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Voorwoord 

Beste lezer, 

Het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode van De Rode Antraciet vzw sluiten we af met een stevig  voortgangsrapport. 

Tegelijk is het een opstap naar een nieuwwerkingsjaar. Het rapport biedt een gedetailleerd beeld van de activiteiten die De 

Rode Antraciet vzw onderneemt om de doelstellingen die we in het beleidsplan vooropstelden te realiseren. De rapportage is 

niet alleen een verantwoordings- of administratief stuk: het is ook uitdrukking van dank voor het vertrouwen dat we van de 

Vlaamse overheid krijgen om als autonome organisatie onze missie te realiseren. 

Detentie, strafuitvoering, penitentiaire inrichtingen: er gaat geen week voorbij of de nationale pers heeft een nieuwsitem dat de 

voorpagina haalt. Meestal zijn het geen opbeurende berichten. Stakingen, opstanden, veiligheidskwesties, overbevolking, … 

zijn de thema’s die het beeld van het  detentiebeleid bij de doorsnee burger bepalen. Jammer genoeg geen fraai beeld!   

Toch zijn er ook positieve verhalen over gevangenissen te vertellen. Verhalen die hoop geven en die het beeld over het 

detentiewezen  nuanceren.  Ik hoef maar naar het voorstellingsfilmpje van De Rode Antraciet vzw te verwijzen om de essentie 

van die verhalen te beklemtonen. Een deel van die positieve verhalen schrijven we als De Rode Antraciet vzw zelf. We doen 

dat samen met gedetineerden en met steeds meer partners van ‘buiten de muren’. De unieke positie van De Rode Antraciet 

vzw krijgt steeds meer erkenning van partners uit de (sociaal-) culturele en sportwereld. Af en toe pikt de pers één van deze 

mooie verhalen op en kan de brede bevolking het dominante negatieve beeld van ‘de gevangenis’ een beetje bijsturen. Dit 

rapport is in dat opzicht een volledige verhalenbundel. Ik leg als voorzitter graag enkele accenten  in dit rijke geheel.  

In november kreeg De Rode Antraciet vzw van de Europese Commissie de ‘#Be Inclusive EU Sports Award’  voor de 

‘voortdurende betrachting om met sport het verschil te maken tijdens het proces van sociale inclusie in een gevangeniscontext’.  

De prijs onderstreept het belang en de kracht van onze sportwerking.  

In december 2017  startte De Rode Antraciet vzw opnieuw met een groot Europees project ‘PAC - Prisoners’ Active 

Citizenship’ gefinancierd in het kader van Erasmus+ en met de steun van o.a. de FOD Justitie. Samen met een netwerk 

van Europese partners gaan we op zoek naar referentiekaders, modellen en tools om met gedetineerden te werken rond actief 

burgerschap en maatschappelijke participatie. Via dit project verankeren en onderbouwen we onze missie nog steviger en 

positioneren we onze organisatie als één van de ‘vlaggenschepen’ in het participatiedecreet. 

De culturele expertise van De Rode Antraciet vzw is ondertussen een bron van inspiratie en  ondersteuning voor tal van 

culturele partners. Deze expertise krijgt structuur en taal in een handboek ‘Cultuur in de gevangenis’, dat mee voeding zal 

geven aan de nieuwe partnerschappen die groeien naar aanleiding van het nieuwe decreet sociaal-cultureel werk. In 2018 stelt 

De Rode Antraciet vzw deze expertisebundeling aan de sector voor.  

Het voorgangsrapport is niet alleen een goed nieuws-show. Jammer genoeg blijven onze activiteiten gehypothekeerd door acties 

in de gevangenissen en de maatregelen die daaruit voortvloeien om de sociale vrede te herstellen. De Rode Antraciet vzw blijft 

deze situatie betreuren omdat de bijdrage die onze organisatie kan leveren tot een beter samenlevingsklimaat in de gevangenis 

volledig genegeerd wordt. Het hoeft geen betoog dat deze situatie ook weegt op de motivatie van onze nochtans zeer 

veerkrachtige medewerkers. 

Dit jaar moesten we ook noodgedwongen een punt zetten achter ‘Slachtoffer in Beeld - in detentie’. Beleidsbeslissingen die een 

perspectief voor deze herstelgerichte cursussen op lange termijn konden bieden, bleven uit. De organisatie probeerde de ‘sense of 

urgency’ hierrond voortdurend aan te scherpen, zonder resultaat. Overtuigd van de waarde van dit aanbod, houden we onze 

expertise beschikbaar voor nieuwe initiatiefnemers en integreren we de ‘herstel’-gedachte in onze werking. 

Organisatorisch stelden we  dit jaar een personeelsplan op waarbij we in elke Vlaamse en Brusselse gevangenis  voor 30% een 

cultuurfunctionaris en sportfunctionaris inzetten. Daardoor garanderen we in elke penitentiaire instelling een structurele  

verankering van medewerkers. Regelmatige aanwezigheid en aanspreekbaarheid, maar ook betrokkenheid in lokaal overleg 

moet dus - ook met een beperkt kader - een verworvenheid zijn. 
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Het personeelsplaatje is voor De Rode Antraciet vzw een dynamisch gegeven. Dit betekent geenszins dat we te maken hebben 

met een sterk verloop. Integendeel, we zijn als Raad van Bestuur trots op een trouwe en enthousiaste ploeg, ook al staat hun 

veerkracht omwille van de  instabiele context (zie hierboven) vaak onder druk. Toch is 2018 een belangrijk jaar op 

personeelsvlak. We namen/nemen afscheid van een aantal sterke figuren uit de organisatie. Katrien Mestdagh verliet het 

cultuurteam voor een nieuwe uitdaging. Fons Van Den Broeck en Frederik Janssens  stonden mee aan de wieg van de 

organisatie en waren daarvoor al actief in de justitiële context. Fons zocht andere horizonten op om zijn loopbaan af te 

ronden. Frederik gaat op pensioen. Jan Van Herp, een steunpillaar van het secretariaat in Heverlee,  beëindigt dit jaar ook 

zijn loopbaan bij De Rode Antraciet vzw.   

Ik gebruikte in bovenstaande zinnen niet toevallig twee maal het woord ‘veer-kracht’. Ook Veer Dusauchoit, onze 

inhoudelijke directeur, zal ons in de loop van 2018 verlaten .  

Hoewel de opvolging van deze medewerkers op het ogenblik dat ik dit schrijf reeds geregeld is, beseffen we dat ze allen een 

leemte in de organisatie zullen achterlaten.  Die leemte is echter slechts schijn, want  hun ‘legacy’ is stevig in de organisatie 

verankerd. We zijn hen, maar ook de hele personeelsploeg en de groeiende schare vrijwilligers, erkentelijk voor het geleverde 

werk en hun bijdrage aan De Rode Antraciet vzw. Chapeau! 

Namens de Raad van Bestuur, 

Gunter Gehre,  voorzitter  
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Missie en visie 

Missie De Rode Antraciet vzw 

Elke mens maakt deel uit van de samenleving. 

In een gevangenis is dat niet vanzelfsprekend.  

De Rode Antraciet vzw werkt aan een maximale interactie  

tussen gevangenen en buitenwereld. 

Vanuit die drijfveer brengt De Rode Antraciet vzw  

een groepsaanbod van sport en cultuur  

in de gevangenissen van Vlaanderen en Brussel.  

Gevangenen krijgen hierdoor als mens de ruimte voor 

engagement, zelfontplooiing en sociale verbinding. 

De Rode Antraciet vzw realiseert dit aanbod  

voor en met gevangenen.  

Met een netwerk van partners brengt De Rode Antraciet vzw  

zuurstof van buiten de gevangenis naar binnen.  

En realisaties en verhalen uit de gevangenis naar buiten. 

 

Visie De Rode Antraciet vzw 

Bekijk hier ons voorstellingsfilmpje. 

 

  

http://derodeantraciet.be/wp-content/uploads/2013/11/missie-en-visie-2015.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=341ETa79dVI
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Strategische doelstelling 1  

De Rode Antraciet vzw realiseert een groepsaanbod cultuur en sport in elke gevangenis 

van Vlaanderen en Brussel. 

OD 1.1. De Rode Antraciet vzw realiseert een toegankelijk, kwalitatief en afgestemd groepsaanbod 

cultuur en sport in elke gevangenis van Vlaanderen en Brussel. 

1.1.1. Het aanbod cultuur en sport is maximaal afgestemd op de lokale context per gevangenis en houdt 

rekening met de lokale behoeften. 

Realisaties 2017 

De cultuur- en sportfunctionarissen van De Rode Antraciet vzw stemden hun aanbod maximaal af op de 

lokale context. Zo focusten we in arresthuizen enerzijds op een laagdrempelig doorlopend aanbod - 

zodat gedetineerden op elk moment konden instappen - en zetten we anderzijds extra in op kortlopend 

aanbod en initiaties/workshops eerder dan langlopende trajecten.  

Enkele illustraties:  

 in de gevangenis van Ieper organiseerden onze functionarissen bijvoorbeeld regelmatig - en met 

succes - themaweken, zoals een ‘multiculturele week’ of een ‘week van het hart’ waarin dan 

verschillende sporten (cardiosporten in de week van het hart bijvoorbeeld) of culturele activiteiten 

aan bod kwamen;  

 in de gevangenis van Beveren organiseerde onze sportfunctionaris in 2017 verschillende 

activiteiten voor oudere gedetineerden aangezien een aanzienlijk deel van de bevolking er 55+ is;  

 de gevangenis van Ruiselede koos ervoor om in 2017 rond het thema gezondheid te werken, wat 

onze sportfunctionaris zo veel mogelijk door trok in het sportaanbod, met onder meer cursussen 

yoga voor de geestelijke gezondheid en crossfit voor de lichamelijke gezondheid; 

 In Leuven Centraal wilden we gedetineerden die niet gewoon zijn om te sporten toch aan het 

bewegen krijgen, met bijvoorbeeld een aanbod circus, yoga of rugscholing.  

De sport- en cultuurfunctionarissen van De Rode Antraciet vzw hielden daarbij rekening met de lokale 

mogelijkheden, behoeften en noden van de gedetineerden. Die behoeften en noden werden in de 

meeste gevangenissen besproken in overleg met de directie, op de lokale beleids- en 

coördinatieteams, tijdens regelmatig overleg met beleidscoördinatoren en organisatieondersteuners, 

tijdens planningsdagen enzovoort.  

In de Leuvense Hulpgevangenis maakte het beleidsteam een omgevingsanalyse, op basis waarvan zeven 

prioritaire doelgroepen werden gedefinieerd (vb. jonge gedetineerden, gedetineerden zonder bezoek, …), 

die onze focus kregen bij de ontwikkeling en uitbreiding van ons aanbod.  

In grote gevangenissen met veel afdelingen, zoals Hasselt bijvoorbeeld, boden we activiteiten aan op 

maat van elke afdeling (vb. drugsvrije afdeling, vrouwen, mannen, DE: RAD-EX…). 

Ook de gedetineerden zelf kregen daarin een stem. Zo bespraken we de behoeften van de gedetineerden 

in de gevangenis van Ruiselede in het Activiteitenteam (zie 1.1.8. en 2.2.3.) en ook elders was er regelmatig 

overleg met gedetineerden. In Merksplas gaven de gedetineerden input via een keuze-formulier, in Wortel 

via extra gedetineerdenoverleg speciaal gericht op culturele en ontspannende groepsactiviteiten. In de 
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gevangenissen van Antwerpen en Merksplas bevroeg een doctoraatsstudente van de VUB de 

gedetineerden over het aanbod aan de hand van focusgroepen. Dat systeem van interactieve bevraging in 

focusgroepen zetten we - ook zonder de VUB - nog verder. 

In de gevangenis van Beveren nodigde onze cultuurfunctionaris, op vraag van een aantal gedetineerden - 

die in 2016 een workshop Poetry Slam volgden en nadien op individuele basis verder teksten bleven 

schrijven - opnieuw een Slam Poet uit in de gevangenis. Hij bekeek de teksten, gaf tips, bood de 

gedetineerden de mogelijkheid hun teksten op muziek uit te proberen en maakte geluidsopnames.  

In Gent organiseerden we met KVLV een brainstormsessie op de vrouwenafdeling. Een medewerkster 

van KVLV stelde het aanbod voor en de gedetineerden konden zelf ideeën aanbrengen en hun vragen 

delen. De resultaten van deze sessie gebruikten we om het aanbod van KVLV samen te stellen. 

 

Daarnaast engageerden onze cultuur- en sportfunctionarissen zich om lokale projecten maximaal 

binnen te brengen binnen de gevangenismuren. Zo haalden we de ‘Week van de amateurkunsten’ 

binnen in de gevangenissen van Hoogstraten, Beveren en Wortel, het Leuvens stadsfestival Utopia 

trokken we binnen naar de twee Leuvense gevangenissen als ‘Utopia, tussen daad en droom’, naar 

aanleiding van de Beverse Feesten traden enkele artiesten op in 

de gevangenis van Beveren, we brachten een mozaïekproject 

voor de inwoners van de stad Leuven ook binnen in Leuven 

Centraal, de gevangenis van Gent kreeg ook een programmatie 

tijdens de Gentse Feesten en de Leuvense Hulpgevangenis een 

eigen editie van het Leuvense M-idzomer-festival.  

Op die manier slaagden we er in een aanbod op maat te 

realiseren, in functie van de lokale context en behoeften.  

Evaluatie 

Via overleg, uitwisseling en via onze inzet om plaatselijke projecten binnen te halen, slagen we er 

vrij goed in om het sport- en cultuuraanbod af te stemmen op lokale behoeften en context. Het feit dat 

alle collega’s nu als functionaris verankerd zijn in ‘hun’ gevangenis en regio speelt daar zeker in mee. 

In arresthuizen zetten we terecht in op kortlopend aanbod, maar is het moeilijker om de steeds wisselende 

groep van gedetineerden continu van dit aanbod op de hoogte te houden. 

Een beperkte groep (vb. vrouwen in Hoogstraten, aparte drugsvrije afdelingen…) leren we vaak sneller 

kennen, zo kunnen we met ons aanbod korter op de bal spelen. Bij grotere groepen zien we vaak dezelfde 

gezichten en is het leren kennen van de hele populatie een uitdaging. 

Planning 2018 

Ook in 2018 houden we bij de planning rekening met de lokale context en behoeften. We houden daartoe 

de vinger aan de pols via onze actieve betrokkenheid op de lokale werkgroepen en het coördinatieteam en 

het opvolgen van de relevante (sport- en cultuur-) fora. Waar mogelijk stofferen we deze afstemming ook 

op basis van behoeftenonderzoek en/of focusgesprekken.  

1.1.2. De Rode Antraciet vzw realiseert een regulier cultuur- en sportaanbod en stuurt dit bij waar nodig.  

Realisaties 2017 
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De Rode Antraciet vzw organiseerde in bijna alle gevangenissen een uitgebreid regulier cultuur- en 

sportaanbod, in functie van de context en de populatie: gitaarlessen, teken- en schilderateliers, 

(mini)voetbal, fitness, creatieve ateliers, crossfit, zanglessen, yoga, filmavonden, omnisport, wielrennen op 

rollen, tafeltennis, volleybal, conditietraining, samen lezen, basketbal, enzovoort. 

In gevangenissen met meer infrastructurele mogelijkheden en/of inzet van personeel van justitie 

voor ons aanbod (vb. Beveren) konden we meer realiseren. 

2017 toonde helaas ook de grote (negatieve) impact van stakingen, de rationalisering en de gevolgen 

van het ‘nieuwe werken’ binnen justitie (waardoor het aantal uren waarin groepsaanbod mogelijk is sterk 

daalde) en in de tweede helft van 2017 ook de impact van het verlengd penitentiair verlof waarbij 

gedetineerden afwisselend een week buiten en binnen verbleven (waardoor deelname aan langer lopend 

aanbod en zaken zoals bibliotheekbezoek onmogelijk werden). 

In de gevangenis van Brugge bijvoorbeeld was er in 2017 geen groepsaanbod mogelijk (sinds juni 

2016). We konden maar beperkt iets aanbieden, zoals een maandelijkse spelletjeskrant, films op het 

videokanaal, of het maandelijkse ‘boekenplezier’ waarbij vrijwilligers samen boekjes lazen op de moeder-

kind-afdeling.  

Ook in andere gevangenissen was er gedurende korte of langere tijd geen aanbod mogelijk, vaak ging het 

om groepsaanbod.  

Ook in Gent waren er - wegens een personeelstekort - geen avondactiviteiten mogelijk tussen 15 juni en 

15 september. Een groot deel van ons sport- en cultuuraanbod moesten we daarom uitstellen en vooral 

schrappen.  

Ook in andere gevangenissen was de impact van de stakingen en rationalisering groot op ons aanbod, 

zeker in vakantieperiodes (waar sport dan net erg belangrijk is omdat er vaak geen andere activiteiten zijn). 

De rationalisering binnen Justitie en de daaruit voortvloeiende stakingen en sociale onrust hadden een 

grote impact op onze activiteiten. Dat gold uiteraard ook voor opstanden of de vele personeelswissels. 

We probeerden daar - in de mate van het mogelijke - op een creatieve en constructieve manier mee om te 

gaan, zoals in Merksplas. Vóór de opstand in de gevangenis van Merksplas in 2016 waren er begeleide 

voetbalactiviteiten mogelijk tijdens wandelmomenten. Na de opstand kon dit niet meer, al bleef de vraag 

natuurlijk wel bestaan. De sportfunctionaris in de gevangenis van Merksplas werkte, na overleg met 

leidinggevende personeelsleden, een nieuwe start uit voor drie van de zeven paviljoenen. Daarbij werkten 

we meer vanuit de betrokkenheid van het personeel in de gevangenis ('zelfregulerend'). De 

personeelsleden volgden de sport tijdens de wandelmomenten op. De sportfunctionaris ondersteunde 

vanuit de tweede lijn de beambten.  

Soms was weinig mogelijk door het grote personeelsverloop binnen justitie, bijvoorbeeld in Mechelen. 

In Turnhout startten we met sport voor werkende gedetineerden en zorgden we voor een uitbreiding van 

het aanbod en alternatieven voor buitensport voor geïnterneerden bij slecht weer (vb. beweegsessie in de 

fitnessruimte). 

Evaluatie 

Door de betrokkenheid van het personeel en de opname van de taken in hun persoonlijke 

ontwikkelcirkels (manier van opvolgen functioneren FOD Justitie), is een grotere continuïteit en motivatie 

waar te nemen bij deelnemers en personeelsleden. Sinds april kunnen gedetineerden van die paviljoenen 

daardoor tijdens wandelmomenten terug voetballen en basketballen. In augustus werd er voor twee andere 

paviljoenen in Merksplas ook een ‘zelfregulerende werkwijze voetbal’ uitgewerkt door het personeel.  
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Werken aan een regulier aanbod is belangrijk, maar het mag niet ten koste gaan van flexibel omgaan met 

speciale situaties en wijzigingen in populatie. 

We willen ons graag flexibel opstellen, maar anderzijds ook onze eigen lijn aanhouden en niet te soepel 

zijn ten aanzien van de (soms grillige) wijzigingen in het beleid van justitie. 

Planning 2018 

Ook in 2018 investeren we in een regulier cultuur- en sportaanbod. We blijven daarbij echter zeer 

afhankelijk van externe omstandigheden en evoluties. In 2018 vallen bijvoorbeeld de middelen van de 

Provincie West-Vlaanderen voor het project ‘Levenslang sporten’ weg. Hierdoor zal in de gevangenissen 

van Ieper, Ruiselede en Brugge het sportaanbod waarschijnlijk meer dan halveren. 

Voor Merksplas zal de sportfunctionaris de bestaande werkwijze verder ondersteunen. Samen met de 

verschillende betrokkenen maken we een evaluatie op.  

Blijven inzetten op regulier aanbod betekent in 2018 enerzijds continueren van bestaand aanbod maar ook 

het opzetten van nieuwe activiteiten. Belangrijk blijft het aanbieden van cultuur en sport op regelmatige 

uren. We volgen dit goed op, o.a. via WELDRA (zie 5.4.1.). 

1.1.3. De Rode Antraciet vzw zet actief in op de uitrol van nieuw aanbod, o.a. op basis van nieuwe trends. 

Realisaties 2017 

De cultuur- en sportfunctionarissen zetten in alle gevangenissen in op de uitrol van nieuw en 

vernieuwend aanbod, op basis van nieuwe trends en in functie van de lokale context en populatie.  

In Beveren startten we met wandelvoetbal, yoga en petanque voor oudere gedetineerden.  

In Ieper boden we de nieuwe raketsport Wackitball aan, onder begeleiding van Marc Sarens, de uitvinder 

ervan. In de gevangenis van Ruiselede organiseerden we innovatieve sporten als Kanjam, Wackitball en 

Spikebal. In Leuven Centraal volgden we de trends met een aanbod van vb. crossfit, rugscholing en 

calisthenics. In de gevangenissen van Gent en Oudenaarde namen de Gentse Baktrappers en Demarrage 

(de wielerploeg van Oudenaarde) het tegen elkaar op in de Amstel Gold Challenge, een wielerwedstrijd op 

rollen. 

 

 

Wielerploeg Demarrage tijdens de Amstel Gold Challenge 
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In de Leuvense Hulpgevangenis mondde een eenmalige workshop ‘Georgische liederen zingen’ op vraag 

van de deelnemers uit in een zangatelier. Men experimenteerde er ook met verschillende creatieve 

workshops en startte het tekenatelier op. 

In de gevangenissen van Leuven Centraal, Hasselt en Sint-Gillis nodigden we vzw De Vaartkapoen uit 

met hun Forumtheater rond radicalisering (zie 4.4.). Dit stuk werd gebracht door de Vaartkapoen van 

Sint- Jans-Molenbeek. 32 gedetineerden van de gevangenis van St Gillis konden participeren aan dit 

theater. Het stuk, gebracht door Molenbeekse moeders, nodigde uit om deel te nemen. De gedetineerden 

gingen in discussie en brachten oplossingen voor de verschillende problemen. Verschillende malen tijdens 

de voorstelling konden gedetineerden hun mening brengen van op het toneel, ze namen een rol op als 

vader, broer of zoon. 

In de drugsvrije afdeling van de gevangenis van Hasselt ging de eerste reeks Animation Break van start.  

In verschillende gevangenissen organiseerden we lezingen rond actuele onderwerpen: in Dendermonde 

nodigden we in het voorjaar Saskia De Coster uit, n.a.v. haar recente roman; in het najaar nodigden we 

Rachida Lamrabet uit, een schrijfster met allochtone roots die over haar schrijverschap kwam vertellen en 

wat haar aan het schrijven zette. Haar verhaal was ondersteunend voor de veelheid van de luisteraars in de 

superdiverse omgeving van de gevangenis.  

In Turnhout en Dendermonde nodigden we Gert Govers uit van het 'ManKind-project' om een ander 

manbeeld aan te reiken: niet macho, maar solidair met emanciperende vrouwen. 

We probeerden ook in te gaan op opportuniteiten, zoals in Mechelen, met de deelname aan de Warmste 

Week.  

In samenwerking met de Filharmonie Mobiel konden we dit jaar een klassiek concert opzetten in de 

gevangenis van Berkendael. Bijna alle gedetineerden namen deel aan dit concert. Voor velen van hen was 

het een eerste, maar zeer aangename kennismaking met het klassieke genre. 35 muzikanten van de 

Filharmonie van Antwerpen verzorgden het concert. 

In vele gevangenissen werkten we vaak met ‘gemengde’ groepen: activiteiten voor vrije burgers en 

gedetineerden samen (zie ook 3.1.4.). 

Evaluatie 

Hoewel het reguliere aanbod zeer belangrijk is, vormt het nieuwe aanbod een extra troef voor 

gedetineerden. Wat buiten de muren nieuw is brengen we ook binnen. Op die manier vinden 

gedetineerden aansluiting bij de actualiteit en bij vernieuwingen in de vrije samenleving.  

Op het spoor komen van die vernieuwingen is een uitdaging en gebeurt deels in de uitwisseling op de 

werkgroepen, onder stimulans van onze coördinatoren sport en cultuur. 

Planning 2018 

Ook in 2018 blijven we voortdurend zoeken naar nieuwe trends cultuur en sport die haalbaar zijn 

binnen een gevangeniscontext. Collega’s informeren elkaar maandelijks via de werkgroepen over nieuw 

aanbod in de verschillende gevangenissen en/of de vrije samenleving.  

Evaluaties van experimenten met nieuw aanbod bespreken we op onze werkgroepen en in de 

werkgroepen binnen de gevangenis.  

Zoeken naar kruisverbanden met andere organisaties en sectoren staat ook op onze agenda in 2018. 

1.1.4. De Rode Antraciet vzw investeert in gekwalificeerde begeleiders/lesgevers en hun verdere 

competentieontwikkeling in functie van een kwalitatieve dienstverlening op maat van de 

gevangeniscontext en doelgroep. 
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Realisaties 2017 

We startten een samenwerking op met de VUB voor het opzetten van een competentieprofiel van 

sportlesgevers. Doel van deze 2-jarige masterthesis (literatuurstudie in 2017, effectieve opzet 

competenties in 2018) is om mogelijkheden tot individuele bijscholing aan te reiken aan bestaande 

lesgevers of zelfs specifieke opleidingen (bijvoorbeeld ‘begeleider kansengroepen’) te voorzien voor 

toekomstige lesgevers. Het potentieel reikt uiteraard verder dan enkel een detentiecontext: mensen in 

kansarmoede, met een verslavingsproblematiek, ... 

Onze sport- en cultuurfunctionarissen legden de lat hoog bij de selectie van de begeleiders en 

lesgevers. Ze werkten daarbij vaak samen met andere organisaties om de professionaliteit te 

garanderen: ROC Tilburg (opleiding Sport en Bewegen), Vormingplus, Thomas More hogeschool, 

ROJM vzw, Sport Vlaanderen, Arteveldehogeschool, Mechelse Hattrick vzw (een samenwerking tussen 

KV Mechelen en Racing Mechelen, waarbij voetbal een tool is voor allerlei sociale projecten), Buurtsport, 

Cirkus in Beweging, Sportwerk Vlaanderen, …  

In vele gevangenissen investeerden we in aparte evaluatie- en dankmomenten voor de lokale lesgevers. 

Onze functionarissen zorgden voor een goede introductie en begeleiding en volgden de lesgevers en 

begeleiders ook verder op gedurende hun opdracht.  

Hetzelfde geldt voor de begeleiding en coaching van de vrijwilligers (zie ook 3.3.). 

De Rode Antraciet vzw gaf een driedaagse training voor het forensische team van vzw VAGGA in 

Antwerpen. De deelnemers werkten in het verleden steeds - vanuit een therapeutische achtergrond met 

sterk intrapsychische inslag - met individuele cliënten. VAGGA startte recent met een groepsaanbod 

‘omgaan met agressie’ in de gevangenis van Antwerpen. Vandaar de behoefte aan opleiding en 

ondersteuning zowel op vlak van beheersing van de groepsdynamiek als op het methodische vlak.  

De training, inhoudelijk gestoffeerd met elementen uit de cursus ‘agressietraining voor gedetineerden’, 

bood een waaier aan werkvormen en methodieken als inspiratiebron voor hun groepswerk met 

gedetineerden.  

De meeste methodieken werden kort uitgeprobeerd, besproken en geëvalueerd. De teamleden kregen om 

de beurt de kans om een werkvorm te begeleiden, terwijl de collega’s in de huid van de doelgroep kropen. 

Deze manier van werken sloeg aan en had een goed leereffect.  

De werkvormen kregen steeds een theoretische kadering en waren gebaseerd op de jarenlange expertise 

van De Rode Antraciet vzw: werken aan een groot basisvertrouwen bij de doelgroep, veel aandacht 

besteden aan een sterke connectie met de gedetineerden via een open en eerlijke communicatie, jezelf 

durven bloot geven binnen duidelijk vooraf bepaalde grenzen, basishouding van de trainer, … 

Doorheen het trainen van deze basishouding en vaardigheden ontstond ook een grote openheid en 

bereidheid bij de teamleden om de onderlinge groepsdynamiek en de verhoudingen binnen het team te 

thematiseren. Dit werkte bijzonder verbindend. Hierdoor bereikte eenzelfde training twee doelstellingen: 

een train-the-trainer in combinatie met een teambuilding.  

De evaluaties waren dan ook zeer positief:  

 “Niet enkel heb ik nieuwe methodieken geleerd. Ik heb ook gezien hoe je structureel anders kan omgaan met 

lesgeven én gedetineerden! Zeer, zeer waardevol.” 

 “Het interessantste was om te ervaren wat het is om zelf als deelnemer in een groep te zitten. Een opsteker! De 

rijke, gevarieerde, verschillende methodieken en het flexibel inspelen op de groepsflow, aanvoelen wat de groep op dat 

moment nodig heeft, je durven openstellen, … allemaal leereffecten! Bijzonder verrijkende teambuilding.” 

 “Enorm leerrijk voor mezelf als persoon en als therapeut. Training/teambuilding: een originele combinatie die 

wonderwel werkt!” 
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 “Zeer inspirerend en zinvol voor de samenhang van onze teamleden. Creatief en origineel. Zin om ermee aan de slag 

te gaan…” 

In het kader van de competentieontwikkeling van gekwalificeerde begeleiders/lesgevers ontwikkelden we 

een document 'Tips en tricks van context en doelgroep' op basis van de expertise met cursuswerk van 

onze medewerkers. Dit document biedt waardevolle informatie over do's en don'ts voor lesgevers en 

begeleiders die nog niet vertrouwd zijn met de penitentiaire context. 

Specifiek voor de cursus 'Ouders in detentie' maakten we een informatieve kortfilm (30') ten behoeve 

van potentieel nieuwe lesgevers. De film bevat een schat aan informatie over de inhoud van de cursus, 

methodieken en houding van de lesgever. Daarnaast ontwikkelden we ook een korte promofilm (5'), 

specifiek voor de beoogde doelgroep. 

De Rode Antraciet vzw organiseerde in 2017 een tweedaagse opleiding voor penitentiair en medisch 

personeel van de drugsvrije afdeling in de gevangenis van Hasselt. Ook vertegenwoordigers van 

externe diensten, werkzaam in de gevangenis (CAD, Katarsis en CAW), waren aanwezig. Opzet van de 

training was expertisedeling over organisatieontwikkeling, communicatieve vaardigheden en 

conflictbeheersing. Een interne werkgroep binnen de gevangenis behartigt deze thema's in de toekomst. 

Vanaf januari 2017 zat De Rode Antraciet vzw een aantal keer samen met Outward Bound School 

(OBS). OBS verzorgt vorming en bijscholing over ervaringsgerichte persoonsontwikkeling en relationele 

en groepsdynamische processen. We bekeken hoe onze samenwerking vorm kan krijgen. 

Omwille van het belang van competentieontwikkeling van lesgevers en begeleiders, wezen we dit als apart 

takenpakket toe aan een medewerker van De Rode Antraciet vzw, ervaren in het werken met 

gedetineerden en met externe aanbodverstrekkers.  

Met Sportwerk Vlaanderen bekeken we de samenwerking zoals ze nu loopt en kregen we nieuws rond 

de positieve veranderingen voor de toekomst. De facturatie blijft moeilijk matchen met de eigenheid van 

onze organisatie. Als de sportfunctionaris geld beheert voor De Rode Antraciet vzw, voor de gevangenis, 

voor de gemeente, voor de provincie, voor de regie der gevangenisarbeid… dan moeten de facturen op 

die adressen aankomen én zichtbaar zijn voor de beheerder. Dat blijft een moeilijke combinatie. 

Na bijna een decennium van problematiseren vanuit onze organisatie, verlaagt Sportwerk Vlaanderen 

vanaf 2018 eindelijk haar tarief voor de gevangenis met maar liefst 30%. Op deze manier vangen we in 

2018 het verlies van de provinciale middelen bijna op: een welgekomen geschenk. Ook de flexibiliteit in de 

statuten van tewerkstelling openen deuren om meer lesgevers onder te brengen bij de organisatie. 

Evaluatie 

Het responsabiliseren van de samenleving om hun (sport- en cultuur-) aanbod ook binnen de muren 

te brengen, noopt ons tot inspanningen qua competentieontwikkeling voor begeleiders en lesgevers. Die 

inzet is dus zinvol. 

De Rode Antraciet vzw investeerde in 2017 in verdere competentieontwikkeling van gekwalificeerde 

begeleiders, zowel via effectieve training als via de aanmaak van ondersteunende tools: tekst- en 

audiovisueel materiaal. Voor de toekomst moet, door de voortdurende instroom van nieuwe lesgevers, 

expertisedeling en ondersteuning bij de competentieontwikkeling van deze mensen een 

aandachtspunt blijven, op basis van de fundamenten die we legden in 2017. 

We merken dat externe partners nood hebben aan onze deskundigheid in de specifieke context en 

doelgroep en met onze begeleiding daarna zelf aan de slag kunnen in de gevangenissen. 
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OBS is een zeer interessante partner voor De Rode Antraciet vzw. De eerste gesprekken met OBS liepen 

zeer vlot en we zijn beiden overtuigd dat een samenwerking een meerwaarde voor beide partijen betekent.  

Planning 2018 

In 2018 is mogelijks een rol weggelegd voor OBS tijdens de ‘learning area’s’ van ons Europese project 

‘Prisoners’ Active Citizenship’ (zie 4.5.). 

In 2018 organiseren we voor de gevangenissen van West- en Oost-Vlaanderen een inspiratiedag, met als 

doel de drempel naar ‘lesgeven in een gevangenis’ te verlagen en de expertise van onze vaste lesgevers te 

delen. 

Een ervaren medewerker heeft ook in 2018 als deel van het takenpakket deze 

competentieontwikkeling: het ‘toeleiden van externe aanbodverstrekkers’, op basis van kennis van 

gevangeniscontext en doelgroep, met het oog op (het verhogen van) de kwaliteit van lesgevers en 

begeleiders. 

Lesgevers blijven we in 2018 aanmoedigen om bijscholingen te volgen. Waar mogelijk voorzien we in 

aanmoediging of tussenkomst. Wij gaan op zoek naar bestaande interessante opleidingen of organiseren er 

zelf (eventueel in samenwerking met externe partners). We stimuleren hen ook om deel te nemen aan 

interessante opleidingen vanuit de WEVO (intern vormingsaanbod voor de Hulp- en Dienstverlening aan 

gedetineerden) rond bijvoorbeeld ‘motiveren van gedetineerden’. 

We bekijken, in samenwerking met de VUB, welke competentievereisten de context en doelgroep stellen 

aan de lesgevers en zoeken naar een passende manier van ondersteuning.  

Samen met Sportwerk Vlaanderen bekijken we de mogelijkheden om sportlesgevers zonder sport- 

specifiek diploma onder te brengen bij de organisatie. Ook het statuut van vrijetijdswerker volgen we 

samen met hen op de voet naar toepassingsmogelijkheden in onze sector en organisatie. 

1.1.5. De Rode Antraciet vzw zet in op een evenwichtig en breed toegankelijk aanbod, voor o.a. 

bewegingsarmen en anderstaligen. 

Realisaties 2017 

De cultuur- en sportfunctionarissen van De Rode Antraciet vzw zetten volop in op toegankelijk aanbod. 

Met onze culturele en sportieve activiteiten wilden we uitdrukkelijk ook anderstalige gedetineerden 

bereiken. Dat deden we enerzijds door het organiseren van een laagdrempelig en/of niet-talig aanbod, 

maar anderzijds ook door dat aanbod op meerdere manieren en in meerdere talen aan te kondigen.  

Naast dat lokale aanbod en de bekendmaking ervan, namen we ook overkoepelend initiatieven om de 

toegankelijkheid van het aanbod te vergroten.  

In vele gevangenissen organiseerden we een (structureel) aanbod van crea ateliers, waar iedereen, ook 

anderstaligen, kon aan deelnemen omdat dit bij uitstek een niet-talig aanbod is. 

In februari 2017 legde De Rode Antraciet vzw de eerste structurele contacten met de stafmedewerker van 

VOEM vzw. Hieruit kan een samenwerking groeien waarin VOEM vzw haar netwerk van 

moslimverenigingen en anderstalige lesgevers beschikbaar stelt voor De Rode Antraciet vzw voor 

lokale samenwerkingen in de gevangenissen. 

Het project Mijn verhaal van het KMSKA mikt specifiek op anderstalige nieuwkomers. We 

organiseerden het in 2017 - in nauwe samenspraak met de plaatselijke onderwijscoördinatoren (NT2 en 
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taalcursussen CBE) - voor de cursisten Nederlands voor anderstaligen in de gevangenissen van 

Antwerpen, Hoogstraten en Wortel. Tijdens de lessen Nederlands voor anderstaligen (NT2) nodigde een 

gids van het KMSKA de deelnemers uit een creatieve tekst te schrijven bij een schilderij uit de 

museumcollectie. Nadien namen de deelnemers hun eigen verhalen op, waarna die te horen waren op de 

website van het museum. 

Het Forumtheater rond radicalisering, in samenwerking met de Vaartkapoen (zie 4.4) was ook gericht op 

anderstaligen. 

In Antwerpen, op de vrouwenafdeling, stelden we, bij wijze van experiment, samen lezen ook open voor 

anderstalige vrouwen.  

Tijdens de filmprojecten ‘Buiten Beeld’ en ‘Behind The Scenes’ hielden we, in de mate van het mogelijke, 

ook rekening met een variatie aan talen. Zeker bij ‘Behind The Scenes’ was de voertaal tijdens de 

nabesprekingen niet per definitie eentalig Nederlands (aangezien er een internationale jury is). 

Ook bij ander filmaanbod (vb. Docville filmfestival in Leuven Centraal) hielden we rekening met taal. 

In Leuven Hulp is een deel van het groepsonthaal uitgewerkt met een specifieke methodiek die weinig 

taal vereist. Ook ons zangatelier richt zich deels op anderstalige muziek. 

Via de gevangenisbibliotheken zetten we ook in op de anderstaligen, door boeken in verschillende talen 

te voorzien. 

Met het Poë6- project kon elke deelnemer, dankzij de meertaligheid van de begeleider, begeleid worden 

in het Frans, Nederlands en Engels. De activiteit ging door in de bibliotheek van de gevangenis van 

Sint Gillis. Daar werden de deelnemers gedurende een week geïnspireerd aan de hand van een dobbelspel. 

De deelnemers kregen verschillende geuren, prenten en smaken aangereikt die minder voor de hand liggen 

in detentie. Met deze inspiratie gingen ze aan de slag en penden ze haiku’s, limericks en sonnetten neer. 

De gedichten werden via de gemeentelijke bibliotheek van Sint Gillis naar leesgroepen van de stedelijke 

bibliotheek buiten de muren gebracht. Deze leesgroepen lieten zich op hun beurt inspireren door de 

gedichten van de gedetineerden en schreven een antwoord. Alle gedichten werden gebundeld in het 

werkje: ‘Poëzie geeft Vleugels – La poésie donne des ailes’. 

In Ieper startten we, op basis van een omgevingsanalyse, met een werkgroep die enkele doelgroepen 

bepaalde. De etnisch-culturele diversiteit is groot, er zijn veel anderstaligen (ook omwille van de 

grensstreek). Aanbod planden we daarom in op basis van vragen zoals: wat is het belang van taal in dit 

aanbod? Is het aanbod herkenbaar voor onze gedetineerden?  

In december 2016 lanceerde De Rode Antraciet vzw Fit@cell, een dvd die gedetineerden toelaat zelf een 

training samen te stellen die ze binnen de muren van hun cel kunnen uitvoeren. Ten opzichte van het 

boek ‘Fitness tussen muren’, dat De Rode Antraciet vzw in 2004 lanceerde, is het grote voordeel dat 

videofragmenten ook geschikt zijn voor mensen die minder taalvaardig of anderstalig zijn. Na de 

lancering werden de dvd’s in 2017 verdeeld over de gevangenisbibliotheken, zodat gedetineerden ze daar 

kunnen ontlenen. In december rondden we de Engelse versie van deze dvd af.  

Deze Engelse versie boden we ook aan het netwerk van buitenlandse partners aan. Indien een ander land 

bijvoorbeeld enkel het beeldmateriaal wil en de gesproken Nederlandse taal wil dubben, stellen wij onze 

materialen graag ter beschikking. De Rode Antraciet vzw had in oktober 2017 ook gesprekken met de 

Nederlandse Dienst Justitiële Inrichtingen, om te bekijken of zij hier ook mee aan de slag kunnen. De 

delegatie keerde huiswaarts met een pakket materialen. 
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In 2017 voerden we voorbereidende gesprekken met het Vlaams Instituut Gezond Leven en de lokale 

zorgregio’s over Bewegen op Verwijzing, een project dat mensen met een inactieve levensstijl en een 

gezondheidsrisico op weg helpt naar een gezonder leven. Artsen schrijven in dit project geen medicatie, 

maar beweging voor: individuele of groepssessies onder leiding van een beweegcoach.  

Eind 2017 waren er gesprekken in de zorgregio’s rond de gevangenissen van Antwerpen, Dendermonde, 

Gent, Hoogstraten, Leuven Centraal/Hulp, Oudenaarde, Turnhout en Wortel. Bij drie van hen zetten we 

concrete stappen: 

 Na enkele voorbereidende vergaderingen en overlegmomenten, kreeg de stuurgroep in 

Antwerpen een positief antwoord op de subsidieaanvraag van eind 2017. Over de betrokkenheid 

van de gevangenis is men positief, maar men probeert eerst lessen uit de gestarte gevangenissen 

op te nemen. Doel is hier om in het najaar 2018 Bewegen op Verwijzing uit te rollen naar de 

volledige stad Antwerpen en dus ook de gevangenis.  

 Leuven Centraal, dat in 2015 de proefversie van ‘Bewegen op Voorschrift’ meedraaide, nam deel 

aan de voorbereidende gesprekken en startte in oktober 2017 effectief met Bewegen op 

Verwijzing in de gevangenis. Na een eerste evaluatie bleek dat de medische dienst van de 

gevangenis en de ‘externe’ bewegingscoach goed samen werkten. De doorverwijzingen liepen 

vlot. De bewegingscoach startte in oktober met de eerste individuele trajecten en in december 

met de groepssessies.  

 De gevangenis Oudenaarde kon aansluiting vinden bij de zorgregio in 2017. In Oudenaarde 

startte het project vanuit een opportuniteit binnen de gevangenis. Enkele gedetineerden wilden 

graag van start gaan met bewegen, maar benoemden enkele drempels die het hen moeilijk 

maakten om in beweging te komen. Door de combinatie van een intrinsiek gemotiveerde groep, 

de mogelijkheden in het activiteitenschema en de ondersteuning vanuit het project creeerden we 

een snelle start. We starten in januari 2018. 

In het najaar organiseerden we een bevraging in Ruiselede bij oudere gedetineerden. Ze werden 

individueel aangesproken om te luisteren naar hun wensen en vragen over het groepsaanbod. We hielden 

hier rekening mee en planden bijvoorbeeld relaxatieoefeningen in voor hen. 

In sommige gevangenissen organiseerden we (beperkt) activiteiten voor gedetineerden die in een 

individueel regime zitten (vb. geradicaliseerden en/of gedetineerden met tucht). 

Midden 2017 stuurde het directoraat generaal penitentiaire instellingen een communicatie over het gebruik 

van stappentellers, fit-bits en andere soorten wearables. Door een groeiend gebruik van deze 

wearables bij penitentiair personeel en vooral de mogelijkheden die deze toestellen bieden qua 

communicatie en interactie, vaardigde DG EPI een totaalverbod uit. De acties die De Rode Antraciet vzw 

onderneemt om zowel gedetineerden als personeel van gevangenissen te activeren, zaten hier helaas ook 

in vervat. De Rode Antraciet vzw investeerde ook in een 100-tal stappentellers die circuleren binnen de 

gevangenissen (voor het project 10.000 stappen en dergelijke). Deze blokkade kwam ter sprake op de 

bovenlokale werkgroep (overleg FOD Justitie en coordinerende entiteit departement Welzijn). De Rode 

Antraciet vzw schreef hierover een advies. 

Evaluatie 

Na een lang traject landde Fit@cell in alle gevangenissen en hun bibliotheken. Het product werd 

uiteindelijk groter dan gepland, maar in ons aanvoelen ook beter: taaloverschrijdend door de realtime 

demonstraties, Nederlandstalige gesproken ondersteuning en Engelstalige ondertiteling. Het uitgangspunt 

van een low-budget product binnen beperkte tijd, bleek na 3 jaren werk relatief. Enerzijds verliep het 

werken met vrijwilligers of goedkope monteurs niet vloeiend, anderzijds bleek het werken volgens ‘vrije 

tijd’ slechter dan een afgebakend project met toegewezen tijd.  
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 Bewegen op Verwijzing kende de eerste positieve stappen in 2017. 2018 belooft een uitbreiding naar 

minstens 1 gevangenis (Antwerpen). De sportfunctionaris blijft vaak initiator van het project en de 

toeleider naar de zorgregio/naar de gevangenis. Na de opstart werken we richting verzelfstandiging, 

hoewel een autonome werking wellicht niet realistisch is.  

Over de financiële tussenkomsten bij Bewegen op Verwijzing, zijn er verschillende modellen. Enerzijds 

wordt de financiële incentive van de zorgregio benut om tussen te komen in kosten (gedetineerden 

genieten immers geen tarief van verhoogde terugbetaling, gezien hun detentie). Anderzijds komt een 

zorgregio bijvoorbeeld ook tussen voor de gedeclareerde deelnemers op het grondgebied.  

Rond het beweegaanbod zoeken we een balans tussen inschakeling in bestaande beweegmomenten en het 

voorbehouden of opzetten van exclusieve activiteiten voor de doorverwezen bewegers. Doelstelling blijft 

toegang en doorstroming naar de reguliere activiteiten. 

Het blijft een uitdaging om anderstaligen te bereiken met ons aanbod. Taal is vaak een cruciale factor 

waardoor gedetineerden wel of niet de weg vinden naar het aanbod binnen de gevangenis. Binnen onze 

organisatie zijn we ons hiervan bewust maar vaak nog te weinig gericht bezig met concrete acties om ook 

anderstaligen maximaal te betrekken. Zeker de promotie van onze activiteiten moeten we in dat licht 

bekijken. 

De Rode Antraciet vzw is een kleine partner in een groot geheel. Zo blijkt dat een eenvoudige e-mail 

enkele ingeburgerde projecten rond activering van gedetineerden en personeel volledig van de kaart kan 

vegen (10.000 stappen, gebruik stappentellers). Positief in dit verhaal is dat De Rode Antraciet vzw wordt 

gezien als expert om hierover een adviesnota te schrijven. 

Planning 2018 

In 2018 nemen we contact op met al onze bestaande en gewezen partners in het buitenland en maken we 

het aanbod en de mogelijkheden van Fit@cell verder kenbaar. Terzelfdertijd proberen we een 

wederkerige relatie te bereiken, door ook naar hun inspiratie of producten te vragen. 

Vanaf woensdag 10 januari 2018 start Bewegen op Verwijzing in de gevangenis van Oudenaarde. Nadat 

zij samen met Leuven Centraal proef draaiden, start ook de gevangenis van Antwerpen, wellicht in het 

najaar 2018. 

Bij drie actieve werkingen van Beweging op Verwijzing en meer dan een half jaar looptijd in twee 

gevangenissen, lijkt het correct om het Vlaams Agentschap Gezond Leven te contacteren voor een eerste 

evaluatie en prognose naar groeimogelijkheden. Naar aanleiding van deze evaluatie proberen we de 

betrokkenheid van andere actoren in de gevangenis op te drijven richting verzelfstandiging.  

In 2018 voorzien we binnen het takenpakket van een medewerker tijd om acties op te nemen zodat 

ook anderstaligen meer aansluiting vinden bij ons aanbod. Zo (her-)bekijken we onze communicatie naar 

de gedetineerden over ons aanbod. We kunnen voor sommige zaken kiezen om ook in andere talen (dan 

het Nederlands) ons aanbod bekend te maken. Misschien kunnen we bepaalde activiteiten ook in een 

andere taal aanbieden. Daarnaast is het interessant partners te zoeken die al een aanbod, op maat van 

anderstaligen, ontwikkelden. Hun know-how kunnen we gebruiken om zelf ook nauwer aan te sluiten bij 

de anderstalige gedetineerden. 

We zoeken uit hoe we het experiment met ‘samen lezen’, waarbij we in Antwerpen ook anderstalige 

vrouwen betrokken, verder kunnen uitrollen. We bekijken dit onder andere met Ilona Plichart, gewezen 

coördinator van Wablieft, die zelf een groep ‘samen lezen’ begeleidde. 

We investeren verder in de samenwerking met onderwijs (Nederlands via sport) en vergroten zo ons 

bereik. We promoten het gebruik van de Engelse versie van de dvd ‘Fit@cell’. We zetten in op de 
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verdeling van de dvd ‘Fit@cell’ naar de gevangenisbibliotheken. 

We blijven ook voorzien in laagdrempelig aanbod (vb. wandelschema’s, start to run, …) in functie van 

zelfstandig sporten en doorstroming naar het regulier sportaanbod. 

Buiten Beeld en Mijn verhaal blijft op de planning van heel wat gevangenissen. 

1.1.6. De Rode Antraciet vzw ondersteunt mee de werking van de gevangenisbibliotheken, o.a. via het 

organiseren van collegagroepen. 

Realisaties 2017 

We organiseerden in 2017 twee samenkomsten van de 'Collegagroep medewerkers 

gevangenisbibliotheken'.  

Op 2 mei vond de Collegagroep plaats in Oudenaarde. Delegaties vanuit Antwerpen, Beveren, Brugge, 

Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Ieper, Leuven en Oudenaarde waren aanwezig, naast een delegatie 

van de Vlaamse administratie en De Rode Antraciet vzw. Hans Claus, directeur van de gevangenis en 

Eleni De Roeck, beleidscoördinator, verwelkomden ons. We verdiepten ons in het thema ‘Participatie 

van gedetineerden’, uitgedaagd door een lezing van Koenraad Polfliet. Ook het thema 'Hoe omgaan 

met de grote vraag naar ‘religieuze’ boeken?’ kwam aan bod. Er was ook een echo van de uitstap naar 

Nederland n.a.v. 175 jaar gevangenisbibliotheekwerk in Nederland. Uiteraard bezochten we uitgebreid de 

gevangenisbibliotheek in Oudenaarde, waar we een toelichting kregen. In de tuin maakten we nog een 

groepsfoto van de Collegagroep, anno 2017. 

 

 

In het najaar vond de samenkomst plaats in Beveren, op 23 november 2017. Er waren delegaties uit 

Antwerpen, Beveren, Brugge, Dendermonde, Gent, Hasselt, Ieper, Leuven, Mechelen, de 

Noorderkempen en de provincie Vlaams-Brabant. Ook Sarah Depestel van de Vlaamse administratie en 
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twee personeelsleden van De Rode Antraciet vzw waren aanwezig. Tijdens het vergadergedeelte 

inventariseerden we de gevolgen van 'het nieuwe werken in gevangenissen' voor het 

gevangenisbibliotheekwerk. We bogen ons over de dreigende sluiting van de Nederlandse 

gevangenisbibliotheken. We wisselden ervaringen uit voor het verkrijgen van 'boeken in vreemde talen'. 

We bespraken de ICT-problemen voor het bibliotheekwerk: is het oplossen van die problemen op 

lokaal vlak de beste keuze? In de namiddag was er een boeiende lezing van Jan Nolf over zijn boek 'De 

kracht van rechtvaardigheid'. Uiteraard was er ook een rondleiding door de gevangenis door Dana Marien, 

beleidscoördinator van de Vlaamse Gemeenschap. We eindigden in de gevangenisbibliotheek van 

Beveren, waar penitentiaire beambten instaan voor de werking van de bibliotheek.  

Evaluatie 

De Collegagroep blijft een goed forum om belangrijke onderwerpen over alle gevangenisbibliotheken 

heen te bespreken. In 2017 probeerden we om - wat betreft ICT en een vlotte internetverbinding tussen 

gevangenisbibliotheek en de lokale openbare bibliotheek - tot afspraken te komen met FOD Justitie. 

Helaas lukte het tot nu toe niet om een algemene afspraak te maken, we proberen wel per gevangenis tot 

een goede regeling te komen.  

De collegagroep werkt rond actuele thema’s zoals het thema van 'religieuze boeken': welke wel en 

welke niet in de bibliotheek plaatsen? 

Planning 2018 

De eerste Collegagroep in 2018 zal plaats vinden op 29 maart 2018 in de gevangenis van Sint-Gillis.  

We werken verder aan de uitdagingen betreffende ICT en - in samenwerking met de Vlaamse consulenten 

in het kader van de aanpak van radicalisering - aan het thema van de religieuze boeken. 

1.1.7. De Rode Antraciet vzw voert concrete acties uit om gezond en ethisch sporten te promoten. 

Realisaties 2017  

In 2017 verspreidden we de dvd ‘Gezond Sporten zonder Doping’ (najaar 2016) over de gevangenissen. 

De dvd bevat verscheidene fragmenten die doping vanuit verschillende standpunten bekijken. Topsporter 

Tom Goegebuer, Sportdiëtiste Stephanie Scheirlynck, Journalist Hans Vandeweghe, Doping controlearts 

Hans Cooman, Politiecommissaris Jan Van den Boeynants en een anonieme gedetineerde getuigen hierbij 

op beklijvende manier. Voor de promotie van deze dvd maakten en kochten we materiaal om in de 

gevangenisbibliotheken extra aandacht op deze dvd te vestigen.  

In 2017 werden 5 praktijken via een logisch model in kaart gebracht (Samenwerking buurtsport 

Antwerpen, Opboksen, Crossfit, Wedstrijden tegen buitenploegen, Al sportend Nederlands leren). Dat wil 

zeggen dat we deze activiteiten van A tot Z ontleedden en analyseerden. Elke stap werd hierin gerelateerd 

naar een doelstelling en een vorm van evaluatie. De sportfunctionarissen konden in duo ervaring opdoen 

in het gebruik van logische modellen. Doel was om de opgemaakte modellen (qua vorm én inhoud) met 

elkaar te delen en te bespreken naar differentiatie- en toepassingsmogelijkheden. Het zou echter té 

tijdsintensief zijn om alle activiteiten in deze modellen te gaan gieten en de return ervan zou te laag zijn. 

Het opent echter wel de ogen voor belangrijke facetten bij het opzetten van activiteiten en voor het 

bereiken van extra-sportieve doelstellingen. Het besluit in december 2017 was om bij de opstart of 

implementatie van nieuwe activiteiten of events, het onderzochte schema van de ‘program theory’ of de 

opgemaakte logische modellen als richtlijn te gebruiken bij het uitzetten van doelen en de weg ernaartoe.  
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Tijdens het najaar van 2017 kon een van de sportfunctionarissen aansluiten op een Europese meeting in 

Birmingham. Op deze meeting werd de impact van projecten/events op de werkvloer besproken. Het 

bleek te gaan om een meer praktische en minder theoretische versie van het onderzochte model van 

professor Coalter. In 2018 plannen we een infomoment waarop we verdere mogelijkheden en 

toepassingen onderzoeken, voor sport én cultuur.  

In september 2017 maakte de sportfunctionaris in de gevangenis van Beveren een nota op waarin alle 

producten van de kantinelijst onder de loep werden genomen. Tegelijkertijd verscheen er een 

informatiebrochure over het gebruik van verboden middelen.  

In Oudenaarde kreeg de kantinelijst kleurcodes voor gezonde versus ongezonde voeding en verdeelden 

we infobrochures over (sport-)voeding voor sporters.  

In Leuven Centraal heeft de cursus ‘Fitness en voeding’ als voornaamste doelstelling het gezond en 

ethisch sporten in de fitness te verbeteren.  

In Merksplas was een cursus ‘Gezond eten en bewegen’ gepland, in samenwerking met het centrum 

Basiseducatie, maar die kon omwille van ziekte van de lesgever niet plaatsvinden. In de gevangenissen van 

Merksplas, Wortel en Turnhout leverde de sportfunctionaris op regelmatige basis sportieve tips die 

werden opgenomen in de activiteitenfolders die worden verdeeld onder gedetineerden.  

In Ieper brachten we de ‘week van het hart’ ook binnen de muren. We organiseerden verschillende 

activiteiten die pasten in het thema gezondheid en hart: EHBO, rookstop, een sessie ‘gezonde 

kantine’…, in combinatie met verschillende cardiosporten zoals HIT-workout, crossfit, insanity… 

Het menu voor personeel en gedetineerden paste men onder onze impuls in die week aan. 

EU sport award 

In november 2017 ontving De Rode Antraciet vzw tijdens het eerste ‘EU sport awards gala’ een cheque 

van 10.000 €. De sportwerking van de Rode Antraciet vzw werd samen met 9 andere projecten 

geselecteerd uit een groep van bijna 300 projecten rond sociale inclusie door middel van sport. 

Uiteindelijk kregen 3 

projecten, waaronder De 

Rode Antraciet vzw, de 

‘Award’. De sportwerking 

van de organisatie verdiende 

de ‘Award’ vanuit “zijn 

voortdurende betrachting 

om met sport het verschil 

te maken tijdens het 

proces van sociale inclusie 

in een 

gevangeniscontext”.  

 

 

Naar aanleiding van een jaarlijks inspiratiemoment tussen de Vlaamse en federale partners in de 

gevangenis van Hoogstraten, werd ‘beweging en verslavingsproblematieken’ weerhouden als thema. 

Eind 2017 namen we in dit verband contact op met De Sleutel om naar samenwerkingsmogelijkheden te 

peilen.  

Evaluatie 
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Naar aanleiding van de introductie van de dvd ‘gezond sporten zonder doping’ begin 2017 registreerden 

we in sommige gevangenissen tot wel 50 ontleningen per maand. We zijn er ons echter van bewust dat de 

slingerbeweging hier van toepassing is en we dus blijvende promotie moeten voorzien. 

  

Door regelmatige aanwezigheid op de werkvloer en een uitgebreide kennis van het werkveld, is het 

mogelijk om verbindingen te maken die enthousiasme opwekken. De inspiratiedag in de gevangenis van 

Hoogstraten wordt gebruikt als een forum om mensen, die klassiek gezien weinig betrokkenheid op ons 

aanbod tonen, te laten nadenken over beweging, met als lokmiddel de heersende verslavingsproblematiek. 

Planning 2018 

We blijven de gedetineerden informeren over (en via de dvd) ‘gezond sporten zonder doping’. De 

promomaterialen geven we via de sportfunctionarissen door tijdens de maandelijkse teamvergaderingen. 

 

We bekijken vanuit de inspiratiedag in de gevangenis van Hoogstraten welke samenwerking haalbaar is en 

welke relevante lessen we kunnen trekken uit het project van De Sleutel. Enerzijds beluisteren we graag 

de conclusies van het project. Daarna maken we zelf de lokale vertaalslag en kunnen ons beroepen op het 

advies van de projectverantwoordelijken. Bij positieve evaluatie bekijken we graag samen met De Sleutel 

verdere mogelijkheden om ook de andere sportfunctionarissen te inspireren. 

 

In 2018 bekijken we de haalbaarheid om te komen tot één model van gedragscode voor heel 

Vlaanderen en Brussel. Het gaat hier om een gedragscode voor zowel lesgevers als deelnemers. Indien 

de centrale format niet haalbaar blijkt, gaan we na in hoeverre we afspraken kunnen opnemen in de 

introductieprocedure van nieuwe lesgevers. Voor de gedragscode voor gedetineerden verzamelen we 

(minstens) de bestaande reglementen op de Cloud van De Rode Antraciet vzw, ter inspiratie van de 

collega’s. 

1.1.8. De Rode Antraciet vzw zet in op kennisopbouw en competentiebevordering van gedetineerden via 

sport en cultuur. 

Realisaties 2017  

Ook in 2017 zetten de cultuurfunctionarissen actief in op de organisatie van vorming voor 

gedetineerden. We organiseerden cursussen en gespreksgroepen rond ouderschap in detentie in 

samenwerking met VCOK en De Tuimel, cursussen over conflicthantering en agressiebeheersing in 

samenwerking met PRH Vlaanderen, Pax Christi (UM4P) en Jorèll Beyens. Enkele activiteiten focusten 

specifiek op het versterken van sociale vaardigheden, zoals het filocafé in Beveren. Ook de 

vormingsessies van KVLV op de vrouwenvleugel van de gevangenis Gent focusten op verschillende 

thema’s. De vrouwelijke gedetineerden werden geïnformeerd over het belang van zelfzorg en 

gezondheid. 

Daarnaast konden gedetineerden ook muzieklessen, schrijfcursussen, zanglessen en dergelijke volgen.  

De activiteiten samen lezen en andere leesbevorderende activiteiten versterkten ook de competenties 

van gedetineerden. Uit onderzoek blijkt dat lezen goed is voor de concentratie, het gemeenschapsgevoel, 

de communicatie vaardigheden, … 

Algemeen zijn gedetineerden vanuit hun competentie en onder onze impuls vaak ingeschakeld in de 

werking van de gevangenisbibliotheken. 
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Jail TV (Leuven Centraal) daagt deelnemers uit om aan hun competenties te werken en te functioneren 

in een redactie. Ook technische vaardigheden werden aangeleerd. In 2017 startten er 2 nieuwe deelnemers. 

Omdat er leden van de ‘oude ploeg’ bleven, konden zij de peer-to-peer learning op zich nemen.  

Nog in Leuven Centraal stimuleerden we gedetineerden om in de ‘muziekkelder’ zelf de coaching op te 

nemen. Ook in de toneelgroep zetten gedetineerden zich in volgens hun competenties. 

Het Activiteitenteam van de gevangenis van Ruiselede werd op structurele basis gecoacht om hun 

opdrachten binnen het A-team uit te voeren. Zo kreeg elke nieuwe groep een korte opleiding als 

gespreksbegeleider, gegeven door Vormingplus. Ze leerden daar een groepsgesprek leiden en kregen tips 

om met bepaalde situaties om te gaan. Deze vaardigheden werden aangewend tijdens de begeleiding van 

de gespreksgroepen binnen Parlé Détiné en in het eigen overleg.  

Na de voorstelling van de Vaartkapoen (Forumtheater rond radicalisering) in de gevangenis van Sint 

Gillis, gaven we de gedetineerden de kans om zelf te acteren. Dat was de start voor ‘Vasthouden en 

loslaten. Tegelijkertijd’: theaterworkshops in het najaar van 2017 in Sint Gillis. We richtten 8 workshops 

in, gevolgd door een toonmoment voor medegedetineerden. De workshops waren een zeer interessant 

project waar de deelnemers veel opstaken van theater. De verhalen in het stuk waren volledig door de 

groep geschreven en professioneel tot een geheel gebracht door freelancer Wim Ipers. Vele van de 

verhalen waren eigen ervaringen van de spelers, het was dus veel meer dan het opsteken van 

dramatechnieken. Het project had een verrijkend effect voor de hele groep. 

 

In 2017 bekeken we welke en hoeveel sportopleidingen de gevangenissen aankunnen. Dit overzicht 

bezorgden we aan Sport Vlaanderen, in functie van een mogelijke verhoging (nu vastgelegd op 1 opleiding 

per kalenderjaar). De verdere contacten voor eventuele uitbreiding of verandering in financieringsbeleid 

zijn uitgesteld naar 2018.  

In 2017 kwam de VTS-carrousel terug naar de gevangenis van Oudenaarde. De opleiding tot initiator 

fitness kende een start met 14 cursisten. 10 deelnemers legden een examen af en 8 cursisten slaagden. Op 

23 juni was er de diploma-uitreiking in het bijzijn van de verantwoordelijke van de Vlaamse 

Trainersschool. Oorspronkelijke zouden VTS-gediplomeerden de sport voor beklaagden begeleiden. Ze 

deden dit ook eventjes, maar haakten uiteindelijk vrij snel af. Reden: ze moesten hun eigen fitnessuren 

achterwege laten en mochten enkel aan de beklaagden lesgeven. Een band opbouwen met deze mannen 

was bijna onmogelijk omwille van het grote verloop. Telkens opnieuw van nul beginnen, gaf voor hen te 

weinig voldoening. 

Evaluatie 

Het vormingsaanbod blijft een belangrijke pijler binnen het culturele aanbod. De keuze om meer in te 

zetten op externe vormingsorganisaties lukte vrij goed. In plaats van een eigen cursusaanbod te 

ontwikkelen, slaagden we erin om samen met externe partners vorming te organiseren op maat van elke 

lokale gevangenis. Toch blijft de hoge kostprijs een drempel om nog meer in te zetten op vorming 

binnen de gevangenis. 

 

Voor de nieuw-gediplomeerde sportlesgevers in Oudenaarde bekijken we wat het de gevangenis kost om 

de VTS-gediplomeerde gedetineerden te vergoeden voor hun prestaties als fitnessbegeleider. 

Hiervoor kijken we naar de verloning van andere fatikken in de gevangenis. Zo kunnen we hen misschien 

opnieuw motiveren om toch sport voor beklaagden te begeleiden. 
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De VTS-opleiding as such is een mooi lichtpunt in de detentiecontext en kent een grote 

aantrekkingskracht. Toch blijft de organisatie en opvolging van een cursus een intens traject. Zelfs bij 

een financiële carte blanche zijn de mogelijkheden beperkt tot 3 à 4 cursussen per jaar. 

Planning 2018 

In 2018 gaan we in gesprek met de verantwoordelijken van de Vlaamse Trainersschool, om de huidige 

werking toe te lichten en mogelijkheden voor de toekomst te bespreken. Via de administratie sport nemen 

we contact op met de verantwoordelijken.  

Tegelijkertijd zal in 2018 de VTS-cursus opnieuw neerstrijken in een Vlaamse gevangenis. De beurt valt 

toe aan Leuven Centraal, al bekijken zij momenteel nog de timing. Door een geplande uitbreiding en 

daarmee gepaard gaande personeelsonrust, bekijken we of Leuven op dit ogenblik de geschikte plaats is. 

 

De Rode Antraciet vzw ondersteunt lezingen die de thema’s beweging en gezondheid gebruiken als 

‘lokmiddel’ om kennis, inzichten en - waar mogelijk - enkele basiscompetenties bij te brengen. We plannen 

lezingen met o.a. Hans Vandeweghe (sport en doping), Marc Sluszny (doelen stellen, doorzetten, ...), ... 

 

Het project Bewegen op Verwijzing draagt zeker ook bij tot kennisopbouw en het vergaren van 

competenties. Door de intensievere begeleiding voor de beoogde doelgroep, is een groter effect te 

verwachten. In 2018 zal De Rode Antraciet vzw hier dan ook verder op inzetten (zie ook 1.1.5.). 

In Wortel en Merksplas komt Patrick Loobuyck spreken over ‘samenleven met gezond verstand’. Hij gaat 

met de gedetineerden in gesprek over thema’s als vrijheid, identiteit, multi-culturaliteit.  

We blijven inzetten op de opleiding en coaching van fatikken. 

De Rode Antraciet vzw gaat samenwerken met Zorgsaam. Eind 2017 lichtten we hun freelance 

medewerkers in over de mogelijke samenwerking met een lokale gevangenis. We streven ernaar om in 

2018 enkele van deze mensen in te zetten voor een vormingsaanbod binnen de gevangenis. 

In Hasselt ontwikkelt Femma een aanbod voor de vrouwenafdeling. Femma heeft een aangepast aanbod 

voor kwetsbare vrouwen.  

OD 1.2. De cultuur- en sportfunctionarissen van De Rode Antraciet vzw zijn het aanspreekpunt 

voor cultuur en sport in elke gevangenis van Vlaanderen en Brussel. 

1.2.1. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw kennen het aanbod (cultuur, sport en ruimer) en de 

mogelijke aanbodverstrekkers in de regio. 

Realisaties 2017 

In 2017 zetten de cultuurfunctionarissen proactief in op het verkennen van nieuwe vormingspartners 

en potentiële begeleiders van een creatief atelier in een gevangenis in hun regio. Daarnaast legden ze actief 

contact met de stedelijke of gemeentelijke cultuurdiensten en verantwoordelijke schepenen, de 

kunstacademies, de stedelijke of gemeentelijke bibliotheken, de regionale Vorming Plus, musea en andere 

relevante regionale culturele actoren. 

In 2017 waren verschillende sportfunctionarissen betrokken bij de uitrol van ‘Bewegen op Verwijzing’. 

Hierdoor konden ze kennismaken met verscheidene betrokken diensten in de zorgregio’s. Een van de 

opdrachten van deze zorgregio’s bij de voorbereiding van de werking, is een overzicht maken van alle 

mogelijkheden qua sport en bewegen in de regio. Hierdoor leerden ze zowel het aanbod als de 
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dienstverleners kennen. 

De sportfunctionarissen investeerden ook in contacten met vb. stedelijke sportdiensten, LOGO, scholen, 

Sportwerk Vlaanderen… 

Evaluatie 

Sommige regio’s kennen een groot aantal mogelijke aanbodverstrekkers (vooral in stedelijke contexten). 

Meer landelijk gelegen gevangenissen hebben een minder rijk aanbod aan werkingen en partners, maar 

tellen vaak meer vrijwilligersorganisaties (vb. KVLV) die bereid zijn zich in te zetten voor gedetineerden.  

Daar waar collega’s werkzaam zijn in eenzelfde regio, kan de onderlinge kennisverwerving en prospectie 

efficiënter georganiseerd worden. 

Planning 2018 

Met de komst van het nieuwe decreet sociaal cultureel volwassenwerk in 2018, dat de mogelijkheid 

biedt aan organisaties om activiteiten specifiek voor gedetineerden als kansengroep te organiseren, zet De 

Rode Antraciet vzw in 2018 actief in op het in kaart brengen van potentiële partners binnen dit decreet.  

We zijn aanwezig als sportieve en culturele partner op netwerkevents in de regio. 

We zijn ingeschreven op de nieuwsbrieven van grote aanbodverstrekkers en volgen ook op die manier 

mogelijke samenwerking met (nieuwe) aanbodverstrekkers. 

1.2.2. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw zijn trekker bij de opmaak van de doelstellingen 

binnen hun domein cultuur en/of sport in de lokale gevangenissen. 

Realisaties 2017 

Jaarlijks updaten we in elke gevangenis de actieplannen, in samenspraak met de actoren die deelnemen 

aan de lokale ‘coördinatieteams’ van de gevangenissen. Vanuit De Rode Antraciet vzw is er steeds een 

vertegenwoordiging voorzien bij bespreking van onze deelthema’s. De verantwoordelijke van het 

deeldomein (hetzij onze cultuur- dan wel sportfunctionaris) is steeds de spilfiguur bij het opstellen van de 

betreffende doelstellingen. Het coördinatieteam geeft als klankbordgroep feedback.  

Bij problemen rond doelstellingen, bijvoorbeeld door stakingsacties, is er steeds een nauwe communicatie 

tussen de verschillende partners en verantwoordelijken (beleidscoördinator en lokale gevangenisdirectie). 

Evaluatie 

Timemanagement blijft een heikel topic in de gevangenissen. Doordat de grote uitdagingen, de beperkte 

aanwezigheidspercentages van de sport- en cultuurfunctionarissen en de vaak gammele efficiëntiegraad 

van het werken in een gevangeniscontext, zijn de collega’s in dit geval verplicht om selectief aanwezig te 

zijn op de vergaderingen. Dat betekent dat onze collega’s de doelstellingen vaak vooraf schrijven en op de 

vergaderingen worden ze afgetoetst bij de aanwezigen.  

Planning 2018 

Waar mogelijk hanteren de medewerkers van De Rode Antraciet zelf de pen bij opstelling en formulering 

van de doelstellingen rond sport en cultuur in de lokale gevangenissen. De impact op de doelstellingen 
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blijkt dan meestal het grootst. De lokale medewerkers anticiperen en faciliteren zo een vlotte bespreking 

en evaluatie van de doelstellingen op lokaal niveau. 

1.2.3. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw hebben een actieve stem op overleg waar cultuur en 

sport op de agenda staan.  

Realisaties 2017 

De functionarissen namen deel aan verschillende overleggen binnen de lokale gevangenis. Via deze 

vertegenwoordiging werd dieper ingegaan op sport en cultuur binnen de gevangenis. Op deze manier 

gebeurde ook de nodige afstemming om te komen tot een kwalitatief aanbod. 

De overlegstructuur binnen de gevangenis hangt telkens af van de lokale context. Soms is de functionaris 

de trekker van een werkgroep waar sport of cultuur centraal staan. Andere functionarissen maken eerder 

deel uit van een algemeen coördinatieteam waar alle hulp- en dienstverleningsaanbod aan bod komt. 

In elke gevangenis is ook een functionaris lid van het beleidsteam. Hij/zij vertegenwoordigde De Rode 

Antraciet vzw als organisatie en zorgde dat ook binnen het lokale beleid Hulp- en Dienstverlening de 

nodige aandacht ging naar sport en cultuur. 

Evaluatie 

Onze stem op divers overleg is heel belangrijk. Het vraagt echter de nodige tijd om op elk relevant 

overleg aanwezig te zijn. De tijd van elke functionaris is beperkt per gevangenis, dus is het altijd afwegen 

wanneer onze vertegenwoordiging noodzakelijk is.  

Planning 2018 

We blijven actief inzetten om als stem voor het sport- en cultuur aanbod gehoord te worden. We bekijken 

wel telkens de lokale overlegstructuur en maken keuzes op welk overleg we wel of niet aanwezig zijn. 

Waar nodig sturen we bij op basis van de vraag van de gevangenis of op aangeven van onze functionaris. 

OD 1.3. Tegen 2021 heeft De Rode Antraciet vzw een actief bestand van mogelijkheden, partners, 

goede praktijken en kennis inzake een kwaliteitsvol groepsaanbod cultuur en sport in de 

gevangenissen. 

1.3.1. In 2017 start De Rode Antraciet vzw met de ontwikkeling van een actief databestand qua 

groepsaanbod cultuur en sport in detentiecontext. De bestaande databanken van cultuur en sport worden 

hierin geïntegreerd. De Rode Antraciet vzw formuleert hiertoe een stappenplan waarbij de eerste stappen 

ook worden gezet in 2017. 

Realisaties 2017 

De startvergadering voor de ontwikkeling van het actief databestand vond plaats in oktober. Tijdens die 

startvergadering besliste de werkgroep in de eerste plaats de noden en behoeften van de collega’s te 

analyseren, aangezien daar enige onduidelijkheid over bestond. Verdere stappen volgen in 2018.  

Evaluatie 
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De vraag hoe we de databank ontwikkelen heeft nood aan verdere concretisering en aflijning. Tot nu 

toe was de vraag georiënteerd op ‘netwerk’ maar ons aanvoelen is dat het ook over het ‘delen van 

kennis’ moet gaan. We bekijken ook hoe een databank te rijmen valt men een strenger privacy beleid. 

Planning 2018 

Een interne denkoefening is nodig en gepland (start op de teamdag van maart).  

OD 1.4. De Rode Antraciet vzw zet in op integraal werken: (meer) aanbod op de brug tussen 

formeel en informeel leren. 

1.4.1. De Rode Antraciet vzw werkt samen met de onderwijscoördinatoren in de lokale gevangenissen met 

het oog op gecombineerd (formeel en informeel) aanbod. 

Realisaties 2017 

De Rode Antraciet vzw diende samen met Vocvo een gezamenlijke projectaanvraag in bij ‘Inburgering’ 

voor de gevangenissen van Merksplas en Ieper rond ‘Nederlands oefenen via sport’. Vocvo wilde in 

nauw overleg met De Rode Antraciet vzw en met andere partners (Centra voor Basiseducatie en het 

Directoraat Generaal Penitentiaire Inrichtingen) een methodiek en train-the-trainer ontwikkelen waardoor 

laaggeschoolde, anderstalige gedetineerden op een kwalitatieve manier Nederlands konden oefenen tijdens 

een sportactiviteit. De eindproducten zouden een toolbox met oefenfiches/tips zijn en een kort 

opleidingstraject voor de sportlesgever. Het resultaat van het project zouden we structureel verankeren 

voor alle gevangenissen. De aanvraag werd helaas niet weerhouden. 

Leuven Centraal had interesse in het aanbod van Theater Lachland: een combinatie van theater en 

Nederlands oefenen. Ook andere gevangenissen toonden hiervoor interesse. We beslisten om een 

gezamenlijk subsidiedossier in te dienen. Dit dossier werd echter niet goedgekeurd. 

In de gevangenis van Merksplas was er in mei en juni en in het najaar van opnieuw een samenwerking met 

het domein onderwijs en organiseerden we ‘Al sportend Nederlands leren’. Op zes maandagen 

organiseerden we tijdens het laatste lesuur ‘Nederlands voor anderstaligen’ beweegmomenten, zodat 

gedetineerden niet enkel stil zitten om te studeren, maar ook actief aan het werk gaan. Zo konden 

laaggeletterde cursisten spelenderwijs taal oefenen, creëerden we een aangename groepsdynamiek en was 

Nederlands leren gewoon leuk.  

Ook in Oudenaarde organiseerden we ‘Al sportend Nederlands leren’. 

In Leuven Hulp startten we het project ‘Hier lacht men Nederlands’, zie 1.4.2. 

Op 17 december 2017 was er in de gevangenis van Ieper opnieuw een Dinnerdate. Deze activiteit was een 

mooie combinatie van deels samen koken (informele kookles) en samen eten (quality time met je bezoek). 

Gedetineerden en hun bezoek voerden per 2 de taken uit, terwijl de koppels konden bijpraten. Geen 

formele les, hoewel 2 lesgevers de activiteit in goede banen leidden. Onze cultuurfunctionaris werkte 

hiervoor samen met de onderwijscoördinator. 

De cultuurfunctionarissen van De Rode Antraciet vzw organiseerden in 2017 een reeks ‘Mijn Verhaal’ in 

de gevangenissen van Beveren, Hoogstraten, Wortel en Antwerpen. 

Los van deze projecten zetten onze cultuur- en sportfunctionarissen ook in de dagdagelijkse werking in op 

gecombineerd formeel en informeel aanbod, in samenwerking met de onderwijscoördinator.  

In Leuven Centraal werd aan het begin van het schooljaar een vormingsbrochure uitgegeven die naast het 
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formele onderwijs en de beroepsopleidingen ook niet-attestgericht onderwijs en vormingen bevat 

(Slachtoffer in Beeld, PRH-vormingen, leesclub, zangatelier, lezingen, …).  

In de gevangenis van Oudenaarde leidden we enkele deelnemers van het onderwijsaanbod actief toe naar 

een Creatief schrijven.  

In de gevangenis van Wortel gebruikten we de dvd ‘Gezond sporten zonder doping’ in het kader van kijk- 

en luisteropdrachten in de opleiding ‘Nederlands voor anderstaligen’ CVO richtgraad 1.2. Het taalgebruik 

bleek echter te specifiek voor de deelnemers, daarom besloot de docent de dvd niet verder te gebruiken.  

In Mechelen brachten we het aanbod ‘Samen lezen’  onder bij basiseducatie en dus zo binnen het 

onderwijsaanbod.  

In Leuven Hulp maakten we wederzijds promotie voor elkaars activiteiten. In de lessen NT2 bijvoorbeeld 

werkte men met de flyer voor de creatieve week van Vormingplus. De lesgever NT2 gebruikte de flyer als 

lesmateriaal en zorgde er zo voor dat de deelnemers de inhoud van het aanbod goed begrepen.  

In het voorjaar planden we een cursus ‘Gezond eten en bewegen’ in de gevangenis van Antwerpen, in 

samenwerking met basiseducatie, die cursus kon niet plaatsvinden wegens ziekte van de lesgever.  

In de gevangenissen van Wortel en Hoogstraten zorgde de cultuurfunctionaris voor de opluistering van de 

halfjaarlijkse onderwijsproclamatie.  

Evaluatie 

Cultuur en sport werken drempelverlagend en bieden een andere manier van leren (een nieuwe 

invalshoek, een andere techniek, ervaringsgericht, actief, indirect) die verrijkend is binnen het 

onderwijsaanbod in de gevangenis.  

Het project ‘Nederlands oefenen via sport’ werd niet weerhouden, maar de piste van het ontwikkelen van 

een toolbox - die de leerkrachten Nederlands kunnen gebruiken - werd in Merksplas verder bekeken, 

zodat er mogelijks in 2018 alsnog een samenwerking met de onderwijscoördinator tot stand kan komen. 

Promotie maken voor elkaars activiteiten werkt motiverend voor gedetineerden, dat merken we zeker bij 

anderstaligen. 

Planning 2018 

In Antwerpen plannen we samen met Vocvo een cursus ‘gezond eten en bewegen’. 

In Mechelen starten we vanuit onze sportwerking een project rond taal en taalgebruik, samen met Vocvo. 

In overleg met de onderwijscoördinator inventariseren we in Merksplas de haalbaarheid van de 

ontwikkeling van een toolbox met sport- en spelmateriaal en instructiefiches. Op die manier kan de 

lesgever Nederlands zelf de beweegmomenten invullen. 

De cultuurfunctionarissen gaan in gesprek met de onderwijsverantwoordelijken binnen de gevangenissen 

om het aanbod van de Centra voor Basiseducatie (CBE) te verkennen. Sommige CBE bieden immers 

vormingspakketten aan rond communicatie, assertiviteit, …Dit zijn thema’s die sterk leven bij de 

gedetineerden. 

We investeren verder in de samenwerking met onderwijs (Nederlands via sport) en vergroten zo ons 

bereik. We promoten het gebruik van de Engelse versie van de dvd ‘Fit@cell’. We blijven ook voorzien in 

laagdrempelig aanbod (vb. wandelschema’s, start to run, …) in functie van zelfstandig sporten en 

doorstroming naar het regulier sportaanbod. 
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1.4.2. De Rode Antraciet vzw inventariseert, verkent en voert praktijken (uit onderwijs, cultuur en sport) 

uit die elkaar versterken. 

Realisaties 2017 

In Wortel en Merksplas organiseerden we samen met het CAW een sportief kinderbezoek: sport en 

beweging als middel om de band tussen vader en kind te bevorderen tijdens het bezoekmoment.  

Naar aanleiding van een projectoproep vanuit Integratie en Inburgering dienden we een projectdossier in. 

Dit project ‘Hier lacht men Nederlands’ was een concrete samenwerking binnen de Leuvense 

Hulpgevangenis over de domeinen onderwijs, cultuur en welzijn heen. Verschillende partners (CBE, CAW 

Oost-Brabant, Vormingplus Oost-Brabant, ...) van binnen en buiten de gevangenis waren bereid om mee 

te werken aan dit project. Helaas werden de gevraagde subsidies niet toegekend. 

In Mechelen verkenden we een samenwerking met onderwijs voor een traject rond anderstaligheid. De 

provincie keurde een subsidieaanvraag af. De stad Mechelen liet weten wel geïnteresseerd te zijn en 

overweegt de subsidiëring van het project.  

In Leuven Centraal zochten we voor het project van Jail TV mogelijkheden voor financiering in 

samenwerking met onderwijs, opleiding en tewerkstelling.  

In Oudenaarde werkten we samen aan een sportief ingevuld kinderbezoek. 

In de gevangenis van Ieper werkten we in 2017 met themaweken. Alle partners werkten samen vanuit 

verschillende domeinen rond één bepaald thema. Bijvoorbeeld de multiculturele week in mei (waarbij we 

ervoor zorgden dat sporten en cultuur van over de hele wereld aan bod kwamen) en de week van het hart 

in september. Het werken rond één gezamenlijk thema versterkt de samenwerking tussen de verschillende 

partners. We bereikten er meer gedetineerden mee, ook gedetineerden die we anders moeilijk bereiken.  

Evaluatie 

Ondanks het niet toekennen van subsidie blijft de uitdaging om Nederlands via andere manieren te 

oefenen belangrijk, we hopen in de toekomst hiervoor andere financieringsmogelijkheden te vinden. 

Integraal werken wordt steeds belangrijker, de schotten tussen de domeinen van de Hulp- en 

Dienstverlening aan gedetineerden vervagen, dat is conform de filosofie van het decreet op de Hulp- en 

Diensteverlening aan gedetineerden. 

Vanuit dit alles zijn en blijven we sterk betrokken op Klasbak, het netwerk rond onderwijs in 

gevangenissen (zie 4.3.5.). 

Planning 2018 

We blijven lokaal en bovenlokaal samenwerken, over de domeinen van de Hulp- en Dienstverlening heen. 

 

Strategische doelstelling 2  

De Rode Antraciet vzw werkt aan een draagvlak voor haar werking in elke gevangenis van 

Vlaanderen en Brussel. 
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OD 2.1. De Rode Antraciet vzw investeert in een goede samenwerking met het personeel en de 

gedetineerden met het oog op de realisatie van een cultuur- en sportaanbod. 

2.1.1. In 2017 kent het personeel van justitie het lokale cultuur- en sportaanbod en heeft het een beter 

begrip van het belang ervan. 

Realisaties 2017 

De functionarissen probeerden het personeel maximaal te betrekken bij de uitbouw van hun aanbod. Een 

goed draagvlak is essentieel om te komen tot kwalitatieve activiteiten. Samen met de andere partners 

binnen de Hulp - en Dienstverlening spanden we ons in om het personeel op de hoogte te brengen van 

ons aanbod. 

Het personeel wordt vaak uitgenodigd op overleg over cultuur en sport in de gevangenis. Via 

verschillende infokanalen (nieuwsbrief, interne nota's…) informeren we het personeel. De 

functionarissen zijn ook persoonlijk aanspreekbaar op de werkvloer voor vragen vanuit het personeel. 

We sluiten soms ook aan bij het voorrapport of op overleg van het penitentiair personeel en stellen daarbij 

onze werking voor. 

In die gevangenissen waar het personeel van justitie mee helpt bij de concrete begeleiding (vb. van 

sportactiviteiten) is het wederzijds begrip beter. In Beveren bijvoorbeeld is er samenwerking met de 

Activiteiten Ondersteuners, 3 mensen van justitie die instaan voor de begeleiding van activiteiten. 

In de gevangenis van Antwerpen organiseerden we mee ‘Jobshadowing’: medewerkers van de Vlaamse 

Gemeenschap draaiden mee met de penitentiaire beambten en omgekeerd. Het personeel van justitie kon 

o.a. onze sportwerking volgen. 

In Ieper organiseerden we mee de ‘familiedagen’ waarop het personeel de eigen familie kon laten kennis 

maken met de gevangenis en dus ook ons aanbod.  

Bij nieuw aanbod, zoals een activiteit in Ieper met gedetineerden en vrije burgers samen (Parlé Détiné), 

was goede afstemming in functie van een goede samenwerking nog belangrijker. 

Soms leidt de aard van ons aanbod naar samenwerking: voor het project Bewegen op Verwijzing in 

Leuven Centraal bijvoorbeeld, werkten we samen met de medische dienst van de gevangenis. 

Evaluatie 

De blijvende inspanningen om personeel te betrekken, hebben zeker positieve gevolgen. Cultuur en 

sport binnen de gevangenis kunnen geleidelijk aan rekenen op begrip en de nodige ondersteuning van het 

personeel van de gevangenis. Toch merkten we in 2017 ook een negatieve tendens. Door de besparingen 

binnen de gevangenissen had het personeel (nog) minder tijd om zich bezig te houden met het concreet 

aanbod binnen de gevangenis. Zij kregen vaak niet voldoende de tijd om ook mee betrokken te worden. 

Planning 2018 

We blijven aandachtig om het personeel correct te informeren en waar mogelijk mee te betrekken. Na de 

besparingsoefening binnen de gevangenis bekijken we hoe deze samenwerking concreet vorm kan krijgen. 

We proberen ook nieuwe formules uit, bijvoorbeeld in Gent met de geplande ‘themadag Hulp- en 

Dienstverlening aan gedetineerden’, waarbij we op interactieve wijze het bewakend en administratief 

personeel tonen wat ons aanbod betekent. 
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2.1.2. In 2017 stimuleren de functionarissen van De Rode Antraciet vzw de betrokkenheid van het 

gevangenispersoneel, bijvoorbeeld door hen uit te nodigen op de relevante fora die het aanbod en de 

organisatie behandelen. 

Realisaties 2017 

In 2017 bekeken we samen met de Thomas More hogeschool Turnhout en Geel of er mogelijkheden tot 

samenwerking waren. Bij de voorstelling van de ‘practice enterprise’ bleek al snel dat er een match te 

maken viel met de opleidingen ‘sport en bewegen’, diëtist, sportmanagement, ... In juni werd dan ook een 

projectaanvraag ingediend om een ‘personeelsdag’ te organiseren voor alle werknemers van de 4 

gevangenissen van de Noorderkempen. Doel van deze dag is enerzijds de Vlaamse en federale collega’s 

buiten de werkcontext met elkaar in ‘verbinding’ te brengen en anderzijds aan het draagvlak voor de sport- 

en cultuurwerking binnen de gevangenis te werken. Thema’s als sport, bewegen en gezondheid zullen de 

rode draad vormen. De eerste editie, gepland voor het voorjaar van 2018, legt hopelijk de basis voor een 

event dat de volgende jaren herhaald kan worden en groeipotentieel heeft voor heel Vlaanderen. We 

zullen in een latere fase ook bekijken of we gedetineerden kunnen betrekken in de organisatie van het 

event, op een manier die ook hen een meerwaarde biedt.  

In november en december 2017 konden de studenten 151 enquêtes afnemen in de vier gevangenissen van 

de Noorderkempen (Hoogstraten, Merksplas, Turnhout en Wortel). 142 mensen gaven hierbij aan 

interesse te hebben voor de personeelsdag.  

We werkten steeds aan directe communicatielijnen met het personeel om hun betrokkenheid te 

stimuleren. Er was vaak formeel en informeel overleg met het personeel. 

Evaluatie 

Het personeel sluit regelmatig aan op fora waar sport en cultuur aan bod komen. Vanuit onze organisatie 

staan we altijd open om ook geïnteresseerde personeelsleden te betrekken bij ons aanbod. Door de 

besparingen (zie ook evaluatie 2.1.1.) merken we dat die tijd voor het personeel schaarser werd.  

Een personeelsdag organiseren voor een meerderheid aan federale collega’s lijkt niet vanzelfsprekend. 

Organisatorisch is het dat ook niet. Het personeel is af en toe verbaasd dat de eigen werkgever vanaf de 

zijlijn volgt, maar de eerste reacties naar ons zijn voorzichtig positief. Natuurlijk zal het event zelf de 

cruciale doorslag moeten geven. 

Planning 2018 

We blijven actief personeel uitnodigen om aan te sluiten op fora en initiatieven. Op deze manier leren ze 

onze werking beter kennen.  

Op zaterdag 17 maart 2018 zal de Personeelsdag doorgaan in het Opleidingscentrum Penitentiair 

Personeel te Merksplas. Voor de middag zijn er workshops: yoga, gezonde voeding, rugscholing, efficiënt 

en effectief (mentale veerkracht) en een lachsessie. Na de middag is er een teambuildende wandeltocht die 

bestaande teams in gevangenissen de kans geeft om samen iets prettigs te doen. De tocht bevat 

opdrachten die voor elks wat wils brengen (kennisvragen, praktische proeven, geluk, ...). 

2.1.3. In 2017 zijn er duidelijke afspraken met alle betrokken actoren (personeel gevangenis, personeel 

Hulp- en Dienstverlening, gedetineerden …) die meewerken aan de organisatie van het aanbod. 

Realisaties 2017 
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De functionarissen stelden draaiboeken en interne nota’s ter beschikking met informatie over het 

aanbod, de concrete afspraken en een plan van aanpak. 

In de meeste gevangenissen is een afsprakennota opgemaakt (binnen het beleidsteam), met duidelijke 

afspraken over taakverdeling, verantwoordelijkheden, inspringen bij tijdelijke afwezigheid van collega’s… 

Deze afsprakennota’s zijn conform de filosofie van het decreet op de Hulp- en Dienstverlening. 

Met de heropstart van het sportaanbod in de gevangenis van Sint-Gillis werd met alle betrokken partijen 

(VGC-sportdienst, Justitie en De Rode Antraciet vzw) een samenwerkingsovereenkomst afgesproken. Die 

overeenkomst omvat o.a. de financiële afspraken en een leidraad bij mogelijke onregelmatigheden. 

Omwille van het langdurig wegvallen van het groepsaanbod in Brugge, maakten we binnen het 

beleidsteam afspraken over de criteria waarbinnen de eventuele heropstart van aanbod voor de Vlaamse 

gemeenschap mogelijk is. Zo hebben we een gedragen en gedocumenteerde basis wanneer we met justitie 

in gesprek gaan bij het eventueel heropstarten van het groepsaanbod. 

Evaluatie 

Zelfs als er vastgelegde afspraken zijn, wordt ons aanbod soms doorkruist door vakbondsacties.  

Afspraken worden vaak gemaakt met de directie van een gevangenis maar komen daarom nog niet door 

tot op de werkvloer. 

Vele personeelswissels maken afspraken nog belangrijker maar daarom ook net moeilijker. 

Het wegvallen van cruciale functies door besparingen bij justitie (vb. vormingsagent, sport Pb) is geen 

positieve zaak voor goede en duidelijke afspraken. 

Planning 2018 

Afspraken maken blijft na te streven, ook al is dit niet evident.  

Belangrijk is ook dat de gemaakte afspraken op papier komen, dus toegankelijk voor iedereen. 

2.1.4. In 2017 communiceren de functionarissen van De Rode Antraciet vzw constructief en transparant 

in de gevangenissen. Hiertoe gebruiken zij de geëigende informatie- en communicatiekanalen en doen 

waar mogelijk suggesties ter verbetering. 

Realisaties 2017 

Wanneer je als domeinverantwoordelijke niet voltijds aanwezig bent in de gevangenissen, groeit het belang 

van transparantie en communicatie. Zowel naar de doelgroep die eerder onrechtstreeks met de 

functionaris in contact komt, naar de personeelsleden die de eerste lijn van communicatie vormen, als naar 

andere actoren die hun aanbod plannen op basis van de voorhanden gegevens. Toch blijft een gevangenis 

geen vanzelfsprekende context voor bereikbaarheid, zowel intern als extern. 

De communicatie en tradities per gevangenis zijn nergens identiek. Soms verschilt het zelfs per 

deeldomein in één gevangenis. Er komen nieuwe manieren (prison cloud), zowel oudere en nieuwe 

technieken worden opgestart (videokanalen met teletekst of PowerPoint systeem). Soms gaat het over 

digitale communicatie, maar vaak werken we in een gevangeniscontext nog met gedrukte versies. 

Evaluatie 
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Communicatie zal altijd een aandachtspunt blijven gezien de menselijke inbreng en de gedeelde 

verantwoordelijkheid. 

Omdat de collega’s van De Rode Antraciet vzw in verschillende gevangenissen werken, of van andere 

collega’s nieuws opvangen, kunnen we vaak kort op de bal spelen en verbetsuggesties aanbrengen. 

De gevangenisbibliotheek blijft een centrale plaats voor promotie en communicatie. 

Niet alleen de drager en het medium, maar ook de vormelijkheid is belangrijk bij de communicatie. Hier 

blijft het belangrijk om regelmatig vernieuwing te zoeken, te proberen en waar mogelijk te verspreiden 

onder de collega’s en de gevangenissen.  

Planning 2018 

De collega’s in de gevangenissen blijven bijzondere aandacht hebben voor de communicatie en de impact 

hiervan op het aanbod. De communicatie vormt dan ook een onderdeel van de evaluatie van een aanbod. 

De collega’s informeren elkaar waar mogelijk over nieuwe ervaringen qua communicatie. 

In 2018 organiseert De Rode Antraciet vzw een interne bijscholing rond promotie (programma Canva).  

Daarnaast zoeken we actiever naar manieren om minder tekst en meer pictogrammen in te zetten. 

2.1.5. In 2017 evalueren de functionarissen van De Rode Antraciet vzw het aanbod met het oog op een 

betere afstemming van context en doelgroep. Hierbij bevragen zij de verschillende betrokken 

perspectieven (gedetineerden, lesgevers, betrokken personeel …). 

Realisaties 2017 

In 2017 werd in meerdere gevangenissen een evaluatieformulier ontwikkeld en in gebruik genomen door 

de cultuur- en sportfunctionarissen in samenwerking met de andere hulp- en dienstverleners binnen het 

coördinatieteam.  

Zo werkten we in Leuven Centraal vanaf het najaar 2017 met een evaluatiestrookje voor eenmalige 

culturele activiteiten, dat goed wordt ingevuld. Een gedetineerde maakte ook een eerste samenvatting 

waaruit blijkt dat de evaluatie globaal positief is. Het was ook de bedoeling om een grote kick-off beurs te 

organiseren waarbij we het nieuwe aanbod zouden voorstellen met daaraan gekoppeld een behoeftepeiling 

bij de gedetineerden. Helaas werd deze beurs afgelast wegens acties van het penitentiair personeel. 

In samenspraak met Sport Vlaanderen werd een evaluatieformulier ontworpen om de ondersteuning via 

de promotiediensten te bekijken. Dit formulier bevraagt enerzijds de deelnemers, maar anderzijds ook de 

lesgever en de organisatoren van de lesmomenten.  

Evalueren gebeurde in verschillende gevangenissen via de bestaande overlegorganen zoals CORT of 

beleidsteam, maar ook via het gedetineerdenoverleg, waarbij de evaluatie van het aanbod soms apart op 

de agenda stond. We organiseerden ook informele evaluatie, via gesprekken met gedetineerden (soms 

ook individueel) of lesgevers bijvoorbeeld. 

Evaluatie 

Na evaluatie volgt vaak bijsturing van het aanbod, indien dit mogelijk is.  

Het is uiteraard belangrijk om het aanbod te evalueren, maar vervolgens moeten we die evaluatie ook 

omzetten in een effectieve aanpassing van het aanbod. We moeten dit nog systematischer aanpakken.  

Planning 2018 

https://www.mediahelpdesk.be/vraag/canva-de-gratis-design-tool-voor-mensen-die-niets-van-design-kennen


 
Voortgangsrapport 2017-2018 
De Rode Antraciet vzw   33 

 

We nemen ons voor om in 2018 werk te maken van een meer systematische evaluatie, onder andere 

met het oog op bijsturing van ons aanbod. We verdiepen ons zowel in de aanpak van formele als 

informele evaluatie. Een eerste bespreking plannen we op de teamdag van maart.  

2.1.6. In 2017 bestendigen en verdiepen de functionarissen van De Rode Antraciet vzw het draagvlak in 

de gevangenis door zich ook voor domein-overschrijdende initiatieven in te zetten. 

Realisaties 2017 

In meerdere gevangenissen zette de cultuurfunctionaris zich mee achter de organisatie van de 

onderwijsproclamatie. Naar jaarlijkse traditie helpen de sport- en cultuurfunctionarissen ook mee met 

de organisatie en uitvoering van de jaarlijkse zomerbarbecue, de activiteitenmarkt waarop het aanbod voor 

het komend jaar wordt voorgesteld, zomerspelen, een quiz, feestactiviteiten zoals Moederdag of 

Kerstmarkt, de Warmste Week…. 

In Leuven Centraal zette de cultuurfunctionaris zich in voor verschillende activiteiten voor gedetineerden 

en hun familie: het Nieuwjaarsdiner, het Valentijndiner, Moederdag, de herinrichting van de nieuwe 

kinderbezoekzaal…  

In Merksplas besloot het coördinatieteam de nieuwsbrief ‘Nieuws in ’t CORT’ uit te brengen, de 

sportfunctionaris van De Rode Antraciet vzw engageerde zich voor de opmaak van deze 

tweemaandelijkse nieuwsbrief.  

In Leuven Hulp werkten onze functionarissen mee op het M-idzomerfestival.  

In Hoogstraten zijn de sport- en cultuurfunctionaris vaste waarden voor de ondersteuning van de 

vertrouwensgroep van gedetineerden (‘kerngroep’) die enerzijds binnen de muren bepaalde noden vervult, 

maar zich anderzijds ook belangeloos inzet via vrijwilligerswerk buiten de muren. In dit verband werd een 

samenwerkingsaanvraag van MPI Zonnebos door De Rode Antraciet vzw toegeleid naar de gevangenis. 

In Merksplas hielpen we bij het bakken van wafels voor het personeel en bevroegen ondertussen het 

personeel over hun wensen voor de geplande personeelsdag (zie 2.3.1.). 

In Wortel hielpen we bij de pizza-dag in het kader van Music for life. 

In Oudenaarde organiseerde men de première 

van La Fidèle, de nieuwe film van Michaël 

Roskam. De regisseur, minister Geens en andere 

genodigden waren aanwezig tijdens de 

voorstelling voor gedetineerden. Wij 

ondersteunden dit initiatief mee.  

In Oudenaarde werkten we ook mee aan het 

sportief kinderbezoek en aan ‘al sportend 

Nederlands leren’. 

De organisatieondersteuner van Dendermonde 

organiseerde in samenwerking met De Rode 

Antraciet vzw een project 'rookstop'. De 

gedetineerden die hieraan deelnamen, kregen de 

mogelijkheid tot extra fitness. De Rode Antraciet vzw organiseerde en betaalde deze extra sessies fitness. 

Via sport boden we dus extra ondersteuning aan een 'extern' initiatief rond gezondheid. Dit initiatief 

moesten we helaas stoppen (omdat stappentellers niet meer toegelaten werden) maar plannen we opnieuw 

in 2018. In Dendermonde werkten we ook mee aan het ‘puzzelpakket’ tijdens de kerstperiode. 
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In Ieper hielpen we mee bij initiatieven zoals de familiedagen voor het personeel, de zomerbarbecue, het 

‘end of summer-begin of school’ initiatief van onderwijs, de creatieve workshops tijdens de cadeaubeurs… 

Evaluatie 

De aanwezigheid en helpende hand van onze functionarissen op domein overschrijdende activiteiten 

wordt sterk gewaardeerd in de gevangenissen. 

De aanwezigheid van onze functionarissen op deze activiteiten zorgt ook voor zichtbaarheid en 

waardering voor ons aanbod. 

Planning 2018 

We blijven hier op inzetten, rekening houdend met de tijdsinvestering. Zichtbaarheid en waardering gaan 

hand in hand. 

OD 2.2. Tegen 2021 zijn gedetineerden in alle gevangenissen actief betrokken bij de organisatie 

van ons cultuur- en sportaanbod. 

2.2.1. In 2017 verzamelen en delen de functionarissen van De Rode Antraciet vzw goede praktijken 

binnen alle gevangenissen. 

Realisaties 2017 

We deelden goede praktijken met onze collega-functionarissen, maar ook met de plaatselijke 

collega’s (van de andere domeinen van de Hulp- en Dienstverlening) in de lokale gevangenissen. 

De collega’s deelden hun ervaringen tijdens de werkgroepen.  

De cultuurfunctionarissen maakten projectfiches op waarin het aanbod concreet en gedetailleerd staat 

omschreven zodat de collega’s in andere gevangenissen ermee aan de slag kunnen. 

Alle functionarissen van de Rode Antraciet vzw deelden goede praktijken in de gevangenissen. Dit 

kan onder de vorm van kleinere initiatieven zoals overlegmomenten met gedetineerden of de 

samenwerking met fatikken (zie 2.2.5) of met grote projecten zoals het participatieproject op de DVA 

afdeling van de gevangenis Hasselt (zie 4.5.7) of tijdens het onderzoek en de ontwikkeling van een tool in 

de gevangenis van Gent. Het onderzoek in Gent bijvoorbeeld, liep af in 2016 maar de implementatie van 

de toolkit gebeurde vooral in 2017. De sportfunctionaris zat in de werkgroep rond dit project.  

In bijna elke Vlaamse en Brusselse gevangenis staan in 2017 participatieprojecten op de agenda. 

In 2017 werd de werking van het A-team in Ruiselede volledig uitgeschreven in een document om alle 

actoren te informeren. Dit document kan ook dienen ter inspiratie voor andere gevangenissen. 

Ook binnen het PAC, het project rond participatie (zie 4.5. en 5.5.2.) staat het delen van goede praktijken 

centraal. 

Evaluatie 

Omdat we (verspreid) werken over heel Vlaanderen is het belangrijk om het delen van goede praktijken 

ook formeel in te plannen.  

Zowel het delen onder de functionarissen als met de andere partners van de Hulp- en Dienstverlening is 

zinvol. 
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Planning 2018  

We blijven hier op inzetten, de bestaande formules behouden we. 

2.2.2. In 2017 maken de functionarissen van De Rode Antraciet vzw een overzicht van de betrokkenheid 

van gedetineerden bij de organisatie, op deze manier brengen zij de evolutie op lange termijn in kaart.  

Realisaties 2017 

In samenwerking met alle functionarissen van De Rode Antraciet vzw en 2 studenten van de VUB 

verzamelde de stafmedewerker alle gegevens i.v.m. de betrokkenheid van gedetineerden bij het 

aanbod in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen. Beleidscoördinatoren, andere Vlaamse actoren, 

justitiepersoneel en directie werden bevraagd om het overzicht zo compleet mogelijk te maken. De analyse 

van al deze gegevens gebeurt binnen het thesiswerk van de studenten van de VUB (zie participatie: 4.5.). 

Omwille van het belang van betrokkenheid van gedetineerden in ons aanbod, namen we dit ook op 

binnen onze interne registratie van kennisopbouw WELDRA, zie 5.4. 

Evaluatie 

Dit overzicht is leerrijk, het zal ons verder sturen bij de organisatie en evaluatie van ons aanbod, bij het 

project rond participatie (4.5.) en de interne kennisopbouw (5.4.). 

Planning 2018 

Omwille van het belang investeren we hier ook in 2018 verder in. 

2.2.3. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw bepleiten de betrokkenheid van (minstens de stem 

van) gedetineerden bij de organisatie van het aanbod. 

Realisaties 2017 

In verschillende lokale actieplannen werd een doelstelling rond actieve participatie van 

gedetineerden opgenomen, onder stimulans van de sport- en cultuurfunctionaris.  

In Ruiselede werden de gedetineerden maximaal betrokken bij overleg rond het aanbod in de gevangenis. 

Zo sloot er telkens een gedetineerde aan bij het overleg met Vormingplus rond de planning van nieuwe 

activiteiten. Daarenboven had De Rode Antraciet vzw in Ruiselede een trekkersrol bij de werking van het 

activiteitenteam. Het activiteitenteam bestaat uit 6 gedetineerden die mee instaan voor de organisatie van 

het groepsaanbod binnen de gevangenis. Zo ondersteunden zij mee het culturele en sportieve aanbod, 

samen met de functionaris. Zij hebben ook de ruimte om zelf eigen aanbod te ontwikkelen zoals 

sporttornooien of een karaokeavond. 

Begin 2017 organiseerde de cultuurfunctionaris een brainstorm met een groep gedetineerden over het 

culturele aanbod in de gevangenis van Oudenaarde. Gedetineerden kregen de kans om nieuwe ideeën aan 

te reiken en verbeterpunten naar voor te brengen voor het bestaande aanbod. 

Ook in Mechelen organiseerde de cultuurfunctionaris, samen met de onderwijscoördinator, tijdens de 

proclamatie een brainstorm met de gedetineerden in functie van interesses voor (toekomstige) 

groepsactiviteiten. Eind 2017 was er aanvullend een individuele bevraging bij de gedetineerden op cel, in 

functie van ons cultuuraanbod en de bekendmaking ervan. 
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In de gevangenissen van Merksplas, Turnhout en Wortel betrokken we gedetineerden bij de uitvoering 

van het sportieve aanbod. Het gaat om inspraak enerzijds en praktische ondersteuning (klaarleggen 

materiaal, bijhouden cijfermateriaal, arbitreren, …) bij sportactiviteiten anderzijds. 

In Leuven Hulp experimenteerden we met het betrekken van de gedetineerden - tewerkgesteld in de 

bibliotheek - bij het activiteitenoverleg. Hier kregen ze de ruimte om aan te geven waar de moeilijkheden 

liggen en bespraken we samen de komende activiteiten. 

In Beveren betrok de sportfunctionaris de gedetineerden op twee manieren. In de eerste plaats was er 

wekelijks overleg tussen de sportfunctionaris en de sportfatikken. Hierbij kwamen de dagelijkse werking, 

de noden en behoeften aan bod. Dit overleg gebeurde op de vleugel tijdens het opendeurmoment, 

waardoor andere gedetineerden gemakkelijk konden aansluiten. Verder was er een ruite binnen het 

overlegorgaan met de gedetineerden. Hier stond vooral de langetermijnplanning op het programma. 

In Ieper organiseerden we gespreksgroepen om de gedetineerden extra inspraak te geven.  

In Oudenaarde en Dendermonde zetelden gedetineerden in de werkgroep Sport.  

Op de vrouwenafdeling van Hoogstraten kwam het tweewekelijkse aanbod van KVLV tot stand in 

samenspraak met de gedetineerden. In Wortel maakten we op het gedetineerdenoverleg ruimte voor het 

komende ontspanningsaanbod. In Hoogstraten zijn sinds 2017 twee gedetineerden afgevaardigd in de 

werkgroep Sport. Het gaat om de kernleider en de sportfatik, die de andere gedetineerden 

vertegenwoordigen. 

In Dendermonde werd een fatik uitgenodigd op het coördinatieteam. Hij vervulde de rol van ambassadeur 

t.o.v. de andere gedetineerden. 

In Hasselt verzamelden we voor het eerst een werkgroep van gedetineerden rond het PLAY-festival. De 

gedetineerden kregen een shortlist van artiesten die we konden boeken voor het festival. Als jury gingen 

ze aan de slag om de muziek van de bands te beluisteren en te beoordelen. De favorieten van de jury 

werden geboekt voor het festival. De bewoners van de drugsvrije afdeling namen zelf de organisatie van 

de BBQ in handen en mochten zelf voorstellen doen voor zomeractiviteiten. De gedetineerden van de 

vrouwenafdeling kregen tijdens een infosessie van Femma zelf de keuze over het aanbod.  

In Leuven Centraal maakten we een evaluatiestrookje op voor eenmalige culturele activiteiten (zie 2.1.5.).  

Evaluatie 

Gedetineerden betrekken is zinvol maar niet altijd evident. Soms ontbreken de nodige competenties 

bij gedetineerden en is er te weinig tijd om hen hierin te ondersteunen.  

Ook het grote verloop in sommige gevangenissen (arresthuis) leidt tot minder evidente betrokkenheid. 

Werken met fatikken is zinvol, vaak is er wekelijks contact tussen fatikken en onze functionarissen, zo 

houden we de vinger aan de pols. Gedetineerden vangen veel feedback op van andere gedetineerden en 

koppelen dat terug naar onze functionarissen, wat uitermate zinvol is. 

Waar er een nauwe betrokkenheid is van gedetineerden bij de planning (vb. KVLV aanbod Hoogstraten), 

wordt dit gewaardeerd en zorgt dit vaak voor een hogere opkomst.  

Planning 2018 

Wij blijven de betrokkenheid van gedetineerden stimuleren; tegelijkertijd willen en moeten we ook de 

andere partners van de Hulp- en Dienstverlening hierin meer betrekken. 
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Activiteitenteams/kerngroepen zoals in Ruiselede en Hoogstraten inspireren. Gent zal wellicht starten 

met een activiteitenteam, dat een andere vorm zal krijgen omdat Gent vooral een arresthuis is en dus een 

groot verloop kent. Ook Brugge en Ieper denken na over een ‘pop-up A team’. 

2.2.4. In 2017 stimuleren de functionarissen van De Rode Antraciet vzw het ambassadeurschap van 

gedetineerden bij de toeleiding naar het cultuur- en sportaanbod in de gevangenis. 

Realisaties 2017 

In Leuven Centraal namen vooral de gedetineerde medewerkers van de dienst Compas (Cultuur, 

Ontspanning, Opleiding & vorming, Maatschappelijke hulpverlening, Plezier, Activiteiten, Sport) en van 

de bibliotheek de rol van ambassadeur op voor het promoten van deelname en toeleiding naar 

cultuuractiviteiten. Ook andere gedetineerden namen die rol op zich, vanuit hun goede ervaringen met 

activiteiten van De Rode Antraciet vzw. 

In Mechelen speelden de bibliotheek-fatikken een grote rol in het aanspreken en motiveren van andere 

gedetineerden voor cultuuractiviteiten.  

In Leuven Hulp stimuleerden we dat gedetineerden, werkzaam in de bibliotheek, zichtbare ambassadeurs 

zijn voor het groepsaanbod, door hen goed te informeren en te betrekken bij de werkgroepen en bij de 

begeleiding van het groepsonthaal. 

In Leuven Hulp maakte de sportfatik het aanbod bekend bij de medegedetineerden en motiveerde hen om 

aanwezig te zijn bij de activiteiten. 

In Beveren groeiden de Sleutelfiguren (een groep van 10 gedetineerden die zich vrijwillig willen inzetten 

voor de bekendmaking van het groepsaanbod, geselecteerd door de gevangenisdirectie) in 2017 uit tot 

ambassadeurs van het hulp- en dienstverleningsaanbod. In twee bijeenkomsten onder begeleiding van de 

cultuurfunctionaris werden de Sleutelfiguren geïnformeerd over het aanstaande cultuuraanbod en gaven ze 

actief feedback over de uitwerking en aankondiging van dit aanbod. Op de Beverse Feesten op 22 

augustus begeleidden ze zelf de XL spelen.  

Ook in Beveren betrokken we gedetineerden bij de organisatie van het sportaanbod: administratieve 

taken, maar ook het begeleiden door sportfatikken van fitnessmomenten, dus zonder aanwezigheid (wel 

opvolging en zo nodig hulp) van onze functionaris.  

In Ruiselede was het de taak van het A-team om gedetineerden toe te leiden en aan te moedigen voor het 

volledige aanbod.  

Op de drugsvrije afdeling in Hasselt spoorden gedetineerden andere gedetineerden aan om deel te nemen 

aan de activiteiten of om van cel tot cel te gaan om de anderen te bevragen. 

In Antwerpen experimenteerden we met korte getuigenissen op video, die we via het intern videokanaal 

en op infomomenten gebruikten. Zo was er bijvoorbeeld een getuigenis van een deelnemer aan de cursus 

‘Vader/moeder zijn’ die we gebruikten om potentiële kandidaten te werven. Deze manier van werken 

willen we in de toekomst zeker nog verder verkennen en uitbreiden. 

In Gent en Oudenaarde maakten sportfatikken mond aan mond reclame voor het sportaanbod. 

Evaluatie 

Investeren in ambassadeurschap van gedetineerden is niet evident maar wel zeer zinvol. 

Belemmeringen zijn bijvoorbeeld de vele overlegmomenten en de soms beperkte capaciteiten van 

gedetineerden waardoor ze vaak extra begeleiding nodig hebben voor deze ambassadeursrol. 
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Hoe dan ook valt de impact van fatikken als ambassadeurs voor ons aanbod niet te overschatten. 

Op kleinere en stabiele afdelingen (vb. vrouwenafdeling of een drugsvrije afdeling) kennen gedetineerden 

elkaar, zien ze elkaar meer en is het ambassadeurschap gemakkelijker te realiseren. 

Planning 2018 

Hoewel niet evident, blijven we in 2018 toch inzetten op het ambassadeurschap van gedetineerden. 

Omwille van het grote belang hiervan nemen we onze ondersteunende rol hierin verder op. 

2.2.5. In 2017 zetten de functionarissen van De Rode Antraciet vzw de talenten van gedetineerden in bij 

het organiseren en uitvoeren van evenementen. 

Realisaties 2017 

In verschillende gevangenissen zetten we - samen met andere Vlaamse partners - acties op tijdens de 

Warmste Week. Gedetineerden namen vaak zelf initiatief om een goed doel te kiezen en activiteiten op te 

zetten voor dat goede doel. Onze functionarissen ondersteunden de gedetineerden hierbij maximaal.

 

In Mechelen tekenden gedetineerden affiches voor de promotie van activiteiten. Daarnaast begeleidde een 

creatieve gedetineerde mee de crea-workshop.  

In Leuven Hulp werd tijdens het M-idfestival een groep gedetineerden ingezet voor de opbouw en afbraak 

van het volledige festival. Ze kregen mee de verantwoordelijkheid om M-idzomer in goede banen te 

leiden. Enerzijds bouwden ze letterlijk mee op: tenten opzetten, tafels en stoelen klaarzetten … Ze 

droegen ook mee de verantwoordelijkheid voor het slagen van de festivaldag. Dit uitte zich bijvoorbeeld 

zeer duidelijk in het feit dat deze gedetineerden bij het minste conflict of probleem ingrepen nog voor 

personeelsleden dit konden.  

In Beveren begeleidden sportfatikken de fitnessmomenten (dagelijks 20 uren) en namen ze deel aan 

overlegmomenten met de sportfunctionaris en de beleidscoördinator. 

In Oudenaarde gaven gedetineerden met een VTS-diploma één maand wekelijks sport aan de beklaagden. 

De uitvoering van de Zomerspelen gebeurde door de sportfatikken en algemeen waren fatikken sterk 

betrokken bij alle sportactiviteiten (buitenploegen, tafeltenniscompetitie, fitness …). 

In Dendermonde stonden gedetineerden in voor de ontvangst van de buitenploegen, de opvolging van de 

fitness (materiaal en infrastructuur) en de opmaak van de deelnemerslijst voor de fitness.  

In Gent werkten gedetineerden mee aan de Gentse Feesten en zorgden ze mee voor de ontvangst van de 

buitensportploegen. 
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In Dendermonde stonden fatikken in voor de ontvangst van buitensportploegen en volgden ze mee de 

fitness op (materiaal, infrastructuur, deelnemerslijsten…) 

In Leuven Centraal is het voor een stukje ingeburgerd dat de talenten van de gedetineerden worden 

ingezet. We weten wie goed de doeken van de biljarttafels kan vernieuwen, tijdens de zomerperiode traden 

gedetineerden als lijnrechter op bij wedstrijden tegen externe ploegen, … Bij sportieve evenementen 

konden we rekenen op een hele werkploeg met verstand van zaken. Ook de cultuurfunctionaris van 

Leuven Centraal kon rekenen op enkele gedetineerden met hun specifieke talenten voor het organiseren 

en uitvoeren van evenementen. Bijvoorbeeld meedenken over de praktische opstelling van de Utopia-

tentoonstelling, alles klaarzetten, het bedienen van de projectie-apparatuur voor filmvertoningen op groot 

scherm, interviews voor Jail TV, ‘Leuven got talent’, … 

In de gevangenis van Wortel kreeg de cultuurfunctionaris hulp van een getalenteerde gedetineerde bij het 

ontwerpen van flyers en affiches. 

In de gevangenis van Hoogstraten zijn er verschillende technisch aangelegde gedetineerden die bij 

optredens en concerten zorgden voor klank en licht.  

Nog in Hoogstraten werden verschillende gedetineerden uit de ‘kerngroep’ (vertrouwensgroep van 

gedetineerden) gevraagd om mee te werken aan een project voor MPI Zonnebos, buitengewoon 

kleuteronderwijs ’s Gravenwezel. De sportfunctionaris ondersteunde dit project vanuit de betrokkenheid 

op deze groep gedetineerden die bijvoorbeeld ook sporttornooien begeleiden voor andere gedetineerden. 

Na een uiteenzetting van de kleuterjuffen, werd het plan gesmeed om speeltoestellen voor de kleuters te 

maken. De groep verdeelde de taken (design & inspiratie, uittekenen en uitmeten, narekenen materialen en 

kosten, planning, keuring, ... en tot slot de aflevering op de school zelf). Dit project was een groot succes 

en kon op heel wat media-aandacht rekenen (zie verder in 5.1.4.). 

Bij de heropstart van sport in de gevangenis van Sint-Gillis zochten we naar een zo ruim mogelijk aanbod. 

Om budgetredenen was het niet mogelijk voor alles externe lesgevers in te zetten. Elke vleugel in deze 

gevangenis had nu minstens 2 verantwoordelijke sportfatikken voor het opvolgen van de 

fitnessmomenten. Deze sportfatikken werden op hun beurt wekelijks bijgestuurd en ondersteund door 

ervaren externe lesgevers die hiervoor 4 dagdelen per week naar de gevangenis kwamen. 

In Hoogstraten werd het zomersportaanbod volledig door de gedetineerden van de kerngroep gedraaid. 

Bij de eerste gesprekken, afbakening en planning van het aanbod was de sportfunctionaris nog aanwezig. 

Op dit overleg verdeelden we de taken voor de hele zomerperiode. De gedetineerden maakten de 

planning voor een voetbaltoernooi, volleybaltoernooi, petanquetoernooi, tafeltennistoernooi, 

dartstoernooi, schaaktoernooi en snookertoernooi. Door de invoering van de nieuwe wet op het verlengd 

penitentiair verlof (VPV) viel zowat elk toernooi in duigen. Gedetineerden kregen via het VPV de 

mogelijkheid om meer tijd buiten dan binnen de muren door te brengen. Zeker in een open instelling 

(waar 40% van de bevolking in de mogelijkheid was om hierop in te tekenen) was de impact enorm. 

In Ieper werd het idee gelanceerd om met een activiteitenteam te werken, waarvan iedereen het belang en 

de nood erkende. Wegens interne personeelsverschuivingen is dit uitgesteld naar 2018 maar het idee is 

vast gelanceerd. We zoeken uit hoe een activiteitenteam in een niet evidente context zoals een arresthuis, 

vorm kan krijgen. 

Evaluatie 

Talenten ontdekken in een gevangenis, is niet vanzelfsprekend. Het vereist regelmatige aanwezigheid, 

regelmatig contact met gedetineerden of met personeelsleden die de gedetineerden al wat beter kennen. 
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De talenten inzetten in de werking is minder vanzelfsprekend en afhankelijk van de strafinrichting, het 

regime van de gedetineerde, impact op veiligheidsrisico’s ... 

De context van een gevangenis verschilt in vrijheidsniveau nog steeds aanzienlijk van de buitenwereld. 

In praktisch alle gevangenissen hebben fatikken een taak gekregen in de organisatie van evenementen, al is 

het soms op een zeer praktische manier dat zij ruimte en verantwoordelijkheden krijgen. Toch blijven 

gevangenissen die een groot verloop kennen (arresthuizen) een zeer moeilijke context om door het 

korte verblijf vooruitgang te boeken en een vertrouwensband op te bouwen.  

Planning 2018 

De collega’s van De Rode Antraciet vzw dragen participatie hoog in het vaandel. De betrokkenheid 

van gedetineerden bij de opstart of uitvoering van een project is dan ook een vast punt op de checklist 

qua organisatie.  

Samen met de gevangenis zoeken de lokale medewerkers naar een optimale vorm van betrokkenheid en 

inzet van gedetineerden. Eén van de belangrijke factoren is de zoektocht naar steunfiguren bij personeel 

die enerzijds de talenten van gedetineerden dagelijks zien, maar die anderzijds ook gerichter gedetineerden 

kunnen aanspreken op hun skills. 

OD 2.3. Tegen 2021 realiseert De Rode Antraciet vzw in elke gevangenis 1 activiteit per jaar 

waaraan ook het personeel van de gevangenis kan deelnemen. 

2.3.1. In 2017 promoten de functionarissen van De Rode Antraciet vzw de deelname van personeel aan 

activiteiten en evenementen, hetzij samen met de gedetineerden hetzij apart. Zo creëren de 

functionarissen gelijklopende ervaringen bij beide groepen die kunnen leiden tot een verbeterde relatie 

met gedetineerden en/of een beter inzicht in het belang van cultuur en sport voor gedetineerden. 

Realisaties 2017 

In Leuven Centraal waren er heel wat gelegenheden waarbij het gevangenispersoneel werd uitgenodigd en 

deelnam: 4 voorstellingen van de gemengde toneelgroep ‘Leven Centraal’, de filmvoorstelling van ‘El 

Color del Camaleon’ binnen het Docville-filmfestival, de improvisatievoorstelling van de Neveneffecten 

en de improvisatieliga, het summer break event, de lezingen van Bib Actua, het toonmoment van het 

zangatelier.  

In de gevangenis van Gent vond in juni een expo plaats van het keramiekatelier, voor de opening van deze 

expo nodigden we de directie en personeelsleden uit. 

Het Zomerfeest in Ruiselede was ook gericht op het gevangenispersoneel, ze konden samen met de 

gedetineerden genieten van een muziekoptreden.  

De sportfunctionarissen van de gevangenissen van Merksplas, Wortel, Antwerpen en Turnhout 

organiseerden in 2017 een pronostiek voor de Tour de France, zowel voor gedetineerden als voor het 

personeel. 

In Mechelen nodigden we het personeel uit voor de lezing ‘Hotel Pardon’ van Jan De Cock, voor een 

avond van Rondom Prison en de workshop Georgisch zingen. Personeel en gedetineerden maakten 

samen creaties voor de verkoop in het kader van de Warmste Week 

In Leuven Hulp konden zowel gedetineerden als personeelsleden deelnemen aan het Kaffee Détinée-

traject. Daarnaast nodigden we alle personeelsleden uit voor de Utopia-tentoonstelling. 
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In Dendermonde zijn de auteurslezingen ideale momenten om het gevangenispersoneel te betrekken bij 

een activiteit. Bij de lezing van Rachida Lamrabet waren 10 leden van het penitentiair kader aanwezig. 

In Beveren kan het personeel sinds 2017 gebruik maken van de fitnesszalen en de sportzaal. Dit 

resulteerde in enkele geanimeerde voetbalwedstrijden tussen personeel, directie en gedetineerden en tussen 

personeel van verschillende instellingen. Het gebruik van de fitnesszalen kende minder succes.  

In 2017 werden voor het eerst familiedagen georganiseerd in de gevangenis van Ieper. Tijdens de 

familiedagen konden personeelsleden hun familieleden uitnodigen voor een rondleiding in de gevangenis, 

gevolgd door koffie en taart. Wij kregen de kans om (realisaties van) ons aanbod te tonen. 

In Dendermonde legden we contacten met Meirdam Sport om korting te krijgen voor personeel van 

justitie dat wil fitnessen (wat uiteindelijk niet mogelijk bleek) en organiseerden we voor het personeel 

’10.000 stappen’. 

In Oudenaarde maakten we nieuwe afspraken over het gebruik van de fitnessruimte door personeel. 

In de Noorderkempen is het afsluitend toonmoment van het Buiten Beeld-filmfestival een belangrijke 

activiteit voor het personeel. Er waren ongeveer 300 personeelsleden van justitie en aanverwante diensten 

aanwezig op de vertoning in Utopolis in Turnhout. 

In Hoogstraten werd het personeel ook uitgenodigd op de lezingen, concerten en comedy shows. De 

activiteiten die door KVLV worden begeleid op de vrouwenafdeling vonden plaats in de leefruimte, waar 

telkens ook enkele penitentiaire beambten aanwezig waren. Tijdens de creatieve workshops en 

knutselactiviteiten werden zij aangemoedigd om mee te doen met de gedetineerden, wat vaak gebeurde.  

In juni werd een projectaanvraag ingediend om een ‘personeelsdag’ te organiseren voor alle werknemers 

van de 4 gevangenissen van de Noorderkempen. Doel van deze dag is enerzijds collega’s buiten de 

werkcontext met elkaar in ‘verbinding’ te brengen en anderzijds aan het draagvlak voor de sport- en 

cultuurwerking binnen de gevangenis te werken. Thema’s als sport, bewegen en gezondheid zullen de rode 

draad vormen. De eerste editie, gepland voor het voorjaar van 2018, legt hopelijk de basis voor een event 

dat de volgende jaren herhaald kan worden en groeipotentieel heeft voor heel Vlaanderen. We zullen in 

een latere fase ook bekijken of we gedetineerden kunnen betrekken in de organisatie van dit event. 

Tijdens ‘Animation Break’ op de drugsvrije afdeling van Hasselt werden de penitentiaire beambten 

uitgenodigd om mee de begeleiding op te nemen en een kijkje te nemen. Bij het afsluitend toonmoment 

was het personeel van de afdeling uitgenodigd samen met hun familie. 

In het voorjaar probeerden we een voetbalwedstrijd te organiseren tussen het personeel van Hasselt en 

van Leuven Hulp. Helaas werd er voorlopig geen geschikte datum en locatie gevonden.  

In Hasselt nodigden we het personeel en hun familie uit voor Animation Break. 

Tijdens de voorstelling van Radio Cachot in Oudenaarde nodigden we alle personeelsleden uit. Samen met 

de gedetineerden luisterden ze naar het verhaal van een ex-gedetineerde, begeleid door muzikanten. 

Evaluatie 

Personeel betrekken is zinvol, het draagt bij aan draagvlak bij het personeel voor ons aanbod en aan een 

goede relatie met dat personeel. 

Onze inzet hiervoor loont in quasi elke gevangenis, dit is een doelstelling die succes heeft. 

Waar de brug tussen personeel en bewoners kleiner wordt (vb. Drugsvrije afdeling in Hasselt) is de inzet 

van het personeel groter en de relatie tussen het personeel en de gedetineerden beter. 
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Planning 2018 

In het voorjaar van 2018 organiseren we een speciale voorstelling van Wortel Kolonie Blues - een 

theatermonoloog geschreven door Vitalski (die in de lente van 2017 werd gespeeld door Lucas Van den 

Eynde) op de officiële opening van Kolonie 5-7 (het nieuwe bezoekerscentrum dat het verhaal van de 

landloperskolonie brengt), voor het personeel van de gevangenis van Wortel.  

In Antwerpen organiseren we een pronostiek voor het WK voetbal in samenwerking met het feestcomité 

van het personeel. 

In maart 2018 organiseren we - samen met studenten van Thomas More Turnhout - een sportieve 

personeelsdag voor het penitentiair personeel en het personeel van de Vlaamse Gemeenschap van de 

gevangenissen van de Noorderkempen. Via enquêtes bij het personeel toetsten we hun interesses af. 

In de openbare bibliotheek van Turnhout organiseren we mee een avond met Patrick Loobuyck, voor het 

gevangenispersoneel. Hij gaat met hen in gesprek over thema’s als vrijheid, identiteit, multi-culturaliteit. 

2.3.2. In 2017 gaan de functionarissen van De Rode Antraciet vzw na welke activiteiten er reeds bestaan 

voor het gevangenispersoneel en proberen hierbij aansluiting te vinden met een dimensie van cultuur 

en/of sport.  

Realisaties 2017 

Deze doelstelling bleek in de huidige detentiecontext niet haalbaar. We focusten vooral op doelstelling 

2.3.1.  

Evaluatie 

Inzet op activiteiten voor gedetineerden die we ook openstellen voor personeel, sluit beter aan bij 

onze missie. 

Planning 2018 

We schrappen deze doelstelling (voorlopig). 

OD 2.4. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw werken vanuit een verankerde positie in 

elke Vlaamse en Brusselse gevangenis. 

2.4.1. In 2017 is elke functionaris van De Rode Antraciet vzw gemiddeld 1 dag per week aanwezig in de 

gevangenis(sen) waar zij/hij verankerd is. De functionarissen werken via deze fysieke aanwezigheid aan 

een goede relatie met personeel, directie en andere Vlaamse partners.  

Realisaties 2017 

In 2017 verhoogden we de inzet van onze sport- en cultuurfunctionarissen 30% sportfunctionaris en 

30% cultuurfunctionaris per gevangenis. Elke functionaris van De Rode Antraciet vzw was dus 

minstens 1 dag per week fysiek aanwezig in de gevangenis(sen) waar hij of zij verankerd is. In principe 

is dit een vaste dag zodat alle partners weten wanneer onze functionarissen aanwezig/aanspreekbaar zijn. 

Evaluatie 
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Deze wekelijkse aanwezigheid zorgt voor een goede relatie met gevangenispersoneel, directie en 

partners. Het vergemakkelijkt ook het inplannen van overleg waarbij de aanwezigheid van onze 

functionarissen vereist is. Als er een gemeenschappelijk bureelruimte is voor alle partners van de Vlaamse 

Gemeenschap, zorgt dit vaak voor goede contacten en samenwerking. Nadeel is dat de aanwezigheid 

van andere vaste medewerkers de beschikbaarheid van burelen en computers beperkt. 

Planning 2018 

2.4.2. Vanaf 2017 verhoogt De Rode Antraciet vzw de inzet van de cultuurfunctionaris én 

sportfunctionaris voor elke gevangenis van Vlaanderen en Brussel naar een percentage van 30 % voltijds 

equivalent. 

Realisaties 2017 

In 2017 verhoogden we de inzet van onze sport- en cultuurfunctionarissen naar 30% sportfunctionaris en 

30% cultuurfunctionaris per gevangenis.  

Evaluatie 

Deze doelstelling is in 2017 gerealiseerd. In elke gevangenis is er 2 maal 30 % inzet voor zowel sport als 

cultuur, ook voor Hasselt waar voorheen de percentages iets lager lagen omwille van een combi functie. 

We zijn ook blij dat twee collega’s SIB (zie 5.5.1.) als functionaris aan de slag konden. 

Planning 2018 

In Brussel verhogen we ook de inzet: 30 % sport en 30 % cultuur voor zowel Sint Gillis als voor 

Vorst/Berkendael. Begin 2018 is doelstelling 2.4.2. volledig gerealiseerd. 

We volgen ook de evolutie van de bouw van nieuwe gevangenissen en zullen, op basis van onze 

mogelijkheden, de tewerkstellingspercentages bekijken. 

OD 2.5. De Rode Antraciet vzw streeft naar een maximale participatie van de doelgroep aan het 

cultuur- en sportaanbod in elke Vlaamse en Brusselse gevangenis. 

2.5.1. In 2017 zorgen de functionarissen van De Rode Antraciet vzw voor een evenwicht tussen vraag- en 

aanbod gestuurde activiteiten, onder andere door het verzamelen van alle inhoudelijke vragen van 

gedetineerden en betrokken stakeholders in de gevangenissen, jaarlijks suggesties te doen voor 

vernieuwing of verandering … 

Realisaties 2017 

Algemeen probeerden we maximaal tegemoet te komen aan de vragen en noden van gedetineerden 

bij het samenstellen van ons aanbod. We kwamen dit op het spoor via vb. specifiek gedetineerdenoverleg, 

activiteitenoverleg, aanspreekbaar zijn op informele basis, via (rapport-)briefjes van gedetineerden… 

De cultuurfunctionaris van Leuven Centraal maakte samen met de beleidscoördinator en de 

organisatieondersteuner een planning op waarin het aanbod voor 2017 en 2018 verbreed en aangevuld 

werd en er ook ingegaan werd op vragen zoals band coaching (begeleiding van een muziekgroep), lessen 

Turkse gitaar, open atelier beeldende kunst, …  

In samenspraak met diverse actoren, zette de sportfunctionaris in Leuven Centraal meer in op kwalitatief 
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aanbod met externe lesgevers. Een extra budget van het steunfonds hielp om dit te realiseren. We hadden 

ook bewust meer aandacht voor de minder/niet sportieve gedetineerde en voorzagen in een aanbod om 

deze doelgroep de kans te geven aan hun gezondheid te werken door meer te bewegen. 

Voor de planning van het sport- en cultuuraanbod in Gent werd een specifieke methodiek uitgewerkt. 

Eerst werden verschillende stakeholders bevraagd over het mogelijk aanbod in de gevangenis: personeel, 

PSD (Psychosociale Dienst), JWW, gedetineerdenoverleg en directie. Daarna zaten de functionarissen 

samen met belangrijke partners om te luisteren naar hun advies en opmerkingen. Zo legden we de grote 

krijtlijnen van het aanbod vast. Tenslotte werd per domein een concreet plan (voor 2017 en 2018) ter 

bespreking voorgelegd binnen het CORT. Finaal vertaalden we dit plan in een concreet jaarplan  2017. 

Omwille van de grote sportvraag in Gent, Dendermonde en Oudenaarde zetten we extra aanbod op de 

planning met de inzet van studenten. 

2017 was een jaar vol experimenten in de Leuvense Hulpgevangenis. Deze nieuwe activiteiten evalueerden 

we telkens met de deelnemers. Via het groepsonthaal en de nieuwe activiteiten zagen we gedetineerden die 

voorheen niet deelnamen; via hen kregen we waardevolle feedback. Daarnaast was de werkgroep 

Activiteiten - waarin trajectbegeleiders, het zorgteam, PSD, directie, adjudanten en alle aanbieders van 

activiteiten vertegenwoordigd zijn - een goed forum om signalen over het aanbod op te vangen.  

In Beveren gaven de overlegmomenten met de gedetineerden ons een goed zicht op de noden en 

behoeften van gedetineerden. We hielden uiteraard rekening met die input, maar werkten anderzijds ook 

met de thema’s die vanuit bv. het beleidsteam van de gevangenis, de directie van de gevangenis en de 

doelstellingen van De Rode Antraciet vzw naar voren worden geschoven. Zo ontwikkelden we in 2017 

een document rond het gebruik van spierversterkende middelen, organiseerden we sport voor ouderen en 

maakten we een advies op i.v.m. een sportaanbod voor geradicaliseerde gedetineerden. 

Ieder jaar vindt in Ieper een planningsdag plaats waar de verschillende partners van het CORT 

brainstormen over gepast aanbod binnen de gevangenis. Verschillende partners brachten zowel eigen 

ideeën aan als suggesties die ze hoorden bij gedetineerden. Ook kwamen er suggesties binnen vanuit de 

gedetineerden (spontaan, mondeling of via rapportbriefjes). 

In Oudenaarde overliepen we op de planningsdag de keuzes voor het nieuwe werkjaar. We evalueerden 

met alle betrokken actoren en maakten op basis daarvan een plan op voor 2018. Vanaf nu organiseren we 

deze planningsdag jaarlijks. 

In Antwerpen werkten we aanbodgestuurd. Wij bepaalden grotendeels de activiteiten. Uit verschillende 

bevragingen in het verleden bleek telkens dat de mannelijke gedetineerden vooral fitness, voetbal en 

conditietraining willen doen. De vrouwen konden samen met Buurtsport zelf kiezen welke sporten ze 

wilden beoefenen. Buurtsport komt wekelijks één uur sport verzorgen op de vrouwenafdeling.  

Op de drugsvrije afdeling van Hasselt bespraken we in nauw overleg met de gedetineerden het aanbod. Zij 

waren bijvoorbeeld zelf vragende partij voor een vorming rond herstel en zelfontwikkeling of voor de 

hervorming van hun sportaanbod (meer uren sport, 1 maal per week zelf een sport kiezen, volleybalnet op 

de wandeling...). 

Evaluatie 

De initiatieven die we namen zijn goed, toch denken we dat dit nog beter kan, we zullen dus evalueren. 

Gevangenissen die werken met activiteitenteams of kerngroepen (waar gedetineerden een voldoende 

grote stem hebben) leggen meer de focus op vraag gestuurd aanbod. 
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Wanneer onze functionarissen nauw betrokken zijn op een bepaalde werking (vb. aanwezigheid 

functionaris op bewonersoverleg drugsvrije afdeling in Hasselt) hebben zij een goed zicht op de vragen en 

noden van gedetineerden. 

In ons zicht op de noden en vragen van gedetineerden ontbreekt soms de input van de individuele 

hulpverleners zoals PSD of trajectbegeleiding. 

Planning 2018 

We blijven inzetten op onze betrokkenheid op de lokale fora. 

We nemen dit thema ook op binnen onze bespreking rond het evalueren van onze activiteiten (zie 2.1.5.). 

Het aanbod is dan wel deels door ons gestuurd maar we blijven voldoende rekening houden met wat 

gedetineerden zelf aangeven, zo blijven fitness en crea populair.  

We blijven ook voldoende inzetten op toegankelijkheid en organiseren in arresthuizen vooral aanbod 

waarop men gemakkelijk kan aansluiten (niet langlopend). 

2.5.2. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw monitoren jaarlijks de evolutie in het aanbod op 

basis van een nulmeting in 2017 (aantal uren aanbod, aantal potentiële plaatsen voor deelname en 

gemiddeld aantal deelnames). 

Realisaties 2017 

We startten in 2017 met het kwantitatief registreren van onze werking. We registreerden maandelijks 

o.a. de volgende werkingscijfers: het gepresteerde aantal uren sport- en cultuuraanbod, de diversiteit van 

het aanbod, de participatiegraad van gedetineerden, de inzet van vrijwilligers, de contacten met vrije 

burgers, deelname van penitentiair personeel, het betrekken van externe (culturele en sportieve) partners, 

geplande versus gerealiseerde en geannuleerde (met interne of externe oorzaak) activiteiten, … zie ook 

WELDRA (5.4.1.). 

We volgden (de redenen waarom) gedetineerden die afhaken bij aanbod (zeker waar er een wachtlijst is). 

Evaluatie 

Aanwezigheden evalueren is zinvol. 

Waar mogelijk, werkten we de wachtlijsten weg door meer uren in te plannen. We bleven daarbij helaas 

wel sterk afhankelijk van (de aanwezigheid van het personeel van) justitie. 

Planning 2018 

In sommige gevangenissen starten we met de ‘afwezigheidsregel’: gedetineerden die een aantal keer na 

elkaar niet opdagen, schrappen we van de deelnemerslijst. Dat volgen we op: we gaan bij hen langs en 

vragen of ze nog wensen deel te nemen. 

2.5.3. De Rode Antraciet vzw streeft naar een verhoging van de deelname van gedetineerden; er is hierbij 

ook aandacht voor deeldoelgroepen. 

Realisaties 2017 
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In de gevangenis van Merksplas organiseert de sportfunctionaris al een aantal jaar bewegingsactiviteiten 

voor oudere gedetineerden van zaal 1 (70+, minder mobiel). Hiervoor werkten we samen met de 

psychiatrische verpleegkundige.  

Vanuit de vaststelling dat de populatie in de Leuvense Hulpgevangenis erg wijzigde, maakte het 

beleidsteam keuzes voor prioritaire doelgroepen. De focus van het aanbod cultuur wijzigde al enigszins 

door voornamelijk in te zetten op niet-talig aanbod en aanbod waarbij gedetineerden op korte termijn 

kunnen in- en uitstappen en dus minder op langdurige trajecten. We zien dat deze ingrepen effect hebben, 

er zijn veel inschrijvingen voor dit aanbod. 

Met de steun van Justitie kocht de cultuurfunctionaris in de gevangenis van Beveren 3 nieuwe gitaren, 

waardoor er twee deelnemersgroepen gitaar konden opstarten en het deelnemersaantal verdubbelde. Een 

groep gedetineerde 50-plussers was vragende partij voor een cultuur- of sportaanbod op maat. In de 

zomer van 2017 werd een divers sportaanbod op maat (met onder meer petanque en bewegingssessies) 

ontwikkeld door de activiteitenondersteuners in samenwerking met de sportfunctionaris. 

We slaagden er in Mechelen in om vanaf oktober 2017 de fitness terug open te stellen. De uitwerking van 

een aanbod voor deeldoelgroepen staat voor 2018 op de agenda. Er waren ook gesprekken rond de 

opstart van een aanbod voor gedetineerden met een suïcideproblematiek. 

In Leuven Centraal werkte de sportfunctionaris een aanbod uit voor niet/minder sportieve 

gedetineerden met Start to fitness, circustechnieken, yoga, Start to sport, rugscholing en Bewegen op 

Verwijzing. 

Door in te zetten op taalneutraal of niet-talig aanbod (percussie, muziekoptredens, zelfstandige 

oefenmomenten muziek, stressreductie, ...) probeerden we in de gevangenis van Wortel de grote groep 

anderstaligen ook aan te spreken. 

In de gevangenis van Hasselt lag de nadruk op ouderschap in detentie met Voorleesverhalen en een 

tweede reeks Animation Break waarin de focus lag op papa zijn in de gevangenis. ‘Ik en mijn herstel’ was 

een vorming gericht op persoonsontwikkeling in combinatie met een verslavingsproblematiek. Qua 

sportaanbod waren er in Hasselt sportsessies voor 45-plussers, voor de drugsvrije afdeling en voor de 

vrouwenafdeling. Voor de drugsvrije afdeling en de DE: RAD-EX waren er specifieke fitnessmomenten. 

In Leuven Hulp waren er specifieke fitnessmomenten voor de geïnterneerden en legden we de eerste 

contacten met het wijkgezondheidscentrum ‘De Ridderbuurt’ in functie van een mogelijke samenwerking 

voor Bewegen op Verwijzing.  

In Ieper organiseerden we aanbod (met succes) waarvan we vermoedden dat het een ander publiek 

aantrekt dan het reguliere aanbod, zoals een chocoladeworkshop, een lezing in de bibliotheek van Jan De 

Cock, een graffitiworkshop…  

In vele gevangenissen organiseerden we ‘start to sport’ en ‘start to fitness’ voor oudere gedetineerden 

en/of gedetineerden die weinig bewegen. 

Gedragsverandering en instapsport: vanaf oktober konden de vrouwen van Berkendael zich inschrijven 

voor deze nieuwe activiteit. Start to sport werd ingericht in samenwerking met de vakgroep BETR 

(bewegingsvorming en sporttraining) van de VUB. De dames stonden onder begeleiding van een kine-

student en de lesgeefster sport van de gevangenis van St Gillis. Bij aanvang kregen de vrouwen een 

duidelijke voorstelling van dit project. Intekenen betekende immers twee maal per week sporten, zes 

weken lang, niet opdagen bij gebrek aan motivatie zat er niet in. Tijdens het project boden we een brede 

waaier aan: voetbal, volleybal, fitness, handbal en basketbal. Voor en na het traject van zes weken sport 

werden de vrouwen ook gemeten (gewicht, huidplooidikte, lenigheid, flexibiliteit en evenwicht). De 
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resultaten worden verwerkt in een thesis en dienen mee als evaluatie voor het project. Qua deelname was 

het project alvast zeer geslaagd. Ondertussen besloten we het sportproject verder te zetten in 2018.  

De opening van de eerste vrouwenafdeling volgens ‘open regime’ was voor Hoogstraten een nieuwe 

uitdaging. Enerzijds hadden meerdere personeelsleden voor het eerst te maken met vrouwelijke 

gedetineerden. Anderzijds was ook het regime en het aanbod volledig anders dan op de gekende 

mannenafdeling (nochtans ook al een ‘open regime'). Een open deur regime, samen eten in een refter, 

doorlopende mogelijkheid tot sport en ontspanning (als men niet aan de slag is in een opleiding of 

werkhuis)... De start was niet vanzelfsprekend: de vrouwelijke gedetineerden ginngen van ‘bijna geen’ naar 

volledige verantwoordelijkheid. De effecten hiervan op het sport- en cultuuraanbod waren moeilijk vooraf 

in te schatten. 

 

Voor deeldoelgroepen: zie ook 1.1.5. 

Evaluatie 

De gevangenis herbergt veel verschillende deeldoelgroepen. Vanuit onze ervaring is de focus op 

verschil niet de norm, wel de sporadische verrijking en afwisseling van een semi-structureel aanbod.  

Wanneer we duidelijke groepen kunnen aflijnen, kunnen we bestaand aanbod afstemmen (waar mogelijk). 

Vaak is het aanbod al ruim vooraf ingepland en georganiseerd, zodat de marge van werken beperkter is. 

 

In de nieuwe vrouwenafdeling van Hoogstraten komen de ontbrekende factoren stilaan aan het licht. Er 

is een gebrek aan (vooral ook kwalitatieve) begeleiding van de gedetineerden. Zowel bij de personeelsleden 

van de gevangenis zelf, als bij de aanbodverstrekkers, is er geen mogelijkheid om gedetineerden te 

ondersteunen. Dit heeft tot gevolg dat sommige vrouwelijke gedetineerden verloren lopen in een 

overaanbod, geen steun vinden, ontmoedigd geraken, terug weg willen, ...  

Planning 2018 

De activering van deeldoelgroepen is een blijvend aandachtspunt voor 2018. We zullen investeren op 

meertalige promotie/communicatie en op activiteiten die expliciet een bepaalde deeldoelgroep (vb. 

anderstaligen, laaggeletterden, 55 plussers, suïcide-risico, bewegingsarmen…) willen betrekken. 

Samen met directie en aanbodverstrekkers wordt in Hoogstraten gezocht naar oplossingen en 

mogelijkheden om het aanbod en het aantal deelnames terug op peil te brengen. 

OD 2.6. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw treden in elke gevangenis van Vlaanderen 

en Brussel op als expert in gevangeniscontext en doelgroep. 

2.6.1. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw kennen de eigenheid van de populatie en de werking 

van de gevangenis. 

Realisaties 2017 

Door regelmatige aanwezigheid werden verschuivingen in doelgroepen sneller duidelijk. Door de 

deelname aan de coördinatieteams werden veranderingen sneller opgepikt, oorzaken geïdentificeerd en 

plannen van aanpak gemaakt. Daarnaast was het contact met gedetineerden en personeel ook belangrijk.  

Het bleef moeilijk om in een klimaat van continue verandering (door externe factoren) een optimaal 

aangepast beleid te hanteren. 
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In Brussel bijvoorbeeld wijzigde er veel qua functie en populatie. Vorst sloot 2 vleugels en de annex 

(geinterneerden) verhuisde van Vorst naar Sint Gillis. Waar Vorst voorheen een arresthuis was, is het nu 

een strafhuis met een open en half-open regime. Sint Gillis had voor de veranderingen nog een groot 

aantal langgestraften, wat nu niet meer het geval is.  

De veranderingen dateren al van 2016, maar aangezien het aanbod pas opnieuw kon starten in 2017 

kwamen de verschillen dan pas echt naar de voorgrond. We konden bijvoorbeeld geen lange trajecten 

meer opzetten in Sint Gillis, wel ateliers waar de instapmomenten vrij blijven. In Vorst is er nu meer nood 

aan een evoluerend aanbod omdat de populatie er voor een langere tijd zal verblijven. 

Alle nuances van de ‘verhuis’ van de Brusselse gevangenissen moesten we opvolgen, wilden we een 

aanbod op maat aanbieden. 

 

Verscheidene gevangenissen gaven ondertussen regelmatige updates aan de coördinatieteams rond de 

karakteristieken van de bewoners. Dat kon enerzijds gaan om de demografische gegevens, maar 

bijvoorbeeld ook over problematieken die doorwegen (bijvoorbeeld drugsproblematiek). 

Evaluatie 

Elke gevangenis is anders en evolueert voortdurend. Dit vraagt een continue vinger aan de pols. 

De volledige overstap naar een verankerde positie van de cultuur- en sportfunctionaris is een goede zaak 

voor het aanbod en de doelgroep in de gevangenis. Toch blijft het evenwicht tussen het lage equivalent 

per gevangenis, de continue schommelingen in de doelgroep en de rigide procedures voor organisatie en 

veiligheid een zeer moeilijke basis om een afgestemd aanbod te verwezenlijken. 

Planning 2018 

Door deelname aan de lokale overlegfora en een regelmatig contact op de werkvloer met 

gedetineerden en personeel, houden de lokale medewerkers de vinger aan de pols qua populatie en 

aanbod. Zo is De Rode Antraciet vzw vertegenwoordigd op het lokale coördinatieteam en het beleidsteam 

per gevangenis.  

De functionarissen staan open voor feedback en zijn steeds aanspreekbaar voor het bijstellen van aanbod. 

2.6.2 De functionarissen van De Rode Antraciet vzw informeren, initiëren en ondersteunen externe 

partners vanuit de (lokale) expertise.  

Realisaties 2017 

In 2017 ontwikkelde De Rode Antraciet vzw een handleiding met tips voor nieuwe lesgevers en 

begeleiders, specifiek geënt op de eigenheid van een gevangeniscontext en de doelgroep van 

gedetineerden. Zie 4.5.6. 

De lokale functionarissen waren steeds verantwoordelijk voor de toeleiding en introductie van nieuwe 

lokale partners. Ook daarna ondersteunden ze hen en bekeken samen eventuele problemen. 

Het behoort immers tot een belangrijke taak van de functionarissen om nieuwe partners en medewerkers 

correct te informeren over de werkcontext binnen de gevangenis. Met deze informatie konden de externe 

aanbodverstrekkers met vol vertrouwen aan de slag in de gevangenis. De functionarissen waren vaak 

aanwezig bij de opstart van een nieuw aanbod, konden zij de externe partners bijsturen waar nodig en 

waren zij voor hen de eerste aanspreekfiguur. 
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Zorgsaam nodigde ons uit op het overleg met hun freelancers. We gaven uitleg over de mogelijkheden om 

vorming rond hun thema’s binnen de gevangenismuren te organiseren. Geïnteresseerde freelancers 

konden we zo toeleiden naar een concreet vormingsaanbod in de gevangenis. 

Evaluatie 

De investering van onze functionarissen in een goed onthaal en ondersteuning van externe partners 

heeft zeker goede resultaten. Aanbodverstrekkers kunnen hierdoor vrij zelfstandig werken binnen de 

gevangenis. Bij problemen of vragen kennen zij ook de weg naar onze medewerkers.  

We krijgen vaak positieve feedback van (nieuwe) partners over ons onthaal, ondersteuning en opvolging. 

Door de beperkte tijd kunnen we niet op alle activiteiten aanwezig zijn. Soms doen we beroep op andere 

medewerkers binnen de gevangenis om een nieuwe aanbodverstrekker te onthalen. Hiervoor maken we de 

nodige afspraken. 

Planning 2018 

In 2018 krijgt een medewerker wat extra ruimte om onze ondersteuningsopdracht voor externe partners 

verder uit te werken. Lokale functionarissen kunnen op deze medewerker beroep doen om mee na te 

denken en mogelijke acties te nemen in functie van deze opdracht. Bij vragen van externe partners voor 

meer informatie kan deze medewerker ook ingezet worden. 

2.6.3. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw hebben kennis van relevante wetenschappelijke 

informatie m.b.t. context, doelgroep en aanbod.  

Realisaties 2017 

De Rode Antraciet vzw informeerde haar medewerkers over relevante wetenschappelijke informatie via de 

teamdagen, gerichte mailings, geselecteerde persberichten en VTOL. We volgden enkele 

vaktijdschriften en wetenschappelijke lectuur kreeg ook een plaats op onze Cloud, waar onze 

functionarissen die kunnen inkijken en bestuderen. 

Door een uitwisselingsprogramma tussen twee gekende universiteiten (Vrije Universiteit Brussel en 

Universiteit Valencia) verbleef doctoraatsstudente Nagore Martinez een tijd lang in Brussel. Nagore 

specialiseerde op sportbeleving van vrouwelijke gedetineerden en had al enkele jaren ervaring met het 

begeleiden en analyseren van sportprogramma’s in de gevangenis van Valencia. In de gevangenissen van 

Gent en Hasselt stond men open voor het aanbod van begeleiding in groepscardio en yoga aan de 

vrouwelijke gedetineerden. De ervaringen en conclusies werden vervat in een werkstuk, dat eveneens ter 

beschikking gesteld werd van de gevangenis en de sportfunctionaris. 

 

We namen deel aan een studiereis naar Liverpool, georganiseerd door het Lezerscollectief, waarbij de 

focus lag op de samenleesgroepen in de gevangenissen van Noordwest-Engeland. We bezochten een 

aantal van deze groepen, spraken met de leesbegeleiders en maakten kennis met The Reader, de Britse 

tegenhanger van het Lezerscollectief. Doel is om de leesgroepenwerking in de Vlaamse en Brusselse 

gevangenissen de komende jaren verder uit te breiden met de expertise die we in Liverpool opdeden. 

Een cultuurfunctionaris nam ook deel aan het onderzoek ‘Verrekijker’ van de KULeuven en Moderator, 

over de manier waarop herstel via cultuur vorm kan krijgen. 

http://www.zorgsaam.be/
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We waren aanwezig op de studiedag ‘Participatieve kunsten in de praktijk’ van het MSK Gent en 

zetelden in het panelgesprek over dit thema. 

De Rode Antraciet vzw tekende present op de boekvoorstelling van vzw Touché over ‘positief omgaan 

met agressie’.  

Naar analogie met 2016 (Gent, Hoogstraten en Leuven Centraal), voerden enkele studenten van de 

Thomas More Mechelen (opleiding toegepaste psychologie) een studie uit in 4 andere gevangenissen 

(Antwerpen, Dendermonde, Hasselt en Oudenaarde). In deze studie meten we wat het effect is van 

sportbeoefening tijdens detentie op het psychopathologisch welzijn en de levenskwaliteit van de 

gedetineerden. Thomas More ontwierp de vragenlijst en de sportfunctionaris van de Rode Antraciet vzw 

verspreidde deze onder sportende en niet-sportende gedetineerden. 

Evaluatie 

Gerichte informatie is efficiënt. Voor VTOL kiezen we meer en meer voor het zelf organiseren van 

VTOL voor (alle of meerdere) collega’s, op maat van de eigen organisatienoden. 

Planning 2018 

In 2018 zal het onderzoekscentrum SIMM onder leiding van Lukas Pairon een aantal 

onderzoeksprojecten opzetten die de sociale impact van muziek bestuderen. Eén van de focussen die 

SIMM wil leggen, is die op de impact van muziek maken in de gevangenissen. Opzet is het oprichten 

van een internationale onderzoeksgroep die De Rode Antraciet vzw zal betrekken bij hun plannen. 

In 2018 worden de resultaten van de studie (rond effect van sport op welbevinden) tijdens de afgelopen 

twee jaren samengevoegd en gepresenteerd. De Rode Antraciet vzw zal bij de presentatie aanwezig zijn. 

De resultaten worden met de collega's gedeeld en waar nodig en mogelijk ook breder. Samen met de 

hogeschool bekijken we hoe we verdere stappen zetten, i.f.v. meerwaarde voor het aanbod binnen de 

gevangenissen.  

2.6.4. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw hebben een overzicht van het aanbod, de 

mogelijkheden en gebruikte methodieken in de andere gevangenissen. 

Realisaties 2017 

Het aanbod en de gebruikte methodieken komen aan bod in de maandelijkse werkgroepen sport en 

cultuur. Daarnaast is er uiteraard ook informeel overleg. De coördinatoren behouden het overzicht en 

verbinden initiatieven met elkaar indien interessant. 

Voor het aanbod cultuur staan er op onze Cloud aanbodfiches met alle noodzakelijke informatie. Via deze 

weg en via gerichte contacten met de collega’s blijven we op de hoogte van elkaars werking. Op de Cloud 

staan ook de concrete jaarplannen met het culturele aanbod per gevangenis. Op deze manier hebben de 

collega's zicht op elkaars aanbod en is er uitwisseling mogelijk. 

Evaluatie 

Praktijken in andere gevangenissen kunnen inspireren en/of overwaaien naar nieuwe gevangenissen. Met 

minder voorbereidingswerk en een ervaren en betrouwbare partner kunnen we succesvol aanbod 

efficiënter verbreden over gevangenismuren heen. Collega’s, maar ook begeleiders en lesgevers, kunnen 

op deze manier ook leren van elkaars ervaringen. 
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Planning 2018 

We blijven hierin investeren en focussen daarbij ook op de verder te ontwikkelen wederzijdse 

inspiratie tussen sport en cultuur.  

De vernieuwde werking binnen onze regioteams kan hier mogelijkheden bieden. 

2.6.5. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw adviseren de gevangenissen qua infrastructuur en 

accommodatie, in functie van de organisatie van een kwalitatief aanbod in de gevangenis. 

Realisaties 2017 

De Rode Antraciet vzw werkte mee aan de geactualiseerde nota m.b.t. de infrastructuur voor (alle 

partners van) de Hulp- en Dienstverlening in de gevangenissen. Deze nota bezorgden we in de zomer van 

2017 aan DG EPI, met het oog op de bouw van nieuwe gevangenissen (zoals Leopoldsburg) en 

verbouwingen of uitbreidingen van bestaande gevangenissen (zoals Ruiselede). 

De Rode Antraciet vzw bleef in gesprek met de infrastructuur-cel van DG Epi. Op 12 oktober werd 

een overleg gepland met de cel, om de lessen bij de recentste nieuwbouwen te duiden en onze diensten en 

adviezen aan te bieden voor de geplande werken of nieuwbouwen in Vlaanderen en Brussel.  

De infrastructuurnota van De Rode Antraciet vzw is vaak de eerste nota die voorhanden is en handvaten 

biedt om het gesprek aan te knopen met de Regie der Gebouwen en waar nodig Monumentenzorg. 

In Hoogstraten bekeken we de mogelijkheid om een Finse piste aan te leggen op de binnenplaats van de 

gevangenis. De gedetineerden zouden een groot deel van de werken zelf kunnen uitvoeren. De 

monumentenwaarde van de infrastructuur zorgt echter voor een veel extra echelons die de aanleg 

vertragen en bemoeilijken. Samen met Sport Vlaanderen bekeken we de mogelijkheden en onderzochten 

we hoe bepaalde stappen versneld kunnen worden. 

In de werkgroep cultuur van Leuven Centraal bespraken we wat de bibliotheek nodig heeft qua 

infrastructuur en hoe we de vrijwilligers een volwaardige plaats aan de onthaaldesk kunnen geven. 

Voor de plannen van het nieuwbouwproject in de gevangenis van Ruiselede bezorgde De Rode Antraciet 

vzw de lokale beleidscoördinator het dossier rond sportinfrastructuur binnen gevangenissen. Ook Brugge 

is bezig met infrastructuurwijzigingen, ze kregen hierbij ook advies van De Rode Antraciet vzw. 

In Wortel gaf de sportfunctionaris advies m.b.t. onderhoud van de fitnesstoestellen, in overleg met de 

directie. De gevangenis sloot vervolgens een onderhoudscontract af met een externe firma voor het 

onderhoud van fitness- en sportmateriaal (in de fitness- & ontspanningsruimtes). 

De sportfunctionaris van Merksplas kreeg de vraag om advies te geven m.b.t. een optrekstang op de 

wandeling. De optrekstang die eerder op de wandeling stond, werd afgebroken tijdens de opstand en 

gebruikt voor vernielingen. We maakten ook een nieuwe uitgave met oefeningen die gedetineerden 

kunnen doen met een drietal outdoor fitnesstoestellen.  

In Leuven Hulp opende het taalpunt in de bibliotheek. Dit had een herschikking van de bibliotheek tot 

gevolg. Boeken voor anderstaligen en/of mensen die niet of moeilijk lezen, krijgen in het taalpunt een 

duidelijke plek. Wij adviseerden bij dit alles. 

In de gevangenis van Mechelen leverde de sportfunctionaris een gedetailleerd plan af voor de bouw van 

de nieuwe ‘sport’-wandeling, waardoor de huidige wandeling zeer sportvriendelijk is. 

Nog in Mechelen was de cultuurfunctionaris betrokken bij het overleg met gedetineerden voor de 

invulling van een gemeenschappelijke ruimte op een vleugel. 
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Samen met de zaakvoerder en de technische dienst was er in Antwerpen geregeld overleg over de 

bestaande sportinfrastructuur. De sportfunctionaris volgde de herstellingen en problemen mee op. Zo 

behouden we een kwalitatieve infrastructuur. Samen met de zaakvoerder bekeken we ook welke aankopen 

noodzakelijk zijn voor de toekomst.  

In Vorst werd een nieuwe fitnessruimte ingericht op vleugel C. Justitie kocht alle toestellen aan op advies 

van de sportfunctionaris. De fitnessruimte tussen de vleugels AB werd uitgebreid. De Rode Antraciet vzw 

kocht 4 nieuwe spinningfietsen aan. In november stond de volledige renovatie van deze fitnessruimte op 

de agenda. De sportfunctionaris werkte een adviesnota uit als leidraad voor de aankoop van de nieuwe 

toestellen. De wandelingen van Vorst werden ook sportiever. Zo werden er optrek- en dipstaven geplaatst 

door de technische dienst. Verder werden er nog 2 antivandalisme-voetbaldoelen gekocht door de Rode 

Antraciet vzw en geplaatst op de wandeling AB.  

Sint-Gillis heeft zes wandelingen, slechts de helft van deze wandelingen had nog optrek- en dipstaven. Dit 

najaar werden door de technische dienst opnieuw alle wandelingen voorzien van deze fitnesstoestellen. 

De sportaccommodatie in Berkendael werd in het najaar uitgebreid (fitpoint, voetbaldoelen, 

cardiotoestellen voor fitnessruimte en yoga matjes voor ontlening op cel ).  

De gevangenis van Hasselt raadpleegde de sportfunctionaris over de fitnesstoestellen en de aankoop van 

ander sportmateriaal. In de Leuvense Hulpgevangenis werkte de sportfunctionaris een voorstel op maat 

uit voor de aankoop van een nieuw fitnesstoestel. 

Evaluatie 

Het is positief vast te stellen dat we voor sport- en culturele infrastructuur gezien worden als de 

specialisten. We bieden steeds onze expertise aan bij vragen vanuit justitie.  

Daarom investeren we bewust ook in het verder actualiseren van onze infrastructuurnota’s. 

Vooral bij sportinfrastructuur en bibliotheekinfrastructuur worden we geraadpleegd. 

Planning 2018 

We zetten hier verder op in en zullen binnen onze cultuurwerking verder bekijken of we hier ook nog 

meer expertise kunnen aanbieden. 

 

Strategische doelstelling 3 

De Rode Antraciet vzw investeert in de responsabilisering van de samenleving ten aanzien 

van een cultureel en sportief aanbod voor gedetineerden. 

OD 3.1. De Rode Antraciet vzw vergroot het draagvlak in de samenleving voor het werken met 

gedetineerden. 

3.1.1. De Rode Antraciet vzw zet in 2017 in op ruimere bekendmaking van haar werking buiten de muren, 

via o.a. de ontwikkeling van een visie rond media(beleid), de start van een Facebookpagina, de 

vernieuwing van de nieuwsbrief …. 

Realisaties 2017 
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Op 24 januari 2017 ging de Facebook-pagina van De Rode Antraciet vzw live, waarmee we onze werking 

bekend maken buiten de muren. De pagina heeft ondertussen 633 volgers (zie 5.1.). 

GEVAT, de nieuwsbrief van De Rode Antraciet vzw, is niet langer een pdf die via mail wordt verstuurd, 

maar versturen we nu via MailChimp. We pasten de lay-out aan om uniformiteit met de website en de 

andere kanalen te verkrijgen. De nieuwsbrief wordt 4 keer per jaar verstuurd, naar een databank van nu 

904 personen (zie 5.1.). 

Evaluatie 

Zie 5.1. 

Planning 2018 

Zie 5.1. 

3.1.2. De medewerkers van De Rode Antraciet vzw sluiten in 2017 aan op verschillende overlegmomenten 

met relevante externe actoren (BZN, De Huizen …). 

Realisaties 2017 

Het samenwerkingsverband met Bond Zonder Naam continueerden we. Zoals elk jaar was er de 

‘eindejaarsactie’. We maakten een kalender met infographics voor de doosjes die Bond Zonder Naam in 

de eindejaarsperiode uitdeelt aan gedetineerden (zie 5.1.2.). 

Daarnaast was er de briefschrijfactie: Bond Zonder Naam organiseerde de briefwisseling tussen 

geïnteresseerde gedetineerden en vrije burgers in de samenleving. De cultuurfunctionarissen verdeelden de 

uitnodiging voor deze briefwisseling in de gevangenissen. Ook ‘Prison Talk’ is een boeiend initiatief: ex-

gedetineerden krijgen een training in ‘spreken in het openbaar’, om te kunnen ingaan op vragen van 

scholen en verenigingen die graag een getuigenis uit de eerste hand willen over het leven achter tralies. 

Op vrijdag 20 oktober ontving De Rode Antraciet vzw een afvaardiging van de dienst justitiële 

inrichtingen, ministerie van justitie Nederland: vertegenwoordigers van ‘stichting Goal’ en het project 

‘Samen scoren’. Beide projecten zijn actief binnen enkele Nederlandse strafinrichtingen. Hun werk richt 

zich enerzijds op het scouten van (voetbal)talenten in de gevangenis en hen begeleiden naar een club. De 

andere poot van de werking begeleidt gedetineerden naar vrijwilligerswerk in een voetbalclub, met kans op 

een betaalde baan in het netwerk van sponsors verbonden aan die club. De Nederlandse organisatie wil 

bekijken of ook in de Belgische gevangenissen een samenwerking, aanbod of proefproject mogelijk is. 

In het voorjaar 2017 sloot de cultuurfunctionaris van de gevangenis van Ruiselede aan op de cultuurraad 

van de gemeente Aalter. Het culturele aanbod binnen de gevangenis werd er voorgesteld en de aanwezige 

partners werden uitgenodigd om samenwerkingsmogelijkheden te verkennen. 

De cultuurfunctionaris van de Leuvense Hulpgevangenis maakt deel uit van de cultuurraad Leuven 

(deelraad kunsten). Dit is een uitstekende plek om andere organisaties te ontmoeten. Er wordt bekeken of 

het mogelijk is om één van de volgende cultuurraden te laten plaatsvinden in de gevangenis. 

Begin 2017 sloot de cultuurfunctionaris van Hoogstraten en Wortel aan op de Cultuurraad van de stad 

Hoogstraten. Daar stelde hij het culturele aanbod van de gevangenissen voor en werd bekeken hoe en 

waar de gevangenis deel kon uitmaken van het culturele jaarprogramma ‘Grenzeloos Hoogstraten’. Daar 

ontstond onze deelname aan de Week van de Amateurkunsten 
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De sportfunctionaris van Antwerpen was aanwezig op het overleg met de werkgroep ‘Bewegen op 

Verwijzing’.  

De sportfunctionaris van Leuven Centraal is jaarlijks aanwezig op de sportraad van Leuven, waar alle 

Leuvense sportclubs samenkomen. Ook in Leuven garandeerden de bestaande contacten met het Riso 

Vlaams-Brabant en de wijkgezondheidscentra dat we al vroeg rond de tafel zaten om ‘Bewegen op 

Verwijzing’ in Leuven opnieuw op te starten. Constructieve gesprekken zorgden ervoor dat de 

beweegcoach begin oktober al aan de slag kon. 

De Rode Antraciet vzw blijft betrokken bij het initiatief ‘De Huizen’. Dit initiatief ontstond in 2011 

binnen de Liga voor Mensenrechten. De ambitie is groot: op termijn de 19e-eeuwse gevangenissen 

vervangen door ‘kleinschalige’ huizen, waar gedetineerden persoonlijk opgevolgd en gecoacht worden. In 

2017 werd het programma van ‘De Huizen’ politiek vertaald. In het Masterplan III van Minister van 

Justitie Geens wordt het concept van ‘transitiehuizen’ geïntroduceerd: op wetgevend en organisatorisch 

vlak wordt de bouw en uitbating van transitiehuizen voorbereid, waar gedetineerden in de laatste fase van 

hun detentie verblijven. Op een persconferentie in januari presenteerde vzw De Huizen samen met de 

Minister van Justitie de beslissing over de transitiehuizen. Eind 2017 verraste regisseur Michaël Roskam 

het publiek door naar aanleiding van zijn film Le fidèle een warm pleidooi voor detentiehuizen te houden. 

De werkgroep 'Strategie II' van vzw De Huizen bereidt ondertussen de volgende stappen in de realisatie 

van het totaalconcept van De Huizen voor: een Europees congres voor kleinschalige detentievormen.  

We volgden de Algemene Vergadering van vzw De Huizen. 

De cultuur- en sportfunctionaris van Hasselt nam deel aan de werkgroep Sociaal werk en Justitie, dit ter 

voorbereiding van de Vlaamse sociaalwerkconferentie 2018. 

Evaluatie 

Het is belangrijk om in overleg te blijven met actoren zoals Bond Zonder Naam, De Huizen…, we delen 

immers dezelfde context. We doen dat binnen de mogelijkheden qua tijdsinvestering. 

Vanuit de FOD justitie moet eerst een principiële goedkeuring komen, vooraleer De Rode Antraciet vzw 

zich verder kan inzetten en organiseren voor het project van Goal. 

Planning 2018 

Ook in 2018 sluiten we aan bij het overleg met relevante actoren. 

De Rode Antraciet vzw gaat na of en met wie het project van Nederland/Stichting Goal verder bekeken 

kan worden bij de FOD Justitie.  

In 2018 vaardigen we een coördinator af voor de Algemene Vergadering van De Huizen. 

3.1.3. Via het delen van ervaringen en kennis (tijdens bv. lezingen en getuigenissen) vergroot De Rode 

Antraciet vzw het maatschappelijk draagvlak voor het cultuur- en sportaanbod aan gedetineerden. 

Realisaties 2017 

Tijdens de introductie tweedaagse van de WEVO, kreeg De Rode Antraciet vzw de kans om de 

deelnemers te overtuigen van het nut van een sport- en cultuuraanbod in de Vlaamse en Brusselse 

gevangenissen.  
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In juni 2017 sprak de cultuurfunctionaris van Gent op een conferentie over ‘participatieve kunsten’, 

georganiseerd door het Museum voor Schone Kunsten Gent. Hij stelde de werking van De Rode 

Antraciet vzw voor en hield een pleidooi voor het belang van cultuur binnen de gevangenismuren. 

In Gent ondersteunden we ook het bezoek van vrije burgers (via Bond Zonder Naam) aan de gevangenis 

en het panelgesprek met getuigen (gedetineerden, penitentiair personeel, hulp- en dienstverleners). 

In Mechelen nodigde de cultuurfunctionaris alle freelancers van Vormingplus uit voor een rondleiding en 

een infomoment over vorming geven binnen de gevangenismuren. 

In 2017 bereidden we een Café Prison Noorderkempen voor. 

De sportfunctionaris van Oudenaarde gaf een interview op Radio Sporza, waarin de werking van De 

Rode Antraciet vzw en het belang ervan onder de aandacht werd gebracht.  

De cultuurfunctionaris van Antwerpen was gastspreker in de opleiding socio-cultureel werk in Mechelen 

en Antwerpen. De cultuurfunctionaris van Mechelen was gastspreker aan de KU Leuven, waar ze de 

studenten van het derde jaar Criminologie informeerde over onze organisatie en werking. 

In Ruiselede hielpen we opnieuw bij de Kick op sport, een tweedaagse sporthappening voor het 

secundair onderwijs. De deelnemers kregen een combinatie van avontuurlijke sporten en educatieve 

activiteiten (drugspreventie, criminaliteit, integratie, alcohol…). Er was ook aandacht voor 3 initiatieven: 

naast Gemeenschapsinstelling De Zande en het Rode Kruis Opvangcentrum Wingene, kwam ook de 

gevangenis van Ruiselede aan bod. We gaven aan de leerlingen infosessies over de werking van de 

gevangenis en ons aanbod. 

Met de opstart van het culturele aanbod in Sint-Gillis in het vooruitzicht, namen we in het voorjaar van 

2017 meermaals deel aan de ‘1060 talks’ van Sint-Gillis. We gaven er ook zelf een presentatie. Deze ‘1060 

talks’ brengt alle geïnteresseerde culturele partijen (burgers, freelancers, vzw’s, …) van de gemeente Sint-

Gillis samen om projecten voor te stellen en uit te wisselen. Uiteraard kon een voorstelling van de 

gevangenis niet ontbreken.  

In Beveren faciliteerden we mee het project van gezamenlijke lessen penologie waarbij een groep van 12 

VUB studenten en 12 studenten in de gevangenis van Beveren het vak penologie samen volgden. 

Reportage lessen penologie in Beveren 

Op 5 oktober 2017 mocht Leuven Centraal de postacademische vorming ‘sport en social innovation’ 

van de Vrije Universiteit Brussel ontvangen. 22 studenten werden een dagje ondergedompeld in de 

gevangenis, met een grondige schets van beleid en context in combinatie met een uitgebreide rondleiding. 

Ook dit jaar was het bezoek een succes. 

Evaluatie 

Het is belangrijk om dergelijke lezingen, getuigenissen en bezoeken mee te ondersteunen, want ze zijn een 

uitgelezen kans om bij de brede samenleving de kennis over en het begrip voor het werk in de 

gevangenissen te vergroten. 

Planning 2018 

Op 11 juni 2018 krijgen alle laatstejaarsstudenten van de opleiding bachelor Lichamelijke Opvoeding op 

de Thomas More Hogeschool Turnhout een uiteenzetting over de gevangenis, de doelgroep en het 

sportbeleid daarbinnen. 20 uitverkorenen kunnen aansluitend een volleybalwedstrijd spelen in de 

http://www.crisresearchgroup.be/news/blog
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/01/23/studenten-en-gedetineerden-volgen-samen-les-in-de-gevangenis/
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gevangenis van Hoogstraten. De lezing en de interactie met de doelgroep, kadert binnen het 

opleidingsonderdeel ‘religie, zingeving en levensbeschouwing’.  

Door het wegvalen van het provinciale sportbeleid is er in 2018 helaas geen nieuwe editie van Kick op 

sport.  

In het najaar wordt de voorstelling Radio Cachot opnieuw geprogrammeerd in enkele culturele centra. 

Indien interesse, kunnen deze centra ook beroep doen op De Rode Antraciet vzw om een stuk 

omkadering te voorzien, gelinkt aan de voorstelling. Zo kunnen wij zelf (of partners) aanwezig zijn om 

meer te vertellen over het leven in de gevangenis en detentie. 

3.1.4. In 2017 organiseert De Rode Antraciet vzw gezamenlijke groepsactiviteiten voor vrije burgers en 

gedetineerden. Activiteiten zoals bv. Café Prison worden verder ontwikkeld en uitgebreid. 

Realisaties 2017 

Onze cultuur- en sportfunctionarissen zetten hier sterk op in. Het aantal gezamenlijke initiatieven is 

sterk gestegen ten opzichte van vorig jaar.  

Het Filocafé in de gevangenis van Beveren kende twee open momenten: op 1 juni en 14 december.  

In het voorjaar van 2017 organiseerde De Rode Antraciet vzw in Ruiselede een nieuwe editie van Parlé 

Détiné, met als gastsprekers de makers van het programma Radio Gaga. Gedetineerden en externe 

burgers luisterden samen naar de lezing en gingen nadien in gesprek met elkaar. 

In het najaar was er in Ruiselede een nieuwe versie van Parlé Detiné, met fotograaf Stefaan Temmerman 

als centrale gast. 

Op 21 maart 2017 vond Café Prison plaats in Oudenaarde. Gedetineerden en externe deelnemers 

luisterden naar het verhaal van Jan De Cock over zijn boek ‘Hotel pardon’. Daarna ging de groep in 

gesprek over de toenadering tussen daders en slachtoffers.  

In Mechelen organiseerden we Hotel Pardon en twee maal Rondom Prison voor gedetineerden en 

externen.  

Tijdens het aanbod ‘Samen lezen’ in Gent sloten in juni 2017 vier externe deelnemers aan. Samen met 

acht gedetineerden lazen ze teksten onder begeleiding van Peter Aers en Eva Rousselle (Vormingplus). 

We organiseerden in Gent ook een Prison Talk, samen met Bond Zonder Naam en JWW. Gedetineerden 

en vrije burgers luisterden samen naar een getuigenis van een ex-gedetineerde over zijn re-integratie. 

Daarna gingen gedetineerden en vrije burgers samen in kleine groepjes in gesprek. 

Tijdens het artistiek project Klein Gebaar in Oudenaarde gingen 5 gedetineerden en 5 externe deelnemers 

samen aan de slag rond verhalen en bewegingen. In een eerste fase werden alle deelnemers individueel 

geïnterviewd rond een aantal centrale levensvragen. De interviews werden opgenomen. Daarna kwamen 

alle deelnemers samen in groepssessies (5 momenten) en werden per sessie 2 opnames bekeken van de 

interviews. De opname bestond uit een fragment van 20 minuten zonder geluid. Als oefening moesten de 

deelnemers de bewegingen van de persoon spiegelen en daarna in groep bespreken. Wat voelden zij 

tijdens de beweging? Welke emoties zat er in de beweging? Doel van dit project was om stil te staan bij het 

belang van non-verbale communicatie en mensen op basis hiervan samen te brengen. 

Met Utopia, tussen daad en droom brachten we vrije burgers (vooral slachtoffers) en gedetineerden samen 

in en rond de Leuvense gevangenissen. 

In 2017 was er opnieuw een samenwerking met de Gemeente Merksplas/Sociaal Huis Merksplas. Op 

verschillende momenten konden de zorgwerkingen binnen de gevangenis van Merksplas met 
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geïnterneerden deelnemen aan het initiatief ‘Samen gezellig tafelen en bewegen’, georganiseerd door het 

Sociaal Huis Merksplas.  

In Beveren startten we met sport tegen ‘buitenploegen’. Ploegen van buiten de muren nodigden we uit 

om te komen sporten met de gedetineerden. In de gevangenis van Wortel kwam op zondag 9 juli 2017 een 

externe ploeg op bezoek om een 

voetbalwedstrijd te spelen tegen een team van 

gedetineerden. Ook in de gevangenissen van 

Ieper en Ruiselede werden voetbalwedstrijden 

georganiseerd tegen externe ploegen. Het 

voetbaltoernooi in Ruiselede werd afgelast door 

de moeilijkheden rond de voetbaltrainingen en 

ook de volleybalmatch werd geannuleerd, dit 

door staking. Ook in de gevangenis van 

Oudenaarde kwamen buitenploegen tegen 

gedetineerden sporten. Normaal gezien zou dat ook gebeuren in Gent, maar dit kon door een 

vakbondsbeslissing niet doorgaan. In Dendermonde werd slechts 1 buitenploeg gepland, maar die 

wedstrijd werd door de buitenploeg zelf geannuleerd wegens te weinig spelers. In Hoogstraten vonden er 

tot nog toe 14 voetbalwedstrijden tegen externen plaats, 4 volleybalwedstrijden en 2 netbalwedstrijden. 

Deze wedstrijden worden steeds afgesloten met een ‘3e helft’ in de bezoekzaal van de gevangenis, waar 

gedetineerden en vrije burgers samen kunnen napraten. Door de rationalisering is de timing iets strakker 

geworden, maar toch blijft dit een belangrijk aspect van de wedstrijd en de beleving ervan door de 

gedetineerden. In Hasselt brengt onze sportfunctionaris sportende gedetineerden en sportieve burgers in 

contact door gemiddeld 2 keer per maand wedstrijden te organiseren: voetbal, basketbal, volleybal, netbal, 

tafeltennis, badminton en voor de vrouwen ook een eerste keer trefbal. In de Leuvense Hulpgevangenis 

werden in de zomerperiode wedstrijden tegen buitenploegen georganiseerd: elke week kwam er op 

zaterdag een buitenploeg voetbal of volleybal spelen tegen gedetineerden. Ook in Leuven Centraal werden 

vrije burgers binnengebracht voor sportwedstrijden.  

In 2017 vond in Leuven de 12e editie plaats van Kaffee Detinee. Opnieuw volgden 30 burgers het traject 

waarbij ze eerst een bezoek brengen aan het justitiepaleis. In de twee Leuvense gevangenissen kregen de 

deelnemers een rondleiding en gingen ze in gesprek met zowel gedetineerden als personeelsleden van de 

gevangenis. Tenslotte getuigden een slachtoffer en een familielid van een gedetineerde.  

In het kader van Leuven Herstelgerichte stad organiseerden we een rondleiding en gesprek met 

gedetineerden en personeel in de twee Leuvense gevangenissen en een film voor gedetineerden en vrije 

burgers, met nabespreking.  

In juli 2017 werd in Ieper voor de eerste keer een activiteit opengesteld voor vrije burgers en 

gedetineerden samen. Het theatergezelschap ‘Maelstrom’ kwam naar de gevangenis met het stuk ‘Brief aan 

mijn kind’. De gedetineerden en de vrije burgers zaten gemengd in het publiek om naar dit stuk te 

luisteren. Daarna was er een kort uitwisselingsmoment tussen gedetineerden en vrije burgers.  

In het voorjaar van 2017 legden we de eerste contacten met Vormingplus om een Parlée Détiné te 

organiseren in Ieper. Wegens agendaproblemen bij Vormingplus is dit verschoven naar 2018. 

In Hoogstraten en Wortel konden vrije burgers tijdens de Week van de Amateurkunsten de creatieve 

ateliers van de gevangenissen van Hoogstraten en Wortel bezoeken en in gesprek gaan met de 

gedetineerde kunstenaars over hun werk. 
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Op het toonmoment van Animation Break in Hasselt mochten gedetineerden hun familie en directe 

sociale omgeving uitnodigen. Ook op het PLAY-festival voor de drugsvrije afdeling waren familieleden en 

de directe sociale omgeving welkom. 

In Ruiselede luisterden vrije burgers en gedetineerden samen naar de voorstelling van Radio Cachot, 

dankzij de medewerking van het OC De Kleine Beer en Vorming Plus Zuid- en Midden West- 

Vlaanderen. Na de voorstelling spraken gedetineerden en vrije burgers samen over het leven in de 

gevangenis. 

Evaluatie 

De meerwaarde van dit soort activiteiten is groot, zowel voor de gedetineerden (erkenning, 

contact als mens, normalisering, inclusie) als voor de vrije burgers (beeldvorming, verbreden van 

wereldbeeld, contact van mens tot mens). Ze ontmoeten elkaar informeel. De drempel voor vrije 

burgers om deel te nemen houden we bewust laag, zodat een (eerste) kennismaking met de wereld binnen 

de muren goed verloopt. Ook voor De Rode Antraciet vzw als organisatie is dit soort activiteiten 

belangrijk, vooral voor bekendheid en draagvlak. 

Planning 2018 

In 2018 staat een editie van Café Prison Noorderkempen gepland.  

Ook in 2018 organiseren we, i.s.m. het Gemeenschapscentrum van Hoogstraten, een voorstelling van 

Radio Cachot voor een gemengd publiek van gedetineerden en vrije burgers. 

De eet- en beweegmomenten binnen het initiatief van ‘Samen gezellig tafelen en bewegen’ gaan ook door 

in 2018 voor de oudere geïnterneerden van Merksplas. 

In Ieper werken we samen met het KTA Ieper voor een voetbalmatch tussen gedetineerden en 7e jaars. 

We plannen opnieuw enkele vaste waarden in, zoals een Café Prison in Dendermonde of een Kaffee 

Detinee in Leuven… 

In het voorjaar 2018 start in Ruiselede het initiatief ‘Rondom Prison’ rond de thema’s misdaad, straf en 

herstel. Via dit samenwerkingsverband (Vorming Plus Midden-Zuid West-Vlaanderen, De Rode Antraciet 

vzw, de gevangenis van Ruiselede, BZN en Moderator, CAW en Vives) worden externe burgers 

uitgenodigd om te reflecteren hoe we als samenleving met deze thema’s omgaan. Een inhoudelijk 

programma met verschillende sprekers, filmvoorstelling, gesprekken met gedetineerden,… daagt de 

deelnemers uit tot verdieping en dialoog. Voor dit traject werd speciaal een blog Rondom Prison gemaakt, 

waar informatie en reacties terug te vinden zijn. 

OD 3.2. De Rode Antraciet vzw investeert in haar netwerk van (potentiële) partners. 

3.2.1. De Rode Antraciet vzw ontwikkelt een gezamenlijke databank (cultuur en sport), waarin iedere 

gekende en/of potentiële partner, praktijk en/of ervaring een plaats krijgt (zie ook OD 1.3). 

Realisaties 2017 

Zie 1.1.3. 

Evaluatie 

https://vormingplusmzw.us2.list-manage.com/track/click?u=7f50d00a89c7bed49513109d9&id=d8bcfd6124&e=b582f998cb


 
Voortgangsrapport 2017-2018 
De Rode Antraciet vzw   59 

 

Zie 1.1.3. 

Planning 2018 

Zie 1.1.3. 

3.2.2. De Rode Antraciet vzw brengt in 2017 een handboek ‘Cultuur in de gevangenis’ uit. 

Realisaties 2017 

We werkten het afgelopen jaar aan het handboek 'Cultuur in de gevangenis': een inspirerend boek voor 

iedereen die interesse heeft voor en meer inzicht wil in cultureel werk in de gevangenis. 

Het boek is opgebouwd rond vijf thema's waar de cultuurfunctionarissen aan werken in hun lokale 

gevangenissen: culturele expressie, dialoog, leren, inclusie en participatie. 

Het wordt een mix van projectbeschrijvingen en duidende informatie. Ook partnerorganisaties komen aan 

het woord: ze beschrijven op welke manier ze cultuur binnen de gevangenis samen met ons vorm geven. 

Evaluatie 

De planning was om het boek uit te brengen in 2017. We vinden het belangrijk om een consistent en 

onderbouwd verhaal te vertellen doorspekt met veel praktijkverhalen. We willen ook maximaal inspelen 

op de mogelijkheden van het nieuwe decreet sociaal-cultureel werk, waarbij gedetineerden een 

kansengroep zijn. Om dit alles samen te brengen hebben we meer tijd nodig gehad dan gepland. 

Planning 2018 

Het boek 'Cultuur in de gevangenis' (werktitel) verschijnt in de loop van 2018. We organiseren een 

publieksmoment waarop we het boek voorstellen. Doelgroep van deze voorstelling en het boek is de 

ruime culturele sector, nieuwe en bestaande cultuurpartners, partners binnen justitie en Vlaamse 

Gemeenschap, onderwijs, .... 

3.2.3. De Rode Antraciet vzw versterkt in 2017 haar netwerk van partners o.a. door deel te nemen aan 

netwerkevents en overlegmomenten op verschillende niveaus in binnen- en buitenland. 

Realisaties 2017 

Als trekker van het Europese project PAC - Prisoners’ Active Citizenship verruimden we in 2017 ons 

internationaal netwerk (zie 5.5.2.). 

Naar aanleiding van enkele contacten met de administratie Cultuur over de selecties bij de projectoproep 

‘participatieprojecten kansengroepen’, werd de betrokkenheid van De Rode Antraciet vzw in de 

procedure bekeken. Rechtstreekse inspraak in de keuze is geen vraag van De Rode Antraciet vzw, wel de 

vereiste constructieve samenwerking na de keuze. Om aan te tonen dat men best eerst afspraken 

maakt met onze organisatie (voorafgaand aan een kandidatuur), leek een rondleiding in een gevangenis een 

goede aanpak. Op 15 december kreeg een kleine delegatie van de administratie Cultuur een rondleiding in 

de gevangenis van Hasselt. Op dat ogenblik was een van de goedgekeurde projecten gestart. Het bezoek 

maakte de administratie Cultuur duidelijk dat onze vraag om voorafgaande afspraken te maken geen 

overbodige luxe is. 
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Onze sportfunctionarissen faciliteren de brug binnen-buiten en dit via twee sporen. Via de topcoaches 

worden er mensen aangemeld en doorverwezen naar Buurtsport. In 2017 waren er in Antwerpen 2 

aanmeldingen. De topcoaches begeleidden een beperkte groep van gedetineerden. TOP-coaches (Terug 

Op Pad) bieden coaching aan jongvolwassen gedetineerden (18-30 jaar).  

Daarnaast was er het project van CAW Antwerpen. Zij verwezen twee mensen door naar buurtsport.  

We merken dat er wel vraag is naar sport, maar dat onze ex-gedetineerden na vrijlating dikwijls zo veel 

praktische zaken in orde moeten brengen die voor hen prioritair zijn en daarom niet altijd toekomen aan 

het zoeken naar een vrijetijdsbesteding/sport. 

De cultuurfunctionaris van Leuven Hulp volgde enkele vergaderingen van het project ‘Leuven 

Herstelgerichte stad’ mee op vanuit de mogelijkheid om ook tijdens de internationale herstelweek 

activiteiten rond herstel in de gevangenis te organiseren. De cultuurfunctionaris was ook aanwezig, samen 

met een medewerker van Vorming plus, op de trefdag van Moderator om te getuigen over herstelgericht 

werken via cultuur. 

De Rode Antraciet vzw was aanwezig op het ISB-congres, dé ontmoetingsplaats voor iedereen actief in 

lokaal sportbeleid. Het was een concrete leer-tweedaagse rond sportpromotie, sportinfrastructuur, vrije 

tijd en recreatie. 

De Rode Antraciet vzw was aanwezig op een internationaal seminarie van het Britse National Agency in 

Birmingham (UK). Het seminarie handelde over het meten van de impact van een KA2-project in de 

Volwasseneneducatie, o.a. het uittesten van een ‘tool’ waarmee je de impact van een project kan. 

In Merksplas was er samenwerking met de gemeentelijke sportdienst in functie van het afnemen van 

fittesten. 

In Mechelen had de cultuurfunctionaris verkennende contacten met het CKG Mechelen. 

Op 4 december namen een aantal sport- en cultuurfunctionarissen uit de Noorderkempen deel aan het 

netwerkmoment van Vormingplus in Kasterlee. Er zijn banden gesmeed met de cultuurfunctionaris van 

Hoogstraten. We bekeken er ook samenwerkingsmogelijkheden voor vorming voor gedetineerden rond 

de komende verkiezingen (alle beklaagden en veroordeelden die hun burgerrechten behielden zijn in 

principe stemplichtig. Hen de kans te geven om hun stem uit te brengen via een volmacht is belangrijk). 

Evaluatie 

Binnen een aanvaardbaar tijdsbestek is investeren in deze netwerken relevant: het levert altijd 

opportuniteiten, nieuwe contacten, samenwerkingsmogelijkheden…op. 

Planning 2018 

Vanuit die relevantie blijven we hier ook in 2018 op inzetten. We halen banden aan en/of versterken die. 

3.2.4. De Rode Antraciet vzw organiseert een inspiratiedag rond cultuur in de gevangenis, voor alle 

medewerkers van de 13 Vormingplussen in Vlaanderen en Brussel. 

Realisaties 2017 

Samen met Vormingplus Waas-en-Dender bereidden we een inspiratiedag voor, voorzien op 30 november 

in Sint-Niklaas. Bedoeling was om de verschillende Vormingplussen in Vlaanderen samen te brengen om 

goede praktijken uit de gevangenissen met elkaar te delen. Een groot aantal Vormingplussen hebben 

http://moderator.be/trefdag/


 
Voortgangsrapport 2017-2018 
De Rode Antraciet vzw   61 

 

al een samenwerking in een gevangenis binnen hun regio, maar zijn vaak niet van elkaar op de hoogte 

welke praktijken er al bestaan. De inspiratiedag leek ook de ideale gelegenheid om de Vormingplussen die 

nog niet sterk betrokken zijn in een gevangenis, te overtuigen van het belang hiervan. De uitnodiging werd 

verstuurd maar de reacties lagen minder hoog dan verwacht. Door het beperkt aantal inschrijvingen 

beslisten we om deze inspiratiedag te annuleren. 

Evaluatie  

Tijdens de voorbereiding overschatten we de nood om alle Vormingplussen bovenlokaal samen te 

brengen. Veel lokale Vormingplussen gaven aan dat dergelijke inspiratiedag wel interessant is, maar dat ze 

binnen hun lokaal netwerk al voldoende ruimte hebben om af te stemmen en ervaringen uit te wisselen. 

Voor veel Vormingplussen was het ook niet evident om medewerkers vrij te maken om op 1 specifieke 

dag en locatie samen te komen.  

Anderzijds zijn er toch een aantal medewerkers binnen de Vormingplussen die plannen om meer 

onderling samen te werken en elkaar binnen het werk in de gevangenis te ondersteunen. We zijn ervan 

overtuigd dat De Rode Antraciet vzw hier ook een rol kan spelen, maar dat de organisatie van een 

gezamenlijke inspiratiedag niet de goede methodiek was. 

Planning 2018  

De werkgroep cultuur onderzoekt hoe we de uitwisseling van praktijken tussen de verschillende 

Vormingplussen meer kunnen ondersteunen. Dit kan onrechtstreeks door praktijken ter inspiratie via 

mailing naar alle Vomingplussen door te sturen. Of in plaats van 1 grote inspiratiedag kunnen we 

regionaal medewerkers van Vormingplus met elkaar in contact brengen. Alle Vormingplussen worden 

uitgenodigd op de lancering van ons handboek ‘cultuur in de gevangenis’. 

3.2.5. De Rode Antraciet vzw deelt in 2017 kennis en ervaring op het gebied van deeldoelgroepen door 

samen te werken met relevante actoren (De Tuimel, VAGGA, Buurtsport, Femma …). 

Realisaties 2017 

DE TUIMEL 

In januari 2017 kwamen de mensen van De Tuimel en twee cursusgevers van De Rode Antraciet vzw 

samen om de cursus ‘Vader zijn’ in Antwerpen te evalueren. Dankzij de jarenlange ervaring van de 

cursusgevers, het bijwonen van een cursus, het ter beschikking stellen van alle didactisch materiaal en de 

nodige uitleg hadden de begeleiders van De Tuimel een uitstekende voorbereiding om zelf een cursus te 

kunnen geven in het voorjaar. 

VAGGA 

In juni 2017 rondde De Rode Antraciet vzw een 3-daagse training voor het forensische team van vzw 

VAGGA af in Antwerpen. Zie 1.1.4. 

ROJM en HATTRICK 

In de gevangenis van Mechelen werkten we samen met ROJM (Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen) 

voor het fitnessaanbod en de Mechelse Hattrick vzw voor het voetbalaanbod. Beide organisaties 

gebruiken ‘sport als middel’ voor sociale doeleinden. 

 

VCOK 
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We zorgden voor een introductie en een overdracht van materiaal aan het VCOK, met het oog op 

cursussen ouderschap in detentie (voor West- en Oost-Vlaanderen). 

 

KVLV 

Sinds de opening van de vrouwenafdeling in Hoogstraten 

ontstond er een boeiende samenwerking met KVLV. Zowel 

een groep vrijwilligers uit de plaatselijke KVLV-groepen als de 

freelancers van het Landelijk Praktijkatelier komen maandelijks 

een activiteit begeleiden op de afdeling, in nauwe samenspraak 

met de gedetineerden zelf. Een reportage in hun magazine geeft 

een mooi beeld van deze samenwerking. 

Ook op de vrouwenafdeling van Gent startten we een aanbod 

met een freelancer van het Landelijk Praktijkatelier. Om zicht te 

krijgen op noden van de vrouwen organiseerde KVLV in het 

najaar een brainstorm. Belangrijke thema’s: zelfzorg, 

gezondheid en ontspanning. In december organiseerden we de eerste workshop: het maken van eigen 

natuurlijke schoonheidsproducten.  

In 2018 plannen we nieuwe workshops in. 

 

FEMMA 

In Hasselt verkenden we een samenwerking met Femma. Op de vrouwenafdeling vond een infosessie 

over hun aanbod voor ‘kwetsbare mama’s’ plaats, waarop iedereen aanwezig was. Samen met de 

begeleidster van Femma kozen de gedetineerde vrouwen de eerste (tweewekelijkse) workshops (‘crea’ en 

‘vrouw zijn’) die in 2018 starten. 

ANDERE 

In Turnhout overlegden we met buurtsport Turnhout om samenwerking te onderzoeken en 

sportmogelijkheden aan te bieden. 

In Gent verkenden we een samenwerking met MVZ Zonnehoeve, om buitenploegen naar Gent te 

brengen voor het sportaanbod van OBRA/BAKEN (gedetineerden met een verstandelijke beperking). 

Evaluatie 

Vrijwilligers en freelancers ervaren dit als zinvol en leerrijk. Ook gedetineerden zijn positief, bij het 

aanbod van KVLV bijvoorbeeld geven ze aan dat niet alleen de workshops zelf waardevol zijn, maar ook 

de bijhorende losse ‘babbel over gewone dingen’. 

In onze vernieuwde werking stopten we met het eigen cursuswerk, we zijn blij vast te stellen dat 

externe partners dit met succes overnemen. 

Het delen van ervaringen met externe partners op deze manier loopt goed, de opvolging door de 

functionaris ter plaatse blijft wel noodzakelijk. 

Planning 2018 

We blijven hierop inzetten want dit loont. 

We zijn blij te kunnen samenwerken met nieuwe partners zoals Femma. 

http://derodeantraciet.be/wp-content/uploads/2017/09/20170901-Vrouwen-met-Vaart-Kubben-achter-de-tralies.pdf
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OD 3.3. De Rode Antraciet vzw werkt aan een duurzaam en professioneel vrijwilligersbeleid. 

3.3.1. In 2017 bevraagt De Rode Antraciet vzw de noden en behoeften van haar vrijwilligers. 

Realisaties 2017 

In juni 2017 stuurden we een digitale bevraging naar onze vrijwilligers. Hierbij werden alle noden en 

behoeften i.v.m. opleidingen, georganiseerd door De Rode Antraciet vzw, genoteerd (zie 3.3.3.). We 

houden bij de organisatie van opleidingen en teamdagen rekening met de resultaten van de bevraging. 

Evaluatie 

De resultaten van de bevraging waren niet verrassend maar toch lieten ze ons toe om besluiten te trekken. 

Een algemene opleiding over het werk in de gevangenis en de omgang met gedetineerden, naar analogie 

met de introductie tweedaagse georganiseerd door de WEVO, scoorde hier bv. het hoogste. 

Planning 2018 

Een behoeftepeiling tijdens het voorjaar van 2018 zal handelen over het welbevinden van onze 

vrijwilligers. Ontvangen ze genoeg steun, is alles duidelijk, kan men bij iemand terecht… 

3.3.2. De Rode Antraciet vzw ontwikkelt in 2017 een toegankelijke databank voor de vrijwilligers op de 

Cloud van De Rode Antraciet vzw. 

Realisaties 2017 

We zetten een databank op de Cloud voor de vrijwilligers. In deze databank vinden zij informatie terug 

over bv. plaatselijke contactpersonen, adressen en telefoonnummers van gevangenissen….  

Evaluatie 

We evalueren dit - samen met de vrijwilligers - in het voorjaar van 2018. 

Planning 2018 

We plannen de verfijning en aanpassing (indien nodig) van deze databank. 

3.3.3. De Rode Antraciet vzw organiseert in 2017 een opleiding voor de vrijwilligers rond de werking van 

de Cloud van De Rode Antraciet vzw.  

Realisaties 2017 

Deze opleiding werd afgelast vanwege te weinig interesse. We organiseerden ( o.a. naar aanleiding hiervan) 

een rondvraag rond de opleidingen, de behoeften en de noden. De resultaten gaven aan dat het belangrijk 

is om te kijken of we de opleidingen op een regionale manier kunnen organiseren en of andere momenten 

mogelijk zijn. Ook de thema’s moeten we bekijken (zie 3.3.1). 

Evaluatie 
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Vrijwilligers zetten zich vol engagement in, maar bijkomende centraal georganiseerde opleidingen over de 

Cloud beantwoorden niet aan hun behoefte. We moeten bekijken of meer regionaal werken een optie is. 

Planning 2018 

We organiseren nog opleidingen maar niet meer over de Cloud werking. 

3.3.4. De Rode Antraciet vzw organiseert in 2017 een gezamenlijk evenement voor vrijwilligers en 

medewerkers. 

Realisaties 2017 

In januari organiseerden we een teamdag voor zowel de medewerkers van De Rode Antraciet vzw als voor 

alle vrijwilligers. Het thema van de dag was ‘stress en burn-out’, een thema dat zowel voor onze 

medewerkers als vrijwilligers interessant is. Na een voordracht over het thema was er in de namiddag 

plaats voor een informeel moment zodat vrijwilligers en medewerkers elkaar beter konden leren kennen. 

Evaluatie 

Het was de eerste keer dat we een deel van de teamdag openstelden voor de vrijwilligers. De aanwezige 

vrijwilligers wisten dit zeker te appreciëren, ook als een kans om toenadering tussen vrijwilligers en 

beroepskrachten verder te bevorderen. 

Planning 2018 

In januari plannen we opnieuw een gezamenlijk teamdag met een vormings- en ontmoetingsmoment, 

voor beroepskrachten en vrijwilligers samen. 

3.3.5. De Rode Antraciet vzw evalueert in 2017 haar vrijwilligerswerking, waarbij de plaatselijke opvolging 

en begeleiding van de individuele vrijwilliger centraal staan. 

Realisaties 2017 

Een eerste evaluatie van de vrijwilligerswerking gebeurde in 2017 tijdens de Horizongroep. We keken 

hierbij vooral naar de verhouding tussen de freelancers en de vrijwilligers. De groei van het aantal 

vrijwilligers maakte het noodzakelijk om te bekijken of een aanpassing van de werking nodig was. 

Evaluatie 

We hebben nu een duidelijk omlijnde visie rond dit stuk van de vrijwilligerswerking. 

Planning 2018 

Midden 2018 staat de vrijwilligerswerking terug op de agenda van de Horizongroep. Tijdens dit overleg 

evalueren we de werking en bekijken we het verdere beleid. De impact op het werk binnen de organisatie, 

het profiel, het aantal, de afstemming... 

3.3.6. De Rode Antraciet vzw blijft inzetten op de kwalitatieve uitbouw van de vrijwilligerswerking voor 

het cultuur- en sportaanbod in elke Vlaamse en Brusselse gevangenis en focust daarbij ook op het 

regionaal aantrekken van nieuwe vrijwilligers. 
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Realisaties 2017 

De Rode Antraciet vzw slaagde er in om de werking uit te breiden naar 31 vrijwilligers. In samenwerking 

met de functionarissen en andere actoren in de gevangenis zette men mooie projecten op zoals bv. Radio 

Begijnenstraat en verschillende crea ateliers. Ook de projecten Samen Lezen en Voorleesverhalen 

draaien in samenwerking met vrijwilligers.  

Ook in onze sportwerking is de vrijwilligerswerking groeiend. 

Evaluatie 

De aanwerving van de vrijwilligers gebeurde in 2017 in de meeste gevallen op regionale basis. De 

plaatselijke functionarissen nemen hierbij nu een grotere rol op zich. Ze gaan ook zelf actief op zoek naar 

vrijwilligers, voorheen was dit vooral centraal geregeld. Bij enkele activiteiten zoals ‘Samen Lezen’ en 

‘Voorleesverhalen’ stappen we hiervan af. Dit heeft te maken met de specifieke eigenschappen van het 

aanbod en de daarbij horende competenties van de vrijwilliger die nodig zijn bij dit aanbod. 

Regionaal aantrekken van vrijwilligers lukt, toch haken sommige vrijwilligers af omwille van een drukke 

agenda. Voor gevangenissen die ver liggen (vb. Ieper) is het regionaal aantrekken van vrijwilligers niet 

evident. Polsen bij vrijwilligers van partnerorganisaties (kennen zij nog andere mogelijke vrijwilligers in 

hun netwerk?) biedt dan soms soelaas. 

Planning 2018 

We blijven verder inzetten op de kwalitatieve uitbouw van onze vrijwilligerswerking. 

Sportaanbod per gevangenis 

ANTWERPEN  

  Mannen: 

o Fitness 

o Voetbal 

o Conditietraining 

 Vrouwen: 

o Fitness 

o Zumba 

o Conditietraining 

o Omnisport 

 Geïnterneerden: 

o Fitness 

o Yoga 

o Tai-chi 

o Voetbal 
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o Conditietraining 

o Omnisport 

 Zorgsport: 

o Fitness 

BEVEREN  

 Fitness 

 Voetbal 

 Volleybal 

 Basketbal 

 Badminton 

 Yoga 

 Seniorensport 

 Tafeltennis 

BRUGGE  

Nog altijd geen groepsaanbod mogelijk, sinds 1 juni 2016. 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

BERKENDAEL  

 Fitness 

 Yoga 

 Start to sport (voetbal, handbal, volleybal, basketbal en lichaamsoefeningen) 

SINT-GILLIS  

In februari van dit jaar werd de fitness eindelijk terug opgestart in de gevangenis van Sint-Gillis, voor het 

eerst sinds juni 2015. In tussentijd werden wel nieuwe zalen ingericht, zodat alle gedetineerden nu kunnen 

fitnessen op de eigen vleugel.  

 Fitness 

VORST  

 Fitness 

 Atletiek 

DENDERMONDE  

 Structureel aanbod: 
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o Fitness 

o Volleybal 

o Conditietraining 

o Tafeltennis 

o Yoga 

 Projecten 

o Initiatie voetbal 

o Rookstop: extra sport/fitness 

o Pronostiek Tour de France 

GENT  

 Mannen: 

o Fitness 

o Crossfit 

o Baktrappers (wielrennen op rollen) 

o Amstel Gold Challenge 

 Vrouwen: 

o Fitness 

o Damessport 

o Baktrappers 

 Gemengd:  

o Yoga 

 Projecten: 

o Yoga tijdens de Gentse Feesten 

o Buitenploegen, geannuleerd wegens BOC-beslissing 

o Pronostiek Tour de France, geannuleerd wegens BOC-beslissing 

HASSELT  

Voor de gevangenis van Hasselt is er al jaren een goede samenwerking met de Sportdienst van de Stad 
Hasselt. Elke week komt een medewerker van de Stad Hasselt 6 uur sport geven aan de gedetineerden: 4 
uur voor de mannen, 1 uur voor de vrouwen en 1 uur voor de drugsvrije afdeling. 

 Mannen: 

o Fitness 

o Volleybal 

o Basketbal 

o Yoga 

o Sportsessies:  
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 Voetbal 

 Volleybal 

 Basketbal 

 Insanity 

 Crossfit 

 Badminton 

 Tafeltennis (foto) 

 Omnisport voor 45-plussers 

 Vrouwen: 

o Fitness 

o Bodymix 

o Aerobics 

o Groepssport: 

 Step 

 BBB 

 Aerobics 

 Badminton 

 Netbal 

 Trefbal 

 Volleybal 

 Basketbal 

 DE: RAD-EX: 

o Fitness 

 Drugsvrije afdeling: 

o Fitness 

o Cardio 

o Volleybal 

HOOGSTRATEN  

Mannen: 

 Begeleid: 

o Fitness 

o Voetbal (trainingen, wedstrijden tegen externe ploegen) 

o Volleybal (wedstrijden tegen externe ploegen) 

o Conditietraining 

o Start 2 run (maart - mei) 

o Vanaf 2018: bodypump tweewekelijks 

o Fitheidstesten (elke 3 maanden) 
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 Zelfstandig: 

o Volleybal (trainingen) 

o Basketbal 

o Tennis 

o Tafeltennis 

o Petanque  

o Snooker, Pool, Darts 

Vrouwen: 

 Begeleid: 

o Zumba/Aerobics (tweewekelijks begeleid) 

o Start 2 run (maart - mei)  

o Fitheidstesten (elke 3 maanden) 

 Zelfstandig: 

o Fitness (in de leefruimte doorlopend mogelijk) 

o Buitensport (enkel bij zomeruur, i.k.v. verlichting)  

o Volleybal 

o Badminton 

o Kubb (foto) 

IEPER  

 Minivoetbal (vaste lessenreeks)Omnisport (vaste lessenreeks) 

 Initiaties yoga 

 Multi-culturele week (wackitball, insanity fitness, tagrugby, 
atletiek en curling (foto)) 

 Sportiefste man (testjes op basis van kracht, lenigheid, 
evenwicht, coördinatie, snelheid, …) 

 Sportweek rond balsporten (trefbal, tchoukbal, krachtbal en 
wackitball) 

 Basketbaltoernooi 

 Week rond voetbalvariaties 

 Week van het hart  

 Initiatie crossfit 

 Initiatie Insanity fitness 

LEUVEN CENTRAAL  

 Fitness 

 Cardio fitness 

 Sportkoer 

 Trainingen volleybal 
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 Trainingen voetbal 

 Looptrainingen 

 Externe ploegen volleybal 

 Externe ploegen voetbal 

 Petanque toernooi 

 Darts toernooi 

 Biljart toernooi 

 Fitball 

 Start-to-sport 

 Multisport 

 Crossfit 

 Yoga 

 Rugscholing 

 Start-to-fitness 

 Circus 

 Calisthenics 

 Cursus ‘Fitness en voeding’ 

 Bewegen op Verwijzing 

LEUVEN HULP  

 Buitenploegen (volleybal en voetbal) 

 Sportdag met tafeltennistoernooi en voetbalcompetitie 

 Fitness 

 Sportwandeling 

 Fitball, in samenwerking met Fitter & Fitter 

 Crossfit, in samenwerking met Fitter & Fitter 

 Circustechnieken 

 Cardio circuit, in samenwerking met Fitter & Fitter 

 Yoga 

MECHELEN  

De heropstart (uitbreiding) betekende dat we in het najaar van 2017 terug een volwaardig sportaanbod 

konden voorstellen. 

 Conditietraining 

 Fitness 
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 Spinning 

 Voetbal 

MERKSPLAS  

 Fitness 

 ‘Al sportend Nederlands leren’ 

 Deelname aan ‘Gezellig tafelen en bewegen’ 

 Voetbalactiviteiten voor zorgwerkingen 

 Bewegingsactiviteiten voor oudere gedetineerden 

 Sportief kinderbezoek 

 Yoga (veroordeelden en geïnterneerden) 

 Pronostiek Tour de France (gedetineerden en personeel) 

 Maand van de Valpreventie (foto) 

OUDENAARDE  

 Structureel aanbod: 

o Fitness 

o Tafeltennis 

o Demarrage (wielrennen op 
rollen) 

o Sport voor beklaagden 

 Projecten: 

o VTS-opleiding 

o Crossfit 

o Gezelschapsspelnamiddag 

o Buitenploegen 

o Zomerspelen 

o TTC Welfare (foto) 

o Sportief kinderbezoek 

RUISELEDE  

 Voetbaltraining (vaste lessenreeks) 

 Omnisport (vaste lessenreeks) 

 Halve marathon 

 Teambuilding A-team 

 Surfstage 
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 Crossfit 

 Yoga 

 Sportweek rond balsporten 

 Sportdag (innogames, pannavoetbal, trefbal en dodgeball) 

 Voetbaltoernooi met externen (is niet doorgegaan) 

 Volleybalmatch met externen (is niet doorgegaan) 

 Kick op sport (grootste springkasteel van Europa, hoogteparcours met defensie, survivalrun en 
vlottenrace) 

TURNHOUT  

 Fitness 

 Voetbal 

 Volleybal 

 Yoga 

 Pronostiek Tour de France voor gedetineerden en personeel 

 Tijdens de zomer konden er door personeelstekorten bij Justitie verschillende sessies volleybal en 
voetbal niet doorgaan. 

 Tafeltennis 

WORTEL  

 Fitness 

 Voetbal 

 Basketbal 

 Uni hockey 

 Sportief kinderbezoek 

 Pronostiek Tour de France voor gedetineerden en personeel 

 Wedstrijden tegen externe ploegen 

 Yoga 

 Tijdens de zomerperiode was er een alternatief aanbod voor fitness (omwille van de 
vakantieperiode en verlof van personeel). Dat alternatief aanbod kon echter verschillende dagen 
niet doorgaan, de reden daarvoor werd door justitie niet meegedeeld. 
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Cultuuraanbod per gevangenis 

ANTWERPEN  

 Samen lezen 

 Crea-aanbod: 

o Vormingplus Crea Cracks 

o KMSKA 

 Voorleesverhalen 

 Expressie: beeldend fysiek theater 

 Mijn verhaal 

 Digitaal bewerken van foto’s  

BEVEREN  

 Activiteitenmarkt waarop we alle groepsactiviteiten voorstelden aan de gedetineerden 

 Toonmoment Voorleesverhalen  

 Voorleesverhalen editie 2017 met toonmoment 

 Week van de Amateurkunsten 

 Buiten Beeld-filmfestival: geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen 

 Theaterworkshops ‘Leef je in, leef je uit’ 

 Slam Poetry- en hiphop-workshops 

 Beverse feesten 

 Wekelijks creatief atelier 

 Wekelijkse gitaarlessen 

 Maandelijks Filocafé 

 Vorming agressiebeheersing 

 Vorming/gespreksgroep ‘Vader zijn’ 

 Radio Cachot (foto) 

 Mijn verhaal 

BRUGGE  

In de gevangenis van Brugge is er al geruime tijd geen groepsaanbod mogelijk wegens syndicale onrust. 

Alle initiatieven van 2017 (creatief atelier, kooklessen, Samen lezen, theaterworkshop in samenwerking 

met Mus-e, radioproject, gitaarlessen, Voorleesverhalen, UM4P, …) moesten we afblazen. 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST: 
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BERKENDAEL  

 Optreden Filharmonie Mobiel 

SINT-GILLIS  

 Week van de poëzie: Poë6 

 Forumtheater radicalisering 

 Toneelworkshops ‘Vasthouden en loslaten - tegelijkertijd’ 

VORST 

 Heropening gevangenisbibliotheek 

DENDERMONDE  

 Message in a bottle 

 Wekelijks crea-atelier 

 Voorstelling ‘Huppeltrut en Machoman’ van Han Zinzen en Walter Broes 

 Lezing Saskia De Coster 

 Samen lezen 

 Lezing ‘Man zijn in deze tijd’ door Gert Govers van het ManKind Project 

 Cursus agressietraining met Jorèll Beyens 

 Lezing Rachida Lamrabet 

 Radio Cachot 

GENT  

 Wekelijks schilder- en tekenatelier 

 Wekelijks keramiekatelier 

 Wekelijks keramiekatelier voor 
geïnterneerden 

 Workshops ‘Borderline Books’ 

 Voorleesverhalen 

 Vorming ‘Omgaan met spanningen en 
conflicten’ 

 Samen lezen 

 Relaas (foto) 

 Expo keramiek 

 Buiten Beeld-films op intern dvd-kanaal 
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 Prison Talk 

 Workshop ‘maak je eigen verzorgingsproducten’ 

 Workshop creatief schrijven i.s.m. Bond Zonder Naam 

 Radio Cachot 

HASSELT  

 Buiten Beeld-filmfestival 

 Samen lezen 

 Voorleesverhalen, voor een gemengde groep van vrouwelijke en mannelijke gedetineerden 

 Animation Break 

 Muzikale workshops in samenwerking met hogeschool PXL, departement MUSIC: 

o Zang voor de vrouwenafdeling 

o Drum en percussie voor de drugsvrije afdeling 

 Bordspelen voor de drugsvrije afdeling 

 Kookworkshops voor de drugsvrije afdeling 

 Zomer-BBQ met dj voor de drugsvrije afdeling 

 Zomer-BBQ met dj voor de vrouwenafdeling 

 PLAY Festival 

 Persoonsgerichte vorming ‘Ik en mijn herstel’ voor de drugsvrije afdeling, in samenwerking met 
Katarsis vzw 

 Lezing van Bart Demytennaere in samenwerking met Vormingplus Limburg 

 Forumtheater radicalisering in samenwerking met De Vaartkapoen 

 Gitaarlessen voor de mannenafdeling en de drugsvrije afdeling 

 Maandelijks Actuacafé voor de drugsvrije afdeling, in samenwerking met Vormingplus Limburg 

 Maandelijks crea-atelier voor de drugsvrije afdeling, in samenwerking met Vormingplus Limburg 

 Tweewekelijkse workshop tekenen en schilderen voor de vrouwenafdeling, in samenwerking met 
Vormingplus Limburg 

HOOGSTRATEN  

 Creatief atelier 

 Buiten Beeld 

 Activiteiten van lokale KVLV-vrijwilligers 

 Workshops Landelijk Praktijkatelier KVLV 

 Gitaarles 

 Zelfstandig oefenmoment muziek 
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 Optreden Kamal Kharmach 

 Week van de Amateurkunsten 

 Workshops klei en houtskool door Freija Van Esbroeck 

 Mijn verhaal 

 Optreden PhilliBustas Plus 

 Optreden DAVINCIIE 

 Optreden de Nootoplossing 

 Toonmoment zangatelier 

 Optreden Jeroen Leenders 

 Radio Cachot 

IEPER  

 Wekelijks creatief atelier 

 Buiten Beeld-filmfestival 

 Voorleesverhalen 

 Voorstelling Theater Maelstrom (voor een gemengd publiek van vrije burgers en gedetineerden) 

 Multiculturele week: chocolade workshop, beatbox-workshop, origami workshop … 

 Samen lezen 

 Livingroomconcert in bezoekzaal met bezoekers 

 Creaweek 

 Creatieve workshops (rond Moederdag, Valentijn, Vaderdag) 

 Creatieve workshops in het kader van een geschenkenbeurs (t.v.v. het goede doel: gevangenis in 
Malawi) 

 Dinnerdate 

 Bib XL (graphic novel) 

LEUVEN CENTRAAL  

 Kaffee Detinee, in samenwerking met Vormingplus 

 Toneelopvoeringen voor gedetineerden, personeel en familieleden 

 Docville-filmfestival 

 Jail TV 

 Toonmomenten zangatelier 

 Open begeleiding van individuele kunstenaars 



 
Voortgangsrapport 2017-2018 
De Rode Antraciet vzw   77 

 

 Utopia, tussen daad en droom 

o Tentoonstelling OPEK + 
randprogramma 

o Samenzangatelier in 
samenwerking met De Munt en 
Donia Surowic 

o Vertoning en bespreking film 
‘The making of Justice’ 

 Rope-project, in samenwerking met Ief 
Spincemaille 

 Wekelijks teken- en schilderatelier 

 Mozaïekproject (foto) 

 Lessen Turkse gitaar 

 Bandcoaching 

 Muziekoptreden La Trimar tijdens proclamatie 

 Summerbreak muziekoptredens Rag and Bone 

 Dansoptreden Grafted Duet 

 Optreden Neveneffecten: Jelle De Beule, Jonas Geirnaert, Koen De Poortere en enkele leden van 
de improvisatieliga 

 Muziekoptreden Stoomboot (Niels Boutsen), singer-songwriter, Nederlandstalig 

 Leuven got talent: free podium 

 Radio Cachot 

 Kaffee Detinee: rondleiding, gesprekken burgers-gedetineerden & personeel 

 Herstelweek i.s.m. Vormingplus Oost-Brabant met o.a. filmbespreking 'Wild Tales' met externen, 
getuigenissen en panel, in het kader van Leuven Restorative Justice 

 Live uitzending Radio 1 Hautekiet, met interviews en muziek van gedetineerden 

 Forumtheater radicalisering 

 LUCA, (Let yourself ) FALL virtuele rondleiding kunstenparcours Keizerberg, kunstenaar Sarah 
De vos 

 Pati Pati, internationaal studentenkoor, kerstliederen 

 Sahim Omar Kalifa, cineast, presentatie en nabespreking van zijn kortfilms (actuabib) 

LEUVEN HULP  

 Gitaarlessen  

 Workshops Georgisch zingen  

 Zangatelier 

 Gespreksgroep Kaffee Detinee 
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 Kaffee Detinee 

 Groepsonthaal 

 Projectweek ‘Vormingplus neemt de gevangenis over’: 

o Chinese kalligrafie 

o Lachyoga 

o Speelgoed maken 

o Figuurtekenen 

o Portrettekenen 

o Zentangle 

o Soulcards 

 Utopia, tussen daad en droom 
(foto) 

 M-idzomer breekt uit 

 Workshops M-idzomer breekt uit: 

o Crea: schilderen op 
houten panelen 

o Hiphop 

o Poetry Slam 

 Logo ontwerp 

 Opkroppen of ontploffen 

 Leuven Herstelgericht stad: crea 

 Leuven Herstelgerichte stad: Kaffee Detinee 

 Leuven Herstelgerichte stad: film 

 Tekenatelier 

 Crea Kerst 

MECHELEN  

 Hotel Prison 

 Crea-atelier 

 Rondom Prison 

 Vaders lezen voor 

 Behoeftebevraging op proclamatie Onderwijs 

 Georgisch zingen 

 Eindejaarsactiviteit 

 Warmste week: gedetineerden maakten wenskaarten 
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MERKSPLAS  

 Buiten Beeld-filmfestival 

 Behind the Scenes-filmfestival 

 Muziekworkshops: 

o Hiphop 

o Percussie 

o Muziekluistermomenten 

 Crea-workshops 

 Lezing Jan De Cock: Hotel Pardon 

 Culinaire werkwinkel: mocktails 
maken  (foto)  

 ELW - Kom ontspannen en laat je 
stress los 

 Theaterworkshops: 

o Het Gevolg 

o UM4P 

OUDENAARDE  

 Wekelijks atelier Mixed Media 

 Café Prison met Jan De Cock 

 Workshop creatief schrijven 

 Artistiek project ‘Klein Gebaar’ 

 Brainstormgroep Cultuur 

 Animation Break, in samenwerking met Oudwijzer vzw 

 Radio Cachot 

 Voorleesverhalen 

 Expo Klein Gebaar 

RUISELEDE  

 Sport en film op groot scherm 

 Activiteitenteam 

 Workshop ‘Gezond koken’ 

 Workshop graffiti 

 Workshop capoeira 

 Crea-workshop 
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 Quiz 

 Parlé Détiné 

 Buiten Beeld-filmfestival 

 Opleiding dialoogbegeleider 

 Voorleesverhalen 

 Radio Cachot 

TURNHOUT 

 Voorstelling ‘Huppeltrut en Machoman’ van Han Zinzen en Walter Broes 

 Buiten Beeld-filmfestival 

 Samen lezen 

 Het geplande concert van de ‘Antwerp Symphony Orchestra’ werd een week voordien uit 
veiligheidsoverwegingen afgeblazen door de gevangenisdirectie  

 Het museum komt naar je toe/Mijn verhaal  

 Voorleesverhalen 

 Radio Cachot 

 Lezing ‘Man zijn in deze tijd’ door Gert Govers van het ManKind Project 

WORTEL  

 Buiten Beeld-filmfestival 

 Zelfstandig oefenmoment muziek 

 Crea-workshops Wisper 

 Voorstelling ‘Huppeltrut en Machoman’ van 
Han Zinzen en Walter Broes 

 Optreden Kamal Kharmach (foto) 

 Week van de Amateurkunsten 

 Lezing ‘Religieus Vasten’ 

 Optreden PhilliBustas Plus 

 Cursus stressreductie 

 Percussieworkshop 

 Workshop Mocktails maken 

 Optreden Jeroen Leenders 

 Radio Cachot 
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Strategische doelstelling 4  

De Rode Antraciet vzw ondersteunt het beleid van de Vlaamse overheid voor de Hulp- en 

Dienstverlening aan gedetineerden en voert het mee uit. 

OD 4.1. De Rode Antraciet vzw participeert constructief aan het overleg op Vlaams niveau inzake 

de Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden. 

4.1.1. De Rode Antraciet vzw neemt in 2017 constructief deel aan de vergaderingen van de Gemengde 

Commissie, aan de voorbereiding van de agendapunten en het aanbrengen van eigen, gedocumenteerde en 

voorbereide agendapunten. 

Realisaties 2017 

De Rode Antraciet vzw participeerde in 2017 steeds constructief aan alle werkzaamheden van de 

Gemengde Commissie voor de Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden. We bereidden de 

agendapunten steeds intern voor, deden het nodige ‘huiswerk’ en brachten ook eigen agendapunten aan. 

De voorbereiding gebeurde steeds met directie en/of coördinatoren. Beleidsmatige keuzes legden we - 

waar nodig - voor aan onze Raad van Bestuur.  

Evaluatie 

De werkzaamheden van de Gemengde Commissie zijn tijdsintensief (voor een kleine organisatie zoals De 

Rode Antraciet vzw) maar zinvol.  

Planning 2018 

In 2018 participeren we constructief aan alle werkzaamheden van de Gemengde Commissie. De 

tussentijdse evaluatie van het Strategisch Plan (2015-2020) zal daarin een belangrijke focus zijn. 

4.1.2. De Rode Antraciet vzw neemt in 2017 constructief deel aan de werkzaamheden van de 

Voorbereidende Werkgroep van de Gemengde Commissie. 

Realisaties 2017 

De Rode Antraciet vzw participeerde in 2017 steeds constructief aan alle werkzaamheden van de 

Voorbereidende Werkgroep van de Gemengde Commissie voor de Hulp- en Dienstverlening aan 

gedetineerden. We bereidden de agendapunten steeds intern voor, deden het nodige ‘huiswerk’ en 

brachten ook eigen agendapunten aan.  

Evaluatie 

De Voorbereidende Werkgroep van de Gemengde Commissie is de goede plaats om de brug te maken 

tussen beleid en werkvloer. De agenda en relevante besluiten bespreken we steeds met de coördinatoren 

zodat we het Vlaams beleid mee kunnen voeden vanuit de lokale realiteit. Waar zinvol, informeren en/of 

consulteren we onze Raad van Bestuur. 
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Planning 2018 

Ook in 2018 participeert De Rode Antraciet vzw steeds constructief aan alle werkzaamheden van de 

Voorbereidende Werkgroep van de Gemengde Commissie. Het blijft de belangrijkste plaats om 

overkoepelende uitdagingen - over de domeinen van de Hulp- en Dienstverlening heen - te bespreken en 

af te stemmen. 

4.1.3. De Rode Antraciet vzw neemt in 2017 deel aan de permanente werkgroepen (zoals WEVO). 

Realisaties 2017 

De Rode Antraciet vzw nam tijdens 2017 via de stafmedewerker deel aan de werkgroepen van de WEVO. 

Onze inbreng concentreerde zich dit jaar op de organisatie van de introductie tweedaagse, de uitwerking 

van verschillende nieuwe opleidingen en de bestaande opleidingen. Binnen het overleg bekeken we samen 

met de andere leden mogelijke nieuwe opleidingen en de toekomst van de WEVO als werkgroep.  

Evaluatie 

Voor de permanente werkgroepen vaardigen we collega’s af met de passende competenties, waarbij de 

werkgroepen aansluiten bij hun takenpakket. 

Hoewel tijdsintensief, leveren we een gewaardeerde bijdrage aan de werkzaamheden van de WEVO zoals 

de studiedagen en de introductiedagen voor nieuwe medewerkers in de Hulp- en Dienstverlening aan 

gedetineerden. 

Planning 2018 

We blijven ons engageren binnen de WEVO. Vanaf 2018 zal - wegens interne taakverschuivingen - een 

cultuurfunctionaris, met ervaring in vormingswerk, namens De Rode Antraciet vzw in de WEVO zetelen.  

4.1.4. De Rode Antraciet vzw neemt in 2017 deel aan de ad-hoc werkgroepen (zoals GOS 2.0) die 

voortkomen uit de werkzaamheden van de Gemengde Commissie. 

Realisaties 2017 

Vanuit de Rode Antraciet vzw was er een vertegenwoordiging (sportfunctionaris Antwerpen) in de ad-hoc 

werkgroep GOS 2.0. De voorbije maanden bekeek deze werkgroep welke “need/nice to use” er allemaal 

geïnventariseerd konden worden om een nieuw systeem te ontwikkelen. De oplijsting werd doorgestuurd 

naar de verschillende gevangenissen zodat zij lokaal konden bekijken wat voor hen noodzakelijk is. De 

Gemengde Commissie gaf principieel akkoord voor de verdere ontwikkeling van het nieuwe systeem mits 

inachtneming van de toets met de privacy commissie en het uit te werken Besluit Vlaamse Regering over 

de gegevensdeling. 

Evaluatie 

Voor de werkgroepen is het vaak zinvol om lokale collega’s af te vaardigen, zo behouden we de link met 

de lokale context. 
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De werkzaamheden van het nieuwe registratiesysteem volgen we loyaal mee op, rekening houdend met 

het evenwicht tussen de opdrachten binnen onze beheersovereenkomst en deze van het decreet op de 

Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden. 

Planning 2018 

Voor het nieuwe activiteitensysteem is een testfase voorzien in 2018. Vanuit onze constructieve 

betrokkenheid vaardigen wij een collega af voor deze testfase. Ook de werkzaamheden van de werkgroep 

blijven we volgen. 

4.1.5. De Rode Antraciet vzw informeert de actoren van de Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden 

(Overleg met Justitie, inbreng Bovenlokale werkgroep, actoren Vlaamse gemeenschap) over belangrijke 

elementen van haar werking.  

Realisaties 2017 

Zowel op lokaal als op bovenlokaal vlak informeerden we de Vlaamse actoren en Justitie over belangrijke 

zaken in onze werking, zoals de definitieve verankering van alle cultuurcollega’s, de verhoogde inzet naar 

30% sportfunctionaris en 30% cultuurfunctionaris per gevangenis, de situatie van ‘Slachtoffer in Beeld - in 

detentie’, de nieuwe verdeling van de afvaardiging in de lokale beleidsteams, … 

Evaluatie 

Eenduidige communicatie naar alle actoren zorgt voor transparantie.  

Hoewel we zelf geen zitting hebben in de bovenlokale werkgroep (overleg Justitie - Vlaamse 

Gemeenschap) agenderen we onze punten via de Gemengde Commissie.  

Planning 2018 

Op lokaal en bovenlokaal vlak informeren we in 2018 steeds alle relevante actoren over belangrijke 

elementen in onze werking. 

4.1.6. De Rode Antraciet vzw is constructief aanwezig op ander overleg op Vlaams niveau met relevantie 

voor de Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden. 

Realisaties 2017 

We participeerden constructief aan de vergaderingen en werkzaamheden van het overleg rond 

gegevensdeling en -verwerking (in het kader van het uit te werken Besluit Vlaamse Regering 

gegevensdeling). 

Evaluatie 

Hoewel we - gegeven ons groepsaanbod - zelf geen individuele gegevens delen, vinden we het belangrijk 

om mee te werken aan besluitvorming voor de hele Hulp- en Dienstverlening. 

Planning 2018 
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We volgen in 2018 de werkzaamheden voor het Besluit Vlaamse Regering - in het kader van de 

gegevensdeling - verder op. 

OD 4.2. De Rode Antraciet vzw participeert constructief aan het lokaal overleg inzake de Hulp- en 

Dienstverlening aan gedetineerden. 

4.2.1. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw nemen in 2017 deel aan de lokale (decretale) 

overlegorganen zoals beleidsteam en coördinatieteam.  

Realisaties 2017 

Alle functionarissen namen deel aan de (decretale) lokale overlegorganen, zoals het beleidsteam en het 

coördinatieteam. We maakten hierover transparante en gelijke afspraken met alle gevangenissen. 

Daarnaast participeerden onze collega’s aan de lokale werkgroepen sport en/of cultuur, de werkgroep 

activiteiten, werkgroepen rond het groepsaanbod…op basis van de agenda en de tijdsinzet. 

Evaluatie 

Binnen het tewerkstellingspercentage van 30 % cultuur en 30 % sport per gevangenis participeren we 

zoveel als mogelijk aan de lokale overlegorganen. Vanuit de ambassadeursgedachte vaardigen we 1 collega 

af voor het beleidsteam, die dan beide domeinen sport en cultuur behartigt. We maken hiertoe de nodige 

onderlinge afspraken. Dit systeem is transparant en werkt goed. 

Planning 2018 

We blijven in 2018 dezelfde afspraken volgen en maken nieuwe afspraken bij (tijdelijke of definitieve) 

personeelswissels. 

4.2.2. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw hebben in alle Vlaamse en Brusselse gevangenissen 

een inbreng in de opmaak, uitvoering of evaluatie van de lokale actieplannen en garanderen daarbinnen de 

aandacht voor cultuur en/of sport. De Rode Antraciet vzw vertaalt zo mee haar algemeen cultuur- en 

sportplan naar de lokale context. 

Realisaties 2017 

Alle lokale collega’s functionarissen hadden een inbreng - via het beleidsteam en/of coördinatieteam 

(decretale overlegorganen) - in de opmaak, uitvoering of evaluatie van de lokale actieplannen en 

garandeerden daarbinnen de aandacht voor cultuur en/of sport en onze prioriteiten zoals participatie 

van gedetineerden. 

Naast de opmaak en uitvoering waren ze zo ook mee betrokken op en verantwoordelijk voor de evaluatie 

en eventuele bijsturing van de actieplannen. 

In heel wat gevangenissen werkte men met jaarlijkse planningsdagen. 

Evaluatie 

Via deze weg garanderen we de aandacht voor cultuur en sport in elke gevangenis. 

Planning 2018 
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Ook in 2018 garanderen we via deze werkwijze de continue focus op sport en cultuur in elke gevangenis. 

4.2.3. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw hebben een belangrijke rol in de lokale werkgroepen 

waar cultuur en/of sport op de agenda staan. De functionarissen ijveren ervoor dat elke gevangenis een 

overleg heeft waar cultuur en/of sport aan de orde zijn. 

Realisaties 2017 

De werkgroepen waar sport en/of cultuur op de agenda staan zijn vaak tweeërlei in de gevangenissen. 

Enerzijds de meer beleidsmatige, waar de algemene planning op de agenda staat. Anderzijds het meer 

praktische overleg voor de concrete organisatie van de activiteiten. In sommige gevangenissen zijn er 

ook nog aparte werkgroepen rond het groepsaanbod of werkgroepen waar onze thema’s ook aan bod 

komen, zoals de werkgroep gezondheid. Afstemming met de partners van de Vlaamse Gemeenschap is 

telkens aan de orde. Er is vaak ook een delegatie vanuit justitie, wat een meerwaarde betekent. In sommige 

gevangenissen zijn er geen aparte werkgroepen voor cultuur en/of sport, maar is er ander overleg 

waarbinnen sport en/of cultuur aan bod kunnen komen of zijn er voldoende afspraken om ons aanbod 

op te volgen zonder formeel overleg.  

Evaluatie 

Het blijft zinvol om, vanuit onze verankering in de gevangenissen, greep te houden op de agendering van 

cultuur en sport, zo blijven we deze domeinen correct beheren. Daar waar geen formeel overleg bestaat, 

blijven we sport en cultuur wel steeds agenderen. 

Planning 2018 

We blijven in 2018, binnen ons tewerkstellingspercentage, op lokaal niveau de vinger aan de pols houden 

voor cultuur en sport. 

OD 4.3. De Rode Antraciet vzw ondersteunt de uitvoering van het Decreet betreffende de 

organisatie van de Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden en het Strategisch Plan (2015- 2020) 

voor de Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden. 

4.3.1. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw zijn verantwoordelijk voor de registratie op 

activiteitenniveau van hun cultuur- en sportaanbod.  

Realisaties 2017 

Alle functionarissen registreerden op activiteitenniveau de activiteiten van het groepsaanbod cultuur en/of 

sport voor hun gevangenissen. 

Evaluatie 

Voor een organisatie als De Rode Antraciet vzw, met een werking in alle Vlaamse en Brusselse 

gevangenissen en met collega’s die tewerkgesteld zijn in meerdere gevangenissen, is gelijkheid in afspraken 

voor de registratie van gegevens noodzakelijk.  

Planning 2018 
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De Rode Antraciet vzw blijft in 2018 registreren op activiteitenniveau.  

We blijven ook geëngageerd binnen het nieuw activiteitensysteem (dat wellicht start in 2018) zowel via 

onze bijdrage aan de werkgroep als bij de uittestfase (zie 4.1.4.).  

4.3.2. De Rode Antraciet vzw is betrokken bij de opmaak van het nieuwe registratiesysteem (GOS 2.0). 

Realisaties 2017 

Zie 4.1.4. Het nieuwe systeem is een activiteitensysteem, dus met een beperktere doelstelling dan een 

registratiesysteem. 

Evaluatie 

Een nieuw, haalbaar en realistisch registratiesysteem met het oog op het organiseren van activiteiten is 

zinvol. 

Registreren op deelnemersniveau is niet haalbaar binnen onze tewerkstellingspercentages.  

Het is ook niet zinvol in functie van verantwoording van de besteding van de middelen naar de overheid 

en de samenleving.  

Registreren of we “doen wat we moeten doen” is wel zinvol, daartoe startten we sinds begin 2017 met ons 

eigen kennisopbouwsysteem WEL-DRA (zie 5.4.). 

Planning 2018 

We blijven geëngageerd binnen het nieuw activiteitensysteem (dat wellicht start in 2018) zowel via onze 

bijdrage aan de werkgroep als bij de uittestfase (zie 4.1.4.). De afstemming met de nieuwe regelgeving 

betreffende privacy en het op te maken Besluit Vlaamse Regelgeving op het gebied van gegevensdeling is 

cruciaal. 

4.3.3. De Rode Antraciet vzw is constructief betrokken bij de verdere uitwerking van de opdrachten 

vanuit het Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden (zoals bijvoorbeeld het verder 

mee uitwerken van het communicatiebeleid binnen de Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden; zie 

ook OD 5.1). 

Realisaties 2017 

De Rode Antraciet vzw toonde haar realisaties betreffende communicatie (zie 5.1.) aan de andere partners 

in de Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden en bood haar expertise aan in het verder uitwerken van 

een Vlaams communicatiebeleid. De Gemengde Commissie besliste om (voorlopig) geen eigen Vlaams 

communicatiebeleid betreffende de Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden uit te werken. De 

Voorbereidende Werkgroep van de Gemengde Commissie evalueerde in het najaar wel alle doelstellingen 

van het Strategisch Plan vanuit communicatie-opzicht. 

Evaluatie 

Vanuit De Rode Antraciet vzw blijven we de andere partners in de Hulp- en Dienstverlening overtuigen 

dat een communicatiebeleid (algemeen) en mediabeleid (in het bijzonder) zinvol is, mede in functie van 

het creëren van draagvlak en de responsabilisering van de samenleving ten aanzien van gedetineerden (zie 
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ook SD 3). Bij de opmaak van een nieuw Strategisch Plan (na 2020) zal het communicatiebeleid wel een 

wezenlijk onderdeel vormen, zo besliste de Gemengde Commissie. 

Planning 2018 

De Rode Antraciet vzw blijft in 2018 zelf proactief inzetten op communicatie rond de Hulp- en 

Dienstverlening aan gedetineerden.  

Binnen de evaluatie van het lopend Strategisch Plan (voorjaar 2018 afgerond) blijven we het 

communicatieluik opvolgen en pleiten voor een bredere inzet op (interne en externe) communicatie. 

4.3.4. De Rode Antraciet vzw is verantwoordelijk voor de operationalisering van de domeinspecifieke 

opties 14 (zie OD 4.5) en 15 (zie OD 4.6) van het Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan 

gedetineerden. 

Realisaties 2017 

De Rode Antraciet vzw realiseerde en volgde nauwlettend alle werkzaamheden op in functie van de 

Strategische Doelstellingen 14 (participatie) en 15 (responsabilisering) binnen het Strategisch Plan Hulp- 

en Dienstverlening. Uit de evaluatie binnen de Voorbereidende Werkgroep en de Gemengde Commissie 

van het najaar bleek dat alles volgens plan (zowel qua inhoud als qua timing) verloopt. Voor de 

concretisering: zie 4.5. en 4.6.   

Evaluatie 

De Rode Antraciet vzw is tevreden met de keuze en verdere uitwerking van deze doelstellingen binnen het 

Strategisch Plan. Ze liggen trouwens helemaal in de lijn van onze beheersovereenkomst.  

Planning 2018 

Binnen de lopende evaluatie van het huidig Strategisch Plan blijven we deze doelstellingen strikt opvolgen, 

via o.a. de bijdrage aan het tussentijds evaluatierapport voor de Vlaamse regering en de besprekingen op 

de Gemengde Commissie.  

4.3.5. De Rode Antraciet vzw levert een constructieve bijdrage aan de werking van Klasbak (o.a. in het 

kader van focus op integraal werken, zie OD 1.4). 

Realisaties 2017 

De vzw Klasbak is een netwerk voor educatie in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel. Zowel 

organisaties als personen kunnen lid worden. De Rode Antraciet vzw maakt deel uit van de Raad van 

Bestuur van vzw Klasbak. De stafmedewerker was aanwezig bij de vergaderingen en betrokken bij elke 

stap van de ontwikkeling van de nieuwe vzw. In 2017 lag de focus vooral op de ontwikkeling van het 

beleidsplan en de aanwerving van een projectverantwoordelijke voor de opstart.  

Evaluatie 

Educatie in de breedste zin, zowel formeel als informeel en afgestemd op elkaar, is de grootste 

meerwaarde van vzw Klasbak. Deze manier van werken moet ervoor zorgen dat de werking van De Rode 
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Antraciet vzw - met vooral activiteiten op het gebied van informele educatie - naadloos kan aansluiten bij 

het formele onderwijs. Andersom geldt dit natuurlijk ook. 

Planning 2018 

In 2018 zal De Rode Antraciet vzw constructief blijven bijdragen aan de ontwikkeling van de vzw 

Klasbak. Gegeven interne taakverschuivingen zal de inhoudelijk directeur de werkzaamheden van Klasbak 

in de toekomst opvolgen. 

OD 4.4. De Rode Antraciet vzw werkt mee aan de uitvoering van het actieplan ‘Aanpak van 

radicalisering binnen de Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden’. 

4.4.1. De Rode Antraciet vzw engageert zich in het actieplan ‘Aanpak van radicalisering binnen de Hulp- 

en Dienstverlening’, zoals opgemaakt in mei 2016. De Rode Antraciet vzw communiceert elke 

operationalisering van dit actieplan transparant naar haar medewerkers.  

Realisaties 2017 

De Rode Antraciet vzw was ook in 2017 betrokken in het ‘actieplan radicalisering’. We communiceerden 

elke stap naar onze medewerkers via toelichting op de teamdagen of werkgroepen en via gerichte mailings. 

Evaluatie 

De aanpak van radicalisering in de gevangenissen is met de aanstelling van de consulenten radicalisering 

gericht op een meer individueel traject voor geradicaliseerde gedetineerden. De mogelijke plaats van ons 

groepsaanbod cultuur en sport was onduidelijk en bijgevolg konden we ook weinig communiceren naar 

onze medewerkers. De Gemengde Commissie evalueerde deze doelstelling binnen het Strategisch Plan in 

het najaar van 2017 en besliste om een en ander bij te sturen: verduidelijken  van de rol van de andere 

actoren die actief zijn in het groepsaanbod, meer betrokkenheid van en communicatie naar de partners 

van de Hulp- en Diensteverlening, expertisedeling, ondersteuning van alle medewerkers op de werkvloer. 

Planning 2018 

We zullen constructief onze bijdrage leveren en communiceren op basis van deze bijsturing. 

4.4.2. De Rode Antraciet vzw verhoogt de expertise inzake radicalisering van haar medewerkers via 

interne en externe vormingen. We voorzien in 2017 minstens 1 specifieke en interne vorming voor 

medewerkers (en bestuurders) rond radicalisering. 

Realisaties 2017 

De Rode Antraciet vzw organiseerde in maart een gezamenlijke (voor medewerkers en leden van de 

Algemene Vergadering) vorming over de aanpak van radicalisering in de gevangenissen. 

Op de teamdag van juni besteedden we ruim aandacht aan de thematiek, o.a. via het delen van expertise 

vanuit VTOL. 

Op onze Cloud groepeerden we alle relevante informatie over radicalisering voor onze medewerkers. 

Evaluatie 
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Voor onze medewerkers zijn richtlijnen in de aanpak van concrete problemen op de werkvloer belangrijk. 

Het blijft een uitdaging om daarin onze weg te vinden. 

Planning 2018 

Wanneer er meer duidelijkheid is over onze (groepsaanbod) inbreng in de aanpak van radicalisering, 

kunnen we gepaste initiatieven nemen voor het verhogen van de expertise van onze medewerkers. 

4.4.3. De medewerkers van De Rode Antraciet vzw zijn betrokken bij de bespreking van het thema 

radicalisering op lokale fora zoals de beleidsteams. De Rode Antraciet vzw stelt in 2017 voor haar 

medewerkers een kader op waarbinnen cultuur- en/of sportaanbod voor geradicaliseerden kan 

plaatsvinden. 

Realisaties 2017 

De Rode Antraciet vzw stelde voor de medewerkers een kader op waarbinnen cultuur en/of sport kan 

plaatsvinden voor geradicaliseerden: het moet gaan om cultuur- of sportaanbod (waarvoor we 

gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid), om groepsaanbod (conform onze missie en onze 

beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid) en grotendeels met Nederlands als voertaal.  

Gegeven de vele uitdagingen voor onze functionarissen (met een tewerkstellingspercentage van slechts 

30% per gevangenis) kiezen we bij voorkeur voor een aanbod dat bestaat en/of al in een andere 

gevangenisafdeling is toegeleid door onze functionarissen. We bekijken dat graag lokaal samen en in 

overleg (met beleidsteam, werkgroep, ...). 

In alle gevangenissen zijn we - in de mate van het mogelijke - aanwezig via het beleidsteam of het 

coördinatieteam, wanneer radicalisering op de agenda staat. 

In Hasselt is er de afdeling DE: RAD-EX waar gemiddeld 9 gedetineerden verblijven. De sport- en 

cultuurfunctionaris is hierop via het beleidsteam betrokken. Op dit moment is er een beperkt sportaanbod 

(fitness) voor deze afdeling. Samen met de gevangenisdirectie verkenden we de mogelijkheden qua 

groepsaanbod.  

In de gevangenis van Antwerpen bekeken we hoe we deze gedetineerden konden laten sporten. Voor hen 

ontwikkelden we een beperkt individueel sportaanbod dat justitie grotendeels opvolgde, de 

sportfunctionaris volgde wel - in overleg - het verloop van dit aanbod. 

In de gevangenissen van Sint-Gillis, Hasselt en Leuven Centraal organiseerden we het Forumtheater rond 

radicalisering. Dit is een initiatief van een groep Molenbeekse vrouwen in samenwerking met de 

Vaartkapoen en Vormingplus Citizenne. Via de methodiek van forumtheater brachten deze vrouwen een 

gesprek op gang met de gedetineerden over radicalisering, identiteit en racisme. 

Evaluatie 

Het was niet vanzelfsprekend om dit forumtheater binnen de gevangenissen in te plannen. Voor veel 

gevangenissen is het al niet evident om theater in te plannen omwille van beperkte infrastructuur, 

maximum aantal deelnemers voor activiteiten wordt omwille van veiligheid vaak beperkt… Ook het 

thema ‘radicalisering’ schrikt sommige gevangenissen af. Daarom wordt bewust gekozen om de klemtoon 

te leggen op de Molenbeekse vrouwen die hun verhaal vertellen. 
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De voorstellingen waren inhoudelijk wel geslaagd. Aanwezige gedetineerden toonden veel respect voor ‘de 

spelers’ en er werd op een respectvolle manier in gesprek gegaan met elkaar over radicalisering, 

identiteit…Organisatorisch waren er wel veel problemen. Het gezelschap bestaat vooral uit vrijwilligers. 

Daardoor is het moeilijk om duidelijke afspraken te maken rond data van voorstellingen. Ook bepaalde 

afspraken werden niet altijd strikt opgevolgd zodat de concrete uitwerking onder druk kwam te staan. 

 

Een groepsaanbod voorzien in de DE: RAD-EX afdeling was niet mogelijk. Het regime van deze afdeling 

laat dit niet toe. 

Planning 2018 

Er is zeker bereidheid om ook in 2018 voorstellingen van het Forumtheater in te plannen in een 

gevangenis. Organisatorisch moeten dan wel nieuwe duidelijke afspraken gemaakt worden zodat de 

voorstellingen vlot kunnen verlopen.  

In Leuven Centraal is een opvolgsessie van dit Forumtheater gepland. 

 

In Hasselt bekijken we samen met de lokale directie welk groepsaanbod mogelijk is voor de DE: RAD-

EX afdeling. 

4.4.4. De Rode Antraciet vzw participeert aan relevante bovenlokale en lokale samenwerking (met 

diensten met expertise, met DG EPI en met de partners binnen de Hulp- en Dienstverlening) inzake 

radicalisering. 

Realisaties 2017 

In de gevangenis van Hasselt, met de DE: RAD-EX afdeling, volgde het beleidsteam mee dit thema op. 

Onze functionaris nam daar constructief aan deel en was steeds in overleg met de collega’s van justitie. 

Op bovenlokaal niveau was er geen overleg waarop wij uitgenodigd waren. 

Evaluatie 

De onduidelijkheid over onze inbreng met groepsactiviteiten maakte het niet gemakkelijk om een 

mogelijke inbreng af te lijnen op bovenlokaal niveau. 

Planning 2018 

Op lokaal niveau blijven we dezelfde lijn aanhouden. 

Indien er op bovenlokaal niveau overleg komt waarop wij uitgenodigd zijn en een passende bijdrage 

kunnen leveren, participeren we constructief. 

OD 4.5. De Rode Antraciet vzw is trekker binnen het Strategisch Plan (2015-2020) voor de 

doelstelling rond participatie. 

4.5.1. In maart 2017 dient De Rode Antraciet vzw een Europees project rond participatie in, samen met 

de Vrije Universiteit Brussel (zie 5.5.2). 

Realisaties 2017 
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In juli 2017 ontving de Rode Antraciet vzw de goedkeuring voor het Europese project ‘Prisoners’ Active 

Citizenship’ PAC (zie 5.5.2). 

Evaluatie 

De samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel afdeling Agogiek leidde uiteindelijk tot de goedkeuring 

van het project. Beide partijen slaagden bij de opmaak van het project er in om een mooi evenwicht te 

creëren tussen onderzoek en functionaliteit. Een samenwerking die bij volgende projecten, nationaal of 

internationaal, zeker voor herhaling vatbaar is. 

Planning 2018 

We plannen de verdere uitwerking van ‘Prisoners’ Active Citizenship’ en werken op nationaal niveau 

verder samen rond het thema participatie. 

4.5.2. Indien dit project niet wordt goedgekeurd, zal De Rode Antraciet vzw toch blijvend samenwerken 

met de Vrije Universiteit Brussel rond dat thema op nationaal niveau. 

Realisaties 2017 

De Rode Antraciet vzw werkte zowel op internationaal als op nationaal vlak samen met de Vrije 

Universiteit Brussel (VUB) rond het thema ‘participatie’. Dit vertaalde zich in de opzet van ‘good 

practices’ binnen de gevangenismuren, de uitwisseling van bevindingen en onderzoek en de samenwerking 

met studenten van de VUB.  

Evaluatie 

De samenwerking op nationaal vlak vormde de katalysator voor het Europese project ‘Prisoners’ Active 

Citizenship’. 

Planning 2018 

Onderzoek en verschillende experimenten (learning areas) die deel uitmaken van ‘Prisoners’ Active 

Citizenship’ vinden in 2018 plaats in verschillende gevangenissen in Vlaanderen en Brussel. 

4.5.3. In 2017 start De Rode Antraciet vzw met de voorbereidingen van een inspiratie- en studiedag rond 

het thema participatie (gepland in 2018). 

Realisaties 2017 

De inspiratie- en studiedag rond het thema participatie verschuiven we naar het najaar van 2019. We 

koppelen deze aan het Europese project PAC (zie 5.5.2.). De studiedag zal de finale van het Europese 

project betekenen. 

Evaluatie 

Gegeven de timing en aanpak van het PAC project is de verschuiving naar 2019 aangewezen. We blijven 

daarbij binnen de timing van het Strategisch Plan. 

Planning 2018 
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De planning voor de inspiratie- en studiedag starten we op in 2018. 

4.5.4. In 2017 onderzoeken twee thesisstudenten van de Vrije Universiteit Brussel de resultaten van een 

bevraging rond participatievormen, uitgevoerd door De Rode Antraciet vzw in alle Vlaamse en Brusselse 

gevangenissen. 

Realisaties 2017 

De analyse van de resultaten van de bevraging rond participatievormen maakte deel uit van het thesiswerk 

van twee studenten van de Vrije Universiteit Brussel. De studenten voltooiden de analyse in het najaar van 

2017. De resultaten van de analyse werden in oktober/november van 2017 voorgelegd. 

Evaluatie 

Een goede samenwerking die leidde tot verschillende nieuwe inzichten in participatie van gedetineerden. 

De Rode Antraciet vzw zal de analyse van de resultaten gebruiken bij de ontwikkeling van ‘good practices’ 

in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen. 

Planning 2018 

Een verdere samenwerking met studenten van de Vrije Universiteit Brussel is voorzien binnen het 

Europese project ‘Prisoners’ Active Citizenship’. De analyse van de resultaten zal tevens verwerkt worden 

binnen hetzelfde Europese project (zie 5.5.2.).  

4.5.5. Waar mogelijk verhoogt De Rode Antraciet vzw binnen de eigen werking de participatie van 

gedetineerden aan de uitbouw, bekendmaking, ondersteuning en organisatie van het cultuur- en 

sportaanbod in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen (zie ook OD 2.2). 

Realisaties 2017 

De Rode Antraciet vzw blijft mee investeren in de werking van het A-team in de gevangenis van 

Ruiselede. Het A-team ondersteunt immers op vele vlakken het sport- en cultuuraanbod binnen de 

gevangenis. 

Een medewerker van De Rode Antraciet vzw nam actief deel aan de werkgroep ‘Participatie’ binnen de 

gevangenis Gent. Deze werkgroep denkt na over verschillende voorstellen rond participatie (vanuit het 

Participatie-onderzoek in 2016) en hoe die verder te implementeren. 

In Mechelen heeft de cultuurfunctionaris tijdens de proclamatie in januari groepjes gedetineerden 

bevraagd over hun wensen en behoeften qua groepsaanbod cultuur. Sinds juli 2017 is er maandelijks 

participatie-overleg met de bibliotheek-fatikken in verband met het cultuuraanbod en de concretisering 

ervan. Uit de bevraging en gesprekken met de bibliotheek-fatikken ontstond het crea-atelier. De fatikken 

in Mechelen werkten mee aan de promotie van cultuuractiviteiten (het tekenen van affiches, het 

aanspreken van andere gedetineerden, …). Een creatieve gedetineerde begeleidde enkele keren de 

creaworkshop. Sinds september 2017 is er overleg met alle gedetineerden van Vleugel C (toekomstig open 

regime) over creatieve en ontspannende activiteiten voor hun vleugel. Er was ook een individuele 

bevraging van gedetineerden over promotie van activiteiten. 
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In Beveren werkten gedetineerden ondersteunend tijdens de sportmomenten. De sportfatikken 

(gedetineerden) begeleidden de fitnessmomenten op zelfstandige basis. Er was wekelijks overleg met 

gedetineerden over het sportaanbod en maandelijks overleg over algemene onderwerpen. 

In Mechelen begeleidden gedetineerden sinds oktober 2017 het fitnessaanbod op zelfstandige basis.  

Op de vrouwenafdeling van Hoogstraten werd in 2017 ingezet op de participatie van de gedetineerden, 

vooral in de uitbouw van de KVLV-werking. 

In Oudenaarde en Dendermonde is er een werkgroep sport met gedetineerden. In Oudenaarde 

organiseerden en begeleidden sportfatikken de zomerspelen en de wedstrijden met buitenploegen en 

hielden ze toezicht op het sportmateriaal. In Dendermonde hielp de sportfatik bij het opmaken van de 

deelnemerslijsten en hield hij toezicht op het sportmateriaal.  

Na het wegvallen van de vormingsagent, was er in Leuven Centraal nog geen duidelijk taakverdeling 

tussen justitie en de Vlaamse Gemeenschap over de ondersteuning/bewaking van de sportfatik en de 

andere medewerkers op Compas. De sportfunctionaris nam de verantwoordelijkheid voor de invulling en 

uitwerking van het takenpakket en had ook wekelijks contact met de sportfatik. Hier is steeds plaats voor 

dialoog, eigen inbreng en feedback.  

In Hasselt zijn er 2 fatikken voor de sportwerking. De vernieuwing van de fitness gebeurde samen met 

hen. Ze beslisten ook mee over de aanpak van de fitnesssessies na de vernieuwing. 

In Leuven Hulp zijn er 2 bibliotheek-fatikken. Zij werden mee betrokken bij de organisatie van alle 

aanbod. De verantwoordelijke fatik wordt ook uitgenodigd op het archipel-overleg. Er is ook een 

sportfatik die het sportaanbod mee opvolgt en zorgt voor de materialen. 

Zowel in Beveren als in Mechelen begeleidden sportfatikken (gedetineerden) de fitnessmomenten. 

De drugsvrije afdeling van Hasselt werkt participatief. Gedetineerden werden er continu bevraagd over 

het aanbod en betrokken bij de organisatie. Een groter participatieproject staat op stapel. 

Evaluatie 

We hebben bij De Rode Antraciet vzw een goede traditie om participatie van gedetineerden te 

bevorderen. Het Strategisch Plan voor de Hulp- en Dienstverlening en ons PAC project rond participatie 

kunnen dit nog versterken. 

Planning 2018 

Ook in onze eigen werking behouden we in 2018 de focus op participatie. 

4.5.6. De Rode Antraciet vzw sensibiliseert andere partners binnen de Hulp- en Dienstverlening aan 

gedetineerden (en justitie) rond het thema participatie van gedetineerden. 

Realisaties 2017 

De medewerkers van De Rode Antraciet vzw namen op verschillende fora deel aan overleg rond het 

thema ‘participatie van gedetineerden’. Op plaatselijk niveau binnen de beleidsteams, coördinatieteams of 

thema gebonden werkgroepen (o.a. in de gevangenissen van Gent, Hasselt).  

We waren vaak trekker voor het thema participatie bij de opmaak en uitvoering van het lokaal actieplan 

(vertaling van het Strategisch Plan). 
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In Hasselt was een medewerker van De Rode Antraciet vzw trekker van het project rond participatie (zie 

4.5.7.). 

Op overkoepelende overlegmomenten binnen bv. KLASBAK, tijdens de WEVO of op de Gemengde 

Commissie zetten we dit thema op de agenda. Een rechtstreeks gevolg van onze aanwezigheid binnen de 

WEVO is dat men er de mogelijkheid bekijkt om op de introductie tweedaagse in 2018 het thema 

‘participatie van gedetineerden’ aan bod te laten komen.  

In Ruiselede is de werking van het A-team uitgeschreven in een tekst met als titel ‘Voorstelling werking A-

team’. De tekst werd voorgesteld aan alle actoren binnen de gevangenis, zowel Vlaamse Overheid als 

Justitie. Het plan is om deze tekst ook te gebruiken om andere geïnteresseerden te informeren en hen ook 

te inspireren gelijkaardige initiatieven op te zetten in andere gevangenissen.  

In Ieper werd het idee van een activiteitenteam in het voorjaar alvast geïntroduceerd bij alle betrokken 

partners. 

Evaluatie 

De Rode Antraciet vzw was tijdens de vele initiatieven in 2017 één van de drijvende krachten rond het 

thema participatie. Het thema zelf agenderen heeft positieve effecten. 

Planning 2018 

In 2018/2019 zullen we met het Europese project ‘Prisoners’ Active Citizenship’ de partners van de Hulp- 

en Dienstverlening en Justitie blijven sensibiliseren en stimuleren. 

Binnen de WEVO bekijken we de mogelijkheid om één van de dagdelen op de introductie tweedaagse 

vanaf 2018 te wijden aan het thema ‘participatie van gedetineerden’. 

4.5.7. In juni 2017 rondt De Rode Antraciet vzw het experiment rond participatie (gevangenis Hasselt) af. 

Realisaties 2017 

Het experiment rond participatie op de drugsvrije afdeling van Hasselt mondde uit in een document 

‘Participatie van gedetineerden: een verhaal van verantwoordelijkheid’. Dit document is een toolkit voor 

het implementeren en versterken van de participatie van gedetineerden. 

Het bevat heel wat aanbevelingen op basis van de dagelijkse praxis naar aanleiding van het experiment, 

met het oog op expertisedeling en ontsluiting van de resultaten van het experiment. Het document 

beschrijft de randvoorwaarden bij de opstart van het participatieproces op de drugsvrije afdeling, het 

eigenlijke participatietraject en de gebruikte tools. De nota geeft een stand van zaken na 1 jaar participatie 

op de drugsvrije afdeling en kwam tot stand op basis van een SWOT-analyse met bijbehorende 

confrontatiematrix. 

Naast de bespreking en analyse van participatie in de particuliere situatie van de drugsvrije afdeling, 

worden ook de randvoorwaarden en aanbevelingen voor toepassing van het ontwikkelde model in de hele 

inrichting van Hasselt beschreven. 

Evaluatie 

Eind 2015 startte de gevangenis van Hasselt - in samenwerking met lokale partners - een drugsvrije 

afdeling voor mannelijke gedetineerden. De doelstelling was een drugsvrije omgeving te creëren voor 

problematische gebruikers die willen stoppen met drugs of die vrezen te hervallen. De afdeling 
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ontwikkelde een apart regime, met aandacht voor dagstructuur, tewerkstelling en een 

hulpverleningsaanbod betreffende groepswerking, hervalpreventie en sociale vaardigheidstraining.  

De opstart van deze nieuwe afdeling bood een opportuniteit voor De Rode Antraciet vzw aangezien de 

organisatie trekker is voor de doelstelling rond gedetineerdenparticipatie binnen het Strategisch Plan 

Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden (2015-2020): “Tegen 2020 participeren gedetineerden actief aan de 

organisatie, uitbouw en bekendmaking van het hulp- en dienstverleningsaanbod in alle gevangenissen.” (doelstelling 14). 

Het lokale Actieplan Hulp- en Dienstverlening (januari 2016 - juni 2018) van de gevangenis van Hasselt 

vermeldt in doelstelling 1.3 eveneens: “De verantwoordelijkheid van gedetineerden wordt gestimuleerd door het 

verhogen van de participatiemogelijkheden.” 

Dit alles maakte dat De Rode Antraciet vzw besliste tot de personeelsinzet van 20% FTE om een 

experiment rond gedetineerdenparticipatie op te zetten binnen de setting van de drugsvrije afdeling. 

Het is nu een participatieve afdeling, zowel voor bewoners als voor personeel. Via participatie krijgen 

gedetineerden het gevoel gehoord te worden en effectief invloed te kunnen uitoefenen op hun situatie. 

Omdat ze constructief en zinvol betrokken zijn, krijgen ze waardering en respect. Dit beïnvloedt en 

versterkt hun gevoel van eigenwaarde en hun zelfbeeld in positieve zin. Dit straalt ook af op het regime. 

Doorheen het proces van participatie leren de gedetineerden nieuwe vaardigheden: werken in groep, 

vergaderen, empathie, leren luisteren, sociale en communicatieve vaardigheden, … De gedetineerden 

leerden verantwoordelijkheid opnemen voor het eigen leven en dat van anderen (medegedetineerden, 

familie, slachtoffers, …). 

Ook op de sfeer en het regime op de afdeling heeft participatie een gunstige invloed. Door hun 

betrokkenheid kennen de gedetineerden de fora waar ze terecht kunnen met suggesties, vragen, 

problemen en klachten. Ze worden zelfs uitgedaagd om constructief mee te zoeken naar oplossingen. 

Via meer direct contact met de beambten groeit wederzijds vertrouwen en kan er geanticipeerd worden op 

mogelijke problemen en klachten. Hierdoor ontstaan minder snel spanningen.  

De penitentiaire beambten werden op vrijwillige basis uitgenodigd om samen met de directie het 

dagelijkse operationele beleid van de drugsvrije afdeling te ontwikkelen op basis van een voorliggende 

visietekst. De beambten geven aan dat hun betrokkenheid en arbeidstevredenheid toenamen. 

Het document ‘Participatie van gedetineerden: een verhaal van verantwoordelijkheid’, beschrijft het model 

van participatieverhoging zoals dat vanuit de praxis op de drugsvrije afdeling in de gevangenis van Hasselt 

ontwikkeld werd. Het wil ook sensibiliseren en inspiratie bieden voor een verhoogde sport- en 

cultuurparticipatie van gedetineerden. 

Participatie van gedetineerden en personeel is duidelijk een verhaal van verantwoordelijkheid geven en 

nemen. 

OD 4.6. De Rode Antraciet vzw is trekker binnen het Strategisch Plan (2015-2020) voor de 

doelstelling rond responsabilisering. 

4.6.1. De Rode Antraciet vzw brengt de bestaande partners in kaart. 

Realisaties 2017 

We maakten een handleiding voor het toeleiden van (nieuwe) externe partners, zie 4.6.5. 

We bereidden het boek ‘cultuur in de gevangenis’ voor, zie 3.2.2. 
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We bereidden het databestand van mogelijke partners voor, 1.3.1. 

Voor de doelstellingen van het Strategisch Plan lag onze focus in 2017 vooral op participatie, zie 4.5. 

Evaluatie 

De inspanningen om partners in kaart te brengen lopen volgens plan en timing. 

Planning 2018 

Het boek ‘cultuur in de gevangenis’ verschijnt in 2018, zie 3.2.2. 

4.6.2. De Rode Antraciet vzw stimuleert en sensibiliseert (culturele en sportieve) partners tot een actieve 

bijdrage aan een sterker uitgebouwd aanbod voor gedetineerden.  

Realisaties 2017 

We versterkten onze contacten met stedelijke diensten, andere regionale partners en vele mogelijke 

aanbieders van sport- en cultuuraanbod.   

Onze inzet op sociale media werkte daarbij ook faciliterend. 

Ook het delen van goede praktijken (via studiedagen bijvoorbeeld) met andere mogelijke partners werkte 

inspirerend. 

Evaluatie 

Het nieuwe decreet sociaal-cultureel werk bleek alvast een troef om samenwerking met mogelijke 

partners te versterken. We stellen vast dat de beweging nu ook omgekeerd tot stand komt: partners 

contacteren ons met het oog op een mogelijke samenwerking. 

Overleg met steden en gemeenten op regelmatige basis is belangrijk en leidt tot samenwerking en 

aanbod binnen de muren. 

Planning 2018 

Ook in 2018 onderzoeken we samenwerking met bestaande en nieuwe partners. Zo hebben we 

bijvoorbeeld in 2018 voor het eerst overleg met vtbKultuur.  

 

4.6.3. De Rode Antraciet vzw ontsluit het netwerk van partners en bouwt het verder uit. 

Realisaties 2017 

Deze doelstelling zit volledig vervat in strategische doelstelling 3: De Rode Antraciet vzw investeert in de 

responsabilisering van de samenleving ten aanzien van een cultureel en sportief aanbod voor 

gedetineerden.  

Evaluatie 

Zie evaluatie Strategische Doelstelling 3. 
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Planning 2018 

Zie planning Strategische Doelstelling 3. 

4.6.4. De Rode Antraciet vzw bouwt reeds bestaande en nieuwe partnerschappen ook regionaal verder uit. 

Realisaties 2017 

Zie ook Strategische Doelstelling 3. 

Daar waar we vanuit bovenlokaal niveau contacten hadden met (nieuwe) partners, werd de uitrol steeds 

lokaal geëxperimenteerd en/of uitgevoerd. Onze samenwerking met zorgregio’s, KVLV, Femma…zijn 

hier een goed voorbeeld van. 

Evaluatie 

Dit is een werkwijze die loont: we maken algemene afspraken op bovenlokaal niveau waarna de 

activiteiten verder regionaal ingepland en opgevolgd worden. 

Planning 2018 

Een goede succesformule die we ook verder zetten in 2018. 

4.6.5. De Rode Antraciet vzw finaliseert in 2017 de interne handleiding ‘Goede praktijken samenwerking 

nieuwe partners’. 

Realisaties 2017 

In 2017 finaliseerden we de handleiding Toeleiding van vorming voor gedetineerden. Dit document 

is een hulpmiddel voor de lokale functionarissen om een kwalitatief en zinvol (vormings-)aanbod uit te 

bouwen in de plaatselijke gevangenissen. De handleiding bestaat uit negen inhoudelijke tips (aangevuld 

met concrete voorbeelden), de financiële afspraken en een taakverdeling. 

Evaluatie 

Als het goed is, bevat de handleiding niet al te veel nieuwe informatie. In grote lijnen zijn het dezelfde 

afspraken die gelden voor het aantrekken van nieuwe partners. De bedoeling is in elk geval dat de collega's 

bij twijfel de tips en afspraken in dit document kunnen nakijken. Het nut daarvan onderstreepten de 

cultuur- en sportfunctionarissen ook op de werkgroepen bij de voorstelling van de handleiding. 

Planning 2018 

Het is de bedoeling om nieuwe collega's bij hun introductie op de hoogte te stellen van het bestaan van de 

handleiding en hen te laten zien waar ze die kunnen vinden. Daarnaast moet de handleiding een levend 

document worden waarin we raad en advies voor elkaar blijven verzamelen. 

4.6.6. Tijdens deze beleidsperiode (wellicht 2020) organiseert De Rode Antraciet vzw een inspiratiedag 

met en voor de geresponsabiliseerde samenleving (goede praktijken in beeld). 

De inspiratiedag is voorzien voor 2020. 
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4.6.7. De Rode Antraciet vzw integreert responsabilisering in het functieprofiel van de medewerkers (zie 

ook 5.2.4) en de organisatiestructuur. 

Realisaties 2017 

De verantwoordelijkheid inzake responsabilisering werd opgenomen in het nieuwe functieprofiel voor 

(cultuur- of sport-)functionarissen (zie ook 5.2.4.). Dat functieprofiel is opgebouwd rond de 5 

strategische doelstellingen van onze beheersovereenkomst met de overheid. 

De opdracht inzake responsabilisering is - via het profiel - ook onderdeel van de taakstellingsgesprekken, 

functioneringsgesprekken en de algemene evaluatie van de medewerkers. 

Evaluatie 

Door responsabilisering ook in het functieprofiel op te nemen vergroot de herkenbaarheid voor de 

medewerkers. Responsabilisering is nu voor iedereen een evidente opdracht. 

Planning 2018 

Deze doelstelling is volledig gerealiseerd. 

Strategische doelstelling 5  

De Rode Antraciet vzw ontwikkelt zich verder als een professionele en kwaliteitsvolle 

organisatie. 

OD 5.1. De Rode Antraciet vzw investeert in de verdere ontwikkeling van een efficiënt intern en 

extern communicatiebeleid. 

5.1.1. Realiseren van een uitgewerkte communicatiestrategie  

 In 2017 start De Rode Antraciet vzw met de ontwikkeling van een eigen communicatieplan 
en -strategie. 

 De Rode Antraciet vzw levert een bijdrage aan het (nog te ontwikkelen) communicatiebeleid 

binnen de Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden en stemt het eigen communicatiebeleid 

daar mee op af. 

 Om de aanpak nadien ook te kunnen evalueren, zorgt De Rode Antraciet vzw ervoor dat voor de 

verschillende kanalen ook cijfers beschikbaar zijn (bv. Google Analytics voor de website). 

Realisaties 2017 

In 2017 zijn we gestart met de ontwikkeling van ons eigen communicatieplan en -strategie.  

De Gemengde Commissie besliste om (voorlopig) geen eigen Vlaams communicatiebeleid voor de 

Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden uit te werken. Onze bijdrage bleef dus beperkt tot het 

benadrukken van het belang van een overkoepelend communicatie- en mediabeleid binnen de Hulp- en 

Dienstverlening.  

Door de implementatie van Google Analytics en het overschakelen naar MailChimp beschikken we nu 

over cijfers om onze externe communicatie te analyseren en te evalueren. 



 
Voortgangsrapport 2017-2018 
De Rode Antraciet vzw   99 

 

Evaluatie 

Vanuit De Rode Antraciet vzw blijven we de andere partners in de Hulp- en Dienstverlening overtuigen 

van het belang van een communicatiebeleid en mediabeleid, mede in functie van het creëren van draagvlak 

en de responsabilisering van de samenleving ten aanzien van gedetineerden.  

Planning 2018 

In 2018 ontwikkelen we onze communicatieplan en communicatiestrategie verder. We tonen onze 

realisaties aan de andere partners in de Hulp- en Dienstverlening. Op het moment dat de Gemengde 

Commissie beslist een eigen communicatiebeleid inzake de Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden 

uit te werken, werken wij daar graag constructief aan mee en stellen we onze expertise ter beschikking. 

5.1.2. Externe communicatie 

 De Rode Antraciet vzw onderzoekt in 2017 de mogelijkheden van sociale media. In 2017 start De 

Rode Antraciet vzw met een eigen Facebook-pagina. 

 De Rode Antraciet vzw voorziet een evaluatie (kwantitatief en kwalitatief) van de nieuwe website. 

 De nieuwsbrief GEVAT wordt vanaf 2017 via een online mailing-programma verstuurd. We 

voorzien opnieuw 4 edities. We vergroten het bereik van de nieuwsbrief door 

inschrijfmogelijkheden op onze website en via sociale media. 

 De Rode Antraciet vzw stemt de verschillende kanalen (GEVAT, website en sociale media) op 

elkaar af, zowel qua look-and-feel als inhoudelijk, en stroomlijnt de informatie en communicatie. 

 De Rode Antraciet vzw gaat op zoek naar alternatieven voor folders (naar gedetineerden, naar 

partners …) en promomateriaal. 

 De Rode Antraciet vzw besteedt aandacht aan toegankelijkheid. 

Realisaties 2017 

Op 24 januari 2017 ging de Facebook-pagina van De Rode Antraciet vzw online. Het aantal volgers is 

organisch gestegen tot 626 eind december. We bekeken ook de mogelijkheden van andere sociale media, 

maar kiezen er voorlopig voor enkel op Facebook actief te zijn. Andere sociale media worden wel 

gemonitord, zodat eventuele vermeldingen van De Rode Antraciet vzw niet onopgemerkt blijven.  

 

We hielden een kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie van onze nieuwe website. Op basis van die 

evaluaties gebeurden er een aantal bijsturingen: er kwam een ‘In de kijker’-slider op de homepagina waar 

we actuele informatie onder de aandacht kunnen brengen, de opbouw van de site werd vereenvoudigd 
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(met enkelvoudige pagina’s voor Sport en Cultuur in plaats van het drieluik Aanbod realiseren - Draagvlak 

Creëren - Samenwerken), er werd regelmatig nieuwe inhoud online geplaatst, … We installeerden Google 

Analytics om de nodige cijfers te verzamelen om de website te kunnen evalueren. In 2017 kwamen er 

9.741 gebruikers op de website - waarvan 73,4 % nieuwe gebruikers en 26,6 % terugkerende gebruikers - 

in 13.097 sessies. Ze bezochten gemiddeld 3,06 pagina’s per sessie en de gemiddelde sessie duurde 2 

minuten en 7 seconden.  

Onze nieuwsbrief GEVAT versturen we sinds maart 2017 via Mailchimp. Op onze website en 

Facebook-pagina voorzagen we de mogelijkheid om automatisch in te schrijven voor de nieuwsbrief. Het 

aantal bestemmelingen is zo gegroeid van 853 (begin 2017) naar 904. Met een gemiddelde ‘open rate’ van 

25,5 % en een gemiddelde ‘click rate’ van 4,9 % bij die bestemmelingen scoren we bovendien beter dan 

het gemiddelde voor de non-profitsector. 

De verschillende kanalen (GEVAT, Facebook en de website) werden op elkaar afgestemd, zowel qua 

vormgeving als inhoudelijk. 

We gingen in 2017 op zoek naar alternatieven voor folders en werkten hiervoor samen met illustrator 

Jasper Van Gestel (die eerder ons voorstellingsfilmpje maakte). Hij ontwikkelde een infographic die we 

inzonden voor De Standaard Solidariteitsprijs en daarna - in aangepaste versie - gebruikten voor een 

kalender in de doosjes die Bond Zonder Naam in de eindejaarsperiode uitdeelt aan gedetineerden (3.1.2.).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=341ETa79dVI
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Evaluatie 

Inzetten op communicatie loont. Enerzijds kunnen we mooie resultaten voorleggen qua media 

coverage en Facebook-bereik. Anderzijds merken we dat steeds meer journalisten en media de weg 

naar De Rode Antraciet vzw weten te vinden en snel bij ons terecht komen met vragen over het 

gevangeniswezen. 

Planning 2018 

De Rode Antraciet vzw vergroot het bereik van de nieuwsbrief en de Facebookpagina. We verruimen zo 

de bekendmaking van onze werking buiten de muren. 

De Rode Antraciet vzw zorgt via gerichte perscontacten voor een ruimere bekendmaking van haar 

activiteiten en een groter draagvlak in de samenleving voor het werken met gedetineerden. 

De Rode Antraciet vzw onderzoekt de mogelijkheden van andere sociale media kanalen naast Facebook. 

De Rode Antraciet vzw stuurt de website bij in functie van de kwalitatieve en kwantitatieve analyse die in 

2017 gebeurde. 

De Rode Antraciet vzw besteedt aandacht aan toegankelijkheid. 

De Rode Antraciet vzw ontwikkelt een content plan voor de verschillende kanalen (Gevat, website en 

sociale media) en stroomlijnt de informatie over al deze kanalen. 

De Rode Antraciet vzw blijft op zoek gaan naar alternatieve communicatiekanalen, naast de flyers, voor de 

communicatie naar gedetineerden en partners. 

5.1.3. Interne communicatie 

 De communicatiehandleiding van De Rode Antraciet vzw krijgt een update in functie van de 

nieuwe beheersovereenkomst, haar communicatieplan en het communicatiebeleid binnen de 

Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden. We verbeteren bovendien het gebruik van de 

communicatiehandleiding. 

 Moderne communicatiemiddelen zoals Skype/videoconferenties krijgen een belangrijke plaats bij 

De Rode Antraciet vzw. We onderzoeken eventuele extra mogelijkheden van Office 365 en 

houden nieuwe ontwikkelingen in moderne communicatiemiddelen in de gaten die voor tijdswinst 

of extra efficiëntie kunnen zorgen.  

Realisaties 2017 

De communicatiehandleiding kreeg al een gedeeltelijke update (o.a. de e-mailsignature, het gebruik van 

het ‘Verbeelding werkt’-logo van de Vlaamse overheid, … ) op basis van de nieuwe beheersovereenkomst 

en het communicatieplan van De Rode Antraciet vzw. De communicatiehandleiding is een organisch 

document dat permanent wordt aangepast en bijgestuurd. 

De medewerkers van De Rode Antraciet vzw gebruiken Skype en videoconferenties om met elkaar te 

communiceren, onder andere voor de werkgroepen. We hebben een interne opleiding Office 365 

georganiseerd om de collega’s de mogelijkheden van Office te tonen. We houden nieuwe ontwikkelingen, 

zowel voor Office 365 als voor andere moderne communicatiemiddelen in de gaten zodat we ze kunnen 

implementeren als ze voor tijdswinst of extra efficiëntie kunnen zorgen.  

Evaluatie 
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Bij een volgende update van de communicatiehandleiding moeten we bekijken hoe we dit document terug 

onder de aandacht van de medewerkers kunnen brengen. Bepaalde onderdelen (de e-mailhandtekening, de 

out of office, …) werden extra in de kijker gezet door hen als ‘Tip van de maand’ naar de collega’s te 

sturen, maar het volledige document kan ook wat extra aandacht gebruiken. 

Planning 2018 

De communicatiehandleiding van De Rode Antraciet vzw krijgt een update in functie van de nieuwe 

beheersovereenkomst, haar communicatieplan en het communicatiebeleid binnen de Hulp- en 

Dienstverlening aan gedetineerden. We verbeteren bovendien het gebruik van de 

communicatiehandleiding. 

We blijven de mogelijkheden onderzoeken om te werken met moderne communicatiemiddelen en houden 

nieuwe ontwikkelingen in de gaten die voor tijdwinst of extra efficiëntie binnen onze werking kunnen 

zorgen. 

5.1.4. Pers- en mediabeleid 

 In 2017 bouwt De Rode Antraciet vzw haar pers- en mediabeleid uit. Het gaat daarbij zowel om 

standpuntbepaling van de organisatie als het creëren van media-aandacht voor lokale projecten. 

 De Rode Antraciet vzw legt een uitgebreide en up-to-date databank met perscontacten aan, zowel 

op nationaal als op regionaal niveau. 

 De Rode Antraciet vzw screent de media op relevante persartikels en archiveert die ook.  

 In 2017 organiseert De Rode Antraciet vzw een interne mediatraining. 

Realisaties 2017 

We bouwden ons pers- en mediabeleid verder uit. We besteedden daarbij aandacht aan zowel 

standpuntbepaling  (bijvoorbeeld een opiniestuk rond radicalisering voor De Morgen op 9 januari) als 

het genereren van (regionale en nationale) media-aandacht voor lokale projecten zoals Utopia en M-

idzomer. We zetten onze expertise ook in voor overkoepelende projecten, zoals bij de overhandiging van 

speelmeubelen gemaakt door gedetineerden van Hoogstraten aan MPI Zonnebos, een school voor 

bijzonder onderwijs. Hoewel dat op zich geen project van De Rode Antraciet vzw was, zetten we toch 

onze schouders onder een persbericht en de overhandiging van het speelmeubilair in aanwezigheid van de 

pers, omdat het project ons uitermate geschikt leek om het gevangeniswezen in een goed daglicht te 

plaatsen, draagvlak te creëren en de samenleving te responsabiliseren t.a.v. gedetineerden. Dit 

mediagenieke project leverde media coverage op in Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad, Gazet van 

Antwerpen en op Radio 2. 

Een andere belangrijke verwezenlijking is de live uitzending van het programma 'Hautekiet' op Radio 1. 

Op vraag van een gedetineerde en georganiseerd door de cultuurfunctionaris van Leuven Centraal maakte 

radio 1 live radio vanuit de gevangenis. Hautekiet interviewde gedetineerden over de grote levensvragen. 

Gedetineerden maakten ook live in de uitzending muziek. De uitzending kan je herbeluisteren op: radio1 

geluk in de gevangenis 

 

 

De databank met perscontacten werd geactualiseerd en aangevuld, zowel op nationaal als op regionaal 

niveau. Een dergelijke databank vergt uiteraard een permanente inspanning om up-to-date te houden.  

https://www.demorgen.be/opinie/er-zijn-radicale-maatregelen-nodig-om-te-vermijden-dat-gevangenen-radicaliseren-b4859cd4/
https://www.hln.be/regio/hoogstraten/gevangenen-kleden-7-klassen-aan~adbb1030/
https://radio1.be/geluk-de-gevangenis-ik-ben-tot-nu-toe-nog-nooit-gelukkig-geweest
https://radio1.be/geluk-de-gevangenis-ik-ben-tot-nu-toe-nog-nooit-gelukkig-geweest
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Met behulp van Google Alerts scanden we de media op relevante persartikels. We hielden een overzicht 

daarvan bij in Excel, aanvankelijk van alle artikelen over de sector, vervolgens - wegens tijdsgebrek en het 

beperkte gebruik van dit overzicht - enkel nog over De Rode Antraciet vzw, onze projecten en de 

projecten waarbij we betrokken zijn. Die laatste artikelen werden ook gearchiveerd en bewaard op onze 

Cloud.  

Op maandag 6 februari en maandag 6 maart organiseerden we een interne, tweedaagse mediatraining, 

onder begeleiding van Chris Dusauchoit. 

Evaluatie 

Het pers- en mediabeleid van De Rode Antraciet vzw werpt zijn vruchten af. We merken dat de pers 

makkelijker de weg vindt naar ons. 

Planning 2018 

In 2018 bouwt De Rode Antraciet vzw haar pers- en mediabeleid verder uit. Het gaat daarbij zowel om 

standpuntbepaling van de organisatie als het creëren van media-aandacht voor lokale projecten. 

De Rode Antraciet vzw zet verder in op het aanleggen van een uitgebreide en up-to-date databank met 

perscontacten, zowel op nationaal als op regionaal niveau. 

De Rode Antraciet vzw screent de media op persartikels over De Rode Antraciet vzw en haar werking en 

activiteiten en archiveert die ook. 

OD 5.2. De Rode Antraciet vzw investeert verder in een performant personeelsbeleid. 

5.2.1. HR-beleid 

 De Rode Antraciet vzw ontwikkelde in 2016 een visie op HR (waarden, verwachtingen,  
principes …). We verfijnen deze visie verder in 2017, we evalueren en sturen zo nodig bij. 

 De Rode Antraciet vzw ontwikkelt in 2017 een aanwervingsbeleid, vrijwilligersbeleid, 

onthaalbeleid en stagebeleid, vertrekkend vanuit de visie op HR. 

 VTOL-beleid: in 2017 zet De Rode Antraciet vzw verder in op interne opleidingen o.a. 

mediatraining. Daarnaast polsen we via de functioneringsgesprekken naar de individuele 

opleidingsbehoeften. 

 Intervisie: enkel bij medewerkers ‘Slachtoffer in Beeld - in detentie’ (zie 5.5.1) is er nood aan 

aparte intervisie, die is in 2017 een drietal keer voorzien. Voor de andere medewerkers komt de 

nodige intervisie aan bod via de werkgroepen of via uitwisseling met collega’s en/of de 

coördinator. Dit sluit uiteraard niet uit dat - als de nood zich voordoet - we ook voor andere 

medewerkers intervisie organiseren. 

 Freelancersbeleid: ook in 2017 blijft De Rode Antraciet vzw, waar nodig en mogelijk, werken met 

freelancers. 

- Cultuur: in 2017 zetten we verder in op het werken met freelancers voor de begeleiding 

van structureel aanbod (bv. de beeldende-kunstateliers) en voor de verdere uitbouw van 

nieuwe aanbodverstrekkers (vormingen).  

Voor het schrijven van het handboek ‘Cultuur in de gevangenis’ doen we een beroep op 

een freelanceschrijver en het werk van freelancefotografen. 

- Sport: met het oog op efficiëntie blijven we zoeken naar manieren om kwaliteit en 

betaalbaarheid optimaal te combineren. In 2017 bekijken we de piste om met Omnisport 

Vlaanderen samen te werken voor het inhuren van freelancers voor de sportwerking. 
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 Vrijwilligersbeleid: zie OD 3.3. 

 Stagebeleid: in 2017 ondersteunt De Rode Antraciet vzw - zowel voor cultuur als sport - een 

aantal stagiairs. We begeleiden twee masterstudenten van de VUB rond participatie (zie OD 4.5). 

Realisaties 2017 

In juni finaliseerden we het aanwervingsbeleid. Dit beleid vertrekt van de waarden en normen die we 

vastlegden in onze visie op Human Resources.  

In het najaar werkten we aan de verdere verfijning van ons stage- en studentenbeleid. 

We organiseerden een tweedaagse mediatraining met Chris Dusauchoit.  

We nodigden Elke Van Hoof uit om onze medewerkers en vrijwilligers mee te nemen in de oorzaken van 

stress en burn-out.  

We organiseerden een interne opleiding Office 365 voor alle geïnteresseerden.  

Op de team tweedaagse boden we een gewaardeerde teambuilding aan.  

Het team SIB (zie 5.5.1.) kwam eenmaal samen voor een intervisiemoment. 

Evaluatie 

Door de uitgangspunten en de procedures voor aanwervingen vast te leggen wordt eenzelfde procedure 

voor elke aanwerving gevolgd. Dit creëert ook intern duidelijkheid over de eventuele voorrangsregels 

voor eigen medewerkers. 

De aangeboden VTOL vanuit de organisatie krijgt goede feedback: uit een bevraging bleek dat de 

mediatraining zeer gesmaakt werd. De lezing van Elke Van Hoof toonde aan dat de problematiek van 

stress en burn-out vrij complex en actueel is. De rest van het jaar werkten we dan ook vanuit verschillende 

invalshoeken verder rond dit thema. Ook de opleiding Office 365 en teambuilding vielen bij de collega’s 

in de smaak. Het feit dat de VTOL op maat is van de concrete werkrealiteit van de collega’s, speelt daar 

zeker een belangrijke rol in. 

Planning 2018 

Binnen de Horizongroep (zie 5.3.4.) werken we in 2018 het stagebeleid verder uit voor onze organisatie. 

Vanaf midden 2018 zal de senior coach, een ervaren collega functionaris, de nood aan intervisie verder 

vormgeven en organiseren.  

Gezien het stopzetten van het project SIB (zie 5.5.1.) is er voor deze groep van medewerkers geen aparte 

intervisie meer voorzien. 

Binnen het verder ontwikkelen van het HR-beleid staat het onthaalbeleid op de agenda van 2018. De 

senior coach (ervaren collega functionaris) zal hierin een belangrijke rol spelen. 

We denken ook intern en extern verder na over ‘wat als’: werkmogelijkheden voor en de motivatie van 

collega’s die door vakbondsacties langdurig niet aan de slag kunnen in ‘hun’ gevangenis. Ook hier is een 

rol voor de senior coach weggelegd. 

VTOL blijven we op organisatieniveau aanbieden zodat we de vorming op maat van onze specifieke 

werkcontext kunnen laten maken. De thema’s stress, burn-out, grenzen stellen, … staan ook in 2018 op 

de agenda. Wellicht zullen we bepaalde trainingen op regionale basis aanbieden, wat ook het regionaal 

(samen-)werken (zie 5.2.2.) ten goede komt. 
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5.2.2. Interne kennisdeling en stroomlijnen van informatie en beslissingslijnen 

Vanuit de realiteit van gedecentraliseerd werken en werken vanop afstand: 1 organisatie, maar 18 
werkplekken (gevangenissen). 
 

 Regioteams: De Rode Antraciet vzw blijft werken met Regioteams. We onderzoeken of en hoe ze 

een meerwaarde kunnen zijn. De Regioteams organiseren om de beurt een teamdag. Daarnaast 

bekijken ze voor hun regio waar samenwerking zinvol is. 

 Teamdagen: de regioteams organiseren beurtelings de teamdagen. Op elke teamdag nemen we tijd 

voor uitwisseling in de regioteams. 

De Rode Antraciet vzw organiseert deze teamdagen ook om de band tussen de lokaal verankerde 

functionarissen aan te halen en organisatorisch op één lijn te blijven. 
We plannen in 2017 teamdagen op: 23 

januari, 27 maart, 12 juni, 21-22 september 

en 27 november. 

 Lokale invulling van het aanbod, maar 

organisatorisch 1 lijn.  
De invulling van het concrete cultuur- en 

sportaanbod gebeurt zo lokaal mogelijk, 

afgestemd op de lokale noden, populatie, 

mogelijkheden, type gevangenis en lokale 

partners. De werkafspraken over bv. 

tijdsbesteding, aanwezigheid op lokale fora, 

registratie en werkplanning stuurt De Rode 

Antraciet vzw centraal aan. 

 Ambassadeurschap: elke medewerker is 

ambassadeur van De Rode Antraciet vzw. 

Daartoe is het belangrijk dat hij/zij zicht 

heeft op de werking van cultuur en sport. 

We zoeken verder naar manieren om dit te faciliteren. 

Realisaties 2017 

In 2017 organiseerden de regioteams opnieuw de teamdagen. Over andere thema’s kwamen zij echter niet 

samen. 

De agendapunten van de teamdagen: 

 23 januari: WEL-DRA (nieuw instrument kennisopbouw), tijdsregistratie, Facebook, website, de 

nieuwe beheersovereenkomst. 

Een uitgebreide interactieve vorming over stress en burn-out met Prof. dr. Elke Van Hoof; 

 27 maart: onderzoek naar recidive in België door Luc Robert -  onderzoeker bij het Nationaal 

Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, ‘staken voor dummies’ (wat te doen bij langdurige 

stakingen in de gevangenissen); 

 12 juni: Forumtheater (radicalisering) en bezoek aan Molenbeek. Interne organisatie-

aangelegenheden; 

 21 en 22 september: teambuilding en interne organisatie-aangelegenheden bij het begin van het 

nieuwe werkjaar; 

 27 november: geleid bezoek rechtbank Gent, een lezing door Aline Bauwens met 'Een leven na 

een celstraf' en nabespreking en eigen organisatiepunten. 
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Evaluatie 

We merken dat de regioteams te groot zijn om een goede werking te garanderen. Ook het werken in een 

zelfsturend team lijkt niet evident.  

Planning 2018 

In 2018 zullen de teamdagen niet langer door de regioteams georganiseerd worden, maar zal telkens een 

trio aangeduid worden door de coördinatoren. Dat trio moet dan de teamdag vormgeven. In 2018 

plannen we opnieuw 4 teamdagen en 1 teamtweedaagse. 

Binnen het overleg met de coördinatoren zoeken we naar een nieuwe formule om regionaal samenwerken 

te bevorderen.  

5.2.3. Waarderingscyclus 

 De Raad van Bestuur zal een discussie ten gronde voeren over de vraag of De Rode Antraciet 

vzw zal starten met een waarderingscyclus. Voor deze discussie over een waarderingscyclus en een 

mogelijke koppeling aan verloning betrekken we een externe deskundige. Een eerste gesprek is 

gepland in het voorjaar.  

 Voor nieuwe collega’s is er steeds een taakstellingsgesprek bij aanwerving. 

 Er zijn taakstellingsgesprekken indien de taakomschrijving van medewerkers grondig wijzigt.  

 Jaarlijks voert De Rode Antraciet vzw functioneringsgesprekken. Het sjabloon voor deze 

gesprekken evalueren we en stemmen we af op de nieuwe functieprofielen. 

Realisaties 2017 

De Raad van Bestuur besliste om het starten met de waarderingscyclus uit te stellen naar de volgende 

meerjarenbeleidsperiode. Het belangrijkste argument was dat, gezien de vele veranderingsprocessen van de 

vorige meerjarenbeleidsperiode, een periode van rust en consolidatie nodig is. 

De taakstelling- en functioneringsgesprekken voerden we volgens afspraak.  

Evaluatie 

Grote lijnen halen we uit de (geanonimiseerde) functioneringsgesprekken. Dat levert steeds goede 

bijsturingen op. 

Planning 2018 

We blijven de gesprekkencyclus hanteren volgens afspraak. Wanneer alle functieprofielen zijn aangepast 

(zie 5.2.4.) bekijken we de eventuele bijsturing van het sjabloon. 

5.2.4. Functieprofielen 

 De Rode Antraciet vzw maakt in 2017 duidelijke functieprofielen voor alle medewerkers. 

 Deze functieprofielen zijn gebaseerd op resultaatsgebieden.  

 We maken (mogelijks, zie 5.2.3) linken naar de waarderingscyclus. 

 We maken een nieuw profiel op voor de cultuurfunctionarissen en zorgen voor een update van 

alle andere profielen. 
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Realisaties 2017 

We schreven één functieprofiel uit voor de sport- én cultuurfunctionarissen. 

Het profiel van de coördinator werd geüpdatet. 

We maakten een nieuw profiel voor administratief medewerker. 

Evaluatie 

Door alle functieprofielen op eenzelfde manier vorm te geven vergroten we de herkenbaarheid. 

Planning 2018 

In 2018 passen we ook de functieprofielen voor de stafmedewerker, de communicatiemedewerker en de 

directiefuncties aan het nieuwe sjabloon aan. Tegen eind 2018 hebben alle functieprofielen dezelfde 

opbouw. 

5.2.5. Tijdsregistratie  

 Vanaf 1 januari 2017 gebruiken alle medewerkers van De Rode Antraciet vzw het 

tijdsregistratiesysteem werktijd.be (ontwikkeld door Sociare) om hun werktijden te registreren. De 

registratie wordt gekoppeld aan de 5 strategische doelstellingen van ons meerjarenbeleidsplan.  

Realisaties 2017 

Sinds 1 januari 2017 registreren alle medewerkers hun werktijd in werktijd.be, minimaal per halve dag. 

Ze zijn verplicht om de registratie te koppelen aan de 5 strategische doelstellingen van onze 

beheersovereenkomst. 

Evaluatie 

Werktijd.be is een zeer gebruiksvriendelijk programma. We hopen dat het ook een beter zicht geeft op de 

eigen werktijd zodat de collega’s kunnen zien of ze met de juiste prioriteiten bezig zijn en juiste klemtonen 

leggen. 

Planning 2018 

We behouden de afspraken van 2017: we blijven registreren per halve dag en op het niveau van de 

strategische doelstelling. 

Met de coördinatoren bekijken we hoe werktijd.be kan evolueren naar een instrument ter zelfevaluatie van 

de collega’s. 

OD 5.3. De Rode Antraciet vzw beschikt over een efficiënt en transparant management. 

5.3.1. Financieel beleid  

 Maandelijks voert De Rode Antraciet vzw een begrotingscontrole uit. De resultaten hiervan 

koppelen we regelmatig terug naar de Raad van Bestuur. Bij een negatieve evolutie stellen we de 
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voorzitter en de bestuurders onmiddellijk op de hoogte zodat we de noodzakelijke maatregelen 

kunnen nemen.  

 De Rode Antraciet vzw besteedt aandacht aan de hoogte van de reserves. 

Realisaties 2017 

Er gebeurde maandelijks een begrotingscontrole en trimestrieel werd er teruggekoppeld naar de Raad 

van Bestuur. 

Evaluatie 

Door het permanent monitoren van de financiën komt de organisatie nooit voor verrassingen te staan. 

Planning 2018 

Ook in 2018 voeren we een maandelijkse begrotingscontrole uit waarvan we de resultaten regelmatig 

terugkoppelen naar de Raad van Bestuur. Bij negatieve evolutie brengen we de voorzitter en de 

bestuurders onmiddellijk op de hoogte en nemen we gepaste en noodzakelijke maatregelen. 

5.3.2. Organisatiestructuur 

 De Rode Antraciet vzw evalueert de organisatiestructuur en stuurt zo nodig bij. 

 De Rode Antraciet vzw informeert alle relevante actoren (Justitie, Vlaamse gemeenschap, 

overheid, partners …) over haar structuur, de manier van werken en bij belangrijke 

veranderingen. 

 De Rode Antraciet vzw informeert nieuwe medewerkers van de Vlaamse gemeenschap over haar 

werking. 

 De Rode Antraciet vzw voorziet tijdens deze beleidsperiode een update van haar organigram. 

Realisaties 2017 

In het voorjaar stelde de directie een bevraging op rond enkele belangrijke punten van de 

organisatiestructuur: werken in twee werkgroepen, regioteams en directie duo. 

We nodigden de nieuwe Beleidscoördinator van de gevangenis van Mechelen uit voor een 

kennismakingsgesprek. 

Evaluatie 

De belangrijkste bevinding van de bevraging is dat regionaal samenkomen een meerwaarde kan zijn, 

maar dat we nog moeten sleutelen aan de formule. 

Het kennismakingsgesprek werd door alle partijen positief geëvalueerd. 

Planning 2018 

Nieuwe beleidscoördinatoren of andere relevante actoren nodigen we uit voor een kennismaking. 

Regionaal werken blijft een moeilijke opdracht, we proberen nieuwe vormen uit in 2018. 

5.3.3. Personeelsinzet 
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 Vanaf 2017 zijn alle collega’s functionarissen definitief verankerd. De Rode Antraciet vzw 

voorziet in deze beleidsperiode voldoende tijd voor de opvolging van de (nieuw) verankerde 

collega’s. 

 De Rode Antraciet vzw volgt de verdeling van de inzet van haar medewerkers verder op en stuurt 

bij naar het gewenste eindresultaat (50% cultuur en 50% sport) op basis van opportuniteiten. In 

2017 verhogen we de inzet per gevangenis naar 30% cultuur en 30% sport. 

 De Rode Antraciet vzw plant in 2017 een doorlichting van alle ondersteunende functies, mede 

naar aanleiding van de pensionering van enkele collega’s.  

 De Rode Antraciet vzw bekijkt in 2017 kritisch de overkoepelende taken die de lokale collega’s 

uitvoeren (naast hun opdracht in de gevangenissen). 

 De Rode Antraciet vzw besteedt de nodige aandacht aan de communicatie naar 

beleidscoördinatoren en andere relevante actoren, bij ingrijpende veranderingen op het vlak van 

de inzet van haar medewerkers. 

Realisaties 2017 

Op 1 juni werd de overgangsperiode voor de transitie naar 30 % cultuur en 30 % sport in elke 

gevangenis afgerond.  

De doorlichting van de ondersteunende functies gebeurde in het voorjaar. 

Evaluatie 

De doorlichting van de ondersteunende functies leidde tot het sleutelen aan de procentuele inzet van die 

functies. De functie van stafmedewerker werd van 50 % naar 30 % herleid. 

Planning 2018 

De administratieve functie zal worden gereduceerd van 100 % naar 50 %. Dit impliceert dat we enkele 

taken overhevelen naar de functie van communicatiemedewerker. 

Bij opportuniteiten passen we de personeelsinzet nog beter aan de gewenste verdeling aan. 

In 2018 krijgen alle gevangenissen (ook de beide Brusselse en ook de gevangenissen waar 1 collega zowel 

sport- als cultuurfunctionaris is) 30 % inzet voor cultuur en 30 % inzet voor sport. 

5.3.4. Horizongroep 

 Met de nieuwe beleidsperiode start de Horizongroep in een hernieuwde samenstelling. 

 Jaarlijks werkt de Horizongroep 1 overkoepelend thema uit, voor 2017 is dit ‘Participatie van 

gedetineerden’ (zie ook OD 4.5). 

Realisaties 2017 

De Horizongroep werkt vanuit het meerjarenbeleidsplan van de organisatie, zoals goedgekeurd door de 

Algemene Vergadering, in de eerste plaats aan visieontwikkeling binnen de organisatie. Vanuit een 

gemeenschappelijke visie kunnen projecten van inhoudelijk strategische aard, inzake 

organisatieontwikkeling en professionalisering opgestart worden. De Horizongroep werkt dus aan 

horizontale thema’s (gericht op het geheel van de organisatie) en is toekomstgericht. 

In 2017 werkte de Horizongroep aan 3 thema’s die we in de loop van het jaar realiseerden.  
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Participatie van gedetineerden.  

Wat betekent participatie, wat betekent dit voor onze organisatie, welke impact willen we bereiken, hoe 

kunnen we dit implementeren binnen een gevangeniscontext, wat zijn ‘good practices’, welk onderzoek is 

er nodig, wat bestaat reeds in de gevangenissen, hoe ziet een goede ‘learning area’ eruit, welke vorm moet 

het Europese project aannemen, … 

Beleid vrijwilligers.  

Tijdens de overlegmomenten rond vrijwilligers onderzochten we in eerste instantie de verhouding tussen 

freelancers en vrijwilligers. Hierrond stippelden we een beleid uit en maakten we een overzichtelijk 

document op dat als werkinstrument kan dienen voor de medewerkers van De Rode Antraciet vzw. 

Beleid studenten- en stagebegeleiding.  

Door de gestage groei van aanvragen voor stages en begeleiding van studenten is het nodig dat we het 

beleid hierrond verder uitwerken. Dit thema staat sinds het najaar van 2017 op de agenda van de Horizon-

werkgroep.  

Evaluatie 

Overleg binnen de Horizongroep zorgde voor de nodige uitwisseling en informatie zodat we over de 

thema’s een visie en een guideline konden ontwikkelen. 

Planning 2018 

Op het programma staan de verdere ontwikkeling van een goed studenten- en stagebeleid en de evaluatie 

van de werking rond het thema participatie van gedetineerden.  

Door interne taakverschuivingen gaat de aansturing van de Horizongroep naar de inhoudelijk directeur. 

OD 5.4. De Rode Antraciet vzw investeert in kennisopbouw met het oog op intern en extern 

gebruik. 

5.4.1. Kwantitatieve registratie van (elementen uit) Strategische Doelstellingen 1, 2 en 3: het systeem 

WEL-DRA 

 De Rode Antraciet vzw verzamelt vanaf januari 2017 kwantitatieve gegevens in alle gevangenissen 

voor intern (zicht op eigen organisatiewerkzaamheden) en extern (overheid en brede 

samenleving) gebruik.  

 De Rode Antraciet vzw start met een nulmeting in 2017. 

 De Rode Antraciet vzw registreert onder andere: gemiddeld aantal deelnames aan activiteiten, 

activiteiten met personeel justitie en/of vrije burgers, inzet vrijwilligers, samenwerking met 

partners … 

 Na 2017 (nulmeting) verhogen we de ambitie (cijfers, meer meten …). 

 De Rode Antraciet vzw investeert in de interne en externe communicatie van de resultaten. 

 De Rode Antraciet vzw evalueert de resultaten en stuurt zo nodig haar beleid bij. 

Realisaties 2017 

We startten in 2017 met WELDRA: het kwantitatief registreren van onze werking, in functie van 

het evalueren van onze werking en het (intern en extern) communiceren daarover. We registreerden 
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maandelijks o.a. de volgende werkingscijfers: het gepresteerde aantal uren sport- en cultuuraanbod, de 

diversiteit van het aanbod, de participatiegraad van gedetineerden, de inzet van vrijwilligers, de contacten 

met vrije burgers, deelname van penitentiair personeel, het betrekken van externe (culturele en sportieve) 

partners, geplande versus gerealiseerde en geannuleerde (met interne of externe oorzaak) activiteiten, … 

Sinds de start stuurden we het systeem reeds bij zodat de performantie systematisch verhoogde.  

We communiceerden transparant en systematisch over dit systeem en de (eerste) resultaten ervan naar 

medewerkers, bestuurders, … 

Evaluatie 

De registratie van deze gegevens is zinvol en dient meerdere doelstellingen: gegevens ter verantwoording 

naar de (subsidiërende) overheid en naar de samenleving, input voor het functioneringsgesprek, (bij)sturen 

van de werking, … 

Een aantal cijfers vindt u op het voorblad van dit voortgangsrapport 

Planning 2018 

2017 was een testjaar, we gaan van start met het officieel registreren vanaf  2018. 

We sturen WELDRA constant bij op basis van evaluatie en nieuwe uitdagingen en vragen. 

Eind 2018, na 1 jaar officieel registreren volgt een grondige evaluatie. We leggen de resultaten voor bij de 

bespreking van ons voortgangsrapport bij de overheid. 

OD 5.5. De Rode Antraciet vzw investeert in bestaande en mogelijke projecten met een link naar 

gevangenissen en gedetineerden.  

5.5.1. De Rode Antraciet vzw organiseert het project ‘Slachtoffer in beeld - in detentie’ (SIB). 

 Doelstelling van deze cursussen is daders bewust maken van de gevolgen van hun misdrijven 

voor de slachtoffers. 

 De Rode Antraciet vzw realiseert per projectjaar 540 cursusuren in de gevangenissen van 

Vlaanderen en Brussel. 

 De Rode Antraciet vzw staat telkens in voor kwaliteitsvolle intakes, infosessies en cursussen. 

 De Rode Antraciet vzw werkt samen met het justitieel welzijnswerk, de Psychosociale dienst en 

andere relevante actoren in functie van bekendmaking, toeleiding, opvolging en nazorg van deze 

cursussen. 

 De collega’s van De Rode Antraciet vzw engageren zich per regio voor structureel contact en 

proactief werk in functie van deze cursussen. 

 De Rode Antraciet vzw investeert in promomateriaal voor deelnemers en toeleiders. 

 Waar mogelijk en op vraag voorziet De Rode Antraciet vzw een aparte versie voor seksueel 

delinquenten. 

 Planning 2017:  

- Cursus SIB in Beveren, Hasselt, Hoogstraten, Leuven Centraal, Mechelen, Merksplas, 

Oudenaarde, Ruiselede (2x binnen B.leave), Turnhout en Wortel (= 11 in totaal). 

- Cursus SIB voor seksueel delinquenten in Leuven Centraal (nieuwe groep of 

vervolgtraject met groep vorig jaar - nog te bespreken met Psychosociale dienst). 
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- Op de reservelijst staan Hasselt (drugsvrije afdeling, gewone SIB) en Leuven Centraal 

(nog een cursus voor seksueel delinquenten, nieuwe groep of vervolgtraject). 

Realisaties 2017 

Zie apart jaarverslag Slachtoffer in Beeld 2017, in bijlage 2. 

Evaluatie 

De cursussen ‘Slachtoffer in Beeld - in detentie’ blijven zinvol en nodig. De toekomst van dit project was 

hoogst onzeker. De Rode Antraciet vzw investeerde veel in het verkrijgen van duidelijkheid over de 

mogelijke toekomstige financiering van het project. 

We investeerden in contacten met stakeholders en overheid, in de zorg voor de medewerkers (die we 

helaas in vooropzeg moesten plaatsen) en in het borgen van kennis met het oog op een nieuwe toekomst 

voor het project. 

Eind december was er vanuit het kabinet Welzijn helaas nog geen nieuws over een mogelijke structurele 

oplossing voor dit aanbod binnen de muren. 

Planning 2018 

Vanaf 2018 organiseert De Rode Antraciet vzw geen cursussen Slachtoffer in beeld - in detentie meer, 

aangezien er eind 2017 nog geen nieuwe oproep gelanceerd was naar een organisatie die dit pakket vanaf 

2018 wenst op te nemen. De financiële enveloppe werd nog niet vrijgegeven voor dit cursuswerk binnen 

de gevangenismuren. 

5.5.2. Europese en internationale werking  

 In 2017 dient De Rode Antraciet vzw, samen met de Vrije Universiteit Brussel en andere 

nationale en internationale partners, een Europees project rond participatie van gedetineerden in. 

(zie OD 4.5).  

 De Rode Antraciet vzw streeft naar het trekken van 1 project per beleidsperiode, maar blijft 

ondertussen ook andere mogelijkheden verkennen binnen Europa. Waar mogelijk en zinvol 

participeren we als partner in andere projecten. 

Realisaties 2017 

De Rode Antraciet vzw diende op 28 maart 2017 een Europees project in bij de Europese Commissie: 

PAC - Prisoners’ Active Citizenship. Het project startte op 1 december 2017 en loopt tot 30 november 

2019. 

Rond participatie/actief burgerschap van gedetineerden is er reeds heel wat onderzoek gedaan en bestaan 

er enkele ‘good practices’. PAC zal bijkomend voor de nodige inspiratie, tools en knowhow zorgen om 

daadwerkelijk iets met het thema ‘participatie van gedetineerden’ te doen. De ontwikkeling van een visie, 

goede tools en de nodige opleidingen vergroten gevoelig de slaagkansen. 

Tijdens het project zullen we binnen het onderzoek en learning areas de focus leggen op de ontwikkeling 

van een action manual/toolkit. Via PAC zullen alle Europese stakeholders (gevangenen, het 

gevangenispersoneel, activiteitenaanbieders, beleidsmakers, ...) kunnen profiteren van de resultaten van het 
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project. Vooral de ontwikkeling van de toolkit zal toelaten om op een goede manier aan de slag te gaan 

met de ontwikkeling van ‘good practices’ rond participatie/actief burgerschap van gedetineerden. 

Binnen PAC zullen er een aantal acties plaatsvinden: literatuurstudie, in kaart brengen en analyse van good 

practices, opzetten en evalueren van innovative learning areas/testen in gevangenissenevaluatie en op het 

einde een Europese studiedag. 

Binnen de verschillende soorten praktijken (democratische participatie, peerwerk, …) zullen we in 

verschillende landen en gevangenissen 5 tot 7 ‘learning areas’ ontwikkelen. Voor België zijn dit er 2 of 3.  

Tijdens de volledige duur van het project vinden op nationaal niveau ‘multiplier events’ plaats om 

stakeholders en beleidsmakers bewust te maken van de noodzaak van participatie voor gedetineerden. 

De partners van het project zijn: - De Rode Antraciet vzw, VUB (Vrije Universiteit Brussel), PET (Prison 

Education Trust - UK), ACSW (Association for Creative Social Work – Kroatië), UISP (Unione Italiana 

Sport Per Tutti ), C and C (Changes and Chances - NED). 

Belangrijkste steunende partners: EPEA (European Prisoner Education Association), EuroPris (The 

European Organisation of Prison and Correctional Services) en FOD Justitie België. 

Evaluatie 

2017 was een belangrijk Europees jaar voor De Rode Antraciet vzw. Met het behalen van een Europese 

award voor onze sportwerking en de goedkeuring van het project ‘Prisoners’ Active Citizenship’ kreeg 

onze internationale werking een sterke impuls. Het is tevens een erkenning voor het werk dat De Rode 

Antraciet vzw doet. Belangrijk is om te blijven investeren in het Europese luik van onze werking. Het 

educatieve en uitwisselende karakter van de Europese projecten betekent een meerwaarde voor onze 

organisatie en (onrechtstreeks) voor de gedetineerden. 

Planning 2018 

In het 2018 ligt bij het PAC de focus vooral op de learning areas en de ontwikkeling van een action 

manual/toolkit.  

De Rode Antraciet vzw blijft ondertussen ook andere mogelijkheden verkennen binnen Europa. Waar 

mogelijk en zinvol participeren we als partner in andere projecten. 
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Bijlage 1 - Projectomschrijvingen 

Utopia, tussen daad en droom 

Utopia was een stadsfestival in Leuven, van september 2016 tot en met januari 2017, naar aanleiding van 

het 500-jarig jubileum van ‘Utopia’, het iconische werk van Thomas More. De twee Leuvense 

gevangenissen zetten in het kader van dit stadsfestival het project ‘Utopia, tussen daad en droom’ op, 

waarbij ze aan de slag gingen met de gevoelens, talenten, frustraties en kansen die aanwezig zijn onder de 

gedetineerden en slachtoffers.  

Als sluitstuk van dit project organiseerden we van zaterdag 14 tot dinsdag 17 januari 2017 in OPEK een 

tentoonstelling met de resultaten van alle Utopia-trajecten (creatieve workshops, zangatelier, individuele 

coaching van gedetineerde kunstenaars, theatervoorstelling, …) uit de twee Leuvense gevangenissen. In 

het kader van die tentoonstelling organiseerden we elke avond een aanvullende activiteit: 

 een panelgesprek met een slachtoffer, een ex-gedetineerde en een familielid van een gedetineerde 
op zaterdag 14 januari; 

 een filmvertoning van The making of Justice met een nabespreking met Sarah Vanhee op zondag 
15 januari; 

 een panelgesprek op maandag 16 januari; 

 een lezing van Lieve Blancquaert, curator van de tentoonstelling ‘Utopia, tussen daad en droom’ 
op dinsdag 17 januari 2017.  

De tentoonstelling in OPEK en het randprogramma van lezingen, getuigenissen en debat waren een groot 

succes. 600 bezoekers bezochten de tentoonstelling, met veel positieve reacties (die werden gebundeld en 

teruggekoppeld naar de kunstenaars, zowel slachtoffers als gedetineerden). Na afloop werd een deel van 

de tentoonstelling heropgebouwd in Leuven Centraal zodat de gedetineerden ze ook konden bezoeken. 

Mozaïekproject  

Eind 2016 deed de stad Leuven een oproep aan haar bewoners om de stad te helpen verfraaien door 

middel van mozaïekplaten, waarmee men 35 betonnen boombakken zou versieren. Een 300-tal 

Leuvenaars sloegen - onder begeleiding van zes kunstenaars - de handen in elkaar om samen kunst te 

maken en het openbaar domein op te fleuren. Ook in Leuven Centraal werkte een groep van zes 

gedetineerden, onder begeleiding van kunstenares Mireille Swinnen, gedurende 10 sessies in maart en april 

aan mozaïekpanelen, om zo hun steentje bij te dragen aan de verfraaiing van de Leuvense binnenstad. Het 

project werd afgesloten met een receptie in de gevangenis, waarop ook de schepen van sociale zaken en 

cultuur aanwezig was. Ook in de pers verschenen enkele artikels, onder andere in Het Laatste Nieuws. 

Een citaat: “De gedetineerden hebben letterlijk hun steentje bijgedragen aan het nieuwe Leuven. Een beetje van de 

gevangenis in de stad en een beetje van de stad in de gevangenis. Gedetineerden zijn immers ook burgers, ondanks het feit dat 

sommigen onder hen lang in de gevangenis moeten verblijven. Bruggen bouwen tussen mensen, daar gaat het Mozaïekproject 

dus over en dankzij vzw De Rode Antraciet kon die doelstelling ook in Leuven Centraal worden gerealiseerd.” 

Voorleesverhalen 

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

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

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

https://www.hln.be/regio/leuven/gedetineerden-fleuren-straten-op~a09a5575/
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‘Voorleesverhalen’ geeft aan de hand van een eenvoudige, maar creatieve en concrete methodiek de 

kinderen met ouders in de gevangenis toch een gevoel van nabijheid. In vier sessies gaat een gemotiveerde 

vrijwilliger aan de slag met een groepje gedetineerde ouders: ze brainstormen over kinderverhalen, denken 

na over wat voor soort verhaal het meest aansluit bij de leefwereld van hun kind en oefenen op expressief 

voorlezen. Ten slotte wordt het verhaal van elke deelnemer opgenomen op dvd en aan het kind bezorgd. 

De kinderen bekijken die Dvd wanneer en hoe vaak ze maar willen: voor het slapengaan, wanneer ze 

thuiskomen van school of als ze troost zoeken. Zo is hun afwezige papa of mama toch een beetje bij hen. 

‘Voorleesverhalen’ vond in 2017 plaats in de gevangenissen van Ieper, Gent, Hasselt, Oudenaarde, 

Beveren, Ruiselede en Turnhout. 

In 2017 breidden we onze ploeg van freelancefilmers uit met twee goede nieuwe krachten. De bedoeling is 

om in 2018 hetzelfde te doen met onze Voorleesverhalen-vrijwilligers. 

Docville-filmfestival voor documentaires 

Naar aanleiding van het internationale Docville filmfestival voor documentaires in Leuven, organiseerden 

we in Leuven Centraal een mini-Docville. Organisator FONK vzw hielp mee bij de filmkeuze en stelde 

gratis dvd’s ter beschikking. De uiteindelijke keuze van vertoning op groot scherm viel op ‘El color del 

camaleon’ van Andrés Lübbert. De regisseur kwam zelf zijn documentaire inleiden en voorstellen. Vooraf 

werd hij geïnterviewd door Jail TV. De andere gekozen films werden via Jail TV vertoond.  

The Rope 

In februari-maart liep het Rope-project in Leuven Centraal, met voormalig stadskunstenaar Ief 

Spincemaille. Deze kunstinstallatie, een reuzentouw, werd handmatig geweven in de werkplaats van 

Leuven Centraal en is in die zin een cross-over tussen cultuur en werk. De cultuurfunctionaris van De 

Rode Antraciet vzw faciliteerde de toeleiding van de kunstenaar en hielp bij het opstarten van het Rope-

project binnen de eigenheid van deze gevangenissetting. 

M-idzomer breekt uit 

Op 30 juli werden de gedetineerden van de Leuvense Hulpgevangenis voor het 5e jaar op rij getrakteerd 

op een eigen M-idzomerfestival. Op het podium stonden onder andere Roméo Elvis en Stikstof, maar ook 

de gedetineerden zelf. In samenwerking met het Depot en Museum M kozen we er dit jaar namelijk 

expliciet voor gedetineerden uit te dagen hun kunnen te laten zien. 

In aanloop naar ‘M-idzomer breekt uit’ konden geïnteresseerde gedetineerden verschillende workshops 

volgen. Zo was er een workshop schilderen, begeleid door Hans Geyens, waarin de gedetineerden houten 

panelen beschilderen. Deze schilderijen werden na het festival tentoongesteld op de buitenmuren van de 

Leuvense Hulpgevangenis.  

Tijdens een workshop hiphop, onder begeleiding van Sanne Van Crombruggen, leerden geïnteresseerde 

gedetineerden een hiphop-choreografie. In samenwerking met Urban Woorden werd een workshop Slam 

Poetry georganiseerd. Zowel de hiphop-choreografie als de Slam Poetry kregen een plekje op het podium. 

Mijn Verhaal 

Kunst inspireert tot het vertellen van grote en kleine verhalen. De samenwerking met het Koninklijk 

Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) die we in 2016 in de gevangenis van Beveren 

startten, bouwden we verder uit in 2017. Tijdens de lessen Nederlands voor anderstaligen (NT2) nodigde 

een gids van het KMSKA de deelnemers uit een creatieve tekst te schrijven bij een schilderij uit de 

museumcollectie. Nadien namen de deelnemers hun eigen verhalen op, waarna die te horen waren op de 

website van het museum. 

http://www.iefspincemaille.com/ROPE
http://www.hetnieuwemuseum.be/updates/mijn-verhaalseizoen-3/
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De methode is een laagdrempelige en prikkelende manier om kunst te ontdekken en creëert openheid om 

met andere deelnemers in gesprek te gaan.  

Mijn Verhaal vond in 2017 plaats in de gevangenissen van Beveren, Hoogstraten en Antwerpen. 

Vlaamse Trainersschool - Initiator fitness 

Sinds 2013 bieden we de officiële opleidingen tot fitness instructeur ook in de gevangenissen van 

Vlaanderen en Brussel aan. De opleiding bestaat uit 3 niveaus (initiator, instructeur/trainer B en trainer 

A). Na alle niveaus getest en geëvalueerd te hebben, blijkt vooral het initiator niveau haalbaar naar kosten 

en baten. Vanaf instructeur/trainer B wordt het cognitieve niveau te hoog voor de gemiddelde 

gedetineerde deelnemer (anatomie, fysiologie, biologie, ...).  

Tot nu werd een volgorde afgesproken tussen de gevangenissen waarbij we het Vlaanderen doorkruisen 

(Oudenaarde, Leuven Centraal, Hasselt, Hoogstraten). Qua frequentie kozen we voor 1 cursus per jaar, 

om het gewicht op de jaarbegroting sport (6,25%) te beperken. Dankzij de tussenkomst in de 

lesgeverskost door Sport Vlaanderen (50%) blijft de jaarlijkse cursus haalbaar, maar nog steeds duurder 

dan het jaarbudget van drie gevangenissen samen.  

In totaal startten 62 gedetineerden in totaal 5 cursussen sinds 2013. 43 gedetineerden namen effectief deel 

aan de verbonden examens, waarvan 38 met glans slaagden. Van de afgestudeerde gedetineerden gingen 

ondertussen de meesten al vrij. Enkelen konden een tijd lang ingezet worden in de gevangenis als 

sportfatik. De verdienste van een fatik is echter lager dan deze in een werkhuis en een combinatie is 

zelden mogelijk om meerdere gedetineerden aan de slag te houden in de gevangenis.  

Na detentie verdwijnen de gedetineerden van de radar. Naar privacy is het verboden om 

persoonsgegevens door te geven vanuit de gevangenis. We kunnen enkel vragen om in contact te blijven 

en ons op de hoogte te houden van hun verdere carrière, maar zelden vernemen we hier nieuws. 

Week van de Amateurkunsten 

In 2017 namen de gevangenissen van Hoogstraten en Wortel deel aan de Week van de Amateurkunsten. 

Onder de vlag ‘Kunst achter de schermen’ stelden kunstenaars uit de hele fusie Hoogstraten hun 

werkplaatsen open voor bezoekers. Ook de creatieve ateliers van beide gevangenissen openden hun 

deuren voor geïnteresseerden. De gedetineerde kunstenaars gaven hen tekst en uitleg bij hun eigen werk. 

Tien gedetineerde kunstenaars van de gevangenis van Beveren namen - onder de noemer ‘Melsele WAKt’ 

deel aan een tentoonstelling buiten de muren in samenwerking met de gemeente Beveren en de lokale 

cultuurraad Melsele. De tentoonstelling verhuisde nadien naar de gevangenis van Beveren. 

Forumtheater radicalisering 

Forumtheater is een relatief recente vorm van participatief theater. Elke forumtheatervoorstelling vertrekt 

van een aantal korte scenes, gebaseerd op de eigen ervaringen van de acteurs en zó ontwikkeld dat ze op 

een juiste, herkenbare manier de thematiek belichten. Op die manier vormen ze een startpunt voor een 

interessante dialoog met het publiek. Forumtheater is in die zin een verfrissende en laagdrempelige 

methodiek om complexe en gevoelige thema's bespreekbaar te maken. Vzw De Vaartkapoen ontwikkelde 

in samenwerking met enkele Molenbeekse mama’s een Forumtheater rond radicalisering, waarmee ze te 

gast waren in de gevangenissen van Leuven Centraal, Sint-Gillis, … (zie 4.4.3.). 

Poë6 

Begin juni organiseerde onze cultuurfunctionaris ‘Poë6’ in de gevangenisbibliotheek van Sint-Gillis. De 

gedetineerden schreven aan de hand van een dobbelspel teksten en poëzie.  

Dankzij de meertaligheid van de begeleider kon men deelnemen aan Poë6 in het Frans, Nederlands en/of 
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Engels. De deelnemers kregen gedurende een week inspiratie door middel van een dobbelspel. Ze kregen 

verschillende geuren, prenten en smaken aangereikt die minder voor de hand liggen in detentie. Met deze 

inspiratie gingen ze aan de slag en penden ze haiku’s, limericks en sonnetten neer. 

De gemeentelijke bibliotheek van Sint-Gillis bracht de gedichten naar leesgroepen buiten de muren. Deze 

leesgroepen lieten zich op hun beurt inspireren door de gedichten van de gedetineerden en schreven een 

antwoord. Alle gedichten werden gebundeld in ‘Poëzie geeft vleugels - La poésie donne des ailes’. 

Poë6 was de eerste culturele activiteit in de gevangenis van Sint-Gillis sinds 2015. 

Message in a bottle 

‘Message in a bottle’ was een project in de gevangenis van Dendermonde, in samenwerking met de 

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Dendermonde. Het project nodigde gedetineerden  

uit om in een sociaal-artistiek project tot (zelf)expressie te komen en via verschillende media (woord, 

beeld, muziek) met de buitenwereld te communiceren. Tijdens de opendeurdagen van de SAMWD op 28 

en 29 april 2017 werd een tentoonstelling opgezet.  

Dit project was mogelijk dankzij een projectsubsidie van de stad Dendermonde. 

Radio Cachot 

Muzikant Fred Klee bracht ongeveer vijf jaar van zijn leven door in de Vlaamse gevangenissen. Zijn 

persoonlijke ervaringen daar zijn het uitgangspunt van Radio Cachot, “muziektheater met een rauw 

randje”. In Radio Cachot neemt Fred zijn publiek mee naar de besloten wereld van de gevangenis. Fred 

speelt zichzelf, de muziek wordt live gespeeld door zijn collega-muzikanten. Het is een verhaal over leren 

relativeren, leren overleven en een nieuwe toekomst opbouwen binnen de vier muren van een gevangenis. 
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In het najaar van 2017 trok Radio Cachot op tournee door Vlaanderen, langsheen culturele centra, maar 

ook gevangenissen. 

Radio Cachot werd mee ondersteund door De Rode Antraciet vzw. Via deze theatervoorstelling slaagden 

we er in het thema detentie op een meer persoonlijke manier te belichten. In de gevangenissen konden de 

gedetineerden zich een stuk spiegelen aan het verhaal van Fred. Via de voorstellingen in de CC’s werd het 

extern publiek uitgenodigd om stil te staan rond het thema ‘gevangenis’. 

Borderline Books 

Sinds september 2015 werken we samen met het Secundair Kunstinstituut en SMAK Gent aan het project 

'Borderline Books'. Elke maand trekt een groep studenten naar de Gentse gevangenis om daar met 

gedetineerden te tekenen in een serie kunstboeken. Na de workshops kunnen de gedetineerden in hun cel 

verder tekenen. De studenten van het Secundair Kunstinstituut reageren op hun beurt op de tekeningen 

van de gedetineerden. Zo ontstaat een levendige, beeldende dialoog van hele diverse tekeningen. 

In augustus werd in de artistieke werkplaats BLANCO in Gent een tekendag georganiseerd, zodat ook 

meer externe tekenaars een bijdrage aan de Borderline Books konden leveren.  

Wanneer de boeken vol zijn, worden ze tentoongesteld in het SMAK. 

Filmfestival Buiten Beeld & de ‘Behind the scenes’award 

Buiten Beeld is een filmfestival in samenwerking met MOOOV. Elk jaar vertonen we een selectie van 5 

‘alternatieve’ films in een aantal gevangenissen. In sommige deelnemende gevangenissen voorzien we 

nabesprekingen waarbij deelnemers van mening kunnen wisselen over de films. Tijdens de 

filmvoorstellingen kan het aanwezige publiek ook een beoordelingskaart invullen. Op basis van de 

nabesprekingen en beoordelingskaarten kiest men de ‘beste film’. Deze film wordt dan vertoond voor het 

gevangenispersoneel en andere geïnteresseerden in de bioscoop Utopolis te Turnhout. 

Binnen dezelfde samenwerking met MOOOV werd in de gevangenis Merkplas ook een officiële jury van 

gedetineerden samengesteld. MOOOV organiseert elk voorjaar een filmfestival in verschillende bioscopen 

in Vlaanderen (Brugge, Turnhout…). Binnen hun programma hebben zij competitiefilms die meedingen 

naar verschillende prijzen. Eén van de prijzen is de Behind the Scenes award. De jury van gedetineerden 

in de gevangenis Merksplas bekijkt alle competitiefilms en reikt deze prijs uit. 

Klein Gebaar 

‘Klein Gebaar’ was een artistiek project in de gevangenis van Oudenaarde. Tijdens dit project gingen 5 

gedetineerden en 5 externe deelnemers samen aan de slag rond verhalen en bewegingen. In een eerste fase 

werden alle deelnemers individueel geïnterviewd rond een aantal centrale levensvragen. De interviews 

werden opgenomen. Daarna kwamen alle deelnemers samen in groepssessies (5 momenten) en werden 

per sessie 2 opnames bekeken van de interviews. De opname bestond uit een fragment van 20 minuten 

zonder geluid. Als oefening moesten de deelnemers de bewegingen van de persoon spiegelen en daarna in 

groep bespreken. Wat voelden zij tijdens de beweging? Welke emoties zat er in de beweging? Doel van dit 

project was om stil te staan bij het belang van non-verbale communicatie en mensen op basis hiervan 

samen te brengen. 

Animation Break 

Animation Break is een nieuw project in samenwerking met Oudwijzer vzw. Animation Break is gestart in 

Hasselt, in de drugsvrije afdeling. Gedurende 5 dagen gingen 15 gedetineerden aan de slag om 4 

animatiefilms te maken. Van keuze van onderwerp en methodiek over opnames en muziekkeuze tot 

uitwerking. Resultaat: 4 knappe animatiefilmpjes die op groot scherm werden getoond tijdens een 
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toonmoment voor deelnemers, hun bezoekers, de andere bewoners van de drugsvrije afdeling, personeel, 

familieleden van het personeel en de organisatoren. In het najaar ging hetzelfde traject ook door in de 

gevangenis van Oudenaarde. Ook in 2018 plannen we workshops in verschillende gevangenissen. 

Kaffee Detinee 

In 2017 waren we toe aan de 11e editie van Kaffee Detinee. Een groep van 30 burgers bezocht het 

justitiepaleis en de twee Leuvense gevangenissen. In de gevangenis gingen ze telkens in gesprek met 

gedetineerden en personeelsleden. De reeks werd afgesloten met getuigenissen van een slachtoffer en een 

familielid van een gedetineerde. Het traject blijft elk jaar grotendeels hetzelfde, deelnemers blijven razend 

enthousiast over het hele concept. In 2018 plannen we dan ook een volgende editie. 

PLAY Festival 

PLAY Festival is een vaste waarde in het cultuuraanbod in de Hasseltse gevangenis. In 2017 werd het 

festival uitgebreid tot 3 dagen: Dag 1: een optreden van een coverband, voor de drugsvrije afdeling en hun 

bezoek. Dag 2: verschillende optredens voor de mannenafdeling en een optreden voor de 

vrouwenafdeling. Dag 3: optredens voor de mannen.  

PLAY Festival was opnieuw een groot succes. De sfeer was erg goed en het aantal aanwezigen stijgt elk 

jaar. Enkele gedetineerden sprongen zelf op het podium om mee te rappen, de tamboerijn te bedienen of 

te dansen. Het enthousiasme van de toeschouwers was enorm. 

Samen lezen 

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

gedetineerden op verhaal. Samen lezen creëert bovendien een wij-gevoel, zelfs in groepen met 

verschillende etnisch-culturele achtergronden.  

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

revolution’ in gang stak. Haar organisatie ‘The Reading Organisation’ verzorgde in januari 2013 in 

Antwerpen een opleiding voor begeleiders van dergelijke leesclubs. Ook De Rode Antraciet vzw was 

hierbij. Enkele vrijwilligers van De Rode Antraciet vzw begeleiden nu op regelmatige basis leesgroepen in 

gevangenissen. 

Al sportend Nederlands leren 

In de gevangenis van Merksplas was er - voor de tweede maal - een samenwerking met het domein 

onderwijs voor de reeks 'Al sportend Nederlands leren'. Tijdens de lessen ‘Nederlands voor anderstaligen’ 

werden er beweegmomenten geïmplementeerd, zodat de gedetineerden tijdens de les niet enkel stil zitten 

om te studeren, maar ook de benen kunnen strekken en actief aan het werk gaan. Op deze manier kunnen 

laaggeletterde cursisten spelenderwijs taal oefenen, wordt een aangename groepsdynamiek gecreëerd en 

wordt Nederlands leren gewoon leuk!  

In 2017 werd ook in de gevangenis van Oudenaarde ‘Al sportend Nederlands leren’ georganiseerd.  

Parlé Detiné 

In samenwerking met Vorming Plus MZW en de bibliotheek Aalter organiseren we in de gevangenis van 

Ruiselede 2 maal per jaar een Parlé Détiné. Een centrale gastspreker komt voor een publiek van 

gedetineerden en externe burgers zijn/haar verhaal vertellen. Nadien gaat het publiek hierover met elkaar 

in gesprek. Vooraf krijgen de externe burgers ook uitleg over de gevangenis van Ruiselede door enkele 

gedetineerden. In 2017 waren fotograaf Stefaan Temmerman en de presenatoren van Radio Gaga 

(Canvas) te gast. 
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Bijlage 2 – Slachtoffer in Beeld 
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De Rode Antraciet vzw organiseert het aanbod ‘Slachtoffer in Beeld in detentie’ (SIB) 

met de bedoeling daders bewust te maken van de gevolgen van misdrijven voor 

slachtoffers. Dit volgens de doelstellingen afgesproken in het besluit van de secretaris-

generaal van het departement welzijn, volksgezondheid en gezin. 

 

1. De Rode Antraciet vzw organiseert individuele intakegesprekken, infosessies in groep, 
groepsgerichte vormingscursussen en individuele gesprekken in het kader van het aanbod 
‘Slachtoffer in Beeld in detentie’. 

 

Zoals steeds organiseerden we ruim op voorhand extra wervingsactiviteiten voor de cursussen in 2017: 

Activiteiten en -vormingsbeurs Leuven Centraal (augustus 2016) 

Tijdens de Kick-off beurs eind augustus is het een traditie dat we ons samen met alle andere activiteiten 

voorstellen. Er is veel gelegenheid tot informeel contact. Nadeel is dat er heel veel activiteiten zijn en je 

volk moet ‘lokken’. Een gesprek over een gevoelig, serieus thema als slachtoffers past niet echt in deze 

losse sfeer. Er is ook veel tijd (9 maanden) tussen dit eerste contact, zich op de voorlopige lijst inschrijven 

en de start van de cursus, zodat dit 'vergeten' wordt. De gedetineerden krijgen nog wel een persoonlijke 

Verslag 2017 
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uitnodiging. Er was een lijst van 12 inschrijvingen via de beurs. Daarvan kwamen uiteindelijk slechts 4 

mensen op intake (2 voor de ‘gewone’ SIB en 2 voor de cursus voor Seksueel Delinquenten). De anderen 

waren nieuwe inschrijvingen. Blijvende aandacht voor permanente werving gedurende heel het jaar is 

nodig. 

Op een vergadering in januari 2017 maakten we afspraken (ook over promotie) met PSD en TB 

(trajectbegeleiders) voor de cursussen (SIB en SIB SD) in Leuven Centraal.  

Vormingsbeurs Beveren december 2016 en infomoment 2017, ook passend in de planning van het 

'herstelparcours'.  

De cursussen Hoe kijk ik naar mijn straf in Oudenaarde en Gent, gaven aan dat er potentieel was voor een 

cursus SIB in 2017 vanuit de gedetineerdengroep. 

Vanuit Oudenaarde kwam eind 2016 de vraag om zo snel mogelijk een SIB te organiseren in het voorjaar 

van 2017. Enerzijds waren er de enthousiaste reacties en motivaties van enkele cursisten die aan de cursus 

‘Hoe kijk naar mijn straf’ van De Rode Antraciet deelnamen. Anderzijds was het de 

organisatieondersteuner die in de meerwaarde van SIB geloofde en dit nog wilde organiseren voor haar 

vertrek. Bovendien gaf ze aan dat er in de populatie van langgestraften weer nieuwe gedetineerden waren. 

Gent besliste uiteindelijk toch geen SIB aan te vragen voor 2017. Als redenen werden opgegeven: werk 

primeert in Gent, de populatie is veranderd naar meer (zeer) korte verblijven, wat ook resulteert in 

moeilijke werving. 

De gevangenissen van de Noorderkempen: Turnhout, Merksplas, Wortel en Hoogstraten, zijn steeds 

vragende partij voor een jaarlijkse cursus SIB. Een succesvolle cursus, een goede evaluatie, vlotte 

samenwerking met organisatieondersteuners en onze collega’s ter plaatse maken hen tot vaste aanvragers 

van de cursus SIB. 

In Mechelen loopt jaarlijks Rondom Prison, waar gedetineerden in gesprek gaan met elkaar en met 

burgers, slachtoffers. Een ex-cursist SIB die in de bibliotheek werkt (het centrum van informatie en 

werving in een gevangenis) maakte actief promotie voor onze cursus. 

Ruiselede: de jarenlange samenwerking is hier op maat, bovendien door een vaste SIB begeleider die de 

gevangenis, het B-leave project en de doelgroep goed kent. Logisch dat er ook een vraag voor 2017 kwam. 

Door op regelmatige tijdstippen aanwezig te zijn bij activiteiten van het huidige B-leave project kregen we 

de kans om de deelnemers van het volgende project al te leren kennen en warm te maken voor de cursus 

SIB. Aangezien de cursus SIB de voorbije jaren als een zeer waardevol onderdeel geëvalueerd wordt door 

de deelnemers, is er vanuit hen mond-aan-mondreclame, wat zorgt voor gemotiveerde deelnemers. 

Hasselt: DVA, de drugsvrije afdeling, bood een nieuwe kans om een cursus aan te bieden op een afdeling 

met structuur en extra activiteiten, bovendien door een SIB begeleider, die ook ter plaatse het 

participatieproject in Hasselt begeleidde. Dit maakte het gemakkelijk om gemotiveerde deelnemers te 

rekruteren en een groep samen te stellen die ook groepsdynamisch erg sterk was.  

 

Een chronologisch overzicht met evaluatie van de cursussen SIB van 2017 

 

1. Oudenaarde  

Omwille van het plotse vertrek van de organisatieondersteuner, viel er een belangrijke schakel weg, zowel 

praktisch-organisatorisch als qua informeel aanspreken en motiveren van kandidaten. Gelukkig kon onze 

collega cultuurfunctionaris ter plaatse veel opvangen en zorgen voor een vlot verloop van intakes en de 

verdere cursus. De periode bleek uiteindelijk niet ideaal, omdat de kerstvakantie zat tussen de 

bekendmaking in december 2016 en vroege start in januari 2017. 

Uit de beperkte lijst van kandidaten konden we een gemotiveerde groep selecteren. De cursus was intens 

en diepgaand. Een belangrijk aandachtspunt voor deze groep was nazorg en de psychologische 
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begeleiding in het algemeen. Bij één cursist was ook de ondersteuning van zijn gezin cruciaal. We stelden 

vast dat de mogelijkheden erg beperkt zijn, maar probeerden toch een overdracht te doen. 

 

2. Turnhout  

De intake-ronde kende een moeilijk verloop wegens een aantal niet-geschikte en/of niet gemotiveerde 

deelnemers op de intakelijst. Hierdoor zagen we ons genoodzaakt om een creatieve inhaalbeweging te 

maken: we spraken het bewakend personeel aan met de vraag naar goede kandidaten. Het bewakend kader 

kent de gedetineerden immers vaak goed en heeft hier een relatief goed zicht op. 

Het was een eerder atypische cursus omwille van de aanwezige drugproblematiek bij alle deelnemers en 

gelijkaardige delicten. Daarom spitsten we, naast het traditionele SIB-programma, de cursus ook toe op 

verslaving gerelateerde agressie.  

Bijna alle deelnemers brachten de cursus tot een goed einde en evalueerden de vorming als bijzonder 

nuttig, intens en motiverend tot gedragsverandering. 

 

3. Merksplas  

Deze cursus ging door in de bibliotheek omdat het lespaviljoen vernield was door brand. De populatie is 

door die omstandigheden ook flink gewijzigd en gedaald door transfers. Een nieuwe start van activiteiten 

verliep dus stap voor stap. 

De omkadering van deze cursus door de organisatieondersteuner verliep vlekkeloos, ze was erg betrokken 

en enthousiast. Inhoudelijk was de cursus sterk. De groepscohesie was groot na een mindere opstartfase. 

Een cursist met voorbeeldfunctie had een positieve invloed op de anderen. Alle deelnemers hebben 

stappen gezet naar eigen verwerking en herstel.  

 

4. SIB SD Leuven Centraal 

SIB SD (seksueel delinquenten) blijft geen evidente cursus omwille van het feit dat zedenplegers vaak een 

enorme drempelvrees ervaren als het gaat over het vertellen van feiten in groepsverband. We benoemen 

de cursus binnen de muren ‘cursus communicatie’ om stigmatisering van de deelnemers te vermijden. In 

de praktijk is volledige anonimiteit echter niet gegarandeerd. 

Wegens de lage opkomst van geschikte kandidaten bedachten we een nieuwe en succesvolle formule 

waarbij we ‘oude’ en ‘nieuwe’ kandidaten tot één groep samensmolten. Dit betekende concreet dat we de 

oud-cursisten een nieuwe rol als facilitator toewezen. De lage opkomst viel deels te verklaren doordat er 

geen consensus was tussen PSD en trajectbegeleiders qua profiel van de kandidaten. 

Inhoudelijk konden we grotere diepgang bereiken omwille van de kleinere groep. De deelnemers gaven bij 

de evaluatie aan dat dergelijk initiatief een continu aanbod zou moeten vormen bij wijze van pre-therapie, 

die de overgang gemakkelijker zou maken naar een succesvolle therapie en re-integratie. 

 

5. Beveren  

In Beveren werd een goede 'aanloop' genomen naar de cursus. Op het infomoment was er al veel 

belangstelling. Uiteindelijk kwamen ze niet allemaal naar de intake en kwamen er nog enkele nieuwe 

kandidaten bij. In deze gevangenis met langgestraften kan met diepgaand werken met groepen. De 

afronding liet toe te zeggen dat het een geslaagde cursus was, die zijn doel bereikt had. 

 

6. SIB Leuven Centraal  

Op de intake-lijst stonden veel kandidaten, daarvan konden we er slechts een beperkt aantal weerhouden. 

Contra-indicaties: zedenfeiten met minderjarigen, psychopathie, groepsdynamisch niet geschikt, … 

We startten met een homogeen groepje van gemotiveerde kandidaten, 4 daarvan brachten de cursus tot 

een goed einde. 



 
Voortgangsrapport 2017-2018 
De Rode Antraciet vzw   123 

 

Het was een intense cursus waarbij de deelnemers zeer open praatten en elkaar ondersteunden. Hierdoor 

ontstonden regelmatig emotionele momenten die zorgden voor een soort catharsis. De getuigenis van een 

slachtoffer maakte een diepe indruk en dwong bij de cursisten een diep respect af. 

De deelnemers hebben, ook dankzij de cursus SIB, stappen gezet in hun verwerkingsproces en gaven allen 

aan dat ze bereid zijn tot bemiddeling met hun slachtoffers en inspanningen willen doen voor de 

afbetaling van hun burgerlijke partij. De dienst Slachtofferbemiddeling nam dit verder met hen op. 

 

7. Wortel  

Op de intakelijst stonden 27 namen. Het is niet duidelijk of zij zich allemaal uit eigen beweging 

inschreven. Uiteindelijk konden we op de dag van de intakes 13 mensen spreken. De redenen van niet 

komen opdagen werden niet in detail gegeven. Wel speelde mee dat de Ramadan net was begonnen. In die 

periode wordt eerder 's nachts geleefd. Bovendien was er ook een hittegolf. We konden een mooie groep 

samenstellen. De cursisten die startten waren allen erg jong en leergierig. Ze leverden extra inspanningen 

om de cursus goed af te ronden.  

Als resultaten mogen we aanstippen: meer inzichten, meer stilstaan bij verreikende gevolgen van 

misdrijven voor slachtoffers, meer het eigen aandeel kunnen zien, emoties kunnen toelaten, enkelen zetten 

stappen naar herstel zoals een mooie brief naar een indirect slachtoffer, bemiddeling overwegen en een 

constructief toekomstplan. 

 

8. Hoogstraten 

Dit was een atypische cursus, zeker voor Hoogstraten. Voor het eerst ging er een gemengde (m/v) cursus 

SIB door. De opzet om meerdere vrouwen te bereiken is helaas niet gelukt: slechts één vrouw nam deel. 

Groepsinformatie op een vrouwenafdeling blijkt een moeilijke formule: er is (te) veel (negatieve) 

beïnvloeding. 

Evaluatie: inzicht is gegroeid, er is meer zicht op indirecte slachtoffers. De nood aan bemiddeling is 

gestegen. Er is meer moed bij de deelnemers om verdere stappen te nemen (zoals opname residentiële 

drughulpverlening in Therapiegroep). 

 

9. Hasselt 

De cursus ging uiteindelijk niet door op de drugsvrije afdeling, maar stond open voor alle gedetineerden. 

De ruime intakelijst bevatte een aantal ongeschikte kandidaten. De groepsdynamica was niet evident in 

deze groep.  

 

10. Mechelen 

De intakegesprekken verliepen goed en vlot. Er was goodwill van het penitentiaire personeel. We hadden 

11 kandidaten, daarvan selecteerden we er 7. We kregen positieve feedback van het groepje dat de cursus 

volledig afrondde. 

 

11 en 12. Ruiselede 

Deze cursussen zijn zeer intensief, telkens 2 volledige groepen op één dag, afwisselend, voor- of 

namiddag. Dit heeft te maken met het ingebed zijn in het B-leave programma, dat de focus legt op een 

zinvol en drugvrij leven na detentie. Naast sport en training, participeren de deelnemers aan cursussen 

rond druggebruik en gevolgen, sociale vaardigheidstraining, groepsgesprekken en SIB. Het traject beslaat 9 

maanden met als finale het lopen van een halve marathon. Dit maakt dat de groepsdynamiek erg 

belangrijk is en dat deze gedetineerden een focus hebben. Voor de begeleiders vormt dit programma een 

zeer goede basis om onze cursus rond slachtoffers en gevolgen aan toe te voegen. Steevast wordt SIB als 

één van de sterke en meest relevante onderdelen benoemd.  



 
Voortgangsrapport 2017-2018 
De Rode Antraciet vzw   124 

 

 

Gevangenis Aantal 

kandidaten op 

infomoment 

Aantal 

kandidaten op 

intake 

Aantal effectief 

gestarte 

deelnemers  

Oudenaarde  8 4 

Turnhout  8 5 

Beveren 13 
8 7 

Leuven Centraal (SD)  6 3 

Merksplas  8 5 

Leuven Centraal 12 11 
5 

Wortel  13 6 

Hoogstraten 20  10 5 

Hasselt 
 16 7 

Mechelen 
 15 5 

Ruiselede 1 
  8 

Ruiselede 2 
  9 

totaal  45 103 69 

 

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

De Rode Antraciet vzw ontving 14 vragen voor een cursus SIB in 2017. 12 cursussen werden 

ingepland, 2 aanvragen kwamen op de wachtlijst. Er viel geen enkele cursus weg. 

De richtlijn om in ten minste tien Vlaamse gevangenissen cursusuren te presteren, werd losgelaten. 

Hierdoor was het mogelijk om binnen het B-leave project van Ruiselede ook twee cursussen aan te 

bieden aan de totale deelnemersgroep. Ook de gevangenis van Leuven Centraal kreeg dit jaar twee 

cursussen. 

De Rode Antraciet vzw verzorgde in 2017 een cursus SIB in volgende gevangenissen: 

Oudenaarde, Merksplas, Turnhout, Leuven-Centraal (2), Beveren, Wortel, Hoogstraten, Mechelen, 

Hasselt en tot slot in Ruiselede nog twee in het najaar 2017 en begin 2018. 

We slaagden er in om het aantal effectief gerealiseerde cursusuren te brengen op 540 (12 

gerealiseerde cursussen).  
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3. Er worden samenwerkingsafspraken gemaakt, o.a. inzake de bekendmaking van het aanbod 
‘Slachtoffer in Beeld – in detentie’, toeleiding tot dit aanbod en opvolging van en nazorg voor 
de deelnemers, met de Vlaamse beleidscoördinatoren en andere relevante actoren zoals de 
Centra voor Algemeen Welzijnswerk en Psychosociale Diensten in de gevangenissen. 

De Rode Antraciet vzw maakte ook in 2017 goede samenwerkingsafspraken met de lokale partners in 

de gevangenissen. De cursusbegeleiders bezorgden de organisatie-ondersteuners een wervende mail 

voor de verwijzers zodat zij deelnemers konden verwijzen naar het infomoment of de intakes. We 

stelden ook een wervend filmpje voor de gedetineerden ter beschikking, dat kon verspreid worden via 

het interne infokanaal. 

De cursusbegeleider nam enkele maanden voor de start van de cursus steeds contact op met de lokale 

cultuurfunctionaris en de organisatie-ondersteuner van de gevangenis. Samen maakten ze goede 

afspraken over de toeleiding en planden ze eventueel infosessies voor de verwijzers. Hierop konden 

de verwijzers nader kennismaken met de cursusmethodieken, wat doorverwijzen naar de cursus en het 

infomoment voor de gedetineerden gemakkelijker maakte. 

Binnen het team SIB maakten we een opdeling in regio’s om binnen die regio de gevangenissen beter 

te kunnen opvolgen en waar mogelijk aan te sluiten op bestaande werkgroepen rond het thema 

herstel. De cursusbegeleider denkt actief mee over hoe potentiële deelnemers kunnen aangemoedigd 

worden en waar de cursisten nadien nog terecht kunnen. De cursusbegeleiders denken ook mee na 

over andere herstelinitiatieven vanuit hun expertise (kennisdeling). 

We maakten een inventaris op van herstelgerichte activiteiten per gevangenis, samen met de 

mogelijkheden en noden voor SIB het volgende jaar en de meest aangewezen periode om SIB te 

organiseren.  

We zorgden voor aanwezigheid op vormings- en activiteitenbeurzen - indien die er waren - en 

probeerden hier rekening mee te houden bij de planning van de cursus. Zo konden al heel wat 

gedetineerden aangesproken worden over een cursus die op komst was. 

De beweging naar lokale verankeringen van cultuur- en sportfunctionarissen bood perspectieven om 

ook vanuit het team SIB nog meer voeling te krijgen met de specifieke veranderende context van 

sommige gevangenissen. 

Voor deze inzet engageerden de cursusbegeleiders zich elk voor hun regio. De gevangenissen werden 

verdeeld in vier regio’s, waarin elke cursusbegeleider het structurele contact en het proactieve werk in 

een regio op zich nam.  

 

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

De Rode Antraciet vzw bood gratis promotiemateriaal aan de gevangenis aan. Dit onder de vorm van 

een flyer, affiche, permanente poster in kader en een promofilmpje voor de cursus, dat kon vertoond 

worden op het interne videokanaal of Prison Cloud. De cursusbegeleiders stelden ook een wervende 

en informerende mail op voor verwijzers, die in samenspraak met de organisatie-ondersteuner werd 

verspreid in de gevangenis.  

Mondelinge werving werkt nog steeds het beste. Ook daarom hebben wij dit jaar sterk ingezet op het 

aanbieden van infomomenten voor zowel doorverwijzers als gedetineerden. Een infomoment voor de 

PSD en TB werd aangeboden in Leuven Centraal, als voorbereiding op de cursus voor seksueel 

delinquenten. In Hoogstraten werd een infosessie gegeven samen met CAW en 

onderwijs/beroepsopleiding. Gevangenissen gaan niet altijd in op voorstellen om een infosessie te 

komen geven, wat jammer is, want dit is een goed wervingskanaal. 
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Waar mogelijk maakten de cursusbegeleiders van de cursus Slachtoffer in Beeld in detentie en de 

andere collega’s van De Rode Antraciet vzw via andere activiteiten mondelinge reclame voor de 

cursussen rechtstreeks bij de doelgroep. Een voorbeeld daarvan is deelname met een informatiestand 

op de activiteitenbeurs van de gevangenissen van Leuven Centraal (augustus 2016), Hoogstraten 

(augustus 2016) en Beveren (december 2016).  

In de gevangenis van Ruiselede is promotie in de klassieke zin van het woord niet nodig, aangezien de 

cursus SIB daar ingebed zit in een totaalproject van vorming en begeleiding. Doorheen de jaren 

hebben we met SIB wel naam gemaakt, waardoor zowel directie, personeel als gedetineerden 

enthousiast zijn wanneer een nieuwe cursus van start gaat. Mond-aan mondreclame doet zijn werk. 

In Leuven Centraal werden twee cursussen aangeboden: een ‘gewone’ SIB en een SIB voor 

zedendelinquenten. In het laatste geval is promotie niet opportuun om stigmatisering van seksueel 

delinquenten te vermijden. Deelnemers dienen zeer omzichtig benaderd te worden en het aanbod 

verloopt uitsluitend via TB en PSD. 

We blijven alert en creatief de werving opvolgen in alle gevangenissen, vanuit onze ervaring. 

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

In de gevangenis van Leuven Centraal kwam bij de evaluatie van de cursus SIB SD naar voor dat de 

cursus zeer zinvol was en ze vragende partij waren voor een vervolg -traject voor de bestaande groep 

van 2016. Ook was er bijkomend een vraag naar een cursus SIB SD voor een ‘nieuwe’ groep in 2017.  

Om in te gaan op de vraag naar een vervolgtraject van de groep van 2016, werd aan deze 

gedetineerden aangeboden om opnieuw in te stappen in een traject waarbij oude en nieuwe 

deelnemers gemengd werden en waarbij de oud-deelnemers eveneens een faciliterende rol kregen. 

Deze nieuwe manier van werken leidde tot verrassend positieve resultaten en is zeker voor herhaling 

vatbaar 

In Hasselt werd de vraag gesteld om een cursus SIB te geven op de drugsvrije afdeling.  

Na evaluatie is besloten dat de setting qua regime toch niet zo aangewezen was. Er konden telkens 

maar halve dagen gegeven worden, bovendien in een zeer gespreid tijdsverloop van meer dan 2 

maanden. Dit kwam de intensiteit niet ten goede. Bijgevolg ging de cursus door in de gewone 

afdeling. 

 

6. De Rode Antraciet vzw staat in voor de registratie van de activiteiten in het kader van het 
aanbod Slachtoffer in Beeld – in detentie’ in het GOS (Gedetineerden Opvolg Systeem). 

De Rode Antraciet vzw registreerde - op vraag van de gevangenissen - de cursussen Slachtoffer in 

Beeld in detentie in het GOS op activiteitenniveau. 

 


