
OVER GROEIEN, 
PARTICIPEREN EN 
BONDGENOTEN

Een gesprek met de voorzitter,  de
huidige en de voormalige inhoudeli jk
directeur van De Rode Antraciet

Els Tijskens ging in april 2018 aan de slag als inhoudelijk directeur bij  
De Rode Antraciet. Ze werkte o.m. achttien jaar als zelfstandig
consulente, voornamelijk in Brusselse non-profitorganisaties. In haar
werk legde ze zich toe op het begeleiden van veranderingstrajecten, het
waarderend coachen van menselijk kapitaal en het in beeld brengen van
sociale impact. De opgedane kennis en deskundigheid neemt ze graag
mee in haar nieuwe functie. 
 
Uitpakken met een tsunami van grootse, nieuwe ideeën ligt niet in Els
haar aard. Ze wou liever van gedachten wisselen met haar voorganger
Veer Dusauchoit en met voorzitter Gunter Gehre. Het werd een boeiende
conversatie op een zonnige herfstnamiddag. Een gesprek over woelige
puberteitsjaren, moeilijke werkomgevingen en hoopvolle participatie-
projecten. Of hoe een organisatie volwassen werd zonder haar
pioniersziel te verliezen. 
 
Els, je wou in de nieuwsbrief graag een gedachtewisseling met je voorganger Veer
Dusauchoit en met voorzitter Gunter Gehre? 
 
Els Tijskens: Het poneren van grootse nieuwe ideeën vind ik momenteel wat
pretentieus. Gunter heeft zoveel jaren bestuurservaring bij De Rode Antraciet.
En Veer heeft als inhoudelijk directeur woelige wateren doorzwommen en
onze vzw in het werkveld mee op de kaart gezet. Ik wil echt verderbouwen op
de lijnen die zij, samen met de zakelijk directeur en alle medewerkers en
bestuurders, hebben uitgezet. Je moet als organisatie voortdurend alert 
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blijven voor dingen die bewegen in de samenleving en nieuwe paden durven
bewandelen, maar duurzaamheid is ook belangrijk. Niet duurzaam in de zin
van onszelf in stand houden. Duurzaamheid is gewoon nodig om onze missie
te blijven waarmaken, om ons werk voor en met gedetineerden te kunnen
realiseren. 
 
Gunter, jij was er al bij de start van de vzw, bijna 15 jaar geleden. Hoe heb jij De
Rode Antraciet zien evolueren? 
 
 

Dat creëerde de mogelijkheid om invulling te geven aan de toekomst met
tijdelijk enige financiële stabiliteit. Je kunt het verleden overschouwen, zien
wat lukte en dan bepalen waar je moet bijsturen en verder ontplooien,
uiteraard in functie van de noden van gedetineerden. 
 
Veer Dusauchoit: Ik zie dat als professionaliseren in de organisatie. Het gaat
over personeelsbeleid, profielen van medewerkers, je verhouding tot
decretale organen, lokaal maar ook op Vlaams beleidsniveau. Je weet dat je
knowhow hebt, in ons geval over cultuur en sport in gevangenissen. En je bent
de enige met die knowhow. Dan is het ook je verantwoordelijkheid als
organisatie om beleidsthema’s aan te kaarten en suggesties van aanpak te
formuleren aan beleidsverantwoordelijken, onder meer bij het opmaken van
het Strategisch plan voor de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. We
zijn professioneler geworden en daardoor hebben we mee kunnen sturen. Ik
vind bijvoorbeeld dat wij als organisatie trots mogen zijn dat men
gedetineerden nu als een kansengroep ziet in het nieuw decreet Sociaal-
cultureel werk. En het is ook onze verdienste dat we gezocht hebben naar
verbinding tussen wat plaatselijk gebeurt en wat er in Brussel gebeurt. 

Gunter Gehre: Wat ik heb gezien, is de groei van
een jonge organisatie, in de kinderschoenen bij
wijze van spreken, tot een volwassen organisatie.
We hebben een woelige puberteit gehad. In onze
jongvolwassenheid hebben we die onrust achter
ons gelaten. Niet dat alle vraagstukken en
kwesties nu van de baan zijn, maar het is minder
onstuimig. De woeligheid had te maken met het
zoeken naar een identiteit en het verkennen van
de grenzen: wie zijn we, wat kunnen we binnen de
uitgezette wettelijke en decretale lijnen doen, wat
verwacht men van ons, waar kunnen we iets
betekenen enzovoort. Een belangrijk kantel-
moment was volgens mij het participatiedecreet
en de invoering van meerjarige beleidsplannen. 
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Els: Die wisselwerking tussen het lokale, het Vlaamse en ook het federale
niveau is én blijft belangrijk. Het werk van de collega’s is hoofdzakelijk
gericht naar het lokale, de gevangenissen. De grote strategische lijnen die
we momenteel hanteren, zijn duidelijk en functioneren. Ik zie het dan wel
als mijn rol om, samen met de cultuur- en de sportcoördinator, ervoor te
zorgen dat er kruisverbindingen zijn.  
 
Welke zijn die lijnen? Is het de bedoeling dat jullie medewerkers over heel
Vlaanderen op dezelfde manier werken? 
 

Els: Onze kernactiviteit is het mogelijk
maken van een groepsaanbod van sport
en cultuur. Cultuur en sport beleven in
groep heeft volgens ons een meerwaarde
voor de gedetineerden. Het is net in een
groep dat je geconfronteerd wordt met
jezelf en ook sociale competenties oefent
en leert. Een tweede lijn is dat we
moeten werken aan een draagvlak
binnen de gevangenis. Dat is soms iets
om je tanden op stuk te bijten. Denk
maar aan de rationaliseringen in de
gevangenissen. Er sneuvelden
belangrijke ondersteunende jobs bij het
bewakingspersoneel en er zijn veel
stakingen. Niettemin en gelukkig hebben
we in elke gevangenis veel bondgenoten,
want samenwerking met het personeel
en een goed intern draagvlak zijn
cruciaal. Net als de derde lijn, het werken
aan een draagvlak in de samenleving. 

Een gevangenis is eigenlijk een eiland, heel kunstmatig en niet authentiek.
Als je re-integratie een kans wilt geven, is het nodig dat je de samenleving
zoveel mogelijk naar binnen haalt, in de gevangenis. Ik hoor vaak hoe
uniek buitenlandse partnerorganisaties dat Vlaamse ‘import-model’
vinden. De essentie is dat gedetineerden in contact met de buitenwereld
blijven. Onze sport- en cultuurfunctionarissen hebben een doorslag-
gevende rol: zij houden de deuren naar die buitenwereld open. Zij maken
de link met wat zich rond de gevangenis afspeelt. Maar even belangrijk zijn
onze partners die het rijke sportieve en sociaal-culturele leven van buiten  

Over groeien, participeren en bondgenoten 03

Een gevangenis is 
een eiland, heel 
kunstmatig en niet 
authentiek. Als je 
re-integratie een 
kans wilt geven, is 
het nodig dat je de 
samenleving zoveel 
mogelijk naar 
binnen haalt. 
 
- Els Tijskens - 



de gevangenis binnen de muren brengen. Dat realiseren is niet evident.
We zijn in alle 18 gevangenissen in Vlaanderen en Brussel aanwezig, met
maar 17 medewerkers die binnen én buiten de gevangenissen werken om
een sport- en een cultuuraanbod waar te maken.  
 
Veer: Enkele algemene lijnen uitzetten, dat hoort bij het volwassen worden
als organisatie. Sommigen waren bezorgd dat zo’n kader pionierswerk en
experimenteermogelijkheden in de weg zou staan. Maar dat is niet zo: je
kunt, zelfs als je goed weet wat je wilt, nog strijdbaar zijn en proberen
impact te hebben. Die lijnen zijn organisatorisch. Wij gaan ons nooit
moeien met de inhoud van hun werk. Of met wat onze collega’s ter plaatse
doen, bijvoorbeeld welke sporten ze organiseren of dat ze kiezen voor
toneel of zang. Dat is zo afhankelijk van de lokale context dat het in elke
gevangenis anders is. Maar ze moeten wel zorgen dat cultuur en sport op
de agenda staan, dat die een plaats hebben in een lokaal beleidsplan, dat
onze medewerkers in de gevangenissen aanwezig zijn, dat de gevangenis-
bewakers hen kennen als aanspreekpunt.  
 
Gunter: Die lijnen zijn bedoeld als houvast. Dat is van belang want de
medewerkers hebben verschillende loyauteiten. Ze hebben verplichtingen
en verbintenissen ter plaatse in de gevangenis, maar ook hier in Heverlee
en, meer overkoepelend, in Vlaanderen en Brussel waar ze samen met
anderen beleidsdoelstellingen realiseren. We moeten hen ondersteunen
om ervoor te zorgen dat de loyauteit naar de eigen organisatie niet
verdwijnt. Want ik kan aannemen dat hun banden ter plekke, in en rond de
gevangenissen waar ze meestal werken, soms zwaarder wegen. En dat
bemoeilijkt dan weer de teamvorming binnen de organisatie. Maar ook dat
hoort bij volwassen worden.  
 
Zijn er nog aspecten van volwassen worden of van professionaliseren die jullie
hebben opgemerkt? 
 
Gunter: We hebben het vooral gehad over professionalisering van de
organisatie en van de werking. Maar op het vlak van professionalisering
van de medewerkers zie ik nog wel uitdagingen, net door het
gedecentraliseerd werken. Ik denk dan aan teamopbouw, maar ook aan
het delen van kennis en aan intervisie of andere vormen van samen leren.
Het maakt een verschil dat ze met gelijkgezinden kunnen praten over hoe
omgaan met de verschillende loyauteiten, over hoe sterk in je schoenen
blijven staan in die job, over hoe weerwerk bieden aan de moeilijke 
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kwesties die zich in je werkomgeving voordoen. Ik vind dat de mede-
werkers dat schitterend doen. Ik steek mijn bewondering daarvoor niet
onder stoelen of banken, maar het ligt niet voor de hand. 
 
Veer: Er is het gevaar dat ze een stuk gedemotiveerd geraken. Ik denk aan
medewerkers die zich dan afvragen ‘Is het dat nu, waar is het belang van
wat ik doe, wie ziet dat?’. Omdat ze altijd tegen hetzelfde moeten vechten.
Je mag rotsvast geloven in wat je doet, maar als je telkens opnieuw moet
vaststellen dat jouw aanbod het eerst wordt geschrapt bij stakingen, word
je daar moe van. Dat zegt ook iets over waardering, hoe anderen naar
jouw werk kijken. Ze zien ons aanbod een beetje zoals franjes. Maar veel
mensen in de gevangenis hebben weinig of geen mogelijkheden om om te
gaan met zichzelf, met de samenleving, met hun problemen en hun
toekomst. Hoe meer je hen kan aanbieden, hoe groter de kans dat er iets
bij is dat voor hen werkt. 
 
Els: Ik vind dat heel mooi gezegd, die franjes. En dat is het inderdaad niet.
Dat moet je altijd opnieuw verdedigen en dat is heel frustrerend voor de
collega’s en voor alle mensen betrokken bij de hulp- en dienstverlening. 
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Gunter: Dat tast de beroepsfierheid aan. Je moet eigenlijk in je familie- of
vriendenkring met veel trots en animo kunnen vertellen wat je doet. Maar
ik kan me voorstellen dat je in deze job nogal wat mensen tegenkomt die
denken van ‘Waar houdt die zich mee bezig; moeten wij daar belastingen
voor betalen?’. Bij familie en vrienden kun je nog vermijden om daarover
te praten, om discussies te vermijden. Dat is een vorm van coping die tot
op zekere hoogte wel werkt. Het is het scheiden van werk en privé. Maar
als je op de werkvloer zulke uitspraken hoort van mensen die voor je
draagvlak moeten zorgen, dan is dat toch problematisch, vooral omdat wij
daar als organisatie heel weinig vat op hebben. 
 
Dat is die moeilijke omgeving? 
 
Els: Zeggen dat het een complexe context is om in te werken, is eigenlijk
een understatement. Zowel op vlak van management en samenwerking als
op vlak van samenlevingsvorm. Dat mogen we niet normaal vinden. Ik ben
nu in verschillende gevangenissen geweest en ik heb die ervaren als heel
harde omgevingen. Dat vond en vind ik toch wel zeer confronterend: je
leeft met zoveel verscheidenheid in zo’n besloten ruimte. Er is ook
bijzonder weinig plaats voor gevoelens. Alles wat je er doet, is geregeld.
Alles wat je er wilt doen, moet je vragen. 
 
Veer: Het is er koud en donker. Vandaar ook onze naam hè, De Rode
Antraciet, een gloeiend stukje kool. Een beetje warmte in een koude
omgeving. Cultuur en sport zijn zowat de enige activiteiten waarbij de
gedetineerden niet worden aangesproken op de feiten die ze pleegden. 
 
Gunter: Een moeilijkheid daar is toch ook dat wij als burgers een vertekend
beeld hebben van de populatie en het leven in gevangenissen. We denken
aan zware criminelen, langgestraften, moordenaars, terwijl er een heleboel
‘kleine’ criminelen zitten. 
 
Veer: Ja, 90% zelfs, maar die genuanceerdheid is er niet. Het zijn altijd de
individuele verhalen die de toon zetten in de media. En in films krijgen we
een beeld van mannen gekleed in oranje broekpakken, met hun plateau in
de refter. Maar hier in de gevangenissen eet iedereen in zijn cel. 
 
Gunter: De eerste reflex is meestal ook een emotionele reactie. Zo van ‘Dat
is dubbel en dik verdiend’ of ‘Ze moeten zo lang mogelijk in de gevangenis’.
Of mensen stellen vragen als gedetineerden te snel vrijkomen. 
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Els: Paul Dauwe, directeur van de gevangenis in Hasselt, heeft het daar in
ons boek Mekaar zien. Het belang van cultuur in de gevangenis ook over. Hij
maakt de vergelijking met een ruzie tussen zijn twee zonen. Het is dan een
normale eerste reactie, uit onmacht of om een pauze in te lassen, dat je
hen naar hun kamer stuurt. Maar het lost niets op en het is niet de
bedoeling dat ze zo lang mogelijk in hun kamer blijven. Je moet de
interactie opnieuw aangaan om de zaak op te lossen. Hij trekt de parallel
met een maatschappelijke straf: de essentie daarvan is herintegratie. En
hij pleit voor andere vormen van ‘straffen’ en voor meer nuances. 
 
Een ideaal moment in het gesprek om aandachtspunten voor de toekomst op
tafel te leggen. In 2019 bestaat De Rode Antraciet immers 15 jaar, het is het
laatste werkjaar van het huidige strategisch plan, er komen nieuwe ministers,
er is een nieuwe directeur-generaal. 
 
Veer: Het probleem is niet zozeer dat ons systeem van straffen
gedetineerden hun vrijheid ontneemt. Dat kan misschien ook anders,
maar het grootste probleem is dat het ook hun verantwoordelijkheid
afneemt. Bij de gedetineerden zijn er bijvoorbeeld ook vaders, maar ze
kunnen geen enkele verantwoordelijkheid als vader nemen. Ze mogen en
moeten niets doen. Hun eten wordt op tafel gezet, ze moeten hun kleren
niet wassen, ze kunnen niet naar het huiswerk van hun kinderen kijken, …  
 
Ik zou het goed vinden als De Rode Antraciet het voortouw neemt om een
ander soort bondgenootschap aan te gaan met justitie. Want werken aan
participatie betekent ook stilstaan bij de setting waarin een gedetineerde
leeft. Als je re-integratie mogelijk wilt maken, moet je ook rekening houden
met de belangrijke rol die de penitentiaire bewakingsassistenten kunnen
spelen in het dagelijks leven van gedetineerden. Terwijl de meest zichtbare
rol die ze nu krijgen, er een is van bewaker, sleutels, problemen oplossen,
neen zeggen, afbakenen … Er zijn geen positieve interacties, tenzij een
bewakingsassistent dat zelf belangrijk vindt. Ik kan begrijpen dat de
bewakingsassistenten zich ondergewaardeerd voelen of weinig
inhoudelijke voldoening hebben. Met justitie als bondgenoot, kunnen we
samen nadenken hoe we hun job aangenamer en zinvoller kunnen maken.
Dat zij ook zien welke impact zij hebben. Als zij gedetineerden zien groeien
en kunnen stimuleren om bijvoorbeeld een boek te lezen of een voetbal-
wedstrijd te organiseren, dan krijg je een heel andere interactie. Misschien
moeten we ook eens durven zeggen wat wij daar te bieden hebben. 
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Dan hebben we het over participatie? 
 
Els: Ja, dat is toch cruciaal. Vanaf het moment dat je in de gevangenis
belandt, zou je zelf moeten kunnen werken aan je re-integratie. Het is toch
bizar dat je daar 24 uren op je bed kunt liggen. Gedetineerden maken ook
binnen de gevangenismuren deel uit van de samenleving, maar de
mogelijkheden tot interactie en participatie zijn beperkt. Aan participatie
en actief burgerschap werken binnen een detentiecontext wil zeggen dat je
gedetineerden aanspreekt op hun kunnen en hun verantwoordelijk-heden.
Wij bieden ze een kader waarbinnen ze kansen kunnen grijpen om een
engagement aan te gaan of initiatief te nemen. Maar meer participatie
vereist ook mogelijkheden tot dialoog en samenwerking met de samen-
leving buiten de muren, met vrije burgers. Het is in ons gemeenschappelijk
belang dat gedetineerden zich kunnen voorbereiden op een nieuwe start
in onze samenleving. 
 
 
 
 

Veer: Ja, ook naar sport en cultuur toe …
Er zijn er die daar leren lezen of die
verantwoordelijkheid nemen in de
bibliotheek of de fitness rechthouden.
Maar met het oog op een eventuele
vervroegde vrijlating wordt dat
bijvoorbeeld zelden gehonoreerd. Voor
mij is participatie de sleutel. Hoe kun je
verwachten dat mensen, wanneer ze
vrijkomen, hun verantwoordelijkheid
opnemen als je die binnen de muren
ontneemt? En op het vlak van
participatie kun je ver gaan. Waarom
zou een lokale academie bijvoorbeeld
niet sommige lessen laten plaatsvinden
in de gevangenis, waar dan ook vrije
burgers naartoe komen? Of denk aan  
een voetbalploeg van gedetineerden, die ze zelf beheren en die mag mee-
spelen in een competitie met voetbalploegen van buiten de gevangenis. 
 
Els: We streven zoveel mogelijk naar maximale participatie van
gedetineerden. Maar we botsen op de grenzen van de detentiecontext.
Dan ligt werken aan participatie niet voor de hand. Maar ik wil absoluut
positief blijven. Het zijn de mensen die er werken, die het verschil moeten 
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maken. Dus ik ga resoluut voor bond-
genootschappen en verbinding. Eén plus
één is drie. In die zin valt het me als
nieuwkomer in de organisatie op dat De
Rode Antraciet fantastische, innovatieve
en verbindende projecten blijft
realiseren. We moeten daar trots op zijn
en nog meer mee naar buiten komen. En
ook gedetineerden aan het woord laten
die duidelijk kunnen maken welk verschil
participatie voor hen maakt, hoeveel
hoop hen dat geeft. Kijk maar naar onze
Facebookpagina: wat een rijkdom aan
projecten en hoopvolle verhalen. En als
we buiten de context van het huidige
gevangenismodel mogen denken, ben ik
ook hoopvol. Ik denk dan bijvoorbeeld
aan de twee nieuwe transitiehuizen die
er volgend jaar mogelijk komen. Zo’n
transitiehuis biedt een heel andere, 
 
 
 

veel kleinschaligere context om in te experimenteren met vormen van
participatie. Daar zie ik echt mogelijkheden om, samen met diverse
partners, baanbrekende dingen te doen. En hopelijk te komen tot een
betere re-integratie en vermindering van recidive. 
 
Dus als jullie mogen dromen, dan gaan jullie voor participatieprojecten? 
 
Gunter: Ja, het spoor van participatie zo ver mogelijk doortrekken. Als ik het
goed heb, stonden er al passages over participatie in de basiswet van 2005,
die bijna zo oud is als De Rode Antraciet, maar waarvan in zekere zin wel
minder is gerealiseerd dan van het eigen beleidsplan. 
 
Veer, heb jij nog goede raad voor je opvolger? 
 
Veer: Niet echt, want Els is Els en dat is goed. Maar misschien mijn devies:
een koel hoofd en een warm hart.  
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