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beste lezer
Voor u ligt het voortgangsrapport van De Rode Antraciet. 
In overleg met de bevoegde administratie kiezen we dit 
jaar voor een nieuwe aanpak. In de versie 2019-2020 
leest u een levendig verhaal van wat De Rode Antraciet 
in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen realiseert. 
In een aanvullend katern met gevangenisfiches vindt 
u een uitgebreid en nauwkeurig overzicht van al 
onze activiteiten. De cijfergegevens ondersteunen 
het spreekwoordelijke ‘meten is weten’, terwijl de 
verslaggeving van op de werkvloer vooral inzicht geeft 
in wat onze organisatie doet en voor ogen heeft. Een 
missie of visie krijgt immers vooral vertaling in concrete 
acties en projecten.  

Bekijk hier het filmpje over onze missie 
 https://bit.ly/3d2dk1F

Naast de reguliere activiteiten en de grotere projecten 
zoals ‘Prisoners’ Active Citizenship’, de ‘European Prison 
Dance Challenge’ en onze deelname aan de 1000km 
voor Kom op Tegen Kanker zijn het vooral de kleinere 
lokale sport- en cultuurprojecten die in het oog  
springen. Al deze activiteiten zetten steeds opnieuw 
in op de betrokkenheid van gedetineerden, op 
het verhogen van hun zelfwaardegevoel en op 
samenwerking met initiatieven van buiten de muren. 
Alsmaar meer organisaties vinden in De Rode Antraciet 
een partner om samen aan de slag te gaan. Getuige 
hiervan de talloze voorbeelden in dit voortgangsrapport.

2020 is echter gestart met een nieuwjaarsboodschap 
die niet op hoerageroep werd onthaald. Vlak voor de 
jaarwisseling informeerde de Vlaamse overheid ons 
dat ook voor De Rode Antraciet de subsidies worden 
teruggeschroefd. Deze besparingen zullen de werking 
van De Rode Antraciet niet onberoerd laten en hun 
schaduw werpen over het nieuwe meerjarenplan.  

Inkrimpen lijkt onvermijdelijk, terwijl we weten dat onze 
huidige aanwezigheid in elke gevangenis niet optimaal 
is. Eind 2021 loopt onze huidige beheersovereenkomst 
af. Met het oog op de nieuwe overeenkomst werken 
we aan een nieuw beleidsplan. De eerste stappen 
worden reeds gezet: een ronde van Vlaanderen langs 
de gevangenissen, raadplegen van stakeholders, intern 
overleg, enz. De komende maanden staan dus in het 
teken van de opmaak van een beleidsplan maar duidelijk 
in een andere financiële context.

Hoewel justitie niet uit de actualiteit weg te denken is 
en het maatschappelijk klimaat verhardt, blijft De Rode 
Antraciet inzetten op menselijke waardigheid, humane 
detentie en herstel van de relatie tussen gedetineerden 
en de samenleving. Via onze activiteiten, netwerking, 
communicatie en sensibilisering blijven we ons verhaal 
en het belang van cultuur en sport onder de aandacht 
brengen van overheden, politici, partners ... kortom de 
samenleving.

Het is dan ook passend om op het einde van dit 
voorwoord iedereen te bedanken die zijn of haar 
schouders onder het project van De Rode Antraciet 
zet. In de eerste plaats medewerkers en directieteam. 
Zij staan garant voor de kwaliteit van alle activiteiten. 
Daarnaast bestuurders en leden van de algemene 
vergadering die de bestuurlijke bedding voorzien  
waarin de organisatie zich kan ontwikkelen.  En last 
but not least, partners uit alle hoeken - organisaties, 
openbare besturen, hulp- en dienstverleners in de 
gevangenis -die projecten inhoudelijk, organisatorisch  
en financieel mogelijk maken. We blijven op hen  
rekenen om ons verhaal verder te schrijven.

Voorzitter  
Gunter Gehre
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missie
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.

Gevangenisbibliotheek Merksplas © Stefaan Temmerman
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S.M.A.K.: Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

VOEM: Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims

KVLV: Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen

BBB: (spierverstevigende oefeningen voor) Billen, Buik en Benen

CAW: Centrum Algemeen Welzijnswerk

UM4P: U Move 4 Peace

CORT: Coördinatieteam hulp- en dienstverlening

Vormingplus MZW: Midden- en Zuid-West-Vlaanderen

VUB: Vrije Universiteit Brussel

A-team: Activiteitenteam

VLOT: Vlaams Overlegteam

DG EPI: Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen

VTE: Voltijds equivalent

VTOL: Vorming, Training, Opleiding en Leren

DVA: Drugsvrije afdeling

PAC: Prisoners’ Active Citizenship

PBA: Penitentiair Bewakingsassistent

WEVO: Werkgroep Vorming en Ondersteuning van de Gemengde Commissie

gebruikte
afkortingen
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onze corebusiness

strategische 
doelstelling

1

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

Vernissage Borderline Books © Dirk Pauwels
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Sport en cultuur in de 
gevangenis ... maatwerk! 
In 2019 continueerden we ons groepsaanbod sport en cultuur in alle 
Vlaamse en Brusselse gevangenissen. Onze structurele aanwezigheid binnen 
elke gevangenis liet toe om noden en behoeften te detecteren, accenten te 
leggen en samenwerkingsmogelijkheden met lokale partners op vlak van 
sport en cultuur te verkennen. Het resultaat? Een op maat gemaakt plan voor 
elke gevangenis met een rijk en divers aanbod van cultuur en sport.

Enkele voorbeelden:
 - In Oudenaarde betrokken we gedetineerden bij de  

 planning van het lokale groepsaanbod; 

 - In Leuven Centraal organiseerden we een ‘forum  
 cultuur’: gedetineerden maakten kennis met ons  
 cultuuraanbod en reikten zelf nieuwe ideeën aan; 

 - In de gevangenis van Gent speelden we in op de  
 grote nood bij gedetineerden aan creatief aanbod;

 - Binnen ons sportaanbod bleef fitness een speerpunt  
 omwille van de grote vraag en de beschikbaarheid  
 van een vaste fitnessruimte in de meeste  
 gevangenissen;

 - In de gevangenissen van de Noorderkempen  
 introduceerden we voetvolley als nieuw sportaanbod.

Hieronder vind je een schematisch overzicht van de verschillende categorieën binnen ons aanbod.

28% 
balsporten

8% 
racket- en netsporten

5% 
behendigheidssporten

36% 
conditie en kracht

12%
 andere sporten

5% 
relaxatie

1% infosessies / intakes

1% media

3% 
vorming

1% participatie

3% 
infosessies / intakes

11% 
vorming

2% 
participatie / overleg

6% 
culturele voorstelling

19% 
beeld en crea

6% 
media

13% 
muziek

2%
 theater

9% 
literatuur

12% 
ontspanning / vrije tijd

17% 
ontmoeting / gesprek

Sport

Cultuur
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Ons aanbod is alleen maar mo-
gelijk door de samenwerking met 
een heel verscheiden netwerk van 
organisaties. In 2019 werkten we 
o.a. samen met Vormingplus, VOEM, 
Sportwerk Vlaanderen, Amnesty 
International, S.M.A.K. Gent, Femma, 
het Nike Fonds en Buurtsportwerk. 
Een overzicht van samenwerkings- 
partners per gevangenis vind je in 
de gevangenisfiches. 

Gevangenisover-
stijgend aanbod
Binnen onze samenwerkingen 
besteedden we extra aandacht 
aan een gevangenisoverstijgende 
manier van werken. Daarbij rollen 
we het aanbod van een bepaalde 
partner in meerdere gevangenis-
sen uit. Zo schreven gedetineerden 
uit verschillende gevangenissen 
brieven voor de schrijfmarathon van 
Amnesty International tijdens lokale 
workshops. 

Meer info:
 https://bit.ly/3akJm6K 

De infosessie van de Belgische 
Fitnessorganisatie over verant-
woord fitnessen voor gedetineerden 
deed de ronde van een 12-tal 
gevangenissen. VOEM bood een 
activiteitenaanbod aan waarop 
meerdere gevangenissen konden 
intekenen. Het project Animation 
Break, dat in 2019 werd afgerond, 
gaf gedetineerden uit een 10-
tal gevangenissen de kans om 
gedurende drie jaar animatiefilms 
te maken. De meest in het oog 
springende toepassing van een 
gevangenisoverstijgende aanpak 
was wellicht onze samenwerking 
met het internationaal dans-
gezelschap Ultima Vez voor de 
European Prison Dance Challenge. 

Meer info:
 https://bit.ly/3akJm6K

 EUROPEAN PRISON DANCE 
CHALLENGE 
Vrouwelijke gedetineerden gaan 
internationale dansuitdaging aan

In 2018 lanceerde de Finse 
Vanaja-gevangenis de European 
Prison Dance Challenge. Met 
een zelfgemaakte choreografie 
daagde de gevangenis andere 
vrouwenafdelingen over heel 
de wereld uit om een dansvideo 
te maken. In het voorjaar van 
2019 namen we de handschoen 
op en klopten aan bij het 
internationaal dansgezelschap 
Ultima Vez. Choreograaf Seppe 
Baeyens vertaalde de uitdaging 
naar een danstraject met 
gedetineerden. Vrouwen uit 
de gevangenissen van Gent, 
Berkendael, Hoogstraten en 
Antwerpen namen deel aan een 
achttal workshops en gingen 
samen op zoek naar hoe dans 
kan worden aangewend om hun 
vrouwelijkheid te (her)ontdekken.

Het resultaat?  
Een film waarin 24 
gedetineerden dansen op 
de soundtrack van Nilufer 
Yanya’s The Florist. Het project 
zette in op de noodzaak van 
maatschappelijk verbindende 
en versterkende waarden. 
Allemaal eigenschappen die 
nodig zijn bij een terugkeer 
naar de samenleving. Sport- en 
cultuurfunctionarissen waren 
samen verantwoordelijk voor 
het goede verloop van het 
project, terwijl de bovenlokale 
coördinatie in handen was van 
één medewerker. Deze manier 
van werken bleek een goede 
keuze te zijn en lag mee aan  
de basis van de uitzonderlijke 
impact en publieke belangstelling 
die het project creëerde. 

“Het is zo aangenaam dat er iemand 
de tijd neemt om te luisteren naar 

mij, iemand die mijn opinie ook naar 
waarde schat.” 

- deelneemster European  
Prison Dance Challenge

European Prison Dance Challenge © Pascal Poissonnier

European Prison Dance Challenge © Pascal Poissonnier
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Vernieuwend  
aanbod
Ons breed netwerk van partners gaf 
ons in 2019 de kans een aantal ver-
nieuwende projecten en trajecten 
op touw te zetten.  In samenwerking 
met MC Scale werd voor de eerste 
keer een MC-battle in de gevan-
genis van Beveren georganiseerd. 
Gedetineerden bekampten elkaar 
met rapteksten waarbij wederzijds 
respect en individueel talent  
centraal stonden.

In Leuven Hulp brachten we gedeti-
neerden en managers een volledige 
dag samen om van elkaar te leren 
terwijl gedetineerden in Gent ken-
nismaakten met de participatieve 
theatervoorstelling Geen licht zonder 
schaduw.

 STREETWIZE 
Gedetineerden en managers  
samen aan de slag

In de Hulpgevangenis 
van Leuven werkten we 
samen met StreetwiZe, een 
organisatie gespecialiseerd 
in talent en leiderschap.  
Binnen een driedaags 
leiderschapsprogramma voor 
bedrijven werd een volledige 
dag georganiseerd binnen de 
gevangenis. Bedrijfsleiders 
en gedetineerden werden 
uit hun eigen leefwereld 
gehaald en uitgedaagd om 
op een authentieke manier 

te connecteren met elkaar. 
Ze gingen uitgebreid in 
gesprek en werkten samen 
aan groepsopdrachten rond 
talent. Uit de evaluatie bleek 
dit korte traject heel leerrijk 
voor zowel de managers als de 
gedetineerden.  

 GEEN LICHT  
ZONDER SCHADUW
Participatief theater in de  
gevangenis van Gent 

UM4P, de sociaal-artistieke 
werking van Pax Christi, heeft 
reeds jarenlang ervaring met 
participatief theater. Tijdens de 
voorstelling ‘Geen licht zonder 
schaduw’ brengen acteurs een 
gesprek op gang over het thema 
detentie. Ze werpen vragen 
op waar ze zelf geen pasklaar 
antwoord op hebben.  Vragen 
rond schuld, vergelding, detentie, 
kansen geven, een nieuw leven 

opbouwen, herstel van slachtof-
fer en samenleving. 

Professionals binnen de 
gevangenis zagen zowel in 
de inhoud als de methodiek 
een bijzondere leerkans voor 
gedetineerden. Tijdens de 
voorstelling in de gevangenis 
van Gent nam een 20-tal 
gedetineerden deel. Ze werden 
geconfronteerd met vragen 
als: hoe ga je om met de vele 
drempels als je terug vrij bent? 
Welke verantwoordelijkheid 
kan je nemen tegenover je 
slachtoffer? 

De voorstelling werd zeer goed 
onthaald en een geanimeerd 
gesprek kwam snel op gang. 
Een aantal gedetineerden nam 
zelfs de rol over van een acteur 
om bepaalde scènes op een 
meer wenselijke manier te laten 
aflopen. 

“MC-battle was een succes.  Een terechte winnaar en 70 man 
staand publiek met een testosterongehalte waar de hormonenmaffia 

van kan dromen. De temperatuur is daar de hoogte in gejaagd. 
Sorry klimaat. Het werd toch even heel stil toen ik de beatboxbeats 
van mijn workshopkids liet horen en het bijhorende verhaal vertelde. 

(…) Veel pijn is vanavond even losgelaten.  Dank je wel hiphop.” 

- Kris Strybos, aka MC Scale

Heropstart  
gevangenis  
Brugge
Een andere belangrijke evolutie 
binnen ons groepsaanbod was 
de volledige heropstart in de 
gevangenis van Brugge. In 2019 
organiseerden we voor de eerste 
maal sinds 2016 weer een volledig 
werkjaar sport én cultuur. 

 BRUGGE ONTWAAKT... 
“Never waste a good crisis”

Toen in 2016 de spanningen in 
de gevangenis van Brugge het 
kookpunt bereikten, beslisten de 
vakbonden om hun acties struc-
tureel in te bedden. Twee jaar 
lang beperkten de taken van het 
bewakend personeel zich tot 
het strikte minimum waardoor 
groepsactiviteiten onmogelijk 
werden.

We grepen die ‘crisisjaren’ aan 
om ons cultuuraanbod in de 
gevangenis van Brugge grondig 
heruit te vinden. Toen in 2018 
het verlossende akkoord kwam, 
gingen we van start met een 
nieuw plan: de gekende pijlers 
bleven overeind, maar kregen 
een meer structureel karakter.  

Onder leiding van een van 
onze vrijwilligers groeide het 
creatief atelier uit tot een echte 
ontmoetingsplaats. Schilders, 

tekenaars en andere creatieve 
gedetineerden kunnen er nu 
wekelijks ontsnappen aan de 
realiteit van de gevangenis, 
terwijl de continuïteit van het 
atelier de inbreng van externe 
partners mogelijk maakt. Deze 
structurele inbedding gaf ook 
een impuls aan de uitwerking 
van een sociaal artistiek traject 
in de theaterzaal. 

In samenwerking met Klein 
Verhaal en Lucinda Ra zullen 
gedetineerden er muziek en 
animatiefilms maken met twee 
muzikanten en een tekenaar. 
Ook de gitaarlessen zijn niet 
langer een receptief, eenmalig 
gebeuren. Gedetineerden krijgen 
via de lessen nu ook toegang tot 
een inspirerende ruimte en een 
waaier aan creatieve kansen. 

Werkcontext
Ondanks de vele goede praktijken 
van het afgelopen jaar, maakte 
de werkcontext binnen bepaalde 
gevangenissen een aanbod op maat 
nauwelijks mogelijk. Door het grote 
personeelstekort in de gevangenis-
sen van Mechelen, Antwerpen en 
Sint-Gillis was de planning van 
een aanbod zeer moeilijk en werd 
een deel van het aanbod geannu-
leerd zonder de mogelijkheid om 
dit opnieuw in te plannen. Ook 
in andere gevangenissen werden 
vaak activiteiten afgelast wegens 
vakbondsacties en stakingen.

 ONZE WERKCONTEXT 
 Moeilijk gaat ook?

Het veiligheidsaspect bin-
nen de gevangenis heeft een 
grote impact op onze manier 
van werken. Door de beperk-
te bewegingsvrijheid van de 
gedetineerden, moeten we in 
onze planning sterk rekening 
houden met de dagindeling van 
de gevangenis. Op welke mo-
menten kunnen gedetineerden 
groepsactiviteiten volgen? Met 
welke andere activiteiten zoals 
bezoek of wandeling houden we 
best rekening? 

Het vraagt het nodige puzzel-
werk om een aanbod samen te 
stellen dat is aangepast aan 
het veiligheidsregime van de 
gevangenis. 

Ook de medewerking van het 
bewakend personeel is cruciaal. 
Zij staan in voor de bewe- 
ging van de cel naar de plaats 
waar de activiteit doorgaat. 
Voor sommige activiteiten is 
de aanwezigheid van een of 
meerdere penitentiair beambten 
noodzakelijk. De medewerking 
van het personeel is echter 
niet altijd een garantie. Door 
personeelstekort zijn er soms 
andere prioriteiten. Activiteit-
en kunnen dan niet ingepland 
worden of worden afgelast. 
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Ondersteunen van 
lesgevers en  
begeleiders
Wat voor ons geldt, geldt ook voor 
de begeleiders of lesgevers van ons 
aanbod. Ze moeten op de hoogte 
zijn van procedures en afspraken 
binnen de gevangenis. Daarom 
is het belangrijk om hen goed te 
ondersteunen. In de lokale gevan-
genissen namen onze functionaris-
sen deze ondersteuningsopdracht 
op zich. Externe begeleiders of les-
gevers kregen alle info mee om hun 
opdracht goed te kunnen uitvoeren. 
Nieuwe aanbodverstrekkers boden 
we de mogelijkheid om vooraf 
kennis te maken met de leefwereld 
binnen de gevangenis. 

Zo werden de medewerkers van 
VOEM  uitgenodigd in de gevange-
nis van Oudenaarde om zich een 
beter beeld te kunnen vormen over 
het werken binnen een gevangenis.

Als extra ondersteuning organi-
seerden we collegagroepen waarbij 

lesgevers of begeleiders samen-
komen om expertise met elkaar te 
delen. In april 2019 kwam een tien-
tal begeleiders van beeldende ate-
liers uit verschillende gevangenissen 
bijeen in het Middelheimmuseum 
om ervaringen uit te wisselen over 
het werk binnen de muren. Ook de 
medewerkers van de gevangenisbib-
liotheken kwamen twee keer samen, 
in de eerste plaats ter voorbereiding 
van de nieuwe convenanten voor 
de beleidsperiode 2020-2025, maar 
ook om nieuws en ervaringen uit te 
wisselen. 

 COLLEGAGROEP  
MEDEWERKERS  
GEVANGENISBIBLIOTHEKEN

Een eerste meeting vond plaats 
in de gevangenis van Antwerpen. 
We bogen ons over de huidige 
afsprakennota’s (2014-2019) 
die elke bibliotheekmedewerker 
voor zijn eigen gevangenis 
maakt. Uit de evaluatie en 
analyse kwam een chronisch 
tijdsgebrek naar voor. Heel 
wat bibliotheekmedewerkers 
moeten het leeuwendeel 
van hun werktijd besteden 

aan het uitlenen en innemen 
van materialen, waardoor er 
voor andere bibliotheektaken 
weinig tijd overblijft, laat 
staan voor leesbevordering 
of het organiseren van 
auteurslezingen. We bekeken 
de mogelijkheid om via een 
optimaliseringssubsidie 
in te tekenen op een zelf-
uitleensysteem. Bib-bezoekers 
kunnen zo hun materialen zelf 
uitlenen en inleveren. 

Om het systeem in werking 
te zien binnen een gevange-
niscontext trok in juni een 
delegatie van de collegagroep 
naar de gevangenisbibliotheek 
van Brugge. Die werkt al een 
tijdje met zelfuitleenbalies. Het 
bezoek bevestigde het idee dat 
zelfuitleen een grote hulp en 
tijdwinst kan betekenen voor 
de dagelijkse werking van de 
gevangenisbibliotheek. 

In december kwamen we samen 
in de Hulpgevangenis van  
Leuven. Daar namen we 
opnieuw ruim de tijd om de 
updates over de komende con-

Gevangenisbibliotheek © Stefaan Temmerman

venanten en afsprakennota’s te 
bespreken, maar hadden we het 
ook over het Eengemaakt Biblio- 
theeksysteem (EBS). Dit nieuwe 
bibliotheeksysteem zal gebruikt 
worden in alle Vlaamse biblio-
theken om kosten te besparen 
en de samenwerking tussen de 
bibliotheken te versterken. Ook 
de gevangenisbibliotheken stap-
pen mee in dit systeem. De uitrol 
ervan loopt gefaseerd. Voor de 
gevangenisbibs liep dit in 2019 
niet van een leien dakje. We 
stootten zowel bovenlokaal als 
in de specifieke gevangenissen 
op een aantal problemen. Om 
voor andere bibliotheken in 2020 
en 2021 een vlottere overgang 
te verzekeren, stelden we vanuit 
de collegagroep, in samenwer-
king met Cultuurconnect, een 
handleiding op voor de instap in 
het EBS. Daarin wordt uitgelegd 
met wie je op welk moment rond 
tafel moet zitten om de nodige 
afspraken te maken.  

Diversiteit troef
Met ons aanbod willen we 
zoveel mogelijk gedetineerden 
bereiken. De diversiteit binnen 
deze doelgroep vormde ook in 
2019 een grote uitdaging. We 
hebben het dan niet alleen over 
gedetineerden van diverse etnisch-
culturele achtergrond, maar ook 
over verschillende leeftijdsgroepen, 
mannelijke en vrouwelijke 
gedetineerden, een groot aantal 
anderstalige gedetineerden, 
beklaagden versus veroordeelden, …  

Daarom stelden onze medewerkers 
opnieuw alles in het werk om een 
zo divers mogelijk publiek naar 
het sport- en cultuuraanbod toe 
te leiden. In de gevangenis van 
Antwerpen bouwden we mee een 
fitnessruimte uit binnen de zorgaf-
deling, zodat gedetineerden met 
een (vermoeden van) psychische 
beperking op hun maat konden 
fitnessen. In de gevangenis van 

Hasselt waren we betrokken bij de 
uitbouw van een groepsaanbod voor 
de drugsvrije afdeling. In de gevan-
genissen waar een vrouwenvleugel 
is, programmeerden we een aantal 
niet-gemengde activiteiten zoals 
yoga en BBB of workshops i.s.m. 
KVLV en Femma. 

Ook door het binnenhalen van 
een meer divers etnisch-cultureel 
netwerk speelden we in op 
de rijke aanwezigheid van de 
vele nationaliteiten binnen de 
gevangenis. Zo organiseerden 
we Afrikaanse kookworkshops, 
kalligrafie, Turkse gitaar en een 
Marokkaanse theeceremonie. Voor 
een groot deel van ons aanbod 
speelt taal geen primaire rol 
waardoor veel anderstaligen de  
weg vonden naar de activiteiten. 
Het aanbod ‘Bewegen Op Verwijzing’ 
ten slotte bewees zijn nut door 
‘bewegingsarme’ gedetineerden 
toch te activeren.

 BEWEGEN  
OP VERWIJZING

In de gevangenissen van Gent, 
Leuven Centraal, Beveren en 
Mechelen loopt sinds twee 
jaar het programma ‘Bewegen 
Op Verwijzing’. Ook in 2019 
bereikten we via dit aanbod 
gedetineerden die om allerlei 
redenen niet deelnemen 
aan het klassieke sport- en 
beweegaanbod. Dankzij 
een goede samenwerking 
met de medische dienst 
van de gevangenis werden 
gedetineerden gericht door-
verwezen om in kleine groepen 
op een meer aangepaste 
manier meer te bewegen. De 
gedetineerden die gebruik 
maakten van dit aanbod waren 
zeer positief. 



  jaarverslag 2019 en jaarplan 2020   jaarverslag 2019 en jaarplan 2020 2120

“Nergens is vormingswerk 
zo intens en waardevol 
 als in de gevangenis.”

 Stefaan Segaert,  
vormingswerker Vormingplus

Waas - en - Dender

Verhogen 
van kennis, 
vaardigheden 
en attitudes
Cultuur en sport was in 2019 ook 
het middel bij uitstek om de kennis 
en competenties van gedetineerden 
een boost te geven. Zo organi-
seerden we bijvoorbeeld een work-
shopreeks rond gezond en ethisch 
sporten. 

 WORKSHOP  
VERANTWOORD FITNESSEN

Fitness.be (de Belgische  
FitnessOrganisatie) is het 
aanspreekpunt voor de 
fitnesssector als het gaat om 
sportspecifieke opleidingen. We 
kwamen met hen overeen om 
hun KUS – workshops (Kracht 
en Uiterlijk Stimulerende 
middelen) te organiseren 
binnen 12 gevangenissen. 
Tijdens de workshops kregen 
gedetineerden informatie over 
de negatieve impact van deze 
middelen op het lichaam. 

Tegelijk werd er ingegaan op 
alternatieven zoals beproefde 
trainingsschema’s of gezonde 
voeding. De workshops werden 
zeer goed ontvangen, net 
omdat de aangehaalde goede 
praktijken, zoals trainen op een 
kleine oppervlakte en met eigen 
lichaamsgewicht, toepasbaar 

zijn in de gevangenis. Om 
goed van start te gaan na 
de workshops ontvingen de 
deelnemers de hand-outs en 
een eenvoudig trainings- 
schema om te gebruiken op cel.

Gedetineerden konden via sport 
en cultuur ook werken aan 
vaardigheden en attitudes. Een 
aantal onder hen werd ingezet als 
‘sportfatik’ en mee verantwoordelijk 
gesteld voor de organisatie van 
het sportaanbod. De sportfatiks 
scherpten via deze functie heel 
wat vaardigheden aan die zij ook 
kunnen gebruiken op andere 
levensdomeinen. 

Om persoonlijke ontwikkeling te 
stimuleren, organiseerden we ook 
verschillende vormingscursussen 
rond thema’s zoals ouderschap 
tijdens detentie en omgaan met 
conflicten. Via dit soort vormingen 
leerden gedetineerden nieuwe 
vaardigheden die ze zowel in de 
gevangenis als na hun detentie 
kunnen inzetten.

In de gevangenis van 
Beveren testten we ook een 
nieuw vormingsaanbod uit 
rond identiteitsbeleving en 
levensbeschouwing. De zoektocht 
naar wie ze (willen) zijn in hun 
leven, speelt voor bepaalde 
gedetineerden een grote rol tijdens 
hun detentieperiode.  Een cursus 
van Motief vzw reikte hen hiervoor 
enkele handvaten aan.

  VORMINGSTRAJECT – 
HET VERHAAL VAN JOESOEF

Het Joesoef-verhaal is een 
verhaal dat joden, christenen 
en moslims met elkaar delen. 
Het thematiseert onderwerpen 
die ook vandaag, in onze 
Westerse samenleving, zeer 
relevant zijn: de verhouding 
tussen gezinsleden, afgunst, 
uitsluiting en geweld, leven 
in een vreemd land met een 
andere cultuur, hongersnood en 
migratie, onterecht beschuldigd 
worden, dromen waarmaken, 
vrede stichten en tot verzoening 
komen, zorg dragen voor de 
meest kwetsbaren. 

Tijdens een proeftraject van vier 
bijeenkomsten in de gevangenis 
van Beveren werd het verhaal 
gebruikt als inspiratiebron. Het 
deed deelnemers nadenken over 
hun eigen zienswijze en over 
kwesties waarmee ze zelf  
worstelen. De deelnemers 
reflecteerden samen en gingen 
in gesprek vanuit een wederzijds 
respect voor ieders waarden. 

We evalueerden het traject 
heel positief. Het verhaal van 
Joesoef hielp gedetineerden 
kritisch na te denken over eigen 
en maatschappelijke ideeën. 
Werken met een verhaal dat 
gekend is in verschillende 
geloofstradities zorgde voor 
veel openheid binnen de groep. 
Deelnemers leerden bovendien 
om te gaan met onderlinge 
verschillen. 

Functionaris als  
centraal aanspreekpunt
Onze functionarissen schoven 
zichzelf met veel overtuiging 
naar voor als centrale figuur 
voor alle vragen en voorstellen 
inzake sport en cultuur. Binnen 
de complexe organisatiestructuur 
van een gevangenis was dit niet 
altijd even makkelijk maar over 
het algemeen voelden ze zich 
erkend als specialisten op hun 
domein. Dat maakte het mogelijk 
om tijdens overlegmomenten, 
zoals de lokale coördinatieteams 
hulp- en dienstverlening, het 
belang van sport en cultuur te 
behartigen. Daarnaast bouwden 
de functionarissen hun netwerk 
van partners binnen de lokale 
gevangenis verder uit door nieuwe 
organisaties in de gevangenis te 
introduceren.

 DE STROATE...NIEUWE 
SAMENWERKINGSPARTNER 
VOOR HIPHOP

De Stroate is een jeugdcul- 
tuurcentrum waar jongeren en 
jongvolwassenen terecht kun-
nen voor evenementen en work-
shops rond hiphopcultuur. De 
Stroate heeft een vaste locatie 
in Kortrijk maar zwermt ook uit 
over de regio West-Vlaanderen 
om met diverse groepen rond 
hiphop te werken.

Onze samenwerking met De 
Stroate ontstond door een 
vraag van gedetineerden in 
de gevangenis van Ieper. Een 
aantal van hen wilde tijdens de 
zomermaanden werken rond 
graffiti. Onze zoektocht naar 
begeleiding bracht ons bij een 
graffitikunstenaar die verbon-
den was aan De Stroate. Zo 
maakten we kennis en ont-
stond er een samenwerking in 
meerdere gevangenissen.  

Zowel in Ieper als in Ruiselede 
leefden gedetineerden zich uit 
in workshops graffiti, rap, en 
dj-skills. De begeleiders van De 
Stroate beschikten over veel 
expertise in het werken met 
diverse kansengroepen en hun 
aanbod leunde sterk aan bij de 
interesses van de gedetineerden. 
Tijdens de workshops was er 
daardoor telkens een goede 
connectie tussen begeleiders en 
deelnemers. Op basis van deze 
positieve ervaringen maakten 
we reeds plannen om ook in 
2020 samen te werken. 

Samenwerking  
steden &  
gemeenten
In 2019 versterkten we ook onze 
samenwerking met de steden & ge-
meenten. Samen met de functiona-
rissen werd in kaart gebracht welke 
samenwerkingen reeds bestonden 
en waar nog kansen lagen.  

 GOOD PRACTICE:  
SAMENWERKING  
STAD HOOGSTRATEN 

Tijdens de afgelopen beleids-
periode ondersteunde de stad 
Hoogstraten onze sportwer- 
king in de gevangenissen van 
Hoogstraten en Wortel structu-
reel. Sinds 2017 bestaat er ook 
tussen de stedelijke cultuur-
dienst en de cultuurfunctionaris 
van beide gevangenissen een 
samenwerking en een project-
matige steun vanuit de stad. Zo 
organiseerden we de afge-
lopen jaren elk theaterseizoen 
minstens één voorstelling 
voor een gemengd publiek van 
gedetineerden en vrije burgers. 
Daarbij betaalden de burgers 
een toegangskaartje en stond 
de stad in voor (het grootste 
deel van) de uitkoopsom van de 
voorstelling. 

In 2019 programmeerden we 
in Hoogstraten een stand-up-
comedy-avond met Seppe 
Toremans en Jasper Posson voor 
40 gedetineerden en 40 mensen 
van buiten de gevangenis. Na 
de voorstelling zorgden we voor 
een hapje en een drankje, zodat 
interne en externe toeschou- 
wers konden napraten. 
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Actieve rol  
in de lokale  
actieplannen
Onze medewerkers zetten in 2019 
mee verschillende acties op binnen 
de coördinatieteams en de lokale 
actieplannen hulp- en dienst- 
verlening. Deze acties hebben een 
rechtstreekse link met ons eigen 
aanbod binnen de gevangenis of ze 
gaan over een thema dat ook bin-
nen onze organisatie centraal staat.

 MEDEWERKING LOKAAL 
ACTIEPLAN GEVANGENIS 
GENT 

In de gevangenis van Gent 
maakt onze sportfunctiona- 
ris deel uit van de werkgroep 
‘Inspraak en participatie van 
gedetineerden’. Deze werkgroep 
werd opgericht vanuit het lokale 
actieplan 2018-2020. Omdat 
participatie ook binnen De Rode 
Antraciet centraal staat, droegen 
we graag op deze manier ons 
steentje bij. 

De werkgroep organiseerde 
een vorming ‘communicatie- 

en vergadertechnieken’, 
specifiek gericht op gede-
tineerden die zetelen in het 
gedetineerdenoverlegorgaan.  
De inhoud van de vorming was 
heel praktisch en concreet, 
zonder de theoretische 
modellen uit het oog te 
verliezen. 

Daarnaast installeerde de 
werkgroep ook twee coaches die 
gedetineerden bijstaan in hun 
deelname aan dit overlegorgaan. 
De coaches gaan niet in op 
het inhoudelijke maar op het 
procesmatige: problemen of 
terugkerende patronen van 
waaruit frustraties, onbegrip of 
onmacht ontstaat. Een van de 
coachrollen werd opgenomen 
door onze sportfunctionaris.

Uit de evaluatie bleek dat 
de vorming op zich absoluut 
relevant was, maar dat de timing 
op een andere manier moet. 
Het installeren van de coaches 
was zeker een meerwaarde. 
In de toekomst moeten zij 
zich wel proactiever opstellen 
omdat deelnemers binnen het 
gedetineerdenoverleg niet vlot 
zelf een hulpvraag stellen. 

Ook in het beleidsteam van 
elke gevangenis waren we via 
een van onze medewerkers 
vertegenwoordigd. Zij volgden 
mee de lokale beleidslijnen op 
en werkten constructief mee 
aan het gezamenlijke hulp- en 
dienstverleningsaanbod. 

Over het algemeen investeren 
onze functionarissen veel tijd 
in al deze overlegmomenten. 
Met hun reeds drukke schema 
is dit niet altijd evident. Toch 
stelden we ook afgelopen jaar 
weer vast dat deze investering 
zijn vruchten afwerpt. Het stond 
ons opnieuw toe onze centrale 
rol op vlak van sport en cultuur 
toe te eigenen en volop uit te 
spelen.

Kalligraffiti gevangenis Vorst © De Rode Antraciet

Integraal werken
Met ons aanbod versterkten 
we de brug naar het formele 
onderwijs. Samen met de lokale 
onderwijsverantwoordelijken werd 
nagedacht hoe we elkaars aanbod 
kunnen versterken.

We zagen een stijgende tendens 
van onderwijsverstrekkers die 
eerder persoonsgerichte vormingen 
opnemen in hun lespakket. Zo 
bieden verschillende Centra 
Basiseducatie vormingen aan 
rond communicatie, omgaan met 
stress enz. Binnen een aantal 
lessen Nederlands werd dan weer 
gewerkt via de Samen Lezen – 
methodiek, soms gekoppeld aan een 
auteurslezing. Onze functionarissen 
boden hun expertise aan om dit 
aanbod mee uit te werken.

Ook het sportaanbod maakte de link 
met het onderwijsaanbod. Trajecten 
waarbij sport als middel dient om 
Nederlands te leren waren daar een 
mooie toepassing van.

 AL SPORTEND  
NEDERLANDS LEREN

In de gevangenis van Mechelen 
was dit traject een samenwer- 
king tussen het Centrum Basis- 
educatie, De Rode Antraciet, de 
Stad Mechelen en het Regionaal 
Open Leercentrum Mechelen. 
Oefenkansen Nederlands 
aanbieden tijdens bewegings- en 
sportmomenten bleek een ideale 
opzet. Het maakte de lessen 
gemakkelijker en toegankelijker 
en vergrootte het leerplezier 
van de gedetineerden. Tijdens 
de lessen werd de theorie al 
bewegend ingeoefend en lieten 
de deelnemers hun notities 
links liggen. Cursisten kregen 
op het einde van elke les wel 
notities mee zodat ze de leerstof 
in de cel konden herhalen. In 
2019 organiseerden we 23 
sportmomenten binnen de 

lessen Nederlands. Door grote 
personeelstekorten werd het 
traject sinds oktober on hold 
gezet. Samen met de partners 
bekijken we of een heropstart  
in 2020 mogelijk is.

Themaweken
Ook zogenaamde themaweken 
bleken in 2019 een uitstekende 
manier om binnen de gevangenis 
de brug te maken naar andere 
domeinen zoals welzijn, onderwijs 
of gezondheid. Onze functionarissen 
gaven vanuit hun expertise op 
vlak van cultuur en sport telkens 
een invulling aan de betreffende 
thema’s.

 DIGITALE WEEK IN DE 
GEVANGENIS VAN IEPER

Digitalisering staat binnen de 
gevangenis nog in de kinder-
schoenen. Gedetineerden 
worden voor en na hun detentie 
echter vaak geconfronteerd met 
de digitale realiteit. Daarom 
organiseerden we samen met 
de verschillende actoren hulp– 
en dienstverlening binnen de 
gevangenis van Ieper allerlei 
activiteiten rond digitalisering. 

Onderwijs legde binnen het 
open leercentrum de focus op 
verschillende ICT-toepassingen. 
Vanuit cultuur organiseerden we 
een radioworkshop met Radio 
Quindo, waar deelnemers via 
een mobiele studio zelf radio 
maakten. Ook een dj-workshop 
stond op het programma.  Vanuit 
sport introduceerden we een app 
die deelnemers zicht gaf op hun 
hartslagzones. Gedetineerden 
maakten al sportend ook kennis 
met virtual reality en leefden 
zich uit met een interactieve 
sportmuur.

 WEEK VAN DE MOBILITEIT  
in de gevangenis van Turnhout

Tijdens de week van de mobi-
liteit ondersteunden we samen 
met CAW de Kempen enkele 
activiteiten binnen de gevange-
nis van Turnhout. Gedetineerden 
maakten sleutelhangers tijdens 
een creaworkshop en verkochten 
deze ten voordele van een  
organisatie die werkt rond 
verkeerslachtoffers. De sport-
functionaris ontwierp een 
fietsparcours op de wandeling 
dat gedetineerden aflegden  
met allerlei ‘gekke fietsen’. 

Digitale week gevangenis Ieper © De Rode Antraciet
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In elke gevangenis werken onze 
functionarissen opnieuw volgens 
een concrete planning voor sport 
en cultuur, afgestemd op de lokale 
mogelijkheden en noden. Naast 
het bestendigen van het reeds 
bestaande aanbod werken we dit 
jaar mee aan een aantal specifieke 
projecten die verbonden zijn aan 
2020. 

Zo participeren we met de 
gevangenis van Leuven Centraal 
aan de World Choir Games. Dit 
event vindt deze zomer plaats in 
Vlaanderen. Zangkoren vanuit de 
hele wereld zakken af naar ons 
land om deel te nemen aan diverse 
competities en samen te zingen. In 

de gevangenis van Leuven Centraal 
zal een zangkoor van gedetineerden 
deelnemen. In de gevangenis van 
Gent plant een aantal internationale 
koren een gezamenlijk optreden 
voor de gedetineerden.

Ook het Ros Beiaard zal in 2020 de 
gevangenis van Dendermonde niet 
ongemerkt passeren. Voorafgaand 
aan de officiële ommegang 
op 24 mei wordt in april door 
verschillende verenigingen, wijken 
en bewoners van Dendermonde 
een volks event georganiseerd 
onder de noemer ‘Rosse Buurten’. 
Gedetineerden en het personeel van 
de gevangenis van Dendermonde 
worden hierbij sterk betrokken.

In drie gevangenissen van 
de Noorderkempen zal 
kunstorganisatie deRUIMTE in het 
voorjaar 2020 een artistiek project 
opzetten. Gedetineerden maken via 
workshops kennis met technieken 
zoals zeefdruk, 3-dimensioneel 
werk of collage. Vervolgens maken 
ze met een eigen gekozen techniek 
een werk rond het centrale thema 
‘Wachten’. Hun werken worden 
tentoongesteld op het Special Art 
Festival in Sint-Niklaas, een event 
met aandacht voor outsiderskunst.

Ook op sportief vlak blijven 
we investeren in het door de 
jaren heen sterk uitgebouwd 
structureel sportaanbod binnen 
de gevangenissen. Daarnaast 
ontwikkelen we een aantal 
trajecten met nieuwe vormen van 
sportaanbod. Zo verkennen we 
in de gevangenis van Wortel de 
mogelijkheid om gedetineerden 
een opleiding te laten volgen tot 
instructeur Bootcamp. Zij kunnen 
de opgedane kennis dan inzetten 
om de lesgeefster te ondersteunen 
tijden de reguliere activiteiten 
Bootcamp. In de gevangenis van 
Oudenaarde is de basis gelegd voor 
een samenwerking met de Vlaamse 
Boksliga om aan gedetineerden 
bokstraining te geven, afgestemd op 
de mogelijkheden en beperkingen 
van de gevangenis. Ook het nieuwe 
Europees project, Sports in Prison 
– a Plan for the Future, zal in een 
aantal gevangenissen nieuwe 
samenwerkingen doen ontstaan. 
In de gevangenis van Hasselt 
willen we alvast samenwerken met 
Arktos om via sport gedetineerden 
zelfredzamer te maken in functie 
van hun terugkeer naar buiten.

Samen met onze partners staan 
we garant voor een kwalitatief 
aanbod op vlak van sport en 
cultuur. We kunnen opnieuw 
rekenen op het netwerk van VOEM 
om activiteiten te organiseren 
met specifieke aandacht voor 
de etnisch-culturele diversiteit. 
Sportwerk Vlaanderen blijft een 

vaste waarde bij het aanleveren 
van gekwalificeerde lesgevers, en 
ook andere sportpartners zullen zich 
opnieuw engageren. Na het positieve 
traject met Motief vzw in Beveren 
breiden we de samenwerking in 
2020 uit naar een aantal andere 
gevangenissen. 

We zijn wel bezorgd over de 
besparingen binnen de Vlaamse 
overheid op onze domeinen van 
sport en cultuur. We hopen dat 
we in de toekomst nog beroep 
kunnen doen op het rijke en diverse 
middenveld. Het zou jammer zijn 
als deze organisaties omwille van 
financiële redenen de gevangenis 
links lieten liggen. Want het is net 
via dit netwerk van kleine en grotere 
organisaties dat we met cultuur en 
sport een brug kunnen slaan tussen 
gedetineerden en de samenleving.

Naast onze samenwerking 
met lokale spelers binnen de 
gevangenissen, ambiëren we 
ook een aantal trajecten die een 
aanbod genereren voor meerdere 
gevangenissen. Met het literaire 
project Trots combineren we 
de twee: lokale organisaties en 
kunstenaars worden geëngageerd 
om te werken aan een gevang-
enisoverstijgend project rond 
literatuur.  

Via de samenwerking met de 
Belgische FitnessOrganisatie 
zetten we verder in op een gezond 
sportbeleid binnen de verschillende 
gevangenissen. Onze samenwerking 
met UM4P rond participatief theater 
breiden we in 2020 uit naar een 
aantal andere gevangenissen.  

In 2020 organiseren we opnieuw 
een aantal collegagroepen. Op 
9 mei nodigen we de creatieve 
begeleiders van verschillende 
gevangenissen uit op de 
kunstsite van Verbeke Foundation 
voor een uitwisselings- en 
inspiratiemoment. De collega-
groep van bibliotheekmedewerkers 
brengen we twee keer samen. 
Op het programma staat alvast 
een bezoek aan een Waalse 
gevangenisbibliotheek om 
praktijken uit te wisselen.

Onze medewerkers nemen opnieuw 
hun rol op om tijdens verschillende 
overlegmomenten cultuur en sport 
te behartigen. De engagementen 
binnen de lokale actieplannen 
van de hulp- en dienstverlening 
zetten we verder. Zeker rond het 
thema participatie willen we een 
prominente rol spelen, met de 
resultaten van ons Europees project 
rond participatie als leidraad.
We verkennen in 2020 verder 

hoe we via sport en cultuur een 
sterkere link met het domein 
onderwijs kunnen maken. De goede 
samenwerking met de Academie 
Oudenaarde in functie van het 
artistiek atelier in de gevangenis, 
willen we aangrijpen om ook op 
bovenlokaal niveau afspraken 
te maken. Zo zullen ook andere 
academies makkelijker de weg 
vinden naar de gevangenis. We 
stemmen hiervoor af met VOCVO 
(Vlaams ondersteuningscentrum 
voor het volwassenenonderwijs).

In navolging van de goede praktijk 
‘al sportend Nederlands leren’ 
bekijken we met de gevangenissen 
van Hasselt en Dendermonde of een 
link met het aanbod ‘Nederlands 
voor anderstaligen’ mogelijk is. 
Ook ons engagement om met 
andere structurele partners binnen 
de gevangenismuren gezamenlijke 
projecten op te zetten blijft bestaan. 
Samen iets opzetten rond de dag 
van de filosofie, gedetineerden 
ondersteunen tijdens acties voor 
het goede doel, mee invulling geven 
aan themaweken rond mobiliteit, 
herstel of veerkracht zijn reeds 
besproken pistes.

World Choir Games 2020 © Koor & Stem vzw
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samen met anderen

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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Street Art Festival gevangenis Beveren © TUZQ
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Samenwerking met  
personeel en gedetineerden 
i.f.v. groepsaanbod
Personeelsleden van justitie stellen 
ons aanbod wel eens in vraag. Ze 
zien er niet altijd de meerwaarde 
van in. Hen goed informeren over 
ons aanbod is daarom essentieel. In 
2019 deden we dat op verschillende 
manieren, samen met de andere 
actoren van de hulp- en dienstver-
lening.  We publiceerden regelmatig 
items over het hulp – en dienstver-
leningsaanbod, waaronder sport 
en cultuur, in lokale nieuwsbrieven 
voor het justitiepersoneel. In de 
gevangenis van Hasselt hielp onze 
functionaris met de opmaak van de 
maandelijkse activiteitenkalender 
voor het personeel.  In een aantal 
gevangenissen zoal Gent en Beveren 
kregen de nieuwe personeelsleden 
van justitie mondelinge uitleg over 
het activiteitenaanbod.

We betrokken het gevangenisper-
soneel ook op andere manieren. In 
Gent ondersteunden we de werking 
van de CORT-aanspreekpunten. In 
de gevangenis van Beveren hielpen 
personeelsleden dan weer om sport-
ploegen van buiten de gevangenis 
te contacteren voor een voetbalwed-
strijd tegen gedetineerden.

 CORT-AANSPREEK- 
PUNTEN IN DE  
GEVANGENIS VAN GENT

In de gevangenis van Gent werd 
een structurele samenwerking 
geïnstalleerd met het justitieper-
soneel. Zo heeft elke medewerker 
van het coördinatieteam hulp- en 
dienstverlening (CORT) een vast 
aanspreekpunt bij het justitie-
personeel, CORT-aanspreekpunt 
genoemd. Om het draagvlak van 
de CORT-werking te bestendi-
gen en verstevigen onderhield 

elke CORT-medewerker een 
regelmatig contact met zijn of 
haar CORT-aanspreekpunt. Elke 
CORT-medewerker bezorgde op 
regelmatige basis de nodige 
info over nieuw of gewijzigd 
aanbod en luisterde tegelijk hoe 
de deelnames en het contact 
tussen externe lesgevers en 
gevangenispersoneel verliepen. 
CORT-aanspreekpunten werden 
eveneens uitgenodigd voor de 
maandelijkse CORT-vergaderin-
gen en relevante fora. Dit alles 
had een heel positieve invloed 
op de samenwerking met het 
personeel met een nauwer con-
tact en meer wederzijds begrip 
als resultaat. 

We investeerden veel tijd in 
duidelijke afspraken met justitie-
personeel en de andere actoren 
van de hulp- en dienstverlening. 
We participeerden aan overleg om 
samen met alle betrokken partijen 
te bekijken hoe we ons aanbod het 
best inplanden. Soms maakten we 
voorbereidende nota’s over nieuwe 
activiteiten om die later stapsgewijs 
te concretiseren. We stemden onze 
activiteiten proactief af op de pen-
itentiaire werking: hoe gebeurt de 
beweging van de gedetineerden? Is 
er bewaking ter plaatse nodig?

De afsprakennota’s binnen de coördi-
natieteams hulp- en dienstverlening 
bleven de basis voor de samen- 
 werking met alle actoren binnen 
de gevangenis. In deze nota’s wordt 
duidelijk omschreven wie welke 
verantwoordelijkheid draagt en wat 
zijn of haar taken zijn. 

In bepaalde gevangenissen werkten 
onze functionarissen nauw samen 

met de organisatie-ondersteuners 
van het CAW. Deze samenwerking 
verliep vaak heel organisch. Wanneer 
verwachtingen naar elkaar toe te 
vaag bleven, werd overgeschakeld 
naar een formeler overleg om 
duidelijke afspraken te maken. 

Om gedetineerden te informeren 
over ons aanbod maakten we in 
2019 opnieuw gebruik van de 
beschikbare communicatiekana-
len binnen de gevangenis: flyers, 
affiches, het digitaal infokanaal en 
mondelinge bekendmaking. Met de 
online tool Canva ontworpen we 
eigenhandig het nodige promoma-
teriaal. 

Personeel en gedetineerden werden 
ook betrokken bij de evaluatie van 
ons aanbod. Dit gebeurde via overleg, 
mondelinge bevraging of door het 
verspreiden van evaluatieformulie-
ren. Zo konden zij hun mening kwijt 
over het verloop van activiteiten en 
suggesties doen voor de toekomst. 
Voor een aantal grotere projecten, 
zoals ‘Rondom Prison’, de ‘Europe-
an Prison Dance Challenge’ en de 
‘1000 km voor Kom op tegen kanker’, 
organiseerden we een formeel 
evaluatiemoment met alle betrokken 
partijen. Als methodiek gebruikten 
we de ‘Zes denkhoeden van De Bono’.

Meer info 
 www.ikinnoveer.be/debono

Warmste Bak gevangenis Brugge  

© De Rode Antraciet

 EVALUATIE  
RONDOM PRISON

Rondom Prison is een samen- 
werking tussen De Rode Antra-
ciet, Vormingplus MZW, het CAW, 
Moderator, de gevangenis van 
Ruiselede en de Hogeschool 
VIVES. Deze partners ontwik-
kelden een programma van 
activiteiten binnen en buiten de 
gevangenis rond het thema ‘mis-
daad, straf en herstel’. Tijdens de 
evaluatie waren alle samen- 
werkingspartners vertegenwoor-
digd. Ook twee gedetineerden 
sloten aan bij de oefening. De 
gebruikte methodiek, de ‘Zes 
denkhoeden van De Bono’, liet 
toe om het persoonlijk perspec-
tief te verbreden en ruimte te 
laten voor verschillende dimen-
sies. Deze manier van evalueren 
werd als zeer positief onthaald. 
Elke deelnemer had het gevoel 
gehoord te zijn binnen het 
bredere verhaal van Rondom 
Prison. Er ontstonden zelfs  
nieuwe ideeën voor een  
toekomstige editie. 

Het gezamenlijk opzetten van 
acties was een andere manier om 
meer draagvlak voor ons aanbod te 
creëren. Zo sloegen gedetineerden, 
justitiepersoneel en medewerkers 
hulp– en dienstverlening in de 
gevangenis van Brugge de handen 

in elkaar om zich in te zetten voor 
het goede doel tijdens de Warmste 
Week. In Hasselt hielp het personeel 
om een ‘start to run – project’ te or-
ganiseren op de drugsvrije afdeling. 
Maar vooral onze deelname aan de 
‘1000 km voor Kom op tegen kanker’ 
kan hier tellen als good practice. 

 TEAM DEMARRAGE:  
GEDETINEERDEN EN BUR- 
GERS SAMEN OVER DE MEET

Dat het thema kanker ook 
binnen de gevangenismuren 
leeft, hoeft niet te verbazen: net 
zoals in de buitenwereld, kent 
elke gedetineerde wel iemand 
die getroffen is door de ziekte. 

Het idee om met een gemengd 
team van gedetineerden en 
burgers deel te nemen aan 
de ‘1000 km voor Kom op 
tegen Kanker’ viel dan ook in 
goede aarde. Via allerlei acties 
zoals de verkoop van plantjes, 
posters en smoutebollen 
of de organisatie van een 
viergangendiner, verzamelden 
de gedetineerden zelf het 
nodige startbedrag van 10.000 
euro. Ook op sportief vlak lieten 
ze zich niet onbetuigd: een half 
jaar lang trainden ze drie keer 
per week om fit aan de start te 
verschijnen. 

Twee teams schreven zich 
uiteindelijk in voor de 1000 
km: 8 personeelsleden van de 
gevangenis en 8 gedetineerden 
die telkens in duo een deel van 
het traject aflegden. Dankzij een 
goede voorbereiding en een 
degelijke omkadering kregen 
zij de kans om buiten de muren 
hun steentje bij te dragen in het 
onderzoek naar kanker. 

Gedetineerden 
actief betrekken 
bij organisatie 
cultuur- en  
sportaanbod 
In 2019 rondden we het Europese 
project Prisoners’ Active Citizen-
ship af, een onderzoeksproject 
naar participatie in verschillende 
Europese gevangenissen. Een eerste 
onderzoeksfase met de VUB liep in 
2018 en resulteerde in het rapport 
‘Prisoners’ Active Citizenship: An In-
sight in European Prisons’. Het biedt 
een inkijk in participatieve projecten 
in de Europese gevangenissen en 
bevat de resultaten van zowel de 
huidige toestand als de gewenste 
toestand. 

Meer info 
 https://bit.ly/2uVP5B3 

In een volgende fase ontwikkelden 
we samen met onze partners een 
toolkit om participatie binnen de 
gevangenis te bevorderen. Onze 
learning area’s situeerden zich in de 
gevangenissen van Hoogstraten en 
Beveren. 

Meer info 
 www.prisonerseducation.org.uk/

what-we-do/policy/active-citizen-
ship-in-prisons/ 

Team Demarrage gevangenis Ruiselede © De Rode Antraciet
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Slotstuk was een druk bijgewoonde 
studiedag op 19 november 2019 
in het Brussels Hoofdstedelijk Par-
lement. Op die studiedag kwamen 
alle resultaten van de learning 
area’s van de partnerlanden aan 
bod, alsook de presentatie van een 
toolkit en de evaluatie van het 
totale project. 

Meer info 
 www.derodeantraciet.be/actueel/

terugblik-symposium-partici-
patie-in-europese-gevangenissen/ 

 LEARNING AREA’S IN  
BEVEREN EN HOOGSTRATEN
Een dynamisch, innovatief en 
participatief onthaal in Beveren 

In de gevangenis van Beveren 
gaven we een geselecteerde 
groep van negen gedetineerden 
de verantwoordelijkheid voor  
de ontwikkeling en de uitvoer- 
ing van het groepsonthaal 
voor nieuwe gedetineerden. 
Wekelijks gaven zij aan nieuw-
komers uitleg over het ‘Prison 
Cloud’-systeem, de beschikbare 
diensten en de activiteiten 
waaraan ze kunnen deelnemen. 
De eerste zes maanden werden 
de onthaalvrijwilligers wekelijks 
opgevolgd en kregen ze training 
in organisatie-, communicatie- 
en teamvaardigheden. Daarnaast 
was er tijdens het hele proces 
veel aandacht voor de ontwik-

keling van sociale vaardigheden, 
een sterkere eigenwaarde en zin 
voor verantwoordelijkheid. 

De procesbegeleiding was in 
handen van Outward Bound 
School en een medewerker van 
De Rode Antraciet gespeciali-
seerd in participatietrajecten 
binnen de gevangeniscon-
text. Ook vanuit het depar-
tement Welzijn en Justitieel 
Welzijnswerk Beveren konden 
we rekenen op ondersteuning. 

Na afloop van het project werd 
het groepsonthaal structureel 
ingebed, samen met de ont- 
haalvrijwilligers geëvalueerd 
en waar nodig bijgestuurd. 
Het groepsonthaal blijft tot 
op heden een dynamisch en 
innovatief initiatief dat op onze 
ondersteuning kan rekenen. 
De peer-to-peerwerking zorgt 
ervoor dat gedetineerden de 
zaken in eigen handen nemen 
en bijdragen aan een betere 
samenleving binnen de muren 
van de gevangenis. Tegelijkertijd 
ontwikkelen zij vaardigheden 
die nuttig zijn na detentie. 

Een leerzaam traject in Hoogstraten

Binnen de tweede learning 
area van Prisoners’ Active 
Citizenship creëerden we 
een minisamenleving op de 

vrouwenafdeling van het 
penitentiair schoolcentrum 
van Hoogstraten. De focus 
lag op actief burgerschap en 
participatie. We stimuleerden 
gedetineerden om tijdens 
wekelijkse meetings met elkaar 
en het personeel van justitie 
activiteiten te organiseren, 
problemen aan te pakken en 
beslissingen te nemen. Doel 
was om het bewakingskader 
en de gedetineerden dichter 
bij elkaar te brengen en het 
welzijn van beide doelgroepen 
te bevorderen. 

Naast de wekelijkse meetings 
was er ook procesbegeleiding 
door Outward Bound School 
en een vrijwilliger van De 
Rode Antraciet. Alles leek 
tijdens de voorbereidende 
gesprekken en meetings te 
kloppen. Er was ondersteuning 
voor het project vanuit de 
directie, het bewakingskader, 
de gedetineerden en de 
stakeholders. Na vijf meetings 
werd het leergebied voortijdig 
afgebroken. De noodzakelijke 
connectie tussen de begeleiding 
van het project en het 
bewakingskader kwam niet 
tot stand door een gebrek aan 
communicatie en tijd. 

Daarnaast waren er 
onderliggende problemen 
op de afdeling waarvan we 
niet voldoende op de hoogte 
waren. We leerden dat het 
van essentieel belang is 
om een aanspreekpunt of 
ambassadeur in de gevangenis 
te voorzien. Iemand die de 
werkomgeving kent, mogelijke 
problemen begrijpt, over 
directe communicatielijnen 
beschikt en voldoende 
aanwezig is. Op deze ervaring 
bouwen we verder in 2020. 
We bekijken de mogelijkheden 
van een participatieproject in 
Hoogstraten

Symposium PAC © De Rode Antraciet

Participatiegraad
Via ons registratiesysteem WELDRA hielden we in 2019 bij in welke mate  
gedetineerden waren betrokken bij de organisatie van ons aanbod.
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Op basis van deze cijfers zien we dat gedetineerden betrokken zijn bij de organisatie en uitwerking van meer dan 
de helft van onze activiteiten. Deze betrokkenheid neemt diverse vormen aan: van een bevraging op het einde 
van een sportactiviteit tot volledige participatie zoals het A-team in Ruiselede. Daarnaast zijn er gedetineerden 
die de activiteiten logistiek ondersteunen: materialen klaarzetten, kleren uitdelen, het lokaal technisch en 
praktisch in orde maken. In de toekomst willen we gedetineerden ook meer betrekken bij het inhoudelijk vorm 
geven van activiteiten zoals de sportfatikken in Oudenaarde en Sint-Gillis.

Het A-team in Ruiselede bleek als 
model zo interessant dat bepaalde 
elementen werden meegenomen 
naar participatietrajecten in andere 
gevangenissen.

 WERKMODEL A-TEAM... 
INSPIRATIE VOOR ANDERE  
GEVANGENISSEN

In 2013 ging in de gevangenis 
van Ruiselede het activiteiten- 
team, kortweg A-team van start. 
Intussen is het uitgegroeid tot 
een gevestigde waarde en inspi-

ratiebron voor andere gevan- 
genissen. Het werkjaar van het 
A-team bestaat uit drie modu-
les: voorjaar, zomer en najaar. 
Elke module wordt getrokken 
door twee medewerkers van het 
Vlaams Overlegteam (VLOT), 
waaronder 1 van onze mede- 
werkers. Per module worden 
ook zes gedetineerden gekozen 
via een sollicitatiegesprek en in 
samenspraak met directie. De 
belangrijkste criteria hierbij zijn 
een open en respectvolle hou-
ding, zin voor verantwoordelijk-

heid en voldoende engagement. 
De deelnemers ondersteunen 
activiteiten van het VLOT maar 
werken ook zelf activiteiten uit. 
Halverwege elke module krijgen 
zij een evaluatiegesprek om 
gericht in te kunnen zetten op 
talenten, skills en werkpunten. 
Zo leren de deelnemers spreken 
voor een groep en verantwoor-
delijkheid opnemen en worden 
ze door medegedetineerden 
aanzien als rolmodel en aan-
spreekfiguur. 
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Ook bij de organisatie van ons 
sportaanbod bleef de inzet van 
gedetineerden een sterke troef. In 
een aantal gevangenissen konden 
we opnieuw rekenen op de inzet 
van sportfatikken.  Dat zijn gedeti-
neerden die binnen de gevangenis 
de verantwoordelijkheid en ruimte 
krijgen om de sportactiviteiten 
mee uit te bouwen en praktisch te 
ondersteunen.

 SPORTFATIKKEN IN DE GE-
VANGENISSEN VAN OUDEN-
AARDE EN SINT-GILLIS

In de gevangenis van Oudenaarde 
staat een zestal gedetineerden 
samen met de sportfunctionaris 
in voor het lokale sportbeleid. 
De sportfatikken zijn op vlak 
van sport de spreekbuis voor 
andere gedetineerden.  Ze worden 
bevraagd en geraadpleegd in 
functie van het sportaanbod 
en sluiten een keer per jaar 
aan bij de werkgroep sport. Dit 
overlegmoment staat in het teken 
van de planning en evaluatie 
van sportactiviteiten en de 
opvolging van sportinfrastructuur 
en –materiaal. De sportfatikken 
appreciëren deze manier van 
werken. Wanneer een van hen 
de gevangenis (bijna) verlaat, 
kan hij bij de sportfunctionaris 
een verslag opvragen over zijn 
functioneren en opgedane 
competenties. Dit verslag wordt 
dan gebruikt tijdens zijn verdere 
reclassering.

In de gevangenis van Sint-Gillis 
werkt de sportfunctionaris 
met twaalf sportfatikken in zes 
verschillende fitnessruimtes.  Hun 
verantwoordelijkheid is tweeledig. 
Enerzijds zorgen voor de orde en 
veiligheid van de zalen. Hierin 
worden ze ondersteund door 
de sportfunctionaris en twee 
lesgevers. Anderzijds zijn ze het 
aanspreekpunt voor nieuwe 
sporters die hun weg zoeken in 
deze sportactiviteit. Ze geven tips 
voor een veilige uitvoering van 

de oefeningen en waar mogelijk 
reiken ze een variatie van 
oefenvormen aan. 

Deelname  
personeel aan  
activiteiten 
Binnen ons aanbod nodigden we bij 
bepaalde activiteiten de personeels-
leden van de gevangenis uit. Op 
deze manier leerden ze onze wer-
king van binnenuit kennen en kon-
den ze de impact van ons aanbod 
zelf ervaren. Zo werd tijdens ons 
jaarlijks filmfestival ‘Buiten Beeld’ 
de door gedetineerden bekroonde 
film vertoond in een cinemazaal in 
Turnhout en Brugge. Personeels-
leden in Hasselt waren welkom 
tijdens het toonmoment van het 
artistiek project ‘De kwetsbaarheid 
van Kunst’. In de gevangenis van 
Ruiselede kon het personeel samen 
met de gedetineerden de muzikale 
theatervoorstelling ‘Drugs, Sex & 
Cash’ bijwonen waarbij het thema 
drugsverslaving centraal stond. 

Maximale  
deelname van de 
doelgroep aan 
ons aanbod 
Via ons registratiesysteem WELDRA 
hadden we een overzicht van het 
aantal deelnames per activiteit 
in de gevangenis. Op basis hier-
van konden we inschatten of een 
bepaald aanbod aansloeg bij onze 
doelgroep. Veel moeilijker was het 
om zicht te krijgen op welke speci-
fieke doelgroepen van gedetineer-
den we effectief bereikten. Binnen 
onze organisatie leverden we in-
spanningen om oog te hebben voor 
de diversiteit binnen de gevangenis 
en te streven naar een maximale 
deelname van gedetineerden. 

 INCLUSIEF WERKEN  
ALS TEAM

Uit een interne bevraging bij 
onze medewerkers rond et-
nisch-culturele diversiteit bleek 
dat het thema leeft en bespro-
ken wordt binnen de meeste 
gevangenissen. De aanpak 
verschilt echter van gevangenis 
tot gevangenis en van collega 
tot collega. Als startpunt voor 
een gezamenlijke manier van 
werken, nodigden we in 2019 
Fatma Arikoglu van Ella vzw uit 
op een van onze teamdagen. 
Ze maakte ons wegwijs in de 
theorie van het intersectioneel 
denken, die stelt dat we naar 
mensen kijken vanuit bepaal-
de ordeningsprincipes zoals 
geslacht, etniciteit, gender en 
leeftijd. Het al dan niet beschik-
ken over een bepaald kenmerk 
heeft een belangrijke impact 
op de positie en de kansen 
die iemand krijgt. Deze theo-
rie pasten we vervolgens toe 
op ons werk in de Vlaamse en 
Brusselse gevangenissen. Hoe 
kijken wij naar gedetineerden 

De Kwetsbaarheid van Kunst gevangenis 

Hasselt © De Rode Antraciet

en hoe kunnen we binnen onze 
activiteiten meer rekening 
houden met de diversiteit van 
de doelgroep. We werden uitge-
nodigd om ons werk vanuit een 
inclusieve manier van denken 
te benaderen en te reflecteren 
over de eigen opvattingen en 
vanzelfsprekendheden. Deze 
teamoefening sterkte ons in 
het idee dat we als organisatie 
niet zozeer moeten inzetten op 
een doorgedreven doelgroe-
penbeleid. Zo’n beleid pint een 
individu of groep te veel vast op 
slechts één kenmerk waardoor 
de kans bestaat dat andere 
groepen worden uitgesloten. 
Wel gaan we de uitdaging aan 
om in ons aanbod rekening te 
houden met die gedetineerden 
die niet in een positie zijn om 
hun plaats op te eisen in de ene 
of andere doelgroep.

Expert in  
gevangenis- 
context en  
doelgroep
Gedurende vele jaren bouwden we 
heel wat expertise op rond sport en 
cultuur binnen de gevangenis. Die 
kennis stellen we graag ter beschik-
king van mensen of organisaties 
die nog niet zo lang werkzaam zijn 
binnen de gevangeniscontext. We 
namen in 2019 verschillende or-
ganisaties op sleeptouw binnen de 
gevangenismuren. Nieuwe partners 
nodigden we uit in de gevangenis 
om hen daar te informeren over de 
manier van werken. Zo vond bijvoor-
beeld het Concertgebouw Brugge 
zijn weg naar de gevangenis om sa-
men met ons de mogelijke samen-
werkingsmogelijkheden in kaart te 
brengen.Onze expertise zetten we 
ook in om samen met Sportwerk 
Vlaanderen potentiële lesgevers te 
motiveren om in de gevangenis les 
te geven.

 WERVINGSMOMENT 
SPORTWERK VLAANDEREN 
REGIO LEUVEN

Samen met Sportwerk 
Vlaanderen waren we in de 
Hulpgevangenis van Leuven 
al enkele jaren op zoek naar 
geschikte sportleerkrachten. 
Ook in Leuven Centraal waren 
nieuwe lesgevers welkom. 
Daarom organiseerden we in 
2019 een wervingsmoment 
voor sportlesgevers in de 
regio Leuven. We verspreidden 
een oproep via Sportwerk 
Vlaanderen waarop acht 
personen zich inschreven.  
Tijdens het wervingsmoment 
in de Hulpgevangenis van 
Leuven kregen ze meer 
uitleg over onze organisatie 
en de werking van beide 
gevangenissen. Het accent lag 
daarbij op de sportwerking. Ter 
afsluiting werden ze rondgeleid 
in de Hulpgevangenis met 
speciale aandacht voor de 
sportlokalen en -infrastructuur. 
De deelnemers gaven aan dat 
het wervingsmoment voor hen 
zeer drempelverlagend werkt. 
Allen hadden ze een beperkt 
of gekleurd beeld van de 
gevangenis en haar bewoners. 
Het wervingsmoment gaf hen 
een realistisch beeld en maakte 
de stap om te komen lesgeven 
in de gevangenis kleiner. 
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We investeerden ook tijd in 
kennisdeling en –verwerving over 
werkgerelateerde thema’s.  Zo gaf 
onderzoekster Tine Vertommen 
een presentatie op onze algemene 
vergadering over de effecten 
van sport tijdens detentie. We 
nodigden Lukas Pairon van Music 
Fund uit op de werkgroep cultuur 
om zijn doctoraatsonderzoek 
over de impact van muziek toe te 
lichten.  Medewerkers woonden 
allerlei studiedagen bij: Trefdag 
Socius, Lobbywerk binnen Europa, 
Studiedag Herstel van Moderator, … 

We verleenden ook advies in 
de uitbouw van aanbod en 
infrastructuur. Bij de renovatie in 
de gevangenis van Merksplas gaf 
onze sportfunctionaris advies over 
sportinfrastructuur. We namen onze 
adviserende rol op bij de plannen 
voor een nieuwe gevangenis 
in Haren. De sportfunctionaris 
van Hasselt zetelde in het 
bewonersoverleg van de drugsvrije 
afdeling om mee na te denken over 
de invulling van het sportaanbod 
en de aankoop van sportmaterialen.  
We maakten ook een logboek van 
alle sportinfrastructuur binnen de 
gevangenissen.

 ADVIES BOUW  
GEVANGENIS HAREN

Via het beleidsteam van de 
Brusselse gevangenissen namen 
we deel aan een denkoefening 
over de invulling van de nieuwe 
gevangenis in Haren. We gaven 
input over de noodzakelijke 
infrastructuur om er in de 
toekomst een kwalitatief sport– 
en cultuuraanbod te ontwikkelen. 
We zaten samen met de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie om de 
mogelijkheden van de nieuwe 
gevangenis toe te lichten en te 
bekijken waar samenwerking 
mogelijk was. Zo zouden een 
aantal gemeenschapscentra in de 
buurt van de nieuwe gevangenis 
een rol kunnen spelen in het 
aanbod. 

 LOGBOEK  
SPORTINFRASTRUCTUUR

Een aantal jaar geleden vroegen 
de preventieadviseurs van FOD 
Justitie in de gevangenis ons 
om de sporttoestellen te laten 
controleren. Wettelijk bestaat er 
echter geen kader op welke ma-
nier dit moet gebeuren. Daarom 
kwamen we met hen overeen 
om een logboek sportinfrastruc-
tuur op te stellen waarin alle 
toestellen worden geïnventa-
riseerd en inspecties worden 
bijgehouden. Samen met de 
sportfatikken of medewerkers 
van de technische dienst werd 
er per gevangenis een manier 
van inspecteren ontwikkeld. In 
sommige gevangenissen doen 
sportfatikken bijvoorbeeld een 
dagelijkse visuele inspectie,  
aangevuld met een jaarlijkse 
grote inspectie door de preven-
tieadviseur, de technische dienst, 
de sportfunctionaris of een 
externe firma. 

Street Art Festival gevangenis Beveren © TUZQ

“Al een paar jaar begeleid ik als vrijwilliger in een gevangenis het ‘Samen 
Lezen’. Met een groepje geïnteresseerden lees ik een verhaal en een gedicht, 
en daarover wisselen we van gedachten. Meer dan een gesprek over wat we 
lezen, biedt het een gelegenheid om de frustraties i.v.m. het leven achter de 

tralies wat te luchten, én een middel om even uit de cel te zijn.

Ook help ik gedetineerde ouders bij het oefenen en opnemen van 
voorleesverhalen: zo kunnen ze toch, via de dvd met hun ‘optreden’, 

aanwezig zijn bij hun kinderen thuis.

Deze activiteiten hebben serieus mijn beeld bijgestuurd over gedetineerden 
enerzijds, en hoe met hen wordt omgegaan anderzijds. Respect is een 
woord dat in de gesprekken heel vaak terugkomt. Maar of ons huidig 
gevangenissysteem respectvol is voor gedetineerden en hun bereidheid 
om zich te herpakken? Een poll achter de tralies zou waarschijnlijk 

vernietigend zijn… “

Vrijwilliger  
De Rode Antraciet
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Door onze structurele aanwezigheid 
en inspanningen merken we dat 
het belang van sport en cultuur 
meer wordt erkend door het 
gevangenispersoneel. Toch blijft 
het draagvlak onderhevig aan het 
leef – en werkklimaat van elke 
gevangenis. Ook in 2020 blijven we 
daarom investeren in het versterken 
van ons draagvlak binnen de 
gevangenismuren.

We informeren het personeel 
over onze activiteiten en sluiten 
in de mate van het mogelijke aan 
bij overlegmomenten om ons 
werk toe te lichten en vragen te 
beantwoorden. Personeel wordt ook 
actief betrokken bij ons aanbod. Per- 
soneelsleden van de gevangenis 
van Dendermonde zetelen bij-
voorbeeld mee in de stuurgroep 
van het project Rosse Buurten. 
We organiseren opnieuw een 
filmvoorstelling voor het personeel 
in Brugge en Turnhout in het kader 
van het filmfestival Buiten Beeld. 

In samenwerking met de 
Bibliotheek Turnhout zetten we 
een auteurslezing op touw voor 
personeel. In de gevangenis van 
Hasselt wordt een voetbal- en 
volleybalwedstrijd georganiseerd 
tussen het personeel en de 
gedetineerden van de drugsvrije 
afdeling. In de gevangenis van Gent 
organiseert de sportfunctionaris 
een les yoga voor het gevangenis-
personeel zodat ze aan den lijve 
ondervinden welk effect dit 
soort aanbod kan hebben op het 
welbevinden van de gedetineerden.

In de gevangenissen van de 
Noorderkempen staan enkele 
sportmonitoren vanuit justitie 
in voor de begeleiding van 

het sportaanbod. Bij wijze van 
teambuilding willen we voor 
hen een sportdag organiseren. 
Daarnaast bieden we hen de 
workshop rond verantwoord 
fitnessen aan. Ook gedetineerden 
betrekken we in 2020 zo veel 
mogelijk bij onze werking. We 
bekijken in welke gevangenissen 
we aan de slag kunnen gaan met de 
toolkit participatie die ontwikkeld 
werd tijdens het Europees project 
Prisoners’ Active Citizenship. In 
de gevangenis van Merksplas zijn 
er alvast plannen om een groep 
gedetineerden samen te stellen 
naar analogie van het A-team 
in Ruiselede. Het A-team van 
Ruiselede zelf is van plan om een 
promofilmpje te maken om andere 
gevangenissen en gedetineerden 
te overtuigen om meer in te zetten 
op participatie. In de gevangenis 
van Beveren ondersteunen we 
de vertegenwoordiging van 
gedetineerden in het gede-
tineerdenoverleg en bekijken we 
samen met de andere partners hoe 
we het gedetineerdenoverleg meer 
kunnen inzetten binnen de hulp- en 
dienstverlening.  Bij de evaluatie 
van ons sportaanbod in Gent en 
Oudenaarde willen we de stem van 
de gedetineerden mee laten wegen.

De vele talenten van gedetineerden 
willen we aan bod laten komen 
tijdens evenementen binnen 
de gevangenis. We geven hen 
bijvoorbeeld de kans om tijdens 
een aantal proclamaties van het 
onderwijsaanbod het muzikaal 
intermezzo te verzorgen.

De beslissing om gedetineerden 
te laten meewerken aan ACSY, 
het nieuwe registratiesysteem 
van de Vlaamse Overheid kunnen 

we alleen maar toejuichen. Het 
systeem laat toe om activiteiten en 
deelnemerslijsten bij te houden. We 
leiden gedetineerden mee op zodat 
zij via ACSY ons aanbod praktisch 
kunnen ondersteunen.

We hebben in 2020 ook aandacht 
voor specifieke groepen in de 
gevangenis. Als organisatie kiezen 
we niet voor een doorgedreven 
doelgroepenbeleid, wel voor 
een bewuste benadering van 
gedetineerden die moeilijker de 
weg vinden naar ons aanbod. 
Zo wordt in Beveren opnieuw 
sport georganiseerd voor oudere 
gedetineerden. 

In Gent zitten we samen met de 
werking van OBRAIBAKEN om na 
te gaan hoe hun doelgroep van 
gedetineerden met een vermoeden 
van beperking beter aansluiting 
kan vinden bij ons regulier aanbod. 
De bevindingen van dit overleg 
kunnen we ook toepassen in andere 
gevangenissen waar de doelgroep 
aanwezig is. 

Om hun kennisdomein en expertise 
te ontwikkelen, nemen onze 
medewerkers opnieuw deel aan 
relevante studiedagen. Op de 
studiedag ‘Groen en detentie’ van 
de Hogeschool PXL hopen we 
inspiratie op te doen om aan de slag 
te gaan rond groenbeleving binnen 
de gevangenismuren. In 2020 
verkennen we ook de samenwerking 
met de VUB in het kader van een 
onderzoek rond ‘Moslim-identiteit’ 
in de Brusselse gevangenissen.
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.

de brug naar buiten

strategische 
doelstelling

3

De Rode Antraciet vzw investeert in de 
responsabilisering van de samenleving ten 

aanzien van een cultureel en sportief aanbod 
voor gedetineerden.
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Draagvlak samenleving  
vergroten voor werken  
met gedetineerden
Het afgelopen jaar brachten we via 
verschillende kanalen talloze ver- 
halen van binnen de gevangenis 
naar buiten. ‘Gewone’ burgers kregen 
zo een zicht op het belang van sport 
en cultuur binnen een detentiecon-
text. De onderliggende boodschap 
van positiviteit en veerkracht in 
onze communicatie bood een 
tegenwicht tegen de vaak negatieve 
berichtgeving over gedetineerden. 

Het opmerkelijkste verhaal dat we 
in 2019 deelden, was dat van de 
European Prison Dance Challenge. 
De videoclip waarin vrouwelijke ge-
detineerden al dansend hun ‘vrouw 
zijn’ herontdekken, werd massaal 
bekeken en gedeeld. We zijn ervan 
overtuigd dat de kracht van deze 

dansvideo de beeldvorming over 
vrouwelijke gedetineerden in posi-
tieve betekenis heeft beïnvloed. 

Onze berichtgeving zorgde soms 
ook voor heel onverwachte verras-
singen. De organisatie Music Fund 
ontdekte onze werking via sociale 
media en schonk ons een 100-tal 
gitaren. Deze werden verdeeld in de 
gevangenissen om uit te lenen aan 
gedetineerden of in te zetten tijdens 
lessen gitaar. 

Meer info 
 https://bit.ly/32PUJ4c

Auteur Peter Verhelst lanceerde, na 
een lezing in de gevangenis van 
Dendermonde, een oproep via  

Facebook om poëziebundels te 
schenken aan de gevangenisbiblio-
theek. Zijn oproep zorgde voor een 
toevloed van bundels aan ons adres. 

De Rode Antraciet was ook ver-
tegenwoordigd op de algemene 
vergadering van enkele partners 
zoals De Huizen, Klasbak en  
Moderator. Op die manier konden 
we onze missie linken aan hun wer-
king. Tijdens de algemene vergade-
ring van De Huizen volgden we met 
veel interesse het nieuw opgerichte 
Europese netwerk rond detentiehui-
zen, RESCALED. 

Meer info 
 https://www.rescaled.net/blank-3

“Veertien dagen geleden was ik in de gevangenis van Dendermonde voor een 
lezing. Met een zevental inmates. Het was een bijzonder gesprek, afwisselend 

hard, ontroerend, ontluisterend, zeer openhartig en hilarisch (lang geleden dat ik 
nog zo hard gelachen heb). Op een bepaald moment zei zo’n boom van een vent 

dat hij nood had aan poëzie. Gedichten. Hij wilde gedichten lezen. Ik dacht 
eerst dat hij een grapje maakte, maar de anderen vielen hem bij. Ik beloofde de 
man een pakket dichtbundels op te sturen. (...) Met een grote glimlach stapte ik 
de gevangenis buiten. Velen hebben er geen idee van, werkelijk geen idee, hoe 

kunst in de wereld kan leven (hoe kunst de wereld leefbaar maakt). (…) Stel dat 
ook jij een bundel of bundels/boeken opzendt, wil je er dan een brief bij stoppen 
waarin je zegt dat de bundel bedoeld is voor de gevangenis van Dendermonde? 

Dan kan ‘De Rode Antraciet’ deze aan de gevangenis schenken.”

- Peter Verhelst

 RESCALED

RESCALED is een nieuw netwerk 
van Europese organisaties die 
de huidige vorm van detentie als 
straf grondig willen hervormen.  
Zij ijveren ervoor om de ge-
vangenis te vervangen door 
kleinschalige detentiehuizen. 
Deze huizen moeten een sterk 
gedifferentieerd aanbod hebben 
op maat van de gedetineerden 
en sterk ingebed zijn in de nabije 
gemeenschap en omgeving. De 
organisaties die deel uitmaken 
van RESCALED geloven dat op 
deze manier de re-integratie 
van gedetineerden sterk zal 
verbeteren. Gedetineerden 
blijven lid van de maatschappij 
en er is een sterkere link met de 
samenleving. Ook ons aanbod 
van sport en cultuur kan binnen 
dit concept een belangrijke rol 
spelen. 

Onze medewerkers waren te gast bij 
verschillende hogescholen om de 
werking van De Rode Antraciet toe 
te lichten. Zo namen ze deel aan een 
debat over detentie in de Karel de 
Grote Hogeschool Antwerpen. 

We overtuigden de eerstejaarsstu-
denten sociaal werk van het belang 
van ons werk binnen de gevangenis-
muren. In een sportopleiding van de 
Thomas More Hogeschool brachten 
twee medewerkers een presentatie 
over de sportwerking binnen onze 
organisatie. Nadien volgde nog een 
sportactiviteit voor de studenten. In 
de lerarenopleiding van de kunst-
school Sint-Lukas focusten we met 
de studenten op de meerwaarde 
van artistieke interventies met en 
door gedetineerden.

Borderline Books gevangenis Gent © Kurt Stockman
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De resultaten van een aantal pro-
jecten binnen de gevangenis waren 
toegankelijk voor een breed publiek. 
Het project ‘Borderline Books’ kreeg 
bijvoorbeeld een mooie expo in 
het S.M.A.K. in Gent. Een 25-tal 
tekenboeken werden gepresenteerd, 
samen met een korte film. Er werd 
ook een publicatie uitgegeven met 
een selectie van tekeningen, ‘Prison 
Drawings’. Voor een artistiek project 
rond het thema ‘Kwetsbaarheid van 
Kunst’ werden kunstwerken van 
gedetineerden en externe kunste-
naars getoond in de gevangenis van 
Hasselt, in een Hasseltse expo- 
sitieruimte en in het stadhuis van 
Genk. In de gevangenis van Brugge 
werd op de vrouwenafdeling een 
documentaire gemaakt rond muziek 
van de componist Lassus. 

 LASSUS 
de boetepsalmen: intiem portret van 
drie gedetineerde vrouwen

Hoe gaan we vandaag om met 
schuld en verlossing? Met de 
boetepsalmen van Lassus achter 
de hand, gingen documentaire-
maker Griet Teck en interviewer 
Maud Seuntjens in gesprek met 
drie vrouwen uit de gevangenis 
van Brugge. 

De vrouwen zelf mochten niet 
in beeld worden gebracht, maar 
met muziek als middel en de 
teksten van het Oude Testament 
als inspiratiebron, schetsen de 
makers een intiem portret van 
drie vrouwen en hun persoon- 
lijke beleving van schuld en 
verlossing. Op 25 mei 2019 

kreeg de film zijn première in 
het Concertgebouw Brugge. Onze 
cultuurfunctionaris nam na de 
vertoning deel aan een  
panelgesprek. Daarin had ze 
het o.a. over het doel van dit 
initiatief:  “Met dit project 
proberen we de mens achter de 
gedetineerde te tonen en hem 
niet te reduceren tot zijn feiten 
en straf.” 

De film was daarna nog een 
week te zien in het Concertge-
bouw. Een tweede vertoning 
stond geprogrammeerd tijdens 
het Albanova Festival 2019 in 
Landcommanderij Alden Biesen.

Expo Borderline Books © Dirk Pauwels

Lassus, de Boetepsalmen © Griet Teck

Door artistieke resultaten vanuit 
de gevangenissen te tonen, zetten 
we het thema detentie mee op de 
agenda. Mensen worden via de wer-
ken onrechtstreeks uitgedaagd na te 
denken over detentie en te reflecte-
ren over het belang van cultuur en 
de bredere dienstverlening binnen 
de gevangenismuren.

Ons Boek ‘Mekaar Zien’ (2018) werd 
ook het afgelopen jaar verdeeld 
onder potentiële nieuwe partners 
en andere geïnteresseerden. Voor 
het tijdschrift FATIK schreven we er 
een artikel over. In Museumpeil, een 
vakblad voor museummedewerkers, 
werd een artikel gewijd aan samen-
werkingsverbanden tussen musea 
en gevangenissen.

In 2019 vonden verschillende ac-
tiviteiten plaats met een gemengd 
publiek van gedetineerden en vrije 
burgers. In een aantal gevangenis-
sen speelden externe teams een 
vriendschappelijke sportwedstrijd 
voetbal, volleybal of tafeltennis 
tegen gedetineerden

In een aantal regio’s werd een 
samenwerking opgezet tussen 
Vormingplus en de gevangenis. 
Burgers namen samen met 
gedetineerden deel aan lezingen, 
gespreksgroepen of filosofiecafé’s. 
Deze initiatieven zorgden voor een 
toenadering tussen gedetineerden 
en burgers. Beeldvorming 
over elkaar werd bijgesteld en 
stereotypen werden doorbroken.

 CRIME AND PUNISHMENT 
MET GEDETINEERDEN

In het kader van een reeks 
activiteiten rond het thema 
detentie programmeerde 
Vormingplus Waas – Dender de 
gespreksperformance ‘Crime and 
Punishment’. Kunstenaar Peter 
Aers onderzocht samen met de 
deelnemers hoe wij oordelen in 
groep. Wanneer is iemand schul-
dig? Welke waarden eigenen 
we ons daarbij toe? Wanneer 

is een straf rechtvaardig? Deze 
performance vond plaats in de 
gevangenis van Beveren. De 
groep deelnemers bestond uit 
vrije burgers en gedetineerden. 
Aan de hand van een fictieve 
casus gingen de deelnemers een 
confrontatie aan met hun eigen 
oordelen. Gedetineerden en 
externe deelnemers gingen met 
elkaar in gesprek. Het werd een 
boeiende uitwisseling waarbij 
de deelnemers veel leerden over 
elkaar en zichzelf. 

De deelnemers waren zeer enthousiast en het heeft voor sommige mensen ook een 
andere manier van kijken teweeggebracht. Waar men op voorhand nog binnen 

ging met het idee ‘men zit hier op hotel’ is men buiten gegaan met een  
realistisch beeld en het besef dat een gevangenisstraf niet evident is  

en een zware impact heeft.” 

-Hilde Mertens van VtbKultuur  
over de activiteit ‘samen koken, samen eten’  

in de gevangenis van Oudenaarde

Royale Union Saint-Gilloise gevangenis Vorst © De Rode Antraciet
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Investering in 
netwerk
We bleven ons in 2019 inzetten 
om ons netwerk van partners te 
versterken. Zo’n netwerk is van grote 
betekenis voor de verdere uitbouw 
van cultuur en sport binnen de 
gevangenismuren. 

Met ons project Prisoners’ Active 
Citizenship boorden we een heel 
nieuw netwerk van Europese 
partners aan. Dit netwerk geeft ons 
rechtstreekse toegang tot ideeën en 
oplossingen om het thema parti-
cipatie binnen de gevangenissen 
verder te concretiseren.

We werkten actief mee aan het 
event ‘Prison Talks, 10 jaar hulp- en 
dienstverlening in de Brusselse 
gevangenissen’. Samen met de 
betrokken partners en organisaties 
vierden we deze mijlpaal. Tijdens 
het netwerkevent gingen organisa-
ties en andere geïnteresseerden in 
gesprek met elkaar en het publiek, 
toonden gedetineerden artistieke 
werken en werd vooruitgeblikt naar 
de toekomst.

We namen deel aan het  
sociaal-sportief platform van  
DEMOS om samen met andere 
sociaal-sportieve praktijken kennis 
te delen. Dit platform bestaat uit 
verschillende sportieve initiatieven 
die een sociaal-maatschappelijke 
rol opnemen en een brug leggen 
naar andere levensdomeinen. 

Binnen ons netwerk kregen ook 
de onderwijsinstellingen en hun 
studenten een belangrijke plaats. 
Studenten van verschillende  
opleidingen, zoals sociaal werk, 
sportmanagement of criminologie, 
gaven we de kans om stage te lopen 
binnen de gevangenis. We begeleid-
den ook een aantal mensen bij het 
schrijven van een scriptie over sport 
en/of cultuur in de gevangenis. In 
de gevangenis van Beveren maakte 
een student drama een voorstelling 
met gedetineerden. Deze ervaring  
verwerkte hij vervolgens in een 
eigen voorstelling, ‘Beveren’. 

Van september 2018 tot juni 2019 
gaf zij tekenlessen in de gevangenis 
van Leuven Centraal. Deze prak-
tijkervaring als vrijwilliger voor De 
Rode Antraciet koppelde ze aan het 
schrijven van haar bachelorproef 
‘Kunst achter tralies’.

In de gevangenis van Leuven 
Centraal organiseerden we voor de 
eerste maal een stageweek voor 
kunststudenten van LUCA – School 
of arts. Gedurende een week gingen 

ze via allerlei disciplines aan de 
slag met een groepje gedetineerden 
en werkten ze samen met hen naar 
een toonmoment toe. Door hierin 
te investeren, hopen we dat toe-
komstige professionals de weg naar 
de gevangenis zullen vinden als ze 
afgestudeerd zijn.

“In mijn jaar als stagiair 
sport in de gevangenis van 
Oudenaarde heb ik veel 
meegemaakt en geleerd. Het 
is mooi om te zien dat het 
werk dat je doet, gewaardeerd 
wordt door deelnemers en de 
mensen eromheen. Iets kleins 
kan zoveel doen met iemand 
die heel weinig heeft. Volgend 
jaar blijf ik hier stage lopen 
om nog meer ervaring op te 
doen. Mijn eerste jaar was al 
een stageperiode om nooit te 
vergeten. Ik kijk dan ook erg uit 
naar volgend jaar!”

Getuigenis Ernando Sacharias –  
ROC Tilburg

“Waar taal tekortschiet, kan het 
beeldend werken zijn intrede 
doen. Het overstijgt de (soms 
uitzichtloze) situatie waarin 
gedetineerden zich bevinden en 
kan leiden tot het ontdekken van 
talenten en zelfontplooiing.” 

- Maryline Thiry, studente creatieve 
therapie aan de Arteveldehogeschool.  

Dankzij de contacten binnen ons 
Europees netwerk van organisaties 
maakten onze sportfunctionarissen 
in Frankrijk kennis met een interes-
sant initiatief en netwerk rond sport. 

 SPORTIEVE UITWISSELING 
IN FRANKRIJK

In juni 2019 reisde een delegatie 
van sportfunctionarissen op uit-
nodiging van Franse collega’s af 
naar Aix-en-Provence om er een 
meerdaags sportief evenement in 
de gevangenis bij te wonen. Het 
doel was om een netwerk voor 
uitwisseling op te zetten en de 
mogelijkheden te onderzoeken 
voor een heuse ‘Europese Olym-
pische Week’ in meerdere gevan-
genissen. De activiteiten vonden 
plaats in het oude gedeelte van 
de gevangenis, waar de nodige 
ruimte en faciliteiten aanwezig 
waren. Gedetineerden konden 
deelnemen aan verschillende 
proeven zoals roeien, petanque, 
fietsen, of atletiek. Wij staken een 
handje toe bij de begeleiding 
van deze activiteiten en namen 
zelf ook deel. De apotheose was 
een atletiektoernooi in jaren 
1930-stijl. Het werd een bijzon-
der leerrijke uitwisseling. 

In 2019 brachten we ook organisa-
ties uit ons netwerk samen rond een 
bepaald thema. We kregen bijvoor-
beeld de vraag van CAW De Kempen 
of wij hen konden helpen bij de 
uitwerking van een vorming rond 
ouderschap tijdens detentie.  We 
brachten hen in contact met de me-
dewerkers van het VCOK (Vormings 
Centrum Opvoeding en Kinderop-
vang) die momenteel onderzoeken of 
zij het CAW hierin kunnen onder-
steunen. Het uitgangspunt is om een 
aantal vrijwilligers van het CAW op 
te laten leiden door een educatief 
medewerker van het VCOK zodat zij 
daarna zelfstandig een aanbod rond 
ouderschap kunnen begeleiden. 

Vrijwilligers- 
werking
Het afgelopen jaar waren er 36 
vrijwilligers actief. Zij organiseer-
den of ondersteunden activiteiten 
zoals Samen Lezen, Voorleesver-
halen, crea-ateliers, yogalessen, 
gitaarlessen of multisport. Sommige 
vrijwilligers waren multi-inzetbaar; 

ze hebben zoveel ervaring binnen 
detentie dat ze bij verschillende 
activiteiten een ondersteunende rol 
konden spelen. 

Via onze Facebookpagina lanceer-
den we meerdere oproepen  
voor nieuwe vrijwilligers. 
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Draagvlak 
samenleving 
vergroten voor 
werken met 
gedetineerden 
In 2020 besteden we 
extra aandacht aan onze 
responsabiliseringsopdracht. Die 
houdt in dat we organisaties en 
de brede samenleving maximaal 
betrekken bij onze werking. Onze 
inspanningen hiervoor verspreiden 
we over verschillende activiteiten 
en acties doorheen het jaar.

In de eerste plaats willen we 
in onze externe communicatie 
verder gaan dan berichtgeving 
over feiten en cijfers. We willen de 
menselijke verhalen vertellen die 
nu vaak onder de radar blijven. Via 
sociale en andere media willen we 
gedetineerden en partners een stem 
geven zodat zij anderen kunnen 
inspireren om via sport en cultuur 
bij te dragen tot een humanere 
detentie en betere re-integratie 
van gedetineerden. Verschillende 
ideeën en plannen liggen al op 
tafel, in de loop van 2020 vertalen 
we die in een of meerdere concrete 
formats. Een concreet voorbeeld 
is het idee om een podcast te 
maken in het kader van het literair 
project ‘Trots’.  We blijven ook 
onze missie kracht bijzetten door 
deel te nemen aan diverse fora. 
We zijn alvast uitgenodigd op 
de Arteveldehogeschool in Gent 
om voor studenten lichamelijke 
opvoeding het belang van sport in 
detentiecontext toe te lichten. De 
gevangenis van Leuven Centraal 
zet de deuren open voor studenten 
sportmanagement (KUL) zodat zij 
kennis kunnen maken met de lokale 
sportwerking. 

In 2020 geven we gedetineerden 
opnieuw de kans om hun talenten 

aan het brede publiek te tonen. 
In samenwerking met FedOS 
(Federatie Onafhankelijke Senioren) 
werken we mee aan een expo in 
de Plantentuin van Meise waar ook 
werken van gedetineerden te zien 
zijn. We maken van die gelegenheid 
gebruik om bezoekers van de 
expo te duiden op het belang van 
cultuur en doen er ook een oproep 
aan amateurkunstenaars om als 
vrijwilliger aan de slag te gaan 
binnen de gevangenis. 

Er staan ook al verschillende 
activiteiten gepland met vrije 
burgers. Buitenploegen gaan 
opnieuw sportwedstrijden spelen 
tegen gedetineerden. In het kader 
van ‘Leuven Restorative City’, een 
aanbod rond dialoog en herstel in 
Leuven, vinden activiteiten plaats 
in de gevangenis voor externe 
deelnemers en gedetineerden. In 
de gevangenis van Hasselt komen 
burgers en gedetineerden samen 
rond koken en de vele verhalen 
achter de recepten tijdens het 
project Wij(k)smaken. In  
Oudenaarde wordt opnieuw een 
filmclub georganiseerd waar 
deelnemers gezamenlijk een film 
bekijken en nabespreken.

Investering in 
netwerk
Het nieuwe Europees project ‘Sports 
in Prison - a Plan for the Future’ 
biedt vele mogelijkheden om ons 
netwerk uit te breiden. Binnen het 
project worden ‘learning areas’ 
georganiseerd in de gevangenissen 
van Antwerpen, Hasselt en Brussel. 
We verkennen lokaal welke partners 
interessant zijn om een rol op te 
nemen binnen dit nieuw Europees 
verhaal.

We bekijken de verdere 
samenwerking met een aantal 
nieuwe partners zoals de 
Boksliga Vlaanderen, Opera 
van Vlaanderen, iDrops en 

Intercultureel Centrum De Centrale 
en versterken de reeds aanwezige 
samenwerkingsverbanden. 
Het is dankzij de gezamenlijke 
inspanningen van dit netwerk dat 
we gedetineerden een kwalitatief 
aanbod kunnen bieden. We willen 
daarnaast de steden en gemeenten 
meer betrekken bij onze werking 
binnen de lokale gevangenissen. 
We plannen ten slotte een overleg 
in met het nieuwe transitiehuis in 
Mechelen om na te gaan of wij als 
organisatie een rol kunnen spelen.

In 2020 organiseren we een 
gezamenlijk netwerkevent met 
alle Vormingplus-organisaties 
om samen na te denken hoe we 
meer impact kunnen hebben 
op de verantwoordelijkheid 
van de samenleving tegenover 
gedetineerden.

Ook toekomstige professionals zijn 
opnieuw van harte welkom binnen 
onze organisatie. Verschillende 
stagiair(e)s zullen begeleid worden 
door medewerkers in de lokale 
gevangenissen. Een groep studenten 
van de Thomas More Hogeschool 
werkt een filosofieproject uit in de 
gevangenis van Turnhout.

Vrijwilligers- 
werking
Onze vrijwilligers blijven in 2020 
voor ons en voor gedetineerden 
een sterke meerwaarde. 
Voor gedetineerden zijn het 
vertegenwoordigers van de 
samenleving, daarnaast hebben 
ze een eigen inhoudelijke of 
methodische expertise. Ze brengen 
zuurstof binnen de muren en 
verhalen van gedetineerden naar 
buiten. In 2020 willen we het 
vrijwilligersbeleid verder onder 
de loep nemen. In het kader van 
ons nieuwe meerjarenbeleidsplan 
organiseren we een reflectiedag 
voor vrijwilligers. 
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schouders onder het beleid 

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.
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Overleg op 
Vlaams niveau 
inzake de hulp- 
en dienst- 
verlening aan 
gedetineerden 
In 2019 participeerden we aan alle 
werkzaamheden van de Gemengde 
Commissie en de voorbereidende 
werkgroep. Er waren in totaal tien 
overlegmomenten. We plaatsten zelf 
regelmatig punten op de agenda, 
vanuit onze expertise en ervaringen 
op de werkvloer. De voorbereiding 
gebeurde in overleg met coördina-
toren en directie. 

In het voorjaar was de evaluatie van 
het Strategisch Plan (2015-2020) 
een belangrijke focus. In het najaar 
lag de klemtoon op het voorbe-
reiden van het nieuwe Strategisch 
Plan (2020-2025) dat ingaat op 1 
oktober 2020.  Omgevingsanalyse, 
stakeholdersanalyses, SOAR en stra-
tegische opties werden voorbereid 
in de werkgroep. Daarna werden in 
de Gemengde Commissie de stra-
tegische opties verder besproken. 
Op de agenda stonden eveneens 
de aanpassing van het huishoude-
lijk reglement, signalen vanuit het 
werkveld, redactie van een commu-
nicatieplan, informatiedeling bo-
venlokaal overleg met justitie en de 
veranderingen rond medewerkers-
beheer. In december 2019 maakten 
we kennis met het Vlaamse kabinet 
Justitie en Handhaving en bespra-
ken we met alle partners hulp- en 
dienstverlening de focus, impact en 
vernieuwingen van de beleidsnota’s 
van de Vlaamse ministers. 

In 2019 investeerden we ook veel 
tijd in het visietraject radicalisering. 
Dit traject werkte met een multi-
disciplinaire ploeg, samengesteld 
vanuit justitie, justitiehuizen en 
lokale hulp- en dienstverleners, aan 

een gemeenschappelijke visie op de 
aanpak van gedetineerden met het 
label ‘gewelddadige radicalisering 
en extremisme en terrorisme’. Het 
zesdaagse traject was waardevol en 
genereerde voldoende resultaten 
om samen verder aan de slag te 
gaan naar concretisering. Er werd 
een werkgroep infodeling geïnstal-
leerd met justitie en actoren van de 
hulp- en dienstverlening waaronder 
De Rode Antraciet. Daarnaast is er 
ook een werkgroep radicalisering 
van de Gemengde Commissie waar 
de terugkoppeling naar de Vlaamse 
actoren gebeurt en bepaalde kwes-
ties verder worden uitgewerkt.

De concretisering van de rol van 
groepsaanbod binnen de aanpak 
van radicalisering was eind 2019 
nog niet volledig uitgeklaard. DG EPI 
stelt als voorwaarde dat er vanuit de 
hulp- en dienstverlening terugkoppe-
ling gebeurt indien een opgevolgde 
gedetineerde deelneemt aan groeps-
aanbod. Samen met de betrokken 
actoren hulp- en dienstverlening 
zoeken we naar een haalbare piste 
binnen de contouren van onze op-
dracht, de verantwoordelijkheden en 
de haalbaarheid voor onze lesgevers, 
vrijwilligers en medewerkers.

Ten slotte nam onze organisatie 
constructief deel aan ACSY. Het 
nieuwe digitale activiteitensysteem 
werd het afgelopen jaar door de 
Vlaamse Gemeenschap ontwikkeld. 
Een van onze sportfunctionarissen 
volgde de werkzaamheden van de 
‘kerngroep nieuw activiteitensysteem’ 
op. Deze werkgroep stond in voor 
de opvolging van de ontwikkeling 
van het programma en de testfase. 
Het digitaal systeem vervangt het 
vroegere ‘Gedetineerden Opvolg 
Systeem’ en voldoet aan de strenge 
privacyvereisten. Het nieuwe systeem 
biedt een gebruiksvriendelijke 
toepassing voor de planning van het 
activiteitenaanbod, de verwerking 
van inschrijvingen, de opmaak van 
deelnemerslijsten, en het bijhouden 
van aan- en afwezigheden van 
gedetineerden. 

Een van onze cultuurfunctionarissen 
met ervaring in vormingswerk 
nam in 2019 actief deel aan de 
werkzaamheden van de Werkgroep 
Vorming en Ondersteuning (WEVO). 
Vanuit onze expertise namen we 
een grote rol op in de organisatie 
van de introductietweedaagse 
voor nieuwe medewerkers en 
de uitwerking van nieuwe en 
bestaande opleidingen. We werkten 
mee aan het draagvlak voor en 
de communicatie over de ver-
schillende opleidingen. 

Overleg op lokaal 
niveau inzake 
de Hulp- en 
Dienstverlening 
aan gede-
tineerden
De lokale actieplannen (2018-
2020) zijn in volle uitvoering. Onze 
collega’s werkten hieraan mee en 
zorgden ervoor dat een groepsaan-
bod sport en cultuur voor gedeti-
neerden blijvend geprogrammeerd 
kan worden. Via de werkgroepen 
waar cultuur en/of sport lokaal op 
de agenda staan, bogen we ons 
mee over zowel beleidsmatige als 
operationele zaken. In een aantal 
gevangenissen participeerden ook 
gedetineerden en werd er afge-
toetst met de doelgroep. In sommi-
ge gevangenissen zijn er nog aparte 
werkgroepen rond bijvoorbeeld het 
groepsaanbod of rond ontspanning, 
al dan niet met participatie van 
gedetineerden. Binnen het tewerk-
stellingspercentage van 30% sport 
en 30% cultuur hielden we via deze 
werkgroepen op lokaal niveau de 
vinger aan de pols en garandeerden 
we de nodige aandacht voor sport 
en cultuur.  

Participatie
De Rode Antraciet is trekker binnen 
het Strategisch Plan (2015-
2020) voor de doelstelling rond 
participatie. Een groeiend aantal 
initiatieven in de gevangenissen 
betrekt gedetineerden bij de 
ontwikkeling en organisatie van 
het aanbod. We stelden vast dat 
het opstarten en verduurzamen van 
dergelijke projecten veel investering 
vraagt van diverse actoren hulp- en 
dienstverlening, justitie en externe 
partners. Het gaat immers ook over 
het stimuleren van een inclusieve 
samenleving om participatie 
mogelijk te maken.

Respons- 
abilisering
Binnen het Strategisch Plan (2015-
2020) zijn we ook trekker voor de 
doelstelling rond responsabilisering. 
Dit betekent dat we de samenleving 
met alle maatschappelijke sectoren 
verantwoordelijk stellen voor de zorg 
voor en het leven van gedetineerden. 
In 2019 stimuleerden we de cultuur- 
en sportsector opnieuw om hun 
maatschappelijke verantwoordelijk-
heid ten aanzien van gedetineerden 
op te nemen met het oog op een 

divers en duurzaam aanbod in de 
gevangenissen en een inclusieve 
samenleving.  Daarnaast brachten 
we mogelijke lokale en bovenlokale 
partners in kaart en bouwden we 
ons netwerk van nieuwe aanbodver-
strekkers uit. We hadden daarbij ook 
aandacht voor minder voor de hand 
liggende partners. 

Het nieuwe decreet sociaal-cultureel 
werk dat van start ging in 2018 en 
specifieke aandacht heeft voor de 
doelgroep van gedetineerden, was 
het voorbije jaar een hefboom voor 
bestaande cultuuraanbieders om 
ook binnen de muren te werken. Ook 
onze eigen inspiratienamiddag en 
publicatie ‘Mekaar zien’ (2018) brach-
ten cultuur sterk onder de aandacht 
en gaven het afgelopen werkjaar 
een nieuwe impuls aan ons bestaand 
netwerk van partners.



  jaarverslag 2019 en jaarplan 2020   jaarverslag 2019 en jaarplan 2020 6160



  jaarverslag 2019 en jaarplan 2020   jaarverslag 2019 en jaarplan 2020 6362

Rol in nieuwe lokale  
actieplannen 
Vanaf 2021 treden de nieuwe lokale 
actieplannen hulp- en dienstverle- 
ning in voege. Deze plannen zullen 
afgetoetst worden aan het Strate-
gisch Plan voor de hulp- en dienst-
verlening dat start in oktober 2020. 
De cultuur- en sportfunctionarissen 
zullen actief meewerken aan het 
lokale actieplan en sport en cultuur 
verder op de agenda zetten. 

Gemengde Com-
missie, werkgroep  
Gemengde  
Commissie en  
ad-hoc werk-
groepen 
Vanuit De Rode Antraciet zullen 
we ook in 2020 proactief en 
constructief participeren aan alle 
activiteiten van de voorbereidende 
werkgroep van de Gemengde 
Commissie, aan de Gemengde 
Commissie zelf en aan de ad hoc 
werkgroepen. 

Op 1 oktober 2020 start het nieuwe 
Strategisch Plan voor de hulp- en 
dienstverlening. Dit betekent dat we 
als lid van de Gemengde Commissie 
en van de werkgroep veel tijd 
investeren om samen met de 
partners hulp- en dienstverlening 
gezamenlijke domeinoverstijgende 
strategische doelstellingen te 
ontwikkelen. Aansluitend bepalen 
we met de Gemengde Commissie 
projecten, processen, acties en 
indicatoren. Tegen half juni dienen 

de strategische en operationele 
doelstellingen en acties uitgewerkt 
te zijn. Goedkeuring van het plan 
gebeurt door de Vlaamse Regering. 
op uiterlijk 2 oktober. 2020 

We stappen dit jaar mee in een 
proefperiode om gedetineerden 
met het label ‘gewelddadige 
radicalisering en extremisme en 
terrorisme’ te laten deelnemen 
aan het groepsaanbod sport 
en cultuur. Voor DG EPI is een 
voorwaarde dat we vanuit de 
hulp- en dienstverlening een 
terugkoppeling geven. De procedure 
hierrond werd het voorbije jaar 
ontwikkeld in de werkgroep 
Infodeling. Vanuit onze organisatie 
willen we constructief meewerken 
en de ontwikkelde procedure een 
eerlijke kans geven op de werkvloer. 
Daarnaast willen we met onze 
medewerkers ook evalueren wat 
dit betekent naar herstelgericht 
werken, de verantwoordelijkheden 
van lesgevers, vrijwilligers en 
medewerkers, de omkadering, de 
tijdsinvestering en haalbaarheid op 
langere termijn.

We blijven ook actief en constructief 
participeren aan de Kerngroep 
Nieuw Activiteitensysteem. De 
implementatie in alle Vlaamse 
gevangenissen is gepland voor het 
voorjaar 2020. Onze functionarissen 
volgen in januari een opleiding 
rond het nieuwe registratiesysteem. 
Gedetineerden zullen ingezet en 
opgeleid worden voor de input 
van gegevens. De omkadering van 
deze fatikken wordt lokaal met alle 
actoren hulp- en dienstverlening 
opgevolgd en uitgevoerd.  We 

evalueren op het einde van het 
jaar hoe de implementatie en het 
gebruik ervan ervaren wordt en wat 
dit betekent aan (extra) werklast 
voor onze collega’s.

Onze inzet in de Werkgroep 
Vorming en Ondersteuning (WEVO) 
zetten we verder. In februari 2020 
werken we opnieuw mee aan 
de 2-daagse introductiecursus. 
Vanuit onze voortrekkersrol 
binnen het luik participatie 
onderzoeken we de mogelijkheid 
van een opleidingsmodule rond 
participatie van gedetineerden voor 
terreinmedewerkers. Dit plannen we 
ten vroegste eind 2020 of begin 2021.

Participatie
Gedetineerden aanspreken op hun 
competenties, noden en behoeften 
en dit integreren in onze werking 
zou een vanzelfsprekendheid 
moeten worden. Daarom blijven we 
ook in 2020 onze ambassadeursrol 
rond dit thema opnemen. Bestaande 
projecten worden aan de hand van 
de bevindingen vanuit het Europese 
project ‘Prisoners’ Active Citizenship’ 
verbeterd en verdergezet. Daarnaast 
gaan we op zoek naar mogelijkhe-
den om een of meerdere nieuwe 
participatieve experimenten te 
ontwikkelen of bestaande projecten 
verder uit te bouwen. We doen dit in 
samenwerking met actoren van de 
hulp- en dienstverlening, partners 
en vrijwilligers. 

Concreet zetten we verder in op de 
werking van het A-team in Ruise-
lede, de heropstart van de Sleutel-
figurenwerking in Beveren en een 
werkgroep rond participatie in Gent. 
Ook de samenwerking tussen het 
CORT en een 3-tal fatikken in Gent 
willen we in de toekomst graag 
mee uitbreiden. Een medewerker zal 
hierrond initiatief nemen en con-
crete initiatieven voorstellen. Het 

buddyproject in Mechelen wordt 
verder ontwikkeld en in Hasselt zet 
een medewerker zich samen met 
personeel in voor een participatie-
project met de drugsvrije afdeling 
en de vrouwenafdeling. 

In 2020 zal het tweede nummer 
van FATIK, het Tijdschrift voor 
Strafbeleid en Gevangeniswezen 
van de Liga voor de Mensenrechten, 
integraal gewijd zijn aan partici-
patie in de gevangenis. Wij leveren 
een bijdrage over de Europese 
participatieprojecten van ‘Prisoners’ 
Active Citizenship’ en een interview 
met een CORT-fatik over hoe hij zijn 
functie ziet en invult, in welke mate 
hij zich betrokken voelt, hoe hij par-
ticipatie in de gevangenis ervaart 
en welke voorwaarden er volgens 
hem vervuld moeten zijn.

Responsabilise-
ring 2020
In het lopende meerjarenbeleids-
plan planden we voor 2020 de 
organisatie van een studie- en 
inspiratiedag met en voor de brede 
samenleving. In functie van de 
haalbaarheid en behoeften binnen 

de organisatie werd dit geherfor-
muleerd. Reflectie en netwerking is 
uiterst belangrijk voor de organi-
satie maar moet ook in evenwicht 
blijven met de programmering van 
activiteiten in de gevangenissen en 
de haalbaarheid voor de medewer-
kers. Daarom leggen we doorheen 
het jaar op lokaal en bovenlokaal 
niveau de klemtoon op responsabi-
lisering via projecten en initiatieven 
die in de steigers staan. Hoe kunnen 
we de verbinding met buitenwe-
reld optimaliseren, zowel tijdens 
detentie als nadien en hoe kan de 
communicatie errond de verant-
woordelijkheid van maatschappe-
lijke actoren en de mogelijkheden 
onder de aandacht brengen en 
activeren? 

We investeren ten slotte ook in 
de lokale diensten van steden en 
gemeenten zoals de bibliotheekwer-
king of andere culturele activiteiten 
en sport. Met het oog op ons nieuw 
meerjarenbeleidsplan betrekken 
we naast de talrijke middenveldor-
ganisaties ook de lokale besturen 
en de VVSG in de visievorming. Hoe 
kunnen we lokale sterke verha-
len verstevigen in een duurzame 
samenwerking in alle betrokken 
steden en gemeenten?

 “Mogen participeren is het begin van een menswaardige detentie. Het 
is bijzonder belangrijk om inspraak te mogen hebben in het aanbod van 
de hulp- en dienstverlening. Het is een verrijking, je kan iets, we leveren 
een meerwaarde voor de gevangenis en voor onszelf. Het geeft energie, 
zelfwaarde en de tijd gaat vooruit. De meeste gedetineerden weten niet 

waarvoor de hulp- en dienstverlening staat. Terwijl dit net een hefboom is 
voor je re-integratie. Er is nog veel werk aan de winkel”. 

Een gedetineerde van Ruiselede, 
 lid van het A-team (Activiteitenteam)
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doelstelling
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De Rode Antraciet ontwikkelt zich  
verder als een professionele en  

kwaliteitsvolle organisatie.
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WELDRA
WELDRA, het registratiesysteem 
dat we sinds 2017 ontwikkelen, 
levert kwantitatieve gegevens 
van de groepsactiviteiten sport en 
cultuur in alle gevangenissen. Ze 
geven ons een beter zicht op de 
eigen organisatiewerkzaamheden 
en laten ons toe om de overheid en 
de brede samenleving cijfermatige 
info te geven over onze werking.  
In WELDRA registreren we o.a. het 
gemiddeld aantal deelnames aan 
activiteiten, het aantal activiteiten 
met personeel justitie en/of vrije 
burgers, de inzet van vrijwilligers, 
de samenwerking met partners, het 
aantal geplande en gerealiseerde 
uren.

In 2019 werd het geheel aan 
vragen en data uitgebreid, 
verfijnd en getest door enkele 
cultuur- en sportfunctionarissen. 
We investeerden in gezamenlijk 
overleg met de testgroep. 
Een sportfunctionaris en de 
administratief medewerker 
coördineerden het geheel en 
maakten ook een handleiding. 
In het najaar participeerde de 
testgroep aan een overleg met een 
externe firma om te bekijken wat de 
mogelijkheden zijn om onze Excel-
sheet te laten omvormen tot een 
digitaal online platform. Er werd 
een lastenboek opgemaakt. 

Kennisdeling
In een organisatie die decentraal 
werkt en waar er bijzonder 
veel ervaring en kennis worden 
opgebouwd, is kennisdeling 
belangrijk als stimulans voor 
innovatie en samenwerking. Dit jaar 
stelden we een sportfunctionaris 
0,1 VTE vrij om mogelijke pistes 
voor kennisdeling te verkennen. Er 
werd expertise uitgewisseld binnen 
en buiten de organisatie. Naast een 
gemeenschappelijk platform als 
werkinstrument, bleken vooral de 

intermenselijke uitwisselingen voor 
onze organisatie zeer belangrijk. 
Spontane, kleine ontmoetingen 
zijn door onze decentrale manier 
van werken quasi onmogelijk. Doel 
is op zoek te gaan naar manieren 
om ontmoeting tussen collega’s 
toch mogelijk te maken. Aangezien 
de 0.1 VTE inzet in 2020 wegvalt, 
houden we dit thema levend tijdens 
teamdagen en/of opleidingen.

Op onze Algemene Vergadering 
van maart 2019 nodigden we 
Rudy Van De Voorde uit, de 
nieuwe directeur-generaal van het 
gevangeniswezen. We hadden een 
boeiend, open gesprek. We spraken 
over anders werken, participatie van 
gedetineerden en het werkklimaat 
van onze collega’s. Rudy Van De 
Voorde deelde enkele vernieuwende 
en frisse inzichten, die hij wil 
doorvoeren. Het gesprek gaf ons 
goede hoop voor een constructieve 
samenwerking de komende jaren én 
voor het gevangeniswezen op zich.

Horizon
We creëerden de groep Horizon om 
de vinger aan de pols te houden 
met betrekking tot inhoudelijke 
items binnen de organisatie. De 
groep bestaat uit twee sport- 
en cultuurfunctionarissen, de 
coördinatoren en de inhoudelijk 
directeur en komt op jaarbasis 
maximaal drie keer samen. In 
2019 werd WELDRA onder de loep 
gehouden, responsabilisering 2020, 
de implementatie van evaluatie en 
de werking van de Horizon zelf. 

Evaluatie &  
impact
Bij de interpretatie van de 
gegevens uit WELDRA mogen we 
de personen, bedoelingen, verhalen 
en detentiecontext achter de cijfers 
niet vergeten. Het is minstens even 
belangrijk om projecten kwalitatief 

te evalueren, te analyseren en te 
kijken hoe we hun impact kunnen 
meten. Leverde het project het 
beoogde resultaat, hoe verliep het 
project voor verschillende partijen, 
wat kon beter, wat wekte frustratie, 
wat doen onze activiteiten met de 
gedetineerden, met onze partners? 
Maken we het verschil, doen we iets 
bewegen?

In 2019 evalueerden we twee grote 
cross-over projecten, de ‘1000km 
voor Kom op Tegen Kanker’ en de 
‘European Prison Dance Challenge’. 
We lieten ons begeleiden door 
een expert en zaten aan tafel met 
zoveel mogelijk betrokkenen. Deze 
manier van werken werd zeer sterk 
geapprecieerd bij de partners en 
leverde materiaal tot bijsturing, 
aanpassingen en ideeën. Op deze 
ervaring kunnen we verder bouwen 
om inhoudelijke evaluatie binnen 
de organisatie op meer duurzame 
wijze toe te passen. 

Voorbereidingen 
nieuw meerjaren-
beleidsplan 
Ons actueel meerjarenbeleidsplan 
loopt tot einde 2021. Het plan 
voor de volgende beleidsperiode 
(2022-2026) dienen we in voor 1 
juni 2021. In 2019 startten we reeds 
met de voorbereiding. Een eerste 
voorstel van aanpak werd goedge-
keurd op de Raad van Bestuur. We 
streven naar een gedragen plan met 
input van interne en externe – pri-
maire en secundaire – stakeholders. 
We betrekken de medewerkers in 
de voorbereidingen en uitvoering 
van stakeholdersgesprekken. We 
vergaren op lokaal en bovenlokaal 
niveau visies op onze mogelijke rol 
als actor van de hulp- en dienstver-
lening. 

In het najaar startten we met de 
bezoeken aan de gevangenissen. De 
directie van justitie, beleidscoördi-
natoren, onze sport- en cultuurfunc-
tionarissen en de directie van de 
organisatie zaten telkens rond de 
tafel. Centraal stond het verduide-
lijken van de huidige werking van 
De Rode Antraciet, onze realisaties, 

de reflectie op het verleden en de 
visie van alle aanwezigen op onze 
werking in de komende jaren, even-
tuele veranderingen binnen justitie 
enzovoort. Het leverde in het najaar 
alvast zes interessante discussies 
op.

Vrijwilligers
Sinds 5 jaar kiezen we binnen De 
Rode Antraciet vzw bewust voor een 
werking met vrijwilligers. Het maakt 
onderdeel uit van onze taak om de 
samenleving te responsabiliseren 
en het versterkt tegelijkertijd het 
contact tussen gedetineerden en 
de buitenwereld. Vrijwilligers geven 
een kwalitatieve meerwaarde aan 
onze werking.  

We blijven inzetten op de kwali-
tatieve uitbouw van de vrijwilli-
gerswerking voor het cultuur- en 
sportaanbod in elke Vlaamse en 
Brusselse gevangenis en focussen 
daarbij op het regionaal aantrekken 
van nieuwe vrijwilligers. De plaat-
selijke opvolging en de begeleiding 
van de individuele vrijwilliger staat 
hierbij centraal.  

Bij onze zoektocht naar nieuwe 
vrijwilligers focussen we op mensen 

die zich voor een langere termijn 
willen engageren. Vrijwilligers 
toeleiden, laten kennis maken en 
functioneren in een gevangenis 
vraagt immers veel tijdsinvestering 
van onze collega’s. 

Binnen het vrijwilligersbeleid van 
De Rode Antraciet werken we met 
een inlooptraject; elke nieuwe 
vrijwilliger wordt onthaald door de 
verantwoordelijke van het vrijwil-
ligersbeleid en/of de plaatselijke 
functionaris. Tijdens een kennis-
makingsgesprek worden specifieke 
verwachtingen en mogelijkheden 
verder bepaald. Als alles goed 
verloopt en er is een ‘click’ dan volgt 
er een begeleidingsgesprek en kan 
de vrijwilliger aan de slag voor een 
proefperiode van 6 maanden. Na 
deze periode en een positieve evalu-
atie kan de vrijwilliger een langdurig 
engagement aangaan. 

We bieden de vrijwilligers natuurlijk 
ook iets in return zoals intervisie, 
vormings– en ontmoetingsmo-
menten, een vrijwilligersdag voor 
uitwisseling met collega-vrijwilligers. 
Tijdens de week van de vrijwilliger 
worden onze vrijwilligers extra in de 
bloemetjes gezet. 
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Communicatie
In 2019 namen we afscheid 
van communicatiemedewerker 
Tine Nelissen. De fakkel werd 
overgenomen door Petra Geens. 
De overdracht van taken en 
verantwoordelijkheden verliep 
vlot, zodat de continuïteit van de 
verschillende communicatiekanalen 
verzekerd was en geplande acties 
op vlak van communicatie zonder 
probleem konden doorgaan. 

Naast het opnemen van de reguliere 
communicatietaken, ging de 
nieuwe communicatiemedewerker 
in gesprek met directie en 
coördinatoren in functie van 
een nieuw uit te stippelen 
communicatiestrategie op korte 
(2020-2021) en langere termijn, 

in functie van het nieuwe 
meerjarenbeleidsplan. De huidige 
verzuchtingen en noden op vlak 
van communicatie werden in kaart 
gebracht, waarna verbeterpistes 
en oplossingen geformuleerd 
werden in een eerste aanzet tot 
communicatieplan. Op 4 november 
werd dit voorgesteld aan de Raad 
van Bestuur. 

Om specifieke uitdagingen 
doeltreffender aan te pakken, volgde 
de communicatiemedewerker 
in 2019 een aantal opleidingen. 
De workshop Werken met 
audiences, tags en segmenten in 
Mailchimp’ (I Like Media) laat toe 
om de mogelijkheden van het 
onlinemailingprogramma Mailchimp 
nog beter te benutten en zo de 
impact van de digitale nieuwsbrief 
te vergroten. 

Om met het hele team constructief 
te kunnen werken rond 
communicatie en daarrond meer 
betrokkenheid te genereren, volgde 
de communicatiemedewerker de 
opleiding ‘Creatief denken en doen 
in communicatie’ (Kortom vzw).  

2019 was opnieuw een jaar 
van groei voor onze sociale 
mediakanalen. Ook onze website 
trok in 2019 meer bezoekers dan 
het jaar voordien. We verstuurden 
in 2019 vier edities van onze 
digitale nieuwsbrief GEVAT naar een 
groeiend bestand van abonnees. 
Dit realiseerden we door de 
inschrijfmogelijkheden regelmatig 
in de kijker te zetten op de website, 
via sociale media, in e-mailbanners 
en n.a.v. specifieke events. 

FACEBOOK
911  
vind-ik-leuks op  
1 januari 2019

1337  
vind-ik-leuks  
op 31 december 2019

GEVAT - NIEUWSBRIEF
gemiddelde open rate van

53,15% 
vgl 2018: 51.27%

gemiddelde click-through rate van 

16.02% 
vgl 2018: 13.35%

115  
nieuwe abonnees
van 294 naar 409

LINKEDIN
11  
volgers op  
1 januari 2019 

96  
volgers op 
31 december 2019

WEBSITE

+49%  
meer websitebezoeken 
van 9.246 naar 13780

+47,8%  
unieke bezoekers 
Van 6.581 naar 9.782
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Pers en publicaties
2019 kende enkele grootschalige 
projecten die ook voor de pers en 
het bredere publiek niet onopge-
merkt bleven. 

Team Demarrage rijdt de  
1000km voor Kom op  
tegen Kanker

 - Persbericht opgepikt door  
 verschillende media

 - Interview met directeur Els  
 Tijskens in De Ochtend op  
 Radio 1 

 - Reportage VRT-journaal met   
 getuigenissen van gedetineerde 
 en gevangenisdirecteur
  https://bit.ly/2wxkREY

‘Borderline Books’, kunstproject met 
studenten en gedetineerden

 - Artikel in De Morgen 
  https://bit.ly/33mWdDa 

 - Interview met coördinator 
 cultuur in Weliswaar.be

 - Online reportage op VRTnws 
  https://bit.ly/2VR992G 

De Rode Antraciet op StuBru 

 - Cultuurfunctionaris vertelt over 
 onze organisatie in ‘De collega’s 
 kiezen de platen’

 - Cultuurfunctionaris en  
 gedetineerde van het A-team  
 Ruiselede over acties voor de 
 Warmste Week  
  https://bit.ly/3azJoaS

European Prison Dance Challenge, 
dansvideo i.s.m. Ultima Vez 

 - 3474 keer views op YouTube 
  https://bit.ly/2v1Tlis 

 - Bereik van 14.600 op Facebook

 - 2.446 reacties op Facebook

 - Persbericht (NL/ENG) opgepikt  
 door de media

 - Artikels in de Standaard,  
 Focus Knack, Bruzz, Flanders  
 Today en The Bulletin

 - Online reportage  
  https://bit.ly/2VVzXyN 

 - Item in VRT-journaal

Personeelsbeleid
Onthaalbeleid  
en coach
De Rode Antraciet zet in op de 
professionele integratie van nieuwe 
medewerkers. We werkten een 

onthaalbeleid uit en stelden een 
ervaren functionaris 0,3 VTE vrij om 
de spilfiguur te zijn in het onthaal-
traject van de nieuwe medewerkers. 
Kennismaking en inwerking staan 
centraal tijdens het traject en 
worden gefaciliteerd door het ganse 
team. Na afloop van het onthaaltra-

ject is er een terugblikgesprek en 
wordt de onthaalperiode afgesloten.

In januari 2019 kreeg de ont-
haalverantwoordelijke eveneens 
de rol van coach toebedeeld. Zo 
ondersteunen we onze medewer-
kers in hun functioneren in een 

A-team Ruiselede Warmste Week © Studio Brussel

niet-alledaagse, complexe context 
waar hun draagkracht meermaals 
en vaak langdurig onder druk staat. 
De coach kan zowel individuele ge-
sprekken voeren met medewerkers 
als groepsgesprekken faciliteren via 
de teamdagen.

We verwelkomden twee nieuwe me-
dewerkers: een halftijdse cultuur-
functionaris in de gevangenis van 
Brugge en een halftijdse communi-
catiemedewerker. Met hen werd een 
taakstellingsgesprek gevoerd. Dit 
gesprek verduidelijkt de functie-
omschrijving tot op het niveau van 
de taken. Na enkele maanden werd 
een tweede gesprek georganiseerd 
om te kijken hoe alles loopt en of er 
bijsturing nodig is.

Kennisdeling  
en -verwerving
Zowel voor sport als voor cultuur 
was er in 2019 maandelijks een 
werkgroep waarbij medewerkers 
thema’s uitwerkten, informatie 
deelden en ideeën uitwisselden. 
Daarnaast waren er ook vier team-
dagen en een teamtweedaagse. 
De teamdagen werden telkens 
door enkele collega’s inhoudelijk 
uitgewerkt. Voor de medewerkers 
en vrijwilligers organiseerden we 
tijdens de teamdag van januari een 
korte introductie rond beroeps-
geheim, geheimhoudingsplicht en 
gedragscode in samenwerking met 
Neil Paterson van Sam vzw, Steun-
punt Mens en samenleving. Op de 
teamdag van november bracht Erik 
Franck van Better Minds at Work 
op een interactieve manier een dag 
rond persoonlijk leiderschap. Verder 
hadden we nog een teamdag rond 
diversiteit en kruispuntdenken 
van Ella vzw, gebracht door Fatma 
Arikoglu. De teamtweedaagse in 
september stond volledig in het 
teken van teambuilding.

Opleidingen
Alle medewerkers hadden het 
afgelopen jaar de mogelijkheid tot 
het volgen van externe opleidingen. 
Het kader daarvoor is uitgewerkt in 
een VTOL-beleid. Bij elk functione-
ringsgesprek toetsten we de nood 
aan bijscholing en zochten we op 
basis van de noden een kort- of 
langlopende opleiding of bijscho-
ling. Uiteraard hielden we hierbij 
telkens rekening met de mogelijke 
tijdsinvestering en met de voorkeur 
van de medewerker wat methode 
betreft: een studiedag, een externe 
opleiding of een webinar.

Gezond op  
het werk
Lichamelijke en geestelijke ge-
zondheid zijn een bijzonder goed. 
Daarom zetten we hier opnieuw 
bewust op in door bijvoorbeeld een 
bewegingsmoment te voorzien bij 
volle dagen vergaderen, koekjes te 
vervangen door fruit, te experimen-
teren met wandelvergaderingen en 
rechtstaand vergaderen. Met nieuw-
jaar kreeg elke medewerker een 
‘body solid fitnessband’, deze band 
werd reeds enkele keren gebruikt 
voor het beweegmoment. Daarnaast 

werden er ook filmpjes verspreid die 
tonen welke oefeningen hiermee 
gemakkelijk kunnen worden uitge-
voerd. 

Finan- 
cieel  
beleid
Bij de begrotingscontrole van juni 
leken we af te stevenen op een ern-
stig tekort. Deze prognose noopte 
ons om kritisch naar de toekomst te 
kijken inzake het personeelsbeleid. 
We hielden daarbij rekening met de 
noden van de organisatie, met name 
de aanwezigheid van sport- en cul-
tuurfunctionarissen in 19 gevange-
nissen, en de werk-privé balans van 
medewerkers. In het najaar werden 
extra controles voorzien om kort op 
de bal te kunnen spelen indien het 
tekort nog toenam. De Raad van Be-
stuur werd regelmatig op de hoogte 
gehouden van de evolutie van de 
cijfers. Eind december ontvingen we 
het bericht van 6 % generieke be-
sparing en de volledige schrapping 
van de projectsubsidies sport. 

 Teamdag 25 maart © De Rode Antraciet
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WELDRA
Sport- en cultuurfunctionarissen 
registreren ook in 2020 gegevens in 
een uitgebreide versie van WELDRA. 
In het voorjaar informeren we een 
aantal firma’s over WELDRA en over 
onze noden rond digitalisering. Dit 
behelst zowel het invoeren van ge-
gevens als de verwerking ervan.  
Er wordt een digitaal platform ont-
wikkeld als dit binnen de geraamde 
kostprijs haalbaar is. Het is de am-
bitie om vanaf 2021 operationeel te 
zijn in het nieuwe systeem met het 
hele team voor alle gevangenissen. 

De bekomen cijfergegevens blijven 
we kritisch analyseren: wat is het ge-
realiseerde aanbod, is er voldoende 
interesse en participatie van gedeti-
neerden, met welke partners werken 
we samen? Ook op organisatieniveau 
blijft WELDRA een belangrijk instru-
ment om zicht te hebben op de tota-
le werkzaamheden en gebruiken we 
de cijfers in onze communicatie naar 
overheden, partners en samenleving.

Europese 
projecten
We blijven investeren in een duur-
zaam Europees beleid. Participeren 
aan Europese projecten, met het oog 
op innovatie en kennisuitwisseling, 
betekent een grote inhoudelijke 
meerwaarde voor onze organisatie. 
Daarnaast is het gericht uitbouwen 
van internationale netwerken van 
enorm strategisch belang. Samen-
werkingen kunnen ertoe leiden dat 
er meer draagvlak ontstaat binnen 
onze samenwerking met de andere 
Vlaamse actoren maar ook bij onze 
partners van justitie. 

Terwijl het SPPF-project loopt, blijven 
we andere mogelijkheden binnen 
Europa verkennen. Waar mogelijk en 
zinvol werken we mee als partner in 
andere Europese projecten. 

 SPORTS IN PRISON, A 
PLAN FOR THE FUTURE

In september 2019 ontvingen 
we het schitterende nieuws 
dat de Europese Erasmus+ 
aanvraag ‘Sports in Prison, a 
Plan for the Future’ (SPPF) werd 
goedgekeurd. Drie jaar lang 
gaan we samen met Europese 
partners* deze uitdaging aan. 
Het gehele traject loopt van jan-
uari 2020 tot en met december 
2022. Het totale toegekende 
bedrag voor alle partners samen 
bedraagt 355.657 euro.

Binnen SPPF faciliteren we 
innovatieve partnerschappen 
tussen gevangenissen, gedeti-
neerden, gevangenispersoneel, 
sociale partners, sportfeder-
aties, -organisaties en -clubs en 
zetten we vervolgtrajecten op 
buiten de gevangenismuren. 
We brengen de expertise van al 
deze organisaties en individuen 
samen en maken tegelijkertijd 
de verbinding met de buitenw-
ereld. 

Het eerste doel van het  
SPPF-project is de ontwikkeling 
van een Europese toolkit, een 
draaiboek waarin we aangeven 
hoe men op een goede mani-
er sportprogramma’s en de 
verbinding met de buitenwereld 
opzet. Daarnaast willen we ook 
een aantal beleidsaanbevelin-
gen over dit onderwerp formul-
eren. Om deze doelen te bereik-
en zal het SPPF-consortium 
learning area’s ontwikkelen, 
testen en implementeren in vijf 
Europese landen. In Vlaanderen 
en Brussel werden de gevan-
genissen van Vorst, Hasselt en 
Antwerpen weerhouden als mo-
gelijke plaatsen voor het experi-
ment. Met behulp van proces- en 
productevaluaties worden deze 
learning area’s wetenschappelijk 
onderzocht door de VUB. 

*Dienst Justitiële Inrichtingen 
Nederland, Unione Italiana Sport 
per Tutti (een sociaal-sportieve 
organisatie in Italië), Sdrujenie 
Obedineni profesionalisti za 
ustoichivo razvitie, UPSDA (een 
sportief-educatieve organisatie 
in Bulgarije), Udruga za kreativni 
socijalni rad ACSW (een sociale 
organisatie in Kroatie) en de Vrije 
Universiteit Brussel VUB, afdeling 
sportwetenschappen.

Nieuw meerjaren-
beleidsplan
Tegen de zomer ronden we onze 
bezoeken aan de gevangenissen af. 
We nemen de bezorgdheden, kansen 
en uitdagingen uit alle gesprekken 
mee in de verdere opmaak van ons 
plan. In de werkgroepen cultuur en 
sport bepalen we welke stakehol- 
ders we minimaal moeten bevragen 
en hoe we gedetineerden, partners 
en lokale besturen betrekken. We 
reflecteren met het hele team over 
de grootste uitdagingen die zij zien 
voor de komende beleidsperiode. 
Aan elk teamlid vragen we om één 
stakeholder te bevragen die ze 
persoonlijk naar voren schuiven. 
Daarnaast zal elke medewerker ook 
persoonlijke gesprekken voeren met 
gedetineerden, individueel en/of in 
groep. Hierbij gaan we de klemtoon 
leggen op een zeer gediversifieerde 
groep. In de Horizongroep stellen we 
een SOAR-analyse op en bekijken 
we de vorderingen en input van de 
stakeholdersanalyse. Ook met de 
leden van de algemene vergadering 
voorzien we een reflectie-oefening 
in het voorjaar. Daarnaast consul- 
teren we diverse externe en interne 
stakeholders. Tussentijds koppelen 
we terug naar de bestuurders. In het 
najaar leggen we met het Bestuur 
de strategische doelen vast.
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Evaluatie
We zetten verder in op de evaluatie 
van projecten. Op dit vlak hebben 
we binnen de organisatie nog 
een weg af te leggen. We hebben 
het cijfermatige met WELDRA 
inhoudelijk op punt gesteld. 
Stap voor stap willen we ook het 
kwalitatieve luik meer ontwikkelen. 
Dit kan enerzijds door de evaluatie 
van projecten verder te ontwikkelen. 
Anderzijds willen we meer 
systematisch de impact van onze 
activiteiten versterken. Leren uit 
goede en minder goede ervaringen, 
om zo nog beter te worden in wat 
we als organisatie bereiken voor 
gedetineerden en partners.

Vrijwilligersbeleid
In 2020 willen we ons vrijwilligers-
beleid continueren. Voor onze  
organisatie betekenen zij immers 
een kwalitatieve meerwaarde terwijl 
ze voor gedetineerden de link 
vormen met de samenleving. Voor 
de coördinerende rol van vrijwilli-
gerswerking hebben we momenteel 
0,15 VTE. 

In 2020 betrekken we onze vrijwilli-
gers ook expliciet bij de opmaak van 
ons nieuw meerjarenbeleidsplan 
door met hen een volledige dag te 
reflecteren over onze toekomstige 
werking.

“Mijn voornaamste bezigheid voor De Rode 
Antraciet is al sinds vele jaren het begeleiden van de 
Voorleesverhalen, zo ook in 2019. Bij de eerste sessie 
waar we kennis maken met de cursus en met elkaar 
is er dikwijls wat schroom. Het is niet evident om 
in die stoere omgeving met boekjes van Bumba en 
sprookjes rond te lopen maar eens we goed en wel 
vertrokken zijn komen er mooie verhalen naar voor 
en merk je de liefde voor hun kind maar ook het 
gemis en de machteloosheid. 

Ook het hoesje wordt zelf gemaakt en dan zie je 
die stoere beren in de weer met tekenen, stickertjes 
plakken, figuurtjes uitknippen. Op de opnamedag zijn 
ze stuk voor stuk zenuwachtig dus dan is het kwestie 
van rust brengen en vertrouwen geven in eigen 
kunnen. 

Bij het toonmoment zijn ze dan blij en fier  
en vooral ook heel dankbaar.

Die dankbaarheid en appreciatie, zowel van de 
gedetineerden als van De Rode Antraciet, geeft een 
goed gevoel. Ook met de cultuurfunctionarissen is het 
altijd vlot en leuk samenwerken, we kennen mekaar 
ondertussen al verschillende jaren en weten wat we 
aan mekaar hebben. Door in die speciale wereld 
binnen de gevangenismuren te komen is mijn beeld 
van gedetineerden ook helemaal anders dan voorheen 
en zie ik telkens de mens achter de gevangene. Die 
krijgt een naam en een gezicht, is papa.

Met dit vrijwilligerswerk hoop ik wat menselijkheid 
binnen de muren te kunnen brengen. “

Linda Bohy, vrijwilliger De Rode Antraciet

Communicatie
In 2020 blijven we onze missie en 
werking onder de aandacht brengen 
via onze website, nieuwsbrief en so-
ciale mediakanalen. Daarnaast wil-
len we ook verder kijken dan onze 
vertrouwde kanalen en ons gekend 
publiek. Om onze missie m.b.t. 
responsabilisering meer kracht bij 
te zetten en nieuwe doelgroepen te 
bereiken, formuleerden we voor het 
komende jaar een aantal nieuwe 
aandachtspunten en ambities. 

Naast feitelijke communicatie over 
onze activiteiten, willen we meer 
inzetten op de verhalen uit de 
praktijk die nu vaak onder de radar 
blijven. Om deze nieuwe content op 
een hedendaagse en gediversifieerde 
manier toegankelijk te maken op 
onze website, dringt een technische 
update zich op. Een gebruiksvrien-
delijkere navigatiestructuur, een 
grotere compatibiliteit met onze 
andere kanalen en een betere 
responsiviteit zijn noodzakelijk voor 
een doorgedreven contentstrategie. 
Met de ontwikkeling van een stra- 
tegie voor Instagram, creëren we een 
extra kanaal en publiek voor onze 
verhalen.  

 EXPERIMENTEREN MET 
NIEUWE VORMEN VAN 
COMMUNICATIE
Podcasts voor Trots en Buiten Beeld

Trots is een nieuw literair project 
in alle Vlaamse en Brusselse 
gevangenissen dat loopt van 
eind februari tot midden juni. Een 
belangrijk deel ervan is het naar 
buiten komen met de geschreven 
en gesproken teksten. Naast de 
klassieke berichtgeving via onze 
geijkte kanalen, zullen we –voor 
het eerst- ook een podcast laten 
maken. We engageren hiervoor 
Radio 1-medewerker Dries  
Hiroux, die meerdere workshops 
in verschillende gevangenissen 
zal bijwonen op zoek naar boei-
ende verhalen en getuigenissen. 

In vier afleveringen van ongeveer 
15 minuten zullen zowel bege-
leiders als gedetineerden aan het 
woord komen. 

Ook voor het filmfestival Buiten 
Beeld gaan we de podcasttoer 
op. Journaliste Arkasha Keysers, 
die het festival al een aantal 
jaar van binnen de gevangenis 
verslaat, ondersteunt ons voor 
de editie van 2020 in de pro-
ductie van een podcast. Het gaat 
hierbij vooral om opnames van 
de nabesprekingen, die na elke 
filmvertoning plaatsvinden in 
de gevangenis. De podcastreeks 
wordt gerealiseerd i.s.m. Radio 
1 en zal gereleased worden in 
aanloop naar en tijdens het 
festival. 

Originele en kwaliteitsvolle content 
creëren vraagt anderzijds ook een 
grotere interne betrokkenheid 
van alle medewerkers bij de 
communicatie. Door hun expertise 
en lokale betrokkenheid zijn de 
cultuur- en sportfunctionarissen 
onmisbare schakels in het 
vertellen van authentieke en 
impactvolle verhalen uit onze 
praktijk. We plannen dan ook 
een bevraging naar de nood 
aan ondersteuning of training, 
creatieve brainstorms en een halve 
teamdag rond communicatie. 
Om externe expertise en ideeën 
te laten doorstromen naar onze 
communicatiestrategie, neemt 
de communicatiemedewerker 
vanaf februari 2020 deel aan de 
‘collegagroep communicatie’ van 
Socius vzw.

Personeelsbeleid
Onze beleidskeuzes op het vlak 
van HR worden minstens jaarlijks 
kritisch bekeken en indien nodig 
bijgestuurd. In 2020 volgt de coach 
een 4-daagse training ‘waarderend 
coachen’ bij Thomas More om nog 
competenter aan de slag te gaan 
met de medewerkers die er nood 

aan hebben. We merken dat er nog 
een drempel is bij veel medewer- 
kers om de stap naar de coach te 
zetten. Daarom zetten we verder 
in op het creëren van draagvlak 
bij de medewerkers door bijvoor-
beeld een teamdag in het teken 
van veerkracht in te plannen. We 
blijven inzetten op interne vorming 
via onze teamdagen: 3 dagen in het 
voorjaar en 3 dagen in het najaar. 
In 2020 onthalen we een nieuwe 
medewerker in het kader van het 
nieuwe Europese project. Ook deze 
persoon krijgt een onthaaltraject en 
taakstellingsgesprek met specifieke 
accenten voor haar functie. 

Financieel beleid
2020 brengt ons een zware 
financiële slag toe. Naast 6% 
besparing op cultuur, verliezen we 
de volledige projectsubsidie van 
sport. In totaal moet onze organ-
isatie in 2020 meer dan 120.000 
euro besparen. Dit stelt ons voor 
een enorme uitdaging: met minder 
middelen toch dezelfde output naar 
gedetineerden realiseren. Ingrijpen 
op personeel? Een andere organisa-
tiestructuur? Nieuwe geldstromen 
genereren? Kortom, bestuurders 
en directie staan voor een zware 
opgave. Tegelijkertijd willen we aan 
de overheid tonen dat ons werk met 
gedetineerden essentieel is in het 
kader van hun re-integratie in de 
maatschappij. We maakten alvast 
een afspraak met de commissie cul-
tuur, jeugd en sport voor een bezoek 
aan een gevangenis.



DERODEANTRACIET
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DE  
CIJFERS
De verhalen, getuigenissen, quotes en video’s in ons jaarverslag en 
jaarplan geven een zeer directe en diverse kijk op de kracht van onze 
werking. In deze katern voegen we er cijfers aan toe.



LEGENDE
Per gevangenis geven we in detail de gerealiseerde activiteiten voor 
cultuur en sport die we organiseerden met alle partners in 2019. 

We vermelden per gevangenis:

 ‑ de activiteit
 ‑ aantal sessies = aantal keren dat de activiteit doorging
 ‑ aantal uren = aantal uren dat de activiteit bevat
 ‑ aantal deelnames = niet unieke deelnemers  

bv. iemand die elke week 1 keer deelneemt aan fitness zal op jaarbasis 52 keren geteld zijn
 ‑ de partners met wie we dit jaar samenwerkten
 ‑ gemiddelde dagpopulatie, gegevens van DG EPI

Let op:

Elke activiteit in een gevangenis zorgt voor ‘bewegingen’ die om bepaalde  
veiligheidsmaatregelen vragen. Het aantal activiteiten is dus in elke gevangenis  
gebonden aan het regime en zeer specifiek. Als er te weinig justitiepersoneel aanwezig is of bij 
stakingen, worden activiteiten geannuleerd. In sommige gevangenissen leidt deze context ook tot 
minder programmeringen van activiteiten.  

Elke gevangenis is bijkomend ook onderhevig aan het aantal beschikbare uren per dag, het aan‑
tal lokalen, het maximaal toegelaten aantal deelnemers voor de activiteit, de effectief gestarte 
deelnemers, de staat van het veld (buitenactiviteiten) en de annuleringen van partners.
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CULTUUR
We werkten samen met: Amnesty International, CGG Vagga, CKG Het Open Poortje, 
De Tuimel, KMSKA, Vormingplus, vrijwilliger De Rode Antraciet, Ultima Vez

ANT- 
WERPEN Gemiddelde dagpopulatie:  

585 mannen & 57 vrouwen

Beeld en crea: 
Crea vrouwenafdeling, Crea KMSKA

Infosessies/intakes:
Sceerning vader/moeder zijn,  

Screening voorleesverhalen 

Literatuur:
Samen lezen

Media:
Helden van nu, Dance Challenge

Ontmoeting/gesprek:
Amnesty Schrijfmarathon, Mijn Verhaal, Lezing

Vorming:
Agressie Vagga, Vader/moeder zijn,  

Stoppen met roddelen en klagen, Voorleesverhalen

sessies uren deelnames

Beeld en crea 59 167 627

Infosessie / intakes 2 4 33

Literatuur 7 14 41

Media 24 56 225

Ontmoeting / gesprek 9 20 79

Vorming 15 38 120
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SPORT

ANT- 
WERPEN
We werkten samen met: Buurtsport Antwerpen, PBA Justitie, Villa Vonk, freelancer

sessies uren deelnames

Balsporten 145 145 1342

Conditie en kracht 1392 1392 4975

Relaxatie 63 71 627

Balsporten:
Voetbal, Buurtsport

Conditie en kracht:
Fitness, Conditietraining, Bodymix, Zumba

Relaxatie:
Yoga
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CULTUUR
We werkten samen met: Amnesty international, Max vzw, Ultima Vez, VOEM vzw

BERKEN- 
DAEL Gemiddelde dagpopulatie:  

87 vrouwen

Beeld en crea: 
Digital Storytelling, Wenskaarten atelier

Media:
Dance Challenge

Ontmoeting / gesprek:
Amnesty Schrijfmarathon

Ontspanning / vrije tijd:
Filmavond

sessies uren deelnames

Beeld en crea 10 20 51

Media 8 24 60

Ontmoeting / gesprek 1 3 11

Ontspanning /  
vrije tijd 

1 3 48
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SPORT

BERKEN- 
DAEL

sessies uren deelnames

Andere sport 17 26 92

Andere sport:
Start to sport
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CULTUUR
We werkten samen met: ACT-Team, Amnesty International, Arktos, CGG Vagga, De Singel, Koninklijk 
Conservatorium Antwerpen, !Drops, Motief vzw, VOEM,  Vormingplus,  
vrijwilliger De Rode Antraciet

BEVEREN Gemiddelde dagpopulatie:  
291 mannen

Beeld en crea: 
Crea beginners, Crea gevorderden, Kalligrafie

Voorstelling:
Optreden, Voorstelling: Crime and punishment, 

Vertelconcert Geert De Belder

Infosessies/intakes:
Arktos intake, Infosessie film

Muziek: 
Gitaarles, Hip Hop Battle

Ontmoeting/gesprek:
Filmvoorstelling, Suikerfeest,  

Beverse feesten AB, Quiz

Theater:
Theater workshop - Andy, Theater toonmoment

Vorming:
Vader zijn - terugkommoment, Arktos weerbaar‑

heidstaining, Vader zijn, Voorleesverhalen, Agressie 

regulatie, !DROPS gezelschapsspel maken

Ontspanning / vrije tijd: 
Film + getuigenis ‘niet schieten’, Motief vzw - 

verhaal Joesoef, Tralies uit de weg, Lezing - Peter 

Muyshondt, Suikerfeest, Proclamatie met optreden, 

Activiteitenmarkt,  Terugkommoment theater

sessies uren deelnames

Beeld en crea 66 100 391

Voorstelling 11 7 449

Infosessie / intakes 17 32 174

Muziek 40 42 316

Ontmoeting / gesprek 40 82 2397

Theater 15 31 107

Vorming 42 102 389

Ontspanning /  
vrije tijd

15 34 293
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SPORT

BEVEREN
We werkten samen met: Buurtsport Antwerpen, PBA justitie, Villa Vonk, freelancer

sessies uren deelnames

Andere sporten 24 24 225

Balsporten 244 247 3000

Racket- en  
netsporten

55 55 452

Conditie en kracht 4675 4675 16067

Relaxatie 10 10 128

Andere sporten:
Ouderen sport

Balsporten:
Voetbal (buitenploeg),  Volley (buitenploeg)

Racket- en netsporten:
Badminton

Conditie en kracht:
Fitness

Relaxatie:
Yoga
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CULTUUR
We werkten samen met: Amnesty International, Concertgebouw Brugge, De Batterie, Femma, 
MOOOV Filmfestival, Musica, Bibliotheek Brugge, VOEM vzw

BRUGGE Gemiddelde dagpopulatie:  
611 mannen & 115 vrouwen

Beeld en crea: 
Creatief atelier, Valentijnskaartjes maken,  

Kalligraffiti, Crea moederdag

Culturele voorstelling:
Gili - mentalist, ‘Sex, drugs & cash’,  

Documentaire Lassus - koor en gesprek

Literatuur:
Boekplezier Moeder-Kind

Muziek:
Gitaarlessen

Ontmoeting / gesprek:
Mooov filmclub, Documentaire Lassus - gesprekken

Ontmoeting / vrije tijd:
Mooov filmvoorstelling,  

Workshop verzorgd uiterlijk

Participatie / overleg:
Vergadering Warmste Bak, Warmste Bak snoep

sessies uren deelnames

Beeld en crea 50 145 319

Culturele voorstelling 7 11 210

Literatuur 12 12 50

Muziek 34 34 207

Ontmoeting / gesprek 7 17 51

Onspanning / 
vrije tijd 

13 25 133

Participatie / overleg 6 13 53



  jaarverslag 2019 en jaarplan 2020 11

SPORT

BRUGGE
We werkten samen met: Sport Vlaanderen, Sportwerk Vlaanderen, Wielerbond Vlaanderen

Opgelet: de geregistreerde uren sport zijn enkel de uren met externe lesgevers. Gedeti‑
neerden sporten in Brugge veel meer.

sessies uren deelnames

Andere sporten 41 51 338

Conditie en kracht 20 30 186

Participatie / 
overleg

22 44 102

Andere sporten:
Omnisport

Conditie en kracht:
Fitness

Participatie / overleg:
Pop-up A-team



  jaarverslag 2019 en jaarplan 2020 12

CULTUUR
We werkten samen met: CAW, freelancers, justitie, Literatuur Vlaanderen, SAMWD Dendermonde , 
stad Dendermonde, VOEM vzw, Vormingplus, theatermaakster Elena Peeters, vrijwilliger DRA

DENDER- 
MONDE Gemiddelde dagpopulatie:  

241 mannen

Culturele voorstelling:
Venster op de wereld Marokko

Literatuur:
Poetry Pigeon liefdesgedichten, Samen lezen - 

Frank Van Mossevelde, Joke Van Leeuwen - auteurs‑

lezing, Slam Aleikum, Peter Verhelst - auteurslezing

Muziek:
Optreden pop-jazz Academie SAMWD, Djembé, 

Concert INE (BBQ), Spirit Child workshop + concert

Ontmoeting/gesprek:
Jamila Channouf over racisme, Mijn Verhaal, Lezing

Theater:
JohnyBoy

Vorming:
Historische lezing burgemeester Piet Buyse WOI, 

Lezing Peter Muyshondt thema drugs, Verkiezin‑

gen: (n)iets voor mij?

sessies uren deelnames

Culturele voorstelling 1 2 15

Literatuur 15 23 80

Muziek 6 11 236

Ontmoeting / gesprek 1 2 12

Theater 1 1 31

Vorming 3 4 43
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SPORT

DENDER- 
MONDE
We werkten samen met: Freelancer, justitie, Sport Vlaanderen

sessies uren deelnames

Balsporten 25 31 179

Conditie en kracht 255 260 2322

Racket- en  
netsporten

35 44 279

Balsporten:
Volley

Conditie en kracht:
Fitness, Conditietraining, Crossfit

Racket- en netsporten:
Tafeltennis
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CULTUUR
We werkten samen met: Amnesty International, Boomchickaboom vzw, CAW, CBE Gent, lesgever Antoine Delva, stand-
upcomedian Erhan Demirci, comedian-mentalist Gili, KVLV, Literatuur Vlaanderen, lesgever Piet De Moor, Moderator,  
MOOOV Filmfestival, Oud Wijzer vzw, PRH-Persoonlijkheid & Relaties, S.M.A.K. Gent, UM4P – Pax Christi, VOEM vzw, 
Vormingplus Gent, Ultima Vez, regisseursduo Leo V.C en J.K., stagiair en vrijwilliger De Rode Antraciet

GENT Gemiddelde dagpopulatie:  
355 mannen & 46 vrouwen

Beeld en crea:
Keramiek, Atelier tekenen en  

schilderen,  Animation Break,  

Kalligrafitti, Borderline Books,  

Workshop Wenskaarten

Culturele voorstelling:
Stand-up comedy, Filmvoorstelling

Literatuur:
Auteurlezing

Media:
Dance Challenge

Ontmoeting / gesprek:
Schrijfmarathon, Parlé Détiné

Theater:
Theater‑atelier

Vorming:
Omgaan met conflicten, Forumtheater,  

Workshops KVLV, Voorleesverhalen

sessies uren deelnames

Beeld en crea 110 222 690

Culturele voorstelling 3 6 149

Literatuur 1 2 15

Media 8 24 38

Ontmoeting / gesprek 2 5 32

Theater 16 32 98

Vorming 18 44 125
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SPORT

GENT
We werkten samen met: Arteveldehogeschool (AHS), justitie, lokale sportploegen, Sportwerk, Sport Vlaanderen

sessies uren deelnames

Balsporten 6 12 32

Conditie en kracht 755 755 8184

Andere sporten 164 230 777

Relaxatie 63 112 375

Balsporten:
Buitenploegen

Conditie en kracht:
Fitness, Crossfit

Andere sporten:
Baktrappers, Omnisport

 

Relaxatie:
Yoga
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CULTUUR
We werkten samen met: CAD Limburg, CAW Limburg, dj Kristof De Locht,  
Femma - De Praktische school, Hogeschool PXL, justitie, Katarsis vzw, Linc vzw,  
kunstenaar Marijke Willaert, MOOOV Filmfestival, Muziekodroom, Reggae Geel, Stad Hasselt, The Man 
in Black, VOEM vzw, Vormingplus Limburg, vrijwilligers De Rode Antraciet, VRT

HASSELT Gemiddelde dagpopulatie:  
503 mannen & 40 vrouwen

Beeld en crea: 
Kunstproject ‘de kracht van kwetsbaarheid’,  

Creatief atelier, Femma

Culturele voorstelling: 
Concert Spirit Child, ‘Sex, drugs & cash’

Media:
Digital storytelling, infosessie digital storytelling

Muziek: 
Eerste hulp bij songs schrijven, PLAY festival

Literatuur:
Samen lezen / samen luisteren

Ontmoeting/gesprek:
Groepsgesprek verkiezingen

Ontspanning / vrije tijd 
kookworkshops, BBQ

Vorming:
Voorleesverhalen

sessies uren deelnames

Beeld en crea 49 102 453

Culturele voorstelling 3 5 107

Media 9 16 110

Muziek 10 18 288

Literatuur 10 15 43

Ontmoeting / gesprek 1 2 4

Ontspanning / 
vrije tijd

7 25 93

Vorming 5 11 40
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SPORT

HASSELT
We werkten samen met: Blanche Decerf, Belgische FitnessOrganisatie, Justitie,  
Lokale sportploegen, Sportdienst Stad Hasselt

sessies uren deelnames

Balsporten 521 538 5987

Racket- en 
netsporten

121 121 1725

Andere sporten 69 69 556

Vorming 2 4 45

Conditie en kracht 4198 4203 17472

Relaxatie 42 42 501

Balsporten:
Voetbal, Basket, Volleybal, Variasport,  

Buitenploegen

Relaxatie:
Yoga

Racket- en netsporten:
Badminton, Pingpong

Vorming:
DFO -  fitness en voeding

Conditie en kracht:
Fitness, Crossfit, BBB-sessies, Start to run,  

Conditie&kracht
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CULTUUR
We werkten samen met: CAW, De Hofleveranciers, freelance zanglerares, justitie,  
kerngroep gedetineerden, KVLV, Landelijk Praktijkatelier KVLV, Serendipity Soundsystem, stad 
Hoogstraten, Ultima Vez, vrijwilliger De Rode Antraciet

HOOG- 
STRATEN Gemiddelde dagpopulatie:  

152 mannen & 16 vrouwen

Beeld en crea: 
Knutselworkshops Landelijk Praktijkatelier, Crea 

met Jozefien, Kunst aan de bomen

Culturele voorstelling:
Filmvoorstelling B.B. King in Sing Sing Prison, 

Stand-up: Seppe Torremans en Jasper Posson

Media:
Buiten Beeld, Dance Challenge

Muziek:
Zangatelier

Ontspanning / vrije tijd:
Ontspanningsactiviteiten KVLV, Serendipity Sound 

System

Theater:
Stand-upcomedy: Yannick Noben

sessies uren deelnames

Beeld en crea 31 63 245

Culturele voorstelling 2 3 106

Media 11 26 79

Muziek 6 11 39

Ontspanning /  
vrije tijd 

8 16 234

Theater 1 1 88
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SPORT

HOOG- 
STRATEN
We werkten samen met: CAW, externe ploeg Sporting A, Fun2move, justitie, kerngroep gedetineerden, KVDV, 
sportfatik, sportmonitoren, PBA-vrijwilligers, stad Hoogstraten

sessies uren deelnames

Balsporten 129 166 2482

Andere sporten 58 104 215

Conditie en kracht 583 470 9017

Behendigheidssporten 147 74 529

Infosessie pfp 1 1 24

Racket-en netsporten 100 129 601

Balsporten:
Voetbal en conditietraining,  Voetbal externen, 

Gelmelbyos voetbalcompetitie, Voetbal, Volleybal

Conditie en kracht:
Fitness, Buitentraining, Testing, Start to run, 

Infosessie PFP

Andere sporten:
Trainingen Kom Op Tegen Kanker, Schaaktornooi

Behendigheidssporten:
Petanque, Pool, Kicker (duo, mono), Kubb

Infosessie PFP:
Infosessie PFP

Racket- en netsporten:
Tennis kerngroep, Tafeltennis mono
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CULTUUR
We werkten samen met: Freelancers creatief atelier Brecht Soenens en  
Kris Vandenberghe, auteur Rino Feys, auteur Jimmy Hostens, Bibliotheek Ieper,  
Radio Quindo, De Stroate, Vormingplus Oostende-Westhoek, vormingswerker Stefaan Segaert

IEPER Gemiddelde dagpopulatie:  
117 mannen

Beeld en crea: 
Valentijnskaartjes maken, Creatief atelier met 

Brecht, Creatief atelier met Kris, Creaweek zomer, 

Crea tvv MFL

Media:
Radio workshop ikv digitale week

Literatuur:
Samen lezen, Voorleesverhalen,  

BIB XL: altijd ergens oorlog

Ontmoeting/gesprek:
Parlé Détiné met Stefaan Segaert, Summergames

Muziek:
Workshop Rap, DJ workshop ikv digitale week

sessies uren deelnames

Beeld en crea 31 51 250

Literatuur 12 24 60

Media 1 2 10

Ontmoeting / gesprek 3 7 33

Muziek 2 4 17
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SPORT

IEPER
We werkten samen met: Sport Vlaanderen, Sportwerk, VR-loft

sessies uren deelnames

Balsporten 171 172 1530

Conditie en kracht 282 282 2528

Racket- en  
netsporten 

30 58 285

Andere sporten 10 10 76

Balsporten:
Voetbal, Omnisport, Trefbal, Krachtbal, Baseball, 

Spikeball, Basketbal

Conditie en kracht:
Fitness, SMART-training

Racket- en netsport:
Tafeltennis, Wackitball

Andere sporten:
Virtual Reality, Lü
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CULTUUR
We werkten samen met: Amnesty International, CM, de Munt, FONK, freelancers, LUCA Campus Leuven 
(Lemmens) , stadsdichter Maud Vanhauwaert, justitie, Opendoek, stad Leuven, Stadsarchief Leuven,  
VOEM vzw, Vormingplus, vrijwilligers De Rode Antraciet, vzw Zinloos Geweld

LEUVEN
CENTRAAL Gemiddelde dagpopulatie:  

309 mannen

Beeld en crea: 
teken- en schilderatelier, Open atelier,  

Kalligraffitti, Workshop modeltekenen

Media:
Docville docu, When Arabs danced + producer

Participatie / overleg:
Forum cultuur

 

Ontmoeting/gesprek:
Kaffe Detinee, De kunst van Algerijnse thee, 

Indonesië Irien Damanianti, Lezing Peter 

Vermeersch Assisen, Leuven Restorative justice 

getuigenis + docu Oog in oog, Leuven Restorative 

Justice Johan De Klerck, Herstel “Vergeven en 

vergeten?”, Amnesty Interntional schrijfmarathon

Theater:
Workshop Open doek, Toneel Leuven Centraal

Vorming:
Transcriptie/Itinera Nova,  Lezing Red de demo‑

cratie Manu Claeys, CM lezing Fit en gezond, 

Kunstgeschiedenis, Beter & assertiever leren 

communiceren

Literatuur:
workshop Haiku + Maud Vanhauwaert, Leesclub

Muziek:
Gitaarlessen, Turkse gitaarles, Zangatelier, Muziek‑

kelder, concerten, LUCA cross-lab week 

sessies uren deelnames

Beeld en crea 37 75 256

Media 1 2 10

Participatie / overleg 1 2 10

Ontmoeting / gesprek 8 16 74

Theater 11 22 146

Vorming 60 112 299

Literatuur 3 6 21

Muziek 506 892 1932
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SPORT
We werkten samen met: Compas Leuven Centraal, Sport Vlaanderen, Sportdienst Leuven,  
Cirkus in Beweging, Sportwerk Vlaanderen, Kreakatou en De Belgische FitnessOrganisatie

sessies uren deelnames

Balsporten 142 158 1356

Conditie en kracht 1512 1890 10560

Relaxatie 20 20 124

Behendigheidssporten 22 22 95

Andere sporten 53 53 179

Balsporten:
Voetbal, Volleybal,  

Wedstrijd tegen een externe ploeg

Conditie en kracht:
Fitness, Fitball (tijdens winterperiode),  

Crossfit, Start to sport

Relaxatie:
Yoga

Behendigheidssporten:
Circus

Andere sporten:
Rugschool, Bewegen Op Verwijzing, 

Vorming De Belgische FitnessOrganisatie

LEUVEN
CENTRAAL
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CULTUUR
We werkten samen met: Allez, Chantez!, Arktos, VOEM, Full Flavour, Be Human,  
Ship of tools, M-Museum Leuven, Het Depot, Passa Porta Festival, Vormingplus 
Oost-Brabant, Streetwize, partners Leuven Restorative City

LEUVEN
HULP Gemiddelde dagpopulatie:  

180 mannen

Beeld en crea: 
Creatief atelier, Kamishibai, Kerstactiviteiten

Muziek:
Gitaarles, Allez, chantez!, Slam Poetry

Infosessies/intakes:
Groepsonthaal

Literatuur:
Schrijfworkshop

Ontmoeting/gesprek:
Kaffee Detinee

Vorming:
Kaffee Detinee Gespreksgroep, Arktos, Streetwize, 

Info Verkiezingen, Leuven Restorative city

Ontspanning / vrije tijd:
M-idzomer breekt uit

sessies uren deelnames

Beeld en crea 46 92 273

Muziek 81 89 234

Infosessie / intakes 16 16 182

Literatuur 4 8 34

Ontmoeting / gesprek 1 2 8

Vorming 34 71 293

Ontspanning / 
vrije tijd

2 8 300
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SPORT

LEUVEN
HULP
We werkten samen met: Circus in Beweging, Sport Vlaanderen, Sportdienst Leuven,  
Circus in Beweging en Sportwerk Vlaanderen en De Belgische FitnessOrganisatie

sessies uren deelnames

Balsporten 71 62 811

Conditie en kracht 483 483 2905

Relaxatie 12 12 94

Andere sporten 26 26 85

Behendigheidssporten 21 21 88

Participatie / overleg 3 8 343

Racket- en netsporten 45 27 123

Vorming 1 2 6

Balsporten:
Sportwandeling - voetbal, Buitenploegen,  

Sportdag - voetbal

Conditie en kracht:
Fitness, Start to fitness, Circuittraining,  

Fitness circuit training

Relaxatie:
Yoga

Andere sporten:
Omnisport

Behendigheidssporten:
Acrobatie

Participatie / overleg:
Sportdag passief

Racket- en netsporten:
Ping pong, Sportdag - tafeltennis

Vorming:
Fitness en voeding
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CULTUUR
We werkten samen met: Amnesty International, Beschermcomité, Circolito, CKG,  
vrijwilliger De Rode Antraciet

ME- 
CHELEN Gemiddelde dagpopulatie:  

119 mannen

Beeld en crea: 
Crea

Muziek:
Gitaarles

Ontspanning / vrije tijd:
zomerfeest met circusworkshop

Literatuur:
Papa’s lezen voor

Ontmoeting/gesprek:
Amnesty  International, Praatgroep Kaffee Detinee

Vorming:
Kookworkshop - proclamatie, Cell’s kitchen,  

Omgaan met stress, Omgaan met lastige situaties

sessies uren deelnames

Beeld en crea 14 28 46

Muziek 11 22 13

Ontspanning / 
vrije tijd

1 3 60

Literatuur 3 6 20

Ontmoeting / gesprek 25 49 184

Vorming 5 16 49
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SPORT
We werkten samen met: CBE Open School Mechelen, justitie

sessies uren deelnames

Balsporten 18 27 164

Conditie en kracht 395 395 1149

Vorming 23 35 294

Balsporten:
Voetbal

Conditie en kracht:
Fitness

Vorming:
Nederlands en sport

ME- 
CHELEN
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CULTUUR
We werkten samen met: Amnesty International, journaliste Arkasha Keysers, Bibliotheek Turnhout, CAW De Kempen, auteur 
Eddie Niesten, stand-upcomedian Erhan Demirci, De Hofleveranciers, Ispahan vzw, justitie, MOOOV Filmfestival, muzikant 
Daan Thoné, muzikant José Luis Montiel, Oud Wijzer vzw, Oxfam Wereldwinkel, Passa Porta, Storms Creative, Serendipity 
Soundsystem, Sirkus en Baloens, Twin-Pedal, Rose van Bergen, kunstenaar Luk Vermeerbergen, Velt, VOEM, Vormingplus Kempen

MERKS- 
PLAS Gemiddelde dagpopulatie:  

395 mannen

Beeld en crea: 
Crea café d’amour, Crea vrij/onvrij, Kunst aan de 

bomen, Brushlettering, Crea bib

Media:
Buiten Beeld, (Info + toonmoment) Animation 

Break, Behind The Scenes - filmfestival, BTS 

Winnaar, Film

Infosessies / intakes:
Intake Behind The Scenes, Infosessie A team

Literatuur:
Samen Lezen, Lezing Lenny Peeters,  

Lezing Bleri Lleshi

Ontmoeting / gesprek:
Amnesty Schrijfmarathon, Café d’amour, Behind 

The Scenes - juryontmoeting, Reisverhalen, Le‑

zing Eddie Niesten, Koken

Vorming:
Voorleesverhalen

Ontspanning / vrije tijd:
Senegalese Kookworkshop, Mocktailworkshop, 

Kinderbezoek met culturele invulling, Estafette, 

Algerijnse theeceremonie, Merksplas kermis DSO, 

Dabke dansshow, Halloween, Chocolade proeven

Muziek:
Djembeworkshop (+ toonmoment), Muziek en 

Mocktails op de wandeling, Muzikaal optreden 

José Luis Montiel

Culturele voorstelling:
Voorstelling Erhan Demirci

sessies uren deelnames

Beeld en crea 9 25 55

Media 27 65 173

Infosessie / intakes 2 3 17

Literatuur 5 9 25

Ontmoeting / gesprek 7 14 55

Vorming 1 3 3

Ontspanning / vrije tijd 10 21 105

Muziek 12 19 236

Culturele voorstelling 1 3 19
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MERKS- 
PLAS
SPORT
We werkten samen met: Bente Bewegingstherapie, CAW, Wannadance, Crossfit Lividum, Seniorensport Merksplas, 
ROC Sport en Bewegen Tilburg, De Belgische FitnessOrganisatie, Sport Vlaanderen, Thomas More, justitie

sessies uren deelnames

Balsporten 27 28 260

Conditie en kracht 878 878 3964

Relaxatie 6 8 41

Behendigheidssporten 5 8 25

Racket- en netsporten 4 4 18

Vorming 1 2 10

Andere sporten 1 1 11

Balsporten:
Voetbal, Volleybal, Voetvolley, Externe ploeg 

studenten Thomas More, Basketbal,

Conditie en kracht:
Fitness, Bootcamp & Krachtcircuit, Crossfit

Relaxatie:
Yoga

Behendigheidssporten:
50+ sport

Racket- en netsporten:
Tafeltennis

Vorming:
Workshop Gezond Sporten DFO
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CULTUUR
We werkten samen met: Academie Oudenaarde, Amnesty International, Be Human vzw, Ciné Rio,  
De Stroate, rapper Fatih Devos, freelancers creatieve workshops, Imam van de gevangenis,  
Lekker Oost-Vlaams, Masala vzw, MOOOV Filmfestival, MSK Gent, Spiritchild,  Stadsarchief Oudenaarde,  
VOEM vzw, vtbKultuur, Bibliotheek Oudenaarde, Vormingplus Vlaamse Ardennen, vrijwilligers De Rode Antraciet

OUDEN-
AARDE Gemiddelde dagpopulatie:  

161 mannen

Beeld en crea: 
Creatief Atelier, Workshop CREA,  

Kunst In De Kijker, Graffiti

Media:
Filmclub

Culturele voorstelling:
Comedy

Literatuur:
Samen lezen, Creatief Schrijven

Ontmoeting / gesprek:
Tasting Streekproducten, Uitwisseling Academie, 

(Suiker)feest, Samen koken, Samen eten, Café 

Prison, Schrijfmarathon Amnesty

Vorming:
Lezing, Film Vorming, Voorleesverhalen

Participatie / overleg:
Participatietraject

Ontspanning / vrije tijd:
Buiten Beeld

sessies uren deelnames

Beeld en crea 42 129 316

Media 2 6 17

Culturele voorstelling 1 2 28

Literatuur 10 15 74

Ontmoeting / gesprek 7 14 113

Vorming 10 22 66

Muziek 3 7 45

Participatie / overleg 1 1 3

Ontspanning / vrije tijd 5 11 35
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SPORT

OUDEN-
AARDE
We werkten samen met: Gezond Leven, justitie, Kom Op Tegen Kanker, lokale sportploegen,  
Sportwerk, Sport Vlaanderen, ROC Tilburg, De Belgische FitnessOrganisatie,  
Vlaamse Tafeltennisliga, stad Oudenaarde, sportfatikken

sessies uren deelnames

Balsporten 7 14 52

Conditie en kracht 889 900 4673

Andere sporten 490 501 1376

Infosessie / intakes 1 2 10

Racket- en netsporten 35 40 167

Vorming 13 13 49

Balsporten:
Buitenploegen

Conditie en kracht:
Fitness, Crossfit, Bodyfit, Fitness/sport voor be‑

klaagden, BOV-fitness (Bewegen op Verwijzing)

Andere sporten:
Demarrage (wielrennen), Multisport, Zomerspelen, 

Sportief kinderbezoek

Infosessie / intakes:
Workshop Gezond Sporten

Racket- en netsporten:
TTC Welfare (competitie Vl. Tafeltennisliga), 

Badminton

Vorming:
Bewegen Op Verwijzing - coaching
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CULTUUR
We werkten samen met: Oud Wijzer vzw, cartoonist Luc Vermeersch, freelancer creatief atelier 
Kris Vandenberghe, tattoo-artieste Joyce Truyaert, De Kiem vzw, comedian-mentalist Gili, Amnesty 
International, Passa Porta, De Stroate, Vormingplus MZW, Hart Boven Hard, Alex Klijn, theatermak‑
er Chokri Ben Chika, rapper Fatih De Vos, CAW Noord-West-Vlaanderen, stagiair De Rode Antraciet, 
The Man in Black

RUISE- 
LEDE Gemiddelde dagpopulatie:  

54 mannen

Beeld en crea: 
Animation Break, Creatief aanbod: cartoontekenen, 

Creatief met hout, Tattoo workshop

Culturele voorstelling:
Voorstelling ‘sex, drugs & cash’, Optreden Gili

Infosessies/intakes:
Infosessie Amnesty International

Literatuur:
Lezing Lenny Peeters,  

Voorleesverhalen

Ontmoeting / gesprek:
parlé détiné met Chokri Ben Chikha, Hart boven 

Hard ‑ de verkiezingen 2019, Filosoferen met 

Externen, Parlé Détiné met fatih De Vos,  

A-team - module najaar

Muziek:
workshop rap

Ontspanning / vrije tijd:
Quiz A-team

Participatie / overleg:
Activiteitenteam: module najaar 2018, 

 A-team: module zomer

sessies uren deelnames

Beeld en crea 18 49 130

Culturele voorstelling 2 3 51

Infosessie / intakes 1 2 14

Literatuur 6 12 27

Ontmoeting / gesprek 11 17 56

Ontspanning / 
vrije tijd 

1 2 14

Muziek 1 2 6

Participatie / overleg 12 23 68
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SPORT

RUISE- 
LEDE
We werkten samen met: Justitie, lokale sportploegen, Sport Vlaanderen en Sportwerk Vlaanderen

sessies uren deelnames

Balsporten 78 156 1288

Conditie en kracht 58 128 203

Racket-en netsporten 3 6 48

Balsporten:
Voetbal, Omnisport

Conditie en kracht:
fietsen op rollen, Wielrennen

Racket-en netsporten:
Netbal, volleybal

Opgelet: de geregistreerde uren sport bevatten geen fitnessuren. Gedetineerden kunnen 
in Ruiselede vrij fitnessen, deze uren zijn niet geregistreerd.
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CULTUUR
We werkten samen met: Bibliotheek Sint-Gillis, freelancers Jochem Devens en Kelig Pinson

SINT- 
GILLIS Gemiddelde dagpopulatie:  

835 mannen 

Beeld en crea: 
Illustratie atelier, Papa leest voor

Literatuur:
Samen lezen, Schrijfworkshop poëzieweek

sessies uren deelnames

Beeld en crea 24 48 135

Literatuur 5 11 57
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SPORT

SINT- 
GILLIS
We werkten samen met: VGC

sessies uren deelnames

Conditie en kracht 6575 6575 23039

Conditie en kracht:
Fitness
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CULTUUR
We werkten samen met: Amnesty International, CAW De Kempen, Drive Up Safety, auteur Eddie Niesten, stand-upcomedian 
Erhan Demirci, kunstenaar Frederique Culot, kleinkunstenaar Geert Dehertefelt, Zeefdrukwerkplaats Gezeever, Heavy Hoempa, 
justitie, kunstenaar Kristof van Gestel, KWB, MOOOV Filmfestival, Oxfam Wereldwinkel, Passa Porta,  Sirkus & Baloens, Slam 
Aleikum, Storms Creative, vrijwilliger De Rode Antraciet, VOEM, vzw Rondpunt

TURN-
HOUT Gemiddelde dagpopulatie:  

280 mannen

Beeld en crea: 
Brushlettering, Vormen en zeefdrukken,  

Cartoons tekenen, Crea WVDM

Media:
Buiten Beeld, Film WVDM

Infosessies/intakes:
Info een plank met 5 boeken

Literatuur:
Lezing Lenny Peeters, Een plank met 5 boeken,  

Slam Aleikum

Ontmoeting / gesprek:
Amnesty Schrijfmarathon, Samen Lezen, Getuigen 

onderweg, Auteurslezing Eddie Niesten

Ontspanning / vrije tijd:
Familiequiz KWB, Kookworkshop ikv DSO, Algerijnse 

theeceremonie, Kookworkshop hapjes proclamatie, 

Summersmoothies, Eén tegen allen, Halloween‑

workshop, wvds Wereld proeverij, wvds Bengaalse 

smaken, Kinderbezoek,  circustechnieken

Muziek:
Muziek op de BBQ, Muziek op de wandeling, 

Nieuwjaarsconcert

Culturele voorstelling:
Voorstelling Erhan Demirci,  

Voorstelling sex, drugs and cash

Vorming:
Voorleesverhalen

sessies uren deelnames

Beeld en crea 9 24 68

Media 6 18 62

Infosessie / intakes 1 1 3

Literatuur 4 10 25

Ontmoeting / gesprek 11 21 50

Ontspanning / vrije tijd 11 25 117

Muziek 5 10 240

Culturele voorstelling 2 5 28

Vorming 1 3 3
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SPORT

TURN-
HOUT

sessies uren deelnames

Balsporten 156 156 1273

Conditie en kracht 1918 1918 5098

Relaxatie 9 18 58

Racket- en netsporten 56 56 141

Vorming 1 2 14

Balsporten:
Voetbal, Volleybal, Voetvolley,  

Sport inkomerswandeling zorg

Conditie en kracht:
Fitness, Bootcamp

Relaxatie:
Yoga

Racket- en netsporten:
Tafeltennis

Vorming:
Workshop Gezond Sporten

We werkten samen met: Buurtsport Turnhout, ROC Sport en Bewegen Tilburg,  
Yoga & Ayurveda coaching, De Belgische FitnessOrganisatie, CAW, Justitie
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CULTUUR
We werkten samen met: Amnesty International, Oud Wijzer vzw, Foyer, VOEM vzw

VORST Gemiddelde dagpopulatie:  
174 mannen

Beeld en crea: 
Kalligraffiti

Media:
Animation Break

Ontmoeting/gesprek:
Amnesty Schrijfmarathon, Dialoogtafel

Muziek:
Animation Break

sessies uren deelnames

Beeld en crea 4 8 26

Media 10 30 43

Ontmoeting / gesprek 4 8 22

Muziek 1 2 21
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SPORT

VORST
We werkten samen met: VGC

sessies uren deelnames

Balsporten 29 44 280

Conditie en kracht 1316 1316 6580

Balsporten:
Voetbal

Conditie en kracht:
Fitness
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CULTUUR
We werkten samen met: Amnesty International, VOEM vzw, Het Lezerscollectief, KMSKA, Dinamo, 
MC Scale, kunstenaar Luk Vermeerbergen, MOOOV Filmfestival, schrijfdocent Barbara Van den 
Eynde, vormingswerker Stefaan Segaert, Bibliotheek Turnhout

WORTEL Gemiddelde dagpopulatie:  
289 mannen

Beeld en crea: 
kunstworkshops Vrij/Onvrij, Kunst aan de bomen, 

Kalligraffiti

Media:
Buiten Beeld

Muziek:
Rap Battle

Literatuur:
Schrijfworkshop poëzieweek, Samen Lezen

Ontmoeting / gesprek:
Amnesty Schrijfmarathon, Venster op de wereld: 

fietstocht door Marokko, Gesprekstafels Rondom 

Prison, Lezing Bleri Lleshi

Vorming:
Mijn Verhaal

Ontspanning / vrije tijd:
Hiphopdansworkshop, Muziek op de wandeling, 

Mocktailworkshop

Culturele voorstelling:
Optreden Yannick Noben, Concert spiritchild

sessies uren deelnames

Beeld en crea 9 21 78

Media 2 5 70

Muziek 1 1 38

Literatuur 4 8 23

Ontmoeting / gesprek 5 11 47

Vorming 3 5 16

Ontspanning / 
vrije tijd

7 11 506

Culturele voorstelling 2 2 57
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SPORT

WORTEL

sessies uren deelnames

Balsporten 27 27 245

Conditie en kracht 205 205 2219

Behendigheidssporten 6 6 36

Balsporten:
Voetbal, Tchoukball, Volleybal, Voetvolley

Conditie en kracht:
Fitness, Bootcamp, Crossfit

Behendigheidssporten:
Cornhole, KUBB

We werkten samen met: Bootcamp Coach, Stad Hoogstraten, Crossfit Lividum,  
Sport Vlaanderen, CAW,  Justitie
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