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Wie vast zit
wil bewegen!



2
zet je in beweging
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Wijzer over sport in gevangenissen

Wie vast zit
wil bewegen!

“Sport behoort tot het erfgoed van elk mens.
En de afwezigheid ervan kan door niets worden gecompenseerd.”

Pierre de Coubertin (1863 – 1937)
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Geachte lezers, geachte sportliefhebbers

De voorbije tien jaar heeft de Rode Antraciet een enorme evolutie doorgemaakt . De decretale 
verankering in het Participatiedecreet sinds 2008 heeft er mee voor gezorgd dat het belang van 
sport voor gedetineerden steeds meer erkend wordt . De sportwerking in de gevangenissen werd 
stelselmatig uitgebreid, waardoor ondertussen in 19 gevangenissen sport aangeboden wordt en er 6 
sportfunctionarissen instaan voor dit aanbod .

Uit de ervaringen van de afgelopen jaren blijkt dat sport, door de positieve invloed op de algemene 
gezondheid en de lichamelijke fitheid, bijdraagt tot het psychisch evenwicht van de gedetineerde . Door 
gedetineerden bewust te maken en zelf verantwoordelijkheid te laten nemen, kan de sportwerking de 
kansen op sociale integratie positief beïnvloeden . 

Ik streef er met mijn beleidsnota naar om meer mensen aan het sporten te krijgen . Dit betekent dat 
we alle bevolkingsgroepen moeten bereiken met het gevoerde sportbeleid . De sociale dimensie en de 
kracht van sport om te komen tot een inclusieve samenleving moet ten volle benut worden . De werking 
van de Rode Antraciet beantwoordt aan mijn visie om een specifiek participatiebeleid te voeren voor 
welbepaalde doelgroepen, zoals gedetineerden . Als Vlaams minister van sport kan ik dit alleen maar toe-
juichen en de medewerkers van de Rode Antraciet bedanken voor hun engagement en gedrevenheid . 

Het verheugt mij tenslotte ook uitermate dat Vlaanderen op dit vlak een voortrekkersrol speelt 
in Europa en dat de Rode Antraciet als projectleider van het Europese project ‘Prisoners on the move’ 
haar expertise met andere landen heeft kunnen uitdragen en delen . Het project heeft bewezen dat er 
behoefte is aan uitwisseling van ervaringen en ik kan alleen maar hopen dat deze samenwerking in 
de toekomst ook verder haar vruchten zal kunnen afwerpen . 

Ik wens iedereen alvast erg veel leesgenot .
Met sportieve groet,

Philippe Muyters, Vlaams minister van Sport
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INLEIDING

Het project ‘Prisoners on the move’

In januari 2011 startte het pilootproject ‘Prisoners on the move’, met subsidies van het Europese 
Directoraat-generaal Onderwijs en Cultuur . De Rode Antraciet coördineerde dit project . 11 partners uit 
7 verschillende EU-landen onderzochten samen de mogelijkheden om ‘inclusie’ van gedetineerden te 
bevorderen via sport .

Dit project was één van de vijf pilootprojecten die moesten verkennen wat de mogelijkheden en 
kansen zijn om via sport ‘inclusie’ en ‘maatschappelijke cohesie’ te bevorderen . 

Dat sport op het Europees niveau aandacht krijgt is een relatief recent fenomeen . Het ‘Witboek 
Sport’ van 2007 was een eerste aanzet naar beleid . Sport wordt ook genoemd in het Verdrag van 
Lissabon, dat eind 2009 in werking trad . Dit verdrag bepaalt dat de EU actie kan ondernemen in 
het beleidsdomein sport . In haar ‘Witboek Sport’ werkte de Europese Commissie richtlijnen uit, 
waarbinnen toekomstige activiteiten moeten kaderen . De vijf pilootprojecten worden beschouwd 
als ‘voorbereidende activiteiten’ . Met de conclusies en aanbevelingen van de vijf projecten zal de 
toekomstige EU Sportagenda worden uitgewerkt .

Op de slotconferentie van het project was ook de Raad van Europa aanwezig . Naar aanleiding 
van deze aanwezigheid ging hun sport gerelateerd agentschap EPAS (Enlarged Partial Agreement 
on Sport) op zoek naar manieren om verdere zichtbaarheid te geven aan het onderwerp ‘sport in 
gevangenissen’ . Bij de justitiële agentschappen van de Raad van Europa blijkt een grote interesse in 
een gezamenlijke topic . In maart 2013 zal De Rode Antraciet te Straatsburg de concrete resultaten van 
’Prisoners on the move’ toelichten aan de aangesloten ministeries van sport én Justitie . Verdere acties 
worden in Straatsburg verkend en uitgewerkt . 

Een primeur: de Raad van Europa zal 2014 uitroepen tot het Europees jaar van ‘Sport in 
prisons’ . De Rode Antraciet zal vanuit haar unieke verzamelde kennis dit niveau verder ondersteunen, 
zonder weliswaar te vergeten waar de kerntaken van haar opdracht liggen .
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“Ik wil me eens positief bewijzen ten aanzien van mijn familie”. “Ik wil 
aan mezelf bewijzen dat ik zo’n sportieve uitdaging aan kan.”

Een gedetinerde
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2014: Europees jaar van sport in gevangenissen

“De impact van de EU op de georganiseerde sport zal ongetwijfeld groeien, omdat sport 
vanaf 2014 een structureel beleidsdomein van de EU is . De Vlaamse georganiseerde sport 
dient daarom aan te sluiten bij de Europese dimensie van de sport . Dit is belangrijk voor zowel 
de eigen ontwikkeling als voor de ontwikkeling van de georganiseerde sport in de EU .

EU Sport Link van de Vlaamse Sportfederatie wil daarom alle actoren van de georganiseerde 
sport in Vlaanderen helpen om aan Europese projecten deel te nemen . Met steun van de 
Vlaamse overheid verstrekt EU Sport Link hiertoe informatie en ondersteuning . EU Sport Link 
is dan ook verheugd dat De Rode Antraciet in 2012 haar Europees project met een gevoel van 
grote meerwaarde afrondde .

Dit EU-project leidt tot de centrale rol van De Rode Antraciet bij de uitbouw van “2014 Year 
of Sport in Prisons” van de Raad van Europa . Ook dit wordt zonder twijfel een belangrijke 
meerwaarde voor De Rode Antraciet, voor Vlaanderen, voor de sport in gevangenissen in de 
EU en uiteraard vooral voor de resocialisatiemogelijkheden via de sport van de gedetineerden .

EU Sport Link is verheugd dat het De Rode Antraciet met raad en daad heeft kunnen bijstaan 
in de ontwikkeling van het EU-project “2014 Year of Sport in Prisons” van de Raad van Europa .”

Philippe De Witte, EU Projects Officer

Sport in detentie

Het thema ‘sport in detentie’ vergt wellicht een woordje uitleg . Gedetineerden worden beperkt 
in hun vrijheid door de gevangenisstraf . Recente inzichten in de criminologie benadrukken dat deze 
vrijheidsbeperking de straf op zich uitmaakt . Gedetineerden blijven recht hebben op persoonlijke 
ontplooiing, onderwijs, cultuur, gezondheidszorg, welzijn… en sport! De Belgische ‘Basiswet 
Gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden’ bepaalt dat gedetineerden recht hebben op 
2 uur sport per week . Het Vlaams Strategisch plan voor Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden 
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voorziet uitdrukkelijk in een aanbod voor sport en beweging . Ook internationale verdragen (de 
Verenigde Naties, de Raad van Europa) benadrukken dat er een genereus aanbod moet zijn aan 
ontwikkelingsmogelijkheden en kansen om zich voor te bereiden op een nieuwe start in de 
samenleving . Sportieve activiteiten horen hierbij .

Eenvoudig is dit niet . De gevangeniswereld is sterk gericht op het controleren van de ‘bewegingen 
van gedetineerden’ en op mogelijke veiligheidsrisico’s . Dit staat haaks op het perspectief van 
sportfunctionarissen die gedetineerden in beweging en aan het sporten willen krijgen .

Niet te onderschatten, is dat gedetineerden een moeilijke persoonlijk-maatschappelijke 
geschiedenis meedragen, met heel wat negatieve ervaringen tijdens de schoolloopbaan, op de 
werkplek, in de thuissituatie . Niet iedereen kreeg stimulansen om te sporten . Ook gedetineerden uit 
etnisch culturele minderheidsgroepen zijn niet altijd vertrouwd met sport en vaak vormt deze groep 
een meerderheid in de gevangenis .
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Sport is een universele en populaire taal . Om wat te voetballen, hoef je elkaars taal niet te spreken . 
Sport is een aanbod dat voor velen toegankelijk is en een interessante aanpak om programma’s 
gericht op participatie en sociale inclusie, op te baseren . Zo wordt sport in de gevangenis een soort 
laboratorium waar ruimte is om te experimenteren met het aanleren van vaardigheden – persoonlijke 
en sociale – die nodig zijn bij een terugkeer naar de samenleving . Sport heeft immers te maken met fair 
omgaan met elkaar, leren winnen en verliezen, solidariteit, integriteit, respect voor de tegenstander… 
Het ontwikkelen van deze sociale vaardigheden heeft ongetwijfeld ook zin in het licht van een later 
familieleven, opleidingen, de werksituatie… . 

Het project ‘Prisoners on the move’ formuleerde volgende vragen en doelstellingen: 
•	 Welke	netwerken	dienen	aangeknoopt	en	versterkt	te	worden	om,	over	de	grenzen	van	specifieke	

organisaties heen, een (inter)nationaal platform te creëren, van waaruit actie kan ondernomen worden? 
•	 Welke	 methodieken	 en	 strategieën	 kunnen	 we	 best	 ontwikkelen	 om	 via	 sport	 de	 sociale	

vaardigheden van gedetineerden te ontwikkelen?
•	 Wat	zijn	mogelijke	samenwerkingsmodellen	tussen	de	sportsector	‘buiten’	en	het	gevangeniswezen	

om sport binnen de detentiecontext van de grond te laten komen? 
•	 Het	verzamelen,	delen	en	analyseren	van	sportieve	programma’s	met	het	oog	op	 inclusie,	 in	de	

sfeer van sport en detentie .
•	 Aanbevelingen	formuleren	ten	aanzien	van	de	beleidsmakers	en	nieuwe	initiatieven	in	de	sfeer	van	

sport en detentie voorbereiden . 

De resultaten en rapporten die tijdens ‘Prisoners on the move’ werden geschreven, zijn raad-
pleegbaar op de website . Alle verwijzingen, wetenschappelijke referenties en bronnen zijn daar 
ook terug te vinden . www.prisonersonthemove.eu

Dat De Rode Antraciet de kans kreeg om aan de kar van ‘Prisoners on the move’ te trekken, is 
opmerkelijk . De Rode Antraciet is geen doorsnee sportorganisatie . Het is een vzw die, met steun van 
de Vlaamse Overheid, als een ‘overkoepelende instantie’ functioneert om voor heel Vlaanderen en 
Brussel (19 gevangenissen), de link te leggen tussen de sportwereld buiten en de noden en behoeften 
aan sport en beweging van de gedetineerden . Een organisatie zoals De Rode Antraciet bestaat niet in 
de ons omliggende landen, en we worden erom benijd . 
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Partners

De initiatiefnemer

In 2002 startten de eerste sportpromotoren (1,5 FTE) in de gevangenissen van Antwerpen en de 
Noorderkempen (Hoogstraten, Merksplas, Wortel en Turnhout) . Dit gebeurde op projectmatige basis, 
onder de vleugels van de Vlaamse Federatie voor Forensisch Welzijnswerk (VFFW) . In 2004 richtte 
VFFW, samen met Dialoog en Samen, De Rode Antraciet vzw op .

De decretale verankering van De Rode Antraciet binnen het participatiedecreet (2008) ging 
gepaard met een uitbreiding van de sportpijler tot 5,5 sportfunctionarissen . Samen met de verdere 
uitbouw van het Strategisch plan Hulp- en Dienstverlening in de Vlaamse gevangenissen betekende 
dit een meer structurele inbedding van sport in detentie . Anno 2013 bereikt De Rode Antraciet alle 
Vlaamse en Brusselse gevangenissen .

De functie van sportpromotor evolueerde naar die van ‘sportfunctionaris gevangenissen’ naar 
analogie met het veelzijdige werk van de sportdiensten in Vlaamse steden en gemeenten . Naast 
het organiseren van een sport- en beweegaanbod staan de sportfunctionarissen ook in voor het 
opzetten van samenwerkingsverbanden met externe sportorganisaties . Sportfunctionarissen werken 
vernieuwende sportinitiatieven uit die inspelen op behoeften van gedetineerden en geven advies bij 
de aankoop van materiaal en de inrichting van (sport)infrastructuur . 

Als sportfunctionaris doen we dit niet alleen . De samenwerking met penitentiair personeel, 
sportmonitoren en andere (sport)partners is voor ons essentieel . Dit alles krijgt gestalte door het 
eigen meerjarenbeleidsplan sport en de lokale samenwerking met de partners binnen de Vlaamse 
Hulp- en Dienstverlening en Justitie, maar zeker ook door alle partijen van buiten de muren van de 
gevangenissen .

De verdere verankering van sport in detentie op zowel Vlaams als lokaal niveau, het wegwerken 
van de laatste blinde vlek, de verbreding en verdieping van de sportwerking stimuleren De Rode 
Antraciet om voor de toekomst de bakens uit te zetten of liever: te verzetten .  
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Andere partners

•	 Sport	et	Citoyenneté	(Frankrijk)
•	 Sports	for	Solidarity	(Verenigd	Koninkrijk)		 	 	 	 	
•	 Universitat	de	València	Estudi	General	(Spanje)	 	 	 	 	 	
•	 Ministry	of	Justice	–	Prisons	and	Probation	Service	(Denemarken)
•	 Centrul	Roman	Pentru	Educatie	Si	Dezvoltare	Umana	(Roemenië)		 	
•	 Ministerie	van	Veiligheid	en	Justitie	–	Dienst	Justitiële	Inrichtingen	(Nederland)

Enkele partners in België steunden mee het onderzoekswerk:
•	 Federale	Overheidsdienst	Justitie	–	Het	gevangeniswezen	in	België	 	
•	 Internationaal	Centrum	voor	Ethiek	in	de	Sport	 	
•	 Vrije	Universiteit	Brussel
•	 Het	agentschap	voor	de	Bevordering	van	de	Lichamelijke	Ontwikkeling,	de	Sport	en	de	Openlucht-

recreatie (BLOSO)      
•	 FROS,	de	Amateursportfederatie	 	 	
•	 Football	+	Foundation
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Kopenhagen, oktober 2011, derde internationale ontmoeting van het project ‘Prisoners on the move’ 
(er waren ook meetings in België: februari 2011; Valencia: juni 2011; Boekarest: februari 2012 en 
Parijs: juni 2012)
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BELANGRIJKSTE INZICHTEN 

Sport kan sociale inclusie bevorderen

Wat BEDOELEN WE mEt ‘SOCIaLE INCLUSIE’?
De term sociale inclusie kan verwijzen naar allerhande situaties: armoede, sociaal onrecht, 

ongelijkheid . Men kan de indruk hebben dat het gaat om universele situaties die in alle maatschappijen 
voorkomen, maar er zijn grote verschillen . 

Het tegenovergestelde van sociale inclusie is sociale uitsluiting . Ook sociale uitsluiting komt voor in 
heel verschillende vormen: het onvermogen om invloed uit te oefenen, geen toegang hebben tot machts-
centra of dienstverlenende instanties, afgesloten zijn van kennis en informatie, geen keuzemogelijk-
heden hebben, geen kansen kunnen grijpen… Deze opsomming slaat op de resultaten van uitsluiting . 

Bepaalde onderzoekers leggen meer de nadruk op het proces van uitsluiting . Maatregelen die de 
effecten van uitsluiting willen tegengaan (armoede, gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid) en 
die inclusie willen bevorderen, zijn gedoemd om te falen wanneer zij niet de oorzaken en processen 
van uitsluiting tegengaan . De onderzoeksliteratuur levert verschillende, enigszins overlappende, 
conceptualisaties van sociale inclusie .

Engbersen en Gabriëls (1995) bieden een denkkader om sociale inclusie te bestuderen . Zij maken 
een onderscheid tussen drie dimensies:

•	 De	functionele dimensie verwijst naar het gegeven dat individuen zich moeten aanpassen aan 
de structuren en instituties in een samenleving . Hoe ervoor zorgen dat de handelingen van mensen 
afgestemd worden op de maatschappelijke structuren, zodat de samenleving vlot functioneert?

•	 Vaak is dit de enige dimensie waarmee rekening wordt gehouden . Engbersen en Gabriëls vinden 
het belangrijk om ook de expressieve dimensie te onderzoeken: deze verwijst naar de zoektocht 
van mensen om voor zichzelf betekenisvolle relaties aan te knopen en erkenning te krijgen voor hun 
bijdragen in de sociale interactie, zodat ze op deze manier zelfrespect en erkenning krijgen .

•	 De	morele dimensie, verwijst naar de uitgangspunten waarover men overeenstemming moet 
bereiken om iedereen een eerlijke verdeling van kansen en opportuniteiten te kunnen bieden .
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Een ander raamwerk, aangeboden door Bailey (2005), focust op de bijdrage van sport in het kader 
van sociale inclusie en sociale uitsluiting . Sport biedt een perspectief om sociaal actief te zijn, het is 
een kans om vriendschappen aan te knopen, netwerken uit te bouwen en sociaal isolement tegen te 
gaan . Sport is een ideale manier om sociaal kapitaal te vergaren .

Bailey onderscheidt vier dimensies:

1. De functionele dimensie van sociale inclusie heeft te maken met het ontwikkelen van 
vaardigheden en vergaren van inzicht en kennis . Sporten biedt de mogelijkheid om belangrijke 
persoonlijke en interpersoonlijke competenties te verwerven . Het inzicht dat participeren aan 
sportieve activiteiten een interessante context creëert waar jonge mensen zich gunstig kunnen 
ontwikkelen en heel wat leren, heeft geleid tot het ontwikkelen van een hele waaier aan fysieke 
activiteiten waar deelnemers kunnen werken aan belangrijke vaardigheden en capaciteiten .

2. Sociale inclusie kunnen we ook definiëren in relationele termen . Sporten geeft aan de deelnemer 
de indruk dat hij ergens bijhoort, ergens deel van is . Hij hoort bij dit team, deze club, een gemeenschap . 
Een lid van een welbepaalde voetbalclub, identificeert zich, samen met zijn teamgenoten, met 
welbepaalde clubkleuren, een clublied,… wat het zelfbewustzijn en zelfvertrouwen versterkt .

3. Er is ook een ruimtelijke dimensie . Samen deelnemen aan het sportgebeuren overbrugt 
maatschappelijke tegenstellingen en klassenverschillen . In een sportclub brengt de liefde voor de 
sport, iets dat intrinsiek waardevol is, mensen bijeen uit verschillende sociale klassen en sociale 
achtergronden . Het feit dat sport overwegend een lichamelijk fysieke activiteit is, en geen verbale 
activiteit, maakt dat sport culturele en taalkundige verschillen kan overbruggen, makkelijker dan 
andere domeinen in het sociale leven .

4. Ten slotte is er de machtsdimensie . Sociale inclusie via het sporten bevordert het idee van 
deelnemers dat ze een zekere controle uitoefenen over hun leven, dat ze zich meten met anderen 
en streven naar een goed resultaat . Dit bevordert het zelfbewustzijn bij individuen en een gevoel 
van ‘gemeenschap vormen’ op het collectieve niveau . De sociale netwerken die via het sporten 
ontstaan, versterken het maatschappelijk weefsel, de cohesie binnen een gemeenschap en het 
gevoel van burgerlijke trots .
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Münchmeier (1991) onderscheidt nog enkele andere aspecten . Hij wijst erop dat jongereninitiatieven, 
en dus ook sportprogramma’s, aandacht moeten hebben voor biografische, institutionele en 
politieke competenties . 

•	 Biografische competentie verwijst naar het feit dat coaches en trainers binnen een sportcontext 
veel aandacht moeten besteden aan volgende vragen: “Wie ben ik? Waar liggen mijn talenten 
en vaardigheden? Geloof ik in mezelf? Wat is mijn ambitie?” . Dit zijn belangrijke vragen die het 
zelfbewustzijn en de identiteit van jonge mensen kunnen versterken . We mogen ze niet vergeten 
in de drang om de eerstvolgende overwinning binnen één of andere competitie voor te bereiden .

•	 Institutionele competentie heeft te maken met het ondersteunen van jonge mensen om toegang 
te krijgen tot en gebruik te maken van de sociale instituties en voorzieningen die voor iedereen 
beschikbaar zijn: de school, de bibliotheek, sportclubs…

•	 Politieke competentie verwijst naar het ondersteunen van mensen om op te komen voor hun ideeën, 
in gesprek te gaan met andersdenkenden, invloed proberen te hebben op de besluitvorming binnen 
een bepaalde gemeenschap… Dit houdt ook in: zicht krijgen op hoe beleid tot stand komt, hoe 
je toegang krijgt tot politieke arena’s, hoe je hulpbronnen kan aanboren om één en ander op de 
politieke agenda te krijgen .

Op basis van deze drie competenties kunnen indicatoren gedefinieerd worden . Hoe interpreteren 
we de verhalen van sociaal kwetsbare deelnemers over hun sportieve betrokkenheid of niet-
betrokkenheid? Dragen de pogingen om welbepaalde doelgroepen aan het sporten te krijgen – 
bijvoorbeeld daklozen, gedetineerden of armen – op een creatieve manier bij aan de biografische, 
institutionele en politieke competenties van de deelnemers? Een dergelijk onderzoek moet ook 
aandacht geven aan de sportmonitoren, begeleiders en welzijnswerkers die deze sportactiviteiten in 
de steigers zetten: wat is volgens hen de waarde van deze bezigheden? 

Veel onderzoekers onderschrijven dus het idee dat sport een rol kan spelen in de sociale integratie 
van deelnemers in de maatschappij: vriendschappen ontstaan, vertrouwen groeit, het maatschappelijk 
weefsel wordt versterkt… 

Hier en daar klinken ook kritische geluiden: is het werkelijk zo dat sporten helpt om sociaal kapitaal 
te vergaren, of is het niet eerder zo dat sociaal ingestelde personen zin krijgen om ook nog te sporten?
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“Het is fijn een doel te hebben waar ik kan naartoe te werken”

Een gedetinerde



20

Zou het bovendien niet kunnen dat sport ook uitsluit? Is er geen sluipende uitsluiting van hen die 
niet snel, sterk of handig genoeg zijn om mee te doen met de besten? In deze context van lichamelijke 
prestaties sluipen ook negatieve processen binnen: uitsluiting van wie niet mee kan, dominantie van 
de sterkeren, uitstoting van de minderen, overdreven competitiviteit… Sport kan zeker verbondenheid 
creëren, vaak binnen een kring van vrienden . Maar evengoed kan er een groep uitgesloten worden: 
‘wij tegen de rest’ . De mogelijkheid van het ontstaan van een vorm van apartheid is denkbaar: wie 
niet aan onze normen beantwoordt, komt er niet in . Maatschappelijke stereotypen kunnen zo versterkt 
worden, in plaats van doorbroken . 

Wellicht is het wijs om te besluiten dat sport niet a priori goed of slecht is, maar dat sport 
potentieel in staat is om positieve of negatieve effecten te realiseren . Een belangrijke vraag is: 
wat zijn de noodzakelijke voorwaarden om via sport positieve effecten te bereiken? In dit kader 
is het belangrijk om te onderzoeken hoe de infrastructurele en structurele inbedding van sport in 
welbepaalde contexten kan verbeteren . De begeleiding en het management van de sportactiviteiten 
moeten nader bekeken worden . Hoe krijgen we een beter inzicht in hoe de onderliggende processen 
kunnen bijdragen tot het verbeteren van de positieve effecten

Ongetwijfeld is sociale controle een belangrijk aspect van de organisatie van sportieve evenementen 
in gevangenissen . Toch is het ook mogelijk dat sport en beweging in de gevangenis een bijdrage 
bieden om na detentie makkelijker te integreren in de maatschappij en een nieuwe start te maken . 
Belangrijk hierbij is dat ook na detentie het sportief bezig zijn een vervolg kent . Doelgericht werken 
binnen de muren om te trainen, de eigen conditie te verbeteren of af te vallen kan de nodige skills 
aangereikt hebben om hetzelfde te blijven doen in de vrije samenleving .

De nadruk die we hier leggen op het potentieel belang van ‘sport als middel’ voor gedetineerden 
wil geen afbreuk doen aan de noodzaak om ook een ander aanbod te bieden aan gedetineerden in 
hun proces om zich voor te bereiden op een nieuwe start in de samenleving: onderwijs, vormingswerk, 
culturele activiteiten, beroepsopleidingen, welzijn en gezondheid, therapie… 

Daarnaast valt ook op te merken dat een spontane wedstrijd of ongedwongen een balletje op 
doel trappen, moeten kunnen blijven bestaan . Het al te strikt nastreven van doelstellingen kan het 
tegenovergestelde effect eveneens in de hand werken .
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Betrokkenheid van de vakgroep sportbeleid
en Management . VUB

Vanaf het najaar van 2011 tot het voorjaar van 2012 was de vakgroep Sportbeleid en Management 
van de Vrije Universiteit Brussel betrokken bij het Europese pilootproject ‘Prisoners on the move: Move 
into sport, move through sport!’ . Dit voorbereidende actieonderzoek (‘preparatory action research’) 
werd gecoördineerd vanuit De Rode Antraciet met de steun van het Directoraat-generaal Educatie en 
Cultuur van de Europese Commissie . De doelstelling van de Europese Commissie was de re-integratie 
van gedetineerden in de maatschappij als onderdeel van het bredere detentiebeleid .

Binnen ‘Prisoners on the Move!’ kreeg de vakgroep Sportbeleid en Management van de Vrije 
Universiteit Brussel tezamen met ICES (Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport) de opdracht 
toegewezen een onderzoek te voeren naar de organisatie en het gebruik van sport binnen Europese 
gevangenissen . Meer bepaald werd nagegaan op welke manier de sociale inclusie van gedetineerden 
wordt (of kan worden) bevorderd door het gebruik van sport . De deelnemende landen waren België, 
Denemarken, Roemenië, Frankrijk en Spanje . Het onderzoek rondde af met aanbevelingen voor beleid 
en praktijk . Een van de voornaamste aanbevelingen betrof de erkenning van de meerwaarde die sport 
kan hebben binnen het penitentiair systeem:

“Erken het feit dat de meerwaarde van sport in relatie tot het penitentiair 
system verder kan strekken dan lichamelijke gezondheidsbevordering, zoals 
naar sociale inclusie, persoonlijke en sociale ontwikkeling,...  Echter, wees 
ervan bewust dat deze meerwaarde niet onvoorwaardelijk zal zijn.”

De toekomstige Europese Sportagenda zal verder bouwen op de besluiten en aanbevelingen van 
o .a . dit onderzoek binnen het project ‘Prisoners on the Move!’ . De Vrije Universiteit en ICES juichen dan 
ook de visie en het engagement van De Rode Antraciet op vlak van ‘sport als middel’ toe .

Vakgroep Sportbeleid en Management van de Vrije Universiteit Brussel 
(Prof . Dr . Marc Theeboom en Zeno Nols - VUB) in nauwe samenwerking met 

Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport (Prof . Dr . Kristine De Martelaer – ICES/VUB)



22

Fysieke activiteiten en sport 

Fysieke activiteiten en sport horen er tegenwoordig gewoon bij in de activiteitenwaaier van 
hedendaagse gevangenissen in de Westerse democratische wereld . Er groeide internationaal een 
consensus dat gevangenissen plaatsen zijn waar mensen geheroriënteerd worden op een leven in de 
samenleving, buiten de criminaliteit en niet langer plaatsen waar mensen moeten boeten en afzien . 

In de Belgische Basiswet wordt zeer expliciet gesteld dat de straf bestaat uit de vrijheidsbeperking . 
Daar hoeft geen verder leed aan toegevoegd worden . Opgesloten burgers blijven burgers met het recht 
zich te ontplooien, zich te ontwikkelen, cultuur te beleven, te sporten, onderwijs en beroepsopleidingen 
te volgen…

Overheden zorgen tegenwoordig voor een gevangenisbeleid, waarbinnen plaats is voor sport-
activiteiten . Dit is het geval in België, maar ook in veel andere landen . Sport en fysieke activiteiten, 
om het even of deze georganiseerd worden met het oog op ontspanning of met pedagogische 
doelstellingen, zijn een onderdeel van het dagelijks leven en het aanbod aan Hulp- en Dienstverlening 
in gevangenissen .

Toch weten we weinig over de betekenis van deze activiteiten voor de gedetineerden . Hoe passen 
deze activiteiten in het regime van de gevangenis en hoe worden die activiteiten beleefd? Hebben 
gedetineerden er iets aan? Zijn er positieve effecten?

Doorgaans neemt men aan dat dit het geval is, maar er is weinig onderzoek naar . Nu er een sterke 
groei is in de gevangenisbevolking, is het nog meer relevant om te onderzoeken in hoeverre sport in 
de gevangenis een belangrijk aandachtspunt moet zijn . 

In de literatuur komen hierover een drietal thema’s steeds terug:
•	 sport	en	de	gezondheid	van	de	gedetineerde;
•	 sport	als	een	stap	in	het	proces	van	sociale	integratie;
•	 de	waarde	van	sport,	 in	het	kader	van	processen	van	 inclusie	en	exclusie	en	de	 invloed	op	het	

begaan van misdrijven .

Op elk van deze thema’s gaan we nader in .
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SPOrt EN DE GEZONDHEID VaN DE GEDEtINEErDE
In vergelijking met de burgers in de vrije samenleving zorgen de omstandigheden waarbinnen 

gedetineerden moeten leven voor een aantasting van hun gezondheid door het opgesloten zijn in een 
beperkte ruimte, het isolement en het gebrek aan bewegingsruimte .

Het is dan ook cruciaal om aandacht te geven aan gezondheidspromotie in de gevangenis en om 
tegemoet te komen aan de noden en behoeften van gedetineerden om fit en gezond te blijven . De 
Wereldgezondheidsorganisatie heeft hieromtrent richtlijnen en artikels geschreven . 

Aandacht voor fysieke activiteiten en sport spelen een centrale rol in het fit en gezond houden van 
gedetineerden . Onderzoek bevestigt het belang hiervan . Een hogere graad van regelmatige beweging 
of sport hangt samen met een lagere sterftegraad, ook al is het bewegen niet bijzonder intensief . 

Ook is de impact van regelmatig bewegen gunstig voor mensen met hart- en vaatziekten en voor 
mensen met diabetes . Een ander onderzoek bevroeg de gedetineerden . Zij getuigden dat de sportieve 
activiteiten niet alleen een positieve impact hadden op hun gezondheid, maar ook op de stress, de 
angstgevoelens en de depressieve buien die ze hebben . Ook het zelfbewustzijn en de tevredenheid 
over het eigen welbevinden, hangen samen met voldoende fysieke activiteiten . 

Het is nodig hieraan verder onderzoek te wijden om beter te begrijpen hoe een en ander speelt .

SPOrtEN aLS EEN StaP IN HEt PrOCES VaN SOCIaLE INtEGratIE
Het staat buiten kijf dat sport en fysieke activiteiten kunnen bijdragen tot een betere gezondheid . 

Maar er is nog een argument om sportactiviteiten in een gevangenis te organiseren: het is een stap in 
de richting van sociale integratie . Landen die het ‘Internationaal verdrag betreffende burgerrechten en 
politieke rechten’ ondertekenden, formuleren deze sociale integratie als de officiële doelstelling van 
de gevangenis . De Verenigde Naties initieerden dit verdrag . 

Artikel 10 .1 luidt: “Allen die van hun vrijheid zijn beroofd, dienen te worden behandeld met 
menselijkheid en met eerbied voor de waardigheid, inherent aan de menselijke persoon .” 

Artikel 10 .3 stelt: “Het gevangenisstelsel dient te voorzien in een behandeling van gedetineerden 
die in de eerste plaats is gericht op heropvoeding en maatschappelijke rehabilitatie .” 
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DE WaarDE VaN SPOrt, IN HEt KaDEr VaN PrOCESSEN VaN INCLUSIE EN ExCLUSIE EN DE 
INVLOED OP HEt BEGaaN VaN mISDrIJVEN

Wetenschappelijk onderzoek toont ook aan dat sporten een positief effect heeft op karaktervorming . 
Participeren aan sportactiviteiten helpt om een aantal sociaal wenselijke waarden te ontwikkelen: fair 
play, discipline, je inspannen om een doel te bereiken, samenwerken met teamgenoten…

Volgens deze onderzoekers is het goed denkbaar om sport in te zetten met therapeutische 
oogmerken:
•	 het	ontwikkelen	van	zelfcontrole,	
•	 samenwerking,	
•	 de	vaardigheid	om	met	spelregels	om	te	gaan,	
•	 het	ontwikkelen	van	zelfbewustzijn,	
•	 het	ontwikkelen	van	cognitieve	competenties,	
•	 het	op	een	positieve	manier	genieten	van	een	overwinning	
•	 en	het	beleven	van	vreugde.	

Er is ook kritiek op deze bevindingen . Door te sporten leer je inderdaad met regels omgaan, maar 
het gaat hier om functionele regels, niet om morele regels . Veronderstellen dat je een beter mens 
wordt als je goed kan sporten, is verkeerd . Er zijn grote verschillen tussen het alledaagse leven en 
een sport beoefenen . In het gewone leven is er geen duidelijke tegenspeler, al word je ook met 
uitdagingen geconfronteerd . Bij het sporten is er wel een duidelijke tegenstrever, het spel begint en 
eindigt op een bepaald moment, het is duidelijk wie wint . In het gewone leven is alles complexer, 
dubbelzinniger, onzekerder… Sport wijst een duidelijke winnaar aan, de situatie is eenvoudiger, 
minder dubbelzinnig en minder onzeker . Of er werkelijk een transfer is van waarden beleefd tijdens 
het sporten, zoals fair play, naar het gewone leven, is twijfelachtig .

Zoals elke andere menselijke activiteit kan het sporten een wenselijke of een onwenselijke 
houding inslijpen . Voorbeelden zijn: overdreven competitiviteit, geringschattend neerkijken op 
mindere tegenstanders en vals spelen . 

Wellicht is het realistisch om niet te veronderstellen dat sporten automatisch waarden overdraagt . 
Dit gebeurt enkel als er een goede organisatie, goede begeleiding, goede arbitrage en goede opvolging 



26

van het sporten plaats vinden, door competente sportmonitoren . De Rode Antraciet investeert mede 
daarom in de begeleiding en vorming van die sportmonitoren .

Indirect zijn er wellicht ook positieve invloeden waar te nemen . Er zijn positieve fysieke, 
psychologische en sociale effecten die samengaan met het sporten van gedetineerden met mensen 
van buiten de gevangenis zoals bijvoorbeeld voetbalteams, volleybalteams, tafeltennissers . Sporten 
en communiceren met mensen die van buiten komen, doorbreken het isolement en de uitsluiting die 
gedetineerden ervaren . Deze vaststelling moge ook een oproep zijn aan de vele sportclubs ‘buiten 
de muren’ om samen met gedetineerden (opnieuw of voor het eerst) aan sport te doen ‘binnen de 
muren’ .

“Ik kan elke dag gaan sporten; ik kan kiezen wanneer ik ga douchen; ik 
kan zelf kiezen wanneer en wat ik eet…….maar ik kan me niet inbeelden hoe 
het is om 22 op de 24 uur achter een gesloten deur te zitten. Hoe kunnen wij 
verwachten dat een gedetineerde succesvol kan integreren als je van geen 
naar alle verantwoordelijkheid gaat? Sport kan hier een verschil in maken.”

Sportfunctionaris De Rode Antraciet
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VOOrKOmEN SPOrtIEVE aCtIVItEItEN IN GEVaNGENISSEN aNtISOCIaLE GEDraGINGEN EN 
mISDrIJVEN EN BEVOrDErEN ZE PartICIPatIE?

Onderzoek toont aan dat wie participeert aan sportactiviteiten minder geneigd is tot delinquent 
gedrag of het bedrijven van misdrijven, dan wie niet met sport bezig is . 

Vanuit deze vaststelling worden wereldwijd vele initiatieven genomen om met sportieve 
programma’s delinquent en antisociaal gedrag te voorkomen en ook terug te dringen .

De evaluatie van deze activiteiten is veelbelovend: ze bevorderen de ontwikkeling van persoon-
lijke en communicatieve vaardigheden en er ontstaan stimulerende relaties . Vorsers uit Australië 
benadrukken dat het belangrijk is om de onderliggende risicofactoren aan te pakken, eerder dan 
op feitelijke antisociale gedragingen in te gaan . Deze positieve effecten waren na een jaar, bij 
een vervolgstudie, niet altijd meer merkbaar . Algemeen stelde men wel vast dat op lange termijn 
gedragsverbeteringen merkbaar waren: beter presteren op school of in de werksituatie, stabielere 
thuissituaties en een meer positieve houding ten aanzien van zichzelf en anderen .

Een onderzoeker ontwikkelde een model om ‘persoonlijke en maatschappelijke verantwoordelijk-
heid’ aan te brengen bij jonge mensen, onder meer bij jonge delinquenten . Verantwoordelijkheid 
wordt in dit kader begrepen als een morele plicht ten aanzien van jezelf en anderen . Op vijf niveaus 
moeten jongeren leren om verantwoordelijk te zijn in hun sociale omgeving:
1 . Respect opbrengen voor de rechten en gevoelens van anderen, de houding om anderen erbij te 

halen en te betrekken, voor hen empathie opbrengen en zichzelf leren beheersen;
2 . Meedoen en inzet vertonen;
3 . Autonoom kunnen zijn;
4 . Anderen bijstaan en helpen;
5 . Het gedrag dat in dit programma aangeleerd werd, vertalen naar andere contexten . 
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KWaLItatIEf ONDErZOEK Naar DE rOL VaN SPOrt, SPEL EN fYSIEKE aCtIVItEItEN IN DE 
GEVaNGENIS CONtExt

Een onderzoeker in gevangenissen in de Verenigde Staten toonde aan dat verveling een erg 
negatief aspect van het gevangenisleven kan zijn . Sport en spel kunnen dit doorbreken en zin geven 
aan detentietijd . Deze onderzoeker, die verslag uitbracht van zijn ervaringen op de gevangenisvloer, 
merkte ook op dat er een zekere ambivalentie zit in het organiseren van sportactiviteiten . Enerzijds 
kunnen ze een bron van persoonlijke bevrijding zijn, anderzijds zijn sportactiviteiten ook een vorm van 
sociale controle .

Een onderzoeker in Noorwegen onderzocht een jaar lang de betekenis van sport in een Noorse 
gevangenis, om te begrijpen wat sporten betekent voor de gedetineerden, voor hun levens, voor hun 
identiteit . Zo wilde hij bijdragen tot een beter verstaan van de complexe systemen van dominantie in 
onze moderne Westerse samenlevingen . Er zijn heel verschillende betekenissen die de gevangenisstaf 
en de gedetineerden toewijzen aan sportactiviteiten, wat te maken heeft met hoe men de eigen 
mannelijkheid vorm geeft via sport . Een harde mannelijke uitstraling aankweken, heeft voor 
gedetineerden vooral zin om een eigen plaats te veroveren in de hiërarchie en de machtsverhoudingen 
binnen een gevangenis . Een gespierd lichaam kweken, heeft dus vooral betekenis voor de interne 
verhoudingen binnen een gevangenis en niet zozeer het opbouwen van fysiek kapitaal voor eventuele 
plannen in de toekomst na detentie .

Spanje en het Verenigd Koninkrijk zetten antropologische studies op om te onderzoeken wat er 
in de sporthallen van gevangenissen zoal gebeurt . Via gesprekken met sportende (vrouwelijke en 
mannelijke) gedetineerden, penitentiair personeel en sportmonitoren, achterhaalden de onderzoekers 
welke betekenissen zij toeschrijven aan de sportieve activiteiten . De volgende kernthema’s kwamen 
naar voren:
a . Het doden van de tijd, ontsnappen aan de dagelijkse routine;
b . Positieve effecten voor de gezondheid;
c . Sociale controle;
d . Het beleven en tonen van mannelijkheid;
e . Meedoen, participeren;
f . De rol van sport in het proces om te werken aan sociale integratie: vaardigheden ontwikkelen .
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Het sport. en beweegaanbod in gevangenissen 
in Vlaanderen en Brussel

SPOrt mEt EEN mISSIE…
Binnen de muren draagt sport bij tot een leefbare omgeving en vormt een volwaardig onderdeel van 

het humaan en herstelgericht detentiebeleid . Gedetineerden behouden het recht op (zelfontplooiing 
via) sport en krijgen handvaten aangereikt om werk te maken van hun sociale integratie .

De sportwerking van De Rode Antraciet onderschrijft de waarde van een humane detentie en 
de plaats die sport hierbinnen inneemt . Van hieruit bouwt ze een volwaardige ‘Sport voor Allen’-
werking uit die kansen schept voor alle gedetineerden om op kwalitatieve(re) basis te sporten . 
Een verhoging van de sportparticipatie resulteert immers in tal van gunstige effecten: sociale 
ontmoeting en plezierbeleving, fitheid en gezondheidsbevordering, stress- en agressieregulering 
en het ontwikkelen van sociale en andere vaardigheden in functie van sociale integratie . Hierbij zet 
de sportwerking van De Rode Antraciet sterk in op ethisch verantwoord sporten: inclusief werken, 
fair play, fysieke en psychische integriteit van elke individuele deelnemer, respect voor diversiteit 
en solidariteit .

Een doordachte, beleidsmatige aansturing van de sportbedrijvigheid vanuit de sportwerking van 
De Rode Antraciet is nodig . Het ‘Sport voor Allen’-beleid biedt hiertoe een globaal kader om te komen 
tot een ‘levenslange sportparticipatie’ .

SPOrt EN SPOrt IS DrIE…
Sport is een containerbegrip dat verschillende ladingen dekt . Een sluitende definitie voor sport is 

er niet . Om vanuit de sportwerking van De Rode Antraciet duidelijk te maken hoe rekbaar en gelaagd 
we het begrip sport invullen, laten we ons inspireren door volgende (deel)definities:

De Vlaamse Sportraad definieert sport als: “fysieke activiteiten met een gereglementeerde 
organisatie en met cardiovasculair- of trainingseffect die een persoon in gezonde, milieuvriendelijke, 
ethisch en medisch verantwoorde omstandigheden verricht” . Deze definitie wordt onder andere 
gehanteerd voor de opmaak van de sporttakkenlijst en de organisatie van het Vlaamse Sport(federatie)
landschap . 
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De Europese Gemeenschap zet in haar ‘Witboek Sport’ (2007) sterk in op de maatschappelijke 
rol van sport en in het bijzonder inclusie, sociale integratie en gelijke kansen . Sport draagt in sterke 
mate bij tot sociale cohesie en integratie in de maatschappij . Omdat iedereen in de maatschappij aan 
sport moet kunnen doen, moet iets worden gedaan aan de specifieke behoeften en de situatie van 
ondervertegenwoordigde groepen . Sport geeft mensen het gevoel ergens bij te horen en kan daarom 
een belangrijke rol spelen bij de sociale integratie .

De Wereldgezondheidsorganisatie spreekt in haar definitie van gezondheid als volgt: “De 
gezondheid is een staat van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welzijn en niet slechts het ontbreken 
van ziekte of gebreken .” Hierbij beveelt ze ten minste dertig minuten lichaamsbeweging (al dan 
niet in de vorm van sport) per dag of driemaal per week twintig minuten intensief sporten aan voor 
volwassenen . Deze richtlijn geeft een indicatie van de minimale hoeveelheid lichaamsbeweging die 
nodig is voor het bereiken van een optimale fitheid en verlagen van het mortaliteitsrisico .

Vanuit deze invalshoeken bakenen we vanuit De Rode Antraciet het begrip sport af door het 
te plaatsen in een kwadrant dat opgebouwd is rond twee assen die als een continuüm kunnen 
beschouwd worden . De eerste as (cf . rekbaarheid) is deze van ‘sport versus beweging’ en de tweede 
as (cf . gelaagdheid) deze van ‘sport als doel versus sport als middel’ . Alle activiteiten die we kunnen 
plaatsen binnen dit kwadrant, kunnen onderwerp zijn van onze sportwerking in de Vlaamse en 
Brusselse gevangenissen .

Bij de specifieke organisatie wordt uitgegaan van de mogelijkheden binnen elke gevangenis 
(financieel, infrastructureel, personeelsmatig, …) . Hierbij trachten we tot een structurele basis te komen 
maar blijft er oog voor variatie en vernieuwing in een aanbod dat draait op het gezondheidsprincipe .
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SPOrt mEt EEN taCtISCH PLaN… 
Voor de beleidsperiode 2012-2016 engageert De Rode Antraciet zich, binnen haar beheers-

overeenkomst met de Vlaamse Overheid, voor volgende doelstellingen:

De rode antraciet creëert in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen een draagvlak 
en ruimte voor sport en draagt bij tot een beweegvriendelijke omgeving en een 
sportinfrastructuurbeleid op maat van de gevangeniscontext
•	 De	Rode	Antraciet	participeert	aan de overlegvergaderingen met de Vlaamse beleidsmedewerkers 

en andere relevante actoren zowel binnen als buiten de gevangenissen;
•	 De	 Rode	 Antraciet	 staat	 in	 voor	 de	 opmaak	 van	 een	 algemeen	 sportbeleidsplan	 voor	 alle	

gevangenissen en een vertaalslag per gevangenis in functie van de mogelijkheden;
•	 De	Rode	Antraciet	investeert	in	sterke	profilering	en	netwerking	voor	haar	sportwerking;
•	 De	Rode	Antraciet	organiseert	in	deze	beleidsperiode	en	op	basis	van	de	resultaten	en	beleids-

aanbevelingen van het Europees project ‘Prisoners on the move’ een colloquium over ‘sport en 
detentie’;

•	 De	Rode	Antraciet	voorziet	in	de	periode	2012-2014	bijkomend	personeel	als	sportfunctionaris	

“Met De Rode Antraciet zijn we trots op wat we doen en willen dit tonen aan 
de buitenwereld! Ondanks de beperkte middelen realiseren we een kwalitatief 
en divers sport- en beweegaanbod in de gevangenissen en we hopen dat dit 
haalbaar blijft met de (geplande) nieuwbouw en capaciteitsuitbreidingen?” 

Sportfunctionaris De Rode Antraciet
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De rode antraciet realiseert een kwalitatief en gevarieerd sportaanbod naar alle 
gedetineerden
•	 In	2016	is	er	in	elke	gevangenis	een	sportaanbod	voor	gedetineerden	met	minstens	twee	uur	

per week aan activiteiten op vlak van bewegen en sport;
•	 De	Rode	Antraciet	ondersteunt	en	stimuleert	sportactiviteiten	waaraan	gedetineerden	zelfstandig	

kunnen deelnemen;
•	 Ter	realisatie	van	het	sportaanbod	doet	de	sportfunctionaris	een	beroep	op	sportgekwalificeerde	

begeleiders enerzijds, en faciliteert sporttechnische en pedagogische opleidingen voor bestaande 
begeleiders anderzijds;

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

•	 De	 Rode	 Antraciet	 ontwikkelt	 concrete	 acties	 om	het	 ethisch	 sporten	 te	 promoten	 (inclusie,	
diversiteit, fair play, fysieke en psychische integriteit en solidariteit); 

•	 De	Rode	Antraciet	adviseert	bij	de	realisatie	van	sportinfrastructuur	en	een	beweegvriendelijke	
omgeving in de penitentiaire instellingen;

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

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

De rode antraciet zet sport zo breed mogelijk in met het oog op de competentieontwik-
keling van gedetineerden en hun sociale integratie
•	 De	Rode	Antraciet	ontwikkelt	programma’s	om	gericht	aan	competentieontwikkeling	via	sport	

te doen (vb . samenwerking met de Vlaamse Trainersschool) .
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AANBEVELINGEN 

Het project ‘Prisoners on the move’ verkende in 2011 en 2012 de mogelijkheden en kansen van 
sport en beweging binnen detentie . Ten aanzien van de EU, de nationale en de lokale beleidsmakers 
formuleren we in dit tweede deel een reeks aanbevelingen over de kansen en opportuniteiten van 
sport in detentie . Bij elk van de aanbevelingen tonen we hoe De Rode Antraciet dit in praktijk brengt 
in de verschillende gevangenissen .

Beleid uitstippelen

1. Erken dat de toegevoegde waarde van sport in de penitentiaire context verder 
gaat dan het promoten van de fysieke gezondheid . Ook werken aan inclusie, maatschappelijke 
rehabilitatie, de persoonlijke en sociale ontwikkeling van gedetineerden is belangrijk . 

HOE DOEt DE rODE aNtraCIEt DIt?
•	 Na	het	succes	van	de	 ‘Ronde	van	Vlaanderen’	 in	2012	 in	de	gevangenissen	van	Oudenaarde	

en Gent, organiseren vier gevangenissen (Oudenaarde, Gent, Brugge en Dendermonde) in het 
voorjaar van 2013 hun ‘Ronde van Vlaanderen’ . Telkens zes gedetineerden rijden, als team, 
op rollen en met computersimulatie, de ‘Ronde van Vlaanderen’ . Niet alleen de sportieve 
teamprestatie en het competitie-element tussen de gevangenissen spelen hier een rol . Ook 
de link naar de samenleving is sterk uitgebouwd: elke gevangenis fietst immers voor een goed 
doel en onder het peterschap van een bekende (ex-)renner . Het sportieve leven van buiten 
halen we naar binnen en we verbinden de sportieve inzet met een goed doel . Gedetineerden 
spannen zich in, niet voor zichzelf, maar voor ‘hun’ team, ‘hun’ gevangenis en bovenal een 
maatschappelijk waardevol doel .
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•	 “Door	het	 succesvolle	partnerschap	met	De	Rode	Antraciet	 voor	het	 EU-project	 ‘Prisoners	 on	
the move’, raakte frOS als sport-voor-allen federatie nog meer overtuigd van de potentiële 
meerwaarde van sport voor (ex-)gedetineerden . 

 Het brede sportveld (clubs, federaties, overheden, organisaties, onderwijs,  . . .) zou daarom 
nog meer moeten worden uitgedaagd om in en door sport hun maatschappelijke rol voluit te 
spelen . Vriend schappelijke sportontmoetingen, volwaardige sportcompetities in samenwerking 
met sportfederaties, sportinitiaties, voordrachten en bijscholingen,  . . . het zijn maar enkele 
voorbeelden hoe de (anders) georganiseerde sportsector de weg naar de (sport in) gevangenissen 
kan vinden (en vice versa) .  

 Door de sportwerking in de gevangenissen bovendien te organiseren in verenigingsverband 
zouden gedetineerden én het brede sportveld nog meer in beweging kunnen worden gezet . 

 Sport is voor vele gedetineerden zeer belangrijk: in conditie blijven, sociale ontmoeting, plezier-
beleving, ontstressen,  . . . Maar men zou nog een stapje verder kunnen gaan door de gedetineerden 
ook aan te spreken op hun kunnen, hun engagement en hun verantwoordelijkheidszin . Ze 
zouden structureel mee vorm en inhoud kunnen geven aan de dagelijkse sportwerking in de 
gevangenissen: bekend maken van het sportaanbod, beheer van het klein sportmateriaal, 
(mede)organisatie van sportactiviteiten en tornooien,  . . . Of nog, sociale inclusie in en door sport!

 FROS koos onder andere hiervoor om in 2013 opnieuw een partnerschap aan te gaan met 
De Rode Antraciet voor het goede doel project: de ‘Ronde van Vlaanderen’ op rollen in de 
gevangenissen van Brugge, Dendermonde, Gent en Oudenaarde . 

 Samen met alle betrokken partners hopen we dit unieke project ethisch en medisch verantwoord 
naar de finish te kunnen loodsen, in de hoop dat hierdoor wielerclubs en/of multisportclubs 
zouden worden opgericht door de gedetineerden” . (www.fros.be)

•	 In de Strafinrichting Wortel werd gedurende een tweetal jaren een externe sportlesgever 
aangetrokken om tijdens de zomerperiode sport- en bewegingsactiviteiten te organiseren 
en te begeleiden . Door het differentiëren in bijvoorbeeld de teamsamenstelling, de regels 
en het materiaal, werd er aandacht besteed aan het bevorderen van sociale vaardigheden, 
samenwerken en een positief zelfbeeld .
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2. Ontwikkel een langetermijnvisie met betrekking tot het inzetten van sport als 
middel tot inclusie en maatschappelijke rehabilitatie . Zorg dat deze visie ingebed wordt 
binnen het penitentiair beleid op nationaal, regionaal en lokaal niveau . Onderzoek welke relevante 
stakeholders in dit proces bondgenoten kunnen zijn .

HOE DOEt DE rODE aNtraCIEt DIt?
•	 De	 Rode	 Antraciet	 verzamelt	 meningen	 en	 expertises	 in	 haar	 denktank.	 Enerzijds	 zijn	 er	

beleidslijnen vanuit de Vlaamse Overheid . Anderzijds wijsheden van binnen en buiten de 
muren, die we samenvoegen in het debat voor de lange termijn . Hierbij stellen we provinciale 
werkgroepen samen als satelliet van de werkvloer en met voeling naar het beleid . De 
vertegenwoordiging van deze werkgroepen zetelt samen met externe specialisten in een 
Vlaamse Beleidsgroep ‘sport en detentie’ . De Europese kennis wordt hierbij niet verwaarloosd . 
Elders wordt ook goed werk verricht, dat Vlaanderen en België kan inspireren . 

3. Ontwikkel een strategisch beleidsplan over sport als middel tot inclusie en 
persoonsontwikkeling en formuleer heldere en meetbare doelstellingen, gebaseerd op deze visie . 
Betrek relevante partners en stakeholders bij dit proces .

HOE DOEt DE rODE aNtraCIEt DIt?
•	 Sportfunctionarissen	van	De	Rode	Antraciet	ijveren	voor	een	sportbeleidsplan	per	gevangenis,	

gebaseerd op een uniform kader van mogelijkheden . Afhankelijk van de lokale context wordt 
dit plan opgenomen in een integraal plan voor alle beleidsdomeinen . 

•	 In	de	gevangenissen	van	Leuven	Hulp	en	Leuven	Centraal	bestaat	er	reeds	een	sportbeleidsplan	
(2009-2013) . Dit beleidsplan staat stil bij een aantal algemene aspecten rond sport in een 
gevangenis . In dit plan wordt dieper ingegaan op de missie en de visie van De Rode Antraciet . 
Het sportbeleidsplan vertrekt vanuit een omgevingsanalyse waarin een schets wordt gegeven 
van de gevangenis, de doelstellingen en een begroting .
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Implementatie van het beleid

1. Zorg voor complementaire en elkaar versterkende samenwerkingsverbanden van 
partners uit relevante beleidsdomeinen: sport, gezondheid, welzijn, vormingswerk, werkgelegenheid . 
Bevor der zo een meerpartijenaanpak met een heldere taakverdeling en duidelijke afspraken over 
ieders verantwoordelijkheid en duidelijkheid over hoe iedere partner profiteert van het samenwer-
kingsverband .

HOE DOEt DE rODE aNtraCIEt DIt?
•	 De	 Rode	 Antraciet	 werkt	 onder	 meer	 samen	 met	 BLOSO,	 LOGO,	 VIGEZ,	 OKRA,	 PSYLOS,	 CM,	

Vlabus en de Vlaamse Trainersschool (VTS) . Daarnaast wordt samengewerkt met o .a . provincies 
(West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen), steden en gemeenten (Leuven, Hasselt, 
Hoogstraten, Gent…) alsook universiteiten en hogescholen .

 Zo voorziet BLOSO financiële ondersteuning om een nieuw sportaanbod in de gevangenissen te 
introduceren . Per gevangenis kunnen twee keer tien uur georganiseerd worden met een (ver)
nieuw(end) sportaanbod . Afhankelijk van de lokale sportbehoeften kan het aanbod verschuiven 
(bijvoorbeeld meer cardio in plaats van power, meer volleybal in plaats van enkel voetbal, …) 
en kunnen nieuwe tendensen als tjoekbal ook geproefd worden door gedetineerden . 

•	 De	 Rode	 Antraciet	 werkt	 samen	met	 het	 domein	 ‘Gezondheid’.	 Het	 project	 10.000	 stappen	
werd in verschillende gevangenissen georganiseerd, in samenwerking met de LOGO’s (Lokaal 
Gezondheids overleg) .

 Het project 10 .000 stappen wordt in een aantal gevangenissen uitgebreid naar de penitentiaire 
bewakingsassistenten . Zij kunnen een stappenteller ontlenen en deelnemen aan infosessies 
over gezondheidsthema’s . Door dit project ook aan hen aan te bieden worden zij bewust van de 
inhoud en meerwaarde ervan . 

•	 De	Rode	Antraciet	stemt	het	sportaanbod	af	op	de	doelgroep:	duur	van	straftijd,	geïnterneerden,	
leeftijden… Voor de doelgroep van geïnterneerden zijn we momenteel in overleg met PSYLOS 
(Vlaamse federatie voor sport en recreatie in de geestelijke gezondheidszorg) om mogelijkheden 
te exploreren .
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•	 De	 provincie	 West-Vlaanderen,	 De	 Rode	 Antraciet	 en	 de	 drie	 West-Vlaamse	 gevangenissen	
(Brugge, Ruiselede en Ieper) sloegen begin 2012 de handen in elkaar . Met een gezamenlijk 
project willen we het sportaanbod in de gevangenissen structureel verder uitbouwen, onder 
andere door nieuwe sportinitiatieven op te starten .

•	 Onder	 de	 naam	 ‘Levenslang	 Sporten’	werd	 een	 ambitieus	 programma	 uitgewerkt.	 Daarvoor	
werd door De Rode Antraciet een halftijdse sportfunctionaris aangeworven en financiert het 
West-Vlaamse provinciebestuur de sportmonitoren . Ook Vlabus en het BLOSO zijn partners in dit 
nieuwe verhaal .

“Sport is een groeiend sociaal en economisch verschijnsel dat in sterke 
mate bijdraagt aan de strategische doelstellingen van solidariteit en welvaart 
van de Europese Unie”

‘Witboek Sport’ 2007
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2 . Breng alle partners op een gestructureerde wijze rond de tafel . 
Het onderzoek toonde aan dat binnen de gevangenis verschillende spelers een sportaanbod 

brengen . Het gaat hierbij o .a . over sportorganisaties van buiten, sportmonitoren van gemeenten en 
provincies, sociaal-culturele verenigingen, enz . 

Een landelijke koepelorganisatie zou dan ook erg zinvol kunnen zijn . Deze zou in de eerste 
plaats ruimte kunnen voorzien voor debat en discussie over de organisatie van sportactiviteiten 
in gevangenissen en kan verder informatie verzamelen vanuit (inter)nationale projecten . De 
hoofddoelstelling zou zijn om verschillende partners, betrokken bij sportprojecten in detentie, rond de 
tafel te brengen, met het oog op kennisopbouw en het delen van ervaringen en inzichten .

Deze organisatie kan daarenboven een rol spelen in het observeren en evalueren van de 
verschillende projecten in alle gevangenissen . 

HOE DOEt DE rODE aNtraCIEt DIt?
•	 De	Rode	Antraciet	vervult	een	brugfunctie	tussen	de	sportwereld	‘buiten’	en	de	gevangenissector.	

Waar opportuniteiten zich aandienen, worden concrete projecten uitgewerkt . 
 Zo werd in de loop van 2012 in samenwerking met de ‘Topcoaches’ (een initiatief van CAW 

Metropool) en ‘Buurtsport Antwerpen’ een project opgezet om ex-gedetineerden toe te leiden 
naar sportclubs buiten de muren . De bedoeling is om voor elke cliënt een individueel traject uit 
te werken . De ‘Topcoaches’ krijgen binnen hun werking met ex-gedetineerden dikwijls vragen 
over sport . Meestal zijn dit zeer praktische en sporttechnische vragen waarop zij geen antwoord 
hebben . Deze knowhow vinden we wel terug bij de trajectbegeleiders van ‘Buurtsport’ . Het idee 
voor een samenwerking werd voorgesteld bij ‘Buurtsport’ en heel positief ontvangen . Sindsdien 
bestaat er een samenwerking tussen de trajectbegeleiders van de ’Topcoaches’ en ‘Buurtsport’ . 

 De begeleiding kan zowel praktisch als ondersteunend zijn . Soms is het voldoende om iemand 
te verwijzen naar een bepaalde club . In andere gevallen gaat men een stapje verder . Vaak blijkt 
dat er ook sprake is van drempelvrees, financiële en andere moeilijkheden . Ex-gedetineerden 
worden intensief begeleid richting sportclub en, indien nodig, tot aan de deur en zelfs verder 
gebracht . In 2013 is er een uitbreiding van het project voorzien . Onder de vlag van ‘Antwerpen 
Europese Sporthoofdstad’ wordt een samenwerking met ‘Let’s go urban’ (gespecialiseerd in 
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urban arts & street culture) en ‘Buurtsport’ opgezet . Een schoolvoorbeeld van hoe sport een rol 
kan spelen bij de sociale integratie van (in dit geval) ex-gedetineerden .

•	 Samen	met	de	relevante	partners,		Federale	Overheidsdienst	Justitie,	Vigez	(Vlaams	Instituut	voor	
Gezondheidspromotie en Ziektepreventie), LOGO en de Vlaamse Administratie Welzijn worden 
plannen gemaakt om te komen tot een integraal gezondheidsbeleid binnen gevangenissen . 
Contacten met het ministerie van Veiligheid en Justitie (Nederland) en het NISB (Nederlands 
Instituut voor Sport en Bewegen) werden gelegd voor kennisdeling en –opbouw . 

•	 Ook	na	het	afronden	van	‘Prisoners	on	the	move’	worden	good	practices	geïnventariseerd	en	
nieuwe partners gezocht . De Rode Antraciet engageerde zich dan ook om de projectwebsite 
draaiende te houden . Op dit digitaal platform zullen nieuwe praktijken in de kijker worden 
gezet, op basis van de input die door de oude en nieuwe partners wordt gegeven . Daarnaast 
zal het toekomstig beleid van Europa opgevolgd worden, en mogelijkheden verder onderzocht 
worden . www.prisonersonthemove.eu 

“Een gedetineerde vertelde mij laatst: er zijn drie dingen waar ze me echt 
mee kunnen raken, het afnemen van bezoek, mijn televisie maar ook mijn 
sport.”

Sportfunctionaris De Rode Antraciet
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3. Zorg voor een verankering van een sportverantwoordelijke in elke gevangenis en 
voorzie de middelen om één of meer sportfunctionarissen en sportmonitoren te kunnen aanstellen en 
zo  een ‘sport equipe’ in de gevangenis samen te stellen .

HOE DOEt DE rODE aNtraCIEt DIt?
•	 In	alle	gevangenissen	van	Vlaanderen	en	Brussel	zijn	sportfunctionarissen	aan	het	werk.
 Deze sportfunctionarissen hebben de opdracht om per gevangenis een sportbeleidsplan op te 

maken en uit te voeren . Afstemming met de verschillende partners is hier de uitdaging . Deze 
sportbeleidsplannen moeten handvaten bieden voor de dagelijkse werking . 

•	 In	 de	 gevangenis	 van	 Hasselt	 geeft,	 via	 een	 samenwerking	 tussen	 de	 stad	 Hasselt,	 de	
gevange nis Hasselt en De Rode Antraciet, een externe lesgever sportlessen . De inzet van deze 
gediplomeerde sportleerkracht heeft als resultaat dat de kwaliteit en de continuïteit van het 
sportaanbod verhogen . Door de sporttechnische en pedagogische kwalificatie van de externe 
sportlesgever is er (meer) aandacht voor gezond en ethisch verantwoord sporten voor mensen 
in detentie en wordt een positief leerklimaat voor deelnemers gecreëerd . Doelstelling is om 
de deelnemers op een veilige, efficiënte en plezierige manier te initiëren (in een bepaalde 
sporttak) . 

 Daarnaast is de diversiteit van het sportaanbod verruimd . Naast de gekende sporten worden 
door de externe sportlesgever ook veel andere sportactiviteiten aangeboden zoals: tjoekbal, 
conditietraining, ropeskipping, frisbee, trainingsleer en handbal .

 De samenwerking tussen de partijen wordt positief ervaren en daarom in 2013 verdergezet . Zo 
wil de stad Hasselt haar engagement tonen naar de kansengroep gedetineerden .

“De danslessen zijn echt super want het brengt variatie in het aanbod en 
we vinden het leuker dan enkel badminton en pingpong”

een vrouwelijke gedetineerde uit Hasselt
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4. Zorg ervoor dat iedereen met een verantwoordelijke functie in de gevangenissector 
beseft dat sport betekenisvol is en niet enkel dient voor ontspanning en om stoom af te laten . Dit 
impliceert dat iedereen een pedagogische rol toewijst aan sportactiviteiten, vergelijkbaar met de rol 
die men hecht aan het onderwijs en de beroepsopleidingen in een gevangenis .

Vele waarden die worden aangeleerd tijdens sportactiviteiten kunnen immers bijdragen tot een 
geslaagde terugkeer in de samenleving, vooral wanneer deze activiteiten ingebed zijn binnen de 
officiële Hulp- en Dienstverlening, het formele onderwijstraject en het toewerken naar een individueel 
reclasseringsplan .

Het bevorderen van ‘sport binnen de detentiecontext’ moet de beleidsmakers overtuigen om de 
organisatie van sport binnen detentie als een essentieel onderdeel in het aanbod te erkennen . Sport 
is betekenisvol voor elke gedetineerde die zich voorbereidt op een terugkeer naar de samenleving . 
Sport is méér dan ‘de mannen bezighouden’ of ‘laat ze zweten en maak ze moe’, om de rust in de 
gevangenis te handhaven . Er moet een knop omgedraaid worden: het sportaanbod moet onderbouwd 
worden met pedagogische doeleinden .

HOE DOEt DE rODE aNtraCIEt DIt?
•	 De	 sportfunctionarissen	 van	 De	 Rode	 Antraciet	 verzamelen	 betrokken	 actoren	 in	 lokale	

werkgroepen . Draagvlak is een factor die steeds werk zal vragen en waar meer handen nodig 
zijn dan die van de sportfunctionaris . De sportfunctionaris en beleidsmedewerker van de Vlaamse 
Gemeenschap hebben beiden als opdracht om de rol van sport duidelijk op de algemene kaart 
te zetten . Samen met hun netwerk, werken zij elke dag aan een verbeterd draagvlak . 

•	 In	 Antwerpen	 wordt	 samengewerkt	 met	 Topcoaches	 (Terug	 Op	 Pad	 coaches).	 Met	 jonge	
gedetineerden (First offenders) wordt contact gelegd tijdens hun verblijf in de gevangenis . Na 
hun vrijlating worden ze verder opgevolgd door deze Topcoaches, en worden ze ondersteund in 
het zoeken naar woonst, werk en hun verdere sociale integratie .
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5. Erken het belang van sport als belangrijk middel voor zelfontplooiing van de 
gedetineerden . Onderzoek of gedetineerden bepaalde certificaten en/of diploma’s tijdens de 
detentie kunnen verwerven . Zo reikt De Vlaamse Trainersschool (VTS) diploma’s uit na het volgen 
van een opleiding tot trainer of sportbegeleider . Indien een gedetineerde in de gevangenis deze 
opleiding zou kunnen volgen en bovendien praktijkervaring zou kunnen opdoen bij het begeleiden van 
medegedetineerden, kan hij met het behaalde getuigschrift, na zijn vrijlating werk zoeken .

HOE DOEt DE rODE aNtraCIEt DIt?
•	 De	Rode	Antraciet	werkt	samen	met	de	Vlaamse	Trainersschool	(VTS)	en	het	domein	onderwijs.	

De opleiding ‘initiator fitness’ wordt in 2013 georganiseerd in de gevangenissen van Oudenaarde 
en Leuven Centraal . Als deze pilootprojecten slagen, kan dit initiatief uitgebreid worden naar 
meer gevangenissen . 

“Als lesgever heb ik ervaren dat er weinig motivatie was bij gedetineerden 
om aan sportactiviteiten deel te nemen tijdens de ochtenduren, ze bleven 
gewoon op hun bed liggen. Maar de aanhouder wint…………het deed me dan 
ook veel deugt om te zien dat er na verloop van tijd wel opkomst was tijdens 
sport in de ochtenduren en dat dit zich bleef voortzetten. Leuk om te merken 
dat één persoon impact kan hebben op het systeem.”

Een externe sportlesgever
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6. Zorg dat gedetineerden zich vaker kunnen engageren in activiteiten van de lokale 
gemeen schap, binnen en buiten de gevangenis . Het is belangrijk om het leven binnen de 
gevangenis te verbinden met het leven buiten de gevangenis, precies om isolement te doorbreken en 
de stap naar sociale integratie makkelijker te maken .

HOE DOEt DE rODE aNtraCIEt DIt?
•	 In	oktober	2012	startte	een	bijzonder	project	in	de	gevangenis	van	Antwerpen.	Dit	project	was	

een samenwerking tussen De Rode Antraciet, de gevangenis van Antwerpen en Royal Antwerp 
Football Club (RAFC) . Iedere week kreeg een groepje gedetineerden een uur voetbaltraining 
van twee spelers van de eerste ploeg van RAFC . De deelnemers, waarvan de meesten 22 uur 
op 24 in hun cel doorbrengen, onthaalden dit voetbalproject zeer positief . Het sociale aspect 
van dit project was groot en bovendien een kans om, met de woorden van een gedetineerde: 
“negatieve energie om te zetten in positieve energie” .

	 Dankzij	Football+	Foundation	werd	de	club	van	een	budget	voorzien	voor	de	opstart	van	sociale	
projecten . ‘Meer dan een club’ is de centrale gedachte achter deze organisatie . Ze stimuleert 
voetbalondernemingen om hun krachten aan te wenden ten voordele van de samenleving . RAFC 
koos binnen deze werking onder meer voor een voetbalaanbod in de gevangenis van Antwerpen . 
Hiermee wil RAFC de persoonlijke groei, het verbindend werken, de maatschappelijke (her)
activering en de sociale integratie van gedetineerden mee stimuleren .

 De boodschap van dit project is dan ook duidelijk: de sociale integratie van gedetineerden begint 
in de gevangenis .

 De gevangenis van Antwerpen maakte dit project mee mogelijk door de inzet van haar mensen 
en een duidelijke visie wat betreft sociale integratie van gedetineerden .

 Dit project is tevens kenmerkend voor de werking van De Rode Antraciet: processen van 
persoonlijke groei op gang brengen die de kans op sociale integratie vergroten . Via sport en 
cultuur draagt De Rode Antraciet bij tot een verhoging van de participatie van gedetineerden en 
de verdere humanisering van de penitentiaire context . De Rode Antraciet streeft er daarom naar 
om dit verder te zetten .
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•	 Al	eerder	startten	in	Mechelen	de	vzw	Hattrick	(KV	Mechelen	en	Racing	Mechelen)	en	Leuven	
(Oud-Heverlee Leuven) een samenwerking op met de lokale clubs . Anno 2013 lopen deze 
samenwerkingsverbanden nog steeds .

•	 Naast	deze	grotere	initiatieven	engageren	ook	kleine	clubs	zich	in	verschillende	gevangenissen.	
De meerwaarde hiervan wordt vaak onderschat . Gedetineerden kijken écht uit naar contacten 
met de buitenwereld, zeker naar ploegen die hen uitdagen voor een wedstrijd . Talrijke 
voorbeelden zijn over het hele Vlaamse land voorhanden, maar er blijft een continue zoektocht 
naar clubs en vrijwilligers voor wedstrijden . In dit verband leggen de sportfunctionarissen lokale 
contacten met stedelijke en gemeentelijke sportdiensten, voor toegang tot het lokale netwerk .

•	 Ook	in	Leuven,	waar	de	stadskantoren	op	een	boogscheut	liggen	van	de	gevangenissen	(Leuven	
Hulp en Leuven Centraal), is er sinds enkele jaren een sterke samenwerking met de stad . 
Deze samenwerking is veelzijdig: het delen van expertise en materiaal en inzet van financiële 
middelen . Daarnaast maakt de stad Leuven haar netwerk ook toegankelijk, vb . bij de invulling en 
verspreiding van de sportkalender voor de zomer, waardoor volleybal- en voetbalploegen van 
buiten de muren naar de gevangenis komen . Leuven onderzoekt, samen met De Rode Antraciet, 
de piste om in 2013 de eindejaarscorrida (loopwedstrijd) ook in de Leuvense gevangenissen te 
laten doorgaan .

“De wedstrijden tegen de verschillende buitenploegen verhogen de inzet 
van de mensen die in de eerste ploegen spelen. Het is ook fijn voor de 
buitenwereld om te zien dat het leven binnen de gevangenis ook sporters op 
niveau kan stimuleren en voortbrengen.” 

Een gedetineerde
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7. Organiseer specifieke vormingsmomenten voor het penitentiair kader, in het 
bijzonder de sportieve equipe, met de focus op de inzet van sportactiviteiten voor gedetineerden 
als een middel om zich persoonlijk en sociaal te ontwikkelen . Betrokkenheid van de penitentiaire 
bewakingsassistenten bij de sportactiviteiten verhoogt het positieve effect van deze programma’s .

HOE DOEt DE rODE aNtraCIEt DIt?
•	 De	Rode	Antraciet	organiseert	jaarlijks	vormingsdagen	voor	penitentiaire	beambten	betrokken	

bij de sportieve evenementen in gevangenissen .
 Op deze dagen komen verschillende thema’s aan bod: fitness, trainingsleer, basis van didactische 

werkvormen, coachingsmethodieken, differentiatie aanbrengen in trainingssessies, werken met 
hartslagmeters, voedingssupplementen…

 Voor de deelnemende sportmonitoren is het heel interessant om ervaringen uit te wisselen en 
van elkaar te leren . Ook binnen dit kleine landschap zijn zij vaak individuele pionnen die zich 
afzonderlijk achter hetzelfde doel scharen .

8. Zorg ervoor dat heel het penitentiair kader geïnformeerd is en besef heeft van de 
potentiële betekenis en relevantie van een sportaanbod binnen de gevangenis .

HOE DOEt DE rODE aNtraCIEt DIt?
•	 De	sportfunctionarissen	van	De	Rode	Antraciet	organiseren	lokale	werkgroepen	sport	waaraan	

ook directieleden van de gevangenis en penitentiair personeel deelnemen . Zij kunnen bij het 
organiseren van sportevenementen aangeven wat kan en niet kan . Ook de directies van de 
gevangenissen worden geïnformeerd en op de hoogte gebracht .

“Ik bruis van energie en ik vind sport een goeie manier om die kwijt te 
kunnen”

Een gedetineerde
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9. moedig de actieve betrokkenheid van gedetineerden aan in de planning, de 
organisatie, de begeleiding en de evaluatie van sportieve activiteiten en tornooien . Zorg 
dat deze kansen om te coachen, te arbitreren en algemeen vrijwilligerswerk te doen bij de organisatie 
van deze activiteiten, leiden tot het verwerven van vaardigheden . Zorg voor een instrument om deze 
verworven competenties te erkennen (zoals vb . in Vlaanderen de ‘Oscars’) .

HOE DOEt DE rODE aNtraCIEt DIt?
•	 In	 Oudenaarde	 zijn	 sportfatikken	 (gedetineerden	 met	 een	 extra	 verantwoordelijkheid	 voor	

sport) volwaardig lid van de werkgroep sport . Het zijn deze sportfatikken die volledig zelfstandig 
de zomerspelen organiseren: de keuze van de sporten, de planning, de inschrijvingen, het 
arbitreren, het klassement bijhouden, enzovoort . 

•	 In	 Dendermonde	 werd	 in	 2012	 een	 zomerwerkgroep	 met	 gedetineerden	 opgericht.	 Deze	
organiseerde de Olympische Spelen 2012 binnen de muren . Vanaf mei werd er vergaderd, 
voorbereid en gepland om uiteindelijk tijdens de zomer het startschot te geven voor de 
Olympische Spelen in de gevangenis . Tijdens de Spelen stond deze werkgroep eveneens in voor 
het vlotte verloop, de arbitrage, het bijhouden van het puntenklassement en het uitreiken van 
de prijzen . Het evenement werd door de werkgroep positief geëvalueerd . De volgende jaren zal 
dit sportevenement onder de noemer ‘zomerspelen’ opnieuw georganiseerd worden volgens 
hetzelfde format .



53

10. Besef dat in gevangenissen blijvend geïnvesteerd dient te worden in de 
infrastructuur voor sport en fitness. 

HOE DOEt DE rODE aNtraCIEt DIt?
•	 In	overleg	met	de	gevangenisdirecties,	Justitie	en	de	Regie	der	Gebouwen	is	er	aandacht	voor	

sportinfrastructuur op de wandelingen en in de fitnessruimtes . De Rode Antraciet stelde een 
nota samen, gebaseerd op de standaarden in de buitenwereld . Hierin wordt advies gegeven 
over nieuwe infrastructuur . Deze nota werd gebruikt bij nieuwbouwprojecten voor Wortel, 
Turnhout, Gent, Leuven, Beveren… 

•	 Ook bij onderhoud van bestaande infrastructuur en accommodatie is de sportfunctionaris vaak 
een spilfiguur . De infrastructuur van fitnessruimtes goed onderhouden en geregeld vernieuwen 
is noodzakelijk, gezien het intensieve gebruik . Het financieel engagement van Justitie is hierbij 
belangrijk .

•	 In	november	2012	werden	in	de	strafinrichting	van	Merksplas	op	twee	wandelingen	onderdelen	
van een Sportpoint in gebruik genomen . De sportfunctionaris adviseerde hierbij en ontwikkelde 
een brochure met oefeningen voor de Sportpoints .

“Ik wil mijn agressiebegeleiding terugbetalen op deze manier. Ik wil aan de 
maatschappij laten zien dat wij ook iets kunnen bereiken.” 

Een gedetineerde
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11. Zorg voor flexibele en creatieve sportprogramma’s, die op een optimale manier de 
persoonsontwikkeling en de ontwikkeling van de sociale vaardigheden van de gedetineerde 
deelnemers mogelijk maken . Uiteraard rekening houdend met de specifieke gevangeniscontext . 

HOE DOEt DE rODE aNtraCIEt DIt?
Er is samenwerking met sportploegen uit de samenleving om met gedetineerden te komen sporten: 
•	 ‘TTC	Welfare’,	een	tafeltennisclub	van	de	gevangenis	van	Oudenaarde,	speelt	in	de	provinciale	

afdeling . De tegenstanders komen in het seizoen wekelijks naar de gevangenis om hun wedstrijd 
te spelen .

•	 Buitenploegen	komen	in	Oudenaarde	op	zondag	naar	de	gevangenis	om	een	wedstrijdje	voetbal	
of volleybal te spelen tegen gedetineerden .

•	 ‘Demarrage’,	de	wielerclub	van	de	gevangenis	van	Oudenaarde,	werd	opgericht	naar	aanleiding	
van het succes van de ‘Ronde van Vlaanderen’ 2012 . 

•	 Project	 ‘Binnenste	 Buiten’:	 met	 de	 hulp	 van	 de	 sportdienst	 van	 de	 stad	 Oudenaarde	 wordt	
samenwerking met lokale clubs opgezet . In het sportbeleidsplan van de stad Oudenaarde is 
gepreciseerd dat clubs die activiteiten in de gevangenis opzetten, hiervoor worden gehonoreerd .

•	 Het	 sportevenement	 ‘Eindejaarscorrida’	 van	 de	 stad	 Leuven	 zal	 wellicht	 in	 2013	 ook	 in	 de	
twee Leuvense gevangenissen georganiseerd worden . In de gevangenis lopen externen en 
gedetineerden samen . 

•	 In	Leuven	worden	tijdens	de	zomer	wedstrijdjes	met	buitenploegen	georganiseerd.	De	gevange-
nissen prikken momenten op een kalender en de stad Leuven stuurt deze kalender naar de 
sportclubs door .

•	 Het	 hele	 jaar	 door	worden	wedstrijden	 gespeeld	 tussen	 gedetineerden	 en	 externe	 ploegen	
(competitief en recreatief) in de gevangenis van Hasselt . De sportwerking van de gevangenis 
kan hierbij gebruikmaken van het netwerk van de sportdienst van de stad Hasselt .

•	 Door	 het	 organiseren	 van	 sportieve	 initiatieven:	 in	 2013	 zal	 de	 voetbalcompetitie	 tussen	
de paviljoenen in de Strafinrichting Merksplas voor de 15e keer worden georganiseerd . Het 
evenement kan nog altijd op veel belangstelling van de gedetineerden rekenen! Voetballen 
doe je niet alleen: samen spelen is dus belangrijk, maar ook verantwoordelijkheid opnemen en 
respect tonen voor tegenstanders .
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 Participatie van gedetineerden biedt hen kansen om via de organisatie van sportieve activitei-
ten vaardigheden aan te leren . Samen vergaderen, standpunten en argumenten beluisteren, 
gezamenlijk beslissen, budgetbeheer, elkaar aanspreken op afspraken … zijn vaak geen gekende 
aspecten in het leven van een gedetineerde . In de mate van het mogelijke proberen de sport-
functionarissen hierin mogelijkheden te scheppen . 

12. Denk na over de vorm en aanpak om het sportaanbod op een professionele manier 
in de steigers te zetten. Het uitwerken van expliciet uitgeschreven plannen van sportactiviteiten, 
met inbegrip van het uitwerken van de doelen, de activiteiten, de methodologische aanpak en de 
evaluaties, zou een normale professionele activiteit van de sportmonitoren moeten worden .

HOE DOEt DE rODE aNtraCIEt DIt?
•	 Elke	gevangenis	werkt	aan	een	beleidsplan	(integraal	of	sportspecifiek).	Hierin	worden	doelen	

opgenomen met plannen en acties op lange en korte termijn . Vanuit een gezamenlijk standpunt 
wordt getracht om los te komen van brandjes blussen, ad-hocinitiatieven, … en gestructureerd en 
beargumenteerd te werken aan het toekomstplan . Hierbij moet rekening gehouden worden met 
factoren waar men geen vat op heeft zoals overbevolking, personeelsbezetting, infrastructurele 
zorgen…
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“Naast de traditionele sporten is er ook de mogelijkheid om aan meer 
actuele sporten te doen zoals bodypump, insanity, fitness circuit. Dit geeft 
aan dat er door het sportteam steeds wordt gezocht naar nieuwe variaties 
van sport.” 

Een gedetineerde

13. Beleidsplannen bevatten uitgewerkte voorstellen om op een professionele manier 
sport aan te bieden . Onderzoek via een praktische test of de plannen waar gemaakt worden, indien 
niet, pas ze dan aan .

HOE DOEt DE rODE aNtraCIEt DIt?
•	 De	context	van	een	gevangenis	(veranderingen	in	populatie	met	bijhorende	noden	en	behoeften)	

dwingt de sportfunctionaris om sportieve initiatieven minstens jaarlijks te evalueren en indien 
nodig bij te sturen . Het team van sportfunctionarissen bekijkt de resultaten van deze evaluaties 
gezamenlijk in functie van collectieve lessen en vertalingen naar lokale gevangenissen . Via de 
lokale fora komt dit dan ook ten goede aan elke gevangenis .
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Kennis en expertise verzamelen

Stimuleer het uitwisselen van kennis en ervaringen in het kader van het gebruik van 
sport als een manier om te werken aan persoonsontwikkeling en het oefenen van sociale 
vaardigheden in een detentiecontext.

1. Organiseer een kennis- en expertisecentrum dat steun en inspiratie kan bieden 
aan beleids organen, stichtingen en vzw’s die voor gedetineerden werken en voor lokale 
gevangenissen .

HOE DOEt DE rODE aNtraCIEt DIt?
•	 Maandelijks	komen	de	sportfunctionarissen	samen:	ze	wisselen	ervaringen	uit,	bouwen	kennis	

op… Het Europees project ‘Prisoners on the move’ is een start om scherper na te denken over 
het inzetten van sport als middel tot sociale inclusie . Het thema is op de agenda gezet; inzichten 
zullen groeien en geregistreerd worden .

•	 De	Rode	Antraciet	organiseert	in	maart	2013	een	colloquium	over	sport	en	detentie.

“Ik wil me eens positief bewijzen ten aanzien van mijn familie”. “Ik wil 
aan mezelf bewijzen dat ik zo’n sportieve uitdaging aankan.” 

Een gedetineerde
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2. Verzamel informatie over dit soort activiteiten en analyseer de beste voorbeelden. 
maak de beste praktijkvoorbeelden ruim bekend.

HOE DOEt DE rODE aNtraCIEt DIt?
Inspirerende voorbeelden uit één gevangenis worden gekopieerd naar andere gevangenissen . 

Op de vergaderingen van de werkgroep sport van De Rode Antraciet delen de sportfunctionarissen 
‘de beste voorbeelden’ met elkaar .
•	 ‘Personal	 Fit	 Plan’:	 Dit	 project	werd	 door	 De	 Rode	Antraciet	 uitgewerkt	 voor	 verdere	 imple-

men  tatie in alle gevangenissen . Ondertussen zijn gelijkaardige formules ook geïntegreerd in 
de gevangenissen van Antwerpen (daar ondertussen gestopt) en Leuven Centraal . Andere 
gevangenissen werken hier ook sporadisch rond . We testen de fysieke conditie en op basis van 
het resultaat worden aangepaste trainingsschema’s meegegeven . Nadat de gedetineerden hun 
trainingsschema met hun hartslagmeter hebben afgewerkt, komen ze opnieuw langs om zich te 
laten testen en een aangepast trainingsschema te ontvangen . Op deze manier kan iedereen op 
zijn niveau conditie opbouwen .

•	 In	2013	zal	de	‘Ronde	van	Vlaanderen’	ook	in	de	gevangenissen	van	Brugge	en	Dendermonde	
worden gereden .

3. Creëer lerende netwerken, waarbij de verschillende partners betrokken zijn: 
sportfunctionarissen en –monitoren enerzijds, beleidsmensen en organisatoren anderzijds .

HOE DOEt DE rODE aNtraCIEt DIt?
•	 De	 Rode	 Antraciet	maakt	meer	 dan	 deel	 uit	 van	 het	 opgestarte	 internationale	 netwerk	 van	

‘Prisoners on the move’ . Daarnaast zijn de denktank en beleidsgroep sport initiatieven die 
de sportfunctionarissen kunnen voeden . Provinciaal is er de start van de overkoepelende 
werkgroepen rond sportgerelateerde thema’s en lokaal het netwerk van dagelijkse praktijk . Al 
deze netwerken doen een beroep op externe en interne kennis, al dan niet op afroep . 

•	 Zorg	voor	systematische	en	objectieve	 registratie	met	het	oog	op	de	evaluatie	en	eventuele	
bijsturing van de implementatie van de sportbeleidsplannen .
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4. Ontwikkel aangepaste instrumenten om deze systematische registratie in de steigers te 
zetten, en evalueer de vooropgestelde doelstellingen met betrekking tot het inzetten van sport in de 
penitentiaire sector .

HOE DOEt DE rODE aNtraCIEt DIt?
•	 De	Rode	Antraciet	zorgt	voor	systematische	en	objectieve	registratie	met	het	oog	op	een	verdere	

verdieping en verbreding van het sportieve aanbod in gevangenissen . 
 Daarnaast blijft de registratie van noden en behoeften een onderwerp waaruit de sportfunctionaris 

en het lokale sportteam informatie en keuzes destilleren . 

5. Een van de belangrijke aspecten in dit kader is het voortbouwen op de vragen, 
verwachtingen en noden van de gedetineerden . Zij willen zich voorbereiden op een nieuwe 
start in de samenleving . Sporten met ploegen en teams van buiten de muren kan hieraan tegemoet 
komen: ze ontmoeten mensen die geen deel uitmaken van de gevangenis . Ook dit is waardevol, 
samen met het leren begrijpen van spelregels, het leren winnen en verliezen, en andere positieve 
effecten van het sporten .

HOE DOEt DE rODE aNtraCIEt DIt?
•	 In	 gevangenissen	 waar	 sportfatikken	 zetelen	 in	 de	 werkgroep	 sport	 (vb.	 Oudenaarde),	 of	

gedetineerden een eigen ‘kerngroep’ vormen (vb . Dendermonde), kan voortgebouwd worden 
op de vragen van gedetineerden .

•	 In	alle	gevangenissen	worden	ook	breder	vragen	verzameld,	via	gedetineerden-	overlegorganen	
met lokale directies . De sportfunctionaris verzamelt deze vragen en legt ze met gepast advies 
voor aan de lokale sportieve fora . 

•	 Er	 is	een	 ‘Gedetineerden	Opvolg	Systeem’:	vanuit	sport	hieraan	participeren	en	gegevens	 in-
brengen kan leiden tot meer objectieve data over sport in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen . 
Andere gevangenissen (vb . Antwerpen) hanteren ook eigen registratiesystemen .
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6. Bedenk lichtere vormen van sport, waarbij minder directe confrontaties mogelijk 
zijn. Een aandachtspunt bij het organiseren van sportactiviteiten in de gevangenis is immers het 
veiligheids aspect . Men vreest soms dat hevige duellen de veiligheid van deelnemers kan bedreigen . 
Het herdenken van bepaalde groepssporten kan een mogelijkheid zijn . 

HOE DOEt DE rODE aNtraCIEt DIt? 
•	 Veiligheid	in	de	gevangenis	primeert,	maar	is	niet	alles-verhinderend.
 Er wordt geroeid met de riemen die we hebben . Infrastructureel, personeelsmatig, tijd 

gerelateerd … De realiteit bepaalt de randvoorwaarden in een gevangenis .
 Je kan ook voetbal spelen op een volleybalveld of voetbaltennis of voetvolleybal organiseren . 

Minder deelnemers, kleinere doelen, aangepaste spelregels . Het gebrek aan financiële middelen 
voor begeleiding wordt bij ‘Start to run’ opgelost door de loopschema’s te overhandigen en 
slechts 1 op de 3 keer te zorgen voor deskundige ondersteuning .

•	 Door	het	ontwikkelen	en	uitgeven	van	het	boek	‘Fitness	tussen	muren’	tracht	De	Rode	Antraciet	
gedetineerden ook op cel in beweging te krijgen en zo aan de lichamelijke fitheid te werken 
door het aanreiken van (kracht)oefeningen . In 2013 voorzien we met Fit @ Cel, via het intern 
videokanaal dat gevangenissen hebben, oefeningen om fit en gezond te blijven, gebruik 
makend van de materialen die elke gedetineerde op cel heeft (bijna niets) . 

“Ik startte in 2011 met het Personal Fit plan. Ondertussen verloor ik 34 
kilogram en ben ik bewust bezig met gezond bewegen en mijn voeding. Door 
het programma en de fysieke veranderingen, ben ik ook veel bewuster gaan 
kijken naar mijn gehele levensstijl van eerder. Ik durf dan ook zeggen dat 
ik andere doelen in mijn leven heb gesteld. Jammer wel dat ik nog steeds 
word beoordeeld op de persoon die ik toen was, zonder dat er wordt rekening 
gehouden met wat ik al gedaan heb om te veranderen… en wie ik nu ben.” 

Gedetineerde uit Hoogstraten
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7. Individuele gedetineerden hebben soms specifieke gezondheidsproblemen en 
noden . Sommigen hebben een persoonlijke aandoening: diabetes, obesitas (wie weinig beweegt en 
veel frisdrank en snoeprepen consumeert, ter compensatie van gevoelens van onwelzijn, wordt snel 
erg dik) . Er moet dan ook aandacht zijn voor de individuele nood aan beweging en oefening . 

HOE DOEt DE rODE aNtraCIEt DIt?
Samen met enkele externe partners initieerde De Rode Antraciet in dit verband enkele  nieuwigheden:

•	 Met	het	Lokaal	Gezondheidsoverleg	(LOGO)	werden	enkele	kantinelijsten	in	de	gevangenissen	
van de Noorderkempen gescreend . Een diëtiste gaf hierbij advies over het aanbod op de 
kantinelijsten, en er werd een gezondheidsindex bij elk product weergegeven . Op deze manier 
wordt duidelijk gemaakt hoe een bepaald product nu juist ‘scoort’ .

•	 Met	 expert	 PSYLOS	wordt	 het	 sportaanbod	 aan	 geïnterneerden	 onder	 de	 loep	 genomen,	 in	
nauwe samenwerking met de zorgequipes van de Federale Overheidsdienst Justitie . Beide 
partijen hebben specifieke knowhow over hun eigen context, maar via gerichte bezoeken en 
uitwisseling wordt naar een win-win gezocht .

•	 	 Met	 expert	 OKRA	 wordt	 gekeken	 of	 het	 sportaanbod	 toegankelijk	 is	 voor	 senioren.	 De	
mogelijkheid bestaat om een ‘train-de-trainer’ aan te bieden, in functie van begeleiding van 
senioren – door senioren . Deze pistes worden verder ontwikkeld .

•	 Uit	een	peiling	bij	gedetineerden	van	de	gevangenis	van	Antwerpen	en	de	gevangenissen	van	
de Noorderkempen bleek dat er een grote behoefte is aan sport en vooral aan fitness . Dat is heel 
begrijpelijk, want de gedetineerden zitten per dag gemiddeld 22 uur op hun cel . In de meeste 
gevangenissen is de vraag naar fitness groter dan het aanbod . In sommige gevangenissen is 
daarenboven een infrastructureel tekort waardoor het bijna onmogelijk wordt om sport in het 
algemeen aan te bieden .

 Daarom ontwikkelde De Rode Antraciet het boek ‘Fitness tussen muren’ . De vele gedetineerden 
die niet aan sport kunnen doen, worden dankzij dit boek in de gelegenheid gesteld toch hun 
lichamelijke conditie op peil te houden . Er werd voor geopteerd om geen fitnessmateriaal te 
gebruiken bij de oefeningen, zodat deze voor alle gedetineerden toegankelijk zijn .
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 Dit boek heeft een vaste plaats gekregen in de gevangenissenbibliotheken en is ook terug te 
vinden in veel cellen . Veel gedetineerden hebben het boek gelezen en kregen zo oefeningen 
aangereikt om de lichamelijke en geestelijke gesteldheid te bevorderen, “een gezonde geest in 
een gezond lichaam”!

•	 In	 2013	 wil	 De	 Rode	 Antraciet	 graag	 verder	 werken	 rond	 het	 promoten	 van	 (zelfstandig)	
bewegen op cel . Door de aanwezigheid van videokanalen en televisies in de gevangenissen 
kunnen wij door middel van video, in samenwerking met Jail TV, gedetineerden in beweging 
zetten = Fit @ Cel . 

•	 In september 2009 startte er in het Penitentiair Schoolcentrum van Hoogstraten in dat verband 
een project: enerzijds een persoonlijke handleiding bieden om op een gezonde manier te gaan 
bewegen en anderzijds de effecten van verantwoord bewegen meten, evalueren en zowel 
individueel als in groepsverband (anoniem) in kaart brengen . De Rode Antraciet trok hiervoor 
de professionele partner ‘Het Gezonde Net België’ (HGNB) aan . Samen met het Penitentiair 
Schoolcentrum bekijken de partners hoe ze de gedetineerden bewuster kunnen maken van de 
effecten van hun passieve of actieve detentietijd .

•	 HGNB meet door middel van een sub-maximale inspanningsproef het fitheidsniveau (uithoudings  -
 vermogen) van elk individuele deelnemer . De resultaten van de test worden in een rapport 

aangeboden met een toelichting en situering van de persoonlijke resultaten . De bewegingscoach 
stelt in samenspraak met de deelnemer(s) doelstellingen op waaraan de volgende weken en 
maanden wordt gewerkt . Het individuele actieplan nodigt elke deelnemer uit om gedurende 14 
weken te gaan werken aan of met zijn fitheidsniveau .

 Dit project werd door De Rode Antraciet uitgewerkt, voor verdere implementatie in andere 
gevangenissen . Ondertussen zijn gelijkaardige formules ook geïntegreerd in de gevangenissen 
van Antwerpen (ondertussen gestopt) en Leuven Centraal, en wordt er sporadisch ook in 
andere gevangenissen rond gewerkt . Daarnaast worden er door externe partners ook cursussen 
en workshops aangeboden in het kader van dit project, vb . een cursus hygiëne en voeding 
door Centrum Basiseducatie, cursus trainingsleer (basis van de fysiologie en anatomie) door 
privépartners .
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TOT BESLUIT

Er is de afgelopen jaren reeds veel werk verricht . Toch zijn we er nog niet . Weerstand tegenover 
de sportwerking binnen de gevangenis bestaat nog steeds, maar positieve tendensen en beloftevolle 
partnerschappen doen hun werk . 

Naast de sportwerking is ook Justitie zich bewust dat een inhaalbeweging nodig is om ons 
gevangeniswezen af te stemmen op de nieuwe realiteiten . Samen met alle partners wordt getracht 
om stappen te zetten, en alles (letterlijk en figuurlijk) in beweging te brengen .

DE rODE aNtraCIEt ZOEKt PErmaNENt Naar NIEUWE PartNErS VOOr SamENWErKING
•	 Bent	u	zo	iemand,	of	kent	u	iemand?
•	 Hebt	u	expertise,	waarvan	wij	mogen	leren?
•	 Een	wedstrijd	spelen,	of	regelmatig	een	handje	toesteken?
•	 Een	samenwerking	opzetten	op	lokaal,	regionaal,	nationaal	of	zelfs	internationaal	vlak?

NEEm VrIJBLIJVEND CONtaCt OP mEt ONS, EN SamEN BEKIJKEN WE Wat VOOr U EN ONS 
HaaLBaar IS.

De Rode Antraciet vzw
Geldenaaksebaan 277 – 3001 Heverlee
Tel . 016/ 20 .85 .10
info@derodeantraciet .be – www .derodeantraciet .be – www .prisonersonthemove .eu 
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onze werking

De Rode Antraciet is een vzw voor sociaal-culturele en sportieve participatie in de penitentiaire sector . 
Participatie aan culturele en sportieve initiatieven is een recht voor allen . De Rode Antraciet respecteert 
de waardigheid en de mogelijkheden van elk individu en gaat uit van de verantwoordelijkheidszin van 
elke persoon . Ze ontplooit culturele, educatieve, gemeenschaps vormende en sportieve initiatieven 
voor en met gedetineerden, met aandacht voor hun sociale omgeving, en voor wie werkzaam is in de 
penitentiaire context . 

Persoonlijke groei, verbindend werken, maatschappelijke (her)activering en sociale integratie zijn 
de referentiepunten voor een eigen gevarieerd en gespecialiseerd aanbod en voor een constructieve 
samenwerking met de sportieve en sociaal-culturele partners van buiten de gevangenismuren . Via 
informatie, sensibilisering en netwerking ijvert de organisatie voor een cultuur van ontmoeting en 
respect en voor de verdere humanisering van detentie . De kernopdracht van De Rode Antraciet is het 
bevorderen van de ‘culturele’ en ‘sportieve’ participatie van gedetineerden, via drie werkingsdomeinen:
•	 Het	 cursuswerk	 biedt	 een	 kwaliteitsvol,	 gevarieerd	 en	 gespecialiseerd	 aanbod	 (communicatie,	

agressie, sociale relaties, herstel…), toegespitst op de bijzondere leefwereld van de deelnemers en 
uitgewerkt vanuit de overtuiging dat een mens, waar hij zich ook bevindt, levenskansen kan scheppen . 

•	 Het	Sociaal	Cultureel	Werk	biedt	op	een	projectmatige	wijze	sociaal-culturele	activiteiten	aan.	We	
scheppen de voorwaarden, initiëren, begeleiden, organiseren en ondersteunen sociaal-culturele en 
sociaalartistieke initiatieven . 

•	 De	 sportwerking	 stimuleert	 gedetineerden	 tot	 gezond	 bewegen	 en	 sporten	 in	 kwaliteitsvolle	
omstandigheden . 

De Rode Antraciet behartigt de beleidsdomeinen Cultuur en Sport van het Strategisch Plan Hulp- en 
Dienstverlening aan Gedetineerden . Dit plan van de Vlaamse Regering (2002) stelt dat gedetineerden 
beroofd zijn van hun vrijheid maar dat het aanbod aan hulp- en dienstverlening dat in de samenleving 
aanwezig is, ook beschikbaar moet zijn voor hen . 

Sinds 2008 wordt De Rode Antraciet gesubsidieerd door het Participatiedecreet, ter bevordering 
van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport, ook van gedetineerden . Er is ook een subsidie vanuit 
Welzijn voor de cursussen “Slachtoffer in beeld - in detentie” .
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BIJLAGE documentaire op DVD

In het kader van het Europees project ‘Prisoners on the move’, werd een documentaire opgenomen 
in de open gevangenis van Omne (Denemarken) waar gedetineerden tijdens de laatste maanden van 
hun detentie verblijven en zich fysiek en mentaal klaarstomen om terug te keren naar de maatschappij .

De documentaire toont een specifiek gezondheidsprogramma . De gedetineerden verblijven er in 
een leefgemeenschap die alles zelf reguleert (wassen, strijken, koken, kuisen, …) en met een ruim 
aanbod aan activiteiten (sport en ontspanning, naast sollicitatietrainingen, assertiviteitscursussen …) .

Bij deze documentaire vermelden wij dat Denemarken vrij consequent de detentieperiode 
van gedetineerden indeelt naar type strafinrichting en aanbod van activiteiten . Dat wil zeggen 
dat gedetineerden binnenkomen in een arresthuis, met beperkte mogelijkheden van bijvoorbeeld 
sport en beweging . Stapsgewijs schuiven de gedetineerden door van een gesloten, naar halfopen 
en uiteindelijk een open gevangenis . De mogelijkheden naar sport en ontspanning nemen recht 
evenredig toe, terwijl de aantallen gedetineerden die er samen huizen, zeer sterk dalen .

In de documentaire ziet u dat gedetineerden niet-alledaagse sporten beoefenen zoals golf . 
Enerzijds is golf in Denemarken zeer toegankelijk voor iedereen; anderzijds ligt deze specifieke 
gevangenis naast een terrein dat vooral overdag ‘leeg’ is . Toch garanderen de Denen dat ze zeer 
bewust de sporten uitkiezen, in functie van het traject dat ze met de gedetineerden gaan .

In de documentaire geven vier specifieke gedetineerden hun visie op sport en detentie .
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