook afzonderlijk kunnen gevolgd worden..   

 

 We kunnen beroep doen op eigen collega’s sociaal cultureel werk in meerdere gevangenissen, wat de netwerking van cursusbegeleiders met actoren binnen 
de gevangenis ondersteunt. 

 

 Er is veel uitwisseling, onder andere op werkgroepen en intervisies, wat ons ertoe verplicht onszelf te blijven bevragen en te laten bevragen door onze 
collega’s. Zij kijken bij wijze van spreken mee over onze schouder wanneer we cursus geven. We zijn streng voor onszelf en voor elkaar, onder meer omdat 
we weten dat in de gevangenis met een uiterst kritisch oog wordt gekeken naar wie binnen de muren vorming komt aanbieden.  

 

 De lage vormingsprijs (15 EUR per uur) verlaagt de drempel en maakt het mogelijk dat gevangenissen meerdere vormingen per jaar aanvragen bij De Rode 
Antraciet. 

 

 Na 8 jaar werken geraakte ons vormingsaanbod bij gedetineerden en personeel van gevangenissen gekend en gewaardeerd.  Dit vertaalt zich in een stijgende 
vraag. 

 

 

III. SPOREN VOOR DE TOEKOMST 

Het is eigen aan het vormingswerk dat we gevangenisoverstijgend werken.  Dit betekent dat vormingswerkers naar meerdere gevangenissen gaan, soms ver buiten 
hun woonregio.  We proberen dit zo efficiënt mogelijk te regelen. 
 
Heel wat allochtonen maken deel uit van de deelnemersgroepen,  dit betekent dat het thema multiculturaliteit een grote rol speelt binnen het vormingsaanbod in de 
gevangenissen.  In het verleden werd hiervoor reeds een vormingstraject georganiseerd.  Moet dit een aandachtspunt zijn bij het aanwerven van nieuw personeel?  
Ook het werken met verschillende talen wordt een uitdaging waarop we in de toekomst antwoorden moeten zoeken; momenteel kunnen anderstaligen enkel terecht 
in de crea-ateliers.  

 
Vanuit onze visie zijn er een aantal belangrijke thema’s die in een gespecialiseerd vormingsaanbod voor gedetineerden een plaats moeten vinden . Sinds enkele jaren 
slagen wij erin om met 7 (deeltijdse) vormingswerkers regelmatig nieuw aanbod uit te werken en momenteel iets meer dan 1100 cursusuren te realiseren in 19 
Vlaamse en Brusselse gevangenissen. Ongeveer 40% van deze vormingsuren worden in duobegeleiding geven omwille van de aard van de vorming (rollenspelen).  
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Hiermee zitten we aan de limiet van onze mogelijkheden.  Nieuwe vormingen uitwerken, betekent dan ook dat andere minder gegeven kunnen worden. Toch is het 
belangrijk om een dynamiek te bewaren in ons vormingsaanbod en te blijven werken aan verdieping en uitbreiding.  Innovatie kan ook gezien worden als geen 
uitbreiding van het algemene aanbod, maar gericht op het aanbod afstemmen op specifieke noden en behoeften van gedetineerden, aan nieuwe kennis en ervaringen 
met thema’s, aan nieuwe elementen in de context (gevangenissen, samenleving). Innovatie kan zo op diverse manier: 

 Door zelf ons eigen aanbod te verfijnen en te blijven aftoetsen aan noden en behoeften van de doelgroep; 

 Door ons aanbod af te stemmen op wat externe organisaties reeds aanbieden binnen hetzelfde thema in de gevangenissen;  

 Door externe organisaties die sociaal cultureel vormingswerk aanbieden dat mogelijks ook waardevol kan zijn voor gedetineerden, te sensibiliseren in 
samenwerking met de beleidsmedewerkers. 

 

Ook het begeleiden van vrijwilligers vraagt tijd en energie.  We werken voor een grote regio (Vlaanderen) wat het organiseren van vrijwilligerswerk niet eenvoudig 

maakt. Ondertussen hebben we toch een hoopgevend experiment dat lopende is. 

Binnen het VTO-beleid van de organisatie, konden vormingswerkers in het verleden verschillende opleidingen/studiedagen volgen.  De doorstroming van de 

opgedane kennis naar de andere collega’s is hierbij een aandachtspunt. Er zijn ook twee trainingen doorgegaan voor het voltallig team van cursusbegeleiders.   

 In het kader van ‘Edukit’, waren er contacten met de organisatie ‘Safeground’ in Londen.  Zij geven een sterk uitgewerkte cursus ‘Fathers inside’ in 
meerdere gevangenissen in Engeland.  Vorig jaar kwamen ze bij ons een training geven rond het gebruik van dramatechnieken in het cursuswerk met 
gedetineerden.  

 In december 2011 was er een driedaagse training groepsdynamica voor cursusbegeleiders, inclusief SIB en de vrijwilligster.  Deze training was verfrissend en 
inspirerend en werkte zeer verbindend in het team. 

Dergelijke trainingen betekenen een meerwaarde voor het team en zijn zeker voor herhaling vatbaar. 

 
Eigen gespecialiseerd cursusaanbod versus toeleiding van andere organisaties. 
 

Ervaringen uit het verleden: 

Andere organisaties toeleiden kan op verschillende manieren gebeuren: samenwerken met partners die een complementair aanbod brengen of samenwerken met 

partners om samen nieuw vormingsaanbod te ontwikkelen.   

In het verleden waren er reeds samenwerkingsverbanden rond complementair vormingsaanbod: 



84 

 

 ISW-limits: cursus stressbeheersing.  In 2007 werd deze cursus gratis gegeven in enkele gevangenissen, tot stopzetting van de projectsubsidie. Er waren in 
die periode meerdere contacten met medewerkers van  De Rode Antraciet.  De Rode Antraciet ondersteunde dit project door bekendmaking in 
gevangenissen en door ondersteuning van een cursusgever.  Op de vraag van ISW-Limits om dit project over te nemen, konden we niet ingaan. 

 VCOK: gaf een cursus voor (door detentie) gescheiden ouders in de gevangenis van Gent.  Deze cursus werd in 2008 uitgewerkt en één maal gegeven met 
projectsubsidies van Welzijn.  Gedurende deze periode waren er verschillende contacten met De Rode Antraciet.  De zoektocht naar verdere samenwerking 
is echter strop gelopen om financiële redenen. 

 In de loop van 2009 waren er contacten met Prison Smart.  Wij konden deze cursus wel aanbevelen in gevangenissen, maar konden niet ingaan op de vraag 
tot aanwerving van de cursusbegeleidster in het team van De Rode Antraciet. 

 Overleg met Vormingplus: zij opteren eerder voor samenwerking bij inspiratiedagen en sociaal artistieke projecten in de gevangenis van hun regio en niet 
voor cursuswerk. 

 

Er was ook samenwerking rond de uitbouw van nieuwe vormingen: 

 Twee jaar geleden was er een korte samenwerking  met enkele regionale centra CGGZ bij de uitwerking van de nieuwe cursus  ‘Omgaan met eigen agressie’.  
Er was hiervoor interesse in Hasselt, de Noorderkempen  en Mechelen. Deze samenwerking werd echter vanuit de bovenlokale coördinatoren stop gezet. 
Plaatselijk zijn er echter nog steeds contacten en kunnen we cursusdeelnemers doorverwijzen naar de plaatselijke medewerkers. Zo werken we in 2012 een 
aanbod uit met Itter CGG voor de Brusselse gevangenissen. 

 Eveneens twee jaar geleden wou Basiseducatie Mechelen de cursus ‘Op vrije voeten’ actualiseren en vroeg hiervoor de medewerking van De Rode 
Antraciet.  Na enkele vergaderingen viel de werkgroep stil: dit project zou gesubsidieerd worden door het ministerie van Onderwijs, maar zit daar nog 
steeds geblokkeerd.  Er was hierover ook overleg met het project ‘Ik kompas vrij’ in de gevangenis van Gent. 

 Ondertussen zijn er hernieuwde contacten met Gent rond het nieuw project ‘ Sociale re-integratie’.  Op vraag van die gevangenis werd een gespreksgroep 
‘Ouderschap na detentie’ reeds één maal gegeven.  Die gespreksgroep wordt wellicht opgenomen in het nieuw project waaraan meerdere organisaties 
meewerken – ook Vormingplus en VCOK.  Overleg is gaande. 
 

Mogelijkheden voor de toekomst. 

Nieuwe partners toeleiden betekent een verrijking voor het vormingsaanbod in gevangenissen en brengt tevens de maatschappij van buiten ook binnen de muren.   

Het lijkt ons echter noodzakelijk dat nieuwe partners werken vanuit een visie die parallel loopt met de onze, en dat ze kwaliteit en continuïteit kunnen garanderen 

zowel voor de vorming zelf als voor de begeleiders.   
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Alle gevangenissen werken met aanbieders van vormingswerk uit de eigen regio.  Dit aanbod is meestal complementair met het aanbod van De Rode Antraciet en 

wordt gepland en georganiseerd door plaatselijk personeel van de Vlaamse Gemeenschap, vaak in samenwerking met onze collega’s SCW in de betreffende 

gevangenis.  Heel wat gevangenissen werken ook samen met de regionale centra van Vormingplus, dit vooral  voor sociaal artistieke projecten en minder voor 

vormingswerk. 

Daarnaast zoeken we ook actief naar partnerorganisaties die zowel lokaal als gevangenisoverstijgend kunnen werken en bieden we hen ondersteuning aan bij het 

afstemmen van hun aanbod op de context en de doelgroep. Deze piste werd reeds bewandeld met Vibeg en ArtForum en zal in komende meerjarenbeleidsplan een 

nog ruimere plaats krijgen.  

Het team wil zich de komende jaren engageren om naast het eigen aanbod ook een netwerk aan te leggen, op vraag van de gevangenissen, van organisaties die 

vormingen willen aanbieden in de gevangenissen rond diverse thema’s of met focus op een specifieke deel-doelgroep (jongeren, allochtonen, ouders, illegalen, 

geïnterneerden,…). Ook de cultuurfunctionarissen kunnen mee dit netwerk uitbouwen en mobiliseren in samenwerking met het team sociaal cultureel werk. 

De Rode Antraciet kan slechts partners toeleiden naar gevangenissen, wanneer hiervoor in de gevangenissen een draagvlak is.  In principe heeft De Rode Antraciet 

hierin trouwens geen mandaat.  We kunnen enkel organisaties en vormingen voorstellen, de keuze van een aanbod en de beslissing rond de uitvoering gebeuren 

door stakeholders ter plaatse. De vormingsprijs speelt hierin een zeer belangrijke een rol (waar wij slechts minimaal vat op hebben). 

Om op dit vlak toch iets te kunnen realiseren dringt een samenwerking met de beleidsmedewerkers zich op.  In samenspraak met hen kunnen we overleggen rond 

de evenwichtige uitbouw van vormingswerk in hun gevangenis.  
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Bijlage 4: NAAR EEN NIEUW AANBOD “SOCIAAL CULTUREEL WERK IN VLAAMSE GEVANGENISSEN” 

 

Het team Sociaal cultureel Werk (SCW) van vzw De Rode Antraciet biedt vanaf 1 januari 2012 op een vernieuwde manier ‘sociaal-cultureel werk’ aan. 

De Vlaamse gevangenissen worden uitgenodigd om uit dit aanbod een keuze te maken, en in overleg wordt afgesproken wat uitgevoerd zal worden. 

Wat is het TEAM SCW? 

Het TEAM SCW is de sociaal-culturele werking van vzw De Rode Antraciet die (creatief) vorm geeft aan een positieve inhoud van het ‘sociaal-cultureel werk in de 

Vlaamse gevangenissen’. Dit resulteert in een aanbod dat lokaal en in partnerschap gerealiseerd wordt. 

Wat is  “sociaal-cultureel werk in detentie”? 

De sociaal-culturele werkers van De Rode Antraciet scheppen mee de voorwaarden, begeleiden, ondersteunen en/of organiseren sociaal-culturele initiatieven, in 

partnerschap met Justitie en met partners van de Vlaamse equipe in gevangenissen, zodat ruimte gecreëerd wordt binnen de penitentiaire context, waarbinnen 

gedetineerden kunnen werken aan zelfontplooiing en verbondenheid. 

Een visie op ‘cultuur’ en ‘sociaal-cultureel werk in gevangenissen’ 

Sociaal-cultureel werk behoort tot het domein ‘Cultuur’, één van de zes domeinen van het ‘strategisch plan voor hulp- en dienstverlening’ van de Vlaamse overheid. 

Via hun ‘cultuur’ drukken mensen uit hoe ze over zichzelf en andere mensen denken, wat ze belangrijk vinden, hoe ze hun leven willen vormgeven. Cultuur wordt 

meestal als vanzelfsprekend ervaren, tot men iemand van een andere cultuur ontmoet. In een gevangenis komen mensen uit verschillende culturen samen. In het 

sociaal-cultureel werk laten we mensen uit verschillende achtergronden van ideeën wisselen en van elkaar leren. We organiseren culturele activiteiten, sociaal-

artistieke projecten, schrijfprojecten, theater... Deelnemers kunnen zich ontspannen, elkaar in een gemoedelijke sfeer ontmoeten en zich creatief uitdrukken. Hierbij 

gaan we uit van de mogelijkheden, talenten en kwaliteiten van elke persoon. Gedetineerden zijn méér dan hun strafblad. In een veilige omgeving en in een 

ontspannen sfeer werken zij aan een positief zelfbeeld en een volwaardige identiteitsbeleving. Zij sleutelen aan omgangsvormen en communicatie, denken na over 

de gevolgen van hun daden voor de slachtoffers, hun familie, de samenleving en zichzelf en denken na over het opnemen van verantwoordelijkheid voor het eigen 

leven. Zo bereiden ze zich voor op een nieuwe start in de maatschappij. 

Kernwoorden van wat we belangrijk vinden voor onze nieuwe werkwijze 
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1. Samenwerken (eerder dan geïsoleerd werken in een eigen gevangenis: in team werken); 

2. Vernieuwen (projecten, duurzame resultaten, nieuwe methoden, innovatie…); 

3. Regionaal werken (netwerken, contactpersonen linken De Rode Antraciet en de gevangenissen); 

4. Expertisecentrum/de rol van makelaar (culturele initiatieven toeleiden); 

5. Professionalisering (werking beter onderbouwen, beter afstemmen op elkaar en op noden van gedetineerden, systematisch onze netwerken inschakelen); 

6. Beeldvorming (wisselwerking binnen/buiten; communicatie). 

De vier functies van het sociaal-cultureel werk: cultuur, educatie, maatschappelijke activering, gemeenschapsvorming 

Culturele functie: creëren, deelnemen, genieten, bewaren en reproduceren van kunst- en cultuuruitingen. 

Bij voorbeeld: gedetineerden laten deelnemen en genieten van een cultureel aanbod: films, lectuur, (klassieke) muziek. Ook actief: ze laten deelnemen aan een rock-workshop, crea-activiteit, 

schrijfprojecten… 

Educatieve functie: het mogelijk maken van leer-, werk- en ontmoetingsplaatsen; niet-formele en informele leerprocessen laten plaatsvinden. 

Bij voorbeeld: cursussen van De Rode Antraciet (vaardigheidstraining, conflicthantering, communicatie, persoonsvorming, relaties, creativiteit, handhaven van eigen ouderschap), Vormingplus, 

Cultuurcentra  toeleiden naar de gevangenis… 

Maatschappelijke activering: het stimuleren en begeleiden van maatschappelijk engagement en sociale actie; activeren tot verantwoord burgerschap. 

Via gevangenismedia je engageren om via een krantje of Jail-TV je medegedetineerden te informeren, te vermaken; maatschappelijke debatten ook in de gevangenis aanzwengelen: Vb.: “An 

Inconvenient Truth” over de opwarming van de aarde tonen en nabespreken… 

Gemeenschapsvormende functie: gericht op het versterken en vernieuwen van het sociale weefsel en op groepsvorming met het oog op een democratische, 

solidaire, open en cultureel diverse samenleving. 

Initiatieven waarbij burgers en gedetineerden met elkaar in gesprek komen; gesprekken met gedetineerden, familie en penitentiaire beambten: om de onderlinge verstandhouding te verbeteren… 

Een sociaal-culturele methodiek 

We herkennen ons in en werken vanuit de definitie van Herman Baert: Een sociaal-culturele methodiek: denken over doen, in: Yves Larock e.a. (red.), Spoorzoeken. Handboek 

sociaal-cultureel werk met volwassenen, Gent, 2005, p. 157 – 180. 
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“Een sociaal-culturele methodiek is een wijze van denken en handelen die gesteund is op reflectie, ervaringsdeskundigheid en wetenschappelijke inzichten; die 

methodiek wordt door diverse organisaties en hun vrijwillige en professionele medewerkers gebruikt om individuen en groepen aan te spreken en te activeren in één 

of meerdere bestaansdimensies en in hun diverse leefsituaties; deze bestaansdimensies kenmerken de mens als zin- en waardezoeker, als kennisverwerver, als 

vaardige actor of creatieve explorator, als cultuurschepper en sociaal wezen; als doelstellingen staan het ontwikkelen van een eigen identiteit, het bevorderen van 

sociale integratie en maatschappelijke participatie en de opbouw van een democratische, duurzame en inclusieve samenleving voorop; daartoe worden op bewuste 

en doordachte wijze open kansen geschapen die uitnodigen tot ontmoeting en informeel leren; er worden processen van kritische bewustwording, reflexieve 

verantwoording en persoonlijke bekwaming gestimuleerd; er wordt aangezet tot de ontwikkeling van sociale, culturele en communicatieve competenties en de 

vorming van sociale netwerken en culturele symbolen; in het scheppen en benutten van deze kansen zijn de betrokken personen en groepen actieve ‘deelnemers’ 

met wie de medewerkers in dialoog treden over de concrete doelen en de aanpak.” 

 

Praktische uitwerking 

 Het Team SCW van De Rode Antraciet werkt projectmatig een vraag gestuurd én eigen aanbod uit. 

Projectmatig 

Met het team SCW gaan we projectmatig aan de slag in de gevangenissen omdat we ervan overtuigd zijn dat we via deze manier van werken meer concrete 

resultaten kunnen halen en meer gedetineerden in meer gevangenissen zullen bereiken. 

Projectmatig werken betekent dat we als team SCW een geheel van activiteiten willen opzetten in gevangenissen, in een tijdelijke samenwerking met de diverse 

lokale partners, gericht op een duidelijk gespecifieerd eindresultaat, dat bereikt dient te worden in een begrensde tijdsperiode, met begrensde middelen en een 

duidelijk begin en einde. 

Een project binnen een gevangenis wordt uitgevoerd om op een planmatige manier een bepaald doel/resultaat te bereiken binnen een afgesproken tijd. Hiertoe 

worden de diverse activiteiten binnen het project in fasen opgedeeld. Na elke fase wordt bekeken hoe het project verloopt en er kan overgegaan worden naar de 

volgende fase, rekening houdende met de beheersaspecten: tijd, geld, personeelsinzet, kwaliteit, organisatie en informatie.  
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Een vraaggestuurd én eigen aanbod 

Via deze projectmatige insteek zal het TEAM SCW werken op 2 sporen, namelijk: 

- (1) Via projectaanvragen vanuit de lokale gevangenissen kan een vraag gericht worden naar het team SCW om een sociaal-cultureel project te helpen 

organiseren. Voor het indienen van projecten werkt het TEAM SCW met twee deadlines per jaar: 1 oktober (planning voorjaar) en 1 maart (planning 

najaar). Ook na de deadlines zijn projectaanvragen mogelijk, afhankelijk van de mogelijkheden kunnen deze projecten alsnog in aanmerking komen voor 

uitvoering. Op basis van de projectaanvragen wordt de planning van de medewerkers opgesteld. Aanvragen om beroep te doen op het SCW-aanbod 

gebeuren via het invullen van een projectfiche. 

 

- (2) Het TEAM SCW werkt zelf een sociaal-cultureel project uit en biedt aan de lokale gevangenissen de mogelijkheid aan om deel te nemen aan het project. 

Enkele voorbeelden (die al bestaan of nog uitgewerkt worden): 

 

 Pop-up Gallery 

Initiatief Voorbereiding  Nazorg Realisatie 

Besluit 
Besluit Besluit Besluit 

Tijd, Geld, Kwaliteit, Organisatie en Informatie 

Faseren 

Besluiten 

Beheersen 
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Binnen dit project worden diverse creatieve workshops aangeboden aan de lokale gevangenissen. De kunstwerken vanuit deze workshops worden op  

verschillende locaties in een pop-up galerij ( een heel tijdelijke ruimte ergens in een stad) getoond aan het brede publiek, met de mogelijkheid om een 

kunstwerk aan te kopen. Gekoppeld aan deze galerij kunnen ook enkele randactiviteiten georganiseerd worden (lezing, film). 

  

 Filmfestival 

Momenteel werken de SCW’ers al in verschillende regio’s samen met een filmfestival om ook een aanbod te voorzien in de gevangenis. Dit aanbod kan 

opengetrokken worden naar meerdere gevangenissen om zo een pakket van activiteiten te kunnen aanbieden: filmvertoningen (met nabespreking), 

filmworkshops (gedetineerden maken zelf kortfilms, die dan aan breder publiek worden vertoond),… 

 

 Leesbevorderingsprojecten 

In samenwerking met de medewerkers van de gevangenisbibliotheken kunnen ‘schrijvers’ uitgenodigd worden, of andere leesbevorderende activiteiten 

georganiseerd. Aandacht voor de week van de bibliotheek/de dag van de poëzie…; Valentijn februari 2013: liefdesbrieven schrijven naar je partner;… 

 

 Gevangenismedia-projecten 

Jail - TV, opzetten van een gevangeniskrant,…. 
 

 Maatschappelijk debat: Gemeenteraadsverkiezingen 2012 

Beklaagden zijn stemplichtig. Waarom is politiek belangrijk? Waarom is meedoen aan verkiezingen belangrijk? Hoe kan een beklaagde zijn stem 

uitbrengen? 

 

 Filosofieproject 

Via diverse activiteiten maken gedetineerden kennis met (praktische) filosofie. 

 

 ... 

 

Uitwerking in fasen 

Met de projectaanvragen vanuit de gevangenis/eigen projecten worden volgende fasen doorlopen: 
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1. De projectaanvraag wordt ingediend bij team SCW en besproken. Op basis van beheersaspecten en welbepaalde criteria*  wordt beslist om verder te gaan 

met de projectaanvraag. Of het TEAM SCW werkt zelf een project uit en stelt deze voor aan de verschillende gevangenissen. De beheersfactoren moeten 

daarom goed beschreven zijn en een checklijst is daarom een handig hulpmiddel. 

2. Samen met de lokale partners wordt het project verder uitgewerkt en wordt een voorbereiding opgemaakt. De verschillende aspecten van het project 

moeten duidelijk zijn: doelstellingen, organisatie, taakverdeling, begroting, communicatie,….een draaiboek dus.  

3. De afgesproken activiteiten binnen het project worden gerealiseerd. Er wordt binnen TEAM SCW duidelijk gecommuniceerd over de stand van zaken 

binnen het project. 

4. Het project wordt geëvalueerd en er worden afspraken gemaakt voor een degelijke opvolging en nazorg. 

*Belangrijke criteria voor de keuze van projecten: 

- Komen de functies van het sociaal-cultureel werk aan bod? Welke? 

- Kan de sociaal-culturele methodiek gehanteerd worden? 

- Past het project binnen de visie? 

- Is er een toonmoment voorzien? 

- Zijn er herbruikbare producten? 

- Is er een mogelijkheid om het project te herhalen? 

- Is er een mogelijkheid om het project in verschillende gevangenissen (tegelijkertijd of achtereenvolgend) te laten plaats vinden? 

- Is er een mogelijkheid tot ruimere uitstraling? Profilering? Pers? 

- Hoeveel mensen bereiken we? 

- Wie is de doelgroep? 

- Is het project vernieuwend? Is het origineel? 

- Is er samenwerking met een (nieuwe) partner? 

- Is er samenwerking met een regionale partner?  

- Wie zijn de partners binnen de gevangenis? Is er een goede taakverdeling? 

- Is het project relevant voor De Rode Antraciet? 

- Vindt het project plaats in een gevangenis die weinig of niet bereikt wordt? 

- Sluit het aan bij de actualiteit / actuele thema’s / maatschappelijke tendensen? 

- Past het binnen onze planning, binnen ons budget? 
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 In een regionale context, 

Het TEAM SCW van De Rode Antraciet zoekt samenwerking met collega’s in dezelfde regio, en over de provinciegrenzen. Zo leren we van elkaar, is er meer steun 

voor elkaar en doorbreken we het isolement van de ene SCW-er in een gevangenis. 

Binnen het TEAM SCW worden  contactpersonen aangeduid voor de verschillende gevangenissen, met name: 

Ruiselede: Bjorn Callens 

Ieper: Bjorn Callens 

Brugge: Bjorn Callens 

Gent: Bjorn Callens 

Oudenaarde: Frederik Janssens 

Dendermonde: Frederik Janssens 

Antwerpen: Katrien Mestdagh 

Mechelen: Frederik Janssens 

Wortel: Natalie Haeseldonckx en Tinne Roes 

Merksplas: Natalie Haeseldonckx en Tinne Roes 

Turnhout: Natalie Haeseldonckx en Tinne Roes 

Hoogstraten: Natalie Haeseldonckx en Tinne Roes 

Hasselt: Nele Vanderstraeten 

Tongeren: Nele Vanderstraeten 

Leuven-Hulp: Lies Kortleven 

Leuven-Centraal: Lies Kortleven 

Sint-Gillis/Vorst/Berkendaal Brussel: Lies Kortleven 

 

Deze contactpersonen zijn de eerste aanspreekfiguur voor vragen rond het sociaal-cultureel aanbod in de respectievelijke gevangenissen. In overleg met de 

plaatselijke beleidsmedewerkers wordt bekeken hoe dit concreet kan ingevuld worden. Zo kan deze contactpersoon aanwezig zijn (in de mate van het mogelijke) op 

de overlegmomenten in gevangenissen, waarop mogelijke sociaal-culturele activiteiten besproken en gepland worden. Daarnaast worden ook goede contacten 

onderhouden met medewerkers van het Justitieel Welzijnswerk en actoren in het brede socio-culturele veld.  
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Taken van de contactpersoon: 

 De contactpersoon neemt deel aan vergaderingen waar sociaal cultureel werk op de agenda staat in de gevangenis waar hij of zij contactpersoon is 
(werkgroep SCW + overleg directie, BM); 

 De contactpersoon is eveneens ambassadeur van De Rode Antraciet vzw en kan in deze hoedanigheid meer informatie verschaffen aan de gevangenis 
over de gehele werking van de organisatie; 

 De contactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor vragen van de gevangenis + voorbereiding van projecten en opmaak van projectfiches; 

 De contactpersoon staat in voor de uitbouw en het behoud van een regionaal sociaal-cultureel netwerk. 
 

 

 Vanuit een expertisecentrum 

Binnen en buiten de gevangenis gaan sociaal-culturele werkers van De Rode Antraciet actief op zoek naar potentiële partners. Het is de bedoeling dat 

kennis/informatie/contacten met betrekking tot sociaal-cultureel werk in de gevangenis gecentraliseerd wordt en niet verloren gaat. Zo werken we als een 

expertisecentrum. Dit kan volgende zaken inhouden: 

- Een inventaris/databank voor mogelijke partners bij projecten en activiteiten( bv. Creatief schrijven); 

- Een inventaris van mogelijke muziekgroepjes, theatergezelschappen, kunstenaars; 

- Een engagement van de sociaal cultureel werkers  in levende netwerken met potentiële partners; 

- Een aanspreekpunt zijn met het oog op vernieuwende projecten; 

- Een organisatie met het oog op thema’s en inhouden enerzijds, en contacten per regio… 

Gevangenissen en andere partners kunnen beroep doen op ons expertisecentrum om het sociaal-cultureel aanbod binnen de gevangenis verder uit te bouwen. Op 

regelmatige basis zetten we ook een bepaalde activiteit (bv interessante workshop van partner) of contact (bv. goede covergroep) in de kijker. 

 Het SCW aanbod van De Rode Antraciet wordt aan de partners op verschillende wijzen bekend gemaakt 

 

 Via de website van De Rode Antraciet; 

 Via een brochure van De Rode Antraciet; 

 Via een digitale nieuwsbrief, waarin ook resultaten worden gedeeld. 
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Bijlage 5: bestuursorganen De Rode Antraciet 

Leden Algemene Vergadering van De Rode Antraciet, 2011. Leden met een * zijn bestuurders van de vzw. 

Dauwe Paul * 

Delanghe Luc 

De Schepper Reginald 

Deklerck Johan 

Naessens Liesbeth   

Gehre Gunter * (voorzitter) 

Michiels Carla 

Ruebens Geert 

Van Aerschot Geert * 

Vanderhoydonck Kris* 

Van Der Perre Leen* 

Vanhoofstadt Lieve* (secretaris) 

Van Garsse Leo 

Vanthuyne Tine* 

Vercruysse Johan 

Vonck Eva* (ondervoorzitter) 
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Bijlage 6: Bestedingsplan reserves 2012 – 2014 De Rode Antraciet (met functieprofiel cultuurfunctionaris) en functieprofiel sportfunctionaris  

1. Situering  
De opdrachten en taken van vzw De Rode Antraciet vloeien voort uit:  
-  het beleid van de Vlaamse overheid voor hulp- en dienstverlening aan gedetineerden,  

-  de regelgeving in het Participatiedecreet omtrent de culturele en sportieve participatie van gedetineerden,  

-  de vernieuwde beheersovereenkomst voor 2012-2016 en de opdracht om een werking uit te bouwen voor alle gedetineerden in de gevangenissen in Vlaanderen en 
    Brussel.  
 
Het teveel aan opgebouwde reserve tijdens de vorige beleidsperiode dient volgens onderstaande afspraken weggewerkt te worden. Dit kader tekent de doelstellingen 
en opdrachten uit, de concretisering ervan dient te gebeuren aan de hand van resultaatsverbintenissen die in het geactualiseerde meerjarenbeleidsplan (cf. artikel 11 
van de beheersovereenkomst) worden opgenomen.  
 
De middelen worden aangewend om tijdelijk (tot eind 2014) over bijkomende personeelsinzet te kunnen beschikken. Het bijkomend personeel wordt aangeworven 
als sport- of cultuurfunctionaris. Het profiel voor de sportfunctionaris gaat als bijlage, voor de cultuurfunctionaris worden volgende opdrachten vooropgesteld.  
 
2. Profiel & opdrachten cultuurfunctionaris  

 Netwerking  
o  Onder aansturing van de beleidsmedewerker mee bevorderen van de samenhang en samenwerking tussen de verschillende betrokken culturele actoren:  
    gevangenisbibliotheek, partners Vlaamse Gemeenschap, zorgteam, bestaande themawerkgroepen, gevangenispersoneel, gedetineerdenoverleg,…;  

o  Uitbouw van een lokaal netwerk op vlak van cultuur. Inzet op duurzame, lokale partnerschappen (om het aanbod in de gevangenissen te vergroten). Focus op 
    uitbouw en behoud van dit netwerk. Zowel met de lokale, stedelijke cultuurdiensten en cultuurcentra, als met andere relevante lokale cultuurpartners  
    (middenveld, sociaal-culturele organisaties, vrijwilligers, cultuurbeoefenaars, amateurkunsten,…);  

o  Toeleiden van partners/organisaties die mee kunnen instaan voor een cultureel aanbod in de gevangenis. Actief zoeken naar en stimuleren van duurzame,  
    lokale partnerschappen om het aanbod cultuur in de gevangenissen te kunnen uitbreiden.  

 Beleidsplanning  
o   Initiëren van een lokaal cultuurbeleidsplan met lange termijn planning, op maat van de lokale gevangenis(sen) en afgestemd met lokale directie(s) en 
     beleidsmedewerker(s).  

o  Begeleiding en coördinatie van de processen die verbonden zijn met de opmaak en uitvoering van dit cultuurbeleidsplan, in samenwerking met alle lokale 
    partners, binnen het mandaat van de strafinrichting en de lokale verantwoordelijke werkgroepen;  

o  Lokale cultuurdynamiek en innovatie in de gevangenis stimuleren door het mogelijk maken van bijzondere en vernieuwende activiteiten;  
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o  Prospectie in functie van toekomstig cultuuraanbod en doelgroepenprogrammering;  

o  Opstart en ondersteuning van de gevangenisbibliotheekwerkingen en organisatie van leesbevorderende activiteiten, daarna overdracht naar de (reeds 
    bestaande groep van) medewerkers gevangenisbibliotheken (convenant);  
 
o  Bevorderen van inspraak, behoeftepeiling, betrokkenheid en participatie: waar mogelijk overlegmogelijkheden uitbouwen met de doelgroep (gedetineerden)  
    inzake het plannen en organiseren van het cultuuraanbod.  

 Ondersteuning  
o  Zoeken naar materiële en financiële ondersteuning van het cultuuraanbod;  

o  Logistieke ondersteuning van de culturele activiteiten: de cultuurfunctionaris zoekt hiervoor mee naar de nodige medewerking (vb. vrijwilligers);  

o  Redactie en rapportering van/via verslagen, plannen en jaarverslaggeving inzake cultuur;  

o  Efficiënt organiseren van de interne en externe communicatie en PR inzake cultuur, initiatieven nemen voor de profilering van cultuur binnen een 
    detentiecontext en naar de ruime samenleving buiten de muren;  

o  Sturing en/of deelname (naargelang de eigenheid van de lokale gevangenis) van de lokale vergaderingen en andere overlegmogelijkheden inzake planning en 
    opvolging van de culturele activiteiten in de gevangenissen: de vergaderingen Sociaal-cultureel Werk, de vergaderingen van het VOS (Vorming, Ontspanning 
    en Sport), het PMD (Planning Maatschappelijke Dienstverlening) of andere lokale overlegfora.  

 
Het uiteindelijke doel van de tijdelijke cultuurfunctionaris bestaat uit het opzetten van een lokaal netwerk van cultuurorganisaties die lokaal hun aanbod in de 
gevangenis ontsluiten en aanbieden met het oog op een divers aanbod voor gedetineerden. De cultuurfunctionaris zet het netwerk op, zoekt partners en ondersteunt 
bij het ontsluiten van het aanbod.  
De cultuurfunctionaris werkt in overleg en maximale afstemming met de lokale beleidsmedewerker en andere relevante actoren (organisatieondersteuners, directie, 
medewerkers justitie).  
 
3. Verduurzamen  
 
De Rode Antraciet kan de reserves opgebouwd tijdens de vorige beleidsperiode inzetten volgens de afgesproken middelenverdeling tussen Cultuur en Sport, 

respectievelijk 7/11e en 4/11e. Onderstaande tabel concretiseert de inzet van de middelen in de periode 2012-2014. 
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 Aantal FTE omschrijving Kostprijs personeel werkingskost Totaal 

2012  0,40  sportfunctionaris  20.000€ 6.400€ 26.400€ 

2013  0,80  sportfunctionaris  40.000€ 12.800€ 52.800€ 

 1,25  cultuurfunctionaris  62.500€ 20.000€ 82.500€ 

2014  0,80  sportfunctionaris  40.000€ 12.800€ 52.800€ 

 1,75  cultuurfunctionaris  87.500€ 28.000€ 115.500€ 

totaal   250.000€ 80.000€ 330.000€ 

 

Door de inzet van deze reserve kan De Rode Antraciet tijdelijk bijkomend personeel aanwerven voor de periode van 2012 tot en met 2014. Het tijdelijk kunnen 

beschikken over bijkomende middelen betekent geenszins dat er vanaf 2015 bijkomend subsidies voorzien zullen worden. Het is evenwel de bedoeling om de 

resultaten van deze tijdelijke bijkomende inzet te verduurzamen. Enerzijds worden de opgezette netwerken na 2014 verder opgenomen en ondersteund binnen de 

reguliere werking van De Rode Antraciet, anderzijds biedt dit tijdelijk kader een experimenteer- en leerkader op basis waarvan De Rode Antraciet deze manier van 

werken verder in haar werking kan introduceren en implementeren. 
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Functieprofiel sportfunctionaris De Rode Antraciet vzw  

1. Missie, visie en werkplan  
 
Doel: een kader uittekenen voor alle sportactiviteiten  
 
Algemeen  
 
In een intentieverklaring wordt de visie op sport binnen een strafinrichting gedefinieerd en omgezet in specifieke concrete doelen op korte en lange termijn. Op 
basis hiervan gebeurt het assisteren, plannen, organiseren, coördineren en bijsturen van de sportactiviteiten met als doel de beoogde resultaten te realiseren. De 
sportfunctionaris werkt aan een verbetering van de fitheid, gezondheid en een bijdrage tot het algemeen Welzijn binnen de strafinrichtingen, gelegen in het Vlaamse 
Gewest.  
 
Intentieverklaring  
 
De Rode Antraciet vzw engageert zich om binnen het kader van de eigen missie en het opgemaakte beleidsplan van De Rode Antraciet, per strafinrichting een 
jaarplan sport op te maken. Dit jaarplan wordt in grondig overleg met de lokale werkgroep sport en de lokale beleidsmedewerker opgesteld of aan hun beleidslijnen 
getoetst.  
 
Het jaarplan formuleert een visie op het sportbeleid binnen de strafinrichting:  

 De interne waarden (lange termijndoelstellingen, code, …);  

 Inzet van sportfunctionaris;  

 De ondergeschikte begeleiding van gedetineerden;  

 Een financieel plan (korte en/of lange termijn);  

 Samenwerkingsverbanden;  

 Kwaliteitsbeleid (zie Beleidsplan De Rode Antraciet).  
 
Vanuit de visie  
-  Het opstellen van een code voor personeel en gedetineerden  

De sportfunctionaris staat hieromtrent in directe communicatie met de lokale beleidsmedewerker van de inrichting omtrent de dagdagelijkse werking.  
-  Het opstellen van strategische en operationele doelstellingen op korte en lange termijn  

 Sportaanbod  

- Lange termijndoelstellingen (rekening houdende met omgevingsfactoren); 
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- Aanbod afstemmen op noden gedetineerden (behoeftepeiling);  

- Een zo breed mogelijk aanbod creëren;  

- Prioriteiten bepalen;  

- Samenwerkingsverbanden met externe partners.  
 

 Alle betrokkenen informeren en stimuleren tot medewerking  
 

Om de dienstverlening in verband met sport aan de gedetineerden zo goed mogelijk te laten verlopen, is er een nauwe samenwerking tussen beleidsmedewerker, 
sportfunctionaris, organisatieondersteuner, trajectbegeleiders en de medewerkers van justitie nodig. De hieronder beschreven taken worden steeds in 
gemeenschappelijk overleg gepland.  

 
Uitwerken activiteiten  
 
Doel: Het promoten en effectief mee organiseren van sportieve activiteiten binnen de gevangenis  
- Sportaanbod binnen de gevangenis:  

 Coördineren van het reguliere sportaanbod in de inrichting, binnen het verkregen mandaat van de strafinrichting en de lokale werkgroep sport;  

 Opzetten van een sportaanbod met oog voor alle leeftijdsgroepen en categorieën van gedetineerden;  

 De intrinsieke waarden van het medisch en ethisch verantwoord sporten hanteren;  

 Zorgen voor een gezonde balans tussen het competitief en recreatief aanbod;  

 Aanbrengen van innovatie, verbreding en verdieping in het reguliere aanbod;  

 Meewerken aan scenario’s om activiteiten of projecten op te zetten, te verbeteren;  

 Meewerken aan de evaluatie en rapportering omtrent het sportaanbod;  

 Verschillende partners actief bij de organisatie betrekken;  

 Voortdurend evalueren en bijsturen van de bestaande procedures;  

 Samen met de lokale werkgroep sport het aanbod jaarlijks evalueren en bijsturen i.f.v. de noden van de gedetineerden;  

 Meewerken aan de (zoektocht naar) materiële ondersteuning van sportieve activiteiten;  

 Uitzonderlijk begeleiden van activiteiten.  
 
2. Personeelsondersteuning:  
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Doel: Coördineren van externe medewerkers (lesgevers en vrijwilligers) met oog op een vlotte uitvoering van de sportactiviteiten 
 
- Meewerken aan de werving van medewerkers, met competenties geschikt om sport te begeleiden in de strafinrichting;  

- Oog hebben voor het welzijn en de veiligheid van de lesgevers;  

- In overleg met de inrichting of binnen het verkregen mandaat een functie- en profielomschrijving van lesgevers sport binnen de gevangenis bepalen;  
Het opstellen van een specifieke taakbeschrijving met competenties belangrijk voor het goed functioneren van de lesgevers in de gevangenis  

- Meewerken aan de selectie en rekrutering in functie van de vooropgestelde profielen;  

- Begeleiden en opvolgen binnen het afgesproken mandaat.  
 
3. Overleg en samenwerking met interne en externe partners  
 
Doel: Sociaal draagvlak creëren en onderhouden met de personeelsleden van de inrichting  
- Informatie-uitwisseling met het personeel, met het oog op een vlot en draaglijk verloop van de sportactiviteiten;  

- Oog hebben voor de algemene veiligheid, als partner binnen de strafinrichting;  

- Ondersteunen van medewerkers;  

- Meewerken aan de werving van nieuwe medewerkers;  
- Opvolgen van de penitentiaire sportmonitoren, binnen het schriftelijke mandaat van de strafinrichting;.  

- Communicatie via formele en informele contacten (overleg, formele goedkeuring vragen, activiteitenkalender);  
- Betrekken bij activiteiten georganiseerd door sport.  
 
Doel: Sociaal draagvlak creëren en onderhouden met de gedetineerden van de inrichting  
- Het opzetten van informatiekanalen;  

- In overleg gaan en meewerken aan gedetineerde participatieorganen, binnen het schriftelijke mandaat van de strafinrichting.  
 
Doel: Sociaal draagvlak creëren en onderhouden met de externe partners van de inrichting  
- Samenwerking en wisselwerking onderhouden met de lokale beleidsmedewerker;  

- Minstens jaarlijks in overleg gaan met de beleidsmedewerker rond alle sportverwante onderwerpen;  

- Aanbrengen en verkennen van nieuwe samenwerkingsverbanden met externe diensten;  

- Het opstellen en afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten via afsprakennota met organisaties die dienstverlening aan gedetineerden verstrekken;  

- Meewerken aan het onderzoek om door te verwijzen naar externe sportinstanties, na detentie;  

- Netwerken:  

 Het onderhouden van contacten met sport gerelateerde instellingen/diensten;  

 Informatie-uitwisseling en overleg met collega sportfunctionarissen in de andere instellingen;  
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 Via De Rode Antraciet en de coördinator sport contact onderhouden met de beleidsorganen van relevante externe partners.  
 
4. Materieel en financieel beleid  
 
Doel: Een vooropgestelde sportieve begroting uitvoeren en opvolgen door het optimaal beheer van de werkingsmiddelen te faciliteren.  
- Meewerken aan de opstelling van een jaarlijkse begroting;  

- Investeringsvoorstellen overmaken aan de werkgroep sport, beleidsmedewerker en de directie van de strafinrichting;  

- De sportfunctionaris zoekt samen met de lokale werkgroep sport, en in samenspraak met de werkgroep sport van De Rode Antraciet, financiële ondersteuning  
met als doel de beoogde resultaten te realiseren;  

- Evenwicht bewaken tussen investeringen vanuit de Federale Overheidsdienst en de Vlaamse Gemeenschap;  

- Bewaken van de noodzakelijke randvoorwaarden om de visie op sport te bewerkstelligen; 

- Opvolgen van het beheer van de sportlokalen en sportplaatsen;  

- Meewerken aan de opmaak van lokale en bovenlokale sponsor- of projectdossiers, in overleg met de werkgroep sport van De Rode Antraciet;  

- Opstellen van een financieel meerjarenplan, binnen het verkregen mandaat van de strafinrichting. 
 
Administratief beheer  
 
Doel: correcte verwerking van de gegevens van deelnemers en personeelsleden  
- Meewerken aan de verzameling van administratieve gegevens voor de interne en externe partners zodat zij de nodige financiering en subsidiëring verkrijgen;  

- Aanmaken van een maand- en/of jaaroverzicht via aangeleverde gegevens van sportactiviteiten;  

- Analyse maken van geregistreerde sportieve gegevens en formuleren van een advies hieromtrent;  

- Meewerken aan een regelmatige sportieve behoeftenbevraging, binnen het mandaat van de werkgroep sport, de beleidsmedewerker en het inrichtingshoofd;  

- Opvolgen participatielijsten deelnemers;  

- Beheer van het externe lesgeversbestand.  
 
5. Public relations  
 
Doel: sport in de gevangenis voldoende promoten en daardoor het imago te bevorderen  
- Positieve informatie over sport in de gevangenis verspreiden, in overleg met de lokale werkgroep sport en de werkgroep Communicatie van De Rode 
 Antraciet;  

- Contacten met de lokale media en de bedrijfswereld verzorgen, in overleg met de lokale werkgroep sport en de werkgroep Communicatie van De Rode Antraciet;  

- Meewerken aan een brochure over sport en de verspreiding ervan;  

- Meewerken aan publicaties.  
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6. De sportfunctionaris binnen De Rode Antraciet  
 
Doel: Mee uitwerken en uitvoeren van het Beleidsplan van De Rode Antraciet vzw 
Meewerken aan een positief klimaat binnen de organisatie:  
- Aanwezig zijn op teamdagen en intervisies;  

- Aanwezig zijn en mee denken op de werkgroep sport van De Rode Antraciet;  

- Deelnemen en deelhebben aan de interne uitwisseling;  

- Informatie uitwisselen over de lokale gevangenis(sen);  

- Ter beschikking staan van de werkgroepen van De Rode Antraciet;  

- Opleidingen volgen ten voordele van de sportwerking binnen De Rode Antraciet.  
 


