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Voorwoord 

Beste lezer, 

De Rode Antraciet vzw stelt dit voortgangsrapport aan u voor op een sleutelmoment.  

Het meerjarenbeleidsplan loopt af en we staan aan de vooravond van een nieuwe beleidsperiode.  

We zijn klaar om tussen 1 januari 2017 en 31 september 2021 uitvoering te geven aan een geëngageerde sport- en 

cultuurwerking in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen.  

De voorbij jaren zette De Rode Antraciet vzw stevig in op vernieuwing op verschillende vlakken.  

We herschreven de missie en visie grondig en maakten ze toegankelijk voor een breed publiek via een animatiefilm.  

De profielen van onze medewerkers voor sport en cultuur brachten we op een gemeenschappelijk lijn. We werken vanaf nu als 

cultuur- en sportfunctionarissen. Zij zorgen nog meer dan vroeger dat de samenwerkingen tussen partners binnen en buiten 

steviger en veelvuldiger worden.  

De Rode Antraciet vzw slaagt er zo in om nieuwe projecten te realiseren. In een aantal gevallen pikte De Rode Antraciet 

vzw in op evenementen die in de wereld buiten de muren mensen in bewegingen brachten en een verlengstuk kregen binnen de 

muren: de stadsfestivals ‘Utopia’ in Leuven en ‘OP.RECHT.’ in Mechelen. In de sportwerking zagen een aantal sportclubs 

het levenslicht in de gevangenis, konden nieuwe sporten beoefend worden en werkten we samen met sportclubs en verenigingen. 

We gingen ook aan de slag met een aantal doelgroepen die minder tot bewegen komen, zoals oudere gedetineerden en vrouwen.  

Hoewel dit voortgangsrapport enthousiast rapporteert over talloze boeiende, grote en kleine sport- en cultuuractiviteiten, 

kunnen we niet naast het feit dat in meerdere penitentiaire instellingen de activiteiten van De Rode Antraciet vzw op een laag 

pitje dienden te worden gezet omwille van syndicale acties, besparingen en/of hervormingen. Telkens weer werden activiteiten 

van De Rode Antraciet vzw het eerste geschrapt of onmogelijk gemaakt. Het is triestig te moeten vaststellen dat initiatieven 

die de spanningen in de gevangenis kunnen milderen en de leefbaarheid van de detentie kunnen verhogen, steeds weer worden 

afgedaan als ‘luxe-activiteiten’. Het verdient blijvende waardering dat onze medewerkers in deze moeilijke 

werkomstandigheden blijven geloven in de missie van De Rode Antraciet vzw en blijven zoeken naar wegen van hoop.  

De beleidsperiode die voor ons ligt, zal een periode van consolidatie zijn. De sporen voor de toekomst zijn gelegd, de trein is 

vertrokken. We zorgen ervoor dat de inzet van medewerkers in elke Vlaamse en Brusselse gevangenis maximaal is. We 

mikken daarbij op een 30% inzet in elke gevangenis.  

De medewerkers, de directie en het bestuur zijn klaar om opnieuw 5 jaar te investeren in een humane detentie. We blijven 

dat doen binnen het kader van het strategisch plan Hulp- en Dienstverlening in de gevangenis in samenwerking met onze 

Vlaamse partners.  

Op de Vlaamse en federale overheden doen we in de eerste plaats een beroep om de werkingsvoorwaarden voor De Rode 

Antraciet vzw en de Vlaamse partnerorganisaties te verbeteren. Van de Vlaamse Ministers van Cultuur en Sport kregen we 

alvast het vertrouwen en de middelen om ons project verder te zetten. We waarderen deze steun oprecht. Als voorzitter ben ik 

er 100% van overtuigd dat de medewerkers deze blijk van vertrouwen dubbel en dik waard zijn. Ik wens hen een goede vaart 

in de komende beleidsperiode. 

Gunter Gehre, Voorzitter. 
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Missie en visie 

Missie De Rode Antraciet vzw 

Elke mens maakt deel uit van de samenleving. 

In een gevangenis is dat niet vanzelfsprekend.  

De Rode Antraciet vzw werkt aan een maximale interactie  

tussen gevangenen en buitenwereld. 

Vanuit die drijfveer brengt De Rode Antraciet vzw  

een groepsaanbod van sport en cultuur  

in de gevangenissen van Vlaanderen en Brussel.  

Gevangenen krijgen hierdoor als mens de ruimte voor 

engagement, zelfontplooiing en sociale verbinding. 

De Rode Antraciet vzw realiseert dit aanbod  

voor en met gevangenen.  

Met een netwerk van partners brengt De Rode Antraciet vzw  

zuurstof van buiten de gevangenis naar binnen.  

En realisaties en verhalen uit de gevangenis naar buiten. 

 

Visie De Rode Antraciet vzw 

Bekijk hier ons voorstellingsfilmpje. 

 

  

http://derodeantraciet.be/wp-content/uploads/2013/11/missie-en-visie-2015.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=341ETa79dVI
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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. 

 

1.1. De Rode Antraciet vzw creëert in de Vlaamse gevangenissen een draagvlak en ruimte voor 

cultuur door overleg, verdere uitbouw van haar netwerk en de ontwikkeling van haar aanbod.  

1.1.1. De Rode Antraciet vzw participeert aan de overlegvergaderingen met de Vlaamse 

beleidscoördinatoren en andere relevante actoren zowel binnen als buiten de gevangenissen. 

Realisaties 2016 

In 2016 was er, volgens de afspraken binnen het Decreet op de Hulp- en Dienstverlening aan 

gedetineerden, in elk beleids- en coördinatieteam een sportfunctionaris of cultuurfunctionaris van De 

Rode Antraciet vzw aanwezig. De cultuurfunctionaris participeerde aan (en trok in vele gevallen) de 

werkgroep Cultuur en nam, waar nodig, deel aan bilateraal overleg met de beleidscoördinator, organisatie-

ondersteuner en andere stakeholders binnen de Hulp- en Dienstverlening en justitie.  

Buiten de gevangenis sloot de functionaris aan bij relevante overlegmomenten in functie van het werk en 

het aanbod binnen de muren. De zoektocht naar samenwerkingen binnen het nieuwe profiel van de 

cultuurfunctionaris maakt aansluiten op overlegmomenten buiten de muren noodzakelijk om nieuwe 

contacten te leggen en partnerschappen te ontwikkelen. 

Naast overleg met relevante actoren binnen de gevangenissen, organiseerden de cultuurfunctionarissen als 

groep ook overleg en uitwisseling voor de bibliotheekmedewerkers werkzaam in de gevangenissen (zie 

1.2.6) en voor de begeleiders van de creatieve en beeldende-kunstateliers in de gevangenissen. We 

noemen deze bijeenkomsten ‘collegagroepen’: ze brengen collega’s uit verschillende gevangenissen 

samen. Deze momenten bieden mogelijkheden tot nadere kennismaking, uitwisseling van ervaringen en 

signaleren van kansen en werkpunten, de deelnemers waarderen deze samenkomsten. 

Enkele nieuwe overlegvergaderingen en netwerkmomenten: 

 Naar aanleiding van de opstart van de nieuwe cultuurfunctionarissen (voorheen cursusgevers) en de 

bestaande cultuurfunctionarissen die omwille van deze instap een nieuwe gevangenis onder hun hoede 

kregen, organiseerden we in elke gevangenis waar een wijziging plaatsvond, kennismakingsgesprekken 

tussen de cultuurfunctionaris en de beleidscoördinator. In overleg maakten we nieuwe 

samenwerkingsafspraken met de interne partners van de desbetreffende gevangenis en was er een 

overdracht van de taken van de oude naar de nieuwe cultuurfunctionaris.  

 Overleg CJSM participatieprojecten kansengroepen: de cultuurcoördinator en de sportcoördinator van 

De Rode Antraciet vzw maakten kennis met de nieuwe contactpersonen voor de 

participatieprojecten kansengroepen. De Rode Antraciet vzw nodigde de medewerkers en de 

leden van de commissie uit op een plaatsbezoek aan een gevangenis om zo meer voeling te krijgen 

met de context en doelgroep. Dit bezoek is gepland voor 2017. 
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 De samenwerking (zie 1.1.3) met Vocvo (Vlaams ondersteuningscentrum voor het 

volwassenenonderwijs) kreeg vorm tijdens een aantal overlegmomenten en een gezamenlijke 

inspiratiedag. 

 In de gevangenissen van Brugge en Ieper nam de cultuurfunctionaris van De Rode Antraciet vzw deel 

aan de bibliotheekwerkgroepen. Er was frequent overleg (formeel en informeel) over verbeteringen, 

bekendmakingen, organisatie enzovoort. In de gevangenis van Brugge nam de cultuurfunctionaris ook 

deel aan het cultuuroverleg waarbij het aanbod van groepsactiviteiten in de bibliotheek aan bod 

komt. 

 In mei 2016 organiseerde De Rode Antraciet vzw een symposium in de Permeke-bibliotheek in 

Antwerpen met als titel ‘(Samen) lezen in de gevangenis’. We organiseerden de studiedag voor de 

bibliotheekmedewerkers en andere partners binnen en buiten de gevangenissen betrokken bij 

leesbevordering. Voor meer info, zie 1.2.6. 

 Op 2 februari 2016 namen we deel aan de dag van de cultuureducatie in Gent. De meeste 

cultuurorganisaties uit de regio Gent waren aanwezig en er was een aanbod van verschillende 

workshops. Het bleek ook het moment bij uitstek om ons netwerk uit te breiden. We maakten 

verschillende nieuwe contacten en afspraken. 

 Vanuit het Stadsarchief Leuven kwam de vraag om samen te werken aan Itenera Nova, een project 

om de registers van de schepenbanken (1263-1795) te digitaliseren. Vanuit buitenlandse ervaringen en 

een toevoeging van een sociale relevantie aan dit project kwam de vraag of de gedetineerden van de 

Leuvense gevangenissen hieraan kunnen meewerken. We bekijken de mogelijkheden verder in 2017. 

 De cultuurfunctionaris van De Rode Antraciet vzw maakt deel uit van de Cultuurraad (deelraad 

Kunsten) van de Stad Leuven. Deze kwam slechts één keer samen in 2016. Een tweede bijeenkomst 

werd uitgesteld tot er meer duidelijkheid is over de financiering van de kunstenorganisaties. 

Evaluatie 

De verhoogde aanwezigheid van de cultuurfunctionaris, als nieuw profiel voor de cultuurmedewerker in 

de gevangenissen, werpt zijn vruchten af. Informele contacten verhoogden daar waar de wekelijkse 

structurele aanwezigheid toenam, waardoor de balans formeel/informeel overleg organisch groeide.  

De wissels in september-oktober 2016 voerden we met zorg uit, met aandacht voor een voldoende lange 

overdracht van contacten, samenwerkingsafspraken en lopende activiteiten. Onvermijdelijk zorgde dit 

voor een tijdelijk verlies van bestaand draagvlak in de inrichting. ‘Ons kent ons’ is een belangrijke 

samenwerkingsbasis in de kleine wereld van een gevangenis. Dit verlies haalden we in alle gevangenissen 

grotendeels weer in tegen het einde van 2016.  

Door deel te nemen aan verschillende overlegvergaderingen en werkgroepen buiten de 

gevangenis maakten we de buitenwereld bewust van de noodzaak van cultuur in de gevangenis. 

Het organiseren van ‘collegagroepen’ voor lesgevers, begeleiders of collega-organisaties werkzaam in de 

gevangenissen heeft een grote meerwaarde voor de deelnemers. Het biedt hen de kans om onder collega’s 

ervaringen uit te wisselen, op verhaal te komen en nieuwe manieren van werken te ontdekken.  

De rationaliseringsoefening bij de FOD Justitie leidde in diverse gevangenissen tot een afschaffing van het 

takenpakket van de vormingsagent. Het valt af te wachten welk effect dit zal hebben op 

de betrokkenheid van de Penitentiair Bewakingsassistenten gedurende 2017. 
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1.1.2. De Rode Antraciet vzw staat in voor de opmaak van een algemeen cultuurbeleidsplan voor alle 

gevangenissen en voor een vertaalslag per gevangenis in functie van de mogelijkheden. 

Realisaties 2016 

De eerste concrete realisatie van het cultuur- en sportplan was de introductie van een 

cultuurfunctionaris in elke gevangenis met een takenpakket op basis van de drie actiedomeinen die de 

kapstok vormen van het nieuwe sport- en cultuurplan. Concreet voor cultuur betekent dit: een 

cultuuraanbod uitbouwen, samenwerken en externe partners binnenbrengen, en een draagvlak voor een 

cultuuraanbod creëren binnen de gevangenis.  

In 2016 namen de laatste collega-cursusgevers ook hun plaats op als cultuurfunctionaris in de gevangenis. 

Naast de lokale inzet in een gevangenis, neemt elke cultuurfunctionaris ook een overkoepelende 

opdracht op. Deze overkoepelende taken waren in 2016:  

- het (verder) uitbouwen van een bovenlokaal netwerk binnen een bepaald segment van het 

persoonsgericht vormingswerk in het kader van de experimenten;  

- het coördineren van de gevangenisoverstijgende projecten Buiten Beeld, Samen Lezen en 

Voorleesverhalen; 

- het organiseren van de collegagroepen; en 

- voorbereidend werk voor de publicatie van een nieuw handboek ‘Cultuur in de gevangenis’. 

Evaluatie 

Het kader van het algemeen sport- en cultuurbeleidsplan kreeg in 2016 een concrete vertaling op de 

werkvloer. De opstart en herformulering van het takenpakket van de cultuurfunctionarissen werd positief 

onthaald in nagenoeg alle gevangenissen. De inzet in het afgelopen jaar leerde ons dat dit een goede keuze 

was, maar dat er ook nog werkpunten zijn: de nieuwe functie zal nog verder concreet vorm krijgen per 

gevangenis.  

1.1.3. De Rode Antraciet vzw bouwt haar bestaande netwerk verder uit met het oog op een breed 

cultuuraanbod. 

Realisaties 2016  

In 2016 bouwde De Rode Antraciet vzw zijn netwerk gestaag uit. We contacteerden diverse potentiële 

partners, belangrijk om een cultureel aanbod binnen de muren te ontwikkelen. Verschillende 

vormingsorganisaties, kunstencentra, musea, sociaal-artistieke werkingen, hogescholen, 

onderwijsinstellingen, centra algemeen welzijn, steden en gemeenten, provincies enzovoort maakten in 

2016 voor het eerst kennis met De Rode Antraciet vzw.  

Tegelijkertijd bevestigden we reeds bestaande samenwerkingen met partners zoals Justitie, CAW 

(Centrum Algemeen Welzijnswerk), Vocvo, Vormingplus, Iedereen Leest, Thomas More Hogeschool, 

MOOOV, deFilharmonie, Touché, S.M.A.K. (Stedelijk Museum voor Actuele Kunst), KMSKA 

(Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen), Within-Without Walls (Jan De Cock), Logo 

(Lokaal GezondheidsOverleg) en de Vlaamse overheid.  
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Enkele voorbeelden van potentiële partners die we contacteerden:  

- CM (Christelijke Mutualiteit) Antwerpen: overleg over een mogelijke samenwerking voor cursuswerk 

in de gevangenis van Antwerpen; 

- Taalpunt stad Antwerpen: overleg rond een aanbod voor anderstaligen in de bibliotheek en ‘Samen 

Lezen’; 

- Misconnected: we bekeken een mogelijke vertaling van het kunstproject van Kyoko Scholiers naar een 

gevangeniscontext; 

- Vormingplus Kempen: verkenning van een mogelijke samenwerking bij het vormingsaanbod; 

- Vormingplus Antwerpen, Blue Heathens Jazz, NAFT Provincie Antwerpen: overleg i.v.m. mogelijke 

ondersteuning vanuit de provincie voor podiumkunsten in de gevangenis; 

- PRH (Persoonlijkheid en Relaties Vlaanderen): eerste verkennende gesprekken over het mogelijke 

aanbod voor gedetineerden in Leuven Centraal en binnen het B.Leave-traject in de gevangenis van 

Ruiselede. De gesprekken lopen verder in 2017; 

- Minderhedenforum: eerste kennismaking met de opdracht en het netwerk van het Minderhedenforum 

in het kader van een diversiteitsaanbod; 

- Ontmoeting en eerste verkennende gesprekken met freelancers rond potentieel vormingsaanbod 

sociale vaardigheden voor gedetineerden;  

- Oud wijzer vzw: kennismakings- en aftoetsend gesprek over de mogelijkheden bij het indienen van 

een project bij CJSM (Cultuur, Jeugd, Sport en Media) participatieprojecten kansengroepen; 

- RCN Justice et démocratie: kennismakingsgesprek rond vormingsaanbod en de gevolgen van 

radicaliseringsgeweld en oorlogsgeweld, in het kader van de ontwikkeling van een aanbod rond 

deradicalisering voor gedetineerden; 

- Verkennend gesprek met kunstenaar Peter Aers rond een samenwerking in functie van een 

performance rond het thema ‘Schuld en Boete’. Via de methodiek ‘Samen Lezen’ wil de kunstenaar in 

gesprek gaan met gedetineerden. Het gespreksmateriaal verwerkt hij dan samen met de gedetineerden 

in zijn performance ‘Schuld en Boete’. 

Enkele voorbeelden van bestaande partners waarmee we de samenwerking verder uitdiepten: 

- VAGGA (Vereniging Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Antwerpen): voor de ondersteuning, 

uitwerking en organisatie van een cursus agressie in de gevangenis van Antwerpen; 

- Urban Woorden, Creatief schrijven: overleg over een mogelijke samenwerking bij de uitwerking van 

een aanbod (workshops) rond hiphop; 

- VCOK (Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang): na ‘Ouders als Onderzoekers’ in de 

gevangenis van Gent (2013) bespraken we de mogelijkheden om verder samen te werken rond een 

vormingsaanbod voor gedetineerde ouders (en hun kinderen) in de Oost-Vlaamse gevangenissen; 

- Touché vzw: na de samenwerking in Oudenaarde in 2015 gingen we een samenwerking aan voor 

cursuswerk rond agressie in de gevangenissen van Gent en Ruiselede en boden we ondersteuning bij 

het uitwerken van een project voor 2018-2020. 
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Enkele voorbeelden van nieuwe samenwerkingen: 

Theater Maelstrom  

Theater Maelstrom ging in de gevangenis van Ieper aan het werk 

met papa’s in detentie. De papa’s schreven in een brief aan hun 

kinderen over waarden en normen die zijzelf zeer belangrijk 

vinden. In veel gevallen waarden en normen die de gedetineerden 

zelf onvoldoende meekregen. Op deze manier stond men stil bij 

het eigen traject en het traject van de kinderen. Voor velen 

onder hen betekende dit een confrontatie met zichzelf. Theater 

Maelstrom zal deze brieven ook gebruiken tijdens een 

voorstelling die in 2017 in de zalen komt. 

KMSKA (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen) 

In 2016 concretiseerden we in de gevangenis van Beveren een samenwerking met Vocvo en het KMSKA: 

‘Mijn Verhaal’, een storytellingproject voor gedetineerden. Zie 1.2.2.  

WanderArt vzw  

Een nieuwe partner die de link binnen-buiten de muren hoog in het vaandel draagt. Samen met 

gedetineerden creëerden de begeleiders in de gevangenis van Brugge tijdens schrijf- en taalworkshops 

een reeks mooie teksten, die vervolgens op doek gevisualiseerd werden door een selecte groep 

kunstenaars. Tijdens een grote tentoonstelling, zowel binnen als buiten de muren, kon het grote publiek 

de kunstwerken bezichtigen.  

U Move 4 Peace 

We breidden in 2016 de samenwerking met UM4P, de jongerenbeweging van Pax Christi, verder uit. 

UM4P gaf in de gevangenis van Wortel kennismakingssessies aan mensen van de Psychosociale Dienst, 

het bewakingskader en het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg. In oktober 2016 verzorgden ze 

een reeks workshops voor gedetineerden. Dit traject herhaalde zich in december 2016 in de gevangenis 

van Turnhout. Vanuit onze samenwerking vroegen we subsidie aan bij het participatiefonds om dit 

aanbod op een structurele manier en in meerdere gevangenissen te kunnen aanbieden.  

Radio Quindo 

In de gevangenis van Brugge kozen we in 2016 voor het thema ‘gevangenismedia’. Na het bijwonen van 

een studiedag rond ‘radio maken’ legden we de eerste contacten met ‘Radio Quindo’. Deze plaatselijke 

omroep organiseerde een workshop voor alle geïnteresseerde gedetineerden. Door gebruik te maken van 

de mogelijkheden van radio als medium, bereikten we heel wat gedetineerden die niet kunnen of willen 

deelnemen aan ander groepsaanbod.  

Fameus en Amateurkunsten Hoogstraten 

De Rode Antraciet vzw sprak voor de regio Noorderkempen af om samen te werken met de plaatselijke 

amateurkunstenaars verenigd in ‘Fameus en Amateurkunsten’ en deel te nemen aan de Week van de 

Amateurkunsten. De Rode Antraciet vzw verzorgde de link tussen de gedetineerde kunstenaars en de 

kunstenaars buiten de gevangenismuren. Het creatief atelier kreeg een vaste plaats binnen het aanbod en 
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we organiseerden een tentoonstelling buiten de muren met werken van de gedetineerden. De 

kunstenaars van buiten zorgden op hun beurt voor een tentoonstelling in de gevangenis.  

Na Ons De Zondvloed 

Het overleg met productiehuis ‘Na Ons De Zondvloed’ resulteerde in een artistiek project voor de 

gevangenis van Gent in het najaar van 2016. De gedetineerden kregen de kans om eigen podcasts te 

ontwikkelen. 

Academie van Oudenaarde 

Na overleg met de Academie organiseerden we een wekelijks atelier ‘Mixed Media’ in de gevangenis van 

Oudenaarde. Een groep van 8 gedetineerden kreeg de mogelijkheid om tijdens deze ateliers creatief aan de 

slag te gaan met diverse materialen.  

vzw Circusplaneet 

In maart 2016 bekeken we samen met vzw Circusplaneet de mogelijkheden tot samenwerking binnen de 

gevangenissen van Gent en Ruiselede. Dit resulteerde in een samenwerking waarbij vzw Circusplaneet een 

aantal verkennende circusworkshops organiseerde in het najaar van 2016. 

Touché vzw 

We bespraken met Touché vzw de mogelijkheden om samen te werken. De Rode Antraciet vzw ziet voor 

het aanbod rond agressiebegeleiding en breder socialevaardigheidstrainingen in de regio’s West- en 

Oost-Vlaanderen mogelijkheden voor Touché vzw. Er is zeker interesse om het werk dat men al doet in 

gevangenissen te continueren en waar mogelijk op termijn ook uit te breiden naar andere gevangenissen. 

Touché vzw biedt een totaalaanbod van individuele en groepsbegeleiding van gedetineerden en ex-

gedetineerden.  

VAGGA (Vereniging Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Antwerpen) 

We benaderden VAGGA als mogelijke partner bij het geven van agressieworkshops. Een samenwerking 

met VAGGA bestaat reeds binnen projecten in plaatselijke gevangenissen zoals in Antwerpen bij het 

suïcideproject en agressieworkshops of binnen het project van ‘Nona’ in de gevangenis van Mechelen. 

Verdere mogelijkheden bekijken we in 2017. 

Vocvo (Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs) 

In 2016 organiseerden we een gezamenlijke inspiratiedag met de bedoeling beide werkingen beter op 

elkaar af te stemmen. Formeel onderwijs (aanbod Vocvo) en informeel onderwijs (aanbod De Rode 

Antraciet vzw) moeten beter op mekaar aansluiten om zo een versterkend effect voor beide partners en 

educatie in de gevangenis te bekomen. We organiseerden dit jaar samen een aantal activiteiten waaruit de 

sterkte van de samenwerking bleek. Een mooi voorbeeld is het project met KMSKA in de gevangenis van 

Beveren (zie 1.2.2). 

CM (Christelijke Mutualiteit) 

De Rode Antraciet vzw bekeek samen met de gezondheidsdienst van de CM Midden-Vlaanderen een 

mogelijke samenwerking rond het thema ‘gezondheid’. De CM legde het mogelijke aanbod uitvoerig uit 

en we verkenden pistes voor mogelijke acties binnen de gevangenis.  
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Regio-verbreding: we onderzochten in vier andere CM-regio’s of er een concreet workshopaanbod kan 

matchen met een cursusvraag van een plaatselijke gevangenis.  

Creatief Schrijven vzw 

We werkten in 2016 samen met Creatief Schrijven vzw aan een nieuw praktijkhandboek voor sociaal-

cultureel werk in gevangenissen. Het doel is om zowel nieuwe partners en potentieel geïnteresseerden als 

studenten en de bredere samenleving meer inzicht te bieden in de kansen/uitdagingen die de toekomst 

van sociaal-cultureel werk in de gevangenissen biedt. We publiceren dit handboek in 2017.  

Deze lijst is niet volledig, we selecteerden enkele ‘hoogtepunten’. Voor andere concrete lokale 

voorbeelden, zie de verslaggeving per gevangenis in 1.3.3. 

Evaluatie 

In 2016 slaagden we erin om nog meer dan voorgaande jaren samenwerkingen met nieuwe externe 

partners op te zetten. De hervormingen binnen de Rode Antraciet vzw en de verderzetting van de 

experimenten hebben hierbij hun doel niet gemist. We creëerden een handleiding met tips en interne 

afspraken rond de toeleiding van nieuwe externe partners voor alle cultuur- en sportfunctionarissen.  

We bleven verder inzetten op een goede samenwerking met de diensten van justitieel welzijnswerk en 

de bestendiging van reeds bestaande samenwerkingen. We legden ook heel wat nieuwe contacten die in 

2017 ongetwijfeld tot mooie samenwerkingen zullen leiden. 

1.1.4. De Rode Antraciet vzw 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.  

Realisaties 2016 

Deze doelstelling realiseerden we volledig eind 2015. 

1.2. De Rode Antraciet vzw realiseert een kwalitatief en gevarieerd cultuuraanbod naar alle 

gedetineerden (prioritaire doelgroep), hun sociale omgeving en de penitentiaire sector.  

1.2.1. In 2016 is er in elke gevangenis, in functie van de plaatselijke mogelijkheden, een cultuuraanbod 

voor gedetineerden, dat door de Rode Antraciet vzw is geïnitieerd.  

Realisaties 2016 

In 2016 werkten de cultuurfunctionarissen van De Rode Antraciet vzw in alle Vlaamse gevangenissen een 

cultuuraanbod uit. Afhankelijk van de plaatselijke mogelijkheden varieerde dit aanbod van éénmalige 

projecten tot en met een structureel aanbod en cursussen. Bestaand aanbod evalueerden we, 

bestendigden we, stuurden we bij of vervingen we door nieuw aanbod.  

In een aantal gevangenissen (Sint-Gillis, Mechelen, Brugge, Antwerpen, Wortel) stond het cultuuraanbod 

in 2016 als gevolg van personeelstekorten en de aanslepende rationaliseringsoefening bij justitie 

eerder op een laag pitje. De onrust die daarmee gepaard ging zorgde ervoor dat in de gevangenissen van 

Brugge en Sint-Gillis alle groepsactiviteiten voor onbepaalde tijd werden opgeschort en dat in andere 

gevangenissen een deel van het aanbod verdween of tijdelijk werd afgelast, wegens te weinig personeel.  
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In verschillende gevangenissen bouwden we het reeds bestaande aanbod verder uit. Enkele voorbeelden: 

Voorleesverhalen 

Wat kan een vader of moeder vanuit de gevangenis betekenen voor zijn of haar kind? Welke rol kan een 

gedetineerde ouder opnemen in de opvoeding? Met ‘Voorleesverhalen’ probeert De Rode Antraciet vzw 

de band tussen de afwezige ouder en het kind thuis te versterken. 

‘Voorleesverhalen’ is een project dat aan de hand van een eenvoudige, maar creatieve en concrete 

methodiek de kinderen met ouders in de gevangenis toch een gevoel van nabijheid wil geven. In vier 

sessies gaat een gemotiveerde vrijwilliger aan de slag met een groepje gedetineerde ouders: ze 

brainstormen over kinderverhalen, denken na over wat voor soort verhaal het meest aansluit bij de 

leefwereld van hun kind en oefenen op expressief voorlezen. Ten slotte wordt het verhaal van elke 

deelnemer opgenomen op dvd en aan het kind bezorgd. Die dvd kunnen de kinderen bekijken wanneer 

en hoe vaak ze maar willen: voor het slapengaan, wanneer ze thuiskomen van school of als ze troost 

zoeken. Zo is hun afwezige papa of mama toch een beetje bij hen. 

‘Voorleesverhalen’ vond in 2016 plaats in de gevangenissen van Leuven Centraal, Ieper, Gent, Mechelen, 

Oudenaarde, Turnhout en Beveren. 

Café Prison 

Café Prison, Rondom Prison, Kaffee Detinee … het concept krijgt lokaal hier en daar een andere naam, 

maar is steeds vergelijkbaar: vrije burgers krijgen de kans om kennis te maken met de gevangenis en haar 

bewoners om vervolgens samen stil te staan bij het leven in detentie, daderschap en slachtofferschap. 

Kaffee Detinee vond in 2016 in de twee Leuvense gevangenissen al voor de 14e maal plaats. In Mechelen 

vierde ‘Rondom Prison’ zijn 10e verjaardag. In 2016 werd deze activiteit in vijf gevangenissen 

georganiseerd (Oudenaarde, Dendermonde, Leuven Hulp, Leuven Centraal en Mechelen) en werden de 

voorbereidingen getroffen voor een uitbreiding naar de Kempen (Turnhout, Wortel, Hoogstraten), 

Beveren en Ruiselede. 

Samen Lezen 

Mensen hebben honger naar zin en betekenis. Verhalen kunnen dit bieden. Door samen verhalen te lezen 

komen gedetineerden ‘op verhaal’. Deze manier van ‘samen lezen’ creëert een wij-gevoel, ook al heeft men 

verschillende etnisch-culturele achtergronden. Het is boeiend voor de deelnemers om te horen hoe 

iedereen de gebeurtenissen en de personages in een verhaal interpreteert. 

‘Samenleesgroepen’ komen overwaaien uit het Verenigd Koninkrijk waar Jane Davies een ‘reading 

revolution’ in gang stak. Vrijwilligers van De Rode Antraciet vzw begeleiden nu op regelmatige basis 

leesgroepen in gevangenissen. In 2016 vonden er leesgroepen plaats in de gevangenissen van Antwerpen, 

Turnhout, Ieper, Gent, Dendermonde en Brugge. 

Creatieve ateliers  

De Rode Antraciet vzw ondersteunt binnen de gevangenis diverse initiatieven waar creativiteit centraal 

staat. Bijna in alle gevangenissen organiseren we vaste creatieve ateliers en/of diverse workshops. Het 

aanbod is heel breed: tekenen, schilderen, keramiek en andere beeldende technieken.  



 
Jaarverslag 2016 
De Rode Antraciet vzw   16 

 

In de gevangenissen van onder andere Oudenaarde, Ruiselede, Gent, 

Leuven, Antwerpen, Beveren, en Brugge organiseerden we in 2016 een 

structureel creatief aanbod in de vorm van een wekelijks atelier. Elke 

week kwamen gedetineerden naar deze ateliers om te tekenen, 

schilderen enzovoort. In de gevangenis van Oudenaarde verzorgde de 

Academie de begeleiding. In Gent, Ruiselede en Leuven zorgden 

vrijwilligers van De Rode Antraciet vzw hiervoor. In Antwerpen was 

er een freelancer aan de slag. In Beveren werkte de cultuurfunctionaris 

samen met Wisper vzw.  

Activiteitenteam Ruiselede 

In het Penitentiair Landbouwcentrum van Ruiselede werd het activiteitenteam verder uitgebouwd. Het 

activiteitenteam bestaat uit 6 gedetineerden die het hulp- en dienstverleningsaanbod ondersteunen. Een 

modulair systeem zorgt telkens voor de ondersteuning van diverse groepsactiviteiten binnen de 

gevangenis. Binnen elke module werken de gedetineerden een eigen activiteit uit. Ze stonden in 2016 

onder meer mee in voor de organisatie van het ontspanningsaanbod binnen de gevangenis: 

sporttoernooien, gaming-tornooi, films, quiz enzovoort. 

Het activiteitenteam van Ruiselede inspireerde om ook in de gevangenis van Brugge een activiteitenteam 

op te richten. 

Buiten Beeld 

In samenwerking met MOOOV organiseerden we ook in 2016 het ‘Buiten Beeld filmfestival’. Vanwege 

de rationaliseringsoefeningen in verschillende gevangenissen bleek de organisatie van het project 

moeilijker dan bij vorige edities. In Brugge, Hasselt, Wortel, Merksplas, Hoogstraten en Turnhout 

verzorgde een ploeg van vrijwilligers de inleiding en nabespreking van de film om deze dan samen met 

gedetineerden te bekijken. De winnende films vertoonden we op toonmomenten voor personeel en 

omkaderende diensten tijdens de MOOOV-filmfestivals in Turnhout en Brugge.  

Om deelnemers nog meer deel te laten zijn van het ‘Buiten Beeld’-verhaal sprokkelden we in de 

deelnemende gevangenissen audioreacties die gebruikt werden ter inleiding van het toonmoment.  

Voor het volledige cultuuraanbod per gevangenis, zie verder in 1.3.3. 

Evaluatie 

Het cultuuraanbod blijft groeien in diverse gevangenissen. Dankzij een meer duurzame 

aanwezigheid van de cultuurfunctionaris is er meer structureel aanbod mogelijk.  

Nieuwe partners in het vormingswerk vinden de weg naar de gevangenis dankzij de toeleiding en steun 

van De Rode Antraciet vzw. Hierdoor was het mogelijk om meer activiteiten aan te bieden, rond 

meerdere thema’s en in verschillende vormen (lezingen, workshops, vormingen, projecten enzovoort). 

Door het betrekken van burgers in projecten zoals Samen Lezen, Café Prison, Filocafé, Utopia en 

Koppen konden we meer inzetten op de link binnen-buiten.  

Door het verbreden van lokale successen naar andere gevangenissen, kon zinvol aanbod relatief 

eenvoudig sterk aangroeien en voor meer gedetineerden toegankelijk gemaakt worden. Voor de lokale 

organisatie streefden we naar maximale inzet van lokale aanbodverstrekkers die mee vanuit de 

aangebrachte inspiratie/goede praktijk een aanbod op maat creëerden. 
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De steun van FOD Justitie voor de organisatie en financiering van het aanbod blijft belangrijk en dreigt 

met de rationaliseringsoefening opnieuw aan het wankelen te gaan. De inzet van vormingsagenten en de 

financiële bijdrage vanuit de steunfondsen zijn een belangrijke succesfactor voor het effectief plaatsvinden 

van een culturele activiteit in de gevangenis.  

1.2.2. 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 vzw 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.  

Realisaties 2016  

Bij de activiteiten van De Rode Antraciet vzw was er ook dit jaar aandacht voor talig en niet-talig aanbod. 

We ontwikkelden verschillende activiteiten die ook voor gedetineerden met een beperkte woordenschat en 

taalkennis toegankelijk zijn. 

Enkele voorbeelden: 

Mijn Verhaal 

Kunst kan inspireren tot grote en kleine verhalen. Met het project ‘Mijn Verhaal’ nodigt het Koninklijk 

Museum voor Schone Kunsten Antwerpen mensen uit om een persoonlijk verhaal te bedenken bij een 

kunstwerk uit de collectie. ‘Mijn Verhaal’ richt zich op anderstalige nieuwkomers. Voor hen is een 

museum vaak de eerste kennismaking met de cultuur en geschiedenis van hun nieuwe thuisland.  
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In 2016 nodigde De Rode Antraciet vzw het KMSKA uit in de gevangenis van Beveren om ‘Mijn Verhaal’ 

uit te werken met een groep gedetineerden die wekelijks een cursus ‘Basiseducatie’ volgden. We toverden 

een leslokaal om tot een tijdelijk minimuseum met een tiental mooie reproducties van schilderijen. 

Onder begeleiding van een museumgids en de leerkrachten van het Centrum voor Basiseducatie werden 

de gedetineerden gestimuleerd om een kunstwerk uit te kiezen en er een persoonlijk verhaal bij te 

bedenken. Het leverde tien prachtige verhalen op. De verhalen schreven ze vervolgens neer, waarna ze 

werden ingesproken. Vanaf begin juli waren de verhalen te beluisteren op de website van het museum.  

Ramadan  

Tijdens de ramadan tekenden we in de gevangenis van Beveren een cultureel/educatief traject uit om 

de gedetineerden meer te betrekken bij deze bijzondere periode. In samenwerking met Vormingplus 

realiseerden we een nieuwe editie van ‘Venster op de wereld’, waarbij Stefaan Segaert kwam vertellen 

over zijn reizen door Noord-Afrika. Verder ging theoloog Jonas Slaets met een groepje gedetineerden in 

gesprek over de praktijk van het vasten in verschillende religies. Op 7 juli 2016 vierden we het Suikerfeest 

in de gevangenis met thee en gebak, muziek en literatuur. Uiteraard was iedereen welkom, niet enkel de 

praktiserende moslims.  

Minderhedenforum en Voem vzw 

Een sport- en cultuurfunctionaris gingen in gesprek met het Minderhedenforum om samen te bekijken 

hoe een meer etnisch-cultureel divers aanbod kan worden toegeleid naar de gevangenissen.  

Kader Abdolah  

Op 19 mei 2016 mochten we, in samenwerking met Vocvo, schrijver Kader Abdolah verwelkomen in de 

gevangenis van Gent. De deelnemers van het aanbod ‘Samen Lezen’, aangevuld met andere 

geïnteresseerde gedetineerden en een aantal personeelsleden, genoten van enkele inspirerende verhalen. 

Kader Abdolah betoverde het publiek met Perzische parabels en verhalen over zijn persoonlijke migratie, 

schrijven in verschillende talen en de zoektocht naar een plek binnen zijn nieuwe leefwereld.  

‘Trashbeatz’ en ‘Slam Poetry’ 

Muziek is een taal op zich, dat bleek tijdens de initiaties ‘trashbeatz’ en ‘slam poetry’ in de gevangenis van 

Ieper. Meer dan de helft van de deelnemende gedetineerden bleek de Nederlandse taal niet machtig. Het 

programma was zo opgezet dat taal van ondergeschikt belang was.  

Voorleesverhalen  

Tijdens de cursussen Voorleesverhalen mochten anderstalige gedetineerden in eigen taal een verhaal 

voorlezen voor hun kinderen. Door Voorleesverhalen op deze manier aan te bieden zien we de laatste  

2 jaar een gevoelige toename van anderstalige deelnemers (zie 1.1.2). 

Interne vorming 

De cultuurfunctionaris van de gevangenis van Oudenaarde en de organisatieondersteuner gaven op basis 

van de cursus ‘Klare Taal’ van ‘Wablieft’ een interne vorming aan de hulp- en dienstverleners van de 

Vlaamse Gemeenschap over laagdrempelige promotiemogelijkheden en contact met anderstalige 

gedetineerden.  

Creatieve ateliers  

Ook dit jaar konden onze creatieve ateliers op veel bijval rekenen bij anderstalige gedetineerden. Men 

hoeft de taal niet te beheersen om een mooi kunstwerk te maken. In veel gevallen zorgt de multiculturele 

samenstelling van een groep voor een verrijking van het aanbod.  

http://www.hetnieuwemuseum.be/updates/mijnverhaalgevangenis/
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Jail TV 

Via het maken van televisie-uitzendingen activeerden en 

betrokken we de langgestraften van Leuven Centraal bij de 

maatschappij buiten de muren.  We daagden hen uit om na 

te denken over actuele thema’s en dit in dialoog met de 

cultuur die binnen de muren heerst, maar ook met mensen 

van buitenaf. 

Evaluatie 

We zetten steeds sterker in op het aanbod voor anderstaligen. Anderstalige gedetineerden maken een 

steeds groter deel uit van de gevangenispopulatie. Een vaststelling waar we niet aan voorbij kunnen. De 

Rode Antraciet vzw doet er alles aan om het aanbod zo toegankelijk mogelijk te maken voor deze 

doelgroep. Bij de ontwikkeling van ons aanbod en de zoektocht naar partners gaan we specifiek op zoek 

naar mogelijkheden om anderstalige gedetineerden beter te bedienen.  

1.2.3. Het cultuuraanbod is gekend (bij gedetineerden en toeleiders) en er is een toeleidingsbeleid 

waardoor de participatie verhoogt.  

Realisaties 2016 

De Rode Antraciet vzw gebruikte ook in 2016 de bestaande kanalen. Voor de eerste maal verspreidden we 

geen brochure met vast cultuuraanbod onder de beleidscoördinatoren en gevangenisdirectie. Conform de 

nieuwe functie van onze cultuurfunctionarissen, verkenden we de noden en behoeften aan cultuuraanbod 

proactief. We evalueerden het bestaande cultuuraanbod en stuurden bij waar nodig. Dit in nauw overleg 

met de beleidscoördinatoren, organisatieondersteuners en andere leden van het lokale coördinatieteam.  

Voor de gedetineerden verspreidden we voor elke culturele activiteit flyers met een duidelijke beknopte 

uitleg en uitnodiging tot inschrijving. In sommige gevangenissen (waar mogelijk) kwamen de 

aankondigingen ook op het interne tv-kanaal. In de gevangenis van Beveren, waar het PrisonCloud-

systeem van toepassing is, gebeurt de bekendmaking nu al drie jaar digitaal. 

We merken nog steeds dat mond-aan-mondreclame het beste werkt in de gevangenis. De nieuwe rol 

van cultuurfunctionaris leent zich ertoe om zichtbaarder te zijn binnen de gevangenismuren, zowel voor 

het gevangenispersoneel als voor gedetineerden. Hierdoor kunnen we het aanbod meer mondeling 

bekendmaken. Daarnaast informeren de trajectbegeleiders van JWW (Justitieel Welzijnswerk) de 

gedetineerden tijdens individuele gesprekken en is er een engagement van lesgevers en hulp- en 

dienstverleners om gedetineerden met specifieke interesses gericht toe te leiden. Ook organiseerden we in 

verschillende gevangenissen samen met andere lokale partners een activiteitenmarkt of -beurs waarop de 

aanbodverstrekkers de gedetineerden persoonlijk konden ontmoeten en informeren rond het aanbod. 

Zelf deden we dat ook. Deze markten vonden in 2016 plaats in onder andere Hoogstraten, Beveren, 

Leuven Centraal, Leuven Hulp en Wortel. 

Bij bepaalde cursussen werkten we (gezien het minder evidente thema) met laagdrempelige infosessies 

voor gedetineerden. Vaak samen met een ex-deelnemer, wat drempelverlagend en stimulerend werkt. 

Bijna alle aanwezigen op dergelijke infomomenten stroomden door naar de intakegesprekken. 

Workshops aanbieden voor het personeel was een andere manier om onze doelgroep (indirect dan) te 

bereiken. In het kader van het UM4P-project organiseerden we in de gevangenissen van Mechelen en 
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Brugge kennismakingsworkshops voor de trajectbegeleiders en andere toeleiders. Op deze manier kon 

iedereen de methode ‘aan den lijve’ ondervinden.  

Evaluatie 

De bekendmaking van het aanbod is en blijft belangrijk. We merken steeds meer dat een persoonlijke 

benadering van de verschillende belanghebbenden prioritair is. Sommige activiteiten worden immers 

georganiseerd voor de meest kwetsbare en/of minst bereikbare doelgroepen. Een folder zegt niet alles. 

Daarom is het belangrijk dat onze plaatselijke functionarissen in persoonlijk contact treden met toeleiders 

en gedetineerden om het aanbod te duiden. 

Het behoud van de herkenbaarheid in de affichering en de bekendmaking van nieuw aanbod aan 

gedetineerden en toeleiders blijft ook binnen de werking van het nieuwe beleidsteam/coördinatieteam 

belangrijk. 

1.2.4. De Rode Antraciet vzw ontwikkelt jaarlijks één nieuw sociaal-cultureel of sociaal-artistiek project 

Realisaties 2016 

Utopia 

In 2016 stond Leuven volledig in het teken van Utopia, het culturele stadsfestival naar aanleiding van de 

500e verjaardag van het boek Utopia van Thomas More. Het stadsfestival had een bijzonder veelzijdig 

programma met tentoonstellingen, streetart, film, muziek, theater, dans, literatuur enzovoort. 

De twee Leuvense gevangenissen namen deel aan het project. In de beide gevangenissen ging men aan 

de slag met de gevoelens, talenten, frustraties en kansen van zowel gedetineerden als slachtoffers. We 

brachten beide groepen samen rond één thema: “Hoe zou de ideale wereld voor het slachtoffer en de 

dader er kunnen uitzien?”. De unieke kijk (op de wereld) vanuit beide perspectieven vertaalden we in 

verschillende kunstvormen die we deelden met de wereld buiten de muren. 

Enkele trajecten: 

- Traject slachtoffers 

Binnen het Utopia-project gingen we aan de slag met een heel gevarieerde groep van 12 slachtoffers. Er 

waren 5 bijeenkomsten en een tweedaagse waar we van start gingen met de creatieve processen. De 

groep kreeg ook een rondleiding in de Hulpgevangenis van Leuven. Vanuit de slachtoffergroep beslisten 

zes personen deel te nemen aan een theaterproject in de Hulpgevangenis van Leuven. Samen met 

gedetineerden werkten ze aan een theatervoorstelling die in december met 3 publieksvoorstellingen zijn 

apotheose kende. Drie slachtoffers kozen voor een digital storytelling’- traject in samenwerking met 

Mixtories vzw. 

Naast deze groepstrajecten waren er ook individuele trajecten waarin slachtoffers de mogelijkheid kregen 

om te schrijven, tekenen, schilderen … De resultaten hiervan waren te zien in een tentoonstelling in 

OPEK in januari 2017. 

- Traject Leuven Centraal 

In de zomer startte het Utopia-traject met de gedetineerden van Leuven Centraal. Na een infosessie 

stapten 12 gedetineerden in het traject. We kwamen drie maal samen in een gespreksgroep om de 

thema’s slachtoffers, mijn Utopia … verder uit te werken. De creatieve vertaling van deze 

gespreksgroepen kregen we te zien in november en december.  
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Ook binnen het zangatelier, onder leiding van de Muntschouwburg, werkte men mee aan het Utopia-

project. De gedetineerden creëerden muziek op basis van teksten geschreven door de slachtoffers.  

Ook de gedetineerden die kunstzinnig actief zijn binnen de muren van hun cel probeerden we te bij 

Utopia betrekken: 10 gedetineerden gingen aan het tekenen, schilderen, schrijven … De resultaten hiervan 

waren te zien in de tentoonstelling in OPEK. 

- Traject Hulpgevangenis Leuven 

Gezien het grote verloop en het belang van het voorbereidingstraject met de groep slachtoffers startte het 

Utopia-project in de Hulpgevangenis pas in november. We startten met 12 gedetineerden die samen met 

de slachtoffergroep meewerkten aan de theatervoorstelling.  

Voor dit project werkten we nauw samen met CAW Oost-Brabant, Vormingplus Oost-Brabant en de  

2 Leuvense gevangenissen. 

Gevangen dromen  

De Rode Antraciet vzw nam contact op met Kunstencentrum Nona en het Cultuurcentrum 

Mechelen. Het Cultuurcentrum, dat zich aan het voorbereiden was op een radioprogramma ‘In Dreams’ 

dat live zou worden uitgezonden op Klara, zag kansen voor een samenwerking. Curator Philippe Cortens 

vroeg aan de cultuurfunctionaris van de Rode Antraciet vzw om op zoek te gaan naar gedetineerden die 

hun dromen wilden vertellen. Het Cultuurcentrum vroeg op zijn beurt aan de deelnemende componisten 

om een muziekscore achter deze vertelde dromen te plaatsen. Het resultaat van de samenwerking was op 

9 juni 2016 te horen op Klara tijdens de uitzending ‘In dreams’.  

In het kader van dit artistiek project loodste de cultuurfunctionaris van De Rode Antraciet vzw de 

medewerker van Nona binnen in de gevangenissen van Mechelen en Turnhout. 

Borderline Books 

In de gevangenis van Gent organiseerden we in 2016 op 

regelmatige basis workshops waarbij gedetineerden en enkele 

externe deelnemers/kunstenaars samen tekeningen in de 

‘Borderline Books’ konden zetten. Deelnemende gedetineerden 

mochten een boek meenemen naar hun cel om daar verder te 

werken. 

Buiten de gevangenis gingen studenten tijdens workshops met de 

boeken aan de slag. Het verzamelde werk van de workshops  

binnen en buiten de muren vormde samen een uniek document  

van een uitwisselingsproces rond thema’s als biografie, dagelijkse  

beslommeringen, tijd, ruimte en het gevangenisleven. 

Voor dit project werkten we samen met het S.M.A.K. en het Secundair Kunstinstituut Gent. 

Lichtkracht 

In het voorjaar van 2016 startte in de gevangenis van Gent het artistieke project ‘Lichtkracht’, een 

samenwerking met vzw Doedeskaden en de gevangenis van Gent. Het project richtte zich op 

geïnterneerden en vond eerder al plaats in de gevangenissen van Merksplas en Antwerpen. Gedurende 8 

sessies gingen deelnemers en begeleiders creatief aan de slag met licht en geluid. De deelnemers 

maakten met diverse niet-vanzelfsprekende materialen eigen muziekinstrumenten en lichtobjecten. De 

instrumenten bewezen hun dienst tijdens enkele sessies waarbij het muziek maken op de eerste plaats 

Borderline books - © Kurt Stockman 
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kwam. Op woensdag 23 maart 2016 organiseerden we een afsluitmoment voor een publiek van 

gedetineerden en personeel. 

Wachten 

De gevangenissen van Dendermonde, Turnhout en Mechelen mochten dit jaar de theatervoorstelling 

‘Wachten’ van de Iraakse theatermaker Mokhallad Rasem verwelkomen. 

Wat betekent wachten? Doet het ertoe op wie of wat je wacht? In welke omstandigheden je wacht? Je kan 

wachten op papieren, op inzicht, wachten tot de pijn overgaat, wachten op een brief, wachten op de 

terugkeer van een geliefde, wachten op de dood, op God, op betere tijden, op vrede … 

 

'Wachten' in de gevangenis van Dendermonde - © Saad Ibraheem 

Na de voorstelling kregen de gedetineerden tijd om in gesprek te gaan met de theatermaker. Waarop 

wachten zij? Op de vrijheid, op bezoek, op een cursus enzovoort.  

In de nasleep van de voorstelling organiseerden we in de gevangenissen van Dendermonde en Mechelen 

in samenwerking met Mokhallad Rasem workshops met als thema ‘Tussen werkelijkheid en 

verbeelding’. De workshops vertrokken vanuit verschillende tekeningen (die men zelf maakte) die men 

probeerde te verklaren. De nadruk lag niet zozeer op het ‘technisch juist’ tekenen of de precieze 

formulering van de woorden, maar eerder op de kunst van het vertellen en het luisteren naar elkaar. 

De workshops vonden plaats in april en mei 2016. 
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IN /OUT 

Een expressieworkshop met muzikale duizendpoot Dirk Proost. Dirk Proost, verbonden aan de 

Stedelijke Academie van Lier, nodigde de gedetineerden van Turnhout uit om via kunst in communicatie 

te gaan met de buitenwereld. Hij zette een groep van een tiental gedetineerden (beklaagden en 

geïnterneerden) creatief aan het werk: musiceren, spelen, poëzie schrijven enzovoort. De audio- en video-

opnames hiervan verwerkte de Stedelijke Academie van Lier in een film, die werd vertoond in het 

Cultuurcentrum van Lier. Er was ook een voorstelling van de film in de gevangenis.  

Een aantal projecten werd afgeblazen, uitgesteld of gereduceerd tot een minimum omwille van het 

personeelstekort in de gevangenissen: 

- Gevangenisradio en het project Maelstrom in de gevangenis van Brugge. Het project 

Maelstrom kon uitwijken naar de gevangenis van Ieper; 

- Cultuur- en sportparticipatie met ROJJM in de Mechelse gevangenis werd beperkt tot 2 uur 

sport per week. Het cultuur-luik werd nooit opgestart. 

Evaluatie 

De nieuwe culturele projecten die De Rode Antraciet vzw elk jaar weer opzet, inspireren zowel 

gedetineerden als medewerkers en gevangenissen. Het is daarom belangrijk dat we hierin blijven 

investeren.  

De werkgroep cultuur van De Rode Antraciet vzw boog zich over de vraag of er in het nieuwe 

takenpakket van de cultuurfunctionaris nog ruimte is voor grote projecten. Het antwoord was 

genuanceerd: we streven naar een gezond evenwicht in structureel aanbod en projectwerk omdat beide 

elkaar versterken. Projectwerk kan structureel aanbod in de startblokken zetten en ook bestaand aanbod 

vernieuwen en versterken. Het blijft wel een grote uitdaging om projecten te organiseren in een 

tewerkstelling van 1 dag per week per gevangenis.  

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

projecten in gevangenissen, en stimuleert innovatie op dat vlak.  

Realisaties 2016 

In 2016 stelden we onze nieuwe website voor. Die biedt actuele informatie over onze organisatie en de 

kern van onze werking: cultuur en sport in de gevangenis.  

De cultuurfunctionarissen beheerden ook in 2016 hun cultuurnetwerk in het gezamenlijk netwerkbestand 

RedNet. Hierin worden de contactgegevens van samenwerkingspartners opgenomen, net als de 

verbindingspersoon binnen De Rode Antraciet vzw en voorbeelden van samenwerkingen in het verleden. 

In het voorjaar van 2016 stuurden we de opmaak van dit bestand bij, op basis van een evaluatie in de 

werkgroep cultuur. 

Evaluatie 

Met onze nieuwe website trekken we potentiële nieuwe partners aan en maken we ons verhaal buiten de 

muren bekend. Verder zal de ontwikkeling van een gemeenschappelijke dynamische databank (voor 

cultuur en sport) het mogelijk maken om in de toekomst op een professionele manier om te gaan met de 
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informatie van nieuwe en reeds bestaande partners. Een belangrijke opdracht waar De Rode Antraciet 

vzw als draaischijf blijvend op zal inzetten. 

1.2.6. De Rode Antraciet vzw ondersteunt de werking van de gevangenisbibliotheken.  

Realisaties 2016 

Enkele verwezenlijkingen: 

Studiedag ‘(Samen) Lezen in de Gevangenis’ 

Op 20 mei 2016 organiseerde De Rode Antraciet vzw in samenwerking met partners Iedereen Leest en 

Het Lezerscollectief een succesvolle studiedag over het gevangenisbibliotheekwerk en de 

leesprojecten ‘Samen Lezen’ en ‘Voorleesverhalen’. We verwelkomden een 70-tal deelnemers in de 

Permeke-bibliotheek in Antwerpen.  

Dagvoorzitter Sylvie Dhaene, directeur van Iedereen Leest, verwees in haar welkomstwoord naar de 

actualiteit en de relevantie van het thema. De berichtgeving in de weken voorafgaand aan de studiedag 

brachten de bijzonder moeilijke leefomstandigheden van gedetineerden en de complexe 

problematieken van het gevangeniswezen onder de aandacht van media en publiek. Sylvie Dhaene 

beklemtoonde dat de initiatiefnemers met deze studiedag een ander facet van het leven achter de 

gevangenismuren wilden tonen. 

Tijdens het eerste deel van de studiedag trokken een reeks boeiende sprekers met interessante thema’s 

voorbij: 

- Gunter Gehre, voorzitter van De Rode Antraciet vzw, verwees onder meer naar de studiedag van 

10 jaar geleden in Brussel, waar het zaadje ontkiemde om gevangenisbibliotheken via 

convenanten tussen Vlaanderen en steden en gemeenten te ondersteunen;  

- Dr. Frank Hakemulder, docent aan de Universiteit Utrecht, bracht 'In goed gezelschap: literaire 

personages en persoonlijke groei'. Internationaal onderzoek toont aan dat het lezen van literatuur 

impact kan hebben op het vormen van de persoonlijkheid en het empathisch vermogen van 

lezers;  

- Sarah Depestel van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media zette enkele relevante cijfers 

uit de jaarlijkse rapporten van de gevangenisbibliotheken op een rijtje en benadrukte het belang 

van een goed cultureel aanbod in de gevangenis;  

- Reginald De Schepper, Bibliotheek Brugge, schetste een aantal knelpunten voor het 

gevangenisbibliotheekwerk;  

- Nele Haverans, penitentiair beambte, getuigde hoe met veel doorzettingsvermogen een goed 

draaiende centrale bibliotheekwerking en zichzelf regulerende paviljoenbibliotheken open 

worden gehouden in de gevangenis van Merksplas; 

- Prof. dr. Aline Bauwens van de vakgroep Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel wees 

op het belang van positieve projecten die perspectief bieden binnen een gevangeniscontext; 

- Dirk Terryn van het Lezerscollectief vertelde over de verbindende kracht van het samen lezen 

van verhalen en poëzie;  

- Frederik Janssens, cultuurfunctionaris van De Rode Antraciet vzw, vertelde over de praktijk 

'Samen Lezen' zoals die sinds 2013 in de gevangenissen gegroeid is. 
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In de namiddag waren er 4 workshops: 1 over het project 'Voorleesverhalen' en 3 waarin men kon 

ervaren wat 'Samen Lezen' precies inhoudt. Niet theoretisch, maar al doende! Als afsluiter sprak schrijfster 

Annelies Verbeke nog een slotwoord uit, waarbij ze verwees naar haar bezoeken aan de gevangenissen. 

Collegagroep 

In november 2016 brachten we naar jaarlijkse gewoonte de medewerkers van de gevangenisbibliotheken 

samen voor de Collegagroep, ditmaal in de gevangenis van Ieper. Er waren delegaties uit de 

gevangenisbibliotheken van Beveren, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven en Oudenaarde. Na een 

bezoek aan de nieuwe gevangenisbibliotheek van Ieper kwamen volgende thema’s aan bod: 

- Wat is de impact van de rationaliseringen/het nieuwe werken op het personeel van justitie? 
Het is een ontwikkeling die in verschillende gevangenissen ernstige problemen veroorzaakt 
voor de werking van de bibliotheken. Uren, activiteiten en personeel werden in Brugge 
afgeschaft waardoor de bibliotheek meer niet dan wel open was. In de gevangenis van Sint-
Gillis was er in de periode van juni 2015 tot juli 2016 zelfs geen sprake van een 
bibliotheekwerking: de gevangenisbibliotheek was gewoon gesloten vanwege de 
rationalisering en bijhorende personeelsinkrimping; 

- Terugblik en evaluatie van de studiedag op 20 mei 2016 in Antwerpen; 

- Terugkoppeling over onderzoek naar de aanwezigheid van ‘controversiële’ boeken in de 

gevangenissen; 

- Uitleengeschiedenis versus privacy: wat met vragen van de directie van Justitie om de 

uitleengeschiedenis van bepaalde gedetineerden door te geven?; 

- Welke software voor de gevangenisbibliotheek van Ieper?; 

- Het EBS of eengemaakt bibliotheeksysteem. 

Kader Abdolah  

Op 19 mei 2016 verwelkomden we schrijver Kader Abdolah in de gevangenis van Gent. Zie 1.2.2. 

Lezing Kris Van Steenberge  

Op 1 maart 2016 mochten we auteur Kris Van Steenberge verwelkomen in de gevangenis van 

Dendermonde. Hij kwam vertellen over het ontstaan van zijn boek ‘Woesten’, waarmee hij twee jaar 

geleden debuteerde. In het publiek zaten gedetineerden, gevangenisdirectie en enkele vrije burgers uit 

Dendermonde. Als gevolg van deze lezing engageerden enkelen zich om voortaan elke dinsdag met de 

gedetineerden een leesgroepje te vormen. Sindsdien wisselen ze samen binnen het project ‘Samen 

Lezen’ ervaringen uit over de gelezen boeken. Het uitwisselen van ideeën en ervaringen met mensen van 

buiten de muren geeft dit project een enorme meerwaarde. 

Vocvo 

In samenwerking met Vocvo organiseerden we onder begeleiding van het Centrum voor Basiseducatie het 

aanbod ‘Samen Lezen’ in de gevangenis van Gent. Aan dit aanbod koppelden we  

2 extra culturele activiteiten: een lezing van schrijver Kader Abdolah en een creatieve sessie met de 

boeken die we gebruikten tijdens het project ‘Borderline Books’ (zie 1.2.4). 
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Bibliotheekwerkgroepen 

In de gevangenissen van Brugge en Ieper nam de cultuurfunctionaris van De Rode Antraciet vzw deel aan 

de bibliotheekwerkgroepen (zie 1.1.1).  

In 2016 zetten we de nieuwe gevangenisbibliotheek in de gevangenis van Ieper in de kijker. Doorheen 

het jaar organiseerden we verschillende activiteiten in de bibliotheek om zo gedetineerden aan te trekken 

die de bibliotheek nog niet bezochten. In het voorjaar vond de eerste ‘BIB XL’ plaats. We organiseerden 

2 workshops cartoontekenen, gegeven door onze bibliothecaris die een getalenteerd tekenaar bleek te zijn. 

Evaluatie 

De Rode Antraciet vzw was in het verleden sterk betrokken bij de oprichting van de 

gevangenisbibliotheken. In elke gevangenis is nu een bibliotheek, als deelfiliaal van een openbare 

bibliotheek. Dit doet ons enorm veel plezier. De Rode Antraciet vzw zal ook in de toekomst het 

bibliotheekwerk in de gevangenis blijven ondersteunen. Met activiteiten als ‘Samen Lezen’, 

‘Voorleesverhalen’, lezingen en meer kunnen we met ons aanbod een mooie meerwaarde bieden bij de 

reguliere werking van de gevangenisbibliotheken. We blijven ook de collegagroepen organiseren. Zo 

ondersteunen we alle bibliotheekmedewerkers en bieden we een platform om problemen, goede 

praktijken en nieuwe ontwikkelingen uit te wisselen en te bespreken. 

1.2.7. De Rode Antraciet vzw faciliteert de toeleiding van het vormingsaanbod van externe organisaties 

met het oog op een breder aanbod. 

Realisaties 2016 

In overleg met de overheid werd in 2016 extra ruimte gecreëerd (door een verlaging van de cursusuren-

norm) om externe vormingsorganisaties toe te leiden naar de gevangenis. Binnen 6 experimenten gaven 

we input voor de nieuwe invulling van de rol van De Rode Antraciet vzw in het faciliteren van 

vormingswerk voor gedetineerden en de vertaling daarvan in de krachtlijnen voor de nieuwe 

beleidsperiode (2017-2021). 

In afspraak met het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen situeerden de 

experimenten zich op deze vier domeinen: 

1. Organiseren en faciliteren van vormingswerk vanuit lokale verankering; 

2. Inzetten op behoefte- of vraaggericht aanbod; 

3. Vanuit expertise in context en doelgroep een keuze maken in wat De Rode Antraciet vzw zelf 

doet en wat ze uitbesteedt aan externe aanbodverstrekkers; 

4. Externe aanbodverstrekkers voor vorming aan gedetineerden aantrekken. 

 

Voor het volledige verslag van de experimenten, verwijzen we graag naar de bijlage. Hier volgt een 

overzicht van de belangrijkste conclusies: 

1. Organiseren en faciliteren van cursuswerk vanuit verankering 

Een geslaagd vormingsaanbod is geënt op de lokale context van de gevangenis. De inhoud van het 

aanbod alsook de toeleiding en organisatie van een vormingsaanbod sluiten best zo goed mogelijk aan op 

het geheel van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in een specifieke gevangenis. We worden zo 

ook een duidelijker aanspreekpunt voor gedetineerden en gevangenispersoneel. 
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Het experiment bevestigde ons aanvoelen dat fysieke aanwezigheid sterk bijdraagt tot een grotere lokale 

verbondenheid met het hulp- en dienstverleningsaanbod en justitie. Fysieke aanwezigheid en lokale 

betrokkenheid verhogen het zicht op lokale behoeften en mogelijkheden, en verankering draagt bij tot 

een groter draagvlak voor ons aanbod. 

We beslisten mede op basis daarvan om alle medewerkers van De Rode Antraciet vzw lokaal te 

verankeren als cultuurfunctionaris. De laatste verankeringen zijn opgestart in oktober 2016 en zijn 

definitief vanaf januari 2017, de start van de nieuwe beleidsperiode. We investeren in het opvolgen van de 

collega’s die verankeren en in het opmaken van een aangepast functieprofiel. 

2. Inzetten op behoefte- of vraaggericht aanbod 

Een geslaagd vormingsaanbod is een aanbod dat aansluit op de behoeften van gedetineerden. We zetten in 

op het ontwikkelen van een permanente behoeftedetectie met maximale betrokkenheid van 

gedetineerden. 

In dit experiment zochten we een antwoord op volgende vragen:  

- Welke vormingsbehoeften (en breder: cultuurbehoeften) zijn er bij de doelgroep?  

- Hoe kunnen we door middel van gedetineerdenparticipatie blijvend (cultuur)behoeften 

detecteren?  

- Hoe komen we op het spoor van lacunes in het aanbod zodat het nog beter aansluit bij de 

reële behoeften van de gedetineerden? 

We koppelden dit ook aan onze keuze, binnen het Strategisch Plan voor de Hulp- en Dienstverlening 

aan gedetineerden (2015-2020), in samenspraak met de overheid, aan de optie rond participatie van 

gedetineerden (zie 4.1.5). 

Experiment permanente behoeftedetectie door middel van participatie  

Gevangenis Hasselt, drugsvrije afdeling 

Bij clustering van de resultaten viel vooral op dat de behoeften sterk georiënteerd waren op activiteiten en 

vorming gericht op re-integratie. We gingen op zoek naar een evenwichtig en passend aanbod voor deze 

doelgroep, rekening houdend met de beschikbare infrastructuur. 

Deze methodiek is het meest effectief indien kan worden gewerkt met relatief kleine subgroepen. 

Daarom is het belangrijk dat op elke afdeling (sectie) een vertrouwensfiguur (beambte) gerekruteerd 

wordt, die op regelmatige basis gesprekken kan hebben met de doelgroep. 

Kritische succesfactoren zijn: 

- het opbouwen van een vertrouwensband met personeel en gedetineerden; 

- gedetineerden responsabiliseren; 

- de samenwerking actoren van de Vlaamse gemeenschap met personeel van Justitie; 

- de ‘trekkersrol’ van de vormingsagent; 

- de selectie van vertrouwenspersonen; 

- aanwezigheid op de werkvloer (arbeidsintensief); 

- werken in kleinere groepen. 
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3. Vanuit expertise in context en doelgroep een keuze maken in wat De Rode Antraciet vzw 

zelf doet en wat ze uitbesteedt aan externe aanbodverstrekkers 

Onze eigen expertise situeert zich in het organiseren van activiteiten en evenementen in een 

specifieke (lokale) gevangeniscontext en het proces begeleiden van gedetineerden. We zijn expert 

in doelgroep en context, niet (per definitie) in de specifieke inhoud. Wanneer we samenwerken met 

externen bestaat onze opdracht erin om de juiste inhoud te brengen op maat van het specifieke publiek. 

Het coachen van externe vormingswerkers in deze toeleiding en het vertalen van bestaande 

inhoudelijke pakketten zijn belangrijke taken voor De Rode Antraciet vzw. 

4. Externe aanbodverstrekkers voor vorming aan gedetineerden aantrekken 

De behoefte aan een kwalitatief persoonsgericht en gemeenschapsgericht vormingsaanbod in de 

gevangenis is groot. We willen inzetten op een uitbreiding van het huidige aanbod (meer vormingen, een 

bredere waaier aan inhoudelijk aanbod, een bredere waaier aan methodieken) door de drempel voor 

externe aanbodverstrekkers actief te verlagen. We experimenteerden met de toeleiding van externe 

vormingswerkers en organisaties, brachten bestaande drempels in kaart en verkenden onze mogelijke 

rol in de toeleiding van externe partners. 

Draaiboek toeleiden van externe cursusaanbieders 

Op basis van deze experimenten besloten we om een draaiboek samen te stellen dat het toeleiden van 

externe partners naar een cursusaanbod in de gevangenis structureert. Het moet een intern document 

worden dat de collega's duidelijke richtlijnen en afspraken meegeeft wanneer zij op zoek gaan naar en in 

gesprek gaan met organisaties of onafhankelijke cursusgevers. Aan de hand van voorbeelden van 

succesvolle en minder succesvolle samenwerkingen wordt in het draaiboek duidelijk wat de ingrediënten 

zijn van een goed partnerschap en hoe we daartoe kunnen komen. 

In het voorjaar van 2016 legden we de eerste contouren van de concrete vorm en inhoud van dit 

draaiboek vast. In oktober 2016 was de eerste versie van het draaiboek af. Belangrijk daarbij is dat we ons 

blijven voorhouden dat het een compact en werkzaam document moet blijven waarmee zowel toeleiders 

als lokale cultuurfunctionarissen eenvoudig aan de slag kunnen. 

1.2.8. 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 vzw vergroot.  

Realisaties 2016 

In 2016 waren we actief binnen de WEVO (Werkgroep Vorming en Ondersteuning van de Gemengde 

Commissie). De stafmedewerker van De Rode Antraciet vzw was permanent lid van de WEVO en 

ontwikkelde samen met de andere leden alle vormingen op het Vlaamse niveau. De Rode Antraciet vzw 

verzorgde zelf een aantal vormingen waaronder:  

- ‘Participatie’, binnen de vormingsdag CORT (Coördinatieteam); 

- ‘Ethische dilemma’s’ binnen de introductiecursus ‘Samen werken in de hulp- en 

dienstverlening’ van de WEVO; 
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- ‘Omgaan met agressie’: Hoe ga je als hulp- of dienstverlener om met verbaal en fysiek 

agressief gedrag van gedetineerden? Hoe kun je eventuele signalen op voorhand herkennen 

en detecteren?  

Evaluatie 

Het ontwikkelen en geven van cursussen en vormingen vormt een meerwaarde op het gebied van 

draagvlak creëren. Op deze manier slagen we erin om deelnemers bekend te maken met onze opdracht en 

visie. Bovendien reiken we met dit aanbod mensen tools aan voor een betere werking op de werkvloer.  

1.2.9. De Rode Antraciet vzw staat in voor de registratie van de culturele activiteiten in het Gedetineerden 

Opvolg Systeem (GOS)  

Realisaties 2016  

Zie 4.1.6.  

1.3. De Rode Antraciet vzw zet cultuur zo breed mogelijk in met het oog op de persoonlijke 

ontwikkeling, sociale re-integratie en herstel van gedetineerden. 

1.3.1. De sociale of familiale omgeving van gedetineerden wordt in de mate van het mogelijke betrokken 

bij het cultuuraanbod.  

Realisaties 2016 

Door de tralies heen 

In oktober 2016 gingen de gedetineerden van de gevangenis in Ieper aan de slag met het thema 

‘familiebanden’. De aanleiding hiervoor was de tentoonstelling ‘Door de tralies heen’, een initiatief van 

het CAW in samenwerking met De Rode Antraciet vzw en het coördinatieteam van de gevangenis.  

De gedetineerden creëerden tijdens het kinderbezoek en in workshops zoals ‘Slam poetry’ of 

‘Voorleesverhalen’ verschillende kunstwerken die nadien een plaats kregen in een tentoonstelling. Vooral 

de workshops tijdens het kinderbezoek waren een succes. Het was vooral tijdens die momenten dat de 

familie nauw betrokken raakte bij het project. De tentoonstelling, die buiten de muren plaatsvond, was 

een succes.  

Voorleesverhalen 

Zie 1.2.1. 

Vader of moeder zijn 

“ Ik wil mijn kinderen geen verdriet doen en wat niet weet, niet deert. We vertellen dus aan onze kinderen dat ik op reis ben. 

Maar dit wordt moeilijk, want het duurt hier nogal lang.” 

“Nu ik in de gevangenis zit, worden onze kinderen opgevangen in een pleeggezin. Ik vind dit erg moeilijk en heb angst dat ze 

van mij zullen vervreemden. Zal die andere vrouw mijn plaats niet innemen?” 

Deze en andere vragen kunnen aan bod komen in een vormingsaanbod rond ouderschap in en na 

detentie. In groep gaan gedetineerde vaders en/of moeders in op enkele inhoudelijke thema’s zoals 
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verantwoordelijkheid opnemen als ouder, reacties van kinderen op de detentie van hun ouder enzovoort. 

Ook het uitwisselen van ervaringen krijgt een prominente plaats tijdens deze groepsgesprekken.  

De Tuimel en VCOK (Vormingscentrum opvoeding en kinderopvang) 

De Rode Antraciet vzw organiseerde 2 ‘train de trainer’-trajecten, één voor De Tuimel in Antwerpen en 

één voor VCOK in Gent, waarbij medewerkers/trainers van beide organisaties het persoonsgerichte 

vormingspakket ‘Vader en moeder zijn in detentie’ (dat De Rode Antraciet vzw zelf jarenlang in de 

gevangenis gaf) gaven aan gedetineerden samen met een cursusgever van ons (op locatie in de 

gevangenis).  

Beide organisaties kregen een uitgebreide voorbereiding, handleiding en cursusmap. Op hun beurt 

engageerden zij zich om jaarlijks minimaal 1 vorming te geven in de gevangenis van Antwerpen (De 

Tuimel) en een gevangenis in Oost-Vlaanderen (VCOK). Daarnaast werd in samenwerking met een 

freelancer van het VCOK ook een vorming uitgewerkt met de werkgroep directe sociale omgeving van de 

gevangenis van Beveren. Deze vorming werd een eerste maal uitgetest in november 2016 en positief 

geëvalueerd in december 2016.  

Evaluatie 

Voor zowel de gedetineerde ouder als het kind kan gevangenschap een traumatische ervaring betekenen. 

Deze ervaring dient met de nodige zorg behandeld te worden. Voor de gedetineerde ouder kan het een 

reden vormen om het leven weer op een positieve manier in handen te nemen en voor het kind is een 

goede omkadering noodzakelijk om deze traumatische ervaring te verwerken.  

1.3.2. De Rode Antraciet vzw werkt in dat kader samen met relevante actoren zoals het justitieel 

welzijnswerk. 

Realisaties 2016 

In het kader van het cultureel groepsaanbod werken we sterk samen met de verschillende diensten van 

Justitieel Welzijnswerk. De trajectbegeleiders maken het aanbod in veel gevangenissen tijdens 

cliëntgesprekken bekend bij de gedetineerde, de nauwe samenwerking met de plaatselijke organisatie-

ondersteuner zorgt ervoor dat het aanbod goed geregeld en uitgewerkt wordt. Voor het culturele aanbod 

is de samenwerking tussen de cultuurfunctionarissen en de organisatieondersteuners steeds essentieel.  

1.3.3. De Rode Antraciet vzw 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 vzw investeert daartoe in een efficiënte planning, promotie, 

kwaliteitsvolle deelnemers- en begeleidersmappen en een evaluatiesysteem (detectie behoeften, 

bijsturing…).  

Realisaties 2016  

De urennorm werd in afspraak verlaagd naar 750 cursusuren. We haalden die ruimschoots met de 

realisatie van 1043 cursusuren. De vrijgekomen tijd werd geïnvesteerd in een reeks weloverwogen 

experimenten (zie 1.2.7 en de bijlage). 
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Aangeboden eigen cursussen in 2016: 

Communicatieve en sociale vaardigheden: 

- Omgaan met lastige situaties: communicatie en conflicthantering. 4-daagse cursus; 

- Agressietraining: je eigen gedrag onder de loep nemen en eraan werken. 5-daagse cursus; 

- Stressbeheersing: vorming rond stressbeheersing waarin stressreducerende technieken 

worden aangeleerd. 1- of 3-daagse cursus. 

Herstelgericht werken, zelfreflectie en zingeving: 

- Hoe kijk ik naar mijn straf? Een gespreksgroep rond straf, gevolgen en kansen. 4-daagse 

cursus. 

Verbondenheid en relaties met familie en vrienden: 

- Vader of moeder zijn in de gevangenis: een cursus voor gedetineerde ouders. 2 halve dagen 

en drie volle dagen; 

- Voorleesverhalen. 

CULTUURAANBOD 2016 PER GEVANGENIS  

ANTWERPEN (± 650 gedetineerden) 

 In november 2015 legden we de eerste contacten met het Koninklijk Museum voor Schone 

Kunsten Antwerpen (KMSKA). In 2016 kwamen medewerkers van de educatieve dienst 

kennismaken met de instelling en de mogelijkheden bekijken. Hieruit groeide een aanbod op de 

zorgafdeling, waar het KMSKA wekelijks een atelier verzorgt. Samen met het KMSKA en de 

onderwijscoördinator wordt ook bekeken om sessies ‘Mijn verhaal’ te organiseren, gekoppeld 

aan lessenreeks NT2.  

 In 2016 verzorgde VAGGA het eerste groepsaanbod rond agressie, gecoacht door een 

medewerker van De Rode Antraciet vzw.  

 De cursus ‘Vader en moeder zijn’ werd in 2016 een laatste keer gegeven door een vrijwilliger 

van De Rode Antraciet vzw in samenwerking met begeleiders van De Tuimel. In de toekomst 

zullen begeleiders van De Tuimel de cursus organiseren, met ondersteuning en coaching van De 

Rode Antraciet vzw.  

 We ondersteunden - door middel van de inzet van een vrijwilliger - Radio Begijnenstraat, radio 

voor en door gedetineerden. We helpen hen in hun zoektocht naar middelen en partners en 

proberen aansluiting te vinden bij een breder project rond gevangenismedia. 

 Het aanbod ‘Samen Lezen’ kreeg dit jaar een plaats op het programma van de vrouwenafdeling.  

 

Het aanbod bleef in Antwerpen in 2016 minimaal wegens het beperkt aantal bruikbare lokalen en de 

syndicale afspraken rond het cultuur- en sportaanbod. 

 

BEVEREN (± 320 gedetineerden) 

 Creatief atelier in samenwerking met Wisper vzw (10 sessies); 

 Buiten Beeld; 

 Hiphop-workshop; 

 Voorleesverhalen, 2x; 

 Mijn Verhaal, 2x; 
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 Code Groen; 

 Herstel kleurt kunst: fotografie- en graffitiworkshops in combinatie met 

herstelgespreksgroep; 

 Lezing ‘Hotel Prison’ door Jan De Cock; 

 Lezingen ‘Verhalen uit Marokko’, ‘De Balkan’ en ‘Gevangenisboeken’ in samenwerking met 

Vormingplus Waas-en-Dender; 

 Kookworkshops KVLV; 

 Filocafé. 

 

BRUGGE (± 800 gedetineerden) 

 Creatief atelier: 4 verschillende workshops doorheen het jaar, 2 voor vrouwen, 2 voor mannen; 

 Buiten Beeld filmfestival: 2,5 uur per film (elke afdeling individueel), 5 films in totaal; 

 Muziekoptredens, 2 uur per optreden, 4 keer per jaar; 

 Filmvoorstelling, 2 uur per film, om de twee maand; 

 Boekenbeurs gevangenisbibliotheek, drie weken lang, voor alle afdelingen; 

 Gitaarlessen, 1 uur per week, 6 sessies per afdeling, iedere afdeling om de beurt; 

 ‘Catching dreams’ (vzw Wanderart): 4 literaire workshops voor de vrouwenafdeling; 

 Radioproject;  

 Muziekinitiatie ‘Trashbeatz’: 1 sessie voor de vrouwenafdeling; 

 Samen Lezen in de gevangenisbibliotheek: 6 bijeenkomsten in totaal, 2 voor de 

vrouwenafdeling, 4 voor de mannenafdelingen; 

 Pop-up activiteitenteam op de vrouwenafdeling. 

 

Door vakbondsacties sneuvelde in het najaar het volledige groepsaanbod in Brugge. Ook het domein 

cultuur ontsnapte hier niet aan. De samenwerking ‘Inmate sessions’ met ‘Klein Verhaal’ en ‘Vrijstaat de 

Werf’ stond klaar om van start te gaan in het najaar. Door het annuleren van het groepsaanbod moest dit 

project geannuleerd worden. De verkregen subsidies werden teruggestort aan de Vlaamse Gemeenschap. 

Een nieuwe samenwerking met WanderArt vzw, op de mannenafdeling, moesten we aanpassen qua 

aantal voorziene workshops, locatie, aantal deelnemers en afdeling. Door het schrappen van de functie 

‘vormingsagent’ binnen de besparingsmaatregelen moesten we het radioproject ‘on hold’ zetten en 

werd er geen ‘creatief atelier’ georganiseerd. 

 

BRUSSEL: Sint-Gillis/Vorst/Berkendael (samen ± 1.610 gedetineerden) 

 In 2016 zetten we in Berkendael het creatief project Stopmotion op. Deelnemers konden hun 

eigen film beeld per beeld uitwerken en opnemen om zo tot een kortfilm te komen. Helaas werd 

het project na slechts 4 sessies afgebroken vanwege een langdurige staking. 

 

Er was in 2016 niet veel mogelijk in de gevangenis van Sint-Gillis. Sinds juni 2015 ligt alle 

groepsaanbod (over de domeinen heen) stil vanwege reorganisatie en syndicale druk. 

 

DENDERMONDE (± 230 gedetineerden) 

 Café Prison bestond in Dendermonde uit 4 activiteiten: 

- Een stadswandeling langs plekken die ‘strafrecht’ door de eeuwen heen illustreren; 

- Een avond over de werking van Justitie in België, met Meester Walter Van Steenbrugge; 
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- Een avond over het slachtoffer-perspectief; 

- Een avond over het dader-perspectief: gesprek van burgers met gedetineerden. 

 Gedichtendag met dichter Peter Theunynck; 

 Lezing van Kris Van Steenberge over Woesten; 

 Samen Lezen:  

- 5 sessies met 4 gedetineerden en 3 burgers in het voorjaar;  

- 5 sessies met 3 gedetineerden en 3 burgers in het najaar; 

 Agressie-training met Jorèll Beyens:  

- 5 sessies in het voorjaar; 

- 5 sessies in het najaar; 

 Creatieve ateliers, een keer per week; 

 Voorstelling ‘Wachten’ van Het Toneelhuis van Mokhallad Rasem; 

 Workshops ‘Wachten’: tekenen en vertellen, begeleid door Mokhallad Rasem; 

 Lezing ‘Een geslaagde terugkeer naar de samenleving’, Jan Van Herp; 

 Lezing ‘Hotel Pardon’, Jan De Cock. 

GENT (± 430 gedetineerden) 

 Het atelier tekenen-schilderen vormde ook in 2016 een structureel aanbod binnen de 

gevangenis. Elke vrijdagavond kwam een groep van maximaal 12 gedetineerden samen om te 

tekenen en/of schilderen, onder begeleiding van een vrijwilliger. 

 Artistiek project ‘Lichtkracht’. Zie 1.2.4.  

 In samenwerking met vzw Cirkusplaneet organiseerden we in augustus 2016 een reeks 

workshops circustechnieken. Een groep gedetineerden leerde tijdens 5 sessies verschillende 

technieken aan. 

 Het artistiek project ‘Borderline Books’ liep volop in 2016. Zie 1.2.4.  

 Het cultuuraanbod vulden we aan met de vormingen ‘Agressietraining’ i.s.m. Touché en 

‘Voorleesverhalen’. 

 Project Relaas: 5 gedetineerden startten met de voorbereiding van een eigen persoonlijk verhaal, 

onder begeleiding van medewerkers van Relaas. Deze verhalen werden digitaal opgenomen en 

verspreid als podcast. In de gevangenis organiseerden we in december 2016 ook een 

vertelnamiddag waarbij de gedetineerden de verhalen live brachten. 

 In samenwerking met de onderwijsverantwoordelijke van de gevangenis richtten we een aanbod 

‘Samen Lezen’ in voor laaggeschoolde gedetineerden. Gedurende 3 maanden kwam een groep 

gedetineerden samen, onder begeleiding van een lesgeefster van het Centrum voor Basiseducatie. 

Ze lazen samen teksten en hielden een nabespreking. In het kader van dit aanbod werd ook de 

schrijver Kader Abdolah uitgenodigd voor een lezing.  

 Op het interne dvd-kanaal werden de films van het Buiten Beeld filmfestival (MOOOV) 

vertoond. 

 

HASSELT (± 560 gedetineerden) 

 Het beeldende-kunstproject ‘Koppen’ van Frieda Bollen gaf aan een grote groep van 

gedetineerden de mogelijkheid om aan de slag te gaan met gipsen koppen. De gedetineerden 

konden zelf kiezen hoe zij de koppen bewerkten tot een uniek, eigen kunstwerk. De creatieve 

resultaten stelden we tentoon binnen en buiten de gevangenismuren. 
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 Het PLAY-festival in samenwerking met Muziekodroom. Deze formule loopt ondertussen al  

10 jaar met groot succes in de gevangenis van Hasselt. Tijdens een weekend in oktober werden de 

gedetineerden ondergedompeld in muziek tijdens 6 optredens van muziekbands die dezelfde dag 

ook het podium van de Muziekodroom in Hasselt onveilig maakten. Een uniek evenement 

binnen de gevangenismuren! 

 Wekelijks organiseerden we gitaarlessen. 

 Dit jaar vond opnieuw het MOOOV-filmfestival 'Buiten Beeld' plaats in de gevangenis van 

Hasselt. Vijf weken na elkaar konden de gedetineerden genieten van een ruim aanbod aan films. 

Nadien was er steeds tijd voorzien voor een nabespreking. 

 Maandelijks creatief atelier voor de DVA (drugsvrije afdeling), begeleid door een vrijwilliger in 

samenwerking met Vormingplus Limburg. 

 Maandelijks actua-café voor de DVA, begeleid door een vrijwilliger in samenwerking met 

Vormingplus Limburg. 

 Participatieproject met de DVA waarbij we kookworkshops organiseerden naar aanloop van 

een kerstfeest. 

 Experiment behoeftedetectie door middel van participatie (Zie 1.2.7 en de bijlage). 

 Het cultuuraanbod werd aangevuld met de cursus ‘Omgaan met lastige situaties’. 

 

HOOGSTRATEN (± 175 gedetineerden) 

 Lezing van Jan De Cock over zijn boek Hotel Pardon, die leidde tot een geanimeerde discussie 
over schuld en vergeving; 

 In de week tussen kerst en nieuw werd een muziekquiz georganiseerd door de cultuur- en 
sportfunctionaris; 

 Crea-aanbod op maandagen door een vrijwilliger van de Rode Antraciet vzw; 

 Optredens op de wandeling en tijdens de zomerbarbecue. 

IEPER (± 90 gedetineerden) 

 Samen Lezen: 2 uur per week, opgedeeld in twee keer drie sessies (een keer in het voorjaar, een 

keer in het najaar);  

 Creatief atelier: 1,5 uur per week, het hele schooljaar door; 

 Voorleesverhalen: 2 uur per week, gedurende 5 weken; 

 Verfilmde boeken: 2 uur per week, om de 6 weken; 

 Muziekinitiatie ‘Trashbeatz’: 1 sessie voor maximaal 12 gedetineerden; 

 Slam poetry: 3 sessies met een opnamemoment; 

 Een brief aan mijn kind: 1 sessie; 

 Bib XL: 2 uur, 4 keer per jaar; 

 Dinnerdate: 3 uur, 1 keer per jaar, maximaal 8 gedetineerden + 1 bezoeker per gedetineerde;  

 Creaweek: 2 uur, 3 keer in één week; 

 Graffiti op doek: 1,5 uur, twee sessies. 

 

In januari 2016 opende de nieuwbouw van de gevangenis in Ieper officieel. Vanwege 

besparingsmaatregelen konden niet alle nieuwe posten, zoals het toezicht op de gang met de 

lokalen van de Vlaamse Gemeenschap, ingevuld worden. Daarom kozen we ervoor om in 2016 voorrang 

te geven aan het goed ingewerkt geraken van de nieuwe routines en het reeds bestaande aanbod. We 
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slaagden er wel in om met ‘Bib XL’ (nieuwe initiatieven) de bibliotheek eens op een andere manier in de 

spotlight te zetten.  

 

LEUVEN HULP/LEUVEN CENTRAAL (samen ± 550 gedetineerden) 

 Kaffee Detinée bracht dertig bewoners uit het Leuvense en gedetineerden uit de twee Leuvense 

gevangenissen samen om met elkaar te dialogeren; 

 Workshop ‘Slam Poetry’ als teaser n.a.v. het Europees kampioenschap Slam Poetry; 

 M-idzomer, een multidisciplinair festival waarbij alle gedetineerden de kans kregen om deel te 

nemen aan workshops rond woord, theater, muziek, dans enzovoort en te genieten van 

optredens in deze disciplines; 

- Drie workshops percussie + toonmoment op M-idzomer; 

- Drie workshops moderne dans + toonmoment op M-idzomer;  

 Creatief atelier: 1 keer per week tot juni 2016; 

 Gitaarles: twee keer per week; 

 Optreden Patipati-koor; 

 Beste boek Leuven Hulp; 

 Samen Lezen; 

 Voorleesverhalen; 

 Utopia, zie 1.2.4; 

 Vorming ‘Hoe fit ben jij?’; 

 Vorming ‘Opkroppen of ontploffen’. 

 

MECHELEN (± 125 gedetineerden) 

 Samen Lezen; 

 Poëzie-workshop naar aanleiding van Gedichtendag; 

 ‘Gevangen dromen’, zie 1.2.4;  

 ‘Rondom Prison’, dit jaar in het kader van het stadsfestival ‘OP.RECHT.MECHELEN’. 

 

MERKSPLAS (± 450 gedetineerden)  

 ‘Buiten Beeld’-filmfestival; 

 ‘Muziek@10.000 stappen’: Muziek op de wandeling tijdens de activiteit ‘10.000 stappen’;  

 Wekelijks muziekatelier;  

 De vorming ‘Muziek en ik’ voor geïnterneerden; 

 De vormingen ‘Relaties’, ‘Agressietraining’ en ‘Hoe kijk ik naar mijn straf?’; 

 2 lezingen: Jan De Cock en Natuurpunt. 

 

De opstand en de gevolgen daarvan (opschorting groepsactiviteiten) maakten dat er weinig 

mogelijkheden waren in 2016. De gevangenis van Merksplas ging door de opstand letterlijk dicht. 

Activiteiten mochten niet meer georganiseerd worden en door de schade aan verschillende vleugels en 

lokalen werden gedetineerden verplaatst naar andere gevangenissen. Tijdens de periode voor de opstand 

werkten we ook in 2016 veel met muziek. Naast wekelijkse muzieklessen voor geïnterneerden bekeken we 

de mogelijkheid om het gebruik van het nieuwe muzieklokaal uit te breiden naar veroordeelden. We 

bekeken ook de mogelijkheid om een muzikaal project op te zetten met oudere gedetineerden. 
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OUDENAARDE (± 170 gedetineerden) 

 We organiseerden wekelijks het atelier ‘Mixed Media’ in samenwerking met de Stedelijke 

Academie voor Beeldende Kunst in Oudenaarde. Op 8 juni 2016 vond ook een 

ontmoetingsmoment plaats tussen de gedetineerden en een atelier van de Academie.  

 Op 24 mei 2016 brachten we een groep gedetineerden samen om te brainstormen over het 

aanbod in de gevangenis (welzijn en cultuur). De lokale cultuurfunctionaris en organisatie-

ondersteuner begeleidden dit proces. Vanuit dit overleg kwamen verschillende ideeën en 

suggesties naar boven.  

 In het voorjaar van 2016 vond de cursus ‘Hoe kijk ik naar mijn straf?’ plaats.  

 Vanaf eind september 2016 kwamen 4 gedetineerden regelmatig samen om een quiz te 

organiseren. De cultuurfunctionaris ondersteunde hen tijdens het proces. 

 In september 2016 vond de cursus ‘Voorleesverhalen’ plaats. 5 gedetineerden maakten een eigen 

dvd met een verhaal voor hun kind(eren).  

 Op 24 november 2016 was een Café Prison gepland met als centrale gast Jan De Cock. Hij zou 

voor een publiek van gedetineerden en externen zijn verhaal over het boek ‘Hotel Pardon’ 

brengen. Deze activiteit werd echter uitgesteld naar het voorjaar van 2017 omwille van een 

onverwachte buitenlandse opdracht van Jan De Cock.  

 Als alternatief werd voor de groep gedetineerden op diezelfde datum een lezing georganiseerd 

door Agnes Steenssens. Zij zet zich al jaren in voor de rechten van gedetineerden in 

Amerikaanse gevangenissen.  

 

RUISELEDE (± 60 gedetineerden) 

 Binnen het B.Leave-project werden opnieuw de cursussen ‘Agressietraining’ en ‘Slachtoffer in 

Beeld - in detentie’ georganiseerd. 

 Het creatief atelier bouwden we in 2016 verder uit tot een structureel aanbod. In het najaar 

experimenteerden we met keramiek. 

 In samenwerking met Vormingplus en de gevangenisbibliotheek organiseerden we 2 edities van 

Parlé Détiné. In het voorjaar kwamen de auteurs van het boek ‘Goddelijk Wild’ vertellen over 

zingeving. In het najaar was sportjournalist Hans Vandeweghe te gast over het thema ‘De 

kracht van sport’. Gedetineerden en externen luisterden samen naar het verhaal en gingen dan in 

interactie met elkaar en de spreker. 

 Ondersteuning van het A-team: De werking van het A-team - die een groot deel van het 

ontspanningsaanbod op zich nemen - werd verder verfijnd. 

 

TURNHOUT (± 280 gedetineerden) 

 IN/OUT, zie 1.2.4; 

 Voorstelling ‘Wachten’ van Het Toneelhuis van Mokhallad Rasem; 

 Workshops ‘Wachten’: tekenen en vertellen, begeleid door Mokhallad Rasem; 

 Lezing ‘Een geslaagde terugkeer naar de samenleving’, door Jan Van Herp; 

 Lezing: ‘Hotel Pardon’, door Jan De Cock; 

 ‘Gevangen dromen’, zie 1.2.4. 

WORTEL (± 300 gedetineerden) 

 In het najaar van 2016 vond opnieuw een tweedelige vorming rond stressreductie plaats onder 

begeleiding van Willy Wuyts en Nans Luyten. 



 
Jaarverslag 2016 
De Rode Antraciet vzw   37 

 

 In november en december 2016 werkten de mensen van UM4P gedurende acht sessies met een 

groep gedetineerden via participatieve theatertechnieken aan geweldpreventie en 

conflicttransformatie. 

 Eind december 2016 startte het wereldfilmfestival Buiten Beeld met 5 filmavonden en een  

nagesprek. 

 Op zaterdagen werden vrije oefenmomenten muziek ingericht, waar gedetineerden op 

zelfstandige basis konden repeteren.  

 Samen met het team van de Vlaamse Gemeenschap werd in 2016 een eerste pop-uprestaurant in 

Wortel georganiseerd. Deelnemers aan de opleiding hulpkok kookten twee keer voor een 

twintigtal vrije burgers. 
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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. 

2.1. De Rode Antraciet vzw 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.  

2.1.1. De Rode Antraciet vzw participeert aan de overlegvergaderingen met de Vlaamse 

beleidscoördinatoren en andere relevante actoren zowel binnen als buiten de gevangenissen. 

Realisaties 2016 

De sportfunctionarissen van De Rode Antraciet vzw sloten, zowel binnen als buiten de gevangenis, aan bij 

overlegmomenten die aanbod- of doelgroepgerelateerd zijn. Buiten de muren deden we dit vooral vanuit 

het perspectief dat deze momenten de brug binnen-buiten verkleinen en/of een meerwaarde kunnen 

betekenen voor onze werking binnen de muren. Zo waren er bijvoorbeeld overlegmomenten met NADO 

Vlaanderen, WEVO (vormingen voor actoren werkzaam binnen de gevangeniscontext), Vocvo, de Vrije 

Universiteit Brussel (Participatie gedetineerden en ‘Slagkracht’), Buurtsport (Fonds Vrijetijdsparticipatie, 

aansluiting bij het vrijetijdsaanbod buiten de muren), Klasbak (netwerk voor educatie in de gevangenissen 

in Vlaanderen en Brussel) enzovoort. 

Binnen de muren vertegenwoordigde een functionaris (volgens de afspraken van het Decreet op de Hulp- 

en Dienstverlening) De Rode Antraciet vzw in een beleids- en coördinatieteam. Beide werkgroepen 

komen regelmatig samen.  

Enkele voorbeelden van overleg met externe actoren: 

Catch 

Catch staat voor Community Sports for AT-risk youth: innovative strategies for promoting personal 

development, health and social CoHesion. Onderstaande kernpartners gaan de komende jaren aan de slag 

in een grootschalig praktijkgericht onderzoek: 

- Onderzoeksgroep Sport & Society (VUB); 

- Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek (UGent); 

- Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg (UGent); 

- Expertisecentrum Buurtsport (ISB).  

 

Deze partners werken 4 jaar lang rond 1 centrale vraag: wat zijn de werkzame factoren van een 

buurtgebonden sportaanbod die bijdragen tot sociale inclusie van jongeren (14-25 jaar) in 

maatschappelijk kwetsbare situaties en op welke wijze kunnen deze toegepast worden binnen 

bestaande buurtsportpraktijken? 
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Thema's als (maatschappelijk kwetsbare) jongeren, gezondheid, sociale cohesie, persoonlijke 

ontwikkeling en sociale inclusie komen terug in CATCH. 

Dit grootschalig onderzoeksproject wordt financieel gesteund vanuit het Agentschap Innoveren en 

Ondernemen en kan een enorme impuls geven aan zowel de praktijk, het beleid en het onderzoek ten 

aanzien van buurtsport in Vlaanderen. 

De Rode Antraciet vzw participeert mee aan de 'social users board'. Op 1 december 2016 kwam het 

CATCH-team in Sint-Niklaas voor de tweede keer samen met de koepelorganisaties uit de social users 

board van CATCH. Deze koepelorganisaties worden bij het CATCH-onderzoeksproject betrokken 

omwille van hun specifieke expertise rond sport en/of werken met kwetsbare doelgroepen. Deze 

groep wordt twee keer per jaar samengebracht om zowel de onderzoeksfocus als de valorisatie van 

onderzoeksresultaten maximaal af te stemmen op de noden en interessegebieden van het werkveld. 

De Rode Antraciet vzw wil enerzijds haar expertise rond het werken met de doelgroep gedetineerden 

delen. Anderzijds geloven we dat de uitkomsten van het onderzoek ook transfereerbaar zullen zijn naar de 

doelgroep en context van de gevangenissen. De eerste contacten lijken ook aan te tonen dat de ‘hiaten’ in 

de programmatheorieën gelijk sporen met de indrukken in de samenleving. De cruciale rol van een ‘goede’ 

lesgever is een voorbeeld van een van de facetten die je programma kan maken of kraken.  

BOV - Bewegen op Verwijzing 

In functie van een Vlaamse uitrol van het project ‘Bewegen op Verwijzing’ gingen de lokale 

gezondheidsoverleggen (Logo) aan de slag om per zorgregio een stuurgroep samen te stellen. In meerdere 

van die zorgregio’s liggen ook gevangenissen. Collega’s sluiten aan op de voorbereidende vergaderingen. 

Een struikelblok voor de uitrol naar de gevangenissen is de tussenkomst van de ziekenfondsen. Deze 

tussenkomst is er niet voor gedetineerden. Dat wil zeggen dat de gedetineerden zelf de bijdrage van  

15 euro per 15 minuten moeten ophoesten. Iets wat in gevangenistermen onbetaalbaar is, zeker voor de 

doelgroep waar het project zich op richt.  

Gezondheidsonderzoek gevangenissen Vlaanderen 

In 2015 werd een onderzoek afgerond dat het gezondheidsprofiel van de gedetineerden in kaart bracht. 

Begin 2016 werden de resultaten gepresenteerd aan de Minister van Welzijn. De resultaten waren 

allerminst positief. Een publiek document verscheen echter nog niet. Wij kijken uit naar de resultaten, 

veranderingen en stappenplannen om de wantoestanden aan te pakken. 

NADO Vlaanderen (Nationale Antidoping Organisatie)  

Tijdens verschillende overlegmomenten bekeken we de mogelijkheden om samen de strijd aan te gaan 

tegen dopinggebruik binnen de muren. We ontwikkelden, in samenwerking met NADO Vlaanderen, 

een sensibiliserings-/educatiecampagne en stuurden een gezamenlijk persbericht de wereld in. De 

campagne ging in september 2016 van start. Zie 2.1.3.  

De Sleutel 

De ontwikkeling van een drugsvrije afdeling in de gevangenis van Hasselt en het grote aantal 

gedetineerden dat kampt met een verslaving noopte de sportfunctionarissen om zich nog meer in deze 

problematiek te verdiepen. Al heel snel kwamen we uit bij de sportwerking van De Sleutel. Deze 

organisatie situeert zich binnen de gezondheidszorg en richt zich naar mensen met drugproblemen en 

risicogroepen. Geloof in de meerwaarde van een drugsvrij leven is de drijfveer achter De Sleutel.  
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In maart 2016 kwamen 2 medewerkers van De Sleutel tijdens de werkgroep Sport van De Rode Antraciet 

vzw uitleg geven over de werking en de bevindingen van het proefproject van de organisatie met de 

doelgroep. We bekeken waar een samenwerking mogelijk was en tekenden present op de studiedag 

‘Samenspel sport & zorg’. Op deze studiedag legden we veel nieuwe contacten met o.a. de community-

werking van voetbalclub AA Gent.  

Vrije Tijd, stad Antwerpen 

Na onze succesvolle samenwerking met Buurtsport Antwerpen en het project ‘Topcoaches’ bij de 

toeleiding van (ex-)gedetineerden naar het sportaanbod buiten de muren, wilden we dit jaar nog 

verder gaan en zochten we een manier om het totale aanbod ‘Vrije Tijd’ buiten de muren bekend te 

maken bij de gedetineerden. We betrokken tijdens verschillende overlegmomenten zoveel mogelijk andere 

partners zoals de trajectbegeleiders van het CAW, actoren werkzaam met gedetineerden en  

ex-gedetineerden (door de vrijetijdsbemiddelaars van de Stad). Voor meer uitleg bij het project, zie 2.2.7.  

Vocvo  

Een samenwerking tussen Vocvo en De Rode Antraciet vzw is zowel logisch als gewenst.  

De Rode Antraciet vzw, één van de weinige organisaties in de gevangenis die zich met informele 

educatie bezighoudt, en Vocvo, dat focust op formeel onderwijs, kunnen elkaar op verschillende 

manieren, ook door middel van sport, aanvullen en ondersteunen. Tijdens een gezamenlijke themadag en 

een aantal overlegmomenten zochten we manieren om aansluiting te vinden op elkaar. Deze momenten 

resulteerden in een aantal praktische afspraken en samenwerkingen op plaatselijk niveau. Zie 2.1.3. 

Geen infrastructuur? We gaan gewoon naar buiten! 

De nieuwe open afdeling voor vrouwen in de gevangenis van Hoogstraten breekt uit. Aangezien de 

nieuwe afdeling gescheiden moet zijn van de mannenafdeling, was er een gebrek aan infrastructuur. Dat is 

echter weinig problematisch voor een vooruitstrevende afdeling die de laatste stap voor de 

invrijheidstelling zal zijn. Gedurende de eerste maanden in Hoogstraten bouwen de vrouwen rechten op 

om ook buiten deel te nemen aan het verenigingsleven. De implementatie is voor 2017. 

Evaluatie 

Ondanks de (tijds)belasting voor de sportfunctionarissen blijven we overtuigd dat de overlegmomenten 

met interne en externe actoren noodzakelijk zijn om een draagvlak te creëren voor de sportwerking in de 

gevangenis. Onze aanwezigheid op verschillende overlegmomenten en werkgroepen buiten de gevangenis 

zorgt ervoor dat de link binnen/buiten mogelijk blijft. We slagen er op deze manier ook in om de 

buitenwereld er attent op te maken dat er ook binnen de muren nood is aan een sportaanbod. In de 

gevangenis zorgt onze aanwezigheid bij de verschillende overlegmomenten voor een 

aansluiting/afstemming binnen het grotere geheel van alle werkingen in de gevangenis. 

De kracht van sport wordt nog geregeld onderschat. Het is o.a. een van de taken van de sportfunctionaris 

om alle mogelijkheden van een sportwerking op de agenda van de overlegmomenten te plaatsen. De 

mogelijkheden en doelgroepen zijn legio: educatie, gezondheid, sport als middel, ouderen, 

vrouwenafdeling, psychiatrische afdeling enzovoort. 
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2.1.2. De Rode Antraciet vzw staat in voor de opmaak van een algemeen sportbeleidsplan voor alle 

gevangenissen en een vertaalslag per gevangenis in functie van de mogelijkheden.  

Deze doelstelling realiseerden we in 2015. Het kader van het algemeen sport- en cultuurbeleidsplan kreeg 

in 2016 een concrete vertaling op de werkvloer.  

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

Realisaties 2016 

Naast de partners binnen het Decreet Hulp- en Dienstverlening en de gevangenissen werkt De Rode 

Antraciet vzw met tal van andere partners samen. De samenwerking met deze partners zorgt voor de 

nodige zuurstof, uitwisseling van ideeën, versterkende factoren …  

Op deze manier zorgen de samenwerkingen voor een kwalitatieve verbetering van het sportaanbod. 

Anderzijds kunnen de verschillende partners, door samenwerking met De Rode Antraciet vzw, de nodige 

kennis opbouwen rond de praktijken in de gevangenis. De partners zijn legio en heel verschillend van 

organisatie en structuur.  

We werken met ondersteunende partners (bv. Sportwerk Vlaanderen met haar lesgevers, buitenploegen, 

freelancers …), faciliterende partners (bv. lokale en bovenlokale overheden), wetenschappelijke partners 

(bv. Vrije Universiteit Brussel en andere universiteiten of hogescholen), internationale partners (bv. binnen 

Europese projecten, EPEA), partners vanuit de gezondheidssector, ziekteverzekeringen enzovoort. 

 

Enkele voorbeelden van partners: 

 De sportieve partners, een greep uit de lopende contacten: Sport Vlaanderen 

(lesgeversondersteuning nieuwe initiatieven), Sportwerk Vlaanderen (het vroegere VLABUS), 

Vlaamse Trainersschool, Psylos, FROS, Eu Sport Link, ICES, Wielerbond Vlaanderen, Cirkus in 

Beweging, Crossfit Leuven, Buurtsport Antwerpen, Buurtsport Leuven, Buurtsport Mechelen, 

Buurtsport Brussel, Vlaamse Tafeltennisliga, Vlaamse Basketballiga, Hattrick Mechelen, 

Voltraweb enzovoort. 

 Stedelijke/gemeentelijke sportdiensten: Antwerpen, Beveren, Brugge, Dendermonde, Gent, 

Hasselt, Hoogstraten, Leuven, Mechelen, Merksplas, Oudenaarde, Ruiselede en Turnhout. 

 Provincie West-Vlaanderen, Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). 

 Artevelde Hogeschool, OKRA (sport voor 55+), ROC Tilburg (Nederlandse opleiding voor 

sportlesgevers binnen justitie/defensie/politie), Thomas More Campus Turnhout, KVLV 

(samenwerking sport voor vrouwenafdelingen), EPEA (Europese partner, educatie voor 

gedetineerden), Klasbak.  

 Belendende contacten: verscheidene Logo’s (lokaal gezondheidsoverleg, betreffende ‘Bewegen op 

Verwijzing’, Fit in je hoofd, goed gevoel stoel, voedingssessies, screening kantinelijsten, Liever 

actiever gemeente Merksplas …), VIGeZ (algemeen gezondheidsbeleid), CGG (doorverwijzingen 

vanuit bv. Fit in je hoofd), Arktos, TOP-coaches (‘Terug op pad’-coaches vanuit CAW 

metropool), De Sleutel (Sport als middel ter stimulering van een geslaagde re-integratie), ROJM 

Mechelen enzovoort. 
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Enkele voorbeelden die in het oog springen voor 2016: 

VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie)  

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is een volhouder in de samenwerking met de Brusselse 

gevangenissen. Daar waar er in 2016 praktisch geen sport kon doorgaan in deze gevangenissen, konden 

wij op de steun van de VGC rekenen om te komen tot duurzame oplossingen. Samen met hen, de 

beleidscoördinator en de directie van de Brusselse gevangenissen kwamen we tot een voorstel van 

samenwerkingsovereenkomst. Hierin wordt de sportwerking zowel financieel als organisatorisch 

opgenomen, waarbij we werken aan de aanwerving van een sportlesgever. Dit heeft als voordeel dat 

sport een gezicht krijgt en er zo ook aan de relatie tussen lesgever en deelnemer gewerkt kan worden (een 

factor die wij als cruciaal zien in de sociale ontwikkeling via sport). Daarnaast is dit ook een bindende 

kracht naar engagementen van de partners. Een tewerkstelling kan namelijk niet even worden stopgezet. 

In de overeenkomst is dan ook sprake van de kostprijs en verantwoordelijkheid rond betaling die een 

verbreking met zich meebrengt. We hanteren hierbij het uitgangspunt dat de 'verbreker' van de 

overeenkomst ook de kosten draagt om de tewerkstelling stop te zetten. Wij hopen dat op deze manier 

het gewicht van de overeenkomst groeit, boven het imaginaire niveau van ‘luxe’.  

Vocvo  

In mei 2016 organiseerden we een gezamenlijke Inspiratiedag.  

De Rode Antraciet vzw en Vocvo bundelen de krachten! De mogelijkheden van een wederzijdse 

versterking van het formeel onderwijs georganiseerd door Vocvo en het informeel onderwijs 

georganiseerd door De Rode Antraciet vzw werden onder de loep genomen.  

Ook sport heeft hier een rol te vervullen. De realiteit bewijst dat sport als opstap en/of aanvulling 

belangrijk kan zijn binnen een leerproces. Buiten het puur sportieve aanbod organiseerden verschillende 

sportfunctionarissen dit jaar een aanbod dat aansloot op zowel het formeel als het informeel leren. De 

toenadering tussen beide partners resulteerde in een aantal samenwerkingen. 

Een mooi voorbeeld hiervan is de cursus ‘Nederlands op de gevangenisvloer’, gegeven door het Centrum 

voor Basiseducatie, in de gevangenis van Merksplas. Tijdens die cursus organiseerden we 

bewegingsactiviteiten waarbij we sport en beweging gebruikten als middel om de Nederlandse taal te 

promoten en de deelnemers toe te leiden naar de cursus.  

NADO Vlaanderen  

Binnen het kader van een dopingvrije sport in de gevangenis ging de Rode Antraciet vzw in 2016 een 

samenwerking aan met NADO Vlaanderen. In september 2016 lanceerden De Rode Antraciet vzw, 

NADO Vlaanderen en FOD Justitie een gezamenlijke campagne met de bedoeling gedetineerden te 

sensibiliseren voor dopingvrije sport. In de Vlaamse gevangenissen is er momenteel weinig of geen 

drugspreventie.  

De multidisciplinaire controles, die samen met politie en justitie worden uitgevoerd, tonen echter aan dat 

er problemen zijn. Voor justitie (in deze vooral de rechterlijke macht) is het duidelijk dat de trafiek 

aangepakt moet worden en dat onderzocht moet worden hoe dopingproducten uit de gevangenis geweerd 

kunnen worden.  

Aan de hand van een aantal filmpjes willen de betrokken organisaties werken rond preventie en 

sensibilisering. De filmpjes zijn beschikbaar op www.antidoping.vlaanderen en op de website van De 

Rode Antraciet vzw. Naast zulke acties zijn ook educatie en bewustwording nodig. Hierbij merken we 
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op dat we een anonieme getuigenis opnamen met een ervaringsdeskundige gedetineerde. De getuigenis 

mag wel gebruikt worden in de context van de gevangenis, maar de gedetineerde wilde verder geen online 

verspreiding. 

De grootste rol is weggelegd voor De Rode Antraciet vzw met o.a. de 'Ik sport slim’-campagne, 

lezingen van journalist Hans Vandeweghe, projectmatige sensibilisering rond voedingssupplementen 

in de gevangenis van Oudenaarde, het organiseren van cursussen rond gezondheid en bewegen, 

inbouwen van het thema ‘voeding’ in een trainings-dvd voor gedetineerden, ondersteuning aan het 

gevangenispersoneel met infosessies enzovoort. 

Met NADO Vlaanderen en FOD Justitie vond De Rode Antraciet vzw twee partners om preventief én 

curatief te werken.  

Vrije Universiteit Brussel 

De eerste stappen in de sportieve samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel (SBMA) kwamen er 

tijdens het Europese project ‘Prisoners on the Move’. Bij de uitloper van dit project, t.g.v. ‘European Year 

of Sport in Prison’ voor de Raad van Europa, was de VUB eveneens de partner die samen met De Rode 

Antraciet vzw het werk adviseerde en analyseerde. 

Verdere samenwerking werd verleend aan de academische vorming ‘Sport en sociale innovatie’, en door 

middel van thesisstudenten die onze werking ondersteunen met hun inzichten en conclusies. In 2016 

waren er niet minder dan 5 studenten actief. 

Ook in 2016 verleende de VUB ons wetenschappelijke en praktische steun bij het opzetten van het 

project ‘Slagkracht’ (zie 2.2.5) in de gevangenis van Hasselt. Deze steun bestond uit het mee uitdenken van 

het project, de zoektocht naar partners en de voorstelling bij de directie van de gevangenis Hasselt.  

Prof. Rein van Haudenhuyse gaf de sportfunctionarissen van De Rode Antraciet vzw in 2016 advies rond 

de opmaak en toepassingen van logische modellen. Met dit advies maakten de functionarissen bij wijze 

van oefening ieder een logisch model voor één activiteit op. De bedoeling is om in de toekomst het 

gebruik van logische modellen bij de ontwikkeling van activiteiten in te burgeren. 

CM  

In samenwerking met de CM organiseerden we in Leuven Hulp en Leuven Centraal workshops ‘Hoe fit 

ben jij’. Vanuit de positieve ervaringen in Leuven, ontstonden er contacten met andere CM-regio’s. In 

Brugge is ‘Babymassage’ voor vrouwelijke gedetineerden gepland. Vanuit de CM van Hasselt is er 

enthousiasme om ook aan de slag te gaan binnen de muren.  

OKRA  

In 2016 werkten we in de gevangenissen van Brugge en Beveren een programma uit voor oudere 

gedetineerden. De samenwerking met OKRA kadert binnen het Europese project ‘Move Transfer’, waar 

OKRA sport deel van uitmaakt.  

Het project kreeg binnen de muren vorm door het opzetten van een samenwerking met studenten van 

HoWest en de Artevelde Hogeschool. Het aanbod omvatte activiteiten zoals Elke stap telt, yoga, start to 

run, stretchen en persoonlijke opvolging bij het fitnessaanbod. Voorheen was er al een samenwerking met 

OKRA, met de afname van de programma’s ‘Elke stap telt’ en ‘Elke trap telt’. Hierbij werd 

ondersteunende informatie voorzien voor de doelgroep oudere gedetineerden, om in beweging te komen 

via spinningfietsen/hometrainers.  

http://www.vub.ac.be/SBMA/department-sports-policy-and-management
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Dopinggebruik 

In de gevangenis van Oudenaarde zorgde de problematiek rond dopinggebruik voor een nieuwe en 

ruimere aanpak. Dankzij een samenwerking met Stephanie Scheirlynck, Tom Goegebuer en andere 

bekende en minder bekende sporters slaagden we erin om verschillende acties te ondernemen. We 

hervormden de kantinelijst en Tom Goegebuer gaf een workshop rond gezond en verantwoord sporten 

tijdens een sessie fitness. Een thesisstudent van de Vrije Universiteit Brussel zal de hervorming van de 

kantinelijst (gezondheidsindex via kleurcode) evalueren. Bij een gunstige evaluatie engageerde de FOD 

Justitie zich om een verspreiding naar alle gevangenissen mee te onderzoeken.  

Evaluatie 

Dit jaar concentreerden we ons vooral op reeds bestaande contacten en samenwerkingen om bepaalde 

projecten - die al langer op stapel stonden - verder uit te werken en te laten landen. Zo werden 

samenwerkingen met bv. Buurtsport Antwerpen, VGC sportdienst, Vocvo, Sportwerk Vlaanderen en 

anderen bestendigd of zelfs uitgebreid. Voor 2016 zijn we vooral zeer tevreden over onze nieuwe 

samenwerkingen met partners zoals NADO Vlaanderen, CM, KVLV en de verschillende steden en 

gemeenten die de werking van De Rode Antraciet vzw in de gevangenissen meer en meer ondersteunen. 

De modaliteiten verschillen, maar gaan van opname in sportbeleidsplanning tot een ondersteuning in 

contacten met de lokale sportclub.  

Externe partners betekenen voor het dagelijkse aanbod in de gevangenissen een enorme kwaliteitsinjectie. 

De samenwerking met de verschillende partners blijft voor ons een bron van inspiratie.  

2.1.4. De Rode Antraciet vzw 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’.  

Evaluatie 

De thema’s die aan bod kwamen binnen het Europese traject ‘Prisoners on the Move’ blijven nazinderen 

binnen de sportwerking van De Rode Antraciet vzw. Mede op basis van de resultaten en onze opdracht 

binnen het strategisch plan beslisten we om dit jaar een nieuw Europees project rond participatie in te 

dienen (zie 4.1.5). 

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

gedetineerden.  

2.2.1. 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.  

Realisaties 2016 

In elke gevangenis is er een beperkt vast aanbod aan sport- en beweegactiviteiten (bv. fitness of voetbal). 

De federale basiswet gevangeniswezen en rechtspositie gedetineerden, stelt daartoe onderstaand recht 

voor elke gedetineerde: 

Art. 79. 
§ 1. De gedetineerde heeft recht op lichamelijke oefeningen en sport gedurende ten minste twee uren in de week en recht 
op een dagelijkse wandeling of een andere recreatieve activiteit van minstens één uur in de buitenlucht. 
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§ 2. Behoudens de door of krachtens deze wet bepaalde uitzonderingen heeft hij het recht aan gemeenschappelijke 
ontspanningsactiviteiten deel te nemen gedurende de uren die in het huishoudelijk reglement worden bepaald. 
 
Het recht op ten minste 2 uren sport of lichamelijke oefeningen per gedetineerde bleef ook in 2016 een 

werkpunt. Er werd deze beleidsperiode weliswaar grote vooruitgang geboekt en het aantal uren aanbod 

kende in alle gevangenissen een belangrijke uitbreiding. Het streefdoel van 2 uren sport per gedetineerde 

bleek ook in 2016 niet haalbaar. Het gebrek aan afdoende infrastructuur (zonder hierbij de kwaliteit in 

acht te nemen), de druk op de financiële inbreng en de personeelsperikelen bij FOD Justitie zijn hier zeker 

niet vreemd aan.  

In Oudenaarde, Ruiselede, Gent, Turnhout en Beveren lukte het ons om het sportaanbod uit te breiden. 

Bij alle sportactiviteiten waren er in deze gevangenissen beperkte tot geen wachtlijsten. Niet 

verwonderlijk dat het hier vooral gaat om gevangenissen met weinig overbevolking, een goede 

infrastructuur en tot op heden weinig of geen sociale onrust.  

In andere gevangenissen zoals Brugge, Mechelen, Vorst of Sint-Gillis werden deze randvoorwaarden 

dikwijls niet ingevuld. Dit bracht met zich mee dat deze gevangenissen meer dan andere onderhevig waren 

aan de gevolgen van de rationaliseringsoefening vanuit FOD Justitie. Waar de gevolgen hiervan zich 

voor het eerst in 2015 lieten voelen, ging het in 2016 van kwaad naar erger: 

 Sinds 1 juni 2016 kan er in de gevangenis van Brugge geen groepsaanbod meer doorgaan. 

Hierdoor is er voor meer dan 3500 euro aanbod geannuleerd en gaven we een deel van de 

subsidies (van de Provincie West-Vlaanderen) terug. De gevolgen voor het sportaanbod zijn 

catastrofaal. Zo is er onder meer geen sportaanbod meer mogelijk op de vrouwenafdeling 

(gedetineerden en geïnterneerden) en de drugsvrije afdeling. Ook nieuwe projecten werden 

opgeschort. 

 Sinds juni 2015 is alle groepsaanbod in de gevangenis van Sint-Gillis stopgezet. Reden 

hiervoor was voornamelijk de onrust en onduidelijkheid bij het personeel van de gevangenis rond 

de rationalisering (‘Anders werken’) bij de FOD Justitie. Enerzijds werden de fitnessmomenten 

stilgelegd, anderzijds zijn ook alle gesprekken voor de toekomst gehypothekeerd. Nieuwe 

samenwerkingen konden wel verkend worden, maar zonder prognose van vooruitgang was dit 

vaak dode letter. Zoals aangegeven in 2.1.3 was de samenwerking met VGC een belangrijke stap 

om uit de impasse te treden. Eind 2016 werd een finaal voorstel goedgekeurd om in 2017 terug 

op te starten. Stapsgewijs zal het aanbod van 0 uren sport geleidelijk aan kunnen groeien tot 215 

uren sport per week. Door een doorgedreven zoektocht naar efficiëntie, zal dit met slechts een 

weinig aan extra bewegingen (het moment waarop ‘cipiers’ de gedetineerden door de gevangenis 

begeleiden) kunnen doorgaan. De nieuwe directie van de gevangenissen ondersteunt dit model 

ten volle en kreeg hierbij de steun van de vakbonden. 

 In de gevangenis van Mechelen is de fitnesszaal sinds augustus 2015 gesloten vanwege de 

werkoverlast bij de begeleiding van de gedetineerden van en naar de fitnesszaal. Alleen bij extra 

begeleiding van ROJM kan de zaal een aantal uur per week open. Ruim onvoldoende om zelfs 

maar aan de helft van de vraag te kunnen voldoen. Andere sportactiviteiten werden geregeld 

geannuleerd omdat er niet voldoende bewakend personeel van Justitie aanwezig was. De 

samenwerking met externe partners loopt hierdoor gevaar. Door de vele annuleringen stopte de 

samenwerking met Mechelse Hattrick vzw deze zomer een maand vroeger dan voorzien. 

In 2016 betekende de rationaliseringsoefening met de bijhorende besparingen en sociale onrust bij FOD 

Justitie meer dan ooit dat de sportfunctionarissen een evenwichtsoefening moesten maken. De focus lag 



 
Jaarverslag 2016 
De Rode Antraciet vzw   46 

 

niet zozeer op uitbreiden maar eerder op het behoud en kwalitatief verbeteren van het bestaande 

aanbod en het onderhouden van het opgebouwde draagvlak.  

Sport Vlaanderen  

Ook in 2016 werkten de sportfunctionarissen samen met de Promotiedienst van Sport Vlaanderen. Via de 

arbeidscontracten occasioneel personeel (AOP) kreeg een meerderheid van de gevangenissen uren 

lesgeversondersteuning. Gemiddeld gesproken kregen de gevangenissen elk 20 uren aan steun voor 

nieuwe of vernieuwende sportinitiatieven. Samen met de inspecteurs van Sport Vlaanderen werden per 

provincie afspraken gemaakt. Jammer genoeg werd niet altijd alles georganiseerd van wat aangevraagd 

werd (bijvoorbeeld door stakingen e.d.). We proberen ook hierin tijdig en open naar Sport Vlaanderen te 

communiceren. 

Sportwerk Vlaanderen  

We continueerden onze samenwerking met Sportwerk Vlaanderen. Menselijk gezien verloopt deze relatie 

meer dan naar behoren. Administratief gezien trokken we afgelopen werkjaar toch meermaals aan de bel. 

Facturen die meer dan een jaar na datum binnenkomen of verkeerdelijk werden verzonden, verkeerde 

adresseringen enzovoort blijven ons meer werk en ergernis bezorgen dan gewenst (vaak belast dit ook de 

boekhoudkundige diensten in de gevangenis die we graag te vriend houden).  

In 2016 identificeerden we een nieuwe speler in het veld, namelijk Omnisport Vlaanderen vzw. Deze 

organisatie belooft hetzelfde aan te bieden als Sportwerk Vlaanderen, maar aan € 25 per uur i.p.v. de  

€ 32,5 per uur van Sportwerk Vlaanderen. Wij voelen ons moreel verplicht om de meest efficiënte inzet 

van de overheidsmiddelen te zoeken. In 2017 verkennen we de samenwerking met deze speler, met 

potentieel een integrale overgang naar deze organisatie. 

 Door een opstand en de bijhorende schade konden de sportactiviteiten in de gevangenis van 

Merksplas een tijd lang niet doorgaan. In een poging om de gedetineerden toch een activiteit aan 

te bieden, ontwikkelden we, samen met het coördinatieteam, een keuzeformulier waarbij 

gedetineerden een keuze konden maken uit een menu van verschillende activiteiten op cel. 

Een van de mogelijkheden was het ontvangen van fitnessoefeningen, uitvoerbaar op cel. Stagiairs 

van ROC Tilburg die stage liepen bij de sportwerking van de gevangenis Merksplas kregen van de 

sportfunctionaris de opdracht om dit uit te werken. 

Dertig gedetineerden hadden op het keuzeformulier aangegeven in de fitnessoefeningen 

geïnteresseerd te zijn. De sportfunctionaris van De Rode Antraciet vzw zorgde ervoor dat alle 

geïnteresseerde kandidaten de oefeningen ontvingen. De sportfunctionaris nam ook de opvolging 

en eventuele vragen van de gedetineerden op. 

 In Antwerpen was er naar aanleiding van de nieuwe manier van werken vanuit FOD Justitie 

intens overleg tussen de sportfunctionaris en de verschillende diensten van Justitie. Door de 

rationaliseringsoefening zagen we ons verplicht om het sportaanbod in het weekend te 

annuleren. De nieuwe manier van werken bood echter ook opportuniteiten. Door onze focus te 

verplaatsen naar de werkweek, waar veel meer mogelijk is, slaagden we erin om elke dag voor 2 

groepen buitensport te organiseren. Zo organiseren we nu 5 dagen per week 2 momenten, waar 

dat vroeger 7 dagen per week 1 buitensportmoment was. 

Door het aantal fitnessuren bij de geïnterneerden terug te brengen van 4 naar 2 uur en het aantal 

deelnemers binnen de fitnessuren te vergroten van 5 naar 6 deelnemers konden we het aantal 

deelnemers aan het fitnessaanbod vergroten. 
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De oefening die we in Antwerpen samen met de directie van FOD Justitie maakten, is het bewijs 

dat ook een rationaliseringsoefening opportuniteiten kan bieden. 

Inhoudelijk mochten we dit jaar een aantal nieuwe sporten verwelkomen.  

Enkele nieuwigheden: 

 In april 2016 organiseerden we in de gevangenis van Merksplas een workshop meditatief 

hardlopen. Meditatie heeft veel voordelen. Het kalmeert de geest, brengt je in contact met jezelf 

en creëert stilte in je leven. Niet iedereen kan echter de rust of het geduld opbrengen om te gaan 

zitten mediteren. Gelukkig kun je door te wandelen of lopen grotendeels dezelfde effecten 

bereiken.  

 In 2016 kreeg sport uit de USA met een initiatie baseball een plaatsje binnen het sportaanbod 

van de gevangenis van Ruiselede.  

 De gevangenis van Beveren ging aan de slag met yoga en ‘Start to run’ voor oudere 

gedetineerden. Binnen het project van OKRA kregen deze sporten voor het eerst een plaats 

binnen het vast aanbod. 

 In de gevangenis van Ruiselede gingen we aan de slag met een initiatie tag rugby. 

 Met de gedetineerden van de kerngroep van Hoogstraten konden we in 2016 twee 

volleybaltoernooien buiten de muren spelen. Fantastische ervaringen om anoniem een 

‘gewone volleybalploeg’ te zijn.  

 Met de komst van de afdelingen voor geradicaliseerde gedetineerden, komt ook de vraag naar 

individuele sportbeoefening. Deze gedetineerden hebben, net zoals de anderen, het recht om aan 

sport te doen. Doordat zij in een aangepast individueel regime leven, moet ook de sport 

individueel gebeuren. De Rode Antraciet vzw richt zich echter op groepen, minstens voor de 

hoofdmoot van het aanbod. Daarnaast is er een gebrek aan plaats, tijd, geld en begeleiding om 

aan de wetgeving te voldoen. Een individuele aanpak lijkt dus volledig uit den boze. Waar 

mogelijk doen we echter een extra inspanning. Vereiste voor ons is dat we het er organisatorisch 

tussen kunnen nemen zonder al te veel inspanning en dat het individuele aanbod geen hypotheek 

legt op het groepsaanbod. Dat betekent vaak dat deze sessies gebeuren tijdens wandelmomenten 

van de grote groep en zonder begeleiding (deze kost is niet verantwoordbaar, gezien een bestaand 

tekort in het groepsaanbod). We proberen hierin 1 lijn aan te houden, maar alles gebeurt 

natuurlijk ook in overleg met de lokale directie van de gevangenissen. 

Uitbreiding van het sportaanbod: 

 Door de hervorming van het sportaanbod in de gevangenis van Antwerpen waren er dit jaar 

wekelijks 10 buitensportmomenten i.p.v. 7.  

 Een hervorming van het sportaanbod in de gevangenis van Beveren genereerde 3 extra 

sporthalmomenten. De hervorming gebeurde naar aanleiding van de rationaliseringsoefening. 

 In de gevangenissen van Beveren en Antwerpen creëerden we extra sportmomenten voor 

gedetineerden met een speciaal tuchtregime. Deze uren kwamen bovenop het reguliere aanbod. 

 In de gevangenis van Ieper konden we dankzij de modernisering van de infrastructuur het 

sportaanbod verdubbelen.  



 
Jaarverslag 2016 
De Rode Antraciet vzw   48 

 

Evaluatie 

2016 bleek allesbehalve een makkelijk jaar voor de sportwerking in de gevangenis. De gevolgen van de 

rationaliseringsoefening met bijhorende besparingen en sociale onrust waren dit jaar echt sterk 

voelbaar. De sportfunctionarissen bleven niettegenstaande alle problemen sport in al zijn facetten op de 

agenda plaatsen. Door in samenwerking met alle partners op zoek te gaan naar overleg en oplossingen 

konden in de meeste gevangenissen problemen voorkomen worden. In sommige gevangenissen, waar de 

situatie (algemeen) volledig uit de hand liep, was de sportwerking samen met alle Vlaamse actoren het 

slachtoffer van afgelastingen, acties, stakingen of zelfs opschorting voor onbepaalde tijd van alle 

activiteiten door FOD Justitie.  

Een situatie die niet langer mag duren en minstens vragen oproept over de samenwerking en 

machtsverhouding tussen de Vlaamse en de Federale partners. 

2.2.2. De Rode Antraciet vzw ondersteunt en stimuleert sportactiviteiten waar gedetineerden zelfstandig 

aan kunnen deelnemen.  

Realisaties 2016 

Buiten het ‘zelfstandig’ sporten op de wandeling zette De Rode Antraciet vzw in op zelfstandig sporten 

binnen de fitnesszalen en de andere aanwezige sportaccommodaties. In veel gevangenissen ging dit verder 

dan alleen maar het sporten op zich. In verschillende gevangenissen stimuleerden we ‘zelfstandig’ 

sporten door een groep gedetineerden te betrekken bij bepaalde projecten of initiatieven. Gedetineerden 

namen deel aan opleidingen, werkgroepen of andere participatiestructuren. Bij De Rode Antraciet vzw 

zijn we ervan overtuigd dat ‘zelfstandig’ sporten alleen maar een meerwaarde kan betekenen als er een 

goede omkadering en begeleiding zijn die gedetineerden zelf invullen. Het aanreiken van de nodige 

tools en handvatten om hier op een kwaliteitsvolle manier mee om te gaan is dan weer de 

verantwoordelijkheid van de sportfunctionaris.  

Enkele voorbeelden:  

 Vanaf 2017 mag in Oudenaarde een VTS-gediplomeerde gedetineerde (diploma behaald in de 

gevangenis) lesgeven aan andere gedetineerden. We kregen daarvoor het akkoord van de directie 

van de gevangenis. Geen evidentie, gezien een gezagsfunctie wordt gegeven aan een gedetineerde 

tegenover andere gedetineerden. Met een goede begeleiding en omkadering geloven wij dat dit 

zowel voor de deelnemers als voor de lesgever een positieve ervaring kan worden. 

 In 2004 bracht De Rode Antraciet vzw het boek ‘Fitness tussen Muren’ uit. Een boek dat 

gedetineerden voorzag van fitnessoefeningen, uitvoerbaar op cel. In 2016 was het tijd om voor 

sporten en bewegen op cel gebruik te maken van de nieuwe mediamogelijkheden binnen de 

muren. De dvd Fit@Cell biedt gedetineerden door middel van videofragmenten een work-out 

aan. De gedetineerde kiest zelf zijn/haar niveau en stelt zelf zijn/haar training samen. Een 

training bestaat uit een warming-up, oefeningen voor boven- en onderlichaam en een 

cooling-down. Als motivator gebruiken we tips die bekende sportieve Vlamingen inspraken. De 

lancering vond plaats in december 2016 in de gevangenis van Hasselt. Dit project kwam tot stand 

met de steun van Cera, de sportdienst van de stad Hasselt en de Fitness Organisatie.  

 De begeleiding van het fitnessaanbod in de gevangenis van Beveren is volledig in handen van 

sportfatikken (gedetineerden). Zij voorzien de deelnemers van programma’s, kijken toe op het 
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juiste gebruik van de toestellen, houden het lokaal en de toestellen proper en helpen waar 

mogelijk. Om dit alles op een kwalitatieve manier in te kunnen vullen, ontvangen de 

sportfatikken sporttechnische raad en programma’s van de sportfunctionaris. Het administratieve 

gedeelte (uurregeling, inschrijvingen, controle) wordt ingevuld door de Activiteitenondersteuners 

vanuit Justitie.  

 In de gevangenissen van Gent, Ruiselede en Oudenaarde organiseerden de gedetineerden zelf 

het sportaanbod met ploegen van buiten de muren. De sportfunctionaris legde de contacten en de 

gedetineerden deden de rest. De sportfatikken zorgden voor de ontvangst van de externe ploeg, 

de interne organisatie, de inschrijvingen, scheidsrechters en het goede verloop. De activiteit kon 

dankzij de nodige fair play tijdens het spel, goede samenwerking en afspraken steeds zonder 

externe lesgever, scheidsrechter of speciale bewaking plaatsvinden.  

 In de gevangenis van Oudenaarde vinden jaarlijks de ‘zomerspelen’ plaats tijdens de sluiting van 

de werkhuizen (3 weken). De voorbereiding gebeurt in 2 voorbereidende vergaderingen met de 

sportfunctionaris en de Penitentiair Assistent. De effectieve uitvoering van de activiteit ligt 

daarentegen volledig in de handen van de sportfatikken. Zij zorgen voor de organisatie van de 

wedstrijden, de arbitrage, het opmaken van het klassement enzovoort. 

Evaluatie 

We proberen, in balans tussen vraag en aanbod, ook te groeien in de ondersteuning van en inzet door 

gedetineerden in de organisatie van het sportaanbod. We geloven hierbij in de talenten die we aanboren 

en het perspectief dat dit aan het individu of de groep biedt. Het blijft echter ook een continue uitdaging 

omwille van de doelgroep zelf; hetzij door hun karakters, hetzij door de druk die zij van hun kompanen 

ervaren. De intensiteit van de opvolging die dat vraagt, maakt het niet altijd de meest efficiënte manier van 

werken. Toch zetten we hier, waar mogelijk, graag op in. Het nieuwe organisatiemodel in de Brusselse 

gevangenissen steunt dan ook zeer hard op deze functies. 

2.2.3. Ter realisatie van het sportaanbod doet de sportfunctionaris beroep op sportgekwalificeerde 

begeleiders enerzijds, en faciliteert sporttechnische en pedagogische opleidingen voor bestaande 

begeleiders anderzijds.  

Realisaties 2016 

De opschorting van het groepsaanbod in bepaalde gevangenissen (Brugge, Sint-Gillis …) naar aanleiding 

van de rationaliseringsoefening (zie 2.2.1) had negatieve gevolgen voor onze samenwerking met 

verschillende partners. Zowel Sport Vlaanderen, Sportwerk Vlaanderen als andere partners voelden de 

impact van de afgelastingen. Vaste lesgevers en organisaties haakten af waardoor samenwerken met 

gekwalificeerde lesgevers moeilijker werd. Gelukkig zijn er nog steeds gevangenissen waar we het aanbod 

en de samenwerkingen wel op peil konden houden. 

Enkele voorbeelden: 

ROC Sport en Bewegen 

Dankzij een jarenlange samenwerking met ROC Sport en Bewegen in Tilburg konden we in 2016 in bijna 

alle Kempische gevangenissen en de gevangenis van Dendermonde een mooi sportaanbod inrichten. De 

studenten uit de richting Sport- en bewegingsleider zijn een absolute meerwaarde voor de sportwerking 
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in de gevangenis. Deze opleiding, specifiek gericht op sport in de context van defensie, politiediensten en 

het gevangeniswezen, zorgt voor de ideale mix tussen het sporttechnische en sociale gegeven, essentieel 

voor een goede sportwerking binnen de gevangeniscontext. Eén van de grote voordelen van de 

samenwerking met ROC is de duur van de stage (volledig schooljaar). Tijdens deze periode zijn de 

studenten 2 dagen per week voor het 3e jaar en 3 dagen per week voor het 4e jaar aanwezig in de 

gevangenis. Ze begeleiden op deze dagen 2 tot 4 uur sport per dag. Een ander voordeel is dat het hier om 

jonge mensen gaat die dikwijls ‘out of the box’ denken. Zaken die voor de sportfunctionaris 

vanzelfsprekend zijn, krijgen zo soms een andere dimensie. Het blijven natuurlijk studenten die 

begeleiding nodig hebben op het vlak van omgang met de doelgroep. Een greep uit het sportaanbod 

ingericht door de stagiairs: tafeltennis, badminton, crossfit, volleybal, voetbal enzovoort.  

Artevelde Hogeschool en Howest  

Binnen het project ‘Beweging voor oudere gedetineerden’ werkte De Rode Antraciet vzw in de 

gevangenis van Beveren samen met de Artevelde Hogeschool. Twee studenten vulden het programma in 

als onderdeel van hun stage. In de gevangenis van Brugge waren het 2 studenten van Howest die het 

aanbod binnen het project verzorgden.  

Buurtsport Antwerpen 

In 2016 continueerden we de samenwerking met Buurtsport Antwerpen. De begeleiders voorzien 1 uur 

sport op de vrouwenafdeling en 1 uur sport op de geïnterneerdenafdeling. Omdat er in de gevangenis 

van Antwerpen steeds minder geïnterneerden met een Vlaams fondsnummer aanwezig zijn (de meeste van 

hen zijn naar een forensisch psychiatrisch centrum overgeplaatst) beslisten we, in samenspraak met de 

zorgequipe, om ook de geïnterneerden die vallen onder het ‘low risk, high care’-regime toe te laten voor 

deze sportactiviteit van Buurtsport.  

Sportdienst Stad Hasselt  

Ook in 2016 was er een samenwerking tussen de sportwerking van de gevangenis Hasselt en de 

Sportdienst van de Stad Hasselt. Een sportgekwalificeerde lesgever begeleidde 6 uur per week 

sportactiviteiten. Deze samenwerking verloopt al jaren positief. Het inzetten van een sportgekwalificeerde 

lesgever komt de kwaliteit en de diversiteit van het sport- en beweegaanbod in de gevangenis van 

Hasselt ten goede.  

Freelancers 

In de zoektocht naar externe partners voor een specifiek aanbod zoals crossfit, yoga, zumba enzovoort 

doen de sportfunctionarissen van De Rode Antraciet vzw een beroep op professionele freelancers. 

Buiten het freelancecircuit is het zeer moeilijk om voor dit gespecialiseerde aanbod iemand te vinden met 

de nodige capaciteiten. Het gaat hier meestal om kortere projecten omdat een langere samenwerking 

financieel niet haalbaar is. Een manier om de kosten voor dit aanbod te drukken is de samenwerking met 

externe organisaties met een opdracht naar onze doelgroep. Organisaties zoals het VGC, OKRA, KVLV 

of Buurtsport beschikken over eigen lesgevers en komen in veel gevallen financieel tussen. Voor verdere 

duiding bij de visie van De Rode Antraciet vzw rond freelancers, zie 5.5.8. 

Vrijwilligers van De Rode Antraciet vzw 

Vrijwilligers van De Rode Antraciet vzw kregen in 2016 meer en meer voet aan de grond binnen de 

sportwerking van de verschillende gevangenissen. Dit gebeurde op diverse manieren, soms verbonden aan 

een project of zoals in de Leuvense gevangenissen bij het dagelijkse aanbod. De meerwaarde zit in het 
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gegeven dat deze vrijwillige begeleiders bijzonder gemotiveerd en heel leergierig zijn. Het zijn weliswaar 

geen sporttechnisch opgeleide mensen, maar de manier waarop ze worden ingezet biedt zeker de nodige 

voordelen en perspectieven. 

Evaluatie  

De sportfunctionarissen bleven in 2016 werken met sportgekwalificeerde lesgevers. De samenwerking met 

sportgekwalificeerde lesgevers van Sportwerk Vlaanderen, Sport Vlaanderen, Buurtsport enzovoort 

betekent een enorme meerwaarde voor de kwaliteit en het bereik van het sportaanbod in de 

gevangenissen. De inzet van professionele freelancers, vrijwilligers en (hoge)scholen zorgt ervoor dat het 

sportaanbod heel divers en fris blijft en dat er een link is met de wereld buiten de muren. Op zich 

allemaal redenen om te blijven inzetten op deze vormen van samenwerking. 

2.2.4. De Rode Antraciet vzw zet in op diversiteit met speciale aandacht voor het bereiken van vrouwen, 

personen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond en 55-plussers.  

Realisaties 2016  

De Rode Antraciet vzw bleef op zoek gaan naar externe en/of interne partners om doelgroepen te 

bereiken. Het specialisme van deze partners rond bepaalde doelgroepen en topics is noodzakelijk bij de 

ontwikkeling van een kwaliteitsvol sportaanbod voor deze specifieke groepen. Door onze 

samenwerking met deze partners bereiken we anderstaligen, ouderen, psychiatrische patiënten,  

(ex-)verslaafden, ouders, mensen met zelfmoordneigingen enzovoort. 

De Rode Antraciet vzw garandeert voor iedereen een aanbod zonder discriminatie van etniciteit. Elke 

activiteit is toegankelijk voor iedereen, zonder uitzondering.  

Enkele voorbeelden: 

 In de gevangenis van Gent ontwikkelden we in 2016 voor het eerst een specifiek sportaanbod 

voor de vrouwenafdeling. De vrouwen konden wekelijks gaan fitnessen en er was op wekelijkse 

basis een sportmoment waarbij de deelneemsters samen met de lesgever beslisten welke sport er 

aan bod kwam. 

 In navolging van het project ‘Liever Actiever’ (2015) en de bijhorende succesvolle eet- en 

beweegmomenten voor oudere gedetineerden, organiseerde het OCMW van Merksplas ook in 

2016 het initiatief ‘Samen gezellig tafelen en bewegen’. De Rode Antraciet vzw nam het 

financiële en sportieve luik op zich en zorgde ervoor dat de zorgwerkingen binnen de muren 

samen met de gedetineerden konden deelnemen. 

 De sportwerking van de gevangenis van Merksplas besteedde opnieuw aandacht aan het project 

‘Liever Actiever, vallen en valpreventie’ van VIGeZ. In april organiseerden we diverse 

activiteiten, zowel voor gedetineerden als voor het personeel en hulp- en dienstverleners.  

Voor oudere gedetineerden organiseerden we verschillende sport- en bewegingsactiviteiten met 

de focus op kracht, lenigheid en balans. Personeel en hulp- en dienstverleners kregen dan weer de 

kans om deel te nemen aan het valpreventieparcours. Om dit alles goed te omkaderen, zorgden 

de leden van de zorgwerking voor de verspreiding van placemats met informatie over de 

activiteiten. 
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 Het gezamenlijk project van Armonea WZC Binnenhof, Dienstverleningscentrum ‘t Zwart Goor, 

Femma Merksplas, Logo Kempen, Penitentiaire Inrichting Merksplas, Sociaal Huis Merksplas, 

Werkgroep Seniorensport Merksplas, Widar en De Rode Antraciet vzw werd tot winnaar van de 

Award Week van de Valpreventie 2016 uitgeroepen. De Award werd op 5 september 2016 op 

het eet- en beweegmoment uitgereikt door het Expertisecentrum Val- en Fractuurpreventie 

Vlaanderen.  

 In de gevangenis van Beveren werkten we in samenwerking met OKRA en de Artevelde 

Hogeschool een programma uit voor oudere gedetineerden. De begeleiding gebeurde door  

2 studenten van de Artevelde Hogeschool. Het programma omvatte yoga, start to run, 

stretchoefeningen enzovoort. De activiteiten zijn nu structureel ingebed binnen het aanbod. De 

studenten blijven jaarlijks terugkomen en de activiteiten lopen ook door wanneer de stage van de 

studenten afloopt en we moeten wachten op het volgende schooljaar.  

 In oktober organiseerden we voor de vrouwenafdeling in de gevangenis van Hasselt in 

samenwerking met Sport Vlaanderen een vijftal sessies figuurtraining. Nieuw was ook de 

wekelijkse groepsactiviteit die door de sportwerking wordt aangeboden. De vrouwelijke 

gedetineerden kregen de mogelijkheid om onder begeleiding van een externe sportlesgever van de 

sportdienst Hasselt wekelijks één uurtje samen te sporten. De aangeboden sporten zijn legio en 

gaan van balsporten over dans tot fitness. 

 De gevangenissen van Beveren en Antwerpen besteedden in 2016 aandacht aan de ontwikkeling 

van een sportaanbod voor gedetineerden met lange tuchtstraffen en/of terreurverdachten 

die niet binnen het gewone aanbod terecht kunnen. Deze mensen zitten daadwerkelijk 22 uur op 

cel en hebben geen contact met medegedetineerden. We voorzagen, in samenwerking met FOD 

Justitie, een apart (fitness)lokaal voor deze groep gedetineerden. Buiten de individuele wandeling 

is dit de enige mogelijkheid voor deze doelgroep om buiten hun cel te komen. De meeste 

deelnemers zijn heel tevreden met de mogelijkheid tot sporten.  

 Binnen de muren van de gevangenis van Antwerpen voorzagen we in 2016 een specifiek aanbod 

voor gedetineerden met een depressie en/of verhoogd suïcidegevaar. Medewerkers van de 

Psychosociale dienst van Justitie, de trajectbegeleiders van Justitieel welzijnswerk en VAGGA 

(Vereniging Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Antwerpen) zorgen voor de toeleiding van 

potentiële kandidaten. Na een gesprek worden de deelnemers opgenomen binnen het speciaal 

ontwikkelde sportaanbod. Tijdens de activiteit ligt de nadruk niet zozeer op het puur sportieve, 

maar eerder op de sociale mogelijkheden die eigen zijn aan de sport: sport als middel. Het is 

daarnaast ook een manier voor alle diensten om de deelnemers beter op te volgen. Mensen met 

een depressie hebben dikwijls de neiging om zich weg te steken, wat het moeilijk maakt om hen te 

bereiken en hen op te volgen. Deze activiteit biedt alle diensten de mogelijkheid om dit op een 

goede manier in te vullen en is niet toegankelijk voor andere gedetineerden.  

 In de zomer van 2016 experimenteerden De Rode Antraciet vzw en de Zorgequipe van FOD 

Justitie in de gevangenis van Antwerpen met een gemengde sportwerking op de 

psychiatrische vleugel. Het was de eerste keer dat mannelijke én vrouwelijke geïnterneerden 

mochten meedoen aan éénzelfde sportactiviteit. In samenwerking met Buurtsport Antwerpen 

organiseerden we een partijtje cirkelvoetbal. Zowel de mannen als de vrouwen waren zeer positief 

over deze samenwerking. Dit is zeker voor herhaling vatbaar. 
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Evaluatie  

Het was in 2016 vanwege de sociale onrust in sommige gevangenissen niet echt aangewezen om nieuwe 

partners binnen te halen. In de gevangenissen waar dit wel kon, bleek eens temeer dat het samenvoegen 

van kennis over de doelgroep vanuit de externe organisatie en de kennis over de gevangeniscontext 

vanuit De Rode Antraciet vzw (zoals bv. bij de samenwerking met OKRA rond oudere gedetineerden) 

een ideale mix is en blijft.  

2.2.5. De Rode Antraciet vzw ontwikkelt concrete acties om het ethisch sporten te promoten (inclusie, 

diversiteit, fair play, fysieke en psychische integriteit en solidariteit).  

Realisaties 2016  

Dopingproblematiek 

De laatste jaren merken we buiten én binnen de gevangenissen een verontrustende trend. Verboden 

prestatiebevorderende middelen lijken meer en meer ‘gewoon’ te worden. Doping in die vorm is er 

wellicht altijd geweest, maar toch lijkt het de laatste jaren meer in het oog te springen. Neem daarbij de 

persoonlijke karakteristieken van de ‘risicogroep’ van NADO Vlaanderen in acht en men beseft dat de 

doelgroep in de gevangenis wellicht extra vatbaar is voor deze middelen.  

De Rode Antraciet vzw kaart het probleem van verboden prestatiebevorderende middelen al enkele jaren 

aan, maar na de bekendmaking van de resultaten van het bezoek van de dopingbus in de gevangenis 

van Oudenaarde beslisten we om nog een versnelling hoger te schakelen. In september 2016 lanceerden 

De Rode Antraciet vzw en NADO Vlaanderen, in samenwerking met FOD Justitie, een gezamenlijke 

campagne om gedetineerden te sensibiliseren over de risico’s van dopinggebruik. In het kader van sport 

en voeding ondernamen we al verschillende acties. 

Enkele projecten in de kijker: 

 De aanpak via informatie en sensibilisering is stelselmatig uitgebouwd: al dan niet verscholen 

in lezingen van bijvoorbeeld diëtisten of explicieter bij een spreker als Hans Vandeweghe 

(‘Doping: het leven zoals het is’), verweven in de inhoud van een cursus ‘Gezondheid en 

bewegen’, als topic bij de opleiding van toekomstige trainers in de fitnesszaal (i.s.m. de Vlaamse 

Trainersschool), in de gevangenisbibliotheken via folders, posters en boeken … 

 We werkten in 2016 aan een mini-documentaire rond sport en voeding waarin we experten als 

sportdiëtiste Stephanie Scheirlynck, journalist Hans Vandeweghe en topsporter Tom Goegebuer 

aan het woord lieten over voeding en supplementen in al hun facetten en effecten. We besloten 

de documentaire aan te vullen met een extra interview rond controles en straffen (zowel binnen 

als buiten de gevangenis).  

 Samen met de gevangenis van Oudenaarde, FOD Justitie en de CDRGA (Centrale Dienst van de 

Regie voor Gevangenisarbeid) werkte De Rode Antraciet vzw in 2016 mee aan een proefproject 

rond supplementen, kantinelijsten en sensibilisering hierover. 

 De Rode Antraciet vzw besprak samen met NADO Vlaanderen welke ondersteuning mogelijk is 

bij een (verdere) sensibilisering van de doelgroep gedetineerden. 
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Slagkracht  

In 2016 ontwikkelden we, in samenwerking met Cordée vzw, Stad Genk, Vrije Universiteit Brussel en de 

gevangenis van Hasselt, het project ‘Slagkracht’. We ontwikkelden dit project specifiek voor de DVA 

(drugsvrije afdeling) waar gedetineerden de kans krijgen om te werken aan hun verslavingsproblematiek. 

Het programma bestaat uit een combinatie van bokstrainingen gegeven door Abdel Wahhabi van  

De Uitdaging en aangepaste activiteiten met als doel een positieve gedragsverandering te bewerkstelligen 

bij de gedetineerden en hen zo te helpen bij hun re-integratietraject. De activiteit zorgt met de 

karakteristieken eigen aan de bokssport voor het opnemen van meer verantwoordelijkheid, beheersing 

van impulsief gedrag, agressiebeheersing, houvast enzovoort. Door gebruik te maken van reflecties leren 

de deelnemers naar zichzelf te kijken. Bij vrijlating kunnen de ex-gedetineerden terecht in het navolgtraject 

van De Uitdaging, verspreid over 14 plaatsen in de provincie Limburg.  

Bewust van het effect dat dit project zou kunnen hebben op een deel van het personeel van Justitie, 

ontwikkelden we verschillende infobrochures en organiseerden we informatiesessies voor het 

penitentiair personeel. Dat mocht echter niet baten. Een actie van de vakbonden bij Justitie zorgde ervoor 

dat het project niet kon plaatsvinden. Op verzoek van het hoofdbestuur van Justitie beslisten we om 

‘Slagkracht’ te annuleren. De afgelasting van het project heeft onrechtstreeks te maken met de sociale 

onrust die er algemeen heerst in de Belgische gevangenissen naar aanleiding van de 

rationaliseringsoefening. De bedoeling is nog steeds om het project in de toekomst te laten doorgaan 

op de DVA (drugsvrije afdeling).  

Evaluatie  

Ethisch sporten in een gevangeniscontext blijft hoog op de agenda staan bij de medewerkers van De 

Rode Antraciet vzw. Dat het nog steeds geen makkelijke opdracht is om ethisch sporten te verzekeren, 

blijkt uit de problemen bij het organiseren van projecten zoals ‘Slagkracht’. Het draagvlak, vooral bij het 

personeel van FOD Justitie, blijft bijzonder klein. Samen met alle actoren van de Vlaamse Gemeenschap 

in de gevangenis blijven onze functionarissen werken aan inclusie, participatie, gezondheid … Het gevolg 

van deze gezamenlijke inspanning moet op termijn een bewustwording van de noodzaak van ‘ethisch 

sporten’ teweegbrengen bij het personeel van FOD Justitie. 

2.2.6. De Rode Antraciet vzw adviseert bij de realisatie van sportinfrastructuur en een beweegvriendelijke 

omgeving in de penitentiaire instellingen.  

Realisaties 2016  

Binnen de werkgroep sport van De Rode Antraciet vzw werkten we een gezamenlijke visie rond 

sportinfrastructuur en sportmateriaal uit. De sportinfrastructuurnota die we als leidraad gebruiken bij de 

bouw van nieuwe gevangenissen werd verder uitgebreid en aangepast aan de laatste nieuwe normen. Deze 

nota zal bij de bouw van de nieuwe gevangenissen in o.a. Antwerpen en Brussel zeker van pas komen. In 

overleg met preventieadviseurs van FOD Justitie bekeken we hoe we de bestaande sportinfrastructuur 

en sportmaterialen beter kunnen opvolgen. Het bijhorende logboek sportinfrastructuur kreeg in ieder 

geval reeds een update. Het overleg resulteerde ook in een betere samenwerking tussen de 

preventieadviseurs van FOD Justitie en de sportfunctionaris. Als er vragen waren rond sportinfrastructuur 

of materiaal, werden deze steeds voorgelegd aan de verantwoordelijke van De Rode Antraciet vzw 

gespecialiseerd in deze materie. Dit ging van de aankoop van fitnessmateriaal, ballen, T-shirts tot het 

gebruik van toestellen en de inrichting van sporthallen, fitnesszalen, wandelingen. 
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In het verleden werkten we samen met Het Gezonde Net België (HGNB). Deze organisatie is gekend 

voor de sub-maximale inspanningstesten. Sinds enkele jaren werken we zelfstandig verder aan dit concept, 

af en toe met assistentie vanuit HGNB. Eind 2016 kwam de firma met het aanbod om een ‘oude 

fitnesszaal’ te schenken. De Rode Antraciet vzw zorgde voor een verhuisfirma die de gevangenissen van 

Antwerpen, Beveren, Hasselt en Hoogstraten kon voorzien van de toestellen. De gevangenis van Hasselt 

kon op die manier een nieuwe fitnesszaal inrichten, met toestellen op luchtdruk. 

Evaluatie  

Ondanks de budgettaire beperkingen slaagden de sportfunctionarissen erin om, dankzij flexibel denken, 

steeds een haalbaar en kwaliteitsvol advies voor de aankoop van materiaal of de inrichting van 

sporthallen, wandelingen of fitnesszalen aan te bieden. Voor de meeste directies is het een logisch gegeven 

geworden om eerst even aan te kloppen bij de sportfunctionarissen voor advies. Dit is ooit anders 

geweest, het is een mooie vooruitgang.  

2.2.7. De Rode Antraciet vzw realiseert samenwerkingsverbanden met diverse relevante actoren met het 

oog op aansluiting bij de reguliere sportwerking. 

Realisaties 2016 

Bepaalde evenementen of opportuniteiten vinden ook hun weg naar de gevangenis. Een gedetineerde 

mag dan leven achter de muren, de klanken van buiten dringen door tot binnen. Dikwijls krijgen grote 

evenementen of trends van buiten de muren een vertaling binnen de muren. 

Een aantal voorbeelden: 

Fun 2 Move  

In februari 2017 opent de nieuwe vrouwenafdeling in PSC Hoogstraten. Voor de eerste maal wordt een 

‘open’ afdeling geïntroduceerd in het federale gevangeniswezen. De afdeling zal wellicht de kleinste 

afdeling ooit worden. Qua fysieke ruimte is er enkel het noodzakelijke voorzien: een leefruimte (toch een 

nieuw principe), een kleine wandelplaats, bezoekzaal en de cellen. Sporten kan er op kleine schaal 

gebeuren. Grote groepssessies zijn enkel mogelijk in het mannengedeelte van de gevangenis. Voordeel van 

deze ‘open’ afdeling: we gaan gewoon naar buiten en gebruiken de faciliteiten in de regio. Met Fun 2 

Move, een fitnesscentrum in de stad Hoogstraten, is de eerste partner bereid gevonden om de deuren te 

openen voor gedetineerde dames die willen deelnemen aan groepscardio (spinning, bodypump, BBB, 

pilates, yoga …). Alles zal geleidelijk aan evolueren en kleinschalig zijn, maar toch is dit een historisch 

precedent. 

Vrije tijd Stad Antwerpen 

Sinds 2016 werken we binnen de afsprakennota ‘Vrijetijdsparticipatie van personen in armoede in de stad 

Antwerpen’ samen met de vrijetijdsbemiddelaars van de Stad Antwerpen. Binnen deze samenwerking 

leiden we gedetineerden (die op het punt staan om vrij te komen) toe naar de bemiddelaar die de 

toeleiding van de gedetineerde richting het vrijetijdsaanbod van de stad verzorgt. Tot 2015 was er een 

samenwerking tussen De Rode Antraciet vzw en Buurtsport Antwerpen rond de toeleiding van bijna  

ex-gedetineerden naar het sportaanbod van de stad. Dit jaar konden we dit uitbreiden naar het volledige 

vrijetijdsaanbod van de stad. We werken samen met de vrijetijdsbemiddelaar die een brug vormt tussen 

persoon en aanbod. Hij/zij is een deskundige op het vlak van vrijetijdsparticipatie van kansengroepen in 
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Antwerpen. Ze bezorgen de potentiële deelnemer informatie over jeugd, cultuur en sport op maat van het 

individu.  

BOV - Bewegen op Verwijzing 

We probeerden bij de lancering van het nieuwe BOV-project een hernieuwde samenwerking met de 

verschillende lokale Logo’s op te zetten. De Rode Antraciet vzw tekende de principeverklaring, wat ons 

toelaat om deel te nemen aan het project, bij aanvang of op latere datum. In realiteit blijkt dit echter niet 

zo simpel: er dienen nog verschillende financiële en andere drempels genomen te worden. Het project 

blijkt qua organisatie dan ook niet echt aangepast aan een gevangeniscontext.  

Elke stap telt 

OKRA besliste in 2015 om in samenwerking met De Rode Antraciet vzw in de gevangenissen van 

Beveren en Brugge aangepaste activiteiten voor oudere gedetineerden (55+) te ontwikkelen en te 

begeleiden. In samenwerking met studenten van Howest en de Artevelde Hogeschool ontwikkelden 

OKRA en De Rode Antraciet vzw in 2016 een programma bestaande uit yoga, stretchen, persoonlijke 

fitnessbegeleiding en de formats ‘Elke stap telt’ en ‘Start to run’.  

Opleiding Initiator fitness 

Zie 2.3.1.  

Mechelse Hattrick en Regionaal open jeugdcentrum Mechelen (ROJM)  

De samenwerking met Mechelse Hattrick en Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen (ROJM) bleef 

overeind. We proberen ook steeds meer uren te verwezenlijken met begeleiding van ROJM. Ze voorzien 

nu al 3 uur per week initiatie conditietraining en spinning.  

Buitenploegen 

Om de link met de sportwereld buiten de muren te versterken, inviteerden we verschillende 

buitenploegen in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen. Het onderhouden van goede contacten met de 

stedelijke Sportdiensten en Buurtsport dragen bij tot de bekendmaking van onze vraag naar 

buitenploegen. De samenwerking met externe ploegen is belangrijk voor de gedetineerden met het oog op 

o.a. resocialisatie (contact en respect met/van mensen van buiten de muren) en participatie (deel 

uitmaken van de maatschappij). Dit jaar waren er buitenploegen actief in de gevangenis van Beveren, 

Dendermonde, Hasselt, Leuven Centraal, Leuven Hulp, Ruiselede, Oudenaarde, Gent, Wortel en 

Hoogstraten. We werkten in 2016 met 25 buitenploegen samen, dat aantal blijft elk jaar stijgen. 

10.000 stappen 

Een Japanse dokter stelde vast dat je gezondheid fundamenteel verbetert door simpelweg meer te 

bewegen tijdens dagelijkse activiteiten. Ondertussen zijn wetenschappers wereldwijd het met hem eens. 

Via het project ‘10.000 stappen Vlaanderen’ willen VIGeZ, de Logo’s en UGent, met steun van de 

Vlaamse overheid, alle Vlamingen stimuleren om elke dag voldoende te bewegen. 

Sinds 2009 circuleert dit project in de gevangenissen van Vlaanderen en Brussel. Personeel en 

gedetineerden maakten reeds kennis met deze (gemeenschappelijke) bewegingstool en -taal. De 

sportfunctionaris van De Rode Antraciet vzw speelt een insisterende en faciliterende rol. Het is echter 

vooral een lokaal draagvlak dat de drijvende kracht is achter een ingebed project. Enkel door lokale 

draagkracht heeft een project als dit kans op slagen. 
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In 2016 namen gedetineerden uit beide Leuvense gevangenissen deel aan het project 10.000 stappen.  

Kick op Sport  

De Rode Antraciet vzw werkte in de gevangenis van Ruiselede mee aan het pedagogisch project ‘Kick 

op sport’, een samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen, de gemeenschapsinstelling De Zande 

(Bijzondere Jeugdzorg) en de gevangenis van Ruiselede. Het doel van dit sportevenement was het 

bevorderen van de integratiemogelijkheden van de 3 inrichtingen en hun doelpubliek in de omgeving 

en de ruimere samenleving. We deden dit door te werken aan een correcte beeldvorming ten aanzien van 

de 3 deelnemende inrichtingen en hun doelpubliek. 

Ook daagden we jongeren en volwassenen in een moeilijke situatie (plaatsing in een gevangenis, een 

instelling of verblijf in een asielcentrum) uit tot het mee opnemen van verantwoordelijkheid in het 

uitbouwen en organiseren van de sportdagen. 

Binnen de muren van de gevangenis gingen er verschillende activiteiten door samen met infosessies over 

het Penitentiair landbouwcentrum en detentie. 

Deelname competities 

In verschillende gevangenissen nemen ploegen vanuit de gevangenis deel aan reguliere competities en/of 

maken ze deel uit van een bond of federatie. Enkele voorbeelden: 

 De wielerploegen Demarrage (Oudenaarde) en Baktrappers (Gent) zijn een mooie verderzetting 

van het project ‘De Ronde op Rollen’ dat enkele keren doorging in de gevangenissen van Gent 

en Oudenaarde. Beide ploegen zijn aangesloten bij de Wielerbond Vlaanderen en dus erkend als 

wielerploeg. De ondersteuning en erkenning vanuit de bond zorgt voor een mooie aansluiting 

binnen het reguliere aanbod. 

 Tafeltennisploeg TTC Welfare. Deze ploeg uit de gevangenis van Oudenaarde is lid van de 

Vlaamse Tafeltennisliga en maakt deel uit van de reguliere competitie buiten de muren. De 

tegenstanders komen op bezoek in de gevangenis om hun wedstrijden te spelen, waarna de 

resultaten worden doorgegeven aan de Liga.  

Brochure ‘sporten na detentie’  

In 2016 kreeg de brochure ‘Sporten na detentie’ een andere vorm. We verbonden de brochure aan een 

kalender, zo werd het een handig werkinstrument, op vele bureaus terug te vinden. In de brochure kan je 

het wat, waar, wanneer en hoe van sport na detentie terugvinden. In verschillende gevangenissen kon je de 

brochures ook verkrijgen in de bibliotheek. Op deze manier kregen ook de gedetineerden toegang tot het 

overzicht van de mogelijkheden.  

Evaluatie  

De rationaliseringsoefeningen van de gevangenissen veranderden vaak de dagindeling. Voor sommige 

locaties wil dat ook zeggen dat de mogelijkheden voor het ontvangen van buitenploegen steeds kleiner 

worden. Hierdoor verliest de activiteit soms haar elan, doordat elke vorm van 3e helft (het gezellige 

babbeltje na de match) komt te vervallen. Net dit deel van een uitwisseling met buitenstaanders maakt de 

wedstrijden aantrekkelijk en bevorderlijk voor de sociale ontwikkeling bij gedetineerden.  

De gevangenen van Hoogstraten speelden maandelijks in een andere gevangenis volleybal of voetbal. Dat 

initiatief kan sinds de implementatie van het ‘Anders werken’ (rationalisering FOD Justitie) ook niet meer 

doorgaan. 
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2.2.8. De Rode Antraciet vzw staat in voor de registratie van sportieve activiteiten in het GOS 

(Gedetineerden Opvolg Systeem).  

Realisaties 2016 

Zie 4.1.6. 

2.3. De Rode Antraciet vzw zet sport zo breed mogelijk in met het oog op de competentie-

ontwikkeling van gedetineerden en hun sociale re-integratie.  

2.3.1. De Rode Antraciet vzw ontwikkelt programma’s om gericht aan competentieontwikkeling via sport 

te doen (bv. samenwerking met de Vlaamse Trainersschool).  

Realisaties 2016 

Initiator Fitness 

In 2013 investeerde het samenwerkingsverband tussen Sport Vlaanderen (toen nog BLOSO), de Vlaamse 

Trainersschool en De Rode Antraciet vzw in de sportieve (en bredere) kwalificering van gedetineerden via 

de cursus ‘Initiator Fitness’. 

Het unieke en waardevolle aan deze cursus is dat gedetineerden een diploma kunnen behalen dat binnen 

de sportsector veel erkenning krijgt. Detentie biedt beperkte mogelijkheden tot sportbeoefening. De 

gedetineerden die zich engageren tot sport, doen dat echter met volle overgave, ook omdat zij hierin zelf 

verantwoordelijkheid kunnen opnemen. De positieve energie die ze halen uit de sportbeoefening, kan 

(met een diploma op zak) meer kansen bieden voor een geslaagde terugkeer naar de maatschappij. Zij 

leren zich voor iets te engageren, door te bijten en elkaar hierin te ondersteunen. Via de deelname aan de 

cursus Initiator Fitness krijgen sommige deelnemers ook de smaak te pakken van het ‘leren’ an sich.  

De eerste positieve reacties van de SURB (strafuitvoeringsrechtbank), bevoegd voor de voorwaarden tot 

invrijheidsstelling, motiveren om blijvend in te zetten op deze cursussen van de Vlaamse Trainersschool. 

In samenwerking met Sport Vlaanderen en de Vlaamse Trainersschool, startten we eind 2015 de opleiding 

VTS Initiator Fitness in de gevangenis van Hasselt. Dertien gedetineerden namen deel aan de opleiding. 

De opleiding Initiator Fitness is een basisopleiding, waarbij (enkel) de begeleiding aan de cardio- en 

krachttoestellen wordt aangeleerd. Na het behalen van het diploma kan men aan de slag als medewerker in 

een fitnesscentrum, onder supervisie van een Fitnessinstructeur. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om 

verder te studeren voor het diploma van bv. Instructeur B en Trainer A. Tien gedetineerden rondden in 

2016 de volledige opleiding in de gevangenis van Hasselt positief af. Twee gedetineerden behaalden de 

modules 1 en 2. Eén gedetineerde behaalde de module 1. De geslaagde cursisten ontvingen hun diploma 

op de onderwijsproclamatie van 27 juni 2016. 

In 2016 startte in de gevangenis van Hoogstraten de basisopleiding ‘Initiator Fitness’. Gedurende de 

zomermaanden leek dit een zinvol aanbod om te organiseren in een tijd van luwte (geen onderwijs, 

verlofperiodes werkhuizen, weinig activiteiten). Het aantal geïnteresserden was beloftevol (33 personen), 

maar o.w.v haalbaarheid voor de lesgever verminderden we dit aantal naar 11 startende gedetineerden. 

Organisatorisch bleek de zomer echter zeer moeilijk. Hierdoor deden uiteindelijk slechts 4 gedetineerden 

hun stage en eindexamen. Deze 4 gedetineerden slaagden met minimaal onderscheiding en een pak 

ambities om zich buiten de muren verder toe te leggen op het thema. Mochten we de kans krijgen om het 

aanbod opnieuw te organiseren, dan zal dat met ervaring en goede afspraken gebeuren. 
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Vermeldenswaardig aan deze opleiding waren de externe personen die zich gewillig engageerden voor de 

stage van de gedetineerden. Dit bleek een enorme meerwaarde en motivatie naar de gedetineerden.  

In de nasleep van de opleiding tot Initiator Fitness kwam voor het eerst een deontologische discussie op 

gang. In de gevangenis van Hoogstraten hadden enkele kandidaat-deelnemers feiten met doping in hun 

strafdossier en/of veroordeling. Na bespreking op onze teamvergadering beslisten we, tenzij serieuze 

tegenindicaties tijdens detentie (bijvoorbeeld opnieuw betrapt op middelengebruik), de cursus ook voor 

hen open te stellen. We gaan ervan uit dat de cursus net inzicht geeft in de kwalijke gevolgen van 

middelengebruik en een meer dan volwaardig alternatief biedt via degelijke trainingsmethoden.  

Inclusie via sport 

Het Europese project ‘Prisoners on the Move’ vormde de start van de kennisopbouw van de 

sportfunctionarissen inzake inclusie en de vormgeving hiervan in het sportaanbod in de gevangenissen. 

Onze randvoorwaarden voor inclusie zijn: 

- Toegankelijkheid en continuïteit van het aanbod garanderen; 

- Elk sportmoment duidelijk, herhaaldelijk en gevarieerd bekendmaken. We streven naar 

taalonafhankelijk bekendmaking (werken met afbeeldingen, tekeningen, pictogrammen 

enzovoort); 

- Verantwoordelijkheid opleggen en creëren bij de gedetineerden; 

- Gedetineerden nemen verantwoordelijkheid binnen het sportmoment en bij de organisatie ervan. 

Dit kan door de gedetineerde niet als toeschouwer te beschouwen, maar actief te laten deelnemen 

aan het organisatieproces. Daarnaast zijn ze op de hoogte van gemaakte afspraken en de te volgen 

regels; 

- Cognitieve versterking van de gedetineerde; 

- Een sportmoment betekent meer dan enkel het uitvoeren van gekende bewegingen. Het omvat 

instructiemomenten, aanleren van nieuwe bewegingen en vraaggesprekken. Een goede lesgever 

tracht de deelnemer ook probleemoplossend te laten werken in de sport-/spelvorm; 

- Informeren van lesgevers over sociale inclusie; 

- De sportfunctionaris van De Rode Antraciet vzw brengt de lesgevers op de hoogte van de 

voorwaarden en doelstellingen die sport vervult in functie van sociale inclusie.  

Sociale inclusie is reeds goed verweven in onze werking, maar kan nog meer aan bod komen. We hoeven 

ons aanbod niet om te gooien, kleine aanpassingen kunnen ons al ver brengen. Een mogelijke eerste stap 

kan het coachen van de lesgevers zijn (train de trainer). 

In 2016 gingen we verder aan de slag met het gebruik van programmatheorieën en logische modellen 

(prof. dr. Fred Coalter) om onze bestaande en toekomstige activiteiten te screenen en te verfijnen. 

Praktisch werkten de collega’s per twee met een logisch model rond 1 specifieke activiteit, die 

exemplarisch en multipliceerbaar moest zijn naar andere gevangenissen. Een bestaande activiteit werd op 

die manier van A tot Z ontleed. De eerste analyse werd gepresenteerd aan alle collega-sportfunctionarissen 

in november 2016, met als doel de kennis rond zowel de inhoud als de opmaak van een logisch model te 

delen. De eerste presentatie leverde enkele kritisch-constructieve vragen op, die we meenemen in de 

verdere ontwikkeling van het model. In 2017 komen 3 andere praktijken aan de beurt. 

Daarnaast verdiepten we ons theoretische verder. Verschillende randvoorwaarden zijn bepalend of een 

activiteit bijdraagt aan een klimaat van ontwikkeling en leren. Voorbeelden als keuze van sport, 

groepssamenstelling, tijdsindeling … variëren per gevangenis en zelfs per keer dat eenzelfde activiteit kan 

plaatsvinden. Dat maakt het heel moeilijk om hier vooruitgang in te maken, laat staan om een vaste lijn 
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aan te houden. De context van een gevangenis is hiervoor te onderhevig aan de orde van de dag. De 

gevangenis is bijna continu in crisis en elk individu dat er verblijft of werkt, kan een impact hebben op het 

klimaat en de sfeer. Dat klimaat is echter wel bepalend of er vertrouwen kan opgebouwd worden in 

relaties, of een open mindset gecreëerd kan worden die ‘ontwikkeling’ bevordert, of een activiteit (in 

kwaliteitsvolle omstandigheden) kan doorgaan …  

Eén van de randvoorwaarden is echter wel beïnvloedbaar door ons: de lesgever die een activiteit en een 

groep begeleidt. Dit is voor ons een cruciale factor. We merken ook buiten onze organisatie (bijvoorbeeld 

bij discussies rond het Catch-project) dat meer en meer organisaties dit denkpatroon volgen. Het lijkt 

alvast zinvol om samen ondersteuning te bieden aan deze sleutelfunctie. 

Evaluatie  

Het is voor ons belangrijk om te weten waar onze lesgevers nu staan én waar wij naartoe willen. In dat 

verband startten wij in 2016 met de opmaak van een competentieprofiel van onze ‘ideale lesgever’. Na 

enkele brainstormsessies met sportfunctionarissen, cultuurfunctionarissen en lesgevers binnen en buiten 

de gevangenis verfijnen we in 2017 de lijnen van dit competentieprofiel. Het profiel focust op enkele 

generieke skills. Op basis van dit profiel kunnen we in de toekomst bijscholingen zoeken voor onze 

bestaande lesgevers of nieuwe lesgevers rekruteren. Als de mogelijkheid bestaat om samen met andere 

organisaties de krachten te bundelen, doen we dat graag. Hierbij denken we voorlopig aan De Sleutel, 

maar ook aan de Vlaamse Trainersschool die een aanbod op maat van enkele doelgroepen zouden kunnen 

ontwikkelen. 

Sportaanbod per gevangenis 

ANTWERPEN (± 625 gedetineerden) 

Mannenafdeling: 

 4 x per week 1 uur conditietraining, maximaal 30 deelnemers, door Penitentiair Beambte (PBa) 

sport; 

 5 x per week 1 uur voetbaltraining, maximaal 16 deelnemers, door PBa sport; 

 16 x per week 1 uur fitness, maximaal 6 deelnemers, door PBa sport; 

 2 x per week 1 uur fitness voor mensen met depressie en suïcidale gedachten, maximaal 6 

deelnemers, door PBa sport. 

Zorgafdeling:  

 Deelname aan de conditietraining en voetbaltraining op de mannenafdeling; 

 2 x per week 1 uur fitness, maximaal 6 deelnemers, door PBa sport; 

 1 x per week 1 uur sportwandeling voor geïnterneerden (met een Vlaams fondsnummer), een 

samenwerking met Otwee en Buurtsport; 

 1 x per week 1 uur tai-chi, maximaal 12 deelnemers, door externe lesgever. 

Vrouwenafdeling: 

 21 x per week 1 uur fitness, maximaal 3 deelnemers, door sportfatik; 

 1 x per week 1 uur Zumba, maximaal 15 deelnemers, door externe lesgever; 

 1 x per week 1 uur divers sportaanbod, maximaal 15 deelnemers, door PBa sport; 

 1 x per week 1 uur divers sportaanbod, maximaal 15 deelnemers, door Buurtsport. 
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BEVEREN (± 320 gedetineerden) 

 Volleybal: 2 uur per week, maximaal 15 deelnemers per sessie; 

 Minivoetbal: 2 uur per week, maximaal 15 deelnemers per sessie; 

 Buitenploeg minivoetbal: 1 uur om de 2 maanden; 

 Badminton: 2 uur per week, maximaal 15 deelnemers per sessie; 

 Basket: 2 uur per week, maximaal 15 deelnemers per sessie; 

 Sportproject (Yoga, Start to …): 2 uur per week, maximaal 15 deelnemers per sessie; 

 Tafeltennis: 4 uur per dag, maximaal 8 deelnemers; 

 Fitness: 96 uur per week, maximaal 6 deelnemers per sessie. 

 

BRUGGE (± 800 gedetineerden) - sinds 1 juni 2016 geen aanbod meer. 

 Ladies on the move: vrouwen, 1 uur per week, maximaal 15 deelnemers per sessie;  

 Fitness: vrouwen, 1 uur per week, maximaal 15 deelnemers per sessie; 

 Dans: zorg, afdeling geïnterneerde vrouwen, 2 uur, maximaal 15 deelnemers; 

 Fitness: 52 uur per week. 
 
In Brugge zetten we in het eerste deel van 2016 vooral in op verschillende doelgroepen. We planden 

een ruim aanbod in. Door het wegvallen van het volledige aanbod vanaf 1 juni (door sociale onrust) werd 

ook het sportaanbod voor de drugsvrije afdeling, de hogeveiligheidsafdeling, de moeder-kindafdeling en 

55+ geannuleerd. 

 
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

BERKENDAEL (± 90 gedetineerden) 

 Dans: 1 uur per week, maximaal 12 deelnemers; 

 Yoga: 1,5 uur per week, maximaal 10 deelnemers; 

 Fitness: 8 uur per week, maximaal 6 deelnemers per sessie. 
  

SINT-GILLIS (± 850 gedetineerden)  

Geen activiteiten. 
 
VORST (± 670 gedetineerden) 

 Fitness: 14 uur per week, maximaal 5 deelnemers per sessie. 
 

Halverwege 2015 werden alle groepsactiviteiten vanwege de sociale onrust bij FOD Justitie stopgezet. 

In 2016 stelden we alles in het werk om de fitness terug op te starten, zonder resultaat. Voorlopig is de 

doorstart van de fitness gepland op 1 februari 2017. Ook in de gevangenis van Berkendael was het 

groepsaanbod zo goed als onbestaande. 

 
DENDERMONDE (± 220 gedetineerden) 

 Voetbaltraining AOP/Bloso: 20 uur, maximaal 14 deelnemers per sessie; 

 Fitness: 6 uur per week, maximaal 14 deelnemers per sessie; 

 Multisport: 1 uur per week, maximaal 12 deelnemers per sessie; 

 Spinning: 1 uur per week, maximaal 10 deelnemers per sessie; 

 Omnisport: 2 uur per week, maximaal 28 deelnemers per sessie; 

 Crossfit: 3 uur per week gedurende 10 weken, maximaal 14 deelnemers per sessie;  

 Zomerspelen: 20 uur per week gedurende 2 weken, onbeperkt aantal deelnemers;  
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 Buitenploegen volley- en voetbal: 2 uur per week , 8 sessies, 6 deelnemers per sessie. 
 

GENT (± 430 gedetineerden) 

 Fitness mannen: 15 uur per week, maximaal 14 deelnemers per sessie; 

 Fitness vrouwen: 1 uur per week, maximaal 14 deelnemers per sessie; 

 Crossfit: 2 uur per week, maximaal 14 deelnemers per sessie; 

 Baktrappers mannen (wielrennen): 3 uur per week, maximaal 7 deelnemers per sessie; 

 Baktrappers vrouwen (wielrennen): 1,5 uur per week, maximaal 7 deelnemers; 

 Damessport: 1,5 uur per week, maximaal 14 deelnemers; 

 Yoga: 20 uur, maximaal 14 deelnemers per sessie; 

 Buitenploegen mannen: 10 uur, maximaal 8 deelnemers per sessie; 

 Buitenploegen vrouwen: 4 uur, maximaal 8 deelnemers per sessie; 

 Lezing sportvoeding: 1,5 uur, 25 deelnemers; 

 Pronostiek EK voetbal. 

 
HASSELT (± 530 gedetineerden) 

 Gevarieerd sportaanbod, 13 uur per week, maximaal 20 deelnemers per sessie (aantal afhankelijk 

van sporttak en sessie): 

- Voetbal: 3 uur per week, maximaal 17 deelnemers; 

- Basketbal: 2 uur per week, maximaal 14 deelnemers; 

- Volleybal: 2 uur per week, maximaal 15 deelnemers; 

- Sessie 45+: 1 uur per week, maximaal 20 deelnemers; 

- Sessie vrouwelijke gedetineerden: 1 uur per week, maximaal 20 deelnemers; 

- Sessie DVA: 2 uur per week, maximaal 20 deelnemers; 

- Badminton/pingpong/curve bowl: 2 uur per week, maximaal 20 deelnemers. 

 Gevarieerd sportaanbod Stad Hasselt: 5 uur per week, maximaal 20 deelnemers per sessie; 

 Fitness voor mannen: 52 uur per week, maximaal 7 deelnemers per sessie; 

 Okido yoga voor mannen: 21 uur, maximaal 20 deelnemers per sessie; 

 Basketbalinitiatie AOP/Sport Vlaanderen voor mannen: 1 uur per week gedurende 5 weken, 

maximaal 15 deelnemers per sessie; 

 Volleybalinitiatie AOP/Sport Vlaanderen voor mannen: 1 uur per week gedurende vijf weken, 

maximaal 15 deelnemers per sessie; 

 Volleybalinitiatie AOP/Sport Vlaanderen voor mannen DVA: 1 uur per week gedurende 5 

weken, maximaal 15 deelnemers per sessie; 

 Beweegactiviteiten AOP/Sport Vlaanderen voor vrouwen: 1 uur per week gedurende 5 weken, 

maximaal 20 deelnemers per sessie; 

 Initiaties Hoelahoop voor vrouwelijke gedetineerden: 1 uur per week gedurende 2 weken, 

maximaal 20 deelnemers per sessie; 

 Wedstrijden (voetbal, badminton, volleybal) tegen externe ploegen voor mannen: 12 x 1,5 uur, 

maximaal 10 deelnemers; 

 Lancering van Fit@Cell in december 2016. We stelden 39 dvd’s ter beschikking van de 

gevangenisbibliotheek, waar gedetineerden die kunnen ontlenen om zo aan de lichamelijke fitheid 

te kunnen werken op cel. 
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Het project ‘Slagkracht’ is uitgesteld op last van het hoofdbestuur FOD Justitie vanwege dreiging voor 

stakingen door de vakbonden. Er zijn wel steeds vaker annuleringen vanwege personeelstekorten bij 

FOD Justitie.  

HOOGSTRATEN (± 175 gedetineerden)  

 Fitness: 9 uur per week, verdeeld over 12 sessies, maximaal 15 deelnemers per sessie;  

 Voetbaltraining: 2 uur per week, maximaal 30 deelnemers per sessie; 

 Conditietraining, 2 uur per week, maximaal 30 deelnemers per sessie; 

 Volleybaltraining: jaarlijks i.s.m. lokale club, 6 initiaties voor maximaal 14 deelnemers; 

 Fitheidstesten: maandelijks voor hertesten (spreiding intensiteit), nieuwkomers elke 12 weken 

(gemiddeld 20 personen); 

 Tennis: enkel voor vertrouwensgroep van gedetineerden, 4 uur per week voor een groep van  

20 personen (4 personen per sessie); 

 Start 2 Run: jaarlijks maart-mei, maximaal 30 deelnemers per sessie gedurende 30 sessies; 

 Wedstrijden tegen externen (voetbal, volleybal, basketbal): gemiddeld 16 keer per jaar; 

 Wedstrijden in andere gevangenissen (voetbal, volleybal): 1 keer per maand; 

 Wedstrijden buiten (volleybal, netbal tegen g-sport ploeg): 4 keer per jaar; 

 Zomerspelen: toernooivormen van midden juni tot midden september (volleybal, voetbal, 

basketbal, petanque, tafeltennis), onbeperkt aantal deelnemers; 

 Eindejaarsspelen: toernooivormen in de kerstvakantie, onbeperkt aantal deelnemers; 

 Sportieve beloningsactiviteit buiten: voor vertrouwensgroep van 20 gedetineerden, jaarlijks in 

september (kajak + boerengolf in 2016);  

 Vrije speelmogelijkheid petanque, volleybal, basketbal, tafeltennis, lopen gedurende elke 

wandeling; 

 Lezing rond gezondheid en voeding, doping op 4 januari 2016. 

Het aantal uren fitness is met 30% gedaald. Het aantal sessies is behouden gebleven, maar de duurtijd is 

verkort naar 40 minuten (i.p.v. 1 uur). Dit zet de gedetineerden aan tot efficiënter gebruik van de 

fitnesszaal, minder in het sociale contact. Dat is jammer, maar het houdt ook druk op het werkschema  

(2 groepen op 1,5 uur).  

IEPER (± 90 gedetineerden) 

 Minivoetbal: 2 uur per week, maximaal 14 deelnemers per sessie; 

 Omnisport: 2 uur per week; maximaal 14 deelnemers per sessie; 

 Voetbaltoernooi: 3 uur per dag gedurende 1 week, maximaal 40 deelnemers per sessie; 

 Olympische BAKspelen: 3 uur per dag gedurende 1 week, maximaal 14 deelnemers per sessie; 

 Fitness: 6 uur per week; 

 Crossfit: 2 uur, 3 weken, maximaal 14 deelnemers per sessie; 

 Yoga: 2 uur, 3 weken, maximaal 14 deelnemers per sessie; 

 Krachtbal: 2 uur, 3 weken, maximaal 14 deelnemers per sessie; 

 Start to fitness: 2 uur, maximaal 30 deelnemers. 
 
LEUVEN CENTRAAL (tijdelijk ± 300 gedetineerden, 1 vleugel in renovatie) 

 Gemeenschappelijke binnensporten; 

 Powerzaal: 5 groepen werkers/5 groepen niet-werkers/1 groep tussenregime; 

 Fitball: 1 uur per week, maximaal 6 deelnemers per sessie (oktober tot april); 
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 Start to fitness: 1 uur per week voor ca. 8 deelnemers per sessie (najaar tijdelijk 2 sessies); 

 Multisport: 1 uur per week voor ca. 10 deelnemers per sessie; 

 Start to sport: 1 uur per week voor ca. 10 deelnemers per sessie; 

 Binnensporten op de eigen vleugel: darts, biljart, tafeltennis, tafelvoetbal, schaken, dammen, 
backgammon, kaarten; 

 Buitensport: 1 uur per dag, onbeperkt aantal deelnemers; 

 Voetbal: 3 uur per week, maximaal 15 deelnemers per sessie. Tijdens de zomerperiode; 

 1 keer per jaar is er een toernooi met drie bezoekende teams van buiten; 

 Volleybal: 3 uur per week, maximaal 15 deelnemers per sessie. Tijdens de zomerperiode; 

 Atletiek: 4 uur per week, onbeperkt aantal deelnemers. Tijdens de zomerperiode; 

 Petanque: 1 uur per dag, onbeperkt aantal deelnemers; 

 Interne toernooien: beachvolleybal, strafschoppentrofee, krachtbal, minivoetbal, tchouckball, 
vuistbal, netbal; 

 Voetbaltennis, handbaltennis, zomerspelen (individueel en teams). 

LEUVEN HULP (± 170 gedetineerden) 

 Fitness niet-werkers: 10 uur per week (halvering omwille van personeelstekort); 

 Fitness voor werkers: 3 uur per week; 

 Fitness annex: 2 uur per week; 

 Sport op de wandeling: 3 uur per week (slechts 1 moment omwille van personeelstekort); 

 Fitball: 2 uur per week; 

 Circustechnieken: 1 uur per week; 

 Crossfit: 1 uur per week; 

 Sportdag op de laatste zondag van september; 

 Project circus. 

 

MECHELEN (± 115 gedetineerden) 

 Minivoetbal vzw Hattrick: 1,5 uur per week van april tot eind oktober, maximaal 12 deelnemers; 

 Conditietraining ROJM: 2 uur per week, maximaal 15 deelnemers per sessie; 

 Spinning ROJM: 1 uur per week, maximaal 6 deelnemers per sessie; 

 

Het volledige fitnessaanbod werd vanwege ‘sociale onrust’ (veroorzaakt door de rationaliseringsoefening) 

voor onbepaalde tijd opgeschort. 

MERKSPLAS (± 450 gedetineerden)  

 Fitness voor veroordeelden: 17 uur per week, maximaal 7 deelnemers; 

 Fitness voor geïnterneerden: 5 uur per week, maximaal 7 deelnemers; 

 Individuele fitness paviljoen De Haven: 7,5 uur per week, maximaal 1 deelnemer; 

 Voetbal voor veroordeelden: 9 uur per week, maximaal 12 deelnemers per sessie; 

 Voetbal voor geïnterneerden: 6 uur per week, maximaal 12 deelnemers per sessie; 

 Bewegingsactiviteiten voor zaal 1 (oudere gedetineerden): 2 uur per maand, maximaal 10 

deelnemers; 

 Voetbalwedstrijden tegen PSC Hoogstraten: 3 x 1 uur, maximaal 8 deelnemers per sessie 

(exclusief gedetineerden PSC Hoogstraten); 

 Lezing ‘Doping, het leven zoals het is’ door Hans Vandeweghe, 23 deelnemers per sessie; 

 ‘Samen gezellig tafelen en bewegen’: 5 x 3 uur, maximaal 5 deelnemers per sessie; 
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 ‘Al sportend Nederlands leren’: 1 uur per week gedurende 6 weken, maximaal 10 deelnemers; 

 Yoga voor geïnterneerden: 1 uur per week, maximaal 10 deelnemers; 

 Pronostiek EK Voetbal; 

 Keuzeformulier (o.a. fitnessoefeningen op cel) gedurende aangepast regime = 64 aanvragen.  

 

In mei 2016 was er in de gevangenis van Merksplas een opstand die invloed had op het aanbod, ook 

sport. Er was voor lange tijd een aangepast regime met een beperkt aanbod. In juli 2016 kon een deel 

van het sportaanbod weer opstarten. 

Aanbod na de opstand:  

 Fitness veroordeelden, geïnterneerden en De Haven; 

 Bewegingsactiviteiten zaal 1; 

 ‘Samen gezellig tafelen en bewegen’; 

 ‘Al sportend Nederlands leren’; 

 Yoga voor geïnterneerden; 

 Individueel aanbod d.m.v. keuzeformulier (o.a. fitnessoefeningen op cel). 

OUDENAARDE (± 170 gedetineerden) 

 Fitness: 11 uur per week, maximaal 15 deelnemers per sessie (3 sessies voor veroordeelden, 2 

voor beklaagden); 

 Crossfit: 1,5 uur per week, maximaal 12 deelnemers; 

 Demarrage (wielrennen): 7 uur per week, maximaal 6 deelnemers per sessie (3 sessies); 

 Sport voor beklaagden: 2 uur per week, maximaal 5 deelnemers per sessie (2 sessies); 

 Tafeltenniscompetitie extern: 3 uur per week gedurende seizoen (september-april), maximaal 4 

deelnemers per sessie; 

 Buitenploegen: 3 uur per week gedurende 12 weken; maximaal 8 deelnemers per sessie; 

 Tafeltennistraining met externe lesgever: 1,5 uur per week gedurende 15 weken, maximaal 6 

deelnemers per sessie; 

 Tafeltennistraining: 8 uur per week, maximaal 2 deelnemers per sessie (3 sessies); 

 Tafeltennistornooi: eenmalig 3 uur, maximaal 25 deelnemers; 

 Zomerspelen: 6 uur per dag gedurende 3 weken, maximaal 150 deelnemers; 

 Sportief kinderbezoek: eenmalig 1,5 uur. 

 

RUISELEDE (± 60 gedetineerden) 

 Voetbaltraining: 2 uur per week, maximaal 25 deelnemers per sessie, van 15 maart tot 15 oktober; 

 Omnisport: 2 uur per week; maximaal 25 deelnemers per sessie, van 15 maart tot 15 oktober; 

 Teambuilding A-team: 3 x per jaar 2 uur, maximaal 8 deelnemers; 

 Kick op sport: eenmalig 2 uur, maximaal 25 deelnemers (2016: reuzetrampoline-run, 

hoogtesprongen, hindernissenparcours en vlottenrace);  

 Surfstage: 1 week voor maximaal 20 deelnemers, specifiek voor de gedetineerden uit B.Leave-

project; 

 Fitness: 15 uur per week. In het weekend vrije fitness, de hele dag; 

 Toernooien door het activiteitenteam: tafeltennis, biljart, volleybal, badminton, sportief 

hindernissenparcours op wandeling enzovoort, tijdens vakantieperiodes, maximaal 25 deelnemers; 
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 Buitenploegen voet- en volleybal: 8 uur in de zomerperiode, maximaal 16 deelnemers; 

 Lezing sportvoeding: eenmalig 1,5 uur, 28 deelnemers; 

 Pronostiek EK voetbal. 

 

TURNHOUT (± 280 gedetineerden) 

 Fitness geïnterneerden: 38 uur per week, maximaal 6 deelnemers per sessie; 

 Fitness gedetineerden: 40 uur per week, maximaal 5 deelnemers per sessie; 

 Volleybal geïnterneerden: 2 uur per week, maximaal 8 deelnemers per sessie; 

 Minivoetbal gedetineerden: 2 uur per week, maximaal 12 deelnemers per sessie; 

 Begeleiding fitness geïnterneerden: 8 uur per week, 8 deelnemers. 

In 2016 verloren we op de geïnterneerdenafdeling 2 uur buitensport omwille van de stopzetting van 

de samenwerking met de zorgequipe van Justitie. Door besparingen in het personeel konden zij de 

sportactiviteit niet langer opvolgen. De samenwerking met ROC Tilburg zetten we verder. 

WORTEL (± 300 gedetineerden) 

 Binnensport (fitness, spinning, tafeltennis): 15 uur per week, maximaal 12 deelnemers per sessie; 

 Buitensport zomer (volley, voetbal, conditietraining): 1 uur per week gedurende 9 weken, 

maximaal 20 deelnemers per sessie; 

 Lezing ‘Doping, het leven zoals het is’ door Hans Vandeweghe, 10 deelnemers per sessie; 

 Workshop ‘meditatief hardlopen’: 1 uur, maximaal 8 deelnemers; 

 ‘Sport meets kinderbezoek’: eenmalig 2 uur, 16 gedetineerden en 51 familieleden; 

 Spinning AOP/Sport Vlaanderen: 1,25 uur per week gedurende 8 weken, maximaal 10 

deelnemers; 

 Volleybalwedstrijden tegen PSC Hoogstraten: 4 x 1,25 uur, maximaal 9 deelnemers per sessie 

(exclusief gedetineerden PSC Hoogstraten); 

 Pronostiek EK Voetbal. 
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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. 

3.1. De Rode Antraciet vzw organiseert individuele intakegesprekken, infosessies in groep, 

groepsgerichte vormingscursussen en individuele gesprekken in het kader van het aanbod 

‘Slachtoffer in Beeld - in detentie’. 

3.1.1. De Rode Antraciet vzw realiseert via het aanbod ‘Slachtoffer in Beeld - in detentie’ jaarlijks minimaal 

520 gratis cursusuren in ten minste tien Vlaamse gevangenissen. 

Realisaties 2016  

De Rode Antraciet vzw plande 12 cursussen ‘Slachtoffer in Beeld - in detentie’ (SIB) in voor het 

werkingsjaar 2016 en plaatste vier aanvragen op een wachtlijst (Brussel, Beveren bis, Hasselt bis en 

Merksplas bis). We gaven in 2016 12 cursussen in 9 verschillende gevangenissen: 

 In maart 2016 was de gevangenis van Mechelen aan de beurt. De werving verliep daar nogal 

moeilijk want de bibliotheek als centrum van bekendmaking was tijdelijk gesloten. Er stonden 

initieel weinig kandidaten op de intake-lijst, maar door de extra inzet van de PSD en de 

organisatieondersteuner konden we uiteindelijk toch nog 12 kandidaten zien om er 8 uit te 

selecteren. Het was een leerrijke vorming voor de deelnemers, enkelen kwamen tot bepaalde 

inzichten die tot zeer intense momenten leidden. 

 In de gevangenis van Beveren werd er in mei 2016 een SIB georganiseerd. Omdat de gevangenis 

ervoor openstond een infoavond te organiseren konden we rekenen op een lange intake-lijst. 

Hieruit konden we een zeer homogene groep deelnemers selecteren. Ondanks stakingen, 

waardoor vormingsdagen moesten worden verzet, en dankzij de flexibiliteit van de deelnemers, 

Vlaamse overheidsdiensten en vorminggevers, werd de vorming alsnog een succes. 

 De gevangenis van Wortel ging akkoord om in juni 2016 een SIB te organiseren. Hoewel we 

meerdere malen een infomoment voorstelden, ging de gevangenis daar niet op in. Voor de 

getuigenis van Moderator kozen we deze keer voor een getuigenis én van een bemiddelaar én van 

een slachtoffer dat bemiddeling heeft gedaan. Het mogelijke herstel van het slachtoffer werd zo 

voor de deelnemers heel duidelijk, velen toonden interesse om met bemiddeling te beginnen. 

 De cursus SIB in Turnhout in juni 2016 vergde een grote mate van flexibiliteit van de 

cursusgevers, cursisten en externen. Meermaals werden de cursusdagen ter plaatse geannuleerd 

wegens een tekort aan bewakingspersoneel. Telkens moesten we nog vervangdata bij zoeken. 

 In september 2016 was een SIB gepland in de gevangenis van Gent. Deze werd afgelast omdat er 

te weinig kandidaten waren. 

 In de gevangenis van Hasselt startte in oktober 2016 een cursus SIB. Na overleg beslisten we de 

cursus SIB specifiek voor seksueel delinquenten om te wisselen voor een cursus voor deelnemers 

zonder zedenfeiten. In de gevangenis van Hasselt startte in het najaar nog een cursus op de DVA, 
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de drugsvrije afdeling. Deze verving de afgelaste cursus in Gent en was de enige die nog zo snel 

en flexibel kon worden ingelast.  

 De voor de week van 24 oktober 2016 geplande herstelweek i.s.m. Moderator en CAW 

(herstelgerichte film met debat) in de gevangenis van Sint-Gillis werd afgelast wegens interne 

reorganisatie na een periode van inactiviteit.  

 Op 30 november 2016 startten twee cursussen in de gevangenis van Ruiselede binnen het 

B.Leave-project, die deels doorliepen in 2017.  

Aan de meeste cursussen gingen individuele intakegesprekken vooraf. Enkel voor de cursussen in 

Ruiselede stapten we in een traject waarbij de groep reeds gevormd was en deelnemers bij de start van 

B.Leave hun engagement uitten om deel te nemen aan een cursus ‘Slachtoffer in Beeld - in detentie’ als 

onderdeel van hun begeleidingstraject. Ook voor de vorming in de DVA van de gevangenis van Hasselt 

werden geen intakegesprekken georganiseerd, omwille van het specifieke karakter van de afdeling.  

Elke cursus telde maximaal 8 deelnemers. Binnen het B.Leave-project in Ruiselede werd er gewerkt met 

reeds gevormde groepen van 9 en 10 deelnemers. Met een gemiddelde van 7,4 deelnemers per groep is dit 

een mooi resultaat. 

 

Gevangenis Aantal 
kandidaten op 
infomoment 

Aantal 
kandidaten 
op intake 

Aantal 
effectieve 
deelnemers 
(start dag 1)  

Opmerking 

Beveren 90/15 15 8 Infomoment op activiteitenbeurs van 
22/12/2015 en in april 2016 

Gent    Afgelast 

Hasselt 1 
 

- 13 5 SIB SD werd omgewisseld naar 
‘gewone’ SIB 

Hasselt 2  - 7 Cursus op de DVA, ter vervanging 
van Gent 

Hoogstraten 40 16 7 Infomoment op activiteitenbeurs in 
augustus 2016 

Leuven Centraal 150 11 8 Infomoment op activiteitenbeurs in 
augustus 2016 

Leuven Centraal (SD) - 10 7 Cursus voor seksueel delinquenten, 
doorverwijzing 

Mechelen - 12 8  

Merksplas 5 10 6  

Ruiselede 1  - 10 Binnen B.Leave december 

Ruiselede 2  - 9 Binnen B.Leave december 

Turnhout - 13 7  
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Wortel - 17 7  

Totaal  300 117 89  

Evaluatie 

Ook dit jaar haalden we ons streefdoel. De planning konden we grotendeels handhaven. In één 

gevangenis (Gent, waar we nochtans tijdig aan bekendmaking en werving deden) kon de geplande cursus 

niet doorgaan. De gevangenis van Hasselt bood de mogelijkheid om er snel een bijkomende cursus te 

organiseren op de drugsvrije afdeling. Ruiselede en Leuven Centraal waren de andere gevangenissen waar 

ook 2 cursussen konden plaatsvinden.  

3.1.2. 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 voor de 

deelnemers, met de Vlaamse beleidscoördinatoren en andere relevante actoren zoals de Centra voor 

Algemeen Welzijnswerk en Psychosociale Diensten in de gevangenissen. 

Realisaties 2016  

De Rode Antraciet vzw maakte ook in 2016 goede samenwerkingsafspraken met de lokale partners in de 

gevangenissen. De cursusbegeleiders bezorgden de organisatieondersteuners een wervende mail voor de 

verwijzers zodat zij deelnemers konden toeleiden naar het infomoment of de intakes. Ze stelden ook een 

wervend filmpje ter beschikking, dat men kon verspreiden via het interne infokanaal. 

De cursusbegeleider nam steeds enkele maanden voor de start van de cursus contact op met de lokale 

cultuurfunctionaris en de organisatieondersteuner van de gevangenis. Samen maakten ze goede afspraken 

over de toeleiding en planden ze eventueel infosessies voor de verwijzers. Hierop konden de verwijzers 

nader kennismaken met de cursusmethodieken, wat het toeleiden naar de cursus en het infomoment voor 

gedetineerden gemakkelijker maakte. 

Binnen het SIB-team maakten we een opdeling in regio’s om respectievelijke gevangenissen beter te 

kunnen opvolgen en waar mogelijk aan te sluiten op reeds bestaande werkgroepen rond het thema herstel. 

De cursusbegeleiders denken actief mee over het aanmoedigen van potentiële deelnemers en waar de 

cursisten nadien nog terecht kunnen. De cursusbegeleiders denken ook mee na over andere 

herstelinitiatieven vanuit hun expertise (kennisdeling). 

Begin 2016 vroegen we de verschillende gevangenissen naar de herstelgerichte activiteiten die ze zouden 

organiseren. In de mate van het mogelijke en met de informatie die we toen verkregen, probeerden we ons 

aan te passen aan de timing van elke gevangenis.  

We zorgden voor aanwezigheid op vormings- en activiteitenbeurzen (indien die er waren) en probeerden 

hier rekening mee te houden bij de planning van de cursus. Zo konden we heel wat gedetineerden 

aanspreken over een cursus die op komst was. 

Evaluatie 

Toeleiding is een blijvend en belangrijk aandachtspunt. Er zijn gevangenissen waar nog heel wat 

praktische en logistieke beslommeringen zijn qua toeleiding en verloop van de cursus. We gaan hierover 

constructief in gesprek. Onze plaatselijke collega’s functionarissen kunnen hierin ook een faciliterende rol 

spelen. 
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Geplande herstelactiviteiten waarbij wij kunnen aansluiten, zijn in de praktijk niet altijd combineerbaar. 

Vormings- en activiteitenbeurzen zijn wel een zeer goed kanaal om veel potentieel geïnteresseerde 

kandidaten aan te spreken. Meer nog: we stemmen de timing van de cursussen af op de timing van deze 

beurzen en dat loont. 

3.1.3. 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’. 

Realisaties 2016 

De Rode Antraciet vzw bood gratis promotiemateriaal aan de gevangenis aan. Dit onder de vorm van een 

flyer, affiche, permanente poster in kader en een promofilmpje voor de cursus (dat men kon tonen op het 

interne videokanaal of Prison Cloud). De cursusbegeleiders stelden ook een wervende en informerende 

mail op voor verwijzers die ze in samenspraak met de organisatieondersteuner verspreidden in de 

gevangenis.  

In Leuven Centraal boden we een infomoment voor de PSD en TB aan als voorbereiding op de cursus 

voor seksueel delinquenten. In Hoogstraten gaven we een infosessie, samen met CAW en 

Onderwijs/beroepsopleiding. Dit werd ook aan andere gevangenissen aangeboden, maar zij gingen daar 

niet op in. 

Waar mogelijk maakten de cursusbegeleiders van de cursus ‘Slachtoffer in Beeld - in detentie’ en de andere 

collega’s van De Rode Antraciet vzw via andere activiteiten mondelinge reclame voor de cursussen, 

rechtstreeks bij de doelgroep. Een voorbeeld daarvan is de informatiestand op de activiteitenbeurzen van 

de gevangenissen van Beveren (december 2015), Leuven Centraal (augustus 2016) en Hoogstraten 

(augustus 2016).  

Evaluatie 

Mondelinge werving werkt nog steeds het beste. Daarom zetten wij het afgelopen jaar sterk in op het 

aanbieden van infomomenten voor zowel doorverwijzers als gedetineerden. Op voorstellen om een 

infosessie te komen geven gaan gevangenissen niet altijd in, wat jammer is, want dit is een goed 

wervingskanaal. 

3.1.4. 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 seksueel delinquenten (pedofilie) en een kort herstelgericht programma via films. 

Voor alle versies bestaat er uitgewerkt materiaal voor deelnemers en begeleiders. 

Realisaties 2016  

De Rode Antraciet vzw bood in 2016 tweemaal een cursus voor seksueel delinquenten aan, in Leuven 

Centraal en in de gevangenis van Hasselt. In Leuven Centraal is deze cursus succesvol afgerond met  

7 deelnemers, wat een groot aantal is binnen een traject voor seksueel delinquenten. In Hasselt beslisten 

we na overleg om de cursus specifiek voor seksueel delinquenten om te wisselen voor een cursus voor 

deelnemers zonder zedenfeiten. 
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Evaluatie 

De cursus in Leuven Centraal, toegespitst op zedenfeiten, kunnen we zonder twijfel een succes noemen. 

Alle deelnemers doorliepen het leertraject tot op het einde. Bij de evaluatie van de cursus met TB en PSD 

bleek bij elk van de deelnemers een significante verbetering merkbaar op vlak van schuldinzicht en 

empathie naar hun slachtoffers. Zowel de PSD als de deelnemers stelden de vraag voor een eventueel 

vervolgtraject voor deze reeds gevormde groep. Ook vroeg men een cursus ‘Slachtoffer in Beeld - in 

detentie’ voor seksueel delinquenten aan voor nieuwe deelnemers. 

Enkele quotes van gedetineerden die wij registreerden tijdens onze cursussen 

“Ik heb dankzij jullie nu een plaats kunnen geven aan mijn daden en heb ingezien dat ik echt slachtoffers heb en dat ik 

mezelf niet in slachtoffer moet zetten.” 

“Ik had het gevoel dat jullie meeleven met ons en ook dat jullie veel moeite hebben gestoken in ons.” 

“Ik ben enorm blij dat ik heb meegedaan met deze cursus, het waren leuke lesdagen en ook gevoelige en emotionele dagen, 

maar dat heeft me wel veel bijgeleerd en daar ben ik zeer gelukkig mee.” 

“Ik hoop om ooit elkaar nog eens te zien, maar niet in de gevangenis en dat ik mijn leven heb opgebouwd en dat jullie fier 

zouden zijn op mij van wat ik bereikt heb.” 

“Mijn verwachtingen zijn ingelost, want nu ben ik me ervan bewust hoe ik overkom, of -kwam toen en dat is wat ik zeker 

niet meer wil, want zo ben ik niet in mijn hart.” 

“Ik vond de cursus zeer goed, vooral de directe aanpak van Fons en Joëlle was goed. Zij waren hiervoor de perfecte personen.” 

“De cursus heeft een meerwaarde voor B.Leave en detentie in het algemeen. Zelfs zonder burgerlijke partijen krijg je betere 

empathie/inlevingsvermogen. En sta je meer stil en nuchter tegenover je feiten.” 

“Wat maakte indruk? Veel interactie en groepsdynamiek. Met dank aan de vele variatie en ook door de echtheid en inbreng 

van de begeleiders Joëlle en Fons. Superpersonen. Sarah (rollenspel) ook, maar éénmalig.” 

“Oprecht vind ik het zodanig goed, door jullie inbreng, jullie tijd die jullie ervoor nemen en indeling. En de grote afwisseling 

van jullie. Aan de structuur van SIB zou ik niet direct iets aan veranderen. Maar ik vind het essentieel voor B.Leave. 

“Over stappen naar bemiddeling: extra motivatie door jullie vertrouwen, openheid en stimulans door alles nuchter te ervaren.” 

Een gastspreker die als slachtoffer zijn verhaal kwam brengen voor gedetineerden in een cursus: 

“‘Louterend’ is volgens mij het woord dat het best beschrijft hoe die ervaring in de Hasseltse gevangenis is geweest. Het gebeurt 

niet zo vaak dat ik nog eens van begin tot einde doorheen heel dat verhaal ga. In het dagelijkse leven vind ik dat sociaal te 

moeilijk, het legt zoveel gewicht op een gesprek. En dus doet het op de een of andere manier wel deugd om dat nog eens te 

kunnen vertellen. Maar wat mij nog het meeste deugd heeft gedaan is het gesprek achteraf. De gedetineerden en ikzelf hebben 

de kans gehad om een goed en diepgaand gesprek te hebben, waarbij ieder zijn verhaal op tafel durfde te leggen. En het heeft 

ook voldoening gegeven, vooral omdat ik heb mogen ervaren dat mijn verhaal die dag minstens één iemand heeft bereikt. Hij 

gaf aan dat hij voor het eerst begreep hoe vergaand de gevolgen kunnen zijn van een vergrijp dat op zich soms maar enkele 

banale minuten duurt. Ik heb het gevoel dat ieder van ons af en toe nog wel eens aan dat gesprek zal terugdenken. Voor mij 

zal het iets blijven dat toch een positief element heeft kunnen toevoegen aan een donker en tragisch verhaal. Positief, zinvol en 

louterend.” 
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3.1.5. De Rode Antraciet vzw 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). 

Zie 4.1.6. 
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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. 

4.1. De Rode Antraciet vzw ondersteunt het beleid van de Vlaamse overheid voor Hulp- en 

Dienstverlening aan gedetineerden en voert het mee uit. 

4.1.1. De Rode Antraciet vzw participeert aan het overleg op Vlaams niveau over het beleid voor 

Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden.  

Realisaties 2016 

De Rode Antraciet vzw participeerde steeds constructief aan alle werkzaamheden in het kader van het 

beleid van Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden: 

 De Rode Antraciet vzw nam deel aan alle vergaderingen van de Gemengde Commissie; 

 De Rode Antraciet vzw nam deel aan alle vergaderingen van de Voorbereidende Werkgroep 
van de Gemengde Commissie; 

 De Rode Antraciet vzw nam deel aan alle ad-hocwerkgroepen vanuit de Gemengde Commissie 
(zoals de werkgroep geïntegreerd gedetineerdenbeheer, online hulp- en dienstverlening …); 

 De Rode Antraciet vzw nam deel aan alle permanente werkgroepen vanuit de Gemengde 
Commissie (zoals de WEVO); 

 De Rode Antraciet vzw nam deel aan alle bijkomende samenkomsten, zoals studiedagen of 
extra vergaderingen. 

Daarnaast engageerde De Rode Antraciet vzw zich bijkomend en structureel in de werking van Klasbak 

vzw (netwerk voor educatie in de gevangenissen van Vlaanderen en Brussel), als onderdeel van het 

onderwijsaanbod in gevangenissen.  

Evaluatie 

De werkzaamheden van de Gemengde Commissie en bijhorende werkgroepen en vergaderingen zijn 

tijdsintensief (voor een kleine organisatie als De Rode Antraciet vzw), maar zinvol. We nemen dan ook 

steeds deel en bereiden consequent alle agendapunten of ‘huiswerk’ intern voor. Voorbereidingen 

gebeuren met de directie en/of de coördinatoren, of af en toe via een teamdag. Waar nodig leggen we 

beleidsmatige keuzes voor aan onze Raad van Bestuur. 

Voor de afvaardiging naar werkgroepen spreken we onze lokale functionarissen aan, zodat we de band 

met de lokale realiteit garanderen. 
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4.1.2. In overleg met het departement Welzijn heeft De Rode Antraciet vzw een inbreng in de bovenlokale 

werkgroep Justitie - Vlaamse gemeenschap.  

Realisaties 2016 

De Rode Antraciet vzw was niet rechtstreeks vertegenwoordigd in de Bovenlokale Werkgroepen van 

2016. Via de werking van de Gemengde Commissie (en de Voorbereidende Werkgroep van de Gemengde 

Commissie) waren we wel betrokken bij de voorbereiding en de agendapunten van de Bovenlokale 

Werkgroep. 

Evaluatie 

We hebben geen rechtstreekse band met de Bovenlokale Werkgroep, via het departement Welzijn (en via 

de Gemengde Commissie) wel. Toch gaan we lokaal - en op vraag ook bovenlokaal - steeds in op vragen. 

Onze contacten zijn goed. We agenderen onze punten via de Gemengde Commissie en bereiden mee de 

algemene agendapunten van de Bovenlokale Werkgroep voor via de Gemengde Commissie. 

4.1.3. De Rode Antraciet vzw 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.  

Realisaties 2016  

In elk lokaal beleidsteam was een medewerker van De Rode Antraciet vzw constructief aanwezig vanuit 

de beleidsdomeinen sport en cultuur. Door het vastleggen in 2016 van een gelijke 20% verankering voor 

alle functionarissen per gevangenis, was de inzet in lokale fora gelijk voor alle Vlaamse en Brusselse 

gevangenissen.  

Vele collega’s waren vertegenwoordigd binnen de lokale coördinatieteams, hetzij structureel, hetzij 

afhankelijk van de agenda. Onze functionarissen zijn actief (of zelfs trekker) van de lokale werkgroepen 

cultuur en/of sport of andere werkgroepen met verantwoordelijkheid voor het groepsaanbod in de 

gevangenis. 

Evaluatie 

Nu alle collega’s lokaal verankerd zijn vanaf 1 januari 2017, kunnen we nog actiever zijn op het overleg 

op lokaal niveau.  

Het blijft een uitdaging om de collega’s sport en cultuur goed en concreet van elkaars opdracht op de 

hoogte te houden met het oog op lokale vertegenwoordiging.  

Het vasthouden aan 1 (duidelijk gecommuniceerde) lijn voor alle gevangenissen inzake afspraken van 

lokale vertegenwoordigingen, blijft een goede zaak. 

De eindevaluatie van het experiment Brussel (1 collega voor zowel sport als cultuur) is positief en 

verankeren we nu structureel in onze werking. 
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4.1.4. In alle beleids- en actieplanning met betrekking tot hulp- en dienstverlening aan gedetineerden heeft 

De Rode Antraciet vzw een bijdrage geleverd voor de domeinen sport en cultuur.  

Realisaties 2016 

In alle lokale actieplannen waren de collega’s functionarissen betrokken. Hierbij gaven we vorm aan 

onze drie opdrachten vanuit ons algemeen cultuur- en sportplan: een groepsaanbod cultuur en sport 

in elke gevangenis, vergroten van het draagvlak in de gevangenis voor sport en cultuur, de samenleving 

en partners responsabiliseren voor de uitbouw van een cultuur- en sportaanbod.  

We verfijnden ons algemeen sport- en cultuurplan, mede in functie van de nieuwe 

beheersovereenkomst (2017-2021). 

We bleven ook constructief, o.a. via de Gemengde Commissie, het strategisch Plan voor de Hulp- en 

Dienstverlening aan gedetineerden, opvolgen en werkten verder aan de operationalisering van de 

domeinspecifieke doelstellingen 14 (participatie) en 15 (responsabilisering), zie ook Strategische 

Doelstelling 5. 

Evaluatie 

Op basis van ervaring, feedback van lokale actoren en interne en externe evaluatie blijken de gemaakte 

keuzes de juiste. Deze evaluaties namen we mee in de opmaak van ons nieuw meerjarenbeleidsplan. 

4.1.5. De Rode Antraciet vzw heeft een inbreng bij de uitvoering van de beleidsprioriteiten 2012-2014 van 

de Vlaamse Stuurgroep Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden: een kwaliteitsvol, 

behoeftegericht 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.  

Realisaties 2016 

Het Strategisch Plan 2012-2014 is afgelopen, we focusten volop op het Strategisch Plan 2015-2020, 

vooral op de domeinspecifieke doelstellingen rond participatie en responsabilisering. 

Participatie:  

 We zetten het experiment rond participatie in Hasselt verder, met focus op de verdere 
uitrolmogelijkheden naar andere gevangenissen en naar alle domeinen van de Hulp- en 
Dienstverlening aan gedetineerden; 

 We werkten samen met de VUB rond onderzoek, inventarisatie van participatiemogelijkheden, 
goede praktijken en een Europees onderzoek en bijhorende studiedag (2018). 

De interesse voor participatie van gedetineerden groeit, nationaal en internationaal. De federale ‘basiswet 

betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden’ (2005) richtte onder andere het 

gedetineerdenoverleg op en het Vlaams decreet ‘Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden’ (2013) 

verankert wettelijk het recht op een kwaliteitsvolle en integrale hulp- en dienstverlening. 

Participatie is enerzijds het concreet deelnemen aan activiteiten. Anderzijds is het een methodiek waarbij 

we gedetineerden, indien mogelijk, betrekken in de verschillende stappen in het opzetten van cultuur- en 

sportactiviteiten. Dat kan puur ondersteunend zijn (bv. opstellen van materialen), maar ook bijvoorbeeld 

als scheidsrechter bij een wedstrijd. In sommige gevangenissen betrekken we gedetineerden ook bij een 
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traject op langere termijn. Zij zetelen in de werkgroepen die het sport- en cultuurbeleid uittekenen, 

beheren mee het werkingsbudget en geven mee advies voor duurzame investeringen. Afhankelijk van de 

gevangenis, verschilt de aanpak en mogelijke inzet. 

De Rode Antraciet vzw gelooft dat de mate van betrokkenheid bijdraagt tot het opbouwen van motivatie, 

maar ook tot het verwerven van sociale vaardigheden. Beslissingen vragen visieverwerving, discussie, 

overleg en argumentatie. Zo oefenen gedetineerden in niet-standaardvaardigheden in de dagdagelijkse 

praktijk. 

In 2017 dienen we samen met de VUB en andere nationale en internationale partners een Europees 

project (‘Participatie van gedetineerden’) in. De voorbereidingen voor het indienen van dit project startten 

in 2016 (5 overlegmomenten met de VUB, literatuurstudie, focusgroepen, studiedag …). De keuze voor 

de VUB was logisch vanwege hun opgedane kennis na de projecten (participatie) in de gevangenissen van 

Antwerpen en Gent.  

Acties binnen het Europees project: 

 In kaart brengen van best practices, nationaal en internationaal; 

 Opzetten van innovative learning areas/testen in gevangenissen en evaluatie hiervan;  

 Ontwikkelen van een Action manual/toolkit. Een handleiding en/of fysieke begeleiding van 
verschillende participatievormen. bv. een cursus: hoe zet ik meetings op met gedetineerden? Of 
een cursus voor het gedetineerdenoverleg. Kan eventueel binnen de cursussen van WEVO en/of 
als thema op het CORT/Beleidsteam gebruikt worden. 

 Europese studiedag (2018); 

 Nationale multiplier events; 

 4 transnationale meetings. 

Indien het Europees project geen goedkeuring krijgt, zullen De Rode Antraciet vzw en de VUB rond dit 

thema blijven samenwerken op nationaal niveau. 

Responsabilisering: 

We bouwden de reeds bestaande partnerschappen regionaal verder uit. We zochten en vonden nieuwe 

partners voor het aanbod rond thema’s zoals sociale vaardigheden, ouderschap en detentie … (zie 

Strategische Doelstelling 1). Het draaiboek rond goede praktijken inzake samenwerking met 

nieuwe/externe partners is in opmaak. 

Evaluatie 

De keuzes rond participatie en responsabilisering zijn de juiste, we versterken ze nog meer in de nieuwe 

beleidsperiode (2017-2021) waarin we sterk focussen op participatie en responsabilisering. 

De inspanningen worden helaas vaak doorkruist door de grote impact van stakingen, acties en de 

rationalisering vanuit justitie. Voor de concrete gevolgen hiervan voor het aanbod cultuur en sport in 

de gevangenissen, zie Strategische Doelstellingen 1, 2 en 3. We inventariseerden die ook in het kader van 

een document dat de Gemengde Commissie opmaakte. 
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4.1.6. De Rode Antraciet vzw staat in voor de registratie in het GOS (Gedetineerden Opvolg Systeem) 

van de activiteiten die ze in dat kader realiseert of faciliteert.  

Realisaties 2016 

De Rode Antraciet vzw registreerde ook in 2016 de activiteiten in het GOS, op activiteitenniveau. We 

waren actief betrokken op alle besprekingen over (de toekomst van) het GOS, via de Gemengde 

Commissie. We communiceerden alle afspraken over het GOS loyaal naar alle collega’s en 

gevangenissen en volgden dit op. De plaatselijke collega’s voerden alle afspraken (conform het decreet op 

de Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden: binnen de werking van de coördinatieteams) loyaal uit. 

We zochten mee, binnen de schoot van de Gemengde Commissie, naar oplossingen voor de 

moeilijkheden van de registratie van gegevens in gevangenissen (privacy, link met justitie …). 

Evaluatie 

Voor een organisatie als De Rode Antraciet vzw, met een werking in alle Vlaamse en Brusselse 

gevangenissen en met collega’s die tewerkgesteld zijn in meerdere gevangenissen, zijn gelijke afspraken 

voor het GOS noodzakelijk. We zijn blij met de keuze van de gemengde Commissie, voor de opmaak van 

een nieuw, haalbaar en realistisch registratiesysteem en zullen constructief meewerken aan het traject 

en de verantwoordelijke werkgroep. Een nieuw systeem moet in verhouding staan tot de 

tewerkstellingspercentages en maximaal inzetten op lokale mogelijkheden en inzet van gedetineerden. 
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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 

5.1. De Rode Antraciet vzw hanteert een organisatiemodel dat rekening houdt met een sterk 

gedecentraliseerde en gedifferentieerde werking.  

5.1.1. De Rode Antraciet vzw implementeert verbeteracties op vlak van het organisatiemodel.  

Realisaties 2016 

We inventariseerden welke overkoepelende taken er zijn binnen de organisatie. Deze taken verdeelden 

we in ‘op te nemen’ en ‘op te nemen indien er een opportuniteit is’. De eerste taken nemen we in ieder 

geval op.  

In het najaar van 2016 was er de opportuniteit om - met middelen van de Sociale Maribel - een 

communicatiemedewerker aan te werven. Een aantal taken uit de tweede categorie konden we dan ook 

opnemen. 

Evaluatie 

Het aantal overkoepelende taken op organisatieniveau is te groot voor de resterende tijdsruimte bij onze 

werknemers. Omdat we er steeds radicaal voor kozen om onze medewerkers maximaal op de werkvloer 

(de gevangenissen) in te zetten, zagen we ons genoodzaakt om in een aantal overkoepelende taken 

voorlopig niet meer te investeren bv. uitbouw van de eigen bibliotheek. 

5.1.2. De Rode Antraciet vzw beschikt over een organigram waarin de communicatie-, verantwoordings- 

en beslissingslijnen voor alle medewerkers duidelijk vastgelegd zijn.  

Deze doelstelling realiseerden we reeds volledig in 2015. 

5.2. De Rode Antraciet vzw heeft een doorzichtige en efficiënte managementstructuur.  

5.2.1. De rol van de Raad van Bestuur, de directie, de coördinatoren en de Horizongroep van De Rode 

Antraciet vzw zijn duidelijk beschreven en als dusdanig gecommuniceerd naar alle betrokkenen van de 

organisatie.  

Realisaties 2016 

In 2016 hielden we bij de opmaak van de agenda van de Raad van Bestuur steeds rekening met de 

verschillende beslissingsniveaus zoals afgesproken in 2014. 

1. Ter bespreking en goedkeuring: 

 Begroting + controles, afrekening ter voorbereiding van de Algemene Vergadering;  

 Voortgangsrapport ter voorbereiding van de Algemene Vergadering;  

 Meerjarenbeleidsplan;  



 
Jaarverslag 2016 
De Rode Antraciet vzw   79 

 

 Missie en visie;  

 Wijzigingen in de werking met zware financiële gevolgen; 

 Ingrijpende wijzigingen aan organisatiestructuur, cultuur, personeelsbeleid … ; 

 Ontslag/aanwerving van coördinatoren en directie.  

2. Om feedback/advies te verkrijgen: 

 (Deel)werking sport, cultuur, Slachtoffer in beeld - in detentie: 1 x per jaar.  

3. Ter bekrachtiging: 

 Ontslag/aanwerving ‘veldwerkers’.  

4. Ter informatie: 

 Tijdskrediet/langdurige ziekte personeel;  

 Terugkoppeling van administraties en ministers/kabinetten;  

 Evoluties binnen de hulp- en dienstverlening.  

We evalueerden deze manier van werken met de Raad van Bestuur op 12 september 2016. 

Evaluatie 

De bestuurders evalueerden de werking van de Raad van Bestuur grotendeels als positief, in een open 

sfeer en een geest van vertrouwen. De Raad van Bestuur besliste om het zicht op en de betrokkenheid 

van de bestuurders op de concrete plaatselijke werking te verhogen via o.a. gerichte mailings en 

gezamenlijke (met de beroepskrachten) vormingsmomenten. 

5.2.2. De directie van De Rode Antraciet vzw en de coördinatoren informeren alle gevangenissen (Justitie 

en Vlaamse gemeenschap) over deze structuur en de werking van de organisatie.  

Realisaties 2016 

In februari 2016 bezochten we de laatste twee gevangenissen (Mechelen en Brugge) in het kader van de 

bezoekronde n.a.v. de opmaak van het nieuwe meerjarenbeleidsplan en de communicatie rond de 

veranderingen in de inzet van onze medewerkers. 

In mei nodigden we (in het kader van de besprekingen rond het nieuwe decreet sociaal-cultureel werk en 

het Participatiedecreet) de commissie cultuur en sport van het Vlaamse parlement uit in de 

gevangenis van Leuven Hulp. Zo konden de parlementairen kennismaken met de mogelijkheden en 

moeilijkheden van het brengen van cultuur en sport in de gevangeniscontext. 

Evaluatie 

Alle betrokkenen evalueren de ‘ronde van de gevangenissen’ als zeer positief. Het bezoek van de 

commissie cultuur en sport was leerrijk voor ieder. 
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5.3. De Rode Antraciet vzw beschikt over efficiënte communicatiekanalen zowel wat de interne als 

de externe communicatie betreft.  

5.3.1. De Rode Antraciet vzw ontwikkelt een communicatieplan voor de interne en externe communicatie.  

Realisaties 2016 

In het najaar van 2016 wierven we een halftijdse communicatiemedewerker aan. De nieuwe medewerker, 

gestart op 15 november 2016, lichtte in eerste instantie onze bestaande communicatiekanalen en -plan 

door. 

Evaluatie 

In het voorjaar van 2016 evalueerden we onze eerdere keuze om onze medewerkers maximaal in te zetten 

op de werkvloer (de gevangenissen) en bijgevolg niet meer te investeren in een aantal overkoepelende 

taken zoals sociale media en communicatie. Uit die evaluatie bleek echter dat er wel degelijk een reële 

nood is. De analyse van Johan Op de Beeck en partners toonde bovendien duidelijk aan dat journalisten 

volstrekt onbekend zijn met onze organisatie. Een communicatiemedewerker moet onze medewerkers 

ontlasten van communicatietaken en moet zorgen voor visibiliteit in de media. Een opdracht die al 

zeker is geslaagd bij het eerste project, de lancering van de dvd Fit@Cell in de gevangenis van Hasselt, 

waar onder meer Radio 2 Limburg en Het Belang van Limburg aanwezig waren. De lancering van deze 

dvd kreeg media-aandacht in Het Belang van Limburg (zowel online als in print), op Het Nieuwsblad 

Online, op Radio 2 Limburg (radio en Facebook) en op Studio Brussel (radio). 

 
Artikel uit Het Belang van Limburg - 15 december 2016 

5.3.2. De Rode Antraciet vzw investeert in een aantrekkelijke website en promomateriaal voor 

stakeholders en gedetineerden, met aandacht voor toegankelijkheid (voor gedetineerden), zowel qua taal 

als qua woordgebruik.  

Realisaties 2016 

In het voorjaar van 2016 lanceerden we onze nieuwe website, in eerste instantie voor onze medewerkers 

(op de teamdag van 25 januari 2016). Later op het jaar, 20 maart 2016, lanceerden we de website ook 

extern.  

http://www.derodeantraciet.be/
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De nieuwsbrief GEVAT kreeg vervolgens een nieuwe lay-out, gebaseerd op de look-and-feel van de 

website. Van de nieuwsbrief verschenen in 2016 vier edities, die we elektronisch verstuurden naar 

gemiddeld 917 e-mailadressen. 

 

 

Screenshot nieuwe website www.derodeantraciet.be 

Evaluatie 

De reacties op de nieuwe website waren positief. Een eerste interne evaluatie toonde echter nog enkele 

werkpunten, met name de beperkte zichtbaarheid van actuele projecten op de landingspagina. 

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

medewerkers.  

Realisaties 2016 

In 2016 rustten we alle pc’s van De Rode Antraciet vzw uit voor videoconferenties. Op de teamdagen 

besteedden we bovendien ruime aandacht aan videoconferenties. Daardoor konden zowel de werkgroep 

sport als de werkgroep cultuur één op de twee vergaderingen virtueel houden. 

Evaluatie 

Virtueel vergaderen biedt heel wat mogelijkheden en beperkt de verplaatsingen. Dit levert zowel een 

tijdswinst als een financiële winst op. 

  

www.derodeantraciet.be
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5.4. De Rode Antraciet vzw voert een doordacht kennis- en competentiebeleid.  

5.4.1. De noodzakelijke competenties van de personeelsleden van De Rode Antraciet vzw zijn in kaart 

gebracht en worden efficiënt ingezet. 

Realisaties 2016 

We blijven aandacht hebben voor de competenties die we in huis hebben en peilen hiernaar o.a. via de 

functioneringsgesprekken. We ontwikkelen echter geen ander instrument om dit in kaart te brengen. 

Evaluatie  

Werken met competenties blijft belangrijk, maar behoeft geen apart instrument. 

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

Realisaties 2016 

We namen dit reeds in 2015 op bij de uitwerking van een nieuw personeelsbeleid. 

Evaluatie 

De vertrouwdheid met het instrument om kennis te borgen is bij onze medewerkers nog niet optimaal. 

Een aparte personeelsverantwoordelijke hebben wij niet, het inbouwen in de bestaande afspraken is dus 

belangrijk. 

5.5. De Rode Antraciet vzw ontwikkelt een performant personeelsbeleid.  

In samenspraak met de Raad van Bestuur en gebaseerd op gesprekken met alle medewerkers 

ontwikkelden we een hr-visie die de basis zal vormen voor alle verdere stappen (waarderingscyclus en 

competentiemanagement, aanwervingsbeleid, onthaalbeleid nieuwe medewerkers, vrijwilligersbeleid, 

freelancersbeleid, stagebeleid, ontwikkelingskansen). 

HR-visie in De Rode Antraciet vzw 

1. Welke waarden staan centraal in onze organisatie naar medewerkers toe? 

- Openheid en communicatie; 

- Waardering/honorering; 

- Solidariteit en collegialiteit; 

- Respect; 

- Zorgzaamheid, met aandacht voor welzijn op het werk (preventie); 

- Samenwerken; 

- Dialoog; 

- Menselijkheid. 

2. Wat verwachten wij als organisatie van onze medewerkers? 

- Kunnen werken in team; 

- Loyaliteit (ten aanzien van meerdere partijen, gezien de diversiteit inzake werkplekken); 

- Respect voor de doelgroep; 
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- Collegialiteit; 

- Autonoom kunnen werken; 

- Verantwoordelijkheid nemen/eigenaarschap opnemen; 

- Organisatiecultuur onderschrijven en van daaruit handelen; 

- Discretie. 

3. Wat mogen onze medewerkers van ons als organisatie verwachten? 

- Privé-werk in balans; 

- Levensfasebewust; 

- Generatiebewust (ook aandacht voor oudere werknemers/einde loopbaan); 

- Respectvol; 

- Duurzame tewerkstelling; 

- Motiverend leiderschap; 

- Discretie (intern en extern); 

- Leer- en ontwikkelingskansen. 

4. Welke principes, ideeën staan centraal in het hr-beleid dat we (willen) voeren? 

- Gelijk loon voor gelijk werk; 

- Solidariteit met/zorg voor medewerkers in problemen; 

- Werkbaar werk; 

- Respect voor iedereen die zich inzet voor de organisatie (medewerkers, vrijwilligers, 

bestuurders, stagiairs); 

- Duidelijke functieprofielen (omschrijving op basis van verantwoordelijkheden, niet o.b.v. 

taken); 

- Autonomie (binnen het organisatiekader); 

- Flexibiliteit van twee kanten; 

- Transparantie (heldere afspraken en beslissingsstructuren, duidelijke profielen) en 

billijkheid; 

- Inzet van relevante kwaliteiten en competenties van medewerkers en teams. 

Bijkomend beleid 

De Raad van Bestuur besliste om geen bijkomend beleid uit te werken voor oudere werknemers. Het 

bestaande sectoraal beleid met Arbeidsduurverminderingsdagen (binnen de sector ‘werkbaar werk’) is 

voldoende, aangevuld met ad-hocmaatregelen, indien nodig. 

We werken wel een beleid uit voor wie terugkeert naar de werkvloer na langdurige afwezigheid. Dit 

beleid is ook gericht op preventie van langdurige afwezigheid (wegens stress en burn-out). 

5.5.1. De Rode Antraciet vzw werkt met functieprofielen 

Realisaties 2016 

We bekeken de uitgeschreven functieprofielen kritisch en toetsten ze aan de realiteit. Voor de nieuwe 

functie van communicatiemedewerker schreven we een functieprofiel uit. 

Vanaf 1 oktober 2016 startten ook de laatste collega’s als cultuurfunctionaris in hun gevangenis(sen). We 

investeerden de nodige tijd in het coachen. 
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Evaluatie 

De functieprofielen dienen regelmatig kritisch bekeken te worden en aangepast aan de zich wijzigende 

realiteit. 

De verdeling van de gevangenissen is uiteraard geen ideale verdeling, gezien we ervoor kozen om alle 

medewerkers aan boord te houden. Bij elke opportuniteit zullen we dan ook bekijken hoe we deze 

verdeling nog kunnen optimaliseren. 

5.5.2. Jaarlijks wordt met elke medewerker van De Rode Antraciet vzw een functioneringsgesprek 

gevoerd.  

Realisaties 2016 

Op 22 februari gaf Nancy Cantens (van Upgrading) een opleiding ‘Functioneringsgesprekken en 

evaluatiegesprekken voeren in De Rode Antraciet vzw’ voor de voorzitter, de directie en de 

coördinatoren. Deze dag gaf tips en tricks voor het voeren van dit type van gesprekken, maar bracht ook 

een aantal belangrijke vragen naar boven (Zie 5.5.3).  

Ook in 2016 voerden we functioneringsgesprekken met de medewerkers. De grote lijnen bespraken we, 

zoals steeds, met het oog op verbeteracties. We organiseerden, op vraag van medewerkers, ook 

bijkomende individuele gesprekken. 

5.5.3. De Rode Antraciet vzw hanteert een systeem voor de evaluatie van medewerkers.  

Realisaties 2016 

Omdat de opleiding ‘Functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken voeren in De Rode Antraciet vzw’ 

belangrijke en principiële vragen aan het licht bracht i.v.m. het invoeren van een evaluatiesysteem, 

besliste de Raad van Bestuur om hier in 2016 nog niet mee te starten. 

5.5.4. De Rode Antraciet vzw voert een VTO-beleid (Vorming, Training en Ontwikkeling).  

Realisaties 2016 

We werkten een VTOL-beleid uit (Vorming, Training, Ontwikkeling en Leren) waarin elke medewerker 

zijn/haar gading kan vinden. Hierin is ook aandacht voor de borging van de opgedane kennis.  

In 2016 zetten we voor het eerst meer in op interne groepsopleidingen. We organiseerden - op vraag 

van de collega’s - o.a. een interne opleiding Excel. 

Evaluatie 

Door het organiseren van interne opleidingen slaagden we erin om meer medewerkers een opleiding te 

laten volgen.  
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5.5.5. De Rode Antraciet vzw organiseert vorming, teamdagen en intervisie voor de medewerkers.  

Realisaties 2016 

Volgende opleidingen en studiedagen werden (o.a.) door één of meerdere collega's gevolgd: 

- Narratieve benadering in de praktijk; 

- Van gevangenis naar detentiehuis; 

- Behandeling van seks-offenders; 

- Radio; 

- Geweld en delinquentie; 

- Voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken; 

- Excel; 

- Re-integratie via sport; 

- Freelancersbeleid; 

- Preventieadviseur; 

- Je oriënteren in het sociaal-cultureel vormingswerk. 

Agendapunten teamdagen: 

Teamdag januari:  

- Veranderingen in het personeelsbeleid (arbeidsreglement, huishoudelijk reglement, VTOL, 

intervisie); 

- Voortgangsrapport; 

- Tijdsregistratie;  

- Nieuwe website;  

- ‘Goed om weten’ (het GOS, het nieuwe decreet sociaal-cultureel werk, rationalisering binnen 

justitie, de Justitiehuizen, de beheersovereenkomst en het nieuw meerjarenbeleidsplan);  

- Overstap naar het profiel cultuurfunctionaris en de experimenten; 

- Regioteamoverleg. 

Teamdag maart:  

- Online Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden; 

- Meerjarenbeleidsplan: verdere operationalisering in drie deelgroepen; 

- Sociale media: mogelijkheden voor De Rode Antraciet vzw; 

- Vergadermogelijkheden via Skype. 

Teamdag juni: 

- Meerjarenbeleidsplan; 

- Deradicalisering in gevangenissen: het actieplan van de Vlaamse Gemeenschap, expertisedeling en 

vorming; 

- Interne bibliotheek van De Rode Antraciet vzw; 

- Profiel en takenpakket nieuwe communicatiemedewerker. 

Team-tweedaagse september:  

- Kennisopbouw in functie van intern en extern gebruik: WEL-DRA-systeem; 

- Meerjarenbeleidsplan; 

- Resultaten gezondheidsonderzoek in de gevangenissen; 

- Sociale media en De Rode Antraciet vzw; 

- Historische wandeling ‘Rondom Prison’ in Mechelen; 
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- Beweeg je gezond; 

- Tijdsregistratie. 

Teamdag november:  

- Participatie van gedetineerden: focusgesprekken; 

- WEL-DRA; 

- Resultaten experimenten; 

- Overleg in regioteams. 

Intervisie:  

Voor de collega’s van het project ‘Slachtoffer in Beeld - in detentie’ is intervisie voorzien. De 

medewerkers stellen casussen en thema's voor, die ze op voorhand doorgeven aan de externe begeleider. 

De thema’s in 2016 waren: feedback geven; allergieën en hoe hanteren; intakes en inschattingen maken; 

grenzen van cursusgebeuren in detentiecontext. 

Evaluatie 

Vorming: Zie 5.5.4. 

Intervisie: We startten met een nieuwe begeleider voor intervisie en dat valt goed mee. 

Teamdagen: De voorbereiding van de teamdagen in de regioteams werkt goed. Uitwisseling in deze 

regioteams is blijvend te stimuleren. 

5.5.6. De Rode Antraciet vzw voorziet een onthaalprogramma voor nieuwe medewerkers. 

Realisaties 2016 

Voor elke individuele nieuwe medewerker stelden we een onthaal- en inwerkprogramma op. 

Evaluatie 

Het individueel onthaaltraject voor elke nieuwe medewerker loopt goed. De nood aan een meer formeel 

onthaalbeleid blijft. 

5.5.7. De Rode Antraciet vzw betrekt bij de aanwerving van personeelsleden, waar zinvol, de expertise van 

mensen en organisaties uit haar netwerk.  

Realisaties 2016 

Ook in 2016 betrokken we bij aanwervingen de expertise van mensen en organisaties uit ons netwerk. We 

werken hiervoor met een leescomité (screening van de sollicitatiebrieven). Dit gebeurde o.a. voor de 

aanwerving in het kader van een vervangingscontract en voor de aanwerving van de communicatie-

medewerker. 

Evaluatie 

Het betrekken van expertise vanuit ons netwerk wordt door alle partijen als zeer positief ervaren. 
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5.5.8. De Rode Antraciet vzw versterkt de personeelsploeg via een doordacht, innoverend en 

ondersteunend stage-, vrijwilligers- en freelancersbeleid.  

Stagebeleid 

Realisaties 2016 

Voor cultuur: omwille van de nieuwe start (wegens verschuivingen binnen het team) van onze 

cultuurfunctionarissen in de gevangenis, kozen we er bewust voor om in 2016 minder stages te 

begeleiden. Eén studente sociale pedagogie van de VUB ving haar stage aan in 2015 in de gevangenis van 

Beveren. Deze stage liep af in mei 2016. In september 2016 startte een tweedejaars-stage sociaal-cultureel 

werk vanuit de Hogeschool Gent. Deze stage gaat over in een derdejaars-stage en loopt door tot juni 

2017. We gaven in 2016 ook regelmatig interviews aan studenten in het kader van een thesis of een paper.  

Voor sport waren er in 2016 maar liefst 26 studenten betrokken bij de werking in en rond de 

gevangenissen: 

- Howest (Sport en bewegen) - 1 student in het kader van het Europees project OKRA; 

- Vives (Torhout) - 1 student - bachelorproef rond ‘doelgroepen in de gevangenis’; 

- Arteveldehogeschool - 7 studenten - elk 30 uur sportbegeleiding; 

- Hogeschool Gent - 3 studenten - elk 30 uur sportbegeleiding;  

- Universiteit Gent - 1 student sportmanagement (2e master) - wielerwedstrijd Oudenaarde versus 

Gent; 

- Universiteit Gent - 1 student sportmanagement (1e master) - 40 uur (4 uur observatie - 32 uur 

lesgeven - 4 uur nevenactiviteiten) - loopt nog door in 2017; 

- Universiteit Gent - 1 student fysieke activiteit (2e master) - organisatie Olympische sportweek; 

- Vrije Universiteit Brussel - 3 studenten - ‘effect van een sportprogramma (tafeltennis)’, 

‘participatie in detentie’;  

- ROC Tilburg - 8 studenten (4 personen 2015-2016 en opnieuw 4 personen 2016-2017) in de 

gevangenissen van Merksplas en Turnhout.  

Onder begeleiding van De Rode Antraciet vzw gingen dit jaar 2 thesisstudenten van de Vrije Universiteit 

Brussel aan de slag met het thema ‘Participatie en gedetineerden’ (Strategisch Plan 2015-2020). De 

studenten ondernamen tot nu toe volgende acties: 

- literatuurstudie; 

- nationale bevraging rond bestaande participatievormen; 

- verwerking en evaluatie van de bevraging; 

- verschillende focusgroepen met betrokken actoren; 

- individuele interviews met betrokken actoren. 

De samenwerking met de studenten en de VUB kadert in het groter geheel van een Europees Project dat 

we in maart 2017 zullen aanvragen. 

Evaluatie 

Het werken met stagiairs is boeiend, maar tijdsintensief. Omdat er steeds meer vraag is naar 

stageplaatsen bij De Rode Antraciet vzw en we ook hier kwaliteit willen blijven bieden, is het nodig een 

duidelijker beleid uit te tekenen. In 2016 stond het stagebeleid op het programma. Helaas is dit een item 

dat we dienen door te schuiven naar 2017. 
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Freelancersbeleid 

Realisaties 2016 

We zetten vaak freelancers in voor bepaalde projecten en activiteiten, zowel voor sport als cultuur. Zo 

halen we bijkomende expertise en deskundigheid binnen en brengen we ook ‘zuurstof’ uit de samenleving 

binnen de muren. 

Sportwerk Vlaanderen blijft de grootste partner qua freelancers in de sport. Na een jarenlange 

samenwerking is dit een vertrouwde partner. Qua online facturatie en contracten moeten we jammer 

genoeg nog steeds vaststellen dat onze diverse werking moeilijk samengaat met de nieuwe manier van 

werken bij Sportwerk Vlaanderen (de sportfunctionaris beheert verschillende budgetten, met verschillende 

adressen, verschillende verantwoordingsvereisten …). Samen met hen bekijken we hoe we dit euvel van 

de baan kunnen helpen. Ondertussen zijn we financieel verplicht om te blijven zoeken naar andere 

manieren om lesgevers contractueel te ‘huisvesten’. 

Voor cultuur werkten we naar jaarlijkse gewoonte ook in 2016 regelmatig met freelancers zowel voor de 

begeleiding van zowel het structureel cultuuraanbod (zoals beeldende-kunstateliers, kooklessen, 

gitaarlessen) als tijdelijke projecten.  

Veel structurele partners, zoals Vormingplus, zetten ook freelance medewerkers en kunstenaars onder 

freelancestatuut in voor de begeleiding van culturele activiteiten voor gedetineerden, bijvoorbeeld voor het 

aanbod ‘Verhalen uit Marokko’ of binnen het Utopia-project in de Leuvense gevangenissen. De Rode 

Antraciet vzw leidt deze freelancers toe in onderlinge afspraak met Vormingplus en zorgt voor de nodige 

ondersteuning binnen de gevangenis.  

In de verdere uitbouw van persoonsgericht vormingswerk met externe aanbodverstrekkers 

experimenteerden we in 2016 ook met de inzet van freelance vakdeskundigen. Voorbeelden hiervan zijn 

de freelancers verbonden aan Touché vzw, VCOK vzw, Impuls vzw en het psychiatrisch centrum Sint 

Hiëronymus. Voor meer informatie over de inzet van freelancers, zie de verslaggeving rond de 

experimenten van cursuswerk in 1.1.3). 

Evaluatie 

Het werken met freelancers blijft een belangrijke meerwaarde voor onze organisatie. 

Vrijwilligersbeleid  

Realisaties 2016 

In 2016 maakten we een aanzienlijke sprong voorwaarts bij de uitbouw van onze vrijwilligerswerking. We 

trokken het aantal vrijwilligers op van 9 naar 23 actieve medewerkers. Deze groei maakte dat ons beleid 

hier en daar moest worden bijgesteld. Enkele voorbeelden: 

 Door de focus te verleggen van het centrale niveau naar de plaatselijke (verankerde) functionaris 

werd het mogelijk om de vrijwilligers lokaal beter op te volgen en te ondersteunen; 

 Binnen Horizon+ bepaalden we de verhouding tussen vrijwilligers en freelancers;  

 We evalueerden de mogelijkheden binnen het vrijwilligerswerk bij De Rode Antraciet vzw en 

deden aanpassingen waardoor het interessanter werd voor de individuele (potentiële) kandidaat. 
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Voor het eerst waren er meerdere vrijwilligers die hun weg vonden naar het sportaanbod van De Rode 

Antraciet vzw, anderen creëerden dan weer zelf mooie projecten zoals ‘Radio Begijnenstraat’ in de 

gevangenis van Antwerpen. Nog anderen zetten we in binnen concrete projecten en activiteiten zoals 

creatieve ateliers en voorleesverhalen. Op die manier zorgen de vrijwilligers voor een inhoudelijke 

meerwaarde binnen het aanbod van De Rode Antraciet vzw. 

Evaluatie 

Onze vrijwilligers bieden een meerwaarde: ze zijn, als onbetaalde medewerker, vertegenwoordigers van 

de betrokkenheid van de samenleving op gedetineerden. Vaak hebben ze ook een eigen inhoudelijke 

en/of methodische expertise. Ze brengen ‘zuurstof’ binnen de muren en verhalen van gedetineerden naar 

buiten. 

De vrijwilligers die bij De Rode Antraciet vzw aan de slag willen, worden tijdens een intakegesprek 

geselecteerd op basis van hun engagement en potentiële meerwaarde binnen de krijtlijnen van onze 

werking. Het opvolgtraject en de evaluatie garanderen een goede omkadering van de vrijwilligers.  
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Inleiding 

Elke mens maakt deel uit van de samenleving. 

In een gevangenis is dat niet vanzelfsprekend. 

De Rode Antraciet vzw werkt aan een maximale interactie 

tussen gevangenen en buitenwereld. 

Vanuit die drijfveer brengt De Rode Antraciet vzw 

een groepsaanbod van sport en cultuur 

in de gevangenissen van Vlaanderen en Brussel. 

Gevangenen krijgen hierdoor als mens de ruimte voor 

engagement, zelfontplooiing en sociale verbinding. 

De Rode Antraciet vzw realiseert dit aanbod 

voor en met gevangenen. 

Met een netwerk van partners brengt De Rode Antraciet vzw 

zuurstof van buiten de gevangenis naar binnen. 

En realisaties en verhalen uit de gevangenis naar buiten. 

De Rode Antraciet vzw zette 6 experimenten op die liepen van 1 januari 2015 tot eind september 2016. 

Doel van de experimenten was het geven van input aan een nieuwe invulling van de rol van De Rode 

Antraciet vzw in het faciliteren van vormingswerk voor gedetineerden en de vertaling daarvan in de 

krachtlijnen voor de nieuwe beleidsperiode (2017-2021).  

In afspraak met het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen situeerden de 

experimenten zich op deze 4 domeinen: 

- Organiseren en faciliteren van vormingswerk vanuit lokale verankering; 

- Inzetten op behoefte- of vraaggericht aanbod; 

- Vanuit expertise in context en doelgroep een keuze maken in wat De Rode Antraciet vzw zelf 

doet en wat ze uitbesteedt aan externe aanbodverstrekkers; 

- Externe aanbodverstrekkers voor vorming aan gedetineerden aantrekken. 

Dit eindverslag biedt een overzicht van de realisaties van de diverse experimenten binnen het afgesproken 

kader, de conclusies en de neerslag daarvan in het nieuwe meerjarenbeleidsplan. 
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1. Organiseren en faciliteren van cursuswerk vanuit 

verankering 

 
Een geslaagd vormingsaanbod is geënt op de lokale context van de gevangenis. De inhoud van het aanbod 

alsook de toeleiding en organisatie van een vormingsaanbod sluiten best zo goed mogelijk aan op het 

geheel van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in een specifieke gevangenis. We worden zo ook 

een duidelijker aanspreekpunt voor gedetineerden en personeel van de gevangenis. 

We experimenteerden op een directe wijze met verankering van een collega-cursusbegeleider door deze 

collega lokaal te verbinden aan 1 gevangenis als lid van het coördinatieteam van de Vlaamse 

Gemeenschap. Het experiment startte op in de gevangenis van Oudenaarde en later in de gevangenis van 

Antwerpen (de experimenten werden niet tot het einde van de voorziene looptijd verdergezet wegens 

zwangerschap van de collega’s).  

In dit experiment zochten de verankerde cursusbegeleiders een antwoord op volgende vragen:  

- Welke soorten vormingswerk sluiten aan op de huidige populatie en logistieke mogelijkheden van 

deze gevangenis?  

- In welke lopende trajecten kan vormingswerk een meerwaarde bieden?  

- Waaruit bestaat een goede toeleiding naar een gepast hulp- en dienstverleningsaanbod in deze 

gevangenis? 

- Welke rol kan ik daar als lokale collega in spelen?  

Evaluatie en besluit 

Ondanks de korte looptijd bevestigde het experiment ons aanvoelen dat fysieke aanwezigheid sterk 

bijdraagt tot een grotere lokale verbondenheid met het hulp- en dienstverleningsaanbod en justitie. Fysieke 

aanwezigheid en lokale betrokkenheid verhogen het zicht op lokale behoeften en mogelijkheden. Ook de 

andere experimenten, zoals het experiment rond strafbeleving en herstel en het experiment in Hasselt 

rond participatie en behoeftedetectie (waarbij het succes deels te verklaren valt door een grote fysieke 

aanwezigheid van de betrokken medewerker) bevestigden dat verankering bijdraagt tot een groter 

draagvlak voor ons aanbod. 

We beslisten mede op basis daarvan om in de toekomst alle medewerkers van De Rode Antraciet vzw 

lokaal te verankeren. De laatste verankeringen startten op in oktober 2016 en zijn ondertussen definitief 

sinds januari 2017 (= start nieuwe beleidsperiode).  

We investeren verder in het opvolgen van de verankerde collega’s en in het opmaken van een aangepast 

functieprofiel. 

 

In het nieuwe meerjarenbeleidsplan:  

OD 1.2. De cultuur- en sportfunctionarissen van De Rode Antraciet vzw zijn het aanspreekpunt 

cultuur en sport in elke gevangenis van Vlaanderen en Brussel. 

 De functionarissen van De Rode Antraciet vzw kennen het aanbod (cultuur, sport en ruimer) 
en de mogelijke aanbodverstrekkers in de regio. 
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 De functionarissen van De Rode Antraciet vzw zijn trekker bij de opmaak van de 
doelstellingen binnen hun domein cultuur en/of sport in de lokale gevangenissen. 

 De functionarissen van De Rode Antraciet vzw hebben een actieve stem op overleg waar 
cultuur en sport op de agenda staan. 

OD 2.4. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw werken vanuit een verankerde positie in 

elke Vlaamse en Brusselse gevangenis. 

 Elke functionaris van De Rode Antraciet vzw is gemiddeld 1 dag per week fysiek aanwezig in 
de gevangenis(sen) waar hij/zij verankerd is. De functionarissen werken via deze fysieke 
aanwezigheid aan een goede relatie met personeel, directie en andere Vlaamse partners. 

 De Rode Antraciet vzw verhoogt de inzet van de functionarissen in elke Vlaamse en Brusselse 
gevangenis naar 30% cultuur en 30% sport. 
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2. Inzetten op behoefte- of  vraaggericht aanbod 

Een geslaagd vormingsaanbod is een aanbod dat aansluit op de behoeften van gedetineerden. We zetten in 

op het ontwikkelen van een permanente behoeftedetectie met maximale betrokkenheid van gedetineerden.  

In dit experiment zochten we een antwoord op volgende vragen:  

- Welke vormingsbehoeften (en breder: cultuurbehoeften) leven er onder de doelgroep 

gedetineerden?  

- Hoe kunnen we door middel van gedetineerdenparticipatie blijvend (cultuur-)behoeften 

detecteren?  

- Hoe komen we op het spoor van lacunes in het aanbod zodat het nog beter aansluit op de reële 

behoeften van de gedetineerden?  

Een klassieke ‘bevraging’ van gedetineerden levert een eerder statisch beeld op en we bereiken hiermee 

zelden alle gedetineerden. We wilden dit dynamischer organiseren door het deel te laten uitmaken van de 

dagdagelijkse contacten tussen hulp- en dienstverleners en gedetineerden, tussen Penitentiair 

Bewakingsassistenten en gedetineerden en tussen gedetineerden onderling. 

We koppelden dit ook aan onze keuze, binnen het Strategisch Plan voor de Hulp- en Dienstverlening aan 

gedetineerden (2015-2020), in samenspraak met de overheid, aan de optie rond participatie van 

gedetineerden (zie verder). 

Experiment permanente behoeftedetectie door middel van participatie 

Het opzet van dit experiment was vierdelig: 

- Opstart van een bevraging bij het penitentiair bewakingspersoneel en gedetineerden. Daarnaast 

het organiseren van overleg met gedetineerden en penitentiair personeel; 

- Een inventarisatie van de do’s-and-dont’s bij toepassing elders van dit model van 

gedetineerdenparticipatie; 

- Een inventarisatie van de culturele en sportbehoeften van de gedetineerden in de gevangenis van 

Hasselt; 

- Een oplijsting van andere initiatieven van gedetineerdenparticipatie in de verschillende Vlaamse 

en Brusselse gevangenissen. 

We startten dit experiment in de gevangenis van Hasselt. Tijdens de operationaliseringsfase werd duidelijk 

dat - gezien de schaalgrootte van de gevangenis en wisselende dienstlijsten van het penitentiair personeel - 

best kon gefocust worden op een duidelijk afgebakende deelgroep van gedetineerden om, gezien de 

beperkte looptijd van het experiment, resultaat te boeken.  

In de gevangenis van Hasselt startte men met een ‘drugsvrije afdeling’ (DVA). De gedetineerdenpopulatie 

op de DVA is een duidelijk afgebakende, werkbare groep van 21 gedetineerden die omkaderd wordt door 

een groep min of meer ‘vaste’ penitentiair bewakingsassistenten (10), aangevuld met wisselende diensten 

(6). 

Het initiële vormings- en sportaanbod bestond uit:  

- enkele sessies ‘Communicatie’ (Basiseducatie); 

- drughulpverlening (Catharsis); 

- enkele ontspanningsactiviteiten (PBA); 

- basisaanbod fitness en sport. 
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Bij aanvang van het experiment werd al snel duidelijk dat er nood was aan een draagvlak voor de 

ontwikkeling van deze participatiemethode bij gevangenisdirectie, penitentiair assistenten (leidinggevenden 

van de penitentiair bewakingsassistenten) en penitentiair bewakingsassistenten om succes op slagen te 

garanderen. Een geslaagde methodiek om tot dynamische behoeftedetectie te komen, is een methodiek 

geënt op de lokale context en gedragen door zowel personeel als gedetineerden. Vanuit de 

succeservaringen binnen het experiment lokale verankering in de gevangenissen van Oudenaarde en 

Antwerpen, kozen we ervoor om ook de collega binnen dit experiment te verankeren in de gevangenis van 

Hasselt.  

Het beleidsteam tekende het kader uit waarbinnen het experiment kon plaatsvinden en er werd op 

regelmatige basis overlegd met de gevangenisdirectie en de penitentiair assistenten voor de uitrol van het 

stappenplan. Door de wekelijkse aanwezigheid in de gevangenis kon de collega ook met informele 

contacten penitentiair bewakingsassistenten informeren en enthousiasmeren om actief deel te nemen aan 

de testfase en continuering van de behoeftebevraging na afloop van het experiment. 

De collega-cursusbegeleider startte een gesprekscyclus op met een frequentie van 1x/14 dagen gedurende 

2 uur. Naast gedetineerden namen ook de mensen van het bewakingskader actief deel. Dankzij deze 

gesprekscyclus kwam men samen tot een inventaris van de culturele en sportbehoeften van de 

gedetineerden. Deze methode bood ook de kans om de gedetineerden voor te bereiden op een structureel 

gezamenlijk overleg met penitentiair bewakingsassistenten (PBA’s). 

De groep zal 2 keer per jaar worden samengebracht om te peilen naar de culturele en sportbehoeften. 

Maar dit instrument kan eveneens gebruikt worden door de andere actoren van de Vlaamse Gemeenschap 

voor informatieverzameling. 

Deze methodiek is het meest effectief indien gewerkt kan worden met relatief kleine subgroepen. Daarom 

is het belangrijk dat op elke afdeling (sectie) een vertrouwensfiguur (beambte) gerekruteerd wordt, die op 

regelmatige basis gesprekken kan hebben met de doelgroep. 

We voorzagen tijdens de zomer van 2016 een tweedaagse opleiding voor het (in overleg met de directie) 

geselecteerde bewakingspersoneel om hen handvatten aan te reiken waardoor ze gemakkelijker de noden 

en behoeften van de gedetineerden op het spoor komen. 

Kritische succesfactoren zijn: 

- opbouwen van een vertrouwensband met personeel en gedetineerden; 

- gedetineerden responsabiliseren; 

- samenwerking van actoren van de Vlaamse Gemeenschap met personeel van Justitie; 

- ‘trekkersrol’ van de vormingsagent; 

- selectie van vertrouwenspersonen; 

- aanwezigheid op de werkvloer (arbeidsintensief); 

- werken in kleinere groepen. 

Om de transfer te maken van dit model naar andere gevangenissen, is het belangrijk om de beginsituatie te 

evalueren: hoe groter het verloop, hoe moeilijker toepasbaar. 

Bestaande participatiepraktijken in kaart 

In de zomer van 2016 inventariseerden we alle participatiemethoden (formele en informele) die in de 

verschillende gevangenissen gebruikt worden via een bevraging van de collega’s sport- en 

cultuurfunctionarissen. Samen met de gegevens en bevindingen van het onderzoek ‘Inspraak en 

participatie van gedetineerden in de gevangenis van Gent - 2016’ van de VUB, werden ze vervolgens 
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getoetst op haalbaarheid en praktische bruikbaarheid op basis van onze ervaringen en opgebouwde 

knowhow in de gevangenis van Hasselt. 

Parallel met dit proces evolueerde ook de ‘participatiepraktijk’ op de werkvloer van de DVA, mede als 

gevolg van ons experiment. De good practices werden gemonitord en toegevoegd aan de inventaris van 

participatiemethoden.  

Zo werden onder meer twee bijeenkomsten georganiseerd voor alle beambten van de drugsvrije afdeling. 

Het personeel werd uitgenodigd om, samen met de directie, actief de visie van de afdeling te vertalen in 

een dagelijks beleid. Door deze ‘gedeelde verantwoordelijkheid’ verhoogde de participatiegraad van het 

personeel en het inzicht dat ook gedetineerden een deel van de verantwoordelijkheid dienen te dragen. Dit 

gaf aanleiding tot het oprichten van een ‘bewonersoverleg’: een periodiek overleg van enkele 

gedetineerden, samen met een penitentiair beambte van de sectie. Indien nodig en/of zinvol worden de 

gevangenisdirectie of hulp- en dienstverleners ad hoc uitgenodigd op het overleg. 

Evaluatie en besluit 

Het bewakingspersoneel staat dagelijks het dichtst bij de gedetineerden. Door hen een gedeelde 

verantwoordelijkheid te geven in de dagelijkse organisatie van de afdeling en het initiëren van een 

gestructureerde dialoog tussen gedetineerden en bewakingspersoneel, groeit een nieuwe participatiecultuur 

in de gevangenis die gesprek over noden en behoeften op regelmatige basis mogelijk maakt. De kracht van 

deze methode zit in de verzelfstandiging ervan bij de bewoners en het personeel op de afdeling.  

De inventaris van participatiemethodieken leverde een rijkdom aan best practices op. We kozen ervoor 

om niet te wachten tot het Europese project (zie meerjarenbeleidsplan, OD 4.5) om te starten met deze 

bevraging aangezien de gegevens ons ook binnen het Europese project een mooie voorsprong/ 

springplank kunnen bieden.  

 

In het nieuwe meerjarenbeleidsplan:  

OD 2.5. De Rode Antraciet vzw streeft naar een maximale participatie van de doelgroep aan het 

cultuur- en sportaanbod in elke Vlaamse en Brusselse gevangenis. 

 In 2017 zorgen de functionarissen voor een evenwicht tussen vraag- en aanbodgestuurde 
activiteiten, onder andere door het verzamelen van alle inhoudelijke vragen van gedetineerden 
en betrokken stakeholders in de gevangenissen, jaarlijks suggesties te doen voor vernieuwing of 
verandering in functie van een groter bereik …. 

 De functionarissen monitoren jaarlijks de evolutie in het aanbod op basis van een nulmeting in 
2017 (aantal uren aanbod, aantal potentiële plaatsen voor deelname en gemiddeld aantal 
deelnames). 

 We streven naar een verhoging van de deelname van gedetineerden; er is hierbij ook aandacht 
voor deeldoelgroepen. 

OD 2.2. Tegen 2021 zijn gedetineerden in alle gevangenissen actief betrokken bij de organisatie 

van ons cultuur- en sportaanbod. 

 De functionarissen van De Rode Antraciet vzw verzamelen en delen goede praktijken binnen 
alle gevangenissen. 

 De functionarissen van De Rode Antraciet vzw maken een overzicht van de betrokkenheid van 
gedetineerden bij de organisatie. 
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 De functionarissen van De Rode Antraciet vzw bepleiten de betrokkenheid van (minstens de 
stem van) gedetineerden bij de organisatie van het aanbod. 

 De functionarissen van De Rode Antraciet vzw stimuleren het ambassadeurschap van 
gedetineerden bij de toeleiding naar het cultuur- en sportaanbod in de gevangenis. 

 De functionarissen van De Rode Antraciet vzw zetten de talenten van gedetineerden in bij het 
organiseren en uitvoeren van evenementen. 

OD 4.5. De Rode Antraciet vzw is trekker binnen het Strategisch Plan (2015-2020) voor de 

doelstelling rond participatie.  

 De Rode Antraciet vzw dient een Europees project rond participatie in, samen met de VUB. 

 De Rode Antraciet vzw werkt samen met de VUB rond dat thema op nationaal niveau. 

 De Rode Antraciet vzw organiseert in 2018 een inspiratiedag rond het thema participatie. 

 In 2017 onderzoeken twee thesisstudenten van de VUB de resultaten van een bevraging rond 
participatievormen, uitgevoerd door De Rode Antraciet vzw in alle Vlaamse en Brusselse 
gevangenissen. 

 Waar mogelijk verhoogt De Rode Antraciet vzw binnen de eigen werking de participatie van 
gedetineerden aan de uitbouw, bekendmaking, ondersteuning en organisatie van het cultuur- en 
sportaanbod in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen.  

 De Rode Antraciet vzw sensibiliseert andere partners binnen de Hulp- en Dienstverlening aan 
gedetineerden (en justitie) door het thema participatie van gedetineerden te agenderen.  

 In juni 2017 ronden we het experiment rond participatie (gevangenis Hasselt) af. 
 

 

  



 
Eindverslag experimenten 
De Rode Antraciet vzw    8 

3. Vanuit expertise in context en doelgroep een keuze 

maken in wat De Rode Antraciet vzw zelf  doet en wat 

ze uitbesteedt aan externe aanbodverstrekkers 

De Rode Antraciet vzw maakte een selectie in inhouden die ze zelf blijft organiseren in cursusvorm en 

welke inhouden worden uitbesteed. Haar expertise in doelgroep en context is hierbij het gehanteerde 

criterium. 

Vragen die we daarbij wilden beantwoorden:  

- Welk vormingswerk bieden we zelf nog aan in de toekomst?  

- Wat is onze eigenheid in cursusgeven aan gedetineerden?   

- Hoe stel je die ter beschikking van externe aanbodverstrekkers?  

Dit experiment kreeg concreet vorm op twee manieren: 

Expertise: doelgroep en context 

We organiseerden een interne denkoefening waarbij we onze expertise helder definieerden op basis van 

enerzijds onze jarenlange eigen ervaring en anderzijds de kritische reflectie van betrokken externen (o.a. 

via gesprekken met deskundige externen, de ronde van de gevangenissen en provinciale 

stakeholdersbevragingen).  

Evaluatie en besluit 

Onze eigen expertise situeert zich in ervaring met het organiseren van activiteiten en evenementen in een 

specifieke (lokale) gevangeniscontext en het proces begeleiden van gedetineerden. We zijn expert in 

doelgroep en context, niet (per definitie) in de specifieke inhouden. Indien we samenwerken met externen 

bestaat onze opdracht erin om de juiste inhoud te brengen op maat van het specifieke publiek. Het 

coachen van externe vormingswerkers in deze toeleiding alsook het vertalen van bestaande inhoudelijke 

pakketten is een belangrijke rol voor De Rode Antraciet vzw. 

In het nieuwe meerjarenbeleidsplan:  

OD 2.6. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw treden in elke gevangenis van 

Vlaanderen en Brussel op als expert in gevangeniscontext en doelgroep. 

 De functionarissen van De Rode Antraciet vzw kennen de eigenheid van de populatie en de 
werking van de gevangenis. 

 De functionarissen van De Rode Antraciet vzw informeren, initiëren en ondersteunen externe 
partners vanuit de (lokale) expertise. 

 De functionarissen van De Rode Antraciet vzw hebben kennis van relevante wetenschappelijke 
informatie m.b.t. context, doelgroep en aanbod. 

 De functionarissen van De Rode Antraciet vzw hebben een overzicht van het aanbod, de 
mogelijkheden en gebruikte methodieken in de andere gevangenissen. 

 De functionarissen van De Rode Antraciet vzw adviseren de gevangenissen qua infrastructuur 
en accommodatie, in functie van de organisatie van een kwalitatief aanbod in de gevangenis.  
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Continuering inhoudelijke thema’s 

De tweede uitwerking gebeurde op niveau van inhoudelijke thema’s waar De Rode Antraciet vzw een 

sterke expertise in uitbouwde doorheen de afgelopen jaren: de ouder-kindrelatie + sociaal netwerk en re-

integratie/herstel.  

Vragen die we voor beide thema’s wilden beantwoorden:  

- Hoe kunnen sport en cultuur (en meer specifiek vormingswerk) inpikken in een 

detentietraject/op het versterken van de ouder-kindrelatie?  

- Welke vormings- en begeleidingsbehoeften in het kader van een goede integratie/versterking van 

de ouder-kindrelatie en het sociaal netwerk worden vandaag nog onvoldoende ingevuld?  

- Welke partners kunnen daarbij helpen?  

Ouder-kindrelatie  

Voor dit thema werkten we op verschillende sporen. Enerzijds de bestaande contacten met organisaties 

(die we zelf reeds hadden in het verleden) verder uitbouwen naar nieuw aanbod in detentie (VCOK, in 

project 'Ouders als onderzoekers' in Gent, CKG, individueel advies aan gedetineerde ouders als aanvulling 

op onze cursus ‘Vader/moeder zijn in detentie’ …). Anderzijds gingen we verder op zoek naar andere 

mogelijke organisaties en kanalen om een aanbod te doen op dit vlak. De waaier is breed: 

opvoedingswinkels, Huizen van het Kind, Expoo, Gezinsbond, Vormingplus. We legden contacten met 

diverse organisaties en met sommigen maakten we concrete afspraken (opvoedingswinkel Hoogstraten, 

Expoo, De Tuimel, VCOK, Huizen van het Kind, PRH …) zoals het deelnemen aan een cursus van De 

Rode Antraciet vzw, het uitwerken van een specifiek aanbod binnen de muren, het realiseren van 

vormingswerk in de gevangenis binnen hun bestaande werking, het delen van netwerk en kennis, 

toelichting aan elkaars medewerkers van werking en mogelijkheden, creatieve workshops voor ouders en 

kinderen, een workshop rond ouderschap of sociaal netwerk aan de hand van een bestaand spel (dat in 

2014 door studenten sociaal-cultureel werk werd ontwikkeld) met een ‘train de trainer’ voor vrijwilligers 

die deze workshop in de gevangenissen willen begeleiden … 

Evaluatie en besluit 

Het vormingsaanbod rond ouderschap en relaties in de buitenwereld is niet altijd aangepast aan de 

gevangeniscontext. Veel vormingsaanbod in de vrije samenleving richt zich op ouder-kindactiviteiten en 

minder op reflectie over jouw rol als ouder. Onze ervaring leert dat gedetineerden hier echter wel veel 

nood aan hebben. Externe partners voelen zich onzeker om met een groep gedetineerde ouders aan de 

slag te gaan omdat ze de specifieke context van ouderschap in detentie niet machtig zijn. De Rode 

Antraciet vzw organiseerde daarom twee ‘train de trainer’-trajecten, 1 voor De Tuimel in Antwerpen en  

1 voor VCOK in Gent, waarbij medewerkers/trainers van beide organisaties het persoonsgerichte 

vormingspakket ‘Vader en moeder zijn in detentie’ (dat De Rode Antraciet vzw zelf jarenlang gaf in de 

gevangenis) gaven aan gedetineerden samen met een cursusgever van ons (op locatie in de gevangenis). 

Beide organisaties kregen een uitgebreide voorbereiding, handleiding en cursusmap. Op hun beurt 

engageerden zij zich om jaarlijks minimaal 1 vorming te geven in de gevangenis van Antwerpen (De 

Tuimel) en een gevangenis in Oost-Vlaanderen (VCOK). Daarnaast werd in samenwerking met een 

freelancer van het VCOK ook een vorming uitgewerkt met de werkgroep directe sociale omgeving van de 

gevangenis van Beveren. Deze vorming werd een eerste maal uitgetest in november 2016 en positief 

geëvalueerd in december 2016.  
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De uitdaging blijft hoe we de aanpak van een pakket dat toegespitst is op de detentiecontext (en er dus op 

gericht is om vrijuit in vertrouwen over de eigen persoonlijke situatie, kinderen en problemen te spreken 

in groep) kunnen garanderen door afzonderlijke sprekers/modules, daar waar dit beter aansluit op de 

mogelijkheden van de gevangenis of behoeften van de gedetineerden. 

We stelden 1 collega aan als behartiger van elk inhoudelijk thema (aangezien het toch een gespecialiseerd 

thema is, deze expertise in onze organisatie momenteel erg geconcentreerd en vaak in opgebouwde 

praktijkervaringen zit en omwille van efficiëntie). 

We blijven investeren in het opvolgen van bestaande contacten, actief zoeken naar nieuwe 

aanbodverstrekkers, het vertalen van het aanbod naar de gevangenis, ondersteunende vorming voor 

externen en concrete realisaties met externe aanbieders. 

Strafbeleving en herstel 

Dit thema staat als doelstelling in het Strategisch plan voor Hulp- en Dienstverlening vermeld en krijgt 

ook bij De Rode Antraciet vzw expliciete aandacht. We vinden het belangrijk om ook vanuit De Rode 

Antraciet vzw (waaronder ook vormingswerk) de brug te leggen naar externe organisaties om de overgang 

van detentie naar het vrij gaan soepeler en met meer daadkracht en visie te ondersteunen. In diverse 

gevangenissen zijn degelijke experimenten lopende. We volgden deze experimenten op de voet en 

onderzochten hoe we samen een concreet aanbod kunnen uitwerken met toeleiding van externe relevante 

partners vanuit cultuur (en breder ook sport). 

Doel was dus een nieuwe cyclus samen te stellen, een inventarisatie/netwerk van sprekers uit te breiden. 

Er is geen pakket dat zomaar kant en klaar ligt om te laten geven door externen. Dit is net het 

gespecialiseerde cursusaanbod dat niet in de ‘buitenwereld’ voorhanden is (Hoe kijk ik naar mijn straf, een 

tweede kans? Leven op cel en meer ...). Wat we wel kunnen blijven aanbieden zijn inspirerende sprekers, 

hen voorbereiden op de context en richtlijnen uitwerken om tot boeiende sessies te komen, zodat dit 

thema levendig blijft. We kunnen ook de link leggen met andere projecten Binnen-Buiten zoals Rondom 

Prison, Café Prison enzovoort in samenwerking met onze lokale cultuur- en sportfunctionarissen. 

Een overzicht:  

 Oudergroepen bv. van drugsslachtoffers (via CGG’s): daar zijn al contacten gelegd (Kempen, 

Antwerpen en Oost-Vlaanderen) en hen laten getuigen in cursussen (al gebeurd in cursussen in 

Gent, Ruiselede, Merksplas, Oudenaarde). Familie van gedetineerden (oudergroepen) (Hasselt) 

kan ook. Telkens zijn dit zeer beklijvende ontmoetingen van mens tot mens, die de context 

overstijgen en een grote meerwaarde betekenen voor elk van de groepen (cursisten en ouders). 

 Ex-gedetineerden laten getuigen (voordien: 'Een geslaagde terugkeer'): er zijn nieuwe contacten 

gelegd en afspraken gemaakt voor gesprekssessies en muziektheater rond eigen detentieverleden 

(een mooie verbinding met een andere cultuurtak). Onze rol bestaat uit het coachen om er 

integere sessies van te maken, op tournee langs verschillende gevangenissen. Naar aanleiding van 

een cursus ‘Moeder zijn’ in Antwerpen zijn er 2 moeders die willen meewerken, getuigen, 

schrijven om lotgenoten te helpen eens ze vrij zijn. We houden contact. 

 Films rond herstel: er is een bestand van films en besprekingen (vanuit het aanbod van 

‘Slachtoffer in beeld - in detentie’ en uit ‘Herstelweken’). Dit kan door (onze ervaren) vrijwilligers 

of door mensen van Moderator begeleid worden. Deze films en besprekingen zullen ter 

beschikking staan van lokale cultuurfunctionarissen en dit aanbod kan op vraag georganiseerd 

worden in de gevangenissen.  
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 Pakket van ‘Justice et Démocratie’: we onderzochten wat de mogelijkheden zijn: selectie 

getuigenissen van genocide, eventueel slachtoffers-getuigen contacteren, sessie samenstellen en 

beschikbaar stellen. Dit is een hoogdrempelig aanbod op verschillende niveaus (het thema is 

zwaar - slachtoffers van genocide - en staat voor mensen in de gevangenis vaak ver af: gericht op 

eigen overleven, voelen zich zelf slachtoffer van het leven, de maatschappij, krijgen zelf weinig 

erkenning, slachtoffers aan de andere kant van de wereld …). De methodieken zijn gekend (spel 

rond conflicthantering, kringgesprek rond thema, getuigenis). Een mogelijkheid is een 

persoonlijke getuigenis, goed omkaderd in een hele dag, met een opbouw, voorbereiding, selectie 

van publiek … Dus ontmoeting van mens tot mens.  

We volgen dit ook mee op vanuit de opdracht voor de hele Hulp- en Dienstverlening inzake 

radicalisering (doelstelling in het Strategisch Plan). 

 Justitiehuizen betrekken: verschillende plaatselijke contacten werden gelegd (nog aftoetsen met 

CAW, welzijn, om dit op te nemen in hun aanbod). 

 Stappenplan naar een delict-vrije toekomst: basisschema is gemaakt (uitgetest in een cursus in 

Wortel, bleek aan te slaan en bood houvast en inzicht). Breder: aanmaak van tools die 

gedetineerden kunnen helpen, op basis van expertise en ervaring op dat gebied en samenwerken 

met CAW’s, hogescholen en universiteiten. Strikt genomen overstijgt dit cultuur, maar het is wel 

wezenlijk in detentie en een verantwoordelijkheid van alle partners, het noopt tot samenwerking 

en tussenschotten wegwerken tussen de domeinen. Op weg naar een individueel detentietraject 

kan dit een stap zijn. 

 Groep rond HERSTEL (Beveren): vertrekpunt was een gedetineerde die graag 

iets wilde doen rond herstel naar medegedetineerden en de samenleving breder. We coachen hem 

om zijn verhaal, zijn stappen naar herstel neer te schrijven. Doel is een bruikbaar, integer 

document, een tool die een eyeopener kan zijn voor anderen qua herstel. Verdere uitwerking 

moet nog uitgewerkt worden en organisch groeien (een werkboek? een verhaallijn voor een 

opvoering?).  

 Ik ‘Kom pas vrij’: update, medewerking en ter beschikking stellen. 

 Op Vrije voeten (Merksplas, onderwijs): er is kennisdeling gebeurd en het materiaal (plus 

methodieken) werd ons ter beschikking gesteld. Enerzijds is het nodig om veel praktische info te 

geven, anderzijds zit er ook een belangrijke attitude-component in. Multidisciplinair werken via 

laagdrempelige, soms speelse methodieken.  

Daarnaast werd ook verkend hoe vorming een meerwaarde zou kunnen zijn binnen het uitbouwen van 

detentietrajecten (experiment desistance). Zonder echt verankerd te zijn was dit echter zeer moeilijk te 

implementeren in een gevangenis (zie ook bladzijde 3). We onderzochten enkele mogelijkheden en deden 

het nodige studiewerk. Alle documenten, nota’s zijn ter beschikking gesteld intern en zullen ook aan 

geïnteresseerden (studenten en anderen) bezorgd worden. Er was ook een interne rondvraag die 

interessante informatie opleverde over alle diverse manieren waarop we bij De Rode Antraciet vzw al met 

desistance bezig zijn, zowel bij sport als cultuur. Ook werden aandachtspunten en valkuilen geformuleerd. 

Evaluatie en besluit 

Dankzij een overzichtelijke oplijsting van mogelijke samenwerkingspartners en sprekers die hun aanbod 

willen brengen in de gevangenissen, kunnen de cultuurfunctionarissen gericht een lezing of korte vorming 

organiseren of deze contacten aanreiken aan de collega’s van het lokale coördinatieteam.  
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Strafbeleving en herstel is een (te) breed thema om alleen door cultuur opgenomen te worden. Maar de 

aanzetten kunnen wel gegeven worden en er zijn enkele veelbelovende praktijken, zowel in binnen- als in 

buitenland. Het verdient nader onderzoek, tijd en energie, want voor een deel van de gedetineerden kan 

een dergelijk goed omkaderd initiatief een wezenlijk verschil uitmaken op een betere toekomst. Cultuur 

kan daaraan meewerken want cultuur bevestigt mensen in hun hele mens-zijn (waar het gevangeniswezen 

vooral op het dader-zijn, op de veiligheidsrisico’s focust).  

In het nieuwe meerjarenbeleidsplan: 

OD 1.1 De Rode Antraciet vzw realiseert een toegankelijk, kwalitatief en afgestemd 

groepsaanbod cultuur en sport in elke gevangenis van Vlaanderen en Brussel. 

 Het aanbod cultuur en sport is maximaal afgestemd op de lokale context per gevangenis en 
houdt rekening met de lokale behoeften. 

 De Rode Antraciet vzw realiseert een regulier cultuur- en sportaanbod en stuurt dit bij waar 
nodig. 

 De Rode Antraciet vzw zet actief in op de uitrol van nieuw aanbod, o.a. op basis van nieuwe 
trends. 

 De Rode Antraciet vzw investeert in gekwalificeerde begeleiders/lesgevers en hun verdere 
competentieontwikkeling in functie van een kwalitatieve dienstverlening op maat van de 
gevangeniscontext en doelgroep. 

 De Rode Antraciet vzw zet in op toegankelijk aanbod, voor o.a. bewegingsarmen en 
anderstaligen. 

 De Rode Antraciet vzw ondersteunt de werking van de gevangenisbibliotheken. 

 De Rode Antraciet vzw voert concrete acties uit om gezond en ethisch sporten te promoten. 

 De Rode Antraciet vzw zet in op kennisopbouw en competentiebevordering van gedetineerden 
via sport en cultuur.  

OD 1.3. Tegen 2021 heeft De Rode Antraciet vzw een actief bestand van mogelijkheden, partners, 

goede praktijken en kennis inzake een kwaliteitsvol groepsaanbod cultuur en sport in de 

gevangenissen. 

 De Rode Antraciet vzw start met de ontwikkeling van een actief databestand qua groepsaanbod 
cultuur en sport in detentiecontext. De bestaande databanken van sport en cultuur worden 
hierin geïntegreerd. De Rode Antraciet vzw formuleert hiertoe een stappenplan waarbij we de 
eerste stappen zetten in 2017.  

OD 1.4. De Rode Antraciet vzw zet in op integraal werken: (meer) aanbod op de brug tussen 

formeel en informeel leren. 

 De Rode Antraciet vzw werkt samen met de onderwijscoördinatoren in de lokale 
gevangenissen met het oog op gecombineerd (formeel en informeel) aanbod. 

 De Rode Antraciet vzw inventariseert, verkent en voert praktijken (uit onderwijs, cultuur en 
sport) uit die elkaar versterken. 

OD 2.6. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw treden in elke gevangenis van 

Vlaanderen en Brussel op als expert in gevangeniscontext en doelgroep. 

 De functionarissen van De Rode Antraciet vzw kennen de eigenheid van de populatie en de 
werking van de gevangenis. 
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 De functionarissen van De Rode Antraciet vzw informeren, initiëren en ondersteunen externe 
partners vanuit de (lokale) expertise. 

 De functionarissen van De Rode Antraciet vzw hebben kennis van relevante wetenschappelijke 
informatie m.b.t. context, doelgroep en aanbod. 

 De functionarissen van De Rode Antraciet vzw hebben een overzicht van het aanbod, de 
mogelijkheden en gebruikte methodieken in de andere gevangenissen. 

 De functionarissen van De Rode Antraciet vzw adviseren de gevangenissen qua infrastructuur 
en accommodatie, in functie van de organisatie van een kwalitatief aanbod in de gevangenis. 

OD 3.1. De Rode Antraciet vzw vergroot het draagvlak in de samenleving voor het werken met 

gedetineerden. 

 Met de ontwikkeling van een visie rond media(beleid), de start van een Facebookpagina, de 

vernieuwing van de nieuwsbrief … zet De Rode Antraciet vzw in op ruimere bekendmaking 

van onze werking buiten de muren. 

 De medewerkers van Rode Antraciet vzw sluiten aan op verschillende overlegmomenten met 

relevante externe actoren om het netwerk van partnerorganisaties uit te breiden (BZN, De 

Huizen …). 

 Via het delen van ervaringen en kennis vergroot De Rode Antraciet vzw (tijdens bv. lezingen 

en getuigenissen) het maatschappelijk draagvlak voor het cultuur- en sportaanbod aan 

gedetineerden. 

 De Rode Antraciet vzw organiseert gezamenlijke groepsactiviteiten voor vrije burgers en 

gedetineerden.  

OD 3.2. De Rode Antraciet vzw investeert in haar netwerk van (potentiële) partners. 

 De Rode Antraciet vzw ontwikkelt een gezamenlijke database (cultuur en sport), waarin iedere 

gekende en/of potentiële partner, praktijk en/of ervaring een plaats krijgt (zie ook OD 1.3). 

 De Rode Antraciet vzw brengt in 2017 een handboek ‘Cultuur in de gevangenis’ uit. 

 De Rode Antraciet vzw versterkt haar netwerk van partners o.a. door deel te nemen aan 

netwerkevents en overlegmomenten op verschillende niveaus in binnen- en buitenland. 

 De Rode Antraciet vzw organiseert een inspiratiedag rond cultuur in de gevangenis, voor alle 

medewerkers van de 27 Vormingplussen in Vlaanderen en Brussel. 

 De Rode Antraciet vzw deelt kennis en ervaring op het gebied van deeldoelgroepen door 

samen te werken met relevante actoren (De Tuimel, VAGGA, Buurtsport, Femma …). 

OD 3.3. De Rode Antraciet vzw werkt aan een duurzaam en professioneel vrijwilligersbeleid. 

 De Rode Antraciet vzw bevraagt de noden en behoeften van haar vrijwilligers. 

 De Rode Antraciet vzw ontwikkelt een toegankelijke database voor de vrijwilligers op de cloud. 

 De Rode Antraciet vzw organiseert een opleiding voor de vrijwilligers rond de werking van de 

cloud van De Rode Antraciet vzw. 

 De Rode Antraciet vzw organiseert gezamenlijke evenementen voor vrijwilligers en 

medewerkers. 

 De Rode Antraciet vzw evalueert de vrijwilligerswerking, waarbij de plaatselijke opvolging en 

begeleiding van de individuele vrijwilliger centraal staan. 

 De Rode Antraciet vzw blijft inzetten op de kwalitatieve uitbouw van de vrijwilligerswerking 

voor het cultuur- en sportaanbod in elke Vlaamse en Brusselse gevangenis, waarbij we focussen 

op het regionaal aantrekken van nieuwe vrijwilligers. 
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5. Externe aanbodverstrekkers voor vorming aan 

gedetineerden aantrekken 

De behoefte aan kwalitatief persoonsgericht en gemeenschapsvormend vormingsaanbod in de gevangenis 

is groot. We willen inzetten op een uitbreiding van het huidige aanbod (meer vormingen, bredere waaier 

aan inhoudelijk aanbod, bredere waaier aan methodieken) door de drempel voor externe 

aanbodverstrekkers actief te verlagen. We experimenteerden met de toeleiding van externe 

vormingswerkers en organisaties, brachten bestaande drempels in kaart en verkenden onze mogelijke rol 

in de toeleiding van externe partners. 

Vragen die we wilden beantwoorden:  

- Welke externe partners kunnen en willen potentieel een vormingsaanbod aanbieden aan 

gedetineerden?  

- Welke ondersteuning hebben zij nodig om hun aanbod af te stemmen op de doelgroep van 

gedetineerden en te organiseren binnen een detentiecontext?  

- Hoe kunnen we als domeinverantwoordelijke cultuur deze toeleiding verzorgen? 

We koppelden dit ook aan onze keuze, binnen het Strategisch Plan voor de Hulp- en Dienstverlening aan 

gedetineerden (2015-2020), in samenspraak met de overheid, aan de optie rond responsabilisering (zie 

verder). 

Dit experiment kreeg concreet vorm in deze trajecten: 

Ouder-kindrelatie 

Binnen dit thema werd een samenwerking uitgebouwd met het VCOK, gezinsbegeleidingscentrum De 

Tuimel en CKG Lentekind (zie eerder). 

Strafbeleving en herstel 

Ook binnen dit thema werden diverse samenwerkingen opgelijst, verkend en opgezet (zie eerder). 

Agressietraining 

Bij onze verkenning van het landschap omtrent ‘Agressietraining’ valt op dat er weinig gespecialiseerd 

groepsaanbod bestaat en financiering blijkt vaak een heikel punt. Toch slaagden we erin om een aantal 

waardevolle partners te vinden. 

In 2016 gaven we in samenwerking met vzw Touché een agressietraining in de gevangenis van Gent en 

tweemaal binnen het B.Leave-project van de gevangenis van Ruiselede. De samenwerking werd positief 

geëvalueerd. De vormingen zijn echter wel duur (600 euro per dag) en dus nagenoeg onbetaalbaar voor 

gevangenissen. Om die reden adviseerde De Rode Antraciet vzw vzw Touché om een project uit te 

werken samen met enkele culturele organisaties en dit project in te dienen als participatieproject 

kansengroepen op 1 augustus 2016. Het dossier werd niet weerhouden uit de selectie op basis van twee 

redenen: 

- Het project draagt onvoldoende bij vanuit cultureel opzicht (eerder welzijnsthematiek); 

- Het project overlapt met een opdracht toegekend aan De Rode Antraciet vzw (vormingswerk in 

de gevangenissen). 
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Vzw Touché is bereid om hun vormingen te blijven aanbieden in gevangenissen voor 3000 euro per 

vorming.  

Verder hadden we ook verkennende gesprekken met CGG VAGGA voor agressietrainingen in de 

gevangenis van Antwerpen. Een ‘train de trainer’ voor 12 personeelsleden wordt in het vooruitzicht 

gesteld (maart 2017).  

In samenwerking met vzw Impuls werd de vorming ‘Opkroppen of ontploffen’ voor de eerste maal 

georganiseerd in de gevangenis van Leuven Hulp. Deze zal jaarlijks aangeboden worden door Impuls vzw. 

Ten slotte gaf een freelance medewerker, psychomotorisch therapeut in de psychiatrie St. Hiëronymus in 

Sint-Niklaas, een impulscontrole-workshop in de gevangenissen van Dendermonde (2x) en Beveren (1x). 

Dit aanbod werd zeer positief, op maat en als betaalbaar geëvalueerd. 

Stress en sociale vaardigheden 

We namen contact met mogelijke aanbieders en gaven coaching en ondersteuning aan externen. Verder 

ontwikkelden we een aanbod samen met deze partners en verkenden we ook verdere mogelijkheden voor 

andere gevangenissen. 

De CM-workshop ‘Hoe fit ben jij?’ is een aantal keren herhaald in Leuven Hulp en Leuven Centraal. 

Binnenkort is een overleg gepland om te bekijken welk aanbod er vanuit CM verder nog voorzien kan 

worden in het Leuvense. 

Vanuit de positieve ervaringen in Leuven, zijn er contacten gekomen met andere CM-regio’s. In Brugge is 

‘Babymassage’ voor vrouwelijke gedetineerden gepland. In Antwerpen was CM eerst wel enthousiast, 

maar heeft zich daarna teruggetrokken wegens niet prioritair in hun werking. Vanuit de CM van Hasselt is 

er enthousiasme om een workshop aan te bieden binnen de gevangenis. Momenteel is er in de gevangenis 

van Hasselt helaas weinig ruimte om dit te organiseren. We bekijken of er iets mogelijk is voor de 

drugsvrije afdeling.  

Vanuit het netwerk van ELW zijn er twee actieve workshops doorgegaan in de Kempen. Daaruit volgde 

een overleg met andere collega’s uit dat netwerk om dit aanbod ook in andere gevangenissen mogelijk te 

maken. In het totaal vonden er 8 workshops plaats in verschillende gevangenissen.  

Vanuit onze eigen vorming rond stressreductie ontdekten we de kracht van TRE (Tension Release 

Exercises). Eén externe trainer ging vrijwillig tweemaal mee als co-begeleider in een eigen cursus van De 

Rode Antraciet vzw. Foto’s en citaten werden verzameld in een artikel gericht aan andere TRE-trainers. 

We spraken nieuwe trainers aan om hen te motiveren voor een workshop in de gevangenis. In Beveren 

vond eveneens een workshop plaats met een andere TRE-vrijwilliger. Er is ook een TRE-vrijwilliger voor 

de Brusselse gevangenissen. Gezien de situatie in de Brusselse gevangenis - reeds meer dan 1 jaar geen 

groepsaanbod mogelijk - konden we dit helaas niet plannen.  

De cultuurfunctionarissen gingen ook actief mee op zoek naar aanbod rond sociale vaardigheden en 

stress. Zo werd bij diverse Vormingplussen het bestaande aanbod hierrond verkend.  

Evaluatie en besluit 

De experimenten met externe aanbodverstrekkers zijn positief. De interesse en het engagement zijn groot, 

de nood aan goede ondersteuning ook. Dankzij deze experimenten leerden we ook veel bij over de noden 

en behoeften van externe aanbodverstrekkers, de nood aan praktische omkadering binnen de gevangenis 

en financiële mogelijkheden en moeilijkheden om een aanbod te kunnen realiseren.  
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In de toekomst hopen wij onze contacten met aanbodverstrekkers gestaag uit te bouwen voor een 

behoeftedekkend aanbod in alle Vlaamse en Brusselse gevangenissen. We zetten verder in op het 

aantrekken van partners met een zinvol aanbod rond stressreductie en agressie, ouderschap, relaties, 

sociale vaardigheden, herstel en bekijken mogelijke vormen van vormingsaanbod, ook met onze collega’s 

sport. 

De lokale cultuurfunctionaris en de lokale gevangenis vormen de beste basis van waaruit proactief nieuwe 

lokale vormingspartners worden aangetrokken. De cultuurfunctionaris kan hiertoe beroep doen op  

4 hulplijnen die werden uitgewerkt binnen de experimenten: 

 Een handleiding ‘Toeleiden’ waarin de cultuurfunctionaris inhoudelijk advies en praktische 

afspraken kan vinden rond het toeleiden van nieuwe partners; 

 Een bestand op de cloud met een informatiefiche per externe partner. Deze fiche bevat onder 

meer contactgegevens, inhoudelijke verduidelijking van het aanbod, prijsafspraken en de regio 

waarbinnen de partner bereid is aanbod te verstrekken; 

 Coaching op maat van externe lesgevers, partners en het afstemmen van de inhoud op context 

en doelgroep door collega’s met deze opdracht als overkoepelende taak; 

 Ondersteuning van themabehartigers (collega’s met dit als overkoepelende taak) in het op zoek 

gaan naar nieuwe interessante partners die aansluiten bij de noden en behoeften van de 

gevangenis en doelgroep. 

Onze rol bestaat uit het goed informeren en duidelijke afspraken maken met externe organisaties en 

individuen, hun aanbod afstemmen op de vragen van gevangenissen, de vormingswerkers goed briefen en 

coachen in hun ‘eerste stappen’ in de gevangenis en met de doelgroep en hen geleidelijk aan 

verzelfstandigen. Op hun vraag de inhoud mee afstemmen met realistische voorbeelden op maat van de 

doelgroep, het bekendmaken van het aanbod en werven van deelnemers, het evalueren en bijsturen van 

het aanbod tussentijds en nadien, het motiveren van partners om hun ervaringen en de feedback van 

deelnemers ook te delen en ter harte te nemen en het voorzien van een financiële hefboom voor het 

aanbod aan de externe aanbodverstrekker. Deze rol krijgt stilaan vorm met voorbeelden van hoe het moet 

en ook hoe het nog beter kan. De behoeften zijn zeer verschillend naar soort aanbod, gevangenis en 

aanbodverstrekker. Op maat werken blijft de boodschap. 

Extern vormingsaanbod is door de band te duur voor gevangenissen. Samen zoeken naar extra middelen, 

het aanbod aanpassen in vorm en inhoud naar wat financieel wel mogelijk is en organisaties sensibiliseren 

om eigen werkingsmiddelen in te zetten voor de doelgroep van gedetineerden is van cruciaal belang. De 

Rode Antraciet vzw engageert zich daarom ook in de nieuwe beleidsperiode om actief in te zetten op het 

betaalbaar maken van extern vormingsaanbod.  

Het merendeel van de externe vormingspartners heeft (althans bij de start) een voorkeur om in één 

gevangenis of binnen één bepaalde regio een aanbod te verstrekken. Dit maakt van landelijke partners in 

de praktijk lokale partners. De vraag wie dan de beste eerste contactpersoon is voor deze organisatie 

kwam daardoor meermaals op tafel te liggen: de lokale cultuurfunctionaris of toch een overkoepelende 

netwerker (in het kader van een ondersteunende opdracht)? 

Naast deze experimenten werd door het team cursusaanbod ook nagedacht over enkele basisvragen die de 

experimenten en de nieuwe koers oproepen:  

- Wat is onze eigen expertise?  

- Hoe vullen we onze nieuwe rol in zodat we nog steeds een meerwaarde kunnen betekenen voor 

de gevangenissen en externe partners?  

- Wat hebben externen precies nodig en hoe bieden we ze dat?  
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- Wat is ons ‘terrein’ en waar leggen we de grenzen?  

- Hoe doe je aan kwaliteitsbewaking?  

- Hoe stimuleer je externen en hoe zorg je voor een financieel haalbaar aanbod?  

Deze vragen overstegen vaak de lokale concrete experimenten, maar de antwoorden erop werden tegelijk 

ook door de lokale experimenten gevoed.  

Onze conclusies hierbij: 

 Externe inzet kan zeer divers zijn: van gesubsidieerde organisaties tot freelancers, vrijwilligers, 

gastsprekers, vrije burgers tot studenten. 

 Wij zijn expert in doelgroep en context, externen zijn expert in de inhoud. Het gaat erom een 

goede balans te creëren tussen de juiste inhoud te brengen op maat van het juiste publiek (met 

vaak complexe achtergrond, anderstaligheid …). 

 Zowel gevangenissen als externe partners zijn bezorgd over de financiering van het aanbod: 

steunfondsen zijn beperkt en justitie zal nog verder besparen, subsidies van externe partners zijn 

ook vaak niet alles dekkend. We zoeken naar een goede balans waarbij De Rode Antraciet vzw 

ook een deel van de kosten draagt en op die manier in samenwerking met justitie en de externe 

partner een financiële hefboom creëert. We zetten in op sensibilisering van partners om eigen 

werkingsmiddelen in te zetten voor de doelgroep van gedetineerden en hierdoor de prijs van hun 

aanbod te verlagen voor de gevangenissen. We ondersteunen organisaties in het zoeken naar extra 

middelen. 

 We zijn vragende partij voor duurzame engagementen, het inwerken van externen kost veel tijd 

en inzet van eigen medewerkers en andere medewerkers in de gevangenis. 

 In de buitenwereld is veel inhoudelijke expertise aanwezig, maar deze vraagt toch ook om een 

vertaling naar de doelgroep en context. Zowel coaching van externe vormingswerkers als het mee 

bekijken van inhoudelijke pakketten blijven een belangrijke taak voor ons. 

 Het is belangrijk om succesvolle en minder succesvolle samenwerkingen en experimenten goed te 

documenteren als gebruiksaanwijzing voor de verdere vormgeving van onze rol als toeleider en 

ondersteuner. 

 De Rode Antraciet vzw is gekend als een ‘sterk merk in persoonsgerichte vorming’ bij 

gedetineerden, we willen externen ook mee laten surfen op deze drempelverlaging. 

 Thema’s waar aanbod rond mogelijk is en ook behoefte aan is, zijn legio. Hoe bakenen we onze 

rol hierin af? Het betrekken van externen rond thema’s biedt ook kansen om andere partners 

binnen de Vlaamse gemeenschap mee te responsabiliseren (bijvoorbeeld rond het thema 

seksualiteit en het thema agressie) en individueel aanbod te koppelen aan groepsaanbod. 

 De diverse experimenten maar ook de ondertussen opgestarte werking van cultuurfunctionarissen 

geven belangrijke feedback om bij te sturen. 

 Een belangrijke vaststelling vanuit het experiment met de externen is dat de werking met externe 

lesgevers een andere opvolging vraagt dan de vroegere vanuit ons eigen cursuswerk. Tot nu toe 

zijn we soms nog te weinig ‘klantvriendelijk’ naar externe enthousiastelingen: het duurt lang 

vooraleer ze reactie krijgen of er ook concrete acties uit voortvloeien. Er is nog te weinig 

duidelijkheid wie op welke manier opvolgt (Wie houdt de overzichtslijn? Wie neemt contact op 

voor de concrete gevangenis? Wie houdt wie op de hoogte van de stand van zaken? Wat als er 

geen reactie komt: is dat omdat het aanbod voor geen enkele gevangenis interessant is, of omdat 
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het aanbod uit het oog werd verloren? … En wie communiceert dit dan terug naar de externen?). 

Hierrond werden in december 2016 afspraken gemaakt en op papier gezet in de handleiding 

toeleiding. 

 We moeten ons meer profileren als de ‘brug’ tussen binnen en buiten. Een soort 

‘onthaalbrochure’ voor andere organisaties met basisinformatie over doelgroep en context. Deze 

informatie moet zeker ook op de website. In 2017 wordt deze brochure op de website 

gepubliceerd. 
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6. Handleiding toeleiden van externe cursusaanbieders 

Op basis van deze experimenten besloten we (zie Voortgangsrapport 2015-2016) om een draaiboek (later 

benoemd tot handleiding ‘Toeleiden’) samen te stellen dat het toeleiden van externe partners naar een 

cursusaanbod in de gevangenis structureert. Dit intern document biedt de collega's duidelijke richtlijnen en 

afspraken wanneer zij op zoek gaan naar en in gesprek gaan met organisaties of onafhankelijke 

cursusgevers. Aan de hand van voorbeelden van succesvolle en minder succesvolle samenwerkingen 

wordt in het draaiboek ook duidelijk wat de ingrediënten zijn van een goed partnerschap en hoe we 

daartoe kunnen komen. 

De handleiding werd voorgesteld aan alle collega’s, ook sportfunctionarissen, binnen de organisatie op de 

teamdag van 28 november 2016. In 2017 onderzoeken we samen of dit document verder kan worden 

uitgewerkt als een bruikbare gids voor alle functionarissen. 

We geven alvast de negen gouden tips mee die het inhoudelijk luik van de handleiding uitmaken. 

9 GOUDEN TIPS VOOR HET TOELEIDEN VAN EXTERNE AANBODVERSTREKKERS 

GA VOOR WIN-WIN 

De beste samenwerkingen zijn die waarbij een win-winsituatie wordt gecreëerd. Op zoek gaan naar het 

voordeel of de winst voor de externe partner loont. 

HOU HET BETAALBAAR 

De budgetten zijn beperkt en op is op. Zorg er dus voor dat de inzet van de middelen in verhouding staat 

tot de kwaliteit van het aanbod, het aantal gedetineerden dat je bereikt en de vragen, noden en behoeften 

in de gevangenis. Stel bij voorkeur een verdeelsleutel samen waarbij de verschillende partners een duit in 

het zakje doen. Ga zo nodig op zoek naar andere financieringsmogelijkheden (projectmiddelen, subsidies, 

hefbomen). 

DRAAG ZORG VOOR DE PARTNER 

Zet eerder in op de structurele en duurzame samenwerking met 1 beloftevolle partner, dan op het 

opsporen en toeleiden van 10 nieuwe organisaties. Kies de partners waarmee je een nieuwe samenwerking 

wil opzetten met zorg en investeer in een goed contact met de bestaande aanbodverstrekkers. Dat houdt 

onder meer in dat je duidelijke afspraken maakt, zorgt voor een snelle en heldere communicatie en tijd 

maakt voor persoonlijk contact. 

LIEVER PROACTIEF DAN REACTIEF 

Contacten met organisaties en freelancers die zich spontaan aanbieden of toevallig je pad kruisen, kunnen 

leiden tot boeiende samenwerkingen. Toch is het van belang ook gericht op zoek te gaan naar nieuwe 

partners. Vertrek vanuit een concrete vraag uit de gevangenis en ga op zoek naar een aanbod dat het best 

aan die vraag beantwoordt. 

ACT LOCAL, THINK GLOBAL 

De makkelijkste samenwerkingen zijn die met lokale partners. Ze zijn goedkoper en helpen om het 

draagvlak in de eigen stad/gemeente en regio te vergroten, waardoor ook andere lokale organisaties sneller 
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de stap zullen zetten om samen te werken. Hou je collega's in de regio op de hoogte van interessant 

aanbod. Spreek af met je regioteam of een ander bovenlokaal overlegplatform. 

GA VOOR DUURZAAM 

Kijk verder dan het eerste project. Heb aandacht voor de mogelijkheden om een meer langdurige 

samenwerking op te zetten. Duurzame partnerschappen lukken het best met organisaties, omdat die niet 

afhangen van het engagement van 1 persoon. 

WERK OP MAAT 

Uitgangspunt blijft de behoefte van de gedetineerden. Ga met potentiële partners het gesprek aan en kijk 

of een bestaand aanbod vertaald kan worden naar de detentiecontext. Spoor de partner aan om actief mee 

te werken aan de uitwerking van dat aanbod in de gevangenis. Maak liever samen de vertaalslag dan te 

kiezen voor een copy-paste. 

BLIJF RELEVANT 

Een aanbod dat buiten de muren aantrekkelijk is, is dat niet noodzakelijk erbinnen. Verzet geen bergen 

om wat in jouw ogen een droomactiviteit is naar de gevangenis te halen vóór je weet of er daar wel iemand 

op zit te wachten. 

RESPONSABILISEER 

Organisaties die sportieve en culturele activiteiten aanbieden in de samenleving, doen dat voor alle leden 

van die samenleving, ook degenen die tijdelijk in de gevangenis zitten. Spreek mogelijke partners aan op 

hun verantwoordelijkheid om ook voor deze kansengroep hun opdracht te vervullen.  

 

In het nieuwe meerjarenbeleidsplan:  

OD 3.2. De Rode Antraciet vzw investeert in haar netwerk van (potentiële) partners. 

OD 3.3. De Rode Antraciet vzw werkt aan een duurzaam en professioneel vrijwilligersbeleid. 

OD 4.6. De Rode Antraciet vzw is trekker binnen het Strategisch Plan (2015-2020) voor de 

doelstelling rond responsabilisering.  

OD 1.1. De Rode Antraciet vzw realiseert een toegankelijk, kwalitatief en afgestemd 

groepsaanbod cultuur en sport in elke gevangenis van Vlaanderen en Brussel. 

OD 1.3. Tegen 2021 heeft De Rode Antraciet vzw een actief bestand van mogelijkheden, partners, 

goede praktijken en kennis inzake een kwaliteitsvol groepsaanbod cultuur en sport in de 

gevangenissen.  

OD 2.6. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw treden in elke gevangenis van 

Vlaanderen en Brussel op als expert in gevangeniscontext en doelgroep. 
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Strategische doelstelling 1  

De Rode Antraciet vzw realiseert een groepsaanbod cultuur en sport in elke gevangenis 

van Vlaanderen en Brussel. 

OD 1.1. De Rode Antraciet vzw realiseert een toegankelijk, kwalitatief en afgestemd groepsaanbod 

cultuur en sport in elke gevangenis van Vlaanderen en Brussel. 

 Het aanbod cultuur en sport is maximaal afgestemd op de lokale context per gevangenis en houdt 

rekening met de lokale behoeften. 

 De Rode Antraciet vzw realiseert een regulier cultuur- en sportaanbod en stuurt dit bij waar 

nodig.  

 De Rode Antraciet vzw zet actief in op de uitrol van nieuw aanbod, o.a. op basis van nieuwe 

trends. 

 De Rode Antraciet vzw investeert in gekwalificeerde begeleiders/lesgevers en hun verdere 

competentieontwikkeling in functie van een kwalitatieve dienstverlening op maat van de 

gevangeniscontext en doelgroep. 

 De Rode Antraciet vzw zet in op toegankelijk aanbod, voor o.a. bewegingsarmen en 

anderstaligen. 

 De Rode Antraciet vzw ondersteunt mee de werking van de gevangenisbibliotheken, o.a. via het 

organiseren van collegagroepen. 

 De Rode Antraciet vzw voert concrete acties uit om gezond en ethisch sporten te promoten. 

 De Rode Antraciet vzw zet in op kennisopbouw en competentiebevordering van gedetineerden 

via sport en cultuur. 

OD 1.2. De cultuur- en sportfunctionarissen van De Rode Antraciet vzw zijn het aanspreekpunt 

voor cultuur en sport in elke gevangenis van Vlaanderen en Brussel. 

 De functionarissen van De Rode Antraciet vzw kennen het aanbod (cultuur, sport en ruimer) en 

de mogelijke aanbodverstrekkers in de regio. 

 De functionarissen van De Rode Antraciet vzw zijn trekker bij de opmaak van de doelstellingen 
binnen hun domein cultuur en/of sport in de lokale gevangenissen. 

 De functionarissen van De Rode Antraciet vzw hebben een actieve stem op overleg waar cultuur 
en sport op de agenda staan.  

OD 1.3. Tegen 2021 heeft De Rode Antraciet vzw een actief bestand van mogelijkheden, partners, 

goede praktijken en kennis inzake een kwaliteitsvol groepsaanbod cultuur en sport in de 

gevangenissen. 

 In 2017 start De Rode Antraciet vzw met de ontwikkeling van een actief databestand qua 

groepsaanbod cultuur en sport in detentiecontext. De bestaande databanken van cultuur en sport 

worden hierin geïntegreerd. De Rode Antraciet vzw formuleert hiertoe een stappenplan waarbij 

de eerste stappen ook worden gezet in 2017. 
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OD 1.4. De Rode Antraciet vzw zet in op integraal werken: (meer) aanbod op de brug tussen 

formeel en informeel leren. 

 De Rode Antraciet vzw werkt samen met de onderwijscoördinatoren in de lokale gevangenissen 

met het oog op gecombineerd (formeel en informeel) aanbod. 

 De Rode Antraciet vzw inventariseert, verkent en voert praktijken (uit onderwijs, cultuur en 

sport) uit die elkaar versterken. 
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Strategische doelstelling 2  

De Rode Antraciet vzw werkt aan een draagvlak voor haar werking in elke gevangenis van 

Vlaanderen en Brussel. 

OD 2.1. De Rode Antraciet vzw investeert in een goede samenwerking met het personeel en de 

gedetineerden met het oog op de realisatie van een cultuur- en sportaanbod. 

 In 2017 kent het personeel van justitie het lokale cultuur- en sportaanbod en heeft het een beter 

begrip van het belang ervan. 

 In 2017 stimuleren de functionarissen van De Rode Antraciet vzw de betrokkenheid van het 

gevangenispersoneel, bijvoorbeeld door hen uit te nodigen op de relevante fora die het aanbod en 

de organisatie behandelen. 

 In 2017 zijn er duidelijke afspraken met alle betrokken actoren (personeel gevangenis, personeel 

Hulp- en Dienstverlening, gedetineerden …) die meewerken aan de organisatie van het aanbod. 

 In 2017 communiceren de functionarissen van De Rode Antraciet vzw constructief en 

transparant in de gevangenissen. Hiertoe gebruiken zij de geëigende informatie- en 

communicatiekanalen en doen zij waar mogelijk suggesties ter verbetering. 

 In 2017 evalueren de functionarissen van De Rode Antraciet vzw het aanbod met het oog op een 

betere afstemming van context en doelgroep. Hierbij bevragen zij de verschillende betrokken 

perspectieven (gedetineerden, lesgevers, betrokken personeel …). 

 In 2017 bestendigen en verdiepen de functionarissen van De Rode Antraciet vzw het draagvlak in 

de gevangenis door zich bijvoorbeeld sporadisch ook voor domein-overschrijdende initiatieven in 

te zetten. 

OD 2.2. Tegen 2021 zijn gedetineerden in alle gevangenissen actief betrokken bij de organisatie 

van ons cultuur- en sportaanbod. 

 In 2017 verzamelen en delen de functionarissen van De Rode Antraciet vzw goede praktijken 

binnen alle gevangenissen. 

 In 2017 maken de functionarissen van De Rode Antraciet vzw een overzicht van de 

betrokkenheid van gedetineerden bij de organisatie, op deze manier brengen zij de evolutie op 

lange termijn in kaart.  

 De functionarissen van De Rode Antraciet vzw bepleiten de betrokkenheid van (minstens de 

stem van) gedetineerden bij de organisatie van het aanbod. 

 In 2017 stimuleren de functionarissen van De Rode Antraciet vzw het ambassadeurschap van 

gedetineerden bij de toeleiding naar het cultuur- en sportaanbod in de gevangenis. 

 In 2017 zetten de functionarissen van De Rode Antraciet vzw de talenten van gedetineerden in bij 

het organiseren en uitvoeren van evenementen. 

OD 2.3. Tegen 2021 realiseert De Rode Antraciet vzw in elke gevangenis 1 activiteit per jaar 

waaraan ook het personeel van de gevangenis kan deelnemen. 

 In 2017 promoten de functionarissen van De Rode Antraciet vzw de deelname van personeel aan 

activiteiten en evenementen, hetzij samen met de gedetineerden hetzij apart. Zo creëren de 

functionarissen gelijklopende ervaringen bij beide groepen die kunnen leiden tot een verbeterde 
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relatie met gedetineerden en/of een beter inzicht in het belang van cultuur en sport voor 

gedetineerden. 

 In 2017 gaan de functionarissen van De Rode Antraciet vzw na welke activiteiten er reeds bestaan 

voor het gevangenispersoneel en proberen hierbij aansluiting te vinden met een dimensie van 

cultuur en/of sport.  

OD 2.4. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw werken vanuit een verankerde positie in 

elke Vlaamse en Brusselse gevangenis. 

 In 2017 is elke functionaris van De Rode Antraciet vzw gemiddeld 1 dag per week aanwezig in de 

gevangenis(sen) waar zij/hij verankerd is. De functionarissen werken via deze fysieke 

aanwezigheid aan een goede relatie met personeel, directie en andere Vlaamse partners.  

 Vanaf 2017 verhoogt De Rode Antraciet vzw de inzet van de cultuurfunctionaris én 

sportfunctionaris voor elke gevangenis van Vlaanderen en Brussel naar een percentage van 30% 

voltijds equivalent. 

OD 2.5. De Rode Antraciet vzw streeft naar een maximale participatie van de doelgroep aan het 

cultuur- en sportaanbod in elke Vlaamse en Brusselse gevangenis. 

 In 2017 zorgen de functionarissen van De Rode Antraciet vzw voor een evenwicht tussen vraag- 

en aanbodgestuurde activiteiten, onder andere door het verzamelen van alle inhoudelijke vragen 

van gedetineerden en betrokken stakeholders in de gevangenissen, jaarlijks suggesties te doen 

voor vernieuwing of verandering … 

 De functionarissen van De Rode Antraciet vzw monitoren jaarlijks de evolutie in het aanbod op 

basis van een nulmeting in 2017 (aantal uren aanbod, aantal potentiële plaatsen voor deelname en 

gemiddeld aantal deelnames). 

 De Rode Antraciet vzw streeft naar een verhoging van de deelname van gedetineerden; er is 

hierbij ook aandacht voor deeldoelgroepen. 

OD 2.6. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw treden in elke gevangenis van Vlaanderen 

en Brussel op als expert in gevangeniscontext en doelgroep. 

 De functionarissen van De Rode Antraciet vzw kennen de eigenheid van de populatie en de 

werking van de gevangenis. 

 De functionarissen van De Rode Antraciet vzw informeren, initiëren en ondersteunen externe 

partners vanuit de (lokale) expertise.  

 De functionarissen van De Rode Antraciet vzw hebben kennis van relevante wetenschappelijke 

informatie m.b.t. context, doelgroep en aanbod.  

 De functionarissen van De Rode Antraciet vzw hebben een overzicht van het aanbod, de 

mogelijkheden en gebruikte methodieken in de andere gevangenissen. 

 De functionarissen van De Rode Antraciet vzw adviseren de gevangenissen qua infrastructuur en 

accommodatie, in functie van de organisatie van een kwalitatief aanbod in de gevangenis. 
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Strategische doelstelling 3 

De Rode Antraciet vzw investeert in de responsabilisering van de samenleving ten aanzien 

van een cultureel en sportief aanbod voor gedetineerden. 

OD 3.1. De Rode Antraciet vzw vergroot het draagvlak in de samenleving voor het werken met 

gedetineerden. 

 De Rode Antraciet vzw zet in 2017 in op ruimere bekendmaking van haar werking buiten de 

muren, via o.a. de ontwikkeling van een visie rond media(beleid), de start van een 

Facebookpagina, de vernieuwing van de nieuwsbrief …. 

 De medewerkers van De Rode Antraciet vzw sluiten in 2017 aan op verschillende 

overlegmomenten met relevante externe actoren (BZN, De Huizen …). 

 Via het delen van ervaringen en kennis (tijdens bv. lezingen en getuigenissen) vergroot De Rode 

Antraciet vzw het maatschappelijk draagvlak voor het cultuur- en sportaanbod aan gedetineerden. 

 In 2017 organiseert De Rode Antraciet vzw gezamenlijke groepsactiviteiten voor vrije burgers en 

gedetineerden. Activiteiten zoals bv. Café Prison worden verder ontwikkeld en uitgebreid. 

OD 3.2. De Rode Antraciet vzw investeert in haar netwerk van (potentiële) partners. 

 De Rode Antraciet vzw ontwikkelt een gezamenlijke databank (cultuur en sport), waarin iedere 

gekende en/of potentiële partner, praktijk en/of ervaring een plaats krijgt (zie ook OD 1.3). 

 De Rode Antraciet vzw brengt in 2017 een handboek ‘Cultuur in de gevangenis’ uit. 

 De Rode Antraciet vzw versterkt in 2017 haar netwerk van partners o.a. door deel te nemen aan 

netwerkevents en overlegmomenten op verschillende niveaus in binnen- en buitenland. 

 De Rode Antraciet vzw organiseert een inspiratiedag rond cultuur in de gevangenis, voor alle 

medewerkers van de 27 Vormingplussen in Vlaanderen en Brussel. 

 De Rode Antraciet vzw deelt in 2017 kennis en ervaring op het gebied van deeldoelgroepen door 

samen te werken met relevante actoren (De Tuimel, VAGGA, Buurtsport, Femma …). 

OD 3.3. De Rode Antraciet vzw werkt aan een duurzaam en professioneel vrijwilligersbeleid. 

 In 2017 bevraagt De Rode Antraciet vzw de noden en behoeften van haar vrijwilligers. 

 De Rode Antraciet vzw ontwikkelt in 2017 een toegankelijke databank voor de vrijwilligers op de 

cloud van De Rode Antraciet vzw. 

 De Rode Antraciet vzw organiseert in 2017 een opleiding voor de vrijwilligers rond de werking 

van de cloud van De Rode Antraciet vzw.  

 De Rode Antraciet vzw organiseert in 2017 een gezamenlijk evenement voor vrijwilligers en 

medewerkers. 

 De Rode Antraciet vzw evalueert in 2017 haar vrijwilligerswerking, waarbij de plaatselijke 

opvolging en begeleiding van de individuele vrijwilliger centraal staan. 

 De Rode Antraciet vzw blijft inzetten op de kwalitatieve uitbouw van de vrijwilligerswerking voor 

het cultuur- en sportaanbod in elke Vlaamse en Brusselse gevangenis en focust daarbij ook op het 

regionaal aantrekken van nieuwe vrijwilligers. 
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Strategische doelstelling 4  

De Rode Antraciet vzw ondersteunt het beleid van de Vlaamse overheid voor de Hulp- en 

Dienstverlening aan gedetineerden en voert het mee uit. 

OD 4.1. De Rode Antraciet vzw participeert constructief aan het overleg op Vlaams niveau inzake 

de Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden. 

 De Rode Antraciet vzw neemt in 2017 constructief deel aan de vergaderingen van de Gemengde 

Commissie, aan de voorbereiding van de agendapunten en het aanbrengen van eigen, 

gedocumenteerde en voorbereide agendapunten. 

 De Rode Antraciet vzw neemt in 2017 constructief deel aan de werkzaamheden van de 

Voorbereidende Werkgroep van de Gemengde Commissie. 

 De Rode Antraciet vzw neemt in 2017 deel aan de permanente werkgroepen (zoals WEVO). 

 De Rode Antraciet vzw neemt in 2017 deel aan de ad-hocwerkgroepen (zoals GOS 2.0) die 

voortkomen uit de werkzaamheden van de Gemengde Commissie. 

 De Rode Antraciet vzw informeert de actoren van de Hulp- en Dienstverlening aan 

gedetineerden (Overleg met Justitie, inbreng Bovenlokale werkgroep, actoren Vlaamse 

gemeenschap) over belangrijke elementen van haar werking.  

 De Rode Antraciet vzw is constructief aanwezig op ander overleg op Vlaams niveau met 

relevantie voor de Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden. 

OD 4.2. De Rode Antraciet vzw participeert constructief aan het lokaal overleg inzake de Hulp- en 

Dienstverlening aan gedetineerden. 

 De functionarissen van De Rode Antraciet vzw nemen in 2017 deel aan de lokale (decretale) 

overlegorganen zoals beleidsteam en coördinatieteam.  

 De functionarissen van De Rode Antraciet vzw hebben in alle Vlaamse en Brusselse 

gevangenissen een inbreng in de opmaak, uitvoering of evaluatie van de lokale actieplannen en 

garanderen daarbinnen de aandacht voor cultuur en/of sport. De Rode Antraciet vzw vertaalt zo 

mee haar algemeen cultuur- en sportplan naar de lokale context. 

 De functionarissen van De Rode Antraciet vzw hebben een belangrijke rol in de lokale 

werkgroepen waar cultuur en/of sport op de agenda staan. De functionarissen ijveren ervoor dat 

elke gevangenis een overleg heeft waar cultuur en/of sport aan de orde zijn. 

OD 4.3. De Rode Antraciet vzw ondersteunt de uitvoering van het Decreet betreffende de 

organisatie van de Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden en het Strategisch Plan (2015- 2020) 

voor de Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden. 

 De functionarissen van De Rode Antraciet vzw zijn verantwoordelijk voor de registratie op 

activiteitenniveau van hun cultuur- en sportaanbod.  

 De Rode Antraciet vzw is betrokken bij de opmaak van het nieuwe registratiesysteem (GOS 2.0). 

 De Rode Antraciet vzw is constructief betrokken bij de verdere uitwerking van de opdrachten 

vanuit het Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden (zoals bijvoorbeeld het 

verder mee uitwerken van het communicatiebeleid binnen de Hulp- en Dienstverlening aan 

gedetineerden; zie ook OD 5.1). 



 
Jaarplan 2017 
De Rode Antraciet vzw   7 

 

 De Rode Antraciet vzw is verantwoordelijk voor de operationalisering van de domeinspecifieke 

opties 14 (zie OD 4.5) en 15 (zie OD 4.6) van het Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan 

gedetineerden. 

 De Rode Antraciet vzw levert een constructieve bijdrage aan de werking van Klasbak (o.a. in het 

kader van focus op integraal werken, zie OD 1.4). 

OD 4.4. De Rode Antraciet vzw werkt mee aan de uitvoering van het actieplan ‘Aanpak van 

radicalisering binnen de Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden’. 

 De Rode Antraciet vzw engageert zich in het actieplan ‘Aanpak van radicalisering binnen de 

Hulp- en Dienstverlening’, zoals opgemaakt in mei 2016. De Rode Antraciet vzw communiceert 

elke operationalisering van dit actieplan transparant naar haar medewerkers.  

 De Rode Antraciet vzw verhoogt de expertise inzake radicalisering van haar medewerkers via 

interne en externe vormingen. We voorzien in 2017 minstens 1 specifieke en interne vorming 

voor medewerkers (en bestuurders) rond radicalisering. 

 De medewerkers van De Rode Antraciet vzw zijn betrokken bij de bespreking van het thema 

radicalisering op lokale fora zoals de beleidsteams. De Rode Antraciet vzw stelt in 2017 voor haar 

medewerkers een kader op waarbinnen cultuur- en/of sportaanbod voor geradicaliseerden kan 

plaatsvinden. 

 De Rode Antraciet vzw participeert aan relevante bovenlokale en lokale samenwerking (met 

diensten met expertise, met DG EPI en met de partners binnen de Hulp- en Dienstverlening) 

inzake radicalisering. 

OD 4.5. De Rode Antraciet vzw is trekker binnen het Strategisch Plan (2015-2020) voor de 

doelstelling rond participatie. 

 In maart 2017 dient De Rode Antraciet vzw een Europees project rond participatie in, samen met 

de Vrije Universiteit Brussel (zie 5.5.2). 

 Indien dit project niet wordt goedgekeurd, zal De Rode Antraciet vzw toch blijvend 

samenwerken met de Vrije Universiteit Brussel rond dat thema op nationaal niveau. 

 In 2017 start De Rode Antraciet vzw met de voorbereidingen van een inspiratie- en studiedag 

rond het thema participatie (gepland in 2018). 

 In 2017 onderzoeken twee thesisstudenten van de Vrije Universiteit Brussel de resultaten van een 

bevraging rond participatievormen, uitgevoerd door De Rode Antraciet vzw in alle Vlaamse en 

Brusselse gevangenissen. 

 Waar mogelijk verhoogt De Rode Antraciet vzw binnen de eigen werking de participatie van 

gedetineerden aan de uitbouw, bekendmaking, ondersteuning en organisatie van het cultuur- en 

sportaanbod in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen (zie ook OD 2.2). 

 De Rode Antraciet vzw sensibiliseert andere partners binnen de Hulp- en Dienstverlening aan 

gedetineerden (en justitie) rond het thema participatie van gedetineerden. 

 In juni 2017 rondt De Rode Antraciet vzw het experiment rond participatie (gevangenis Hasselt) 

af. 

OD 4.6. De Rode Antraciet vzw is trekker binnen het Strategisch Plan (2015-2020) voor de 

doelstelling rond responsabilisering. 

 De Rode Antraciet vzw brengt de bestaande partners in kaart. 

 De Rode Antraciet vzw stimuleert en sensibiliseert (culturele en sportieve) partners tot een actieve 

bijdrage aan een sterker uitgebouwd aanbod voor gedetineerden.  
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 De Rode Antraciet vzw ontsluit het netwerk van partners en bouwt het verder uit. 

 De Rode Antraciet vzw bouwt reeds bestaande en nieuwe partnerschappen ook regionaal verder 

uit. 

 De Rode Antraciet vzw finaliseert in 2017 de interne handleiding ‘Goede praktijken 

samenwerking nieuwe partners’. 

 Tijdens deze beleidsperiode (wellicht 2020) organiseert De Rode Antraciet vzw een inspiratiedag 

met en voor de geresponsabiliseerde samenleving (goede praktijken in beeld). 

 De Rode Antraciet vzw integreert responsabilisering in het functieprofiel van de medewerkers (zie 

ook 5.2.4) en de organisatiestructuur. 
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Strategische doelstelling 5  

De Rode Antraciet vzw ontwikkelt zich verder als een professionele en kwaliteitsvolle 

organisatie. 

OD 5.1. De Rode Antraciet vzw investeert in de verdere ontwikkeling van een efficiënt intern en 

extern communicatiebeleid. 

5.1.1. Realiseren van een uitgewerkte communicatiestrategie  

 In 2017 start De Rode Antraciet vzw met de ontwikkeling van een eigen communicatieplan 

en -strategie. 

 De Rode Antraciet vzw levert een bijdrage aan het (nog te ontwikkelen) communicatiebeleid 

binnen de Hulp- & Dienstverlening aan gedetineerden en stemt het eigen communicatiebeleid 

daar mee op af. 

 Om de aanpak nadien ook te kunnen evalueren, zorgt De Rode Antraciet vzw ervoor dat voor de 

verschillende kanalen ook cijfers beschikbaar zijn (bv. Google Analytics voor de website). 

5.1.2. Externe communicatie 

 De Rode Antraciet vzw onderzoekt in 2017 de mogelijkheden van sociale media. In 2017 start De 

Rode Antraciet vzw met een eigen Facebook-pagina. 

 De Rode Antraciet vzw voorziet een evaluatie (kwantitatief en kwalitatief) van de nieuwe website. 

 De nieuwsbrief GEVAT wordt vanaf 2017 via een online mailing-programma verstuurd. We 

voorzien opnieuw 4 edities. We vergroten het bereik van de nieuwsbrief door 

inschrijfmogelijkheden op onze website en via sociale media. 

 De Rode Antraciet vzw stemt de verschillende kanalen (GEVAT, website en sociale media) op 

elkaar af, zowel qua look-and-feel als inhoudelijk, en stroomlijnt de informatie en communicatie. 

 De Rode Antraciet vzw gaat op zoek naar alternatieven voor folders (naar gedetineerden, naar 

partners …) en promomateriaal. 

 De Rode Antraciet vzw besteedt aandacht aan toegankelijkheid. 

5.1.3. Interne communicatie 

 De communicatiehandleiding van De Rode Antraciet vzw krijgt een update in functie van de 

nieuwe beheersovereenkomst, haar communicatieplan en het communicatiebeleid binnen de 

Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden. We verbeteren bovendien het gebruik van de 

communicatiehandleiding. 

 Moderne communicatiemiddelen zoals Skype/videoconferenties krijgen een belangrijke plaats bij 

De Rode Antraciet vzw. We onderzoeken eventuele extra mogelijkheden van Office 365 en 

houden nieuwe ontwikkelingen in moderne communicatiemiddelen in de gaten die voor tijdswinst 

of extra efficiëntie kunnen zorgen.  

 De Rode Antraciet vzw evalueert de werking van de organisatiebibliotheek en stuurt bij waar 

nodig. 
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5.1.4. Pers- en mediabeleid 

 In 2017 bouwt De Rode Antraciet vzw haar pers- en mediabeleid uit. Het gaat daarbij zowel om 

standpuntbepaling van de organisatie als het creëren van media-aandacht voor lokale projecten. 

 De Rode Antraciet vzw legt een uitgebreide en up-to-date databank met perscontacten aan, zowel 

op nationaal als op regionaal niveau. 

 De Rode Antraciet vzw screent de media op relevante persartikels en archiveert die ook.  

 In 2017 organiseert De Rode Antraciet vzw een interne mediatraining. 

OD 5.2. De Rode Antraciet vzw investeert verder in een performant personeelsbeleid. 

5.2.1. HR-beleid 

 De Rode Antraciet vzw ontwikkelde in 2016 een visie op HR (waarden, verwachtingen,  

principes …). We verfijnen deze visie verder in 2017, we evalueren en sturen zo nodig bij. 

 De Rode Antraciet vzw ontwikkelt in 2017 een aanwervingsbeleid, vrijwilligersbeleid, 

onthaalbeleid en stagebeleid, vertrekkend vanuit de visie op HR. 

 VTOL-beleid: in 2017 zet De Rode Antraciet vzw verder in op interne opleidingen o.a. 

mediatraining. Daarnaast polsen we via de functioneringsgesprekken naar de individuele 

opleidingsbehoeften. 

 Intervisie: enkel bij medewerkers ‘Slachtoffer in Beeld - in detentie’ (zie 5.5.1) is er nood aan 

aparte intervisie, die is in 2017 een drietal keer voorzien. Voor de andere medewerkers komt de 

nodige intervisie aan bod via de werkgroepen of via uitwisseling met collega’s en/of de 

coördinator. Dit sluit uiteraard niet uit dat - als de nood zich voordoet - we ook voor andere 

medewerkers intervisie organiseren. 

 Freelancersbeleid: ook in 2017 blijft De Rode Antraciet vzw, waar nodig en mogelijk, werken met 

freelancers. 

- Cultuur: in 2017 zetten we verder in op het werken met freelancers voor de begeleiding 

van structureel aanbod (bv. de beeldende-kunstateliers) en voor de verdere uitbouw van 

nieuwe aanbodverstrekkers (vormingen).  

Voor het schrijven van het handboek ‘Cultuur in de gevangenis’ doen we een beroep op 

een freelanceschrijver en het werk van freelancefotografen. 

- Sport: met het oog op efficiëntie blijven we zoeken naar manieren om kwaliteit en 

betaalbaarheid optimaal te combineren. In 2017 bekijken we de piste om met Omnisport 

Vlaanderen samen te werken voor het inhuren van freelancers voor de sportwerking. 

 Vrijwilligersbeleid: zie OD 3.3. 

 Stagebeleid: in 2017 ondersteunt De Rode Antraciet vzw - zowel voor cultuur als sport - een 

aantal stagiairs. We begeleiden twee masterstudenten van de VUB rond participatie (zie OD 4.5). 

5.2.2. Interne kennisdeling en stroomlijnen van informatie en beslissingslijnen 

Vanuit de realiteit van gedecentraliseerd werken en werken vanop afstand: 1 organisatie, maar 18 
werkplekken (gevangenissen). 
 

 Regioteams: De Rode Antraciet vzw blijft werken met Regioteams. We onderzoeken of en hoe ze 

een meerwaarde kunnen zijn. De Regioteams organiseren om de beurt een teamdag. Daarnaast 

bekijken ze voor hun regio waar samenwerking zinvol is. 

 Teamdagen: de regioteams organiseren beurtelings de teamdagen. Op elke teamdag nemen we tijd 

voor uitwisseling in de regioteams. 
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De Rode Antraciet vzw organiseert deze teamdagen ook om de band tussen de lokaal verankerde 

functionarissen aan te halen en organisatorisch op één lijn te blijven. 

We plannen in 2017 teamdagen op: 23 januari, 27 maart, 12 juni, 21-22 september en 27 

november. 

 Lokale invulling van het aanbod, maar organisatorisch 1 lijn.  

De invulling van het concrete cultuur- en sportaanbod gebeurt zo lokaal mogelijk, afgestemd op 

de lokale noden, populatie, mogelijkheden, type gevangenis en lokale partners. De werkafspraken 

over bv. tijdsbesteding, aanwezigheid op lokale fora, registratie en werkplanning stuurt De Rode 

Antraciet vzw centraal aan. 

 Ambassadeurschap: elke medewerker is ambassadeur van De Rode Antraciet vzw. Daartoe is het 

belangrijk dat hij/zij zicht heeft op de werking van cultuur en sport. We zoeken verder naar 

manieren om dit te faciliteren. 

5.2.3. Waarderingscyclus 

 De Raad van Bestuur zal een discussie ten gronde voeren over de vraag of De Rode Antraciet 

vzw zal starten met een waarderingscyclus. Voor deze discussie over een waarderingscyclus en een 

mogelijke koppeling aan verloning betrekken we een externe deskundige. Een eerste gesprek is 

gepland in het voorjaar.  

 Voor nieuwe collega’s is er steeds een taakstellingsgesprek bij aanwerving. 

 Er zijn taakstellingsgesprekken indien de taakomschrijving van medewerkers grondig wijzigt.  

 Jaarlijks voert De Rode Antraciet vzw functioneringsgesprekken. Het sjabloon voor deze 

gesprekken evalueren we en stemmen we af op de nieuwe functieprofielen. 

5.2.4. Functieprofielen 

 De Rode Antraciet vzw maakt in 2017 duidelijke functieprofielen voor alle medewerkers. 

 Deze functieprofielen zijn gebaseerd op resultaatsgebieden.  

 We maken (mogelijks, zie 5.2.3) linken naar de waarderingscyclus. 

 We maken een nieuw profiel op voor de cultuurfunctionarissen en zorgen voor een update van 

alle andere profielen. 

5.2.5. Tijdsregistratie  

 Vanaf 1 januari 2017 gebruiken alle medewerkers van De Rode Antraciet vzw het 

tijdsregistratiesysteem werktijd.be (ontwikkeld door Sociare) om hun werktijden te registreren. De 

registratie wordt gekoppeld aan de 5 strategische doelstellingen van ons meerjarenbeleidsplan.  

OD 5.3. De Rode Antraciet vzw beschikt over een efficiënt en transparant management. 

5.3.1. Financieel beleid  

 Maandelijks voert De Rode Antraciet vzw een begrotingscontrole uit. De resultaten hiervan 

koppelen we regelmatig terug naar de Raad van Bestuur. Bij een negatieve evolutie stellen we de 

voorzitter en de bestuurders onmiddellijk op de hoogte zodat we de noodzakelijke maatregelen 

kunnen nemen.  

 De Rode Antraciet vzw besteedt aandacht aan de hoogte van de reserves. 
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5.3.2. Organisatiestructuur 

 De Rode Antraciet vzw evalueert de organisatiestructuur en stuurt zo nodig bij. 

 De Rode Antraciet vzw informeert alle relevante actoren (Justitie, Vlaamse gemeenschap, 

overheid, partners …) over haar structuur, de manier van werken en bij belangrijke 

veranderingen. 

 De Rode Antraciet vzw informeert nieuwe medewerkers van de Vlaamse gemeenschap over haar 

werking. 

 De Rode Antraciet vzw voorziet tijdens deze beleidsperiode een update van haar organigram. 

5.3.3. Personeelsinzet 

 Vanaf 2017 zijn alle collega’s functionarissen definitief verankerd. De Rode Antraciet vzw 

voorziet in deze beleidsperiode voldoende tijd voor de opvolging van de (nieuw) verankerde 

collega’s. 

 De Rode Antraciet vzw volgt de verdeling van de inzet van haar medewerkers verder op en stuurt 

bij naar het gewenste eindresultaat (50% cultuur en 50% sport) op basis van opportuniteiten. In 

2017 verhogen we de inzet per gevangenis naar 30% cultuur en 30% sport. 

 De Rode Antraciet vzw plant in 2017 een doorlichting van alle ondersteunende functies, mede 

naar aanleiding van de pensionering van enkele collega’s.  

 De Rode Antraciet vzw bekijkt in 2017 kritisch de overkoepelende taken die de lokale collega’s 

uitvoeren (naast hun opdracht in de gevangenissen). 

 De Rode Antraciet vzw besteedt de nodige aandacht aan de communicatie naar 

beleidscoördinatoren en andere relevante actoren, bij ingrijpende veranderingen op het vlak van 

de inzet van haar medewerkers. 

5.3.4. Horizongroep 

 Met de nieuwe beleidsperiode start de Horizongroep in een hernieuwde samenstelling. 

 Jaarlijks werkt de Horizongroep 1 overkoepelend thema uit, voor 2017 is dit ‘Participatie van 

gedetineerden’ (zie ook OD 4.5). 

OD 5.4. De Rode Antraciet vzw investeert in kennisopbouw met het oog op intern en extern 

gebruik. 

5.4.1. Kwantitatieve registratie van (elementen uit) Strategische Doelstellingen 1, 2 en 3: het systeem 

WEL-DRA 

 De Rode Antraciet vzw verzamelt vanaf januari 2017 kwantitatieve gegevens in alle gevangenissen 

voor intern (zicht op eigen organisatiewerkzaamheden) en extern (overheid en brede 

samenleving) gebruik.  

 De Rode Antraciet vzw start met een nulmeting in 2017. 

 De Rode Antraciet vzw registreert onder andere: gemiddeld aantal deelnames aan activiteiten, 

activiteiten met personeel justitie en/of vrije burgers, inzet vrijwilligers, samenwerking met 

partners … 

 Na 2017 (nulmeting) verhogen we de ambitie (cijfers, meer meten …). 

 De Rode Antraciet vzw investeert in de interne en externe communicatie van de resultaten. 

 De Rode Antraciet vzw evalueert de resultaten en stuurt zo nodig haar beleid bij. 
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OD 5.5. De Rode Antraciet vzw investeert in bestaande en mogelijke projecten met een link naar 

gevangenissen en gedetineerden.  

5.5.1. De Rode Antraciet vzw organiseert het project ‘Slachtoffer in beeld - in detentie’ (SIB). 

 Doelstelling van deze cursussen is daders bewust maken van de gevolgen van hun misdrijven 

voor de slachtoffers. 

 De Rode Antraciet vzw realiseert per projectjaar 540 cursusuren in de gevangenissen van 

Vlaanderen en Brussel. 

 De Rode Antraciet vzw staat telkens in voor kwaliteitsvolle intakes, infosessies en cursussen. 

 De Rode Antraciet vzw werkt samen met het justitieel welzijnswerk, de Psychosociale dienst en 

andere relevante actoren in functie van bekendmaking, toeleiding, opvolging en nazorg van deze 

cursussen. 

 De collega’s van De Rode Antraciet vzw engageren zich per regio voor structureel contact en 

proactief werk in functie van deze cursussen. 

 De Rode Antraciet vzw investeert in promomateriaal voor deelnemers en toeleiders. 

 Waar mogelijk en op vraag voorziet De Rode Antraciet vzw een aparte versie voor seksueel 

delinquenten. 

 Planning 2017:  

- Cursus SIB in Beveren, Hasselt, Hoogstraten, Leuven Centraal, Mechelen, Merksplas, 

Oudenaarde, Ruiselede (2x binnen B.Leave), Turnhout en Wortel (= 11 in totaal). 

- Cursus SIB voor seksueel delinquenten in Leuven Centraal (nieuwe groep of 

vervolgtraject met groep vorig jaar - nog te bespreken met Psychosociale dienst). 

- Op de reservelijst staan Hasselt (drugsvrije afdeling, gewone SIB) en Leuven Centraal 

(nog een cursus voor seksueel delinquenten, nieuwe groep of vervolgtraject). 

5.5.2. Europese en internationale werking  

 In 2017 dient De Rode Antraciet vzw, samen met de Vrije Universiteit Brussel en andere 

nationale en internationale partners, een Europees project rond participatie van gedetineerden in. 

(zie OD 4.5). Bij goedkeuring van de aanvraag zijn de acties binnen dit project:  

- in kaart brengen van goede praktijken (nationaal en internationaal); 

- opzetten van innovative learning areas; testen in gevangenissen en evaluatie; 

- ontwikkelen van een action manual/toolkit. Een handleiding en/of fysieke begeleiding 

van verschillende participatievormen; 

- Europese studiedag 2018; 

- nationale multiplier events; 

- 4 transnationale meetings. 

 De Rode Antraciet vzw streeft naar het trekken van 1 project per beleidsperiode, maar blijft 

ondertussen ook andere mogelijkheden verkennen binnen Europa. Waar mogelijk en zinvol 

participeren we als partner in andere projecten. 


