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Bij het begin van dit vooruitgangsrapport…
Dit was 2013!
2013 was een jaar met een paar mooie hoogtepunten waar we als organisatie met trots op terugblikken. Op 14 maart was er
ons sportcolloquium ‘Wie vast zit, wil bewegen.’ Het zette De Rode Antraciet als sportondernemer in de detentiewereld stevig
op de kaart, na een overigens boeiend Europees project.
In het najaar was er het ‘Prison Art Project’ met een prachtige tentoonstelling en boeiende omkaderingsactiviteiten. Die
tentoonstelling kwam er na een intensief voortraject van workshops in de gevangenissen en een sterke samenwerking met
diverse partners uit de kunstwereld.
Met beide projecten haalden we de ‘nationale’ pers. Niet dat dit een doel op zich is, maar op die manier kwam de
detentiewereld nog eens positief in het nieuws.
Voor beide projecten konden we bovendien rekenen op veel positieve feedback en waardering van de subsidiërende overheid,
oude en nieuwe partners en de buitenwacht.
Het zou onterecht zijn enkel en alleen in te zoomen op deze twee blikvangers. De Rode Antraciet stond in 2013 voor meer.
We implementeerden onze projectwerking voor sociaal-cultureel werk, onze cultuurfunctionarissen exploreerden nieuwe wegen,
de sportfunctionarissen breidden hun werking verder uit naar nieuwe gevangenissen. We gaven dit jaar ook het startschot voor
een vrijwilligerswerking, ons cursusaanbod kwam in alle gevangenissen terecht en het project ‘Slachtoffer in Beeld’ verkende
nieuwe wegen.
Naast een aantal nieuwe collega’s verwelkomden we ook enkele nieuwe bestuurders en versterkten we onze Raad van Bestuur
op de sportflank. Naast het statutair gedeelte van de Algemene Vergadering organiseerden we twee ‘denktanks’: mensen met
interesse voor de werking van De Rode Antraciet waren bereid om samen met ons na te denken over enkele cruciale
vraagstukken waarmee de organisatie te maken krijgt.
Het liep echter niet allemaal op rolletjes. Het leven neemt soms onverwachte wendingen en De Rode Antraciet deelde in
vreugde en verdriet van haar medewerkers. Het team getuigde echter van grote veerkracht en solidariteit om moeilijkere tijden
het hoofd te bieden.
We voelen ook aan dat de verwachtingen naar de organisatie recht evenredig stijgen met de successen. Een fijne vaststelling,
maar de middelen volgen deze trend jammer genoeg niet. Dat daagt ons uit om op zoek te gaan naar efficiëntiewinst, maar
met een gegarandeerde kwaliteit. We beseffen allemaal dat de grenzen hiervan in zicht zijn. Onder meer de verzelfstandiging
of continuïteit van een aantal projecten is om die reden geen evidentie.
Dit wordt 2014!
In de loop van dit werkjaar bestaat De Rode Antraciet 10 jaar. We willen dit zeker op een passende manier vieren, zoekend
naar een goed evenwicht tussen ambitie en draagkracht.
Om ons meerjarenbeleidsplan te kunnen realiseren, kunnen we gelukkig rekenen op een stabiel budget. Stijgende loonkosten
maken natuurlijk dat we hierover niet euforisch moeten doen. We weten trouwens dat er de komende jaren nieuwe
gevangenissen openen en dat we met dezelfde middelen dus aan meer verwachtingen zullen moeten beantwoorden. De plannen
in dit voortgangsrapport verduidelijken hoe we het komende werkjaar op deze uitdagingen willen inspelen.
Ik heb daarom enkele wensen voor De Rode Antraciet.

zorg voor de draagkracht van de medewerkers en de organisatie;

zorg voor de inspanningen gericht op innovatie, voor de kansen tot verbetering en ontwikkeling;

zorg voor efficiëntie met respect voor de kwalitatieve ondergrens;

zorg voor de samenhang in de organisatie: tussen teams, over regionale grenzen, tussen centraal en decentraal,
tussen jong en oud(er), tussen expertise en daadkracht.
Tenslotte wens ik u een nieuwsgierige lezing van dit voortgangsrapport. Maar aan die wens koppel ik onmiddellijk de
waardering voor hen die dit vorig jaar en komend jaar in praktijk brengen. Hoed af voor het team van De Rode Antraciet!
Gunter Gehre
Voorzitter De Rode Antraciet
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1. Strategische doelstelling 1: De Rode Antraciet vzw realiseert een effectief
en duurzaam cultuurbeleid in de Vlaamse gevangenissen met het oog op
het verhogen van het aantal actieve gedetineerden op cultureel vlak.
1.1. De Rode Antraciet creëert in de Vlaamse gevangenissen een draagvlak en ruimte voor
cultuur door overleg, verdere uitbouw van haar netwerk en de ontwikkeling van haar
aanbod.
1.1.1. De Rode Antraciet participeert aan de overlegvergaderingen met de Vlaamse beleidscoördinatoren
en andere relevante actoren zowel binnen als buiten de gevangenissen (indicator: aantal vergaderingen van
De Rode Antraciet met de Vlaamse beleidscoördinatoren en relevante actoren zowel binnen als buiten de
gevangenissen).
Realisaties 2013
Alle 19 gevangenissen konden in 2013 beroep doen op een contactpersoon cultuur voor het
onderhouden en verder uitbouwen van een draagvlak voor cultuur voor gedetineerden binnen en buiten
de muren. De contactpersonen cultuur namen deel aan overlegvergaderingen met interne en externe
partners op regelmatige basis, afhankelijk van de behoefte.
De toekomstige gevangenis van Beveren kon beroep doen op een (louter) adviserende contactpersoon
cultuur om de opstart voor te bereiden.
Het draagvlak cultuur bestaat in elke gevangenis minimaal uit de beleidscoördinator, de organisatie
ondersteuner en de contactpersoon cultuur. Deze actoren komen minstens drie keer per jaar samen voor
overleg rond cultuur voor en met gedetineerden. In vele gevangenissen is dit draagvlak nog uitgebreid met
een lid van justitie (directie of PA of vormingsagent) en een externe culturele partner (vb. Vormingplus).
Evaluatie
De ervaring leert ons dat regelmatig formeel en informeel overleg belangrijk is om een draagvlak te
onderhouden en te verbreden, vooral binnen de gevangenismuren. Ook een minimale aanwezigheid in
de gevangenis is noodzakelijk om voldoende contact te houden. Het decreet Hulp- en dienstverlening gaf
in 2013 aanleiding tot een nieuwe overlegstructuur in de gevangenissen. Dit was voor ons enerzijds een
goede aanleiding om het domein specifieke overleg rond cultuur efficiënter te maken. De komst van de
beleidsteams en coördinatieteams zorgde anderzijds ook voor extra vergaderlast, daar waar ze bestaande
overlegorganen niet vervangen maar er bovenop komen.
Planning 2014
De 19 gevangenissen zullen ook in 2014 blijvend een beroep kunnen doen op hun contactpersoon
cultuur. In de gevangenis van Beveren zien we ons genoodzaakt om blijvend adviserend te werken, gezien
het gebrek aan personeel. Over de praktische ondersteuning en uitvoering van een cultuuraanbod maken
we afspraken met de organisatie ondersteuner en justitie. We engageren ons in de mate van het mogelijke
om op regelmatige basis, naast formeel overleg, ook informeel aanwezig te zijn in de gevangenissen. We
streven ook in 2014 naar een efficiënt en duurzaam draagvlak voor cultuur in elke gevangenis, dat
gedragen wordt door zowel justitie, Vlaamse gemeenschap als externe culturele spelers (vaak Vormingplus
in de regio).
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1.1.2. De Rode Antraciet staat in voor de opmaak van een algemeen cultuurbeleidsplan voor alle
gevangenissen en voor een vertaalslag per gevangenis in functie van de mogelijkheden.
Realisaties 2013
In april organiseerde de coördinator cultuur twee denkdagen voor de contactpersonen cultuur en de
cultuurfunctionarissen met een eerste aanzet voor een vernieuwde missie en visie rond cultuur voor en
door gedetineerden. De coördinator cultuur bracht de bestaande beleidsdocumenten cultuur van De Rode
Antraciet bij elkaar. De collega’s cultuur formuleerden hun behoefte aan een algemeen en lokaal
cultuurbeleidsplan op de werkgroepen cursusaanbod en sociaal cultureel werk. Er vonden hierover twee
verkennende gesprekken plaats met de beleidscoördinatoren van de gevangenis van Antwerpen en
Hasselt. In december organiseerde De Rode Antraciet op haar Algemene Vergadering een denktank
cultuur die een eerste maal reflecteerde over mogelijke pistes voor een algemeen cultuurbeleidsplan.
Evaluatie
Het is belangrijk om te vertrekken vanuit wat bestaat. De inventarisatie en evaluatie van het bestaande
beleid en concrete aanbod is daarin onontbeerlijk, zowel bovenlokaal binnen De Rode Antraciet als in
overleg lokaal met de gevangenissen en culturele partners. Het cultuurbeleidsplan zal een belangrijke basis
vormen voor een verdere integratie van onze cultuurwerking die tot nu toe in twee delen opereerde, los
van elkaar: cursusbegeleiding en sociaal cultureel werk. Om de verduurzaming van de tijdelijke inzet van
cultuurfunctionarissen te versterken, zullen de good practices van deze inzet meegenomen worden in de
opmaak van het algemeen cultuurbeleidsplan.
Planning 2014
De coördinator cultuur organiseert een tweedaagse op 24 en 25 maart 2014 voor de collega’s sociaal
cultureel werk om de huidige werking verder te evalueren en hierbij aandachtspunten te formuleren voor
een algemeen en lokaal cultuurbeleidsplan. Op de werkgroep cursusaanbod van mei doen we een
soortgelijke oefening. De Rode Antraciet richt een beleidsplanningsteam op voor de uitwerking van een
algemeen cultuurbeleidsplan waaraan de inhoudelijk directeur, de coördinator cultuur en een
vertegenwoordiging uit de groep collega’s cultuur deelnemen. We geven de denktank cultuur verder
vorm en brengen hen in 2014 minimaal 1 keer samen om kritisch te reflecteren over het algemeen
cultuurbeleidsplan in wording.
1.1.3. De Rode Antraciet bouwt haar bestaande netwerk verder uit met het oog op een breed
cultuuraanbod.
Realisaties 2013
De Rode Antraciet en LOCUS engageerden zich in 2013 tot een langdurige samenwerking (minimum drie
jaar) om de doelgroep gedetineerden op de kaart te zetten in het lokale cultuurbeleid. De Rode Antraciet
ging ook in gesprek met de cultuurbeleidscoördinatoren en/of culturele centra van meerdere steden
en gemeenten in Vlaanderen en Brussel (Hoogstraten, Merksplas, Turnhout, Sint Gillis, Hasselt,
Oudenaarde, Dendermonde, Antwerpen, Leuven).
In het kader van het gevangenis overstijgend project Cell’s Kitchen werd in 2013 een samenwerking
opgezet met de logo’s (lokaal gezondheidsoverleg) en plaatselijke KVLV en Femma afdelingen, in het
kader van de organisatie van kookworkshops voor gedetineerden op basis van de recepten op de
placemats. Ook enkele bekende chef-koks stelden zich kandidaat om een kookworkshop of
kookdemonstratie te begeleiden in 2014.
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Via Parol! legden we contacten met kunstenaars, schrijvers, de stedelijke Academie voor Beeldende
kunst en de Haiku-werkgroep in Vlaanderen en zetten we een duurzame samenwerking met Creatief
Schrijven in de steigers. Ook in het project “Prison Art” werden vele nieuwe kandidaat
aanbodverstrekkers aangetrokken. Het netwerk rond beeldende kunst werd verder uitgebreid met
Kunstwerkt vzw, Demos, diverse kunstgalerijen en curatoren, Hart magazine, diverse
kunstenaars en galeriehouders, Museum M, de academie van Oudenaarde en Turnhout, De
Veerman, BAM, OPEK Leuven, De FactorY en 30 CC. De actie ‘Haal een kunstwerk in huis’ zorgde
voor de explicitering van de symbolische steun en erkenning voor gedetineerden door meer dan 15 sociale
en private organisaties. 8 organisaties en individuen boden zich spontaan aan om samen een nieuw aanbod
voor gedetineerden uit te werken.
Binnen het project ‘Ongezien’ (1.2.4.) organiseerden we op 6 december in OPEK een inspiratie- en
ontmoetingsmoment voor personen die rechtstreeks met de organisatie van beeldende ateliers in
gevangenissen te maken hebben (kunstenaars, begeleiders, organisatie ondersteuners,
beleidscoördinatoren, collega organisaties en justitiepersoneel). Daarnaast waren ook personen welkom,
die geïnteresseerd zijn om in de toekomst een aanbod te doen. In totaal waren 24 geïnteresseerden
aanwezig. Na een rondleiding in de tentoonstelling wisselden we uit via gesprekken aan enkele ‘ronde
tafels’. Elke deelnemer kon haar of zijn keuze op voorhand doorgeven en deelnemen aan 2 ronde tafels.
Inhoudelijke thema’s waren:
1. De kracht van een beeldend atelier: wat werkt en wat niet?
2. Werken met gedetineerden: vanuit hun cultuur of ook een kunst-educatieve opdracht?
3. Artistieke vrijheid versus het ‘veiligheidsdiscours’ in de gevangenis?
4. Op welke manier draagt een kunstatelier bij tot re-integratie van gedetineerden?
De aanwezigen waren heel enthousiast. Het was de eerste keer dat mensen rond een creatief aanbod
binnen de gevangenismuren van gedachten konden wisselen en het initiatief werd dan ook toegejuicht. We
willen dit aanbod in de komende jaren herhalen.
Op 24 november organiseerde De Rode Antraciet een ontmoetings- en uitwisselingsmoment voor de
regionale Vormingplussen actief in de gevangenissen. Tevens startten we een nieuwe samenwerking op
met Vormingplus Vlaamse Ardennen voor de gevangenis van Oudenaarde en met Vormingplus Waas en
Dender voor de gevangenis van Beveren. De bestaande samenwerkingen in andere gevangenissen werden
in 2013 positief verder gezet.
Op vraag van de gevangenisbibliotheekmedewerkers organiseert De Rode Antraciet ook jaarlijks twee
bijeenkomsten (collegagroepen) met daaraan gekoppeld een bezoek aan een gevangenisbibliotheek (1.2.6.).
De Rode Antraciet verbreedde, in het kader van het jaar van de voorleesverhalen, op meerdere vlakken
haar netwerk en het aanbod binnen de muren. De Rode Antraciet bracht ‘The Reader Revolution’
binnen in de gevangenissen en zette in dit kader een structurele samenwerking op met de
gevangenisbibliotheken. Een lokale vrijwilliger leesbevordering van de bibliotheken begeleidt de
leesgroepen. Een medewerker van De Rode Antraciet ondersteunt de vrijwilligers. Op 21 juni 2013
organiseerde De Rode Antraciet samen met Stichting Lezen en De Boekenkaravaan een inspiratiedag
“voorleesverhalen” voor bibliotheekmedewerkers en
organisatie ondersteuners met als doel de
gevangenissen te stimuleren om lokaal een aanbod
voorleesverhalen uit te bouwen. De Rode Antraciet
maakte afspraken met Artforum en de
Boekenkaravaan rond een mogelijk engagement voor
hen hierin. Ook Storytelling Dad, het project van de
Rode Antraciet dat de Princes Mathilde Prijs won in
mei 2013, werd in dit kader voorgesteld aan alle
gevangenissen.
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De Rode Antraciet ging voor de implementatie van Storytelling Dad op zoek naar vrijwilligers en freelance
begeleiders.
De Rode Antraciet faciliteerde de nieuwe convenanten voor
de gevangenisbibliotheken via het oprichten van een
landelijke stuurgroep gevangenisbibliotheken en de
inventarisatie van de huidige werking van de
gevangenisbibliotheken (1.2.6.).
De Rode Antraciet verkende met Stichting Lodewijck De
Raet, Vibeg en Vormingplus Kempen mogelijkheden om
een vormingsaanbod binnen de muren te brengen. De
samenwerking met de centra voor geestelijke gezondheidzorg werd versterkt in het kader van
toeleiding en nazorg van onze persoonsgerichte vormingen.
Ook in het netwerk rond ‘directe sociale omgeving van gedetineerden’ investeerden we. De Rode
Antraciet ondersteunde Sabine De Vos in het schrijven van haar boek (“Traliemama’s”), adviseerde de
Nederlandse organisatie Moedermaatjes in een aanbod voor gedetineerde vaders, zette samen met het
VCOK en UGent het project ‘ouders als onderzoekers’ in de steigers in de gevangenis van Gent en
werkte het project op vraag ‘Familie’ uit voor de gevangenis van Hasselt.
De coördinator cultuur gaf een gastcollege aan toekomstige criminologen aan de KU Leuven op 9
oktober waarin De Rode Antraciet en het belang van sport en cultuur in de gevangenis werd voorgesteld.
De Rode Antraciet adviseerde vijf organisaties in het uitwerken en schrijven van een kandidaat-dossier
voor het participatiefonds (Vibeg, CAW West Vlaanderen, Cie MMZ, Caroline Petrick en het
zorgteam van de gevangenis van Turnhout) met het oog op een verbreding van het cultuuraanbod.
Evaluatie
De netwerken werden versterkt vanuit onze basiswerking en aangevuld dankzij de extra inzet op
specifieke thema’s die oppoppen in de samenleving en in de behoeftemeting bij gedetineerden en bij
gevangenispersoneel. De keuze voor twee specifieke thema’s, voorlezen en beeldende kunst, zorgde voor
een gerichte en beheersbare uitbreiding van ons netwerk. Het thema ‘koken’ bleek in 2012 en 2013 sterk
aan te slaan in de gevangenissen, analoog aan de trend in de open samenleving. Daarom werd in 2013
verder geïnvesteerd in een kookaanbod in de gevangenissen, als uitloper van het gevangenis overstijgend
project Cell’s Kitchen. Daarnaast blijft het belangrijk om ruimte te houden voor opportuniteiten.
Het is belangrijk om af te stemmen met Demos wie welke rol kan opnemen in het adviseren rond
kandidaat-dossiers voor het Participatiefonds. We stemmen af in 2014.
Planning 2014
In 2014 zal De Rode Antraciet de opgeleverde netwerken in koken, voorlezen en beeldende kunst
verder verdiepen en consolideren. Daarnaast zet De Rode Antraciet ook in op het verbinden van
organisch gegroeide netwerken rond theater in en rond gevangenissen.
In 2014 nemen we deel aan een ontmoetingsmoment voor alle kunstenaars binnen het project Parol!,
georganiseerd door Creatief Schrijven. De Rode Antraciet ondersteunt mee dit aanbod en biedt haar
expertise aan de kunstenaars (met vragen of twijfels) actief aan op deze dag.
De Rode Antraciet organiseert samen met LOCUS een ontmoetings- en uitwisselingsmoment voor
cultuurbeleidscoördinatoren en culturele centra rond cultuur voor en door gedetineerden. De Rode
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Antraciet geeft daarnaast ook een workshop op 20 juni 2014 op de “LOCUS tour”, rond de verbinding
van kunsten met lokaal cultuurbeleid, met focus op moeilijk bereikbare doelgroepen.
De Rode Antraciet verkent samen met Demos mogelijkheden tot uitwisseling en samenwerking rond het
verduurzamen van artistieke praktijken en de mogelijkheden van het kunstendecreet voor de
gevangenissen.
1.1.4. De Rode Antraciet zet in de periode 2012-2014 tijdelijk bijkomende personeelsinzet in als
cultuurfunctionaris volgens het bestedingsplan reserves en de daarin uitgetekende opdrachten en profiel
van de cultuurfunctionaris.
Realisaties 2013
Op 1 januari startten 1,25 VTE, verdeeld over twee deeltijdse collega’s. In oktober werd dit team
aangevuld met 0,5 VTE. In de eerste maanden startten de cultuurfunctionarissen met het opmaken van
een veldtekening. Deze veldtekening bestaat uit een inventaris van onze huidige culturele werking in de
Vlaamse en Brusselse gevangenissen en geeft een overzicht van noden en behoeften aan een
cultuuraanbod binnen de muren en de rollen en verantwoordelijkheden van diverse partners in het
faciliteren en organiseren van dit aanbod. Vanuit deze veldtekening werden prioriteiten gesteld voor de
beperkte en tijdelijke inzet van de cultuurfunctionarissen.
We kozen bewust om 2 deeltijdse cultuurfunctionarissen in te zetten, elk in één specifieke regio:
Limburg en de Noorderkempen. In beide regio’s experimenteerden we met verschillende structurele
netwerkmethodieken en beleidsplanning.
In de regio Noorderkempen (aanvang februari 2013) bracht de cultuurfunctionaris, na voorbereidende
individuele gesprekken, de beleidscoördinatoren van de Vlaamse gemeenschap en de
cultuurbeleidscoördinatoren en schepenen cultuur van Hoogstraten, Merksplas en Turnhout samen voor
overleg rond een mogelijke samenwerking met de gevangenissen. De cultuurfunctionaris verkende
daarnaast een breed cultureel netwerk in de Noorderkempen waaronder de erfgoedcel, Tram 41, De
Warande, de kunstacademie van Turnhout, CERA foundations in de regio, Strip Turnhout en musea.
In de regio Limburg (aanvang september 2013) bracht de cultuurfunctionaris de behoeften aan een
cultuuraanbod in kaart vanuit de mogelijkheden en wensen van de gevangenissen en de gedetineerden. In
een werkgroep met beleidscoördinatoren van de Vlaamse gemeenschap, de cultuurbeleidscoördinator van
de stad Hasselt, ambtenaren van het provinciebestuur en enkele grote culturele spelers in de regio, zoals
Villa Basta, Universiteit van Maatschappelijk Belang en Vormingplus, werd nagegaan welke culturele
partners gericht benaderd zullen worden om het aanbod verder uit te bouwen. Deze denktank kwam in
november samen.
De derde cultuurfunctionaris engageerde zich (vanaf de opstart in oktober) in een eerste verdieping en
verfijning van twee belangrijke thema’s, verduurzaming van een cultuuraanbod in gevangenissen en
diversiteit, en richtte de denktank cultuur op die mee reflecteerde over het eerste thema (verduurzaming
aanbod).
Daarnaast zetten we de cultuurfunctionarissen ook in voor bovenlokale noden, zoals het initiëren van
contacten met LOCUS, een deelname aan Cultuur 2020 en studiedagen, het in kaart brengen van
mogelijke subsidiekanalen en het opmaken van een stappenplan voor de draaischijf (1.2.5.). We
experimenteerden voorts met strategisch netwerken in het kader van drie lopende projecten: Cell’s
Kitchen, Prison Art en het Theaterproject voor geïnterneerden in de gevangenis van Turnhout.
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Evaluatie
Het opstarten van de nieuwe en tijdelijke functie van cultuurfunctionaris heeft een interessant zoekproces
met zich meegebracht. Zowel binnen de organisatie (hoe verhoudt deze functie zich tot de werkgroepen
en bestaande functies rond cultuur?) als naar de gevangenissen toe waarmee we samenwerken (welke
verwachtingen hebben de Vlaamse Gemeenschap en Justitie?) als binnen de functie van
cultuurfunctionaris zelf (het onderzoeken van aanpak, verantwoordelijkheden en doelen). Elk zoekproces
vraagt overleg en oriënterende gesprekken met verschillende betrokken partijen, een traject van nadenken,
lezen, onderzoeken en inwerken.
De drie cultuurfunctionarissen experimenteerden onafhankelijk van elkaar en met voldoende afstand
maar ook betrokkenheid op de sociaal cultureel werkers en cursusbegeleiders van De Rode Antraciet. Dit
bleek zeer leerrijk. De afstemming van de taken tussen een cultuurfunctionaris en een sociaal cultureel
werker binnen een project is noodzakelijk. Het strategische en operationele niveau zijn onlosmakelijk
verbonden.
In het proces van verkenning van de noden en behoeften aan aanbod en belangrijke huidige en nieuwe
spelers om dit aanbod te organiseren binnen de muren, botsten we onvermijdelijk op de vraag wie welke
rol en verantwoordelijkheid kan opnemen in de bestendiging van bestaand aanbod en de uitbreiding
naar nieuw aanbod.
De verduurzaming van deze tijdelijke inzet is ook in 2014 het uitgangspunt en de basisvoorwaarde in het
opnemen van taken voor de cultuurfunctionarissen.
Planning 2014
In de regio’s Noorderkempen en Limburg zetten we in 2014 verder in op het bestendigen van
aangewakkerde contacten en het bespreken van rollen en verantwoordelijkheden in het consolideren en
innoveren van het cultuuraanbod.
De thema’s diversiteit en verduurzaming concretiseren we verder. De cultuurfunctionaris inventariseert
noden en behoeften, best practices en nog onontgonnen niches in deze twee thema’s, zowel binnen De
Rode Antraciet, als binnen gevangenissen en in de bredere sector. Dit zal mee de basis vormen voor
keuzes in het cultuurbeleidsplan.
De bestaande lokale en bovenlokale netwerken cultuur van alle gevangenissen worden geïnventariseerd in
een interne draaischijf. De cultuurfunctionarissen participeren aan de opmaak van het cultuurbeleidsplan
en formuleren adviezen om hun inzet te verduurzamen in de organisatie en de gevangenissen.

1.2. De Rode Antraciet realiseert een kwalitatief en gevarieerd cultuuraanbod naar alle
gedetineerden (prioritaire doelgroep), hun sociale omgeving en de penitentiaire sector.
1.2.1. In 2016 is er in elke gevangenis, in functie van de plaatselijke mogelijkheden, een cultuuraanbod
voor gedetineerden, dat door de Rode Antraciet is geïnitieerd.
Realisaties 2013
In september 2012 hervormde het team sociaal cultureel werk haar werking naar een projectwerking in
partnerschap met de gevangenissen. Dit vanuit de vaststelling dat de uitbreiding van 8 naar 19
gevangenissen met behoud van structurele inbedding onmogelijk was en de overtuiging, vanuit onze
expertise en ervaring, dat een partnerschap op maat in elke gevangenis rond cultuur een sterker
draagvlak zou creëren voor een duurzaam cultuuraanbod. Het cultureel aanbod bestond in 2013 uit
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projecten op vraag van gevangenissen (van beginfase tot eindfase in partnerschap met de gevangenis) en
een eigen aanbod waarop elke gevangenis kon intekenen als aanvulling op de eigen projecten. De
projecten op vraag werden op maat van de context en lokale behoeften door de gevangenis samen met de
contactpersoon cultuur uitgewerkt en ingediend bij De Rode Antraciet. Het eigen aanbod bestond uit een
menu van culturele activiteiten die in 2012 werden uitgetest in een gevangenis en succesvol en de moeite
waard bevonden om opnieuw aan te bieden in andere gevangenissen in 2013.
Elke gevangenis kon beroep doen op een eigen contactpersoon cultuur vanuit De Rode Antraciet. Deze
contactpersoon deelt expertise vanuit De Rode Antraciet en bouwt het cultuurnetwerk van de gevangenis
(intern en extern) verder uit.
Daarnaast werden ook enkele structurele pistes uitgewerkt met vrijwilligers van De Rode Antraciet, de
CAW’s en de bibliotheken.
In elke gevangenis werd minimaal 1 culturele activiteit, geïnitieerd door De Rode Antraciet,
georganiseerd. In de meeste gevangenissen ging het om een reeks van korte activiteiten, langere projecten
en/of de uitbouw van een structureel aanbod vanuit de lokale realiteit van de gevangenis. Daarnaast
konden gevangenissen ook intekenen op een gevangenis overstijgend aanbod, bestaande uit
persoonsgerichte vormingen en sociaal culturele activiteiten.
De brochures in bijlage 1 en 2 beschrijven het gevangenis overstijgend
aanbod van 2013.
In het overzicht van de activiteiten per gevangenis vindt u terug welke
gevangenis intekenende op welk aanbod.
Wat nieuw was in 2013 ten opzichte van vorige jaren, zetten we hier
apart in de verf.
De Rode Antraciet bouwde in het kader van The Reader Revolution
leesgroepen uit in diverse gevangenissen. De leesgroepen worden
begeleid door een vrijwilliger van de bibliotheek en ondersteund door
De Rode Antraciet. Dit is een mooi voorbeeld van samenwerking
tussen de bibliotheken en ons sociaal cultureel werk, in het kader van
leesbevordering.
Onze collega’s waren aanwezig bij de opstart van Parol! om knowhow
en inzichten te delen, bovenlokaal (in overleg met Creatief Schrijven en
vanuit de stuurgroep) en lokaal (in de gevangenissen van Hoogstraten,
Oudenaarde en Dendermonde). We stonden in voor de
procesbegeleiding van de internationale kick off meeting in Sint Niklaas
en maakten deel uit van de stuurgroep Parol!. Daarnaast werkte De
Rode Antraciet ook actief mee aan de verduurzaming van initiatieven
die in het kader van Parol! werden opgestart in de gevangenissen. Zo
werd het project ‘Goeiemorgen Poëzie’, oorspronkelijk een Parol!project, in 2013 gecontinueerd door een vrijwilliger van De Rode
Antraciet en bracht De Rode Antraciet ook twee kunstenaars
beeldende kunst aan in Hoogstraten om binnen Parol! een eerste
ervaring op te doen die nadien kan gecontinueerd worden onder de
vorm van een wekelijks atelier in de wintermaanden.
De Rode Antraciet won in 2013 de Prinses Mathildeprijs voor haar project Storytelling Dad en
verkreeg op die manier middelen en een uitbreiding van haar netwerk om dit project te continueren en in
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meer gevangenissen aan te bieden. Een stuurgroep binnen De Rode Antraciet stippelde beleidslijnen uit
om met deze middelen een duurzaam aanbod uit te bouwen op basis van een vrijwilligerswerking.
De Rode Antraciet zette in 2013 voor de eerste maal in op gevangenis overstijgende artistieke
projecten waaraan alle gevangenissen konden deelnemen en met succes. Nooit eerder werd dit soort
cultuuraanbod gerealiseerd over alle gevangenissen heen. Deze projecten, Prison Art en Cell’s Kitchen,
worden in 1.2.4. verder toegelicht.
De Rode Antraciet ontwikkelde een kortdurende vorming rond stressbeheersing voor gedetineerden en
testte de methodieken uit in twee gevangenissen. Deze cursus organiseren we in 2014 twee maal in haar
volledige vorm en evalueren we samen met de deelnemers.
In het najaar van 2013 liep in de gevangenis van Gent het project:
‘Ouders als Onderzoekers’. Dit project is in eerste instantie bedoeld
om te onderzoeken wat de mogelijkheden en moeilijkheden zijn van
moeders/vaders in de gevangenis van Gent. In tweede instantie willen
we de resultaten van dit onderzoek alsook enkele suggesties tot
verbetering communiceren met de directie van de gevangenis en graag
ook ruimer bekend maken. Hiertoe is een onderzoeksgroep
samengesteld van 11 gedetineerde moeders en vaders
(ervaringsdeskundigen). De begeleiding was in handen van VCOK en
De Rode Antraciet. Er werd ook een vragenlijst opgesteld en
aangeboden aan ongeveer 115 ouders in de gevangenis. Bij de
verwerking van de 54 ingevulde formulieren, kregen we hulp en
ondersteuning van de onderzoekers van de Universiteit in Gent. De
eindrapportage komt er wellicht in mei 2014.
Evaluatie
De vraag naar een sociaal cultureel aanbod blijft groter dan het aanbod. Met het engagement in ons nieuw
meerjarenbeleidsplan om in elke gevangenis een minimumaanbod aan cultuur te voorzien, werden we
genoodzaakt om onze sociaal culturele werking in 8 gevangenissen verder te spreiden over alle 19
gevangenissen (in 2014 20 gevangenissen). De projectwerking binnen cultuur levert een sterke
meerwaarde aan het aanbod binnen de gevangenismuren en daagt tegelijk uit tot bijsturing. Het ‘eigen
aanbod’, een aanbod van een activiteit vanuit De Rode Antraciet in samenwerking met een culturele
partner waar meerdere gevangenissen op kunnen intekenen, zorgde voor een efficiënte uitbreiding van het
aantal activiteiten in de gevangenissen. Een succesvolle kant en klare (en geteste) activiteit uit 2012 werd in
het eigen aanbod 2013 opengesteld voor meerdere gevangenissen Dankzij de projectwerking konden we
ook ons aanbod spreiden over alle gevangenissen en niet enkel die gevangenissen waar we vroeger
structureel aanwezig waren vanuit cultuur. De nieuwe werking stimuleert een kruisbestuiving tussen
gevangenissen via kennis, best practices, contacten, culturele netwerken en meer. Projecten bieden de kans
om een thema verder uit te diepen in een proces met oog voor verduurzaming. Tegelijk is er ook nood aan
bijsturing. In vele gevangenissen blijft de nood aan praktische ondersteuning van activiteiten en
aanwezigheid op activiteiten van onze medewerkers bestaan. Mede door de rolverschuiving van onszelf en
van de organisatie ondersteuners is het belangrijk om hierover duidelijke afspraken te maken. Gevangenis
overstijgende projecten vragen meer samenwerking, overleg en voorbereiding dan lokale projecten. De
spreiding van ons aanbod over alle gevangenissen bracht heel wat complicaties met zich mee. Het kost tijd
om nieuwe gevangenissen te leren kennen. We stonden voor de opdracht om goede praktijken uit
gevangenissen waar we structureel aanwezig waren, te blijven bestendigen met minder aanwezigheid. Daar
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waar een collega vroeger werkzaam was in één of twee gevangenissen, werd hij of zij in 2013 meteen
verantwoordelijk voor 3, 4 en soms zelfs 5 gevangenissen. Dit is onhoudbaar op lange termijn.
De inzet van vrijwilligers in de gevangenissen vormt een grote meerwaarde en biedt kansen tot
verduurzaming van een cultuuraanbod.
Planning 2014
Bijlage 3 bevat het eigen cultuuraanbod voor 2014. De Rode Antraciet organiseert in 2014 in elke
gevangenis een minimum cultuuraanbod, bestaande uit een sociaal culturele vorming en/of een project
op vraag en/of een activiteit uit het eigen aanbod 2014. Dit minimumaanbod wordt aangevuld met
projecten op vraag op maat van de gevangenissen. De planning per gevangenis vindt u onderaan deze
strategische doelstelling terug. Vele projecten op vraag vallen onder het thema muziek, maar er zijn ook
projecten rond de herdenking van de Eerste Wereldoorlog, leesbevordering, familie en beeldende kunst.
Ook in 2014 wil De Rode Antraciet zich als een structurele partner engageren om de winsten van Parol!
op langere termijn te verduurzamen in de gevangenissen, dit in overleg en nauw samenspel met Creatief
Schrijven.
De Rode Antraciet zet in 2014 in op de verduurzaming van Prison Art en Cell’s Kitchen en bereidt een
vernieuwend sociaal artistiek project voor dat in 2015 wordt gelanceerd naar aanleiding van 10 jaar De
Rode Antraciet.
Dankzij de Prinses Mathildeprijs, kan
het project Storytelling Dad
voortgezet worden in 2014. In het
voorjaar van 2014 volgt een stagiair
vanuit de opleiding Sociaal Cultureel
Werk het project op. Hij geeft de
cursussen in verschillende
gevangenissen. Op basis van zijn
ervaringen wordt in april een studiedag
georganiseerd waar vrijwilligers de
nodige informatie en vorming krijgen
om vanaf juni zelf deze cursus te
kunnen gaan geven. De cursus is in
2014 dertien maal gepland.
1.2.2. Het cultuuraanbod is gedifferentieerd zodat de gevangenispopulatie in al haar diversiteit haar gading
kan vinden met bijzondere aandacht voor gedetineerden met een etnisch-cultureel diverse achtergrond.
Hiertoe investeert De Rode Antraciet in een aangepast (inhoud en aanpak) aanbod, de promotie van dit
aanbod en de versterking van de competenties van de medewerkers in het werken met deze doelgroep.
Realisaties 2013
De toegang tot culturele activiteiten hielden we in regel zeer laagdrempelig (geen specifieke vereisten en
voorwaarden tot deelname, behalve voor de sociaal culturele vormingen). Het eigen aanbod en vele
projecten op vraag hadden in 2013 aandacht voor de etnisch culturele diversiteit binnen de gevangenis.
In culturele projecten staat de kunstvorm en de intermenselijke ontmoeting centraal, niet zozeer de taal
(behalve in de leesbevorderende activiteiten). Met aandacht voor de nood aan non-verbale creatieve
expressie onder de vorm van tekenen, schilderen en mixed media, werd Prison Art opgezet.
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Het Europese project Parol! maakte ontmoeting mogelijk tussen gedetineerden en diverse culturen over
landsgrenzen heen. Gedetineerden zochten naar creatieve manieren om te communiceren met Griekse,
Italiaanse, Servische en Poolse gevangenen met als doel elkaar te inspireren en te stimuleren in
zelfontplooiing.
Het gevangenis overstijgend project Cell’s Kitchen, dat haar thuisbasis kende in de gevangenis van
Hoogstraten, bracht aan de hand van recepten diverse culturen bij elkaar. Deze mooie verzameling van
uiteenlopende verhalen, culturen en hun gerechten binnen de muren wordt in 2014 ook buiten de muren
gebracht in de stad van de smaak 2014 Hoogstraten.
De Raad van Bestuur van De Rode Antraciet bevestigde naar aanleiding van de engagementsverklaring
diversiteit van minister van cultuur, Joke Schauvlieghe opnieuw het engagement van De Rode Antraciet
inzake diversiteit in brede zin.
Op de teamdag van juni 2013 (zie 5.5.5.) besteedden we ook ruim aandacht aan diversiteit via twee
dagdelen: ‘Haram en Halal op het werk’ (een interactieve Islamworkshop door eigen medewerkers die daar
vorming rond volgden) en ‘hoe anders is de ander’, over uitdagingen bij het omgaan met mensen die
anders zijn (met de beleidscoördinator van de gevangenis van Brugge).
Evaluatie
De Rode Antraciet werkte mee aan het noden- en behoeftenonderzoek van de VUB in de gevangenis
van Antwerpen. Uit het onderzoek bleek dat het aanbod van de Vlaamse gemeenschap nog te vaak
onbekend is bij anderstaligen en mensen met een andere etnisch culturele achtergrond dan de Vlaamse.
Het onderzoek wees verder ook uit dat de noden en behoeften aan cultuur van niet-Belgen niet sterk
verschillen van deze van de bevraagde Belgen.
Prison Art toonde aan dat de nood aan creatieve expressie zeer divers is onder de
gevangenisbevolking. De ene wil graag deelnemen aan een atelier, de andere wil liever werken vanop cel
en heeft nood aan een meer uitgebreide kantinelijst waarop men kwaliteitsvol materiaal kan aankopen. We
bereikten mensen van alle leeftijden, mannen en vrouwen, geïnterneerden en gedetineerden, mensen die
aan geen enkel ander aanbod deelnemen en zich liever alleen op cel zich bezig houden en ontwikkelen,
mensen met diverse talenten die daar voor de eerste maal mee naar buiten kwamen, anderstaligen die
spraken met hun schilderskwast of graffiti spuitbus. Kunst werd in dit project een nieuwe gezamenlijke
taal.
Onze ervaring leert dat de diversiteit binnen de gevangenismuren erg groot is en vaak het leven binnen de
muren niet vergemakkelijkt. Enkele gevangenissen zijn vragende partij om hier in 2014 een prioritair
aandachtspunt van te maken in de organisatie van een hulp- en dienstverleningsaanbod.
Planning 2014
De twee projecten “Eerste wereldoorlog – Frontière” in de West-Vlaamse gevangenissen en “Ravage” in
de Leuvense gevangenissen leggen het accent op diversiteit en ontmoeting in vrede en
verdraagzaamheid.
Prison Art en Parol! gaan in 2014 het engagement aan om samen te blijven inzetten op de diversiteit
binnen en buiten de gevangenismuren.
De cultuurfunctionarissen verkennen in 2014 een netwerk van organisaties en praktijken die De Rode
Antraciet en de gevangenissen nog beter kunnen adviseren en ondersteunen in het uitwerken van een
beleid en concreet aanbod met aandacht voor etnisch culturele diversiteit.
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1.2.3. Het cultuuraanbod is gekend (bij gedetineerden en toeleiders) en er is een toeleidingsbeleid
waardoor de participatie verhoogt.
Realisaties 2013
De contactpersonen cultuur ondersteunden de gevangenissen in het uitwerken van projecten op vraag en
op maat van de gevangenis en boden een cataloog ‘eigen aanbod’ en een cataloog ‘sociaal culturele
(persoonsgerichte) vormingen’ voor 2013 aan de beleidscoördinator en organisatie ondersteuner aan.
Samen met deze partners en justitie werden de culturele keuzes voor 2013 en 2014 per gevangenis
gemaakt. In september verscheen voor de eerste maal onze cultuurbrochure 2014: een brochure waarin
alle cultuuraanbod (vormingsaanbod en eigen aanbod sociaal cultureel werk) voor de gevangenissen samen
wordt voorgesteld Deze werd op papier en digitaal bezorgd aan alle collega’s van De Rode Antraciet, de
beleidscoördinatoren van de Vlaamse gemeenschap en gevangenisdirecties.
De website van De Rode Antraciet en de nieuwsbrieven GEVAT ontsluiten algemene en praktische
informatie over het cultuuraanbod 2013 en 2014. Voor het project Prison Art werd een aparte website in
het leven geroepen: www.prisonart.be.
De Rode Antraciet bood promotiemateriaal aan (voor de
gedetineerden en gevangenispersoneel) voor alle vormingen en culturele
activiteiten die georganiseerd werden in samenwerking met De Rode
Antraciet. Gevangenissen konden ook beroep doen op een
informatiemoment waarop de sociaal culturele vormingen inhoudelijk
werden toegelicht. Vier gevangenissen gingen hier op in. De
contactpersonen cultuur en vormingswerkers van De Rode Antraciet
maakten afspraken met de organisatie ondersteuners rond toeleiding en
bekendmaking van het cultuuraanbod bij mogelijke toeleiders in de
gevangenis en de gedetineerden zelf.
Een sterk bekendmakings- en toeleidingsbeleid werd in meerdere
actieplannen van de Vlaamse gemeenschap opgenomen als
gemeenschappelijke doelstelling binnen de gevangenis. De Rode
Antraciet ging mee dit engagement aan.
De nieuwe flyers voor het vormingsaanbod werden positief geëvalueerd
en worden behouden in 2014.
De Rode Antraciet ontwikkelde samen met Vormingplus Antwerpen drie promotiefilmpjes voor de
vormingen ‘Hoe kijk ik naar mijn straf’, ‘Omgaan met lastige situaties’ en ‘Leven op cel’. Deze kunnen
worden vertoond op de televisies op cel wanneer de vorming er aan komt.
Evaluatie
Ondanks de goede afspraken, blijft bekenmaking en toeleiding een zaak die veel inspanning vraagt in en
van de gevangenissen. Dit door (onder andere) wisselend personeel, de soms snel wisselende doelgroep,
de invloed van beide op het dagdagelijkse leven in de gevangenis en de logge en moeilijke
communicatiestroom binnen de muren. Het blijft ook belangrijk om toeleiders en gedetineerden
persoonlijk aan te spreken en te motiveren voor een aanbod. Dit gebeurt nog te weinig. Het is
belangrijk om hierrond een haalbare taakverdeling af te spreken met de CAW’s en om te zorgen voor
een minimale informele aanwezigheid in de gevangenis van de contactpersoon cultuur om het aanbod
blijvend onder de aandacht te houden.
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In 2013 werd voor de eerste maal ons cultuuraanbod als één geheel voorgesteld aan de gevangenissen
in de kleurrijke aantrekkelijke cultuurbrochure 2014 (zie bijlage). Dit werd positief ontvangen door de
stakeholders binnen en buiten de gevangenismuren. We houden deze formule aan voor de voorstelling
van het aanbod 2015.
Planning 2014
De Rode Antraciet werkt in het licht van het Decreet Hulp- en Dienstverlening mee aan een
afsprakennota binnen de coördinatieteams waarin ook aandacht is voor een verdeling van taken en
verantwoordelijkheden in toeleiding en bekendmaking van het cultuuraanbod.
De contactpersonen cultuur streven naar een minimale informele aanwezigheid in de gevangenis.
1.2.4. De Rode Antraciet ontwikkelt jaarlijks één nieuw sociaal-cultureel of sociaal-artistiek project
Realisaties 2013
Cell’s Kitchen
In 2012 werd er in de gevangenis van Hoogstraten een (kook-)project
opgestart, getiteld ‘Cell’s Kitchen’, waarbij een stuurgroep van
enthousiaste gedetineerden, onder begeleiding van een sociaal cultureel
werker, mee in stond voor de uitwerking, inhoud en vormgeving van het
promotiemateriaal voor dit kookproject. Er werden flyers, affiches en
een promo-film gemaakt. Het project liep in 2012 veel vertraging op door
de vertraagde communicatie vanuit justitie rond dit project. Om die reden
werd het merendeel van Cell’s Kitchen effectief uitgevoerd in 2013.
Op 10 januari 2013 verspreidden we het wervingsmateriaal in de meeste
Vlaamse en Brusselse gevangenissen en lanceerden zo een oproep om
recepten van gerechten die gedetineerden kunnen maken op cel (met de
materialen die zij ter beschikking hebben) op te sturen. Vanuit
verschillende Vlaamse en Brusselse gevangenissen kwamen reacties
binnen: uiteindelijk werden een 300-tal recepten ingestuurd. Een 20-tal
gedetineerden van PSC Hoogstraten wilden actief meewerken aan dit project. Samen hebben ze mee
inhoud gegeven aan het uiteindelijke concept. Vier gedetineerden werden gekozen als afgevaardigden, die
nadien in verschillende overlegmomenten het project verder uitwerkten en concretiseerden. Op basis van
de 300 ingestuurde recepten maakten deze gedetineerden een eerste selectie van 40 recepten die we
uitprobeerden tijdens zeven kookworkshops. Op vier van deze workshops was ook de Leuvense chef
kok Kwinten De Paepe aanwezig om de gerechten extra op te pimpen. In totaal kookten 20 gedetineerden
mee tijdens de workshops. Uit deze gerechten werden er per categorie (waterkoker, kookplaat, koude
gerechten en microgolfoven) zeven gerechten geselecteerd en gedrukt op een placemat. De lay-out en
druk van de placemats werd in het najaar verzorgd door de drukkerij van de gevangenis van Hoogstraten
(de Penitentiair Bewakings Assistent en een gedetineerde) in overleg met De Rode Antraciet. De
placemats verspreidden we over de meeste Vlaamse en Brusselse gevangenissen, voor zowel de
gedetineerden als het personeel.
In het najaar werd een kookaanbod van kookworkshops, kookdemonstraties, films en documentaires en
een quiz uitgewerkt in overleg met de logo’s, KVLV, Femma en bekende chef-koks. Dit aanbod wordt
aangeboden in alle gevangenissen via het eigen aanbod 2014.
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De Rode Antraciet maakte afspraken met Hoogstraten, Stad van de Smaak 2013 en 2014 rond de
verspreiding van placemats in de stad.
Ongezien
In 2013 richtte De Rode Antraciet Prison Art op,
een deelwerking binnen De Rode Antraciet
Cultuur die zich richt op de uitbouw van een
duurzaam aanbod beeldende kunst binnen de
gevangenismuren. De eerste actie van Prison
Art was de organisatie van Ongezien, een
landelijke tentoonstelling waarbij we kunstwerken
van gedetineerden uit alle gevangenissen tentoon
stelden voor het brede publiek. Het project was
een samenwerking tussen De Rode Antraciet en
Kunstwerkt, Museum M, OPEK, stad Leuven,
Vormingplus en FOD justitie. De expositie kreeg
de titel ‘Ongezien’ en liep van 20 november tot en met 8 december 2013 in het kunstencentrum OPEK te
Leuven. De expositie stelde kunstwerken van gedetineerden uit de Vlaamse en Brusselse gevangenissen
tentoon en vormde een ontmoetingsplaats voor gesprek en uitwisseling rond beeldende kunst voor en
door gedetineerden. Naast de galerijruimte in Leuven, maakten we ook een webgalerij op de website
www.prisonart.be waarop alle kunstwerken met foto staan, ook deze die niet in de galerij tentoongesteld
werden (wegens plaatsgebrek). De webgalerij is nog
te bezichtigen tot eind 2014. Op het einde van de
tentoonstelling kregen 12 kunstwerken een
permanente plaats in huis bij een organisatie,
overheid of bedrijf, als steunbetuiging voor de actie
en de nood aan expressie van mensen. Er namen 75
gedetineerden en meer dan 750 bezoekers deel aan
het project. Tentoonstellingsboekje ‘Ongezien’ in
bijlage.
Prison Art heeft er een succesvolle tentoonstelling
op zitten en zet dit succes door in 2014. De
tentoonstelling Ongezien schiep de gelegenheid om
de artistieke creaties van gedetineerden aan een ruimer publiek bekend te maken. Niet alleen het werk op
zich maar ook het verhaal van de persoon achter het werk waren aspecten van deze kennismaking. Prison
Art formuleerde met deze expositie een uitnodiging aan de kunstwereld om samen met De Rode Antraciet
de artistieke ambities en competenties van gedetineerden verder te verkennen. Ongezien werd naast een
tentoonstelling ook een plek voor ontmoeting met en tussen personen en organisaties om samen na te
denken over de mogelijkheden van kunst, artistieke werking en creativiteitsontplooiing binnen de
detentiecontext en de samenwerkingsmogelijkheden die zich in dit verband aandienen.
Meer dan 750 bezoekers, waarvan de helft bekenden, vonden op één of ander manier de weg naar de
tentoonstelling en de ontmoetingsmomenten. Deze bezoekers lieten via de feedbackkaartjes 700
boodschappen achter voor de kunstenaars achter de werken. De tentoonstelling liet bezoekers dus niet
onberoerd. Heel wat kunstenaars en organisatoren gingen in op onze uitnodiging en stelden zich
beschikbaar om samen met De Rode Antraciet een versterking van het kunstaanbod binnen de muren te
organiseren. We houden deze contacten warm en werken met hen actief naar een duurzaam aanbod
beeldende kunst in de gevangenis.
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Prison Art bracht ook organisatoren van het huidige kunstaanbod binnen de gevangenismuren en
begeleidende kunstenaars samen in een ontmoetings- en inspiratiemoment. Samen brachten ze
waardevolle ervaringen en ideeën bij elkaar en formuleerden ze aanbevelingen voor De Rode Antraciet en
medewerkers van Justitie en de Vlaamse gemeenschap:
- Creatief zijn en worden is een manier van leven, het leert je zaken anders bekijken en verruimt het
denken. Kunst wordt te vaak als een nut of tool tot sociale integratie gezien, kunst moet iets vrij
zijn;
- Er is een belangrijke uitdaging weggelegd voor beeldende kunst om met een niet-talig aanbod te
anticiperen op de groeiende etnisch culturele diversiteit binnen de muren;
- Een open atelier werkt vaak zeer goed. Groepen waar men diepgaander en langer mee kan werken,
krijgen de voorkeur maar dit is dikwijls niet mogelijk;
- De rol van een begeleider is prikkelen, niet sturen of inhoud opleggen;
- Het is een belangrijke uitdaging om tijdelijk aanbod te verduurzamen;
- Ervaringsuitwisselingen zijn interessante momenten om de werking te verbeteren;
- Gevangenissen moeten meer investeren in kunst als vorm van dynamische veiligheid.
Het uitgebreide verslag vindt u op www.prisonart.be. Deze uitwisseling van ervaringen en ideeën blijven
we stimuleren in de komende jaren. Ze voeden de praktijk en het beleid.
Naast deze waardevolle professionele contacten, kwamen ook heel wat burgers een kijkje nemen. Burgers
die detentie op een andere manier leerden kennen.
Gedetineerden ervaren de behoefte, net als iedere mens, om op verhaal te komen en betekenis te geven
aan iets. Beeldende kunst kan dit op een krachtige, intense en zeer creatieve wijze vervullen. Een creatief
proces brengt mensen op het idee en het gevoel dat ‘de wereld veel breder is dan dit’. Door betekenis te
geven aan wat je beeldend maakt, werk je aan je 'mens-zijn' en aan normen en waarden. De nadruk ligt dan
ook op betekenis geven, reflecteren, out of the box denken en je verhaal vertellen. Kunst is ook een
gebeuren tussen mensen, niet enkel iets dat je aan de muur hangt. Kunst zit in het centrum van ons
bestaan. De getuigenissen van deelnemers en bezoekers vertellen deze boodschap in hun eigen woorden:
Beste, je knappe portret deed me denken aan de prachtig getekende verhalen rond het personage van Corto Maltese. Je vertelt
veel in enkele stroken en onderkoelde kleuren. Gelukwensen. (reactie bezoeker)
Beste, ik vind het mooi om te zien dat jij de kans krijgt om je met jouw passie bezig te houden en dat dit jou helpt. Ik stuur
je dit kaartje om te zeggen dat jouw werken een gevoel oproepen bij een complete vreemde. Dat is kunst volgens mij. Ik hoop
je met dit kaartje steun te geven om door te zetten en voorwaarts te gaan. (reactie bezoeker)
Laat dit kaartje je helpen om je zelfvertrouwen verder te doen groeien. Jouw werk is inspirerend! (reactie bezoeker)
Het was leuk te ervaren dat er mensen zo enthousiast bezig zijn met dergelijke projecten, en hopelijk krijgt de tentoonstelling
nog een vervolg!?” …Wat me aangenaam verraste, was dat ik uw post ontving met de talrijke ‘feedbackkaartjes’. Het zal
velen onder ‘ons’ alleszins toch de moed en de kracht geven om creatief bezig te blijven, want je weet zelf ook wel dat het
hierbinnen niet altijd makkelijk is om daarmee bezig te kunnen zijn. (reactie gedetineerde kunstenaar)
Binnen de vier muren van het gevang, komt vaak naar boven wat diep in ons binnenste zit, wat we niet wisten dat we hadden
en konden, het is iets mysterieus. Zo is het mij vergaan en vele anderen. Mijn interesse in schilderen zal nooit meer verdwijnen
en ook ik wil daarin verder groeien. (reactie gedetineerde kunstenaar)
Met deze brief wil ik alle mensen bedanken die naar de werkjes van de gedetineerden zijn gaan kijken op de
tentoonstelling. Ook wil ik de personen bedanken van De Rode Antraciet, want dankzij jullie zijn onze werkjes kunnen
tentoongesteld worden en dit betekent veel voor ons. Het is misschien een klein stukje van onszelf dat we over de muur willen
brengen en dat gewaardeerd wordt door anderen, en dit vind ik fijn. Ook dank aan de mensen die me een kaartje bezorgden,
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dit vind ik heel fijn. En wees gerust, ik doe zo voort. Want wat voel ik me zo tevreden dat ik toch iets goed kan doen met
mijn handen voor de andere kant van de muur. (reactie gedetineerde kunstenaar)
Evaluatie
Gevangenis overstijgende projecten vragen een aparte aanpak. De grote verschillen in beleid en
procedures in de gevangenissen vergen een lange en trage voorbereiding om alle componenten goed op
elkaar af te stemmen.
Zowel Cell’s Kitchen als Prison Art zijn ontstaan vanuit wat vele gedetineerden aangaven als een
basisbehoefte in het leven in de gevangenis, die ze zelf onvoldoende kunnen inlossen, ondanks de
eenvoud ervan. Beide projecten startten ook vanuit een individuele activiteit op cel waarbij de
gedetineerde de behoefte uitte om deze activiteiten of minimaal de resultaten ervan te kunnen delen met
anderen. Hieraan danken beide projecten ook hun enorme succes. Beide thema’s liggen gedetineerden
nauw aan het hart en maken deel uit van het dagelijkse leven in een gevangenis. Het is belangrijk om hier
blijvend aandacht voor te hebben.
Eén gevangenis overstijgend project elke twee jaar is haalbaar.
Planning 2014
We willen in 2014 inzetten op de afronding en verduurzaming van de twee huidige gevangenis
overstijgende projecten.
Cell’s Kitchen
In 2014 willen we de gerechten en de verhalen van gedetineerden samen brengen in een kookboek. In
2013 gebeurde voorbereidend werk en verkregen we extra subsidies via de Koning Boudewijn Stichting.
In 2014 bieden we kookworkshops aan in verschillende gevangenissen en verspreiden we de placemats in
alle gevangenissen (voor gedetineerden en personeelsleden) en in de Stad van de Smaak Hoogstraten.
Prison Art
De webgalerij van Ongezien blijft online tot eind 2014. In 2014 kunnen organisaties ook nog steeds een
kunstwerk van een gedetineerde in huis nemen. De Rode Antraciet faciliteert ook de deelname van enkele
gedetineerde kunstenaars aan een
tweede tentoonstelling, dit keer
in Nederland.
Prison Art slaat in 2014 de
handen in elkaar met Parol! om
samen beeldende kunst verder te
verduurzamen in de Vlaamse
gevangenissen.
In 2014 bereidt De Rode
Antraciet ook een nieuw artistiek
project voor dat zal gerealiseerd
worden in de Vlaamse en
Brusselse gevangenissen in 2015
naar aanleiding van 10 jaar De
Rode Antraciet.
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1.2.5. De Rode Antraciet functioneert als draaischijf voor sociaal-culturele en sociaal-artistieke projecten in
gevangenissen, en stimuleert innovatie op dat vlak.
Realisaties 2013
In 2013 brachten we de bestaande lokale en bovenlokale culturele netwerken samen in een
verkennende veldtekening. Bestaande goede praktijken namen we hier mee in op. Deze veldtekening
vormde een eerste stap in de ontwikkeling van een interne draaischijf. De draaischijf zal netwerken,
contacten en best practices inventariseren en dit in functie van interne expertisebundeling, kennisdeling en
netwerkonderhoud. De Rode Antraciet maakte een stappenplan op voor de uitbouw van deze interne
draaischijf.
Naar aanleiding van de inspiratiedag rond voorleesverhalen en het Prison Art project Ongezien maakten
we een specifieke contactenlijst aan voor de uitnodiging van stakeholders binnen en buiten de
gevangenismuren. Deze zullen we ook opnemen in de draaischijf.
Evaluatie
In 2012 en 2013 experimenteerden we met ‘draaischijf in de kijker’, een rubriek op de website van De
Rode Antraciet, waarop nieuwe kandidaat aanbodverstrekkers werden aangekondigd. De ervaring leerde
dat gevangenissen zelf niet op zoek gingen naar aanbodverstrekkers, maar beroep doen op hun
contactpersoon cultuur om deze aanbodverstrekkers toe te leiden en op te starten. De rubriek op de
website zetten we daarom stop.
In de verdere spreiding van onze praktijken en netwerken over alle gevangenissen in Vlaanderen en
Brussel, is het cruciaal om efficiënt ervaringen, goede praktijken en netwerken te delen. De Rode Antraciet
wil daarom inzetten op kennis- en expertisedeling binnen de organisatie en met relevante stakeholders.
Verder bieden er zich jaarlijks een tiental aanbodverstrekkers spontaan aan bij De Rode Antraciet om een
cultureel aanbod te organiseren in een gevangenis. Met de uitbreiding van het aantal gevangenissen met
blijvende beperkte inzet in elke lokale gevangenis vanuit De Rode Antraciet, zien we ook een
opportuniteit in het toeleiden van deze kandidaat aanbodverstrekkers naar meerdere gevangenissen, hetzij
rechtstreeks, hetzij via ons eigen aanbod.
Planning 2014
In 2014 maken we de structuur van de digitale draaischijf in Excel op en voeren we stelselmatig alle
lokale en bovenlokale netwerken en best practices in.
De Rode Antraciet onderzoekt het nut en de implicaties van een uitbreiding van de draaischijf met een
netwerktool waarop nieuwe aanbodverstrekkers en organisaties zich kandidaat kunnen stellen voor
meerdere gevangenissen via ons eigen aanbod of rechtstreeks bij een gevangenis. De Rode Antraciet werkt
hierrond een beleid uit.
1.2.6. De Rode Antraciet ondersteunt de werking van de gevangenisbibliotheken.
Realisaties 2013
In 2013 organiseerde De Rode Antraciet twee collegagroepen
gevangenisbibliotheken. De eerste samenkomst vond plaats in de
gevangenis van Gent op 20 maart. Na de gebruikelijke rondleiding
doorheen de gevangenis en het bezoek aan de ruime bibliotheek
behandelden we het thema ‘leesbevordering’. Ilona Plichart van
Wablieft lichtte een aantal mogelijkheden toe.
Op 14 november 2013 was de collegagroep uitgenodigd in de
gevangenis van Hasselt. We bespraken een vervolgthema op vorige
samenkomst: ‘leesbevordering via auteurslezingen’. Daarnaast
kwamen aan bod: een nota in verband met de wenselijkheid van ICT
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in het kader van de gevangenisbibliotheken; informatie over de ‘landelijke stuurgroep
gevangenisbibliotheken’ en ten slotte uitwisseling over de stand van zaken i.v.m. de nieuwe convenanten.
Om de nodige ruimte te creëren voor het noodzakelijke denkwerk om het beleid verder gestalte te geven,
werd een ‘landelijke stuurgroep gevangenisbibliotheekwerk’ in het leven geroepen. Deze ‘landelijke
stuurgroep’ vergaderde twee maal, in de kantoren van de administratie cultuur (10 juni en 26 november).
Deze stuurgroep zette een vragenlijst op punt om tot een volledige data-verzameling te komen van de
evoluerende stand van zaken van de gevangenisbibliotheken. We reflecteerden ook over de
‘noodzakelijkheid van ICT in gevangenisbibliotheken’. Een nota hierover zal een vertrekbasis zijn om op
hoger niveau tot afspraken tussen Justitie en de Vlaamse overheid te komen.
De Rode Antraciet participeerde ook, op vraag van de gevangenissen, aan de lokale werkgroepen
bibliotheek van Antwerpen, de Noorderkempen en Dendermonde.
In de loop van het najaar 2013 werden we geïnformeerd dat de ‘ad nominatim’-subsidie van de Provincie
Antwerpen voor het gevangenisbibliotheekwerk zou stoppen. Met de beleidscoördinatoren van de
provincie en de bibliothecarissen werden de koppen bij elkaar gestoken, op 5 november, in het Provinciaal
Bibliotheekcentrum Vrieselhof, om te onderzoeken wat mogelijke actiepistes zouden kunnen zijn.
De bibliotheek van Beveren werd geïnformeerd over de werking van de gevangenisbibliotheken en
voorgesteld aan de juiste gesprekspartners voor het bemiddelen van een convenant met de nieuwe
gevangenis in Beveren.
Evaluatie
De gevangenissen zijn zeer dankbaar voor de ondersteuning bij de besprekingen van de nieuwe
convenanten. De bijeenkomsten van de collegagroep worden als zeer zinvol aanzien.
Bibliotheken staan meer en meer open om zich ook te engageren voor een leesbevorderende activiteit
voor gedetineerden. Drie vrijwilligers konden aansluiten bij een bibliotheek om vanuit die omkadering het
aanbod ‘Lekker Samen Lezen’ te begeleiden in samenwerking met De Rode Antraciet.
Planning 2014
De Rode Antraciet ondersteunt de gevangenis van Beveren in de opstart van de gevangenisbibliotheek.
We organiseren in 2014 ook twee bijeenkomsten voor de collegagroep. De samenwerking tussen De Rode
Antraciet en de gevangenisbibliotheken in het kader van het aanbod Samen Lekker Lezen wordt verder
uitgebouwd.
We onderzoeken een mogelijke samenwerking met het Lezerscollectief.
1.2.7. De Rode Antraciet faciliteert de toeleiding van het vormingsaanbod van externe organisaties met het
oog op een breder aanbod.
Realisaties 2013
De Rode Antraciet startte besprekingen met Vibeg in de zoektocht naar extra middelen voor een
vormingsaanbod voor geïnterneerden. Deze zoektocht zetten we verder in 2014.
In 2013 werkte De Rode Antraciet samen met het VCOK te Gent aan een uitbreiding van een
vormingsaanbod voor gedetineerden. Dit resulteerde in 2013 in het project ‘Ouders als onderzoekers’.
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9 van de 13 Vormingplussen waren in 2013 actief in de Vlaamse gevangenissen, in samenwerking met de
Rode Antraciet. Voor twee van hen was dit de eerste maal.
De Rode Antraciet onderzocht de mogelijkheden in gevangenissen voor het aanbod van Lodewijck de
Raet XL-gesprekken.
De Rode Antraciet ging enkele verkennende gesprekken aan met de kunstacademies in het kader van
kunst-educatieve vorming voor gedetineerden en verkende de mogelijkheden binnen het kunstendecreet
met Demos.
Evaluatie
Er is grote vraag naar een aangepast vormingsaanbod voor geïnterneerden en seksuele delinquenten. De
Rode Antraciet kan dit aanbod zelf slechts in beperkte mate realiseren binnen haar basiswerking.
Vormingsinstellingen kunnen een divers gamma aan educatieve activiteiten binnen brengen. Dit verruimt
het vormingsaanbod van persoonsgerichte vormingen met maatschappij gerichte vormingen. Ook dit
aanbod heeft veel succes in de gevangenissen.
Prison Art en Parol! tonen een grote honger van gedetineerden naar kunst-educatieve vorming.
Planning 2014
De Rode Antraciet wil in 2014 inzetten op een verdere uitbreiding van een persoonsgericht en
maatschappij gericht vormingsaanbod voor gedetineerden en geïnterneerden en hierbij mogelijke barrières
onderzoeken en aankaarten op de juiste fora.
1.2.8. De Rode Antraciet ontwikkelt en begeleidt – op vraag - kwaliteitsvol cursuswerk op maat voor
medewerkers van justitie en van de ruimere penitentiaire context (gefinancierd door Justitie). Op deze
manier wordt ook het draagvlak voor de werking van De Rode Antraciet vergroot.
Realisaties 2013
De cursussen voor personeel van Justitie werden in 2013 uitsluitend door freelance medewerkers
gegeven.
De ploeg freelancers van De Rode Antraciet bestond in 2013 uit 7 medewerkers, waaronder 5
cursusbegeleiders/trainers en 2 acteurs.
Deze groep werd in 2013 voornamelijk ingezet voor de uitvoering van het contract met de FOD Justitie
betreffende de basisopleiding van Penitentiaire Bewakingsassistenten van het DG EPI (Directoraat
Generaal van Penitentiaire Instellingen). (56u.)
Deze opleiding omvat 3 grote thema’s:
 Basiscommunicatie en interculturele communicatie;



Conflicthantering;
Omgaan met agressie (communicatieve luik).

De opleidingsmodule die De Rode Antraciet geeft betreft een vierdaagse cursus, opgesplitst in 2 x 2
dagen. Tijdens de laatste opleidingsdag wordt een acteur ingezet om reële conflict- en agressiesituaties die
zich voordoen op de werkvloer, in beeld te brengen. De cursisten worden uitgenodigd om in een
rollenspel te stappen en de verworven theoretische kennis te testen op haar praktische bruikbaarheid.
Daarnaast verzorgden we ook een opleiding ‘Mentoren’ (14u).
Uit evaluatie door de deelnemers en informele gesprekken met verantwoordelijken van het OCPP
(Opleidingscentrum voor Penitentiair Personeel) te Brugge blijkt een hoge waardering van de kwaliteit van
deze cursus en de didactische capaciteiten van onze freelancers.
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Opleiding voor personeel van Vlaamse Gemeenschap. De Rode Antraciet leverde in 2013 op vraag
van De Vlaamse gemeenschap een gewaardeerde bijdrage aan de vorming en ondersteuning van wie werkt
in de Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden. Deze vragen komen vaak vanuit de WEVO
(Werkgroep Vorming en Ondersteuning van deze Hulp- en Dienstverlening) of op vraag van lokale
actoren zoals beleidscoördinatoren of andere partners in de Hulp- en Dienstverlening. Dit voeren we uit
met eigen medewerkers.
Zo gaven we in 2013 tijdens de introductie tweedaagse voor nieuwe medewerkers in de Hulp- en
dienstverlening workshops rond netwerken en samenwerken, een getuigenis van een ex-gedetineerde en
een workshop rond samenwerken op de werkvloer met Justitie. Op de jaarlijkse studiedag van de WEVO
gaven we twee workshops over omgaan met agressie in de gevangenis.
Op vraag van beleidscoördinatoren hadden we ook in enkele gevangenissen een inbreng in bepaalde
groepsprocessen.
Evaluatie
Gevangenispersoneelsleden kennen De Rode Antraciet en dragen onze werking uit als positief, dankzij de
samenwerking en nauwe kennismaking met elkaar in de vormingsmomenten voor personeelsleden van de
gevangenis (justitie of Vlaamse gemeenschap).
Gezien de zware tijdsinvestering om de opdrachten voor de basisopleiding te organiseren en de
onzekerheid over de verwerving van die opdrachten beslisten we om hier niet meer op in te tekenen.
De inbreng van De Rode Antraciet bij vorming voor medewerkers van de Vlaamse gemeenschap wordt
als zeer positief ervaren (cfr. evaluatieformulieren) wat vooral te maken heeft met onze goede en
realistische kijk op de werkvloer. In die zin blijft het jammer dat deze cursusuren niet mee geteld worden
waardoor we niet op alle vragen kunnen ingaan.
Planning 2014
Om het voordeel van de herkenbaarheid van De Rode Antraciet bij PB’s niet geheel verloren te laten
gaan, blijven we open staan voor kleine opdrachten die we ad hoc samen bespreken op haalbaarheid en
inhoud. Deze cursussen worden gegeven door eigen collega’s om de link met De Rode Antraciet en het
gevangenispersoneel maximaal in te zetten en te benutten vanuit het doel netwerking binnen de
gevangenis. Dit is haalbaar binnen de werktijd van cursusbegeleiders wanneer we de norm van 1000 uren
blijven hanteren. Het betrekken van personeel doen we ook binnen onze projectwerking cultuur en sport.
Ook in 2004 engageren we ons voor de introductiedagen voor nieuwe medewerkers in de Hulp- en
dienstverlening (Vlaams niveau), voor de studiedag van de WEVO en voor vragen vanuit
beleidscoördinatoren of andere actoren van de Vlaamse Gemeenschap
1.2.9. De Rode Antraciet staat in voor de registratie van de culturele activiteiten in het gedetineerden
opvolg systeem (GOS)
Realisaties 2013
Culturele activiteiten worden ingegeven door De Rode Antraciet (op vraag van de gevangenis) in het GOS
op activiteitenniveau.
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Evaluatie
Het is onmogelijk om deze administratieve taak tot op gedetineerdenniveau op te nemen binnen onze
huidige tijd.
Planning 2014
Culturele activiteiten worden ingegeven door De Rode Antraciet (op vraag van de gevangenis) in het GOS
op activiteitenniveau.

1.3. De Rode Antraciet zet cultuur zo breed mogelijk in met het oog op de persoonlijke
ontwikkeling, sociale re-integratie en herstel van gedetineerden.
1.3.1. De sociale of familiale omgeving van gedetineerden wordt in de mate van het mogelijke betrokken
bij het cultuuraanbod.
Realisaties 2013
Aansluitend op drie vormingen ‘Relaties’ en ‘Vader zijn’, organiseerden we in
de gevangenis een ontmoetingsmoment voor de deelnemers en hun
familieleden.
In de gevangenis van Hoogstraten en Wortel organiseerden we, in
samenwerking met de stad Hoogstraten, een buitenspeeldag voor
gedetineerde ouders en hun familie.
Aan het fotoproject in de gevangenis van Hasselt konden ook familieleden
van gedetineerden deelnemen. Op het einde van het project was er in de
gevangenis een receptie voor alle deelnemers en hun familie.
In het Gentse project ‘Ouders als onderzoekers’ formuleerden
gedetineerden het onderzoeksthema: ‘Hoe kan het contact tussen gedetineerde ouders en hun kinderen
bewaard of verbeterd worden tijdens de detentieperiode?’. 54 gedetineerde ouders dachten constructief
mee na over hoe zij hun contacten sterker kunnen maken.
Evaluatie
In vele projecten zochten we steeds naar een link met de directe sociale omgeving van gedetineerden.
Familie is vaak heel erg belangrijk voor gedetineerden. Het thema komt zeer vaak aan bod in gesprekken
met gedetineerden, doorheen een project of vorming. Het is belangrijk om hier ruimte voor te maken.
Gedetineerden zijn op zoek naar manieren om een goed en gezond contact met hun omgeving te
behouden tijdens en na detentie. Het project ‘Ouders als onderzoekers’ zette net deze thematiek voorop.
Het is belangrijk dat de wensen en engagementen van de gedetineerden hierin mee mogelijk worden
gemaakt - in de mate van het mogelijke - door de gevangenisdirectie en justitieel welzijnswerk.
Planning 2014
In 13 gevangenissen starten we met het aanbod van de voorleesverhalen.
Met het project ‘Familie’ focust De Rode Antraciet en de gevangenis van Hasselt een jaar lang specifiek op
de directe sociale omgeving van gedetineerden.
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Er worden ontmoetingsmomenten aangeboden aan de deelnemers en hun familieleden na afloop van de
vormingen ‘Relaties’ en ‘Vader of moeder zijn’.
De Rode Antraciet en het VCOK investeren in een goede overdracht van de intenties en engagementen
van de gedetineerden in het kader van het project ‘Ouders als onderzoekers’ naar de gevangenisdirectie en
justitieel welzijnswerk.
1.3.2. De Rode Antraciet werkt in dat kader samen met relevante actoren zoals het justitieel welzijnswerk.
Realisaties 2013
De collega’s cultuur werken nauw samen met de organisatie ondersteuners van het justitieel
welzijnswerk voor de planning, uitvoering, opvolging en evaluatie van het sociaal-culturele aanbod in de
gevangenissen.
De ‘Ik kompas vrij-gids’ van CAW Artevelde was in 2013 aan een herdruk toe. Om tegemoet te komen
aan de opmerkingen van gedetineerden, werd in de nieuwe uitgave een hoofdstuk toegevoegd over de
persoonlijke belevingen, de vragen en de emoties die naar boven komen bij de overgang van (een soms
lange periode van) detentie naar vrijheid. Voor dit nieuwe hoofdstuk deed de stuurgroep beroep op De
Rode Antraciet. Een focusgroep van ongeveer 12 gedetineerden kwam hiervoor samen in februari 2013,
onder begeleiding van De Rode Antraciet (Jan Vanherp en Myriam Van Damme). Gedurende 4
namiddagsessies werden persoonlijke vragen, verwachtingen en angsten uitgewisseld. Belangrijke
informatie kwam ook via het getuigenis van een ex-gedetineerde. Een eerste basistekst voor het nieuwe
hoofdstuk werd door de groep geëvalueerd en van commentaar voorzien. Rekening houdend met de
conclusies van de focusgroep, is de basistekst nadien verder herwerkt. Na een laatste feedback van de
stuurgroep is de tekst gefinaliseerd in december 2013; hij zal verschijnen in de nieuwe ‘Ik kompas vrij-gids’
in de loop van 2014.
In het kader van de persoonsgerichte vormingen werkten we nauw samen, voor werving en nazorg, met
de centra voor geestelijke gezondheidszorg.
Evaluatie
Projecten en persoonsgericht vormingswerk stimuleren gedetineerden in hun zelfontwikkeling en
leerprocessen. Om de effecten van deze leerprocessen te vergroten en de impact van een project of
vorming op te vangen, is nazorg van groot belang. Samenwerking en goede afspraken met justitieel
welzijnswerk en andere vaste partners in de gevangenis zijn hierin onontbeerlijk.
Planning 2014
De Rode Antraciet maakt afspraken over de praktische organisatie van een cultuuraanbod met justitie en
justitieel welzijnswerk. Als lid van de beleidsteams en coördinatieteams in de gevangenissen, werkt De
Rode Antraciet actief mee aan een nauwe samenwerking tussen alle Vlaamse partners en justitie in de
uitbouw van een cultuuraanbod binnen de doelstellingen van het Decreet Hulp- en Dienstverlening.
1.3.3. De Rode Antraciet realiseert jaarlijks minstens 1.000 cursusuren met het oog op de persoonlijke
ontwikkeling, sociale re-integratie en herstel van gedetineerden met participatie van gedetineerden uit alle
Vlaamse gevangenissen. De Rode Antraciet investeert daartoe in een efficiënte planning, promotie,
kwaliteitsvolle deelnemers- en begeleidersmappen en een evaluatiesysteem (detectie behoeften,
bijsturing…).
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Realisaties 2013
De Rode Antraciet realiseerde in 2013 1026 uren persoonsgerichte vorming voor gedetineerden uit alle
Vlaamse gevangenissen en additioneel 135 uren creatieve expressie ateliers. Zeven vormingen werden
afgelast bij gebrek aan een voldoende grote groep deelnemers. Dit cijfer is gelijkaardig aan andere jaren.
De persoonsgerichte vormingen behelzen de thema’s sociale vaardigheden, directie sociale omgeving en
herstel. In 2013 ontwikkelde De Rode Antraciet, op vraag van enkele gevangenissen, een nieuwe vorming
rond ademhaling en stressbeheersing.
Een vorming verloopt in groep. In het begin wordt er voldoende gewerkt aan kennismaking en
vertrouwen alvorens verder te gaan. In onze gespecialiseerde vormingen diepen we een thema verder uit
en werken we op een niet-schoolse manier naar bepaalde doelstellingen. Naargelang de groep kunnen de
verwachtingen van de deelnemers verschillen. Naast de geplande thema’s gaan we steeds in op de concrete
vragen en noden die in elke groep leven. Het proces dat we met de groep afleggen, is belangrijk voor het
nu, maar ook voor de toekomst.
Evaluatie
De persoonsgerichte vormingen blijven heel gegeerd in gevangenissen. Uit het behoeftenonderzoek in de
gevangenis van Antwerpen komt sterk naar voren dat gedetineerden deelnemen aan een vormingsaanbod
van De Rode Antraciet in eerste instantie om te praten en tips te krijgen en in tweede instantie om als
mens andere mensen te kunnen ontmoeten op een gemoedelijke en leerrijke manier. We zien deze
behoeftes en motivaties bevestigd in onze eigen contacten met deelnemers in alle gevangenissen.
Uit de cursus ‘Relaties’ in Wortel:
Dit heb ik hier geleerd: meer open staan voor hulp: je kunt met je problemen ergens terecht. Raad vragen is beter.
Voor de eerste maal dit (cursus) geprobeerd, zeer positief is, voor herhaling vatbaar. (Oswald)
Dit vond ik tof: Het uitgangspunt, de eerlijkheid, openheid en bespreekbaarheid. Steeds weer manieren waarop onderling
ingegaan wordt, ik zal het meedragen en toepassen op mijn situaties. Dat is de meerwaarde dat ik het ga
gebruiken/toepassen. Je leert volwassenheid om er anders mee om te gaan …

Uit ‘Stress’ in Mechelen:
Ik vond de rollenspelen erg zinvol omdat ze mij inzicht gegeven hebben hoe ik echt reageer in concrete situaties en wat
mogelijke alternatieven zijn.
Ik vond het ook bijzonder boeiend om mijn eigen levenslijn te tekenen en na te denken over mijn leven. Door alles op papier
te zetten werd alles veel duidelijker, ook waar het fout ging.
Ik leerde via de camera-oefening hoe belangrijk mijn non-verbaal gedrag is tegenover anderen.
Ook de kleine spelletjes (kaartspelletje, fysieke oefeningen, jungle-speed, ...) hadden hun doel en betekenis die perfect pasten in
het geheel: stoom aflaten, een nieuw inzicht, ...
Via de stressthermometer werd ik mij bewust van alternatieve reacties op stresssituaties en dingen die mij kunnen helpen om
terug rustig te worden. Vb. ademhaling, beweging, sport, ... Je hebt blijkbaar zelf meer invloed op je stress dan ik dacht.
Op het einde van de cursus vulden we bij wijze van evaluatie en samenvatting van de cursus een blad in met enkele kadertjes.
Een van die kadertjes zal ik steeds opnieuw in herinnering houden: mijn hoop en mijn droom op lange termijn en die mag ik
niet uit het oog verliezen, het is iets waar ik kan op terugvallen, een houvast voor als ik buiten ben...
Ik vond ook de groep en het vertrouwen onderling uitzonderlijk, ... een voorrecht om dit te mogen meemaken...(Bouba)
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Uit ‘Agressietraining’ in Ruiselede:
Ik heb leren nadenken. Ik vond het super, maar ik vind dat de cursus zelf langer had mogen duren.
Cursus was zeer interessant, maar helaas te kort.
Waar een wil is, is een weg.
Ik moet denken aan de gevolgen van mijn gedrag.
Dat agressie van ver komt en als we op tijd door hebben van waar, we er dan iets aan kunnen doen.
Wat ik zeker heb bijgeleerd is voor mezelf opkomen, maar in positieve zin.
Dat iedereen agressie heeft en wat de oorzaken hiervan kunnen zijn. Ik heb geleerd waar mijn agressie vandaan komt.
Je je nooit moet laten pushen tot het point of no return.
Ik zou graag cursussen zoals van De Rode Antraciet ook buiten de gevangenis kunnen volgen, want ik ben zeker dat dit mij
zou steunen om buiten op het rechte pad te blijven.
De cursus agressietraining is een absolute aanrader voor medegevangenen.
Als ik in de cursus zat, kon ik even mijn batterijen terug opladen om te overleven in de gevangenis. Eventjes werd alle
miserie op pauze gezet.
Door de cursus ben ik bewust gaan stilstaan bij mijn feiten en de gevolgen hiervan. Hierdoor heb ik besloten om individuele
begeleiding aan te vragen.
De deelnemers geven aan behoefte te hebben aan vorming in volgende thema’s:
- Agressiebeheersing;
- Relaties en ouderschap;
- Communicatie.
De verstrenging van alle gevangenisregimes en – regels maakt het werken met groepen moeilijker. Ook
blijft het voldoende informeren van en relatie leggen met personeelsleden van justitie belangrijk om een
vorming vlot te laten verlopen. We investeren hierin bewust voldoende tijd.
Planning 2014
Het team van vormingswerkers plande voor 2014 1.200 cursusuren in, met een spreiding van het
vormingsaanbod over alle Vlaamse gevangenissen.
De nieuwe vorming Stress wordt proefgedraaid in de gevangenis van Leuven Hulp en Mechelen. Alle
vormingen ondergaan een kwaliteitscontrole in 2014 aan de hand van vernieuwde evaluatietechnieken.
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Cultuuraanbod per gevangenis: verslag 2013 en planning 2014

ANTWERPEN
Overleg
In 2013 werd, in overleg met alle betrokken partijen, de werkgroep cultuur hervormd. De contactpersoon
cultuur bracht Vormingplus Antwerpen, de beleidscoördinator en de organisatie ondersteuner drie maal
samen om een cultuurbeleid en bijhorend aanbod uit te werken. Voor de concrete organisatie van een
activiteit werd vervolgens een ad hoc projectgroep samengesteld. Deze manier van werken evalueerden we
positief en zetten we verder in 2014.
De contactpersoon cultuur nam in 2013 ook deel aan het maandelijks ‘overleg Vlaamse actoren’ van de
gevangenis en aan de stuurgroep van het behoeftenonderzoek in samenwerking met de VUB. De
contactpersoon cultuur werkte intensief mee aan het onderzoek via de afname van de enquêtes, de selectie
en analyse van de tabellen en het formuleren van conclusies en aanbevelingen voor cultuur. Het overleg
Vlaamse actoren werd vervangen door het beleidsteam, waaraan de collega sportfunctionaris deelneemt in
naam van De Rode Antraciet. Ook in 2014 vertegenwoordigt deze collega zowel cultuur als sport in dit
beleidsteam.
Netwerking
De contactpersoon cultuur en de werkgroep cultuur verkenden meerdere samenwerkingspartners, zoals
Creatief Schrijven, Urban Woorden, Kunstacademie Wilrijk, Antwerpen Boekenstad, de stadsbibliotheek
Permeke, Welzijnszorg, Otwee, leerkrachten van het CVO en het zorgteam van de gevangenis. Er bood
zich ook een vrijwilliger van The Reader Revolution aan voor het begeleiden van een leesgroep. Het bleek
onmogelijk om dit aanbod in 2013 nog te organiseren in de gevangenis van Antwerpen, we bekijken deze
mogelijkheid opnieuw voor april 2014, wanneer de overbevolking daalt (door de ingebruikname van de
gevangenis van Beveren). De vrijwilliger kan eventueel ook terecht in de gevangenis van Beveren.
Het cultuuraanbod in de gevangenis koppelen we zoveel als mogelijk aan de andere hulp- en
dienstverlening in de gevangenis. Zo werkte onderwijs en het zorgteam mee aan de gedichtenwedstrijden
en betrokken we de diensten justitieel welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg en Kind en Gezin in
het vormingsaanbod.
Cultuuraanbod
In de gevangenis van Antwerpen was ook in 2013 het sociaal akkoord van kracht. Dit betekende dat er
geen (culturele) groepsactiviteiten konden georganiseerd worden op de mannenafdeling, behalve de
cursussen van De Rode Antraciet. Daarom ging de werkgroep cultuur op zoek naar aanbod op afstand via
de gevangenisbibliotheek, waar 86% van de gedetineerden wekelijks naartoe gaat.
Naar aanleiding van gedichtendag 2013 organiseerde de werkgroep cultuur samen met de
gevangenisbibliotheekmedewerker, Urban Woorden en Creatief Schrijven een gedichtenwedstrijd. In
december organiseerden we een nieuwe wedstrijd, dit maal samen met de Permeke bibliotheek van de stad
Antwerpen en Stichting Lezen. De winnende gedichten verspreiden we via gedichtenkaartjes, in de
stadsbibliotheek en alle gevangenissen, in de week van de poëzie in 2014.
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Op de vrouwenafdeling organiseerde Vormingplus ook in 2013 zelfstandig een aanbod: ‘de Creactivisten’,
waarin vrijwilligers van Vormingplus crea workshops begeleiden bij diverse groepen vrouwen in
Antwerpen, waaronder ook een groep vrouwelijke gedetineerden. De Rode Antraciet bood daarnaast en
aanvullend een wekelijks tekenatelier aan voor geïnterneerde mannen en vrouwen, ook onder begeleiding
van een vrijwilliger. De contactpersoon cultuur faciliteerde de deelname van een geïnterneerde vrouw aan
Prison Art. De Rode Antraciet organiseerde zes persoonsgerichte vormingen in 2013: 2 maal ‘Leven op
cel’, 2 maal ‘Vader en moeder zijn’, ‘Kom op voor jezelf’ en ‘Agressietraining’.
In 2014 werkt de contactpersoon cultuur verder de afficheruimte mee uit en organiseert naar traditie een
schrijfwedstrijd in samenwerking met de gevangenisbibliotheek. Samen met Vormingplus bekijken we hoe
het project ‘Creactivisten’, dat wordt verdergezet op de vrouwenafdeling in 2014, kan uitbreiden onder
vorm van een wedstrijd naar de mannenafdeling in de gevangenis. De stadsdichter wordt gevraagd om een
gedicht te schrijven over de gevangenis dat daarna op de gevangenismuren (binnen en buiten) zal worden
aangebracht.
Voor de mannen- en vrouwenafdeling planden we volgende persoonsgerichte vormingen van De Rode
Antraciet in: ‘Leven op cel’, 2 maal ‘Vader en moeder zijn’, ‘Agressietraining’ en ‘Omgaan met lastige
situaties’. Voor de geïnterneerden programmeerden we de vorming ‘Kom op voor jezelf’.
De contactpersoon cultuur onderzoekt samen met de werkgroep cultuur de mogelijkheden voor de
gevangenis om deel te nemen aan het ENTER festival in april 2015.
Gezien de mogelijke daling van de bevolking met de opening van de gevangenis van Beveren, bekijken we
in april 2014 welke mogelijkheden dit schept voor een groepsaanbod sociaal cultureel werk in de
gevangenis op de mannenafdeling. Er worden enkele opties voorbereid: Lekker Samen Lezen en een
workshopreeks creatieve expressie.
Daarnaast verlengt De Rode Antraciet ook graag de inzet van onze vrijwilliger in 2014: een vrijwilligster
biedt wekelijks (behalve in de schoolvakanties) op woensdag tekenles aan voor vrouwelijke en mannelijke
geïnterneerden, in ondersteuning van het zorgteam.
BEVEREN
De Rode Antraciet stelde een contactpersoon cultuur adviserend aan voor de prospectie van een
cultuurbeleid en cultuuraanbod in de (nieuwe) gevangenis van Beveren.
Overleg
De contactpersoon werkte mee aan de opstart van het team Vlaamse gemeenschap in de gevangenis, dat
de naam TOEKAN kreeg: “voor een toekomst met kansen”. In 2014 zal de adviserende contactpersoon
cultuur deelnemen aan het beleidsteam van de gevangenis van Beveren.
Netwerking
De Rode Antraciet adviseert in 2014 de gevangenis en de beleidscoördinator in het uitbouwen van een
cultuuraanbod in de gevangenis. De adviserende contactpersoon cultuur maakt kennis met impactrijke
spelers in het culturele veld om en rond Beveren en initieert een denktafel met culturele partners uit de
regio, van de gemeente Beveren en de gevangenis om het cultuuraanbod vorm te geven. De
cultuurbeleidscoördinator, Cultuurcentrum Ter Vesten, de bibliotheek, Vormingplus Waas en Dender en
KVLV worden uitgenodigd om zich mee te engageren voor de gedetineerde burgers.
Cultuuraanbod
De Rode Antraciet neemt deel aan het testweekend op 1 maart en organiseert er een open tekenatelier
voor 15 deelnemers.
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Vormingplus Waas en Dender verkent in 2014 haar mogelijkheden om van bij de opstart van de
gevangenis in maart-april 2014 een minimaal educatief aanbod te voorzien. Hierbij wordt gedacht in de
richting van een filocafé (met na de zomer ook deelname van externe burgers) of de gespreksgroep
Babbelonië (idem na de zomer met deelname van externe burgers). De Rode Antraciet initieert in april
2014 samen met de gevangenisdirectie een geleide rondleiding en informatiesessie rond de mogelijkheden
voor de opstart van kookworkshops voor gedetineerden in de beroepskeuken onder begeleiding van
KVLV.
De Rode Antraciet stelt haar eigen aanbod in de mate van het mogelijke open voor de gevangenis van
Beveren. We verspreiden de placemats van Cell’s Kitchen onder de gevangenispersoneelsleden en
gedetineerden. We onderzoeken de mogelijkheden voor het aanbieden van ‘Lekker Samen Lezen’.
De vorming ‘Vader zijn’ met aansluitend het aanbod van de voorleesverhalen organiseren we in de
gevangenis (op voorwaarde dat de gevangenis deze vorming kan betalen).
BRUGGE
Overleg
De contactpersoon cultuur van De Rode Antraciet zat in 2013 de werkgroep sociaal cultureel werk in de
gevangenis voor. Deze werkgroep werkt het cultuurbeleid en daarop aansluitend aanbod uit en gaf in 2013
input voor het actieplan 2014-2015. In kader van het project “Women on Stage” was er regelmatig overleg
met Vormingplus Brugge. Dit is belangrijk omdat op deze manier deze organisatie meer op een structurele
manier wordt betrokken binnen de culturele werking van de gevangenis Brugge. De werkgroep sociaal
cultureel werk zal ook in 2014 op deze manier functioneren.
Voor de concrete planning van het cultuuraanbod is de contactpersoon cultuur lid van het VOS-overleg.
Afhankelijk van de eigen planning sluit de contactpersoon cultuur aan op dit overleg. De contactpersoon
cultuur nam ook deel aan een 2-daagse van het VOS-overleg in juni. Op deze 2 visiedagen dachten we na
over die doelstellingen die op lange termijn belangrijk zijn voor een kwalitatief groepsaanbod binnen de
gevangenis. Dit materiaal werd meegenomen naar het beleidsteam. In 2014 zal dit VOS overleg overgaan
in het coördinatieteam.
Het overleg Vlaamse actoren werd vervangen door het beleidsteam, waaraan een collega cursusbegeleider
deelneemt in naam van De Rode Antraciet. Ook in 2014 zal een collega zowel cultuur als sport
vertegenwoordigen in dit beleidsteam.
Netwerking
In het najaar van 2013 overlegden we regelmatig met CAW West-Vlaanderen – JWW om samen een
subsidiedossier voor te bereiden binnen het participatiedecreet. Binnen deze samenwerking willen we
graag een cultureel project op poten zetten rond de eerste Wereldoorlog in de West-Vlaamse
gevangenissen.
Via de contacten in Ieper met het muziekcentrum 4AD werd ook vanuit Brugge contact opgenomen met
dit muziekcentrum. Na enkele overlegmomenten spraken we een samenwerking af om in het voorjaar
2014 een muzikaal project op te zetten in de gevangenis van Brugge, onder de noemer ‘Freedom through
music’.
Het contact met het muziekcentrum 4AD is een mooi voorbeeld hoe een provinciaal netwerk resultaat
kan opleveren voor meer dan 1 lokale gevangenis. Vanuit de goede samenwerking in Ieper waren de
mensen van de 4AD ook bereid om iets op te starten in Brugge. Daarnaast maken zij ook deel uit van een
Europees Project waardoor ook onrechtstreeks deze middelen kunnen ingezet worden voor dergelijke
projecten.
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Binnen de gevangenis participeerde De Rode Antraciet ook aan 2 initiatieven om onze werking bekend te
maken. Op 25 april gaven we uitleg aan het personeel over onze werking tijdens ‘de lunch voor personeel’,
georganiseerd door het VOS-overleg. Op 6 oktober organiseerden we ook een De Rode Antraciet-stand
tijdens de rondleidingen van externen in het kader van de Openbedrijvendag.
De contactpersoon cultuur faciliteerde de medewerking van individuele gedetineerde kunstenaars aan de
kunsttentoonstelling Ongezien.
In 2014 bouwt de contactpersoon cultuur het netwerk voor het project Frontière verder uit.
Cultuuraanbod
Het hoogtepunt in 2013 was het muzikaal project “Women On Stage”
op de vrouwenafdeling in samenwerking met Vormingplus Brugge.
Gedurende 12 sessies werkte deze groep rond muziek en liederen. Op
30 juni gaven ze een heel mooie en intieme voorstelling voor een
gemengd publiek van 100 personen. Dit project was heel waardevol en
interessant op diverse vlakken. Het was het eerste sociaal-artistieke
project sinds lange tijd in de gevangenis van Brugge. Voorgaande
projecten werden vaak afgelast omdat er te weinig draagvlak was bij het
personeel. Door de kleinschalige aanpak en de sterke nadruk op de samenwerking met personeel is alles
zeer positief verlopen. Vanuit diverse hoeken (personeel, directie, partners) kwam veel lovende kritiek.
Het werken met een gemengde groep ( gedetineerden én gewone burgers) was het meest uitdagende. Het
vraagt enorm veel voorbereidingstijd en procesbegeleiding tijdens de werkmomenten. Het resultaat is
echter heel mooi! Het brengt een ongelooflijke inhoudelijke dynamiek op gang en beïnvloedt positief de
beeldvorming over elkaar op een heel informele manier. Tenslotte was ook de samenwerking met de
lokale culturele partner essentieel. Door deze goede samenwerking en het enthousiasme binnen het
project biedt het op lange termijn ook weer nieuwe mogelijkheden om samen iets te doen binnen de
gevangenis.
Brugge nam voor de eerste keer deel aan het gezamenlijk initiatief Buiten Beeld. Het gevangenispersoneel
met partner werd getrakteerd op een gratis vertoning van de winnende film met receptie in april 2013.
De Rode Antraciet organiseerde drie persoonsgerichte vormingen: ‘Vader zijn’, ‘Moeder zijn’ en
‘Agressietraining’.
Brugge kan in 2014 beroep doen op het aanbod van de voorleesverhalen. Brugge tekende ook in op een
reeks activiteiten uit het eigen aanbod van De Rode Antraciet. De gevangenis zal deelnemen aan het
filmfestival Buiten Beeld met vertoning van de verkozen film aan het gevangenispersoneel met partner in
een filmzaal in stad Brugge. Verder werden ook het aanbod rond de verkiezingen, de workshop
‘Tederheid en andere beloften’ en creatieve expressieworkshops ingepland. Het aanbod ‘Een geslaagde
terugkeer naar de samenleving’ werd door te veel gevangenissen aangevraagd en kon daarom voor Brugge
dit keer niet worden ingepland.
Brugge vroeg voor 2014 een vorming ‘Agressietraining’ aan. Deze aanvraag werd goedgekeurd en
ingepland.
Daarnaast engageert De Rode Antraciet zich voor het project op vraag ‘Eerste wereldoorlog - Frontière’,
een samenwerking met CAW Brugge en Vormingplus Brugge waarvoor 20.000 euro participatiemiddelen
werden goedgekeurd, en het project op vraag ‘Freedom through music’.
BRUSSEL
Het sociaal cultureel werk in de Brusselse gevangenissen staat nog in de kinderschoenen. 2013 gebruikten
we voornamelijk om de specifieke context van de Brusselse gevangenissen te leren kennen. Het was niet
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evident om in te schatten wat de mogelijkheden zijn op vlak van cultuur in de Brusselse gevangenissen.
We werken systematisch aan de uitbouw van een cultureel aanbod op maat van de Brusselse
gevangenissen. De komende jaren willen we jaarlijks een sociaal artistiek of sociaal cultureel project in
minstens één van de Brusselse gevangenissen. Daarnaast zal de focus voornamelijk liggen op de uitbouw
van een netwerk van lokale Brusselse organisaties of instellingen waarmee een zinvolle samenwerking
mogelijk is.
Sinds 2012 biedt De Rode Antraciet ook persoonsgerichte vormingen aan in Vorst en Sint Gillis, deze
verlopen goed.
Overleg
In Brussel is er op dit moment geen werkgroep cultuur. Overleg gebeurt voornamelijk met de
beleidscoördinator en de organisatie ondersteuner. Voor De Rode Antraciet zit de sportfunctionaris in het
beleidsteam van Brussel. De contactpersoon cultuur stelde de domein specifieke doelstellingen voor
cultuur op.
Netwerking
De contactpersoon cultuur faciliteerde de medewerking van individuele gedetineerde kunstenaars aan de
kunsttentoonstelling Ongezien.
De contactpersoon cultuur organiseerde ook heel wat overleg in functie van mogelijke activiteiten:





Maks vzw: overleg in functie van het aanbod “Digital Story Telling” in Sint-Gillis;
Ilse Wijnen: overleg in functie van een creatief aanbod in Berkendael;
Pianofabriek: overleg in functie van samenwerking in verschillende projecten, o.a. Zinneke en een
regelmatige bijdrage in het krantje van de Pianofabriek ‘Fabriekslawaai’;
Kennismaking met de cultuurbeleidscoördinator van de gemeente Sint-Gillis.

Cultuuraanbod
In het voorjaar organiseerde De Rode Antraciet in samenwerking met ‘Dames Draaien’ een
filmvoorstelling en een workshop film maken in de gevangenis van Berkendael.
Een eerste culturele activiteit in de gevangenis van Sint-Gillis organiseerden we in het voorjaar van 2013.
Het ging om een éénmalig creatief atelier onder begeleiding van kunstenaar Cathérine Van Assche. Zij
begeleidt ook creatieve ateliers in de Pianofabriek. Dit atelier was dan ook een eerste resultaat van de
samenwerking met de Pianofabriek. Er werd gewerkt met wegwerpmateriaal (houten fruitkistjes).
Gedetineerden gingen aan de slag om met het hout een eigen creatie te maken.
Het was niet evident om deze workshop te organiseren maar ze werd door alle betrokkenen positief
geëvalueerd en lag dan ook aan de basis van de samenwerking rond de Zinnekeparade in 2014.
Na een eerste positieve ervaring met een culturele activiteit in de gevangenis van Sint-Gillis werd de idee
opgevat om in het kader van het Prison Art Project workshops Digital Story Telling te organiseren.
Hiervoor werd samengewerkt met Kureghemnet - Maks vzw, een vzw die gespecialiseerd is in digitale
geletterdheid en gelegen is in Kuregem.
Drie verhalen van gedetineerden werden uiteindelijk getoond op de tentoonstelling ‘Ongezien’. Ook deze
samenwerking evalueerden we positief, we hopen op een vervolg de komende jaren.
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In 2013 bereidden we het sociaal artistieke project ‘Zinneke’ voor. Dit project zal plaatsvinden in de
gevangenis van Sint-Gillis in 2014. We planden ook twee vormingen in voor de gevangenis van Sint Gillis:
‘Vader zijn’ en ‘Agressietraining’.
De gevangenis van Vorst vroeg slechts 1 cursus aan, die we dan ook inplanden: ‘Omgaan met lastige
situaties’. Meer activiteiten zijn momenteel niet mogelijk in deze gevangenis (wegens vooral de
overbevolking).
De vrouwengevangenis van Berkendael vroeg geen vormingen aan voor 2014, wel twee sociaal culturele
activiteiten. We engageren ons om zowel de voorleesverhalen als het filmfestival Buiten Beeld te initiëren
in Berkendael in 2014. De contactpersoon cultuur zal samen met de nieuwe organisatie ondersteuner van
de Brusselse gevangenissen de activiteiten van Buiten Beeld begeleiden, ook bij wijze van kennismaking
met elkaar en de gevangenis.
DENDERMONDE
Overleg
In Dendermonde is er een viertal keren per jaar een
‘bilateraal overleg’ tussen de contactpersoon van De
Rode Antraciet en de beleidscoördinator en de
organisatie ondersteuner en komt de werkgroep
Bibliotheken vier maal per jaar samen. Deze
werkgroep bereidde de ‘opening’ voor van de
bibliotheek op 26 februari en het ‘Lekker Lezen’aanbod. Op dit moment is er een grote veelheid aan
werkgroepen en overlegmomenten: het beleidsteam
zal een en ander uitklaren om te komen tot een
heldere overlegstructuur. In het kader van de
activiteiten van het beleidsteam zal in 2014 onderzocht worden hoe we kunnen toewerken naar een
‘gedeeld cultuurbeleidsplan’. Het onderzoeksrapport van de gevangenis van Antwerpen wordt in
Dendermonde onderzocht op mogelijke vertalingen naar de eigen context.
Netwerking
De Rode Antraciet onderhield contacten met Vormingplus Waas en Dender, stad Dendermonde en leidde
een vrijwilliger van de Rode Antraciet op in de gevangenis. Via Parol! legden we contacten met
kunstenaars, schrijvers, de stedelijke Academie voor Beeldende kunst van Dendermonde en de Haikuwerkgroep in Vlaanderen.
De contactpersoon cultuur faciliteerde de medewerking van individuele gedetineerde kunstenaars aan de
kunsttentoonstelling Ongezien.
Cultuuraanbod
In 2013 vierden we de 150ste verjaardag van de gevangenis in Dendermonde: een aantal feestelijkheden
(o.m. het concert van de Filharmonie) vonden plaats in dit kader. Er werd een reeks creatieve workshops
op poten gezet in het kader van Prison Art. Op 27 februari 2013 opende de Dendermondse
gevangenisbibliotheek officieel. Het aanbod ‘Lekker Lezen’ werd n.a.v. deze gebeurtenis gelanceerd.
Verder initieerde De Rode Antraciet ook het filmfestival Buiten Beeld. Op 31 mei 2013 trad de
Filharmonie op met een klassiek concert van voornamelijk filmmuziek.
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Dendermonde is één van de vier gevangenissen waar het Europees project Parol! aanwezig is. De Rode
Antraciet continueerde in 2013 ook het project ‘Goeiemorgen Poëzie’, oorspronkelijk een Parol!-project.
De Rode Antraciet organiseerde de cursussen ‘Relaties’ en ‘Agressietraining’. Parol! nam als project een
dominante plaats in het cultuuraanbod in 2013. Dit zal ook zo zijn in 2014.
De vorming ‘Vader zijn’ bieden we aan in combinatie met het aanbod van de voorleesverhalen in de
gevangenis. Daarnaast tekende men ook in op het eigen aanbod van De Rode Antraciet. Zo zal in de
gevangenis het aanbod rond de verkiezingen, ‘Een geslaagde terugkeer naar de samenleving’, ‘Lekker
Samen Lezen’ en een reeks workshops creatieve expressie in het kader van Parol! worden georganiseerd in
2014.
De Rode Antraciet engageert zich ook om de, in het kader van Parol! opgestarte, activiteiten verder te
verduurzamen met inzet van een vrijwilliger. Concreet gaat het om het succesvolle aanbod ‘Poëzie op de
wandeling’.
GENT
Overleg
De contactpersoon cultuur neemt deel aan het beleidsteam van Gent.
De contactpersoon cultuur sluit (indien mogelijk) aan op het CORT-overleg. Dit overleg bespreekt de
planning van de hulp- en dienstverlening binnen de gevangenis Gent. Volgende partners zijn aanwezig:
beleidscoördinator, organisatie ondersteuner, onderwijsverantwoordelijke, sportfunctionaris, penitentiair
beambte culturele dienst en de coördinator OBRA. Het CORT besprak de projectvoorstellen en de
planning van het cultuurwerkjaar 2014.
Rond het project diversiteit binnen de Gentse gevangenis gingen enkele overlegmomenten door. Deze
leverden tot nu toe weinig concrete resultaten op omdat de precieze doelstelling van het project wat vaag
blijft. In 2014 worden er verdere stappen ondernomen om dit project concreter te maken.
Netwerking
In navolging van het sociaal artistiek project ‘Een nieuwe wandeling’ werd samen met Caroline Petrick
(die het vorige project mee begeleidde) een nieuw concept ontwikkeld om drama te gebruiken als
methodiek binnen de gevangenis van Gent. We overlegden intens om een dossier samen te stellen om
drama een vaste plaats te geven binnen Gent en op lange termijn in nog een 2-tal andere gevangenissen.
Het projectdossier werd ingediend bij het participatiedecreet als 3-jarig project. Bedoeling van het project
is om een drama-atelier in te richten in minimum 3 gevangenissen en te onderzoeken op welke manier
drama kan geïntegreerd worden binnen de hulp- en dienstverlening in de Vlaamse gevangenissen. De
Rode Antraciet investeerde in de uitbouw van een netwerk rond theater in gevangenissen en bundelde
haar expertise.
De contactpersoon cultuur faciliteerde de medewerking van individuele gedetineerde kunstenaars aan de
kunsttentoonstelling Ongezien.
Op 18/10 nam De Rode Antraciet deel aan de dag van de hulp- en dienstverlening van de gevangenis
Gent. Op deze manier kwam de contactpersoon cultuur van De Rode Antraciet in contact met diverse
personen en organisaties van de hulp- en dienstverlening binnen de Gentse gevangenis.
Cultuuraanbod
Gent programmeerde een film uit het aanbod Buiten Beeld: ‘The Bang Bang Club’, inclusief nabespreking.
Daarnaast troffen we ook voorbereidingen om de documentaire te tonen van de bokser Junior Bauwens,
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in aanwezigheid van de bokser zelf en de regisseuse van de film. Door een dubbele boeking kon deze
avond echter niet doorgaan en wordt verschoven naar het voorjaar 2014.
De Rode Antraciet organiseerde de vormingen ‘Leven op cel’, ‘Omgaan met lastige situaties’, ‘Ik kom pas
vrij’ en ‘Ouders als onderzoekers’.
In de gevangenis van Gent organiseert De Rode Antraciet in 2014 het eigen aanbod rond de verkiezingen,
een reeks creatieve expressieworkshops in het kader van Prison Art, een concert van de Koninklijke
Filharmonie en het filmfestival Buiten Beeld.
Er werden drie van de vier gevraagde vormingen ingepland: ‘Hoe kijk ik naar mijn straf’, aangevuld met
een herstelgerichte film, ‘Omgaan met lastige situaties’ en de afronding en consolidering van het project
‘Ouders als onderzoekers’. Ook het aanbod van de voorleesverhalen staat gepland.
Het uitgewerkte traject rond de opstart van drama ateliers in 2014 werd helaas niet goedgekeurd als
participatieproject door het Participatiefonds. De Rode Antraciet blijft sterk geloven in dit concept en gaat
in 2014 samen met de gevangenis en diverse partners op zoek naar andere mogelijkheden om een
structureel aanbod uit te bouwen dat gebruikt maakt van theater- en dramatechnieken.
HASSELT
Overleg
De werkgroep cultuur volgt het gehele aanbod van culturele activiteiten op. De contactpersoon cultuur
maakt actief deel uit van deze vergadering. Samen met de beleidscoördinator, die de voorzitter is van de
werkgroep, bepaalt ze de agenda van het overleg. Andere leden van deze werkgroep zijn de organisatie
ondersteuner, een trajectbegeleider van JWW Limburg, een lid van de PSD, een medewerker van
Vormingplus Limburg en de vormingsagent. De contactpersoon cultuur is ook een vast lid van de
werkgroep bibliotheek. Vier keer per jaar wordt de contactpersoon cultuur ook uitgenodigd voor het
praktijkoverleg.
De contactpersoon cultuur maakt ook deel uit van het beleidsteam en het coördinatieteam van de
gevangenis Hasselt. Alle Vlaamse partners maakten in 2012 en het voorjaar van 2013 een gezamenlijke
missie en visie op. Deze overlegstructuren blijven bestaan in 2014.
Netwerking
In 2013 onderhielden we vooral het bestaande netwerk. We nodigden de bestaande partners uit om deel te
nemen aan een denktank cultuur. Op deze denktank dachten we na over cultuur voor gedetineerden en
wat dit kan betekenen. Ook de provincie Limburg werd hierop uitgenodigd. Na afloop van deze denktank
nodigde de partner Muziekodroom vzw de Rode Antraciet uit om de organisatie en de werking voor
stellen op de Culture Club, het overleg van alle Hasseltse cultuurhuizen. Het overleg kon uiteindelijk niet
doorgaan omdat de inhoud van deze vergadering wijzigde. Dit wordt opnieuw ingepland in 2014.
De partners die deelnamen aan de denktank waren: Raf Coenen, artistiek directeur van Muziekodroom
vzw, Wouter Elen, inhoudelijk coördinator van Villa Basta vzw, Ina Arts en Ellen Feyen, medewerksters
van Vormingplus Limburg, Klaar Fransen, diensthoofd cultuur van provincie Limburg, Gert Vanherk,
beleidscoördinator van de gevangenis Hasselt, de cultuurfunctionaris en sociaal-cultureel werker van De
Rode Antraciet. Verontschuldigd was Peter Heyndrickx, cultuurbeleidscoördinator van stad Hasselt.
In het kader van het innovatieve project ‘Fotokunst’, een fotografieproject met langgestrafte
gedetineerden en hun naasten, netwerkten we met CIAP. CIAP is een letterwoord voor ‘vereniging voor
Culturele Informatie en Actueel Prentenkabinet’. CIAP is een vereniging die het bredere publiek wil laten
kennismaken met actuele kunst. Ze sensibiliseren en informeren door middel van tentoonstellingen,
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rondleidingen, lezingen, publicaties en media. Verder streeft deze organisatie er ook naar de
kunstproductie te stimuleren en kunstenaars te ondersteunen door middel van tentoonstellingsprojecten
en publicaties.
De contactpersoon cultuur faciliteerde de medewerking van individuele gedetineerde kunstenaars aan de
kunsttentoonstelling Ongezien.
Cultuuraanbod
De Rode Antraciet organiseerde in 2013 de vormingen ‘Kom op voor jezelf’ en ‘Omgaan met lastige
situaties’. De Rode Antraciet initieerde in 2013 het aanbod Buiten Beeld, met filmvoorstelling en receptie
voor het gevangenispersoneel en partners in Koersel, kookworkshops op de vrouwenafdeling, een
eindejaarsprogramma, twee comedyavonden en het fotografieproject Fotokunst onder begeleiding van
fotograaf Lieven Nollet.
Het fotoproject startte op in februari en eindigde in september 2013. Het project was een samenwerking
van De Rode Antraciet, gevangenis Hasselt, Lieven Nollet en Justitieel Welzijnswerk Limburg. Het project
werd gefinancierd met middelen van het steunfonds van de gevangenis Hasselt. De sociaal cultureel
werker was de coördinator van dit project, eindverantwoordelijke en mede-procesbegeleider.
Via het project werden de gedetineerden positief aangesproken op hun kunnen en werden ze uitgenodigd
om hun eigen verhaal op een creatieve manier te vertellen. Het project beoogde de banden te versterken
en de gedetineerden de kans te geven hun leefwereld in de gevangenis via beeldmateriaal te tonen. Voor
de werving van deelnemers aan dit project heeft de sociaal cultureel werker actief samengewerkt met
enkele penitentiair beambten die verantwoordelijk zijn voor langgestrafte gedetineerden in Hasselt. Deze
beambten hebben de deelnemers persoonlijk aangesproken en aangeworven. Dit heeft zeker bijgedragen
tot het succesvolle aantal deelnemers dat het project beëindigde.
In 2013 ging ook de 7e editie van het PLAY festival door in de gevangenis van Hasselt. Het project was
een samenwerking tussen De Rode Antraciet, Muziekodroom, de gevangenis van Hasselt en Justitieel
Welzijnswerk Limburg.
Op 1 december 2013 ging de voorstelling INSIDE van Compagnie Mosterd Met Zaad twee maal door in
de Hasseltse gevangenis. Het was voor vele aanwezigen een confronterende ervaring waarin ze hun
huidige leefsituatie met bijhorende emoties herkenden. Deze vertoning kaderde in een try-out van de
cultuurfunctionaris van de regio Noorderkempen om de theaterproductie in samenwerking met
Cultuurcentrum De Warande in 2014 en 2015 te programmeren in meerdere gevangenissen, als theater op
locatie.
Op 1 na, konden we alle vormingsvragen vanuit Hasselt inplannen: ‘Ouderschap na detentie’ (mannen) en
‘Leven op cel’ (mannen). We verkennen graag met de gevangenis welk vormingsaanbod interessant kan
zijn op de vrouwenafdeling in 2014 om de verantwoordelijkheidszin en groepsdynamiek op die afdeling te
versterken. Ook de voorleesverhalen bieden we in 2014 aan.
Hasselt tekende in op het eigen aanbod van De Rode Antraciet. We organiseren het filmfestival Buiten
Beeld, Samen Lekker Lezen, een reeks workshops creatieve expressie en het aanbod Verkiezingen.
De Rode Antraciet ontwikkelde in 2013 (met uitvoering in 2014), in samenspraak met de gevangenis, twee
nieuwe projecten op vraag voor de gedetineerden van Hasselt. Het project Familie in samenspel met CAW
Limburg en het project leesbevordering in samenspel met de gevangenisbibliotheek. Het festival Play is
ondertussen een vaste waarde in de gevangenis en wordt ook dit jaar mee geïnitieerd door De Rode
Antraciet.
Daarnaast blijft de inzet van de cultuurfunctionaris in deze regio gelden in 2014.
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HOOGSTRATEN
Overleg
De werkgroep cultuur staat in voor de uitbouw en evaluatie van het aanbod cultuur met ad hoc de
werking van de bibliotheek. De collega sportfunctionaris van de Rode Antraciet neemt deel aan het
beleidsteam van Hoogstraten.
Netwerking
In het kader van het Prison Art Project ‘Ongezien’ werkten we samen met Graffiti vzw. Graffiti
begeleidde de workshops graffiti. Binnen het project Cell’s Kitchen legden we contacten met een aantal
bekende koks en met Hoogstraten als stad van de smaak in 2013 en 2014. In het kader van concrete
activiteiten overlegden we met lokale aanbodverstrekkers en Vormingplus Kempen. Voor Parol! ging De
Rode Antraciet op zoek naar nieuwe aanbodverstrekkers woord en beeld. De begeleiding van Buiten
Beeld door de vrijwilligers van CAW De Kempen werd verzelfstandigd.
De contactpersoon cultuur faciliteerde de medewerking van individuele gedetineerde kunstenaars aan de
kunsttentoonstelling Ongezien.
Cultuuraanbod
De Rode Antraciet initieerde in 2013 het eigen aanbod Buiten Beeld, een reeks creatieve workshops in het
kader van Prison Art en Stand Up Comedy. In 2013 initieerde De Rode Antraciet ook het project op
vraag Cell’s Kitchen, dat uitgroeide tot een gevangenis overstijgend project.
De Rode Antraciet organiseerde de vormingen ‘Omgaan met lastige situaties’ (2x) en ‘Vader zijn’ met
aansluitend het aanbod van de voorleesverhalen en ‘Relaties’.
Het project Artbox binnen Parol! bereidden we voor in samenwerking met Creatief Schrijven en twee
beeldende kunstenaars uit de regio en voeren we uit in 2014.
De Rode Antraciet zet in op een verkenning van de mogelijkheden om vanuit het Europese project Parol!
een structureel aanbod te realiseren in de gevangenis van Hoogstraten. Daarnaast bieden we ook onze
ervaringen en advies aan voor de uitbouw van een tentoonstelling.
In het kader van ‘de stad van de smaak 2014’, zet De Rode Antraciet
en de werkgroep cultuur van de gevangenis in op de verspreiding van
de placemats met gerechten uit het project Cell’s Kitchen in de stad.
De gevangenis vult haar cultuuraanbod vanuit De Rode Antraciet nog
aan met twee vormingen ‘Omgaan met lastige situaties’ en ‘Vader zijn’
met aansluitend de voorleesverhalen en het filmfestival Buiten Beeld.
In 2014 zal de cultuurraad van Hoogstraten een bijeenkomst houden in de gevangenis van Hoogstraten
met het oog op meer aandacht voor de doelgroep.
Daarnaast blijft er in de regio een inzet in 2014 van een cultuurfunctionaris.
IEPER
Wegens grondige verbouwingen in de gevangenis konden we in 2013 slechts een beperkt aanbod
organiseren. Dit geldt ook voor 2014.
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Overleg
De contactpersoon cultuur neemt deel aan het overleg ACT!E en was nauw betrokken bij de planning van
het zomeraanbod waarin het project ‘Cultuur aan zet’, geïnitieerd door De Rode Antraciet, plaatsvond.
De collega sportfunctionaris nam deel aan het beleidsteam van Ieper. Deze afspraken blijven gelden in
2014.
Netwerking
In 2013 planden we enkele overlegmomenten in met de Academie Menen. De afdeling fotografie wil graag
een project opzetten waarbij studenten en deelnemende gedetineerden een artistieke interactie opzetten
rond vrijheid. Bedoeling is dat gedetineerden een verhaal schrijven over een specifieke plaats buiten de
gevangenis die voor hen sterk gelinkt is aan vrijheid. Deze verhalen worden dan per brief naar de
studenten verstuurd. Zij maken op hun beurt een fotografisch werk van deze verhalen. Met de resultaten
organiseren we een ontmoetingsmoment tussen de gedetineerden en de fotografen en zetten we een
tentoonstelling op.
In het kader van het project ‘Cultuur aan zet’ overlegden we regelmatig met het muziekcentrum 4AD. Met
hun Europese middelen willen ze graag samen met De Rode Antraciet een muzikaal project opzetten.
Tijdens deze overlegvergaderingen werkten we het concept uit.
De verbouwingen zorgen voor beperkte mogelijkheden. Om die reden investeren we momenteel niet in
een uitbreiding van het lokale culturele netwerk. Het heeft immers weinig zin om contacten te leggen
zolang er geen nieuwe initiatieven mogelijk zijn. Het bestaande netwerk, onder andere met het
cultuurcentrum van Ieper, bleef wel onderhouden.
De contactpersoon cultuur faciliteerde de medewerking van individuele gedetineerde kunstenaars aan de
kunsttentoonstelling Ongezien.
Cultuuraanbod
Tijdens de zomermaanden werd 1 cultureel project opgezet onder de noemer ‘Cultuur aan zet’. Het
project bestond uit twee artistieke trajecten die samen kwamen in een toonmoment binnen de gevangenis.
Binnen het creatief project werd, in samenwerking met kunstenaar Kris Vandenberghe, beeldend gewerkt
met houtafval. In juli ging een groep gedetineerden aan de slag met hout, nagels, vijzen, … en maakte zo 6
houten sculpturen. Voor het muzikale luik gingen we in zee met de mensen van muziekcentrum 4AD. Zij
nodigden een Franse hiphopband uit om een week in de gevangenis te werken met gedetineerden rond
muziek. We werkten een concept uit en maakten alle nodige praktische afspraken. Op het laatste moment
is echter het traject stopgezet omdat we toch niet over de nodige infrastructuur konden beschikken.
Uiteindelijk zocht de contactpersoon cultuur een alternatief en konden 2 workshops percussie aangeboden
worden. Ondanks deze serieuze inperking van het voorziene aanbod was het toonmoment wel een succes.
De houten sculpturen stelden we tentoon en 4AD liet de Franse hiphopband UNNO toch optreden.
Enkele gedetineerden speelden als voorprogramma samen met de percussie-begeleider. Hoe kleinschalig
dit optreden ook was, het was de eerste keer in de gevangenis Ieper dat gedetineerden ook actief
betrokken werden bij een cultureel project, door zelf op te treden voor medegedetineerden en personeel.
Hierop kwamen veel positieve reacties van gedetineerden en personeel.
Aanvullend organiseerde De Rode Antraciet de vorming ‘Omgaan met lastige situaties’ en workshops
creatieve expressie in het kader van Prison Art.
Het project Eerste wereldoorlog – Frontière zetten we in 2014 in de steigers. Twee luiken van dit project
zullen doorgaan in de gevangenis van Ieper. Ook het fotoproject op vraag loopt in 2014.
In de gevangenis van Ieper initieert De Rode Antraciet in 2014 aanvullend het aanbod van de
voorleesverhalen en een reeks creatieve expressie workshops.
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LEUVEN CENTRAAL
In Leuven Centraal bestaat geen traditie van een sociaal
cultureel aanbod in samenwerking met De Rode
Antraciet. Wel doet de gevangenis reeds jaren beroep op
ons vormingsaanbod en sinds 2012 huist ook het
artistiek mediaproject Jail TV in de gevangenis. Leuven
Centraal heeft een lange traditie van een rijk cultureel
aanbod dat justitie organiseert. In 2013 zochten we
voornamelijk naar mogelijkheden voor vernieuwende
culturele samenwerkingen, aangezien het bestaande
aanbod vanuit justitie verouderd is. We kozen om in
eerste instantie te werken met de gedetineerden in
Vleugel B. Dit zijn gedetineerden die veroordeeld werden voor kortere straffen (maximum 3 jaar) en die
geen recht hebben op een wettelijk verblijf in België en dus na hun straf ofwel het land worden uitgezet
ofwel een bevel krijgen om het grondgebied te verlaten. Voor deze groep gedetineerden is een
cultuuraanbod onbestaande, daarom focusten we vooral op deze groep.
Voor De Rode Antraciet neemt de sportfunctionaris deel aan het beleidsteam van Leuven Centraal.
Netwerking
Gezien de beperkte aanwezigheid van een cultuuraanbod vanuit de Vlaamse gemeenschap, was het
belangrijk om de gevangenis en haar behoeften in eerste instantie beter te leren kennen. De
contactpersoon cultuur investeerde voldoende tijd om de gevangeniscontext te verkennen en in gesprek te
gaan met diverse interne actoren over het bestaande cultuuraanbod. De contactpersoon cultuur
investeerde ook in een extern netwerk: de verkenning van de cultuurraad Leuven en een kennismaking
met de schepen van Cultuur en de cultuurbeleidscoördinator, mede in functie van de voorbereidingen van
Prison Art, waaraan ook vele gedetineerden uit Leuven Centraal deelnamen. Daarnaast legden we ook
contact met Het Depot en Museum M in het kader van Prison Art en het project Ravage en onderhielden
we de band met Vormingplus Oost-Brabant.
De contactpersoon cultuur faciliteerde de medewerking van individuele gedetineerde kunstenaars aan de
kunsttentoonstelling Ongezien.
Cultuuraanbod
In 2013 organiseerden we een workshopreeks Slam-poetry voor de gedetineerden in Vleugel B: gedurende
4 sessies werkten gedetineerden aan Slam-poetry teksten.
Voor het zevende jaar op rij vond Kaffee Detinee plaats, dit jaar ook in de gevangenis van Leuven
Centraal; een samenwerking met Vormingplus Oost-Brabant, de twee Leuvense gevangenissen en de KU
Leuven. Dertig burgers kregen de kans om een traject af te leggen en op deze manier de wereld achter de
gevangenismuren te leren kennen. Kaffee Detinee startte met een stadswandeling in Mechelen met als
thema ‘straf en strafuitvoering door de eeuwen heen’, daarna kreeg de groep een rondleiding in de
Hulpgevangenis van Leuven en de Centrale gevangenis. Deze rondleidingen werden telkens gevolgd door
een gesprek met een aantal gedetineerden en personeelsleden van de gevangenis. Kaffee Detinee
organiseren we opnieuw in 2014.
De Rode Antraciet organiseerde de vorming ‘Agressietraining’.
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In 2013 bereidden we ook het sociaal artistieke project ‘Ravage’ voor, een project naar aanleiding van de
herdenking van de Eerste Wereldoorlog, in samenwerking met Museum M en Vormingplus Oost-Brabant.
Dit project zal plaatsvinden in de Hulpgevangenis en de gevangenis van Leuven Centraal in 2014.
In 2013 organiseerde De Rode Antraciet de wekelijkse redactieraden van
Jail TV met middelen van het Impulsfonds voor Migrantenbeleid, in
samenwerking met de gevangenis, CAW Leuven en Thomas More
hogeschool Mechelen. De Rode Antraciet start een zoektocht om het
project Jail TV te verduurzamen in de gevangenis als een haalbaar
structureel aanbod.
De Rode Antraciet organiseert de vorming ‘Vader zijn’, met aansluitend de
voorleesverhalen.
LEUVEN HULP
De Hulpgevangenis van Leuven heeft een sterke traditie als het gaat over de organisatie van culturele
projecten of activiteiten. De veranderingen in de werking van de sociaal cultureel werkers van De Rode
Antraciet zijn sterk voelbaar in de Hulpgevangenis. De aanwezigheid van de contactpersoon cultuur in
Leuven Hulp schroefden we terug om een aanwezigheid in alle Vlaamse gevangenissen te kunnen
garanderen. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor het culturele aanbod, al blijft de aanwezigheid van
sociaal cultureel werk erg groot.
Overleg
De contactpersoon cultuur neemt deel aan de werkgroep ‘activiteiten’ en de werkgroep ‘Archipel’ in
functie van de planning en organisatie van het cultuuraanbod. Voor De Rode Antraciet zetelt de
contactpersoon cultuur in het beleidsteam van de Hulpgevangenis.
Netwerking
De contactpersoon netwerkte in functie van de twee Leuvense gevangenissen (zie netwerking Leuven
Centraal).
De contactpersoon cultuur faciliteerde de medewerking van individuele gedetineerde kunstenaars aan de
kunsttentoonstelling Ongezien.
Cultuuraanbod
De Rode Antraciet initieerde de zevende editie van Kaffee Detinee en Kaffee Detinee Ciné, en
organiseerde in het kader van Prison Art creatieve workshops.
In samenwerking met Museum M, Vormingplus Oost-Brabant en kunstenaar Hans Geyens organiseerden
we er onder het thema ‘Ravage’ workshops graffiti. Gedetineerden en buurtbewoners van de gevangenis
kregen de kans om hun interpretatie van Ravage op doek te zetten. De resultaten waren te zien in de straat
van het Museum en aan de buitenmuur van de gevangenis.
Na 15 jaar Marktrock binnen de muren werd er in 2013 gekozen om ‘M-idzomer Breekt Uit’ te
organiseren. M-idzomer is een organisatie van Museum M in samenwerking met 30CC en Het Depot. Zij
zorgden voor een boeiende en uitdagende mix van performances: van moderne dans tot een optreden van
een DJ. Daarnaast organiseerden we ook enkele workshops DJ. Hier leerden de gedetineerden eerst de
kneepjes van het vak om daarna samen met een echte DJ op het M-idzomer podium te staan.
In 2013 organiseerden we volgende vormingen: ‘Kom op voor jezelf’ en ‘Relaties’ met aansluitend een
Voortgangsrapport 2013/2014 De Rode Antraciet vzw pagina 39

ontmoetingsmoment voor familie.
Leuven Hulp kent sinds jaar en dag een groot cultuuraanbod. Aangezien we onze inzet vanaf 2012
uitbreidden naar de andere Leuvense gevangenis en de drie Brusselse gevangenissen, leverde dit voor de
planning van 2014 moeilijke keuzes op die we in overleg met de gevangenis bespraken.
Naast het behoud van het bestaande aanbod (Marktrock, Kaffee Detinee en Kaffee Detinee Ciné) wil de
gevangenis graag het aanbod verder uitbreiden met een groot project rond de eerste wereldoorlog: Ravage.
De Rode Antraciet engageert zich om hier samen met de gevangenis een realistisch aanbod van te maken.
In de gevangenis van Leuven Hulp geven we drie vormingen: ‘Ouderschap na detentie’, ‘Relaties’ en
‘Agressietraining’. De nieuwe kortdurende vorming Stress testen we uit in Leuven Hulp.
We organiseren vier activiteiten uit het eigen aanbod: het filmfestival Buiten Beeld, Lekker samen Lezen,
Terugkeer naar de samenleving en het aanbod Verkiezingen.
MECHELEN
Overleg
Maandelijks kwam het Overleg Vlaamse Gemeenschap in 2013 bij elkaar. De contactpersoon cultuur nam
hieraan deel, net als aan de werkgroep cultuur. De contactpersoon cultuur gaf aanzet tot een visietekst
rond een gedragen cultuuraanbod in de gevangenis. Interne en externe actoren verfijnen deze tekst in
2014.
De sportfunctionaris van De Rode Antraciet nam deel aan het beleidsteam.
Netwerking
Via Contour haalden we de banden met de stad aan; met Vormingplus werken we steeds goed samen; de
gevangenisbibliotheek is een filiaal van de openbare bibliotheek van Mechelen; en Curieus diende zich aan
als nieuwe partner om de gevangenisproblematiek onder de aandacht te brengen van het brede publiek in
de stad Mechelen.
De contactpersoon cultuur faciliteerde de medewerking van individuele gedetineerde kunstenaars aan de
kunsttentoonstelling Ongezien.
Cultuuraanbod
De Rode Antraciet initieerde in 2013 een Valentijnsactiviteit vanuit de bibliotheek, creatieve workshops in
het kader van Prison Art, Lekker samen lezen in samenwerking met de Mechelse bibliotheek en een
culturele activiteit op de proclamatie van onderwijs.
De Rode Antraciet organiseerde de vorming ‘Omgaan met lastige situaties’. De vorming ‘Vader zijn’ werd
ingepland, maar laattijdig geannuleerd wegens afwezigheid van de organisatie ondersteuner. De
vormingsuren werden gecompenseerd met een reeks creatieve workshops in het kader van Prison Art.
Contour 2013 was een biënnale voor ‘bewegend beeld’ in Mechelen. Het thema dit jaar was: ‘Leisure,
discipline and punishment’. De equipe van Contour zocht contact met De Rode Antraciet en de
gevangenis. De gevangenis werd één van de locaties van Contour en een aantal activiteiten vonden hier
plaats: een schreeuwkoor, een dansvoorstelling, een jazz-concert, story-telling en briefkaarten met
postzegels die aan de gedetineerden werden gegeven.
Op de Werkgroep SCW van De Rode Antraciet dachten we na over een presentatie van ‘De Huizen’ in de
ambtswoning van de gevangenis, aansluitend bij een bezoek aan de gevangenis. Dit bleek niet opportuun,
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daarom zullen de initiatiefnemers (Curieus, Vormingplus en De Rode Antraciet) dit initiatief in 2014 op
een andere plaats in Mechelen organiseren.
Een aantal activiteiten werd afgelast: de BBQ op 11 november bleek middenin de ramadan te vallen, wat
niet wenselijk was. De wintermarkt op 17 december werd afgeblazen omdat de sfeer in de gevangenis op
dat moment erg gespannen was. De vorming ‘Relaties’ werd geannuleerd wegens een foute boeking van de
gevangenis.
In 2014 bieden we ‘Kom op voor jezelf’ en de nieuwe vorming ‘Stress’ aan.
Uit het eigen aanbod koos de gevangenis ook Lekker Samen Lezen, een reeks creatieve expressie
workshops en Verkiezingen.
Samen met Vormingplus Mechelen organiseren we een avond rond ‘De Huizen’ in de stad Mechelen.
MERKSPLAS
Overleg
De contactpersoon cultuur neemt deel aan de maandelijkse werkgroep ‘vorming, ontspanning en cultuur’.
De cultuurfunctionaris nam in naam van De Rode Antraciet deel aan het beleidsteam. In 2014 zal de
sportfunctionaris, in overleg met de gevangenis, deze rol overnemen.
Netwerking
De gevangenis van Merksplas heeft weinig ervaring met vernieuwende culturele projecten. De
contactpersoon cultuur investeerde in het uitbouwen van een netwerk binnen de gevangenismuren en in
overleg met directie en bewakingsassistenten om de contouren van een vernieuwend project vast te
leggen.
In het kader van Buiten Beeld, verzelfstandigden we de begeleiding van dit project door de vrijwilligers
van CAW De Kempen.
De contactpersoon cultuur faciliteerde de medewerking van individuele gedetineerde kunstenaars aan de
kunsttentoonstelling Ongezien.
Cultuuraanbod
De Rode Antraciet initieerde Buiten Beeld, workshops creatieve expressie in het kader van Prison Art en
de vormingen ‘Omgaan met lastige situaties’, ‘Agressietraining’, ‘Kom op voor jezelf’ en ‘Hoe kijk ik naar
mijn straf’ met daarin het aanbod ‘Terugkeer naar de samenleving’ en een ontmoeting met justitiehuis
Turnhout en CAW De Kempen (dienst nazorg) verwerkt.
De Rode Antraciet werkte ook mee aan De week van de wereld.
Voor 2013 - 2014 deed de gevangenis van Merksplas een projectaanvraag rond muziek. In 2013 waren er
verschillende overlegmomenten over de invulling en mogelijkheden van dit project. Aanvankelijk was het
de bedoeling om een grootschalig muziekproject op te zetten in de gevangenis van Merksplas, ‘Merksplas
Got Talent’, waarbij gedetineerden hun muzikale talenten zouden kunnen ontdekken en verder
ontplooien. Wegens de grootte van de gevangenis en de complexiteit van de paviljoenen besliste men om
een kleinschaliger muziekoptreden te organiseren voor twee paviljoenen, met de intentie om hiervan op
termijn een structureel aanbod te maken. Dit gaat door in het voorjaar van 2014.
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Voor 2014 zijn volgende vormingsvragen ingepland: ‘Omgaan met lastige situaties’ (veroordeelden), ‘Hoe
kijk ik naar mijn straf’ in combinatie met het aanbod Terugkeer naar de samenleving (veroordeelden),
‘Omgaan met lastige situaties’ (geïnterneerden) en ‘Agressietraining’ (veroordeelden).
Ook de voorleesverhalen planden we in voor 2014.
De gevangenis van Merksplas tekende ook in op het eigen aanbod Buiten Beeld, kookworkshops in het
kader van Cell’s Kitchen (voor veroordeelden en geïnterneerden in De Haven) en een reeks workshops
creatieve expressie.
Daarnaast blijft er in de regio in 2014 een inzet van een cultuurfunctionaris.
OUDENAARDE
Overleg
De contactpersoon cultuur bracht de relevante actoren binnen de gevangenis, samen met externe partners,
rond de tafel om Café Prison én de lancering van de Bond Zonder Naam actie vanuit de gevangenis van
Oudenaarde, met de plaatsing van de Cosmogolem van Koen Vanmechelen in Oudenaarde, te
organiseren.
In 2014 bekijken we of een vaste werkgroep cultuur opportuun kan zijn voor de gevangenis.
De sportfunctionaris neemt deel aan het beleidsteam in naam van De Rode Antraciet.
Netwerking
We legden contacten met de stad Oudenaarde met het oog op de komst van de Cosmogolem, en het
nieuwe initiatief ‘Café Prison’, voorzien voor het najaar van 2014. We hopen dat een stadsgids van
Oudenaarde bereid is om een ‘wandeling’ in de sfeer van ‘strafrecht & gevangenissen’ uit te werken. Ook
met Vormingplus Vlaamse Ardennen haalden we de banden aan, om de concrete organisatie van dit
aanbod op te nemen.
Om het avontuur ‘de Cosmogolem naar Oudenaarde halen’ te realiseren, vergaderden we met kunstenaar
Koen Vanmechelen in ‘The University of Diversity’ in Hasselt, op 4 januari 2013. Om de praktische
afspraken rond te krijgen overlegden we met Ine De Rycke van Bond Zonder Naam op 20 februari, 8 mei
en 28 augustus.
De contactpersoon cultuur faciliteerde de medewerking van individuele gedetineerde kunstenaars en de
scholieren van de Kunstacademie aan de kunsttentoonstelling Ongezien.
Cultuuraanbod
De Rode Antraciet organiseerde in 2013 het eigen aanbod ‘Terugkeer naar de samenleving’ en een debat
met een groep gemotiveerde gedetineerden en Minister van Staat Herman De Croo. Het thema luidde:
“De financiële crisis: de kijk van een sociaalliberale politicus.” Het werd een scherp debat waarbij de
ervaren politicus op heel wat kritische vragen antwoordde.
Hugo Elebaut was de regisseur van een toneelstuk ‘Game over!’, gespeeld en omkaderd door
gedetineerden. Hugo is bereid om ook in andere gevangenissen ‘geïmproviseerd’ theater op scène te
brengen.
Op 11 december werd vanuit de gevangenis van Oudenaarde de Bond Zonder Naam-actie ‘Focus op
talent’ aan de pers en de buitenwereld voorgesteld. Via intensieve talentgesprekken toonde men aan dat
achter tralies veel verborgen talent aanwezig is. Een onderdeel van de actie richtte zich tot werkgevers die
bereid zijn om ex-gedetineerden tewerk te stellen. De Cosmogolem, een grote houten reus ontworpen
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door kunstenaar Koen Vanmechelen, was de aandachtstrekker in
Oudenaarde. Op de markt van Oudenaarde praatte hij met
voorbijgangers en kinderen over het lot van ‘gedetineerd zijn in een
gevangenis’. Op de lancering werd een filmpje getoond over hoe de
Cosmogolem van de gevangenis naar de markt van Oudenaarde stapt
(via animatietechnieken). De Cosmogolem stond twee maanden voor
de gevangenis, en ook twee maanden voor het administratief centrum
van Oudenaarde. De contactpersoon cultuur van De Rode Antraciet
maakte een flyer om duiding te geven bij de aanwezigheid van de
Cosmogolem in Oudenaarde, en verspreidde die in het Justitiepaleis,
het gerechtshof, in de gevangenis (in de bakjes van het penitentiair
personeel), in het Cultuurcentrum De Woeker en in het administratief
centrum.
De stad Oudenaarde, Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender en De Rode Antraciet organiseren in 2014
voor de eerste maal Café Prison, op basis van Kaffee Detinee (Leuven).
De eindejaarsactie van Bond Zonder Naam, waarbij de Golem van Koen Vanmechelen in de stad
Oudenaarde op de markt wordt geplaatst, zal ook in het voorjaar 2014 nog doorlopen.
De vorming ‘Omgaan met lastige situaties’ organiseren we voor beklaagden, als aanvulling op het aanbod
van vzw Touché (dat zich richt op veroordeelden).
Verder organiseren we ook het aanbod Tederheid en andere beloften, Verkiezingen en de
voorleesverhalen. Op vraag van de gevangenis organiseren we ook enkele debatten.
RUISELEDE
Overleg
De contactpersoon cultuur is lid van het VLOT-overleg. Dit overleg komt gemiddeld om de 6 weken
samen om de planning van het activiteitenaanbod te bespreken. In het kader van de voorbereidingen van
het ‘participatieproject’ werden enkele werkmomenten ingepland samen met VLOT en een
vertegenwoordiging van directie om te onderzoeken hoe we het concept ‘participatie door gedetineerden’
kunnen integreren in de werking van het PLC te Ruiselede. Een interessant moment was de uitwisseling in
Hoogstraten op 26 maart over de ‘good practices’ van de kerngroep in Hoogstraten.
Een collega cursusbegeleider zetelt namens De Rode Antraciet in het beleidsteam van de gevangenis.
Netwerking
De contactpersoon cultuur faciliteerde de medewerking van individuele gedetineerde kunstenaars aan de
kunsttentoonstelling Ongezien.
Op 20 februari 2014 zal de contactpersoon cultuur participeren aan een teamdag binnen de gevangenis om
de samenwerking tussen alle Vlaamse partners binnen de gevangenis te versterken.
Cultuuraanbod
De belangrijkste verwezenlijking is de oprichting van het activiteitenteam. Vanuit de werkmomenten rond
participatie begin 2013 schoof het VLOT en de directie dit als belangrijkste actie naar voor. De
contactpersoon cultuur was hier de belangrijkste trekker en stond mee in voor de procesbegeleiding
gedurende dit werkjaar. Het activiteitenteam is een groep gedetineerden die mee instaat voor de
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ondersteuning van het bestaande aanbod aan groepsactiviteiten, mee nadenkt en beslist over
ontspanningsactiviteiten en die zelf ook activiteiten kan organiseren voor medegedetineerden. In 2013
werd heel het format uitgewerkt ( promo, concrete werking, informeren personeel,…) en werden reeds 2
groepen gedetineerden actief betrokken bij het aanbod. Zo organiseerden zij als team zelf een
ontspanningsactiviteit tijdens de zomer- en kerstperiode. De begeleiding werd beurtelings opgenomen
door de organisatie ondersteuner en de contactpersoon cultuur. In 2014 bouwen we dit team verder uit tot
een formeel onderdeel van de activiteitendienst VLOT.
De Rode Antraciet organiseerde in 2013 daarnaast ook het project op vraag ‘Let’s talk about’, de
zomeractiviteiten op de wandeling en twee maal de vorming ‘Agressietraining’ in het kader van het BLeave
project.
De Rode Antraciet organiseert twee vormingen ‘Agressietraining’ in het kader van het BLeave project
(voor drugsverslaafden) van justitie, het pakket van de voorleesverhalen en het eigen aanbod van
workshops creatieve expressie in het kader van Prison Art.
Als uitloper van het project op vraag 2013 ‘Let’s talk about’, organiseren we in het voorjaar van 2014 de
gespreksavond ‘Terugkeer naar de samenleving’.
Ook de gevangenis van Ruiselede doet mee aan het project Eerste Wereldoorlog en het project Freedom
through music.
TONGEREN
Overleg
In het Gesloten Federaal Centrum van Tongeren is het belangrijkste forum voor cultuur de werkgroep
cultuur, sport en ontspanning. De contactpersoon cultuur maakt als medewerker van de Vlaamse
Gemeenschap ook deel uit van het beleidsteam en het coördinatieteam van Tongeren.
Netwerking
2013 was een jaar van veranderingen en onzekerheden voor de gevangenis. In februari 2013 werd de
doelgroep ‘uit handen gegeven jongeren’ aangevuld met ‘primo’ gedetineerden: jonge gedetineerden die
voor het eerst in aanraking komen met justitie en tuchtvrij zijn. In 2013 kwamen ook de eerste berichten
dat het GFC een Vlaamse instelling zou worden. Dit genereerde onzekerheid wat leidde tot stakingen en
prikacties bij justitie. De contactpersoon cultuur werd amper betrokken of op de hoogte gehouden van de
evoluties die zich afspeelden in Tongeren. Daardoor is het niet duidelijk wat er nog kan en mag doorgaan
in de gevangenis. Bijgevolg was er ook geen inzet om nieuwe netwerken te ontwikkelen. Wel werd, binnen
het bestaande en uitgebouwde netwerk rond de gevangenis van Hasselt, de openheid gevraagd van die
partners om ook een aanbod in Tongeren te overwegen, wanneer mogelijk.
De contactpersoon cultuur faciliteerde de medewerking van individuele gedetineerde kunstenaars aan de
kunsttentoonstelling Ongezien.
Cultuuraanbod
Het GFC Tongeren huldigt de visie om tijdens het schooljaar de nadruk te leggen op het educatieve en
onderwijs en in de schoolvakanties op cultuur, sport en ontspanning. De contactpersoon cultuur werkte
mee het zomerprogramma uit. De Rode Antraciet organiseerde uit het eigen aanbod vijf workshops
SLAM Poetry, de vorming ‘Hoe kijk ik naar mijn straf’ en het filmfestival Buiten Beeld.
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De Rode Antraciet biedt in 2014 de vorming ‘Relaties’ aan en initieert
het eigen aanbod Buiten Beeld, Lekker Samen Lezen en een reeks
workshops creatieve expressie.
Daarnaast blijft de inzet van een cultuurfunctionaris in deze regio
behouden.

Slam
poëtry

TURNHOUT
Overleg
De contactpersoon cultuur is lid van het coördinatieteam. Het coördinatieteam heeft als opdracht de
planning, evaluatie, opvolging en voorbereiding van een beleid over vorming, ontspanning, cultuur en
onderwijs en sport. Op het uitvoerend niveau situeert zich het overleg tussen de organisatie ondersteuner
en beleidscoördinator, waarbij de contactpersoon cultuur ad hoc aansluit.
Het beleidsteam in Turnhout kwam een eerste keer samen op 26 november, de contactpersoon cultuur
neemt hieraan deel als vertegenwoordiger van De Rode Antraciet.
Netwerking
In functie van projecten en eigen aanbod maakten we kennis met Strip Turnhout, de schrijver Daniel
Billiet in samenwerking met Creatief Schrijven, de cel erfgoed, de cultuurbeleidscoördinator van de stad
Turnhout, De Warande, Tram 41 en Graffiti vzw.
De Rode Antraciet deed prospectie voor partners en assisteerde de gevangenis en CAW De Kempen in
het uitwerken en schrijven van het participatiedossier in het kader van het Theaterproject voor de
geïnterneerden.
De cultuurfunctionaris zorgde voor een brede verkenning van de regio en het culturele netwerk in
Turnhout.
De contactpersoon cultuur faciliteerde de medewerking van individuele gedetineerde kunstenaars aan de
kunsttentoonstelling Ongezien.
Cultuuraanbod
De Rode Antraciet organiseerde in 2013 het filmfestival Buiten Beeld, een reeks creatieve workshops in
het kader van Prison Art, Stand Up Comedy, muziekoptredens op de jaarlijkse BBQ en de vormingen
‘Leven op cel’ en ‘Relaties’. De vorming ‘Agressietraining’ werd afgelast wegens te weinig deelnemers
(ontoereikende werving).
Dankzij een goed uitgebouwde samenwerking, organiseerden we vanaf 2013 ook kamerconcerten in de
gevangenis van Turnhout zonder begeleiding van een professionele medewerker. Gedetineerden kunnen
een half uur muziek spelen voor andere gedetineerden of gitaarles geven aan een medegedetineerde.
In samenwerking met Strip Turnhout organiseerden we op zondag 15 december een extra kinderbezoek in
het kader van het stripfestival, met onder andere een workshop ‘Daltons/Lucky Luke tekenen’ onder
begeleiding van striptekenaar Conz. Gedetineerden leerden zo samen met hun kinderen de knepen van het
vak. Deze activiteit werd als zeer succesvol ervaren.
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Op zondag 21 april 2013 was het Erfgoeddag, met als thema: ‘Stop de
Tijd’. De Rode Antraciet greep dit moment aan om mee te stappen in
het project ‘Trage Post /Slow Mail’ van Waerbeke VZW. Alle burgers,
waaronder ook gedetineerden, werden opgeroepen om te
communiceren met de komende generatie. Dit onder de vorm van
brieven. In de gevangenis van Turnhout werd er een workshop
georganiseerd onder professionele begeleiding van Daniel Billiet,
waarbij de gedetineerden werden begeleid in het schrijven van een
brief naar iemand in de toekomst. In 2030 zal de brief worden
geopend.
De vormingen ‘Agressietraining’, ‘Ouderschap na detentie’ en ‘Hoe
kijk ik naar mijn straf’ planden we in voor 2014. Gezien de grote vraag
naar vormingen voor geïnterneerden, onderzoekt De Rode Antraciet
in 2014 mogelijkheden om gespecialiseerde organisaties toe te leiden naar de gevangenis.
De Rode Antraciet volgt het goedgekeurde (participatiefonds) theaterproject voor geïnterneerden verder
op en initieert uit haar eigen aanbod twee reeksen creatieve workshops, Lekker Samen Lezen en het
filmfestival Buiten Beeld.
Daarnaast blijft er in de regio een inzet in 2014 van een cultuurfunctionaris.
WORTEL
Overleg
Elke twee weken vindt er een coördinatieteam plaats. Afhankelijk van de agenda neemt de contactpersoon
hieraan deel. Daarnaast participeerde de contactpersoon cultuur aan het maandelijks overleg Vlaamse
Actoren. Dit overleg werd in 2013 omgevormd tot het beleidsteam. De sportfunctionaris neemt hieraan
deel in naam van De Rode Antraciet.
Netwerking
In het kader van het Prison Art Project ‘Ongezien’ werkten we samen met Jo Van de Perre. Zij verzorgde
een reeks workshops rond portretschilderen. Eén van de creatieve werken werd door minister van Justitie
Turtelboom gekozen als afbeelding voor haar nieuwjaarskaart.
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De contactpersoon cultuur faciliteerde de medewerking van individuele gedetineerde kunstenaars aan de
kunsttentoonstelling Ongezien.
In functie van projecten en eigen aanbod maakten we kennis met Strip Turnhout, de schrijver Daniel
Billiet in samenwerking met Creatief Schrijven, de cel erfgoed, de cultuurbeleidscoördinator van de stad
Turnhout, De Warande, Tram 41 en Graffiti vzw.
De cultuurfunctionaris zorgde voor een brede verkenning van de regio en het culturele netwerk in
Turnhout.
De contactpersoon cultuur verkende mogelijke pistes en een draagvlak in de gevangenis voor de uitbouw
van een muziekproject in 2014.
Cultuuraanbod
De Rode Antraciet organiseerde in 2013 het filmfestival Buiten Beeld, een reeks creatieve workshops in
het kader van Prison Art, een buitenspeeldag in samenwerking met de stad Hoogstraten, het eigen aanbod
‘Terugkeer naar de samenleving’ en de vormingen ‘Agressietraining’, ‘Omgaan met lastige situaties’ en
‘Relaties’.
Voor het eerst in jaren kan de gevangenis van Wortel een groter project op vraag organiseren met de hulp
van De Rode Antraciet. Het project zal in het teken staan van muziek.
We organiseren aanvullend de vormingen ‘Agressietraining’ en ‘Vader zijn’ met aansluitend de
voorleesverhalen en het eigen aanbod Buiten Beeld en een reeks creatieve expressie workshops.
Op zondag 21 april 2013 was het Erfgoeddag, met als thema: ‘Stop de Tijd’. De Rode Antraciet greep dit
moment aan om mee te stappen in het project ‘Trage Post /Slow Mail’ van Waerbeke VZW. Alle burgers,
waaronder ook gedetineerden, werden opgeroepen om te communiceren met de komende generatie. Dit
onder de vorm van brieven. In de gevangenis van Wortel werd er een workshop georganiseerd onder
professionele begeleiding van Daniel Billiet, waarbij de gedetineerden werden begeleid in het schrijven van
een brief naar iemand in de toekomst. In 2030 zal de brief worden geopend.
Daarnaast blijft er in de regio een inzet in 2014 van een cultuurfunctionaris.
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2. Strategische doelstelling 2: De Rode Antraciet vzw realiseert een effectief
en duurzaam beweeg en sportbeleid in de Vlaamse gevangenissen met het
oog op het verhogen van het aantal actieve gedetineerden op sportief vlak.
2.1. De Rode Antraciet creëert in de Vlaamse gevangenissen een draagvlak en ruimte
voor sport en draagt bij tot een beweegvriendelijke omgeving en een
sportinfrastructuurbeleid op maat van de gevangeniscontext.
2.1.1. De Rode Antraciet participeert aan de overlegvergaderingen met de Vlaamse beleidscoördinatoren
en andere relevante actoren zowel binnen als buiten de gevangenissen (indicator: aantal vergaderingen).
Realisaties 2013
De sportfunctionarissen van De Rode Antraciet participeren aan verschillende vergaderingen binnen en
buiten de gevangenismuren. Intra muros probeert de sportfunctionaris de spilfiguur te zijn rond
sportverwante bijeenkomsten. De uitvoerende dynamiek van sport in gevangenissen ligt vooral lokaal. Op
dit niveau verschillen situaties (en evenzeer benamingen van de sportieve fora): zowel de samenstelling
van het forum sport (directie justitie, personeelslid penitentiair kader, beleidscoördinator welzijn,
organisatie ondersteuner CAW, sportmonitor, gedetineerde, …) als de hoedanigheid waarvan dit forum
deel uitmaakt (aparte werkgroep, deel van overleggroep Vlaamse Gemeenschap, coördinatieteam, …).
De meeste fora rond sport vinden 3 à 4 maal per jaar plaats, afhankelijk vaak van de bovenvermelde
criteria. De sportfunctionaris blijft de taak van domeinspecialist, aanreiker en facilitator combineren
met de lokale waarden en normen. Hierbij heeft de sportfunctionaris oog voor de praktijk op de
werkvloer en het bovenlokale beleid vanuit de eigen organisatie en betrokken stakeholders.
Naast de sportgerelateerde fora (vaak voor strategisch en operationeel niveau uitgesplitst in twee fora),
wordt elke sportfunctionaris door het nieuwe decreet op de hulp- en dienstverlening verwacht om vaak in
zowel het ‘beleidsteam’ als het ‘coördinatieteam’ van de Vlaamse equipe te zetelen. Hoewel De Rode
Antraciet een voortrekker is van het integrale denken bij de Vlaamse partners en hiertoe een zeer
toegankelijke thematiek omvat, blijft de relevantie voor sport vaak beperkt.
Voor 2013 is het vermeldenswaard dat de sportfunctionarissen van Antwerpen nauw betrokken werden
bij het opmaken, plannen en uitrollen van het behoeftenonderzoek. Dit resulteerde in een lijvig
document dat ook rond sport in de specifieke context van het arresthuis Antwerpen, gegevens
verzamelde.
Evaluatie
De sportfunctionarissen zijn een vaste waarde in de gevangenissen. Ook in de nieuwere regio’s van
tewerkstelling en de minder vanzelfsprekende plaatsen (bijvoorbeeld binnen een setting met reeds enige
historiek rond sport) krijgt de sportfunctionaris steeds meer bereik en erkenning vanuit de structurele en
regelmatige overzichtspositie.
De stijgende versnippering inzake personeelsinzet (zelfde equivalent voor een toenemend aantal
gevangenissen, capaciteitsverhogingen in bestaande gevangenissen, …) hypothekeert deze regelmatigheid
en bedreigt zo het nagestreefde kwaliteitslabel.
De vergaderlast is de laatste jaren enorm toegenomen door vb. de opstart van beleidsteams,
coördinatieteams, de opmaak van een integraal Vlaams actieplan in 19 gevangenissen. Er ligt een
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potentiële meerwaarde, maar momenteel zonder veel rendement voor integraal Vlaams denken. De
sportfunctionaris, die steeds meerdere gevangenissen onder de vleugels heeft, stoot geregeld op een
enorme verscheidenheid in niveau en aanpak (integraal versus afzonderlijk, strategisch versus operationeel,
complementair werk versus basiswerk, …). Aangezien De Rode Antraciet intern in zet op kennisdeling
tussen de sportfunctionarissen, komt dit sterk naar boven. Hierin heeft De Rode Antraciet een andere
positionering dan bijvoorbeeld (telkens lokaal/regionaal) onderwijs, welzijn, VDAB, …
De wens om op provinciaal vlak nu reeds alle actoren samen te brengen vervalt. Enerzijds is de agenda nu
al te beladen met overlegmomenten. Anderzijds kunnen en moeten gevangeniscontexten hierin
vertrouwen in de overkoepelende functie van de sportfunctionaris om zowel kennis over te dragen als
belangen namens de volledige context te behartigen.
Planning 2014
De Rode Antraciet zal in functie van tijd en relevantie voor de medewerkers keuzes maken op gebied van
vergaderlast. De specifieke fora rond sport zullen steeds prioritair op de planning staan, maar andere
vergaderingen zullen sneller plaats maken voor het basiswerk (sport in gevangenissen bewerkstelligen).
Integraal werken wordt in concrete plannen steeds nagestreefd (combinaties met onderwijs, gezondheid,
cultuur, welzijn, tewerkstelling, …). De sportfunctionaris wil en zal volwaardig deel blijven uitmaken van
de gevangeniscontext en de Vlaamse actoren, maar niet ten nadele van de basiswerking.
2.1.2. De Rode Antraciet staat in voor de opmaak van een algemeen sportbeleidsplan voor alle
gevangenissen en een vertaalslag per gevangenis in functie van de mogelijkheden.
Realisaties 2013
In 2013 werd in de gevangenis van Hasselt een lokaal sportbeleidsplan (als deel van een algemeen
beleidsplan hulp - en dienstverlening) gerealiseerd.
Verschillende dynamieken van beleidsplanningsprocessen vinden plaats, vanuit de positieve wil om
visie en duidelijkheid te creëren. Jammer genoeg opereren meerdere partners vooral vanuit de eigen
noodzaak ter verantwoording aan de overheid, en wordt de overkoepelende dimensie vaak verwaarloosd
door verscheidenheid. De Rode Antraciet nam zelf het initiatief om uniformiteit na te streven voor alle
gevangenissen, wat betreft zowel sport als cultuur.
Sportfunctionarissen gingen in 2013 geen nieuwe engagementen aan in dit verband. Dit kadert binnen de
aanpak van De Rode Antraciet om eerst tot een overkoepelend format te komen, dat lokaal vanuit de
gedragenheid van het forum rond sport wordt vertaald. Zo worden gelijklopende beleidslijnen toch op
maat van de lokale context en behoeften van de deelnemers gemaakt. Reeds in 2013 maakten we hiertoe
een stappenplan op organisatieniveau en werden de eerste gesprekken in dit verband gestart.
Evaluatie
De keuze voor een nationaal format start vanuit het mandaat binnen de beheersovereenkomst met de
Vlaamse Overheid, werkt verbindend tussen sportfunctionarissen onderling, tussen gevangenissen
onderling, … en houdt ruimte voor invulling op maat.
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Planning 2014

Vanuit het mandaat binnen de beheersovereenkomst en de beleidslijnen van De Rode Antraciet wordt een
duidelijke kaart voor sport (en cultuur) aangereikt aan de lokale setting. Dit format wordt in 2014
afgewerkt en zal via de sportfunctionarissen landen in de lokale gevangenissen. Het lokale forum rond
sport rest de taak om samen te kiezen waar men wil eindigen, en hoe hiertoe te komen. Resultaat is een
gedragen werkinstrument dat beheerst, uitdaagt en innoveert voor de volgende jaren.
2.1.3. De Rode Antraciet vzw investeert in sterke profilering en netwerking voor haar sportwerking.
Realisaties 2013
Het colloquium ‘sport en detentie’ is wellicht het grootste event dat in dit verband werd georganiseerd
(zie verder in 2.1.4.).
De Rode Antraciet participeerde daarnaast ook doelgericht aan events die in het Vlaamse, het nationale
en internationale midden werden georganiseerd. Enkele voorbeelden:
Algemene vergaderingen van lokale en provinciale sportraden waarin de sportfunctionaris betrokken is
namens de gevangenis(sen).
Het jaarlijkse ISB congres volgden we in functie van het netwerk bij steden en gemeenten, federaties,
universiteiten en overheden. Daarnaast biedt dit event ook de mogelijkheid om privé-partners te
contacteren rond infrastructurele kennisopbouw en informatievergaring.
Vormingen, studiedagen en congressen zijn, naast inhoudelijk verrijkend, ook gegeerde plaatsen om actief
het netwerk uit te breiden of te onderhouden. Enkele voorbeelden zijn: ‘Maatschappelijke meerwaarde van
sport in steden’ (Jes, 13 juni 2013), ‘Sociale dimensie van de sportclub’ (Demosdate, 10 oktober 2013),
‘Vorming sportstructuren’ (Vlaamse Trainersschool), …
Internationaal werd De Rode Antraciet op 4 maart 2013 uitgenodigd door het EPAS (enlarghed partial
agreement on sport, Raad van Europa) om als expert de startmeeting rond ‘2014 – year of sport in prison’
mee te voeden en te ondersteunen (presentatie, aanbrengen internationale experten) in de verdere uitrol.
Tijdens deze meeting te Straatsburg werd de unieke positie van De Rode Antraciet in de kijker gezet. In de
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verdere uitrol van dit project was De Rode Antraciet samen met de Vrije Universiteit Brussel de
ontwerper van een vragenlijst die werd verspreid naar alle aangesloten landen.
De nationale sportmarkt kent De Rode Antraciet stilaan, en dit werpt steeds meer vruchten af. In 2013
werden dan ook met succes enkele partnerschappen opgezet. (Voorbeelden hiervan vindt u terug onder
2.2. Realisatie van een kwalitatief en gevarieerd sportaanbod).
In 2013 waren twee projecten in de gevangenis zeer succesvol op vlak van profilering van zowel de
sportwerking als de organisatie:
 In de gevangenis van Merksplas vond het project
van ’10.000 stappen’ plaats voor het personeel van
de inrichting. Dit project werd door toedoen van de
sportfunctionaris van De Rode Antraciet opgezet,
waarbij een participatiegroep van verschillende
diensten en functies een centrale rol had. Resultaat
was dat 25% van het personeel (120
personeelsleden) actief deelnamen aan het project.
Nog steeds worden er extra stappentellers verkocht
en ook gedragen tijdens de werkzaamheden.
 De Ronde van Vlaanderen (op rollen) was in 2013 wederom een groot succes, met op de dag zelf
een uitzending op het VRT-journaal en een toegewijde reportage in cafe Corsari. De positieve
beeldvorming rond de thematiek, sporten om geld voor een goed doel te verzamelen, belangeloos
inzetten voor een goed doel, … zorgden voor een mooie plaats in lokale en nationale media. In totaal
werd 14.300 euro steungeld verzameld voor verschillende goede doelen die de gedetineerden kozen.
Naast de dagelijkse partners binnen het Decreet hulp- en dienstverlening en de gevangenissen, hierbij een
samenvattende voorstelling van de partners waarmee we een structureel contact en/of aanbod
onderhouden:
 Sportdienst Antwerpen, Beveren, Brugge, Dendermonde, Gent, Hasselt, Hoogstraten (inclusief voor
deelgemeente Wortel), Leuven, Mechelen, Merksplas, Oudenaarde, Ruiselede, Turnhout;
 Provincie Antwerpen, Provincie Oost Vlaanderen, Provincie West Vlaanderen, Vlaamse
Gemeenschapscommissie (VGC);
 Universiteit van Antwerpen (onderzoek senioren), Vrije universiteit Brussel (Sportstad Antwerpen,
Gevechtssporten in gevangenis, internationale betrokkenheid omtrent studie Raad van Europa,
behoeftenonderzoek gevangenis Antwerpen), Katholieke universiteit Leuven (Colloquium sport in
detentie – sedentairen in beweging brengen), Universiteit Gent (gezondheidsbeleid in gevangenissen,
Ronde Van Vlaanderen op rollen), Arteveldehogeschool (Ronde Van Vlaanderen, stagiairs), VIVES (
Khbo + Katho), ROC Tilburg (Nederlandse opleiding voor sportlesgevers binnen
justitie/defensie/politie), …;
 Van de sportieve partners een greep uit de lopende contacten: BLOSO, Vlaamse Trainersschool,
Antwerpen sporthoofdstad, Football+ foundation, Psylos, Okra Sport, S-Sport, FROS, Eu Sport link,
ICES, Wielerbond Vlaanderen, Let’s go urban, Cirque d’ell fuego, circusschool Leuven, Crossfit
Leuven, Crossfit Antwerpen, Antwerp United, Buurtsport Antwerpen, Buurtsport Leuven, Buurtsport
Mechelen, Vlaamse Badmintonliga, Vlaamse Tafeltennisliga, Vlaamse Basketballiga (concreet ook
Limburg), Hattrick Mechelen, RAFC, OHL, Hoogstraten VV, BX Brussels, Belgian Homeless
Brussel, Waasland Beveren, Dansgroep Cosmo, …;
 Belendende contacten: verscheidene LOGO’s (lokaal gezondheidsoverleg, over bewegen-opvoorschrift, fit in je hoofd, goed gevoel stoel, voedingssessies, screening kantinelijsten, …), VIGEZ
(algemeen gezondheidsbeleid), De 8 (ontmoetingsdag), CGG Vagga (doorverwijzingen vanuit fit in je
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hoofd), U-turn / Bont (dansproject Antwerpen), Arktos, T.O.P.coaches (terug-op-pad coaches vanuit
CAW metropool), De Sleutel (Sport als middel ter stimulering van een geslaagde re-integratie),…
Evaluatie
De Rode Antraciet vertegenwoordigt een kleine niche in het ‘sportlandschap’, maar toch durven we
zeggen dat wij een gekende organisatie zijn.
Gekend zou ook moeten betekenen dat elke stad of gemeente waar een gevangenis is, de doelgroep
erkent in de lokale beleidsplannen. Hier komt enerzijds een politieke dimensie en anderzijds een financiële
dimensie aan te pas. Niet alle steden en gemeenten vinden de opname van de kansengroep ‘gedetineerden’
waardevol of zelfs verantwoordbaar.
Planning 2014
Het opgebouwde netwerk wordt in 2014 geconsolideerd en waar mogelijk stelselmatig verder uitgebreid.
In de kijker staat de samenwerking met de sportdiensten, voor ontsluiting van het lokaal sportief
netwerk. Hierbij gaan we op basis van hun kennis specifiek op zoek naar geëngageerde sportievelingen
voor een sneller persoonlijk contact.
De Rode Antraciet zal in 2014 bekijken in hoeverre het Europese netwerk dient te worden uitgebreid en
vanuit welke visie dit gebeurt. Investeringen in Europa mogen nooit ten koste gaan van de basiswerking
en kaderen dus hierbinnen. Na opmaak van de jaarplanning en informatieverzameling over welke
opportuniteiten leven binnen Europa en de partnerlanden, nemen we hierover een beslissing.
Specifiek rond het project ‘Bewegen op voorschrift’ wordt verder contact gezocht en enkele
stakeholders samen gebracht voor een mogelijke lijn hierrond in de gevangenissen van Leuven (zie 2.2.4.).
In meerdere gevangenissen is ‘netwerking en profilering’ opgenomen in de lokale actieplannen 2014-2015.
2.1.4. De Rode Antraciet organiseert in deze beleidsperiode en op basis van de resultaten en
beleidsaanbevelingen van het Europees project ‘Prisoners on the move’ een colloquium over ‘sport en
detentie’.
Realisaties 2013
Op donderdag 14 maart 2013 organiseerde De Rode Antraciet een colloquium over ‘Sport en detentie’
in het Vlaams Parlement.
Aanleiding hiertoe was enerzijds de wens om de algemene
lijnen en aanbevelingen uit het Europees project ‘prisoners
on the move’ verder uit te dragen. Anderzijds gebruikten
we dit momentum ook om de lessen vanuit De Rode
Antraciet én de implementatie ervan in het dagdagelijks
functioneren, bekend te maken via woord en beeld. Naar
aanleiding van het colloquium werkten we het hele verhaal
van A tot Z uit in de publicatie ‘Wie vast zit, wil
bewegen’ ‘zie bijlage). Deze brochure vertaalden we later
naar het Engels (‘Bound by prison, free in sport’) en
verspreidden we online.
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De Rode Antraciet kreeg op 14 maart 2013 ook het forum om over 10 jaar sport in gevangenissen te
praten. We presenteerden een terugblik op de evolutie van sport in gevangenissen. Daarnaast kozen we er
bewust voor om De Rode Antraciet door de mond van stakeholders te beluisteren, meer dan van de
werknemers van de
organisatie zelf.
Gesprekstafels
Enkele van de uitdagingen
voor de toekomst
bespraken we na de middag
in interactieve
gesprekstafels. Deze tafels
werden gevoed door zowel
medewerkers van De Rode
Antraciet, als door
specialisten op het gebied
van de verschillende
thema’s:
 Sport voor
doelgroepen (i.s.m. ISB vzw, Okra Sport, Psylos vzw);
 Vechtsporten in de gevangenis (Jes vzw, Vrije Universiteit Brussel);
 Sport als middel (Vrije Universiteit Brussel, Vlaamse Trainersschool);
 Niet-sporters in beweging krijgen (Katholieke Universiteit Leuven, HoWest);
 Sport en andere domeinen (Onderwijscoördinator gevangenis, departement Welzijn);
 Link met de sportwereld buiten (Fros vzw, Buurtsport Antwerpen, T.O.P.coaches van CAW
Metropool).

Wie vast zit wil bewegen

Met 3 van de 6 onderwerpen van deze gesprekstafels ging de sportwerking in 2013 nog aan de slag. Voor
de senioren werd de samenwerking met OKRA sport geconcretiseerd einde 2013 (‘elke trap telt’
aanbieden in de ontspanningszalen). Voor de geïnterneerden legden we na het colloquium contact voor
de samenwerking met Psylos en de instellingen van Rekem en Sint Kamillus (zie ook 2.2.4.). In
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Oudenaarde en Leuven Centraal organiseerden we de ‘initiator fitness’ van en met de Vlaamse
Trainersschool, als voorbeeld van het gebruik van sport als middel. De eerste besprekingen rond het
gebruik van vechtsporten in combinatie met de therapeutische agressiebegeleiding rondden we eind 2013
af (zie ook verder 2.2.4.).
Evaluatie
Het colloquium was een geslaagd event om de activiteiten van De Rode Antraciet onder de aandacht te
brengen en om enkele ambities verder te bespreken met externe en betrokken geïnteresseerden.
Aanwezigen waren blij verrast door de lovende woorden van de keynotes, die getuige waren van een brede
bekendheid van de organisatie en haar sportwerking.
Naast de gekende contacten, werden ook heel wat nieuwe contacten gelegd op dit event.
Het was lang geleden dat de sportwerking van De Rode Antraciet nog eens werd uitgelicht (2004,
boekvoorstelling ‘fitness tussen muren’). Na de ervaring van 2013 leeft de gedachte om in de toekomst
niet meer 9 jaar te wachten. Anderzijds moet worden afgewogen of er als deelwerking (specifiek voor
sport dan wel cultuur) of als organisatie naar buiten wordt getreden. De viering van 10 jaar De Rode
Antraciet zal een voorbeeld zijn van de profilering als organisatie.
Planning 2014
Uit de lijst van gecontacteerde, verontschuldigde en aanwezige individuen of organisaties distilleerden we
een prioriteitenlijst in functie van gericht netwerken. Binnen het jaarplan 2014 en de geplande
activiteiten of reflectiemomenten (bijv. opmaak lokaal sportbeleidsplan) spreken we deze contacten
concreet aan.
2.1.5. De Rode Antraciet zet in de periode 2012-2014 tijdelijk bijkomende personeelsinzet in als
sportfunctionaris volgens het bestedingsplan reserves en de daarin uitgetekende opdrachten en profiel van
de sportfunctionaris.
Realisaties 2013
Reeds in 2012 beslisten we om de West-Vlaamse gevangenissen meer equivalent sportfunctionaris toe
te kennen (0,5 FTE + 0,5 FTE extra voor de gevangenissen in Brugge, Ieper, Ruiselede). Deze extra inzet
zorgt voor een meer realistisch plaatje in West Vlaanderen. Daarbij is de steun van de provincie cruciaal in
de succesbeleving van deze regio. Door deze steun, wordt het werkingsbudget van de andere
gevangenissen in Vlaanderen ook gespaard van een extra verdeling a rato van het aantal gedetineerden. Dit
zou, met een mega-gevangenis als Brugge, een serieuze impact op het werkingsbudget van de andere
inrichtingen hebben.
Vanaf mei 2013 is De Rode Antraciet ook structureel actief met 0,5 FTE in de 3 grote gevangenissen van
Brussel (Berkendael, Sint Gillis, Vorst). Sinds 2012 was de organisatie vanuit een adviserende functie
actief voor deze gevangenissen. In verhouding tot het aantal gedetineerden is het equivalent minimaal,
maar gezien de omstandigheden is dit momenteel verantwoordbaar. Enerzijds is Brussel een smeltkroes
van overheden (3 gewesten zijn er actief in de 3 gevangenissen van de federale setting). Dit maakt een
opstartend sportief discours zwaarder in vergelijking met de andere gevangenissen waar we actief zijn.
Anderzijds weegt de geschiedenis ook op het sportieve traject. Sport werd enkele jaren terug van de
agenda geschrapt in deze gevangenissen, naar aanleiding van een gijzeling tijdens een sportactiviteit op de
wandeling. De beladenheid van het onderwerp weegt steeds minder, maar maakt dat er bijna terug van
niets moest gestart worden. Dankzij de ondersteuning van de Vlaamse Gemeenschapscommissie kwam dit
proces in een kleine stroomversnelling die we stelselmatig bekijken op groeikansen.
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Voor specifieke verwezenlijkingen in het aanbod in Brussel, zie verder 2.2.1.
Evaluatie
De extra inzet is broodnodig, maar niet zonder discussie. In deze korte periode is het bijna onmogelijk om
zich als sportfunctionaris overbodig te maken of een verzelfstandiging in de werking door te voeren
voor de einddatum van 31 december 2014.
Dat betekent dat in beide regio’s er eind 2014 een terugval zal zijn. Dit is onvermijdelijk met de
procesmatige traagheid (waarbinnen De Rode Antraciet slechts één actor is van de velen die het wiel doen
draaien) en de moeilijkheidsgraad van beide regio’s.
West Vlaanderen was al voorzien van 0,5 FTE sportfunctionaris. Toch zal ook in deze regio, met erg
geografisch verspreide gevangenissen, de terugval aanwezig zijn. Gevangenissen als Ieper en Ruiselede zijn
de afgelopen jaren goed geëvolueerd, maar de mastodont van Brugge brengt een nog grotere
afhankelijkheid van evolutie met zich mee (ook door de sterke geschiedenis en inzet van Justitie op sport).
Planning 2014
Met de eindigheid van deze extra inzet in het achterhoofd, investeren we in West Vlaanderen en Brussel in
het netwerk.
West Vlaanderen zal een afweging moeten maken tussen organisatie van concrete activiteiten en een
grotere investering in de zoektocht naar extra handen (binnen en buiten de muren) om de opstartte
sportprogrammatie te behouden. Hierover plannen we begin 2014 gesprekken met de respectievelijke
beleidscoördinatoren. De directie van de gevangenis van Brugge stelde in 2013 (tijdens de informatie- en
kennismakingsronde van De Rode Antraciet) de vraag naar een diepgaander gesprek rond de
mogelijkheden van een samenwerking.
In nauwe samenwerking met de beleidscoördinator en de VGC bekijken we hoe een verdere groei van het
sportaanbod in Brussel vorm kan krijgen. Daarnaast komt ook hier de vraag op tafel rond de sportieve
voortgang na 2014. Brussel zit ook in een belangrijke ontwikkelingsfase met de bouw van een nieuwe
gevangenis in Haren, waar De Rode Antraciet ook best op anticipeert.
De Rode Antraciet zal verschillende pistes ‘post 2014’ opmaken, om een aanwezigheid te behouden in de
gevangenissen (ook al valt deze terug op de niet-structurele, maar adviserende functie van weleer).

2.2. De Rode Antraciet realiseert een kwalitatief en gevarieerd sportaanbod naar alle
gedetineerden.
2.2.1. In 2016 is er in elke gevangenis een sportaanbod voor gedetineerden met minstens twee uur per
week aan activiteiten op vlak van bewegen en sport.
Realisaties 2013
Een van de grootste vernieuwingen voor dit jaar, was de
steun van het BLOSO voor nieuwe sportreeksen of
vernieuwende activiteiten. In totaal was dit aanbod goed
voor 2.980 mensuren sport aangeboden in 250 lesuren.
Activiteiten waren bijvoorbeeld: Fitball, start 2 run, dans,
volleybal, klimmen, surfstage, …
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De conclusies die De Rode Antraciet overmaakte aan het BLOSO waren:









Het aanbod dient sneller gepland te worden vanuit de gevangenissen, om vroeg concrete vragen
duidelijk te maken aan het BLOSO;
Door onze afhankelijkheid van externe factoren (bouwwerken, capaciteitsuitbreidingen, ziektes van
sleutelfiguren, infrastructurele planning i.s.m. andere beleidsdomeinen, …) zullen wij nooit 100%
kunnen garanderen dat alles vlot verloopt. De sportfunctionaris van De Rode Antraciet is echter wel
verantwoordelijk voor een tijdige communicatie en (her-)planning;
Het aantal kwalitatieve lesuren dat op deze manier extra kan aangeboden worden, is niet gering.
Een correct percentage geven van de omvang ten aanzien van het volledige aanbod, is moeilijk. Er
gebeuren nog steeds zeer veel zelfstandige activiteiten, begeleid door niet-gediplomeerde lesgevers,
door personeel van Justitie, door gedetineerden zelf, … Wat wel vergelijkbare informatie oplevert is
de relatie tot het jaarlijks budget van De Rode Antraciet dat naar lesgevers gaat (veelal aan Vlabustarief). Het totaalbedrag daarvan is 40.000 euro. De FOD Justitie draagt daarnaast, samen met andere
financieringsbronnen, natuurlijk nog voor minstens evenveel bij tot de betalingen van lesgevers,
materialen, infrastructurele middelen;
Qua appreciatie staat sport misschien wel het hoogst aangeschreven bij de gedetineerde. Toch slaagt
de gevangeniscontext (inclusief De Rode Antraciet) er nog niet in om een afdoend sportaanbod te
voorzien. De basiswet gevangeniswezen schuift de norm van twee uren sport per week naar voren
(art.79), maar geen enkele van de 19 inrichtingen kan deze norm ook maar enigszins benaderen. Dat
betekent niet dat er niets gebeurt, of dat er geen vooruitgang is. Het geeft wel aan dat alle hulp (en
zeker kwaliteitsvolle) van enorme waarde is voor zowel de gedetineerden als voor de penitentiaire
context in zijn geheel;
Het effect van een externe lesgever mag men niet onderschatten. Het binnenkomen van externe
actoren in een afgesloten context is zowel symbolisch als concreet in de sportactiviteiten van enorm
(mentaal en fysiek) belang. Menig sportlesgever zal daar getuige van zijn.

In het project van ’De Ronde Op Rollen’ participeren sinds 2012 vier gevangenissen. Dit project geniet
positieve media-aandacht, en behelst heel wat werk
voor hoofdzakelijk de sportfunctionaris van Oost
Vlaanderen (daarnaast werkt ook de
sportfunctionaris van West Vlaanderen mee).
Daarom zetten we in 2013 in op lokale teams die de
praktijk (zoeken van peters/meters, zoeken van
sponsors, verkiezing van een ‘goed doel’ door de
gedetineerden, trainingsschema’s, randactiviteiten
om geld in te zamelen, persmappen, … ) op zich
nemen. Dit lokale team rapporteert aan de
bovenlokale stuurgroep van het project. In 2013
werd 14.300 euro door en bij de gedetineerden
verzameld voor het goede doel.
Aangezien het om een project gaat, is de gedachte erachter dat het óf verder evolueert óf dat het opgaat in
het reguliere aanbod. Dit laatste is ondertussen in 2 van de 4 gevangenissen (Gent en Oudenaarde) het
geval. Concreet wordt het aangekochte materiaal breder dan door de effectieve groep deelnemers aan de
‘Ronde op rollen’ gebruikt.
Naar analogie van de samenwerking in 2012, werd in 2013 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst
opgemaakt tussen de stad Hasselt, de lokale gevangenis en De Rode Antraciet. Hierdoor kunnen de
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gedetineerden van Hasselt sportactiviteiten volgen begeleid door een gediplomeerde trainer. Dit levert een
vast sportaanbod van 6 extra uren per week op (bovenop de 13 uren die er regulier doorgaan).
Sinds de start van de werking in Brussel verhoogde, mede door toedoen van de sportfunctionaris van De
Rode Antraciet en de VGC, het sportaanbod met 4 uren per week in Sint Gillis (800 gedetineerden). Voor
Vorst (800 gedetineerden), waar de werking zich nog maar recent ontplooit, is er 20 uren fitness. In de
gevangenis van Berkendael (100) staat de fitnesszaal 12 uren per week ter beschikking. De groei van dit
aanbod gebeurt stapsgewijs, gezien de gevoeligheid van het onderwerp. De Vlaamse actoren
(beleidscoördinator, organisatie ondersteuner en de sportfunctionaris) waren hier de grootste drijfveer. Dit
brengt met zich mee dat de bekendheid van de sportfunctionaris snel groeit bij zowel personeel, directie
en gedetineerden.
Evaluatie
Naar aanleiding van de Algemene Vergadering en de Denktank van De Rode Antraciet rond ‘sport in
gevangenissen’ probeerden we om tot een overzicht te komen over de hoeveelheid sport die doorgaat in
de Vlaamse en Brusselse gevangenissen. Dit is enkel mogelijk indien men kijkt naar het potentieel dat kan
aangeboden worden (op basis van de uitgaven en de standaard weekschema’s van de reguliere sport).
Als we deze informatie samenvoegen, komen we tot een voorwaardelijk beeld. Het getal is voorwaardelijk,
in de zin dat het gaat om theorie. De uren zeggen wat er potentieel kan aangeboden worden, maar houdt
geen rekening met werkverlet, stakingen, zieke lesgevers, … Daarnaast is dit het maximum aantal plaatsen
dat ter beschikking is, maar zegt niets over de aanwezigheid van gedetineerden op dit aanbod. Een cijfer is
ook geen weergave van de context waarbinnen de activiteit plaats vindt of de kwaliteit van de activiteit.
Meerdere van deze uren betreffen een fitnesszaal die beschikbaar is, maar zonder enige begeleiding.
Realistisch gezien moet men dus weten dat het eigenlijke cijfer veel lager zal liggen dan de 460.000
mensuren voor de 19 gevangenissen. Zetten we dit getal af tegen de Basiswet gevangeniswezen (2 uren
sport/week/gedetineerde), dan zou men tot een 700.000 effectief ingevulde plaatsen moeten komen.
De norm van 2 uren sport per gedetineerde per week, wordt in geen enkele gevangenis gehaald. De
capaciteitsgroei van de gevangenissen en het aantal gevangenissen, zorgt ervoor dat de lat steeds hoger
komt te liggen voor de bestaande middelen en personeelsinzet.
Planning 2014
Voor 2014 dienden we een nieuwe aanvraag in bij BLOSO, om opnieuw beroep te kunnen doen op de
steun voor vernieuwende activiteiten. De vraag betreft gemiddeld 20 uren per gevangenis. Dit werd eind
2013 reeds toegekend.
Het project van de ‘Ronde Op Rollen / Ronde Van Vlaanderen’ zal in 2014 terug plaatsvinden in de 4
gevangenissen. Voor deze editie deden we een aanvraag om de dag voor het event met een gedetineerde
buiten de Ronde af te leggen (dag voor de recreanten). Dit is ambitieus, maar lag in het verlengde van de
opbouw binnen het project.
Voor de gevangenissen van Brussel werken we aan een groeiscenario, in samenwerking met de VGC.
Voor 2014 trachten we 16 uren toe te voegen aan het sportaanbod. Naast de inzet op fitness, proberen we
de buitensport terug op de kaart te zetten.
2.2.2. De Rode Antraciet vzw ondersteunt en stimuleert sportactiviteiten waar gedetineerden zelfstandig
aan kunnen deelnemen.
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Realisaties 2013
In 2013 ondernamen we verschillende stappen om het zelfstandig sporten kwalitatieve kansen te bieden.
Wij spreken van kansen omdat de zelfstandigheid duidt op de afwezigheid of slechts deeltijdse
aanwezigheid van menselijke begeleiding. Naar analogie van vorige jaren, bieden we op deze manier
klassiek de ‘start 2 run’ aan. Hierin kan men kiezen voor een gedeeltelijke begeleiding, of een afnemende
aanwezigheid van begeleiding naar het einde van de reeks toe. Hiermee spreken we letterlijk de eigen
verantwoordelijkheid aan.
‘Fit @ cell’ zetten we in 2013 in de steigers. Dit project geeft het boek ‘fitness tussen muren’ een digitale
vorm en mogelijke interactieve dynamiek. Uitgangspunt is de aanwezigheid van interne videokanalen in
verscheidene gevangenissen. Daarnaast zien we in de nieuwere gevangenissen steeds meer digitale en
interactieve mogelijkheden komen bijvoorbeeld ‘prison cloud’ in de nieuwe gevangenis van Beveren.
Hiermee is voor gedetineerden veel mogelijk: telefoneren, verbruiksmiddelen bestellen, inschrijven voor
activiteiten, films huren, …. Fit @ cell speelt hier op in. Gefilmd in een echte cel, met een (vrijwillige)
acteur, zonder grote materialen, met differentiatie in niveau en met telkens een sporttip van professionelen
als Ilse Heylen... Hierbij kan de gevangenis een volledige workout afspelen, zelf samenstellen of al deze
mogelijkheden aan gedetineerden zelf aanbieden via de ‘prison cloud’ of op DVD in de bibliotheek. In
2013 namen we 5 volledige workouts (inclusief warming up en cooling down) op. De financiële steun van
Cera Foundation maakte dit project mee mogelijk.
‘Trainen op de sportpoint’ werd in 2013 opgezet en uitgetest in de gevangenis van Merksplas.
Sportpoints zijn duurzame outdoor fitnesstoestellen die in meer en meer gevangenissen worden geplaatst.
Deze toestellen geven de gedetineerden de mogelijkheid om in de buitenlucht ook te fitnessen. Aangezien
er vaak geen begeleiding is voorzien bij deze toestellen, stelden we oefeningen en pancarten op met
differentiatiemogelijkheden. Deze kregen in Merksplas een plaats in de ‘ad valvas’ vlakbij de toestellen. In
het najaar van 2013 gaven we een infosessie rond het gebruik van de toestellen.
In het kader van het programma ‘Start 2 walk’ namen we contact op met de Vlaamse Wandelfederatie.
Bedoeling is om dit programma in brochurevorm aan te leveren, eventueel ondersteund door enkele
begeleide sessies van een lokale wandelvereniging. De gevangenis van Hasselt wil dit graag in 2014
implementeren om de ‘wandelmomenten’ (het ogenblik dat gedetineerden even buiten mogen rondlopen
op ‘de wandeling’) in beweging te krijgen.
Voor de gevangenis van Wortel namen we contact op met OKRA Sport om ‘Elke trap telt’ aan te bieden
aan de 55-plussers, maar ook aan het bredere publiek in zelfstandige vorm. Zo geven we tijdens de
avonduren (wanneer de meeste gedetineerden op cel zitten of liggen) extra individuele mogelijkheden om
op een spinningfiets in de ontspanningszaal te gaan fietsen. De brochures en Dvd’s van OKRA sport
kunnen goede handvaten bieden om er effectief mee aan de slag te gaan.
Evaluatie
De infrastructurele updates in de gevangenissen zorgen voor nieuwe en vaak extra mogelijkheden om
zelfstandig of niet-begeleid te sporten. Steeds meer gevangenissen krijgen bijvoorbeeld fitnesstoestellen op
de wandeling. Bij de sportfunctionarissen ligt de taak om kwalitatief gebruik van de nieuwigheden te
faciliteren.
Met een zelfstandig aanbod beogen de sportfunctionarissen de individuele verantwoordelijkheidszin
van de gedetineerde om zijn/haar leven (terug) in handen te nemen. Dit blijft echter beperkt tot ‘kansen
creëren’ omdat het net de verantwoordelijkheid van de gedetineerde zelf is om in beweging te komen.
Men probeert dus vooral de middelen te verschaffen en de motivatie te triggeren. Ervaring leert dat vooral
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onderlinge reclame gedetineerden aansteekt en de volharding vanuit de organisatie om een format te doen
werken. Voor deze beide succesfactoren is de (deeltijds aanwezige) sportfunctionaris natuurlijk zeer
afhankelijk van de Vlaamse en Justitiële collega’s die de context het meest inkleuren. In ieder geval blijft
dit een gestaag proces wat veel investering vraagt, geen garanties biedt op succes, zeer precair is in het
proces en vaak als geldverkwisting aanzien wordt.
Planning 2014
In 2014 werken we verder aan het concept van ‘Fit @ cell’. We bekijken of we bestaande online
mediabestanden zoals ‘Nike Training Club’
kunnen opvragen en integreren in het project.
Op deze manier kan er mogelijks een doorstart
komen voor het project.
Informatiesessies rond ‘Trainen op de
sportpoint’ finaliseren we en delen we tussen
de collega sportfunctionarissen. Op deze
manier kunnen meerdere gevangenissen gebruik
maken van de opgebouwde ervaringen in
Merksplas en Hasselt. De zelfgemaakte
pancarten rond het gebruik van de
buitentoestellen, verdelen we verder op vraag
naar de gevangenissen.
‘Start 2 walk’, in samenwerking met de Vlaamse Wandelfederatie starten we in 2014 op in Hasselt. Na
evaluatie verwerken we dit in een draaiboek, delen we met de collega’s en verspreiden we, waar mogelijk,
in andere gevangenissen.
‘Elke trap telt’ gaat begin 2014 effectief van start in de gevangenis van Wortel. Naast de brochures en
Dvd’s van OKRA Sport, zoeken we naar een goede methode van informeren en deeltijds ondersteunen.
Na evaluatie van de methodiek en het bereik van de beoogde doelgroep verwerken we dit in een
draaiboek, delen we dit met de collega’s en verspreiden we waar mogelijk in de andere gevangenissen.
2.2.3. Ter realisatie van het sportaanbod doet de sportfunctionaris beroep op sportgekwalificeerde
begeleiders enerzijds, en faciliteert sporttechnische en pedagogische opleidingen voor bestaande
begeleiders anderzijds.
Realisaties 2013
In 2013 is de kost van De Rode Antraciet voor sportlesgevers via vzw Vlabus vrij gelijk gebleven aan de
voorgaande jaren (ongeveer 30.000 euro op jaarbasis). Naast deze middelen investeren gevangenissen,
steden en gemeenten, provincies nog minstens evenveel in Vlabus-lesgevers ten bate van de sportwerking
in de gevangenis.
Aanvullend op de werking met vzw Vlabus, zijn er ook gespecialiseerde lesgevers die het sportaanbod
in de gevangenissen mee vorm geven. Het gaat hier zowel om zelfstandigen, vrijwilligers (beperkt tot 3
personen in 2013 in het kader van de Ronde Van Vlaanderen) en mensen die via payroll kantoren
tewerkgesteld worden (vaak vanuit de eigen keuze als lesgever). De lokale sportfunctionaris en de andere
actoren van de Vlaamse equipe ondersteunen deze mensen om op een veilige en kwalitatieve manier ‘hun
ding’ te kunnen doen.

Voortgangsrapport 2013/2014 De Rode Antraciet vzw pagina 59

In 2013 zetten we de landelijke vormingsdag voor penitentiaire sportmonitoren stop. De vorige
jaargangen merkten we dat er steeds minder dienstvrijstellingen konden aangevraagd worden voor deze
vormingsdag. Nadat duidelijk werd dat slechts 1 persoon per inrichting kon aansluiten, besloten we dat dit
kosten/baten te veel van De Rode Antraciet vroeg.
Om de sportieve kennis van de sportfunctionarissen zelf up to date te houden, hielden we in 2013 een
bijscholing rond ‘nieuwe sporten’. Op een actieve wijze konden de sportfunctionarissen kennismaken
met allerlei nieuwe sporten en methodieken: korte proevertjes van sporten of nieuwe varianten. Na elke
sessie reflecteerden we wat deze variant positief of negatief maakte voor toepassing in de gevangenis.
Evaluatie
De Rode Antraciet zet in op sportfunctionarissen en probeert een kwalitatief sportaanbod te organiseren
in de gevangenissen. Deze twee factoren bepalen dat de inzet van gediplomeerde lesgevers een must is.
De financiële druk is hierbij zeer groot op het budget van De Rode Antraciet en de gevangenissen.
Daarnaast biedt de sportfunctionaris bestaande lesgevers of interne sportmonitoren de mogelijkheid om
zich bij te scholen. Deze bijscholingen zijn vaak kleine cursussen of vormingsavonden. De kerntaak van
de sportieve penitentiair bewakingsassistent (PBA) is nog steeds veiligheid. Daarom vallen bijscholingen
niet onder het standaard pakket van bijscholingen.
Planning 2014
In 2014 zoekt De Rode Antraciet naar een nieuwe of aanvullende manier om bestaande sportlesgevers te
ondersteunen in hun kennis en uitvoering. Specifiek ter vervanging van de landelijke sportmonitorendag
zoeken we naar een lokaal, regionaal of themagerichte manier van werken. Daarnaast blijft de
mogelijkheid bestaan om lesgevers individueel te ondersteunen in hun traject. Dit geeft vaak ook
ondersteuning aan de professionele gedragenheid en geloofwaardigheid van de relatie functionaris –
lesgever.
In het kader van de contacten voor de landelijke vormingsdag voor de penitentiaire sportmonitoren,
stelden we vast dat het Opleidingscentrum voor het penitentiaire personeel (OCPP) zelf op zoek was
naar een geattesteerde vorming voor personeelsleden in de lokale gevangenissen. Het gaat hier specifiek
over de vormingen die de FOD justitie organiseert over de fysieke weerbaarheid van personeelsleden
(‘train de trainer’ cursussen). De Rode Antraciet stelt zijn kennis en netwerk ter beschikking van de FOD
Justitie voor een eventuele verwezenlijking hiervan, bijv. in samenwerking met de Vlaamse Trainersschool.
In de gevangenis van Brugge staat een ‘start 2 teach’ sessie op het programma voor het Zorgteam van de
FOD Justitie. Dit zijn de mensen die dagdagelijks ondersteuning bieden aan de geïnterneerden. Sportieve
activiteiten liggen binnen de mogelijkheden van hun taakuitvoering. De (vaak) therapeuten van opleiding
krijgen op deze manier enkele praktische tools aangereikt van didactiek bij sportactiviteiten.
Ook in 2014 staat een nieuwe groepssessie rond ‘nieuwe sporten’ op de planning. Dit jaar combineren
we dat met een eigen teambuilding.
Naar aanleiding van de recente groei van vrijwilligers die zich aanbieden voor sport, inventariseren we in
2014 wat de mogelijkheden zijn binnen de gevangenissen én binnen De Rode Antraciet. Deze piste was
tot nu toe niet van toepassing (‘vrijwilligheid’ in de sport verbergt vaak toch een onderliggende financiële
vraag). De Rode Antraciet wil enerzijds geen ‘doorgeefluik’ vormen voor iedereen die de gevangenis wel
eens van binnenuit wil zien. Anderzijds wil De Rode Antraciet mensen absoluut toeleiden tot de context,
als er een duurzame en/of kwalitatieve relatie tot stand kan komen. Hiervoor is echter meer informatie
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nodig, vooraleer de organisatie haar naam verbindt aan de initiatieven waaraan veel belang wordt gehecht
door doelgroep en context.
2.2.4. De Rode Antraciet zet in op diversiteit met speciale aandacht voor het bereiken van vrouwen,
personen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond en 55-plussers.
Realisaties 2013
Na enkele nationale contacten met Psylos, brachten we lokale ‘zorgteams’ (equipe vanuit FOD Justitie,
verantwoordelijk voor geïnterneerden in gevangenissen) samen met lokale clubs van Psylos. Het doel
hiervan is in eerste instantie wederzijdse kennismaking, gevolgd door kennisuitwisseling en mogelijks
‘shadowprojecten’ (elkaar een korte periode volgen in elkaars werksituatie). In 2013 faciliteerden de
sportfunctionarissen van de Rode Antraciet in Leuven en Merksplas de eerste kennismakingen met
respectievelijk UPC Sint Kamillus en OPZ Rekem. De taak van de sportfunctionaris berust erin om zowel
de effectieve samenkomst als het proces te waarborgen (nu en in de toekomst).
Het project ‘elke stap telt’ van OKRA sport werd
in Oost-Vlaanderen al geïmplementeerd, samen
met de projecten rond ’10.000 stappen’ van de
Lokale gezondheidsoverleggen. In 2013 werd het
project ‘elke trap telt’ ook aangevraagd bij
OKRA sport, in het kader van gerichte
ontspanningsmomenten in de gevangenis van
Wortel (aan 55-plussers).
In de gevangenis van Ieper zetten we maandelijks
tafeltennistornooitjes op vanuit de
praktijkervaring dat hier meerdere sedentairen
en 55-plussers in beweging door komen. In de
gevangenis van Ruiselede blijkt het Kubb-spel hetzelfde effect te hebben. De gevangenis van Hoogstraten
probeerde dit laatste uit te rollen in haar gevangenis, zonder resultaat echter.
Zowel in de gevangenis van Gent als Brugge voegden we structureel 2 uren aan het wekelijks sportaanbod
toe. Dit aanbod richtten we specifiek voor vrouwelijke gedetineerden in. Op de planning stonden
Zumba, spinning, groepscardio, dansen en fitness.
Voor de vrouwelijke gedetineerden van de gevangenis Hasselt werkten we samen met dansclub Cosmo.
De club bood 20 sessies dansen aan, met elke 5 sessies een nieuwe stijl. Dit was een succes in de beleving
van de club en de gedetineerde vrouwen. Sommige dansen werden meer dan andere gesmaakt.
In de gevangenis van Antwerpen zetten we in samenwerking met CGG Vagga en de psychosociale dienst
van de gevangenis een programma op om depressieve gedetineerden toe te leiden naar een extra aantal
uren sport per week. Op deze manier probeert dit samenwerkingsverband de negatieve cyclus een
positieve wending te geven.
Namens de Leuvense gevangenissen ging de lokale sportfunctionaris in gesprek met het B.O.V. project
van onder andere het Lokaal gezondheidsoverleg. Dit project van ‘bewegen op voorschrift’ zal ook binnen
de muren van de gevangenissen mogelijks proefdraaien in het volgende jaar.
Evaluatie
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Gelijklopend met de denkpistes rond de promotie van zelfstandig sporten, ligt ook bij de doelgroepen een
bepaalde ‘eigen verantwoordelijkheid’ en intrinsieke motivatie die cruciaal is voor het slagen van een
project of individuele activering.
De taak van de sportfunctionaris is het kader faciliteren van laagdrempeligheid en voldoende investeren in
de menselijke ondersteuning en communicatie.
Het bereiken van bepaalde doelgroepen is vaak een zoektocht op basis van gissen en missen. Wat in
gevangenis A werkt voor senioren, werkt in gevangenis B daarom niet. De praktijk wijst uit wat werkt, of
helemaal niet. Toch kan iets wat goed draait ook twee weken na datum plots toch weer omslaan. Een
lesgever die een range van mogelijkheden en ervaring heeft, is op dat gebied een enorm surplus.
Planning 2014
In beide Leuvense gevangenissen wordt het B.O.V. project verder vorm gegeven en uitgevoerd in 2014.
Dit gebeurt in samenwerking met de lokale artsen, verpleging, justitieel welzijnswerk, BOV buiten,
beweegcoaches, …. Gedetineerden kunnen op voorschrift van de arts in de gevangenis een specifiek
voorschrift krijgen om te gaan bewegen. Hiervoor zijn laagdrempelige lessen nodig. Concreet bieden we in
beide gevangenissen elk 10 uur Rugscholing en spierversteviging aan. Daarnaast zal Leuven Hulp nog 10
uren extra activiteiten aanbieden van beweging (nog te bepalen). Leuven Centraal zal extra 10 uur inzetten
op de begeleiding van cardiovasculaire fitness.
In 2014 zal de sportfunctionaris van Turnhout specifiek inzetten op een verdere samenwerking met het
zorgteam van de gevangenis. Doel is om oudere geïnterneerden fysiek te reactiveren. Sport zal hier als
toegankelijk middel worden gebruikt om het doel te ondersteunen. Dat betekent dat de sportfunctionaris
een wezenlijke rol zal spelen in de ontwikkeling, implementatie en disseminatie van het project.
In 2014 zal De Rode Antraciet verder informatie verzamelen (methodieken en activiteiten) rond het
activeren van mensen. Basis voor deze verzameling van informatie, is de gesprekstafel van het
colloquium 2013, rond ‘niet-sporters in beweging brengen’.
2.2.5. De Rode Antraciet ontwikkelt concrete acties om het ethisch sporten te promoten (inclusie,
diversiteit, fairplay, fysieke en psychische integriteit en solidariteit).
Realisaties 2013
Een kennismakend gesprek met de administratie CJSM en het Internationaal centrum voor ethiek in de
sport (ICES) vond plaats in 2013. Tijdens dit gesprek bekeken we hoe we de organisatie en lokale
praktijken kunnen aanpassen in functie van de ethische richtsnoeren voor sport. Dit gesprek gaf aan dat
heel wat zaken al gebeuren binnen De Rode Antraciet, maar vaak zonder dat er effectief de noemer
‘ethische richtsnoeren’ aan hangt. Dit verwerken we in een actiepunt voor 2014.
In het kader van sociale inclusie door sport, geldt de samenwerking tussen de terug-op-pad coaches
(T.O.P. coaches) van CAW Metropool en Buurtsport Antwerpen als een schoolvoorbeeld. Hoewel dit een
samenwerking is die in 2013 een klein aantal (ex-)gedetineerden bereikte, blijven we dit project verder
zetten. Hierbij dan ook een iets uitgebreidere weergave van het project:
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Samenwerking T.O.P. Coaching, Rode Antraciet en Buurtsport Antwerpen.
Via deze samenwerking wil De Rode Antraciet het verbindend werken, de maatschappelijke (her)activering en de sociale
integratie van gedetineerden mee stimuleren.
Het maatschappelijk belang dat ex-gedetineerden opgenomen worden in een sociaal netwerk is groot en sport leent zich hier
toe.
Heel belangrijk voor het slagen van dit project was de zoektocht naar partners die een meerwaarde konden bieden. Hiervoor
keken we verder dan alleen maar naar de ‘sportwereld’.
Het idee voor dit project kwam vanuit ‘De Rode Antraciet’; voor de uitwerking van het project werkten we samen met deze
partners:
 T.O.P. Coaching (Terug op pad)
De ‘TOP coaches’ maken deel uit van ‘CAW Metropool’, zij zijn onze sociale partner in het project.
‘CAW Metropool’ is een hulpverleningsnetwerk van verschillende werkingen, verspreid over de hele stad en gesubsidieerd
door de Stad Antwerpen.
De ’TOP coaches’ zijn op verschillende levensdomeinen actief.
De ‘TOP coach’ biedt reeds tijdens de detentie concrete hulp bij schuldsanering, opleiding en onderwijs, tewerkstelling,
huisvesting, administratie, vrijetijdsbesteding…Onmiddellijk na vrijlating zorgt de ‘TOP coach’ dat hij zelf of iemand de
jongere opwacht aan de gevangenispoort.
Samen brengen ze de nodige administratie in orde en maken ze een actieplan voor de zoektocht naar een opleiding, job,
huisvesting, hulpverlening. In een latere fase werken coach en ex-gedetineerde eventueel aan schuldsanering, herstel van de
familiebanden, werk en een zinvolle vrijetijdsbesteding. De coach helpt bij de uitwerking van het actieplan.
 Buurtsport Antwerpen (begeleiding)
De trajectbegeleiding van ‘Buursport’ zorgt voor het sportieve luik van het project. ‘Buurtsport’ maakt deel uit van de
sportdienst van de ‘Stad Antwerpen’. Zij ondersteunen vooral cliënten in hun zoektocht van en begeleiding naar een geschikt
sportaanbod. Zij maken gebruik van trajectbegeleiders die de kandidaat van A tot Z begeleiden. Dit kan zeer ver gaan,
van zorgen voor vervoer tot en met financiële tussenkomst. Zij concentreren zich vooral op maatschappelijk kwetsbare
bewoners (waaronder ex-gedetineerden) uit de buurtsportwijken van Antwerpen die hun weg niet vinden binnen het grote
sportaanbod, te veel drempels ervaren om te participeren en gemotiveerd zijn om te sporten.
In de loop van 2012 werd er in samenwerking met de ‘Topcoaches’ en ‘Buurtsport Antwerpen’ een project opgezet om exgedetineerden toe te leiden naar sportclubs buiten de muren.
De bedoeling is om voor elke cliënt een individueel traject uit te werken.
De ‘TOP coaches’ krijgen binnen hun werking met ex-gedetineerden dikwijls vragen over sport.
Meestal zijn dit zeer praktische en sporttechnische vragen waarop zij geen antwoord hebben.
Deze knowhow vinden we wel terug bij de trajectbegeleiders van ‘Buurtsport’.
Het idee voor een samenwerking werd voorgesteld bij ‘Buurtsport’ en heel positief ontvangen.
Sindsdien bestaat er een samenwerking tussen de trajectbegeleiders van de “Topcoaches” en “Buurtsport” enerzijds en De
Rode Antraciet anderzijds.
De begeleiding kan zowel praktisch als ondersteunend zijn. Soms is het genoeg om iemand te verwijzen naar een bepaalde
club en in andere gevallen wordt er juist een stapje verder gegaan.
In veel gevallen blijkt dat er ook sprake is van drempelvrees, financiële en andere moeilijkheden, …
Ex-gedetineerden worden dan intensief begeleid richting sportclub en worden als het ware opgepikt en tot aan de deur en zelfs
verder gebracht.
In 2013 was er een uitbouw van het project. Onder de wimpel van “Antwerpen Europese Sporthoofdstad” werd er een
samenwerking met “Let’s go urban” en “Buursport” opgezet.

In het kader van de Ronde Van Vlaanderen wordt de sociale factor ook als doel gesteld. De effectieve
wedstrijd tussen de 4 gevangenissen is hiertoe ‘slechts’ het middel. Via de participatie van de
gedetineerden (rechtstreeks en onrechtstreeks betrokken bij het project) wordt enerzijds een goed doel
gekozen en anderzijds geld ingezameld ten bate hiervan. Niet enkel tijdens de effectieve wedstrijd van de
dag zelf (30 maart 2013), maar eveneens in de hele aanloop naar deze dag organiseerden we

Voortgangsrapport 2013/2014 De Rode Antraciet vzw pagina 63

nevenactiviteiten die geld opleverden voor dit doel. In 2013
steunden de gedetineerden via De Ronde op rollen volgende
doelen:
 Gevangenis Brugge: ten bate van ‘Dienst
Slachtofferhulp van het CAW’ – 2.000 €
 Gevangenis Dendermonde: ten bate van vzw Bijeva –
4.300 €
 Gevangenis Gent: ten bate van ‘De sociale kruidenier’ –
5.700 €
 Gevangenis Oudenaarde: ten bate van vzw Touché –
2.300 €
Over de fysieke integriteit van de sporter, zetten we lokaal
verscheidene acties op. Deze acties stonden in het teken van een
betere bekendheid rond het thema ‘gezonde voeding en sport,
anabolica, voedingssupplementen,’. Sinds enkele jaren merken wij dat er vooral veel onbekendheid of
valse bekendheid is op vlak van voedingssupplementen en anabolica. Gedetineerden nemen dingen tot
zich, zonder goed en wel te beseffen dat sommige zaken zowel binnen als buiten de muren illegaal zijn;
nog los van de ‘positieve’ en negatieve effecten. Deze sessies worden vaak aangeboden in nauwe
samenwerking met (sport)diëtisten van de lokale gezondheidsoverleggen (LOGO).
In Hasselt startten we een proeffase om de interne videokanalen te gebruiken als medium. Concreet
maakten we een combinatie van de bekendmaking van de sportactiviteiten en sportieve tips (belang van
drinken van voldoende water, begin de dag met beweging, sportieve tips voor beginners, oefeningen die
men per twee op de wandeling kan doen, …). Deze fase ronden we af en evalueren we.
In vooral de open inrichtingen (maar ook steeds breder) kunnen we iets verder gaan in participatie van
gedetineerden. Het gaat hier bijvoorbeeld over zelf scheidsrechteren, zelf organiseren van tornooien,
beheer van de inschrijvingen, … Op deze manier krijgen gedetineerden meer inzicht in het proces dat
achter de activiteiten schuil gaat en scherpen we bovendien via sport ook vaardigheden aan die voor hen
niet alledaags zijn of waren (vergaderingen leiden, overleggen, keuzes maken, …)
Het onderwerp ‘competentieontwikkeling in functie van de sociale re-integratie’ lichten we expliciet uit in
2.3. van dit voortgangsrapport.
Evaluatie
Werken aan de ethische richtsnoeren blijft vaak vaag en impliciet verweven in de processen. Hier ligt
mogelijks nog wel een kans en uitdaging voor de sportfunctionarissen, de gevangenis en de gedetineerden
zelf. Zonder te willen vervallen in de tegenovergestelde richting van overmatig reflecteren, dienen we toch
een volgende stap te ondernemen. Deze eerste stap situeert zich vooral in inventarisering van de
mogelijkheden, randvoorwaarden, goede voorbeelden elders, …
Planning 2014
Voor 2014 komen er bij het project met Buurtsport, T.O.P. coaches en De Rode Antraciet nog
nieuwe partners op het voorplan. We zetten een samenwerking tussen ‘Buurtsport’ en de
trajectbegeleiders van justitieel welzijnswerk Antwerpen op. Dit geeft een verdere inbedding en
afstemming van de integratiemogelijkheden en follow up na detentie. De Rode Antraciet blijft het project
verder trekken in 2014, in nauwe samenwerking met de partners.
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Sociale inclusie is een ontzettend ruim begrip. We trachten het (voorlopig) te vatten vanuit een
tegenovergestelde visie, namelijk het voorkomen van sociale uitsluiting. Dit komt voor in verschillende
vormen: het onvermogen om invloed uit te oefenen, geen toegang hebben tot machtscentra of
dienstverlenende instanties, afgesloten zijn van kennis en informatie, geen keuzemogelijkheden hebben,
geen kansen kunnen grijpen. In 2014 wensen we dit begrip verder te bestuderen om vervolgens tot een
werkbaar kader te komen voor dit thema, toegespitst op sport en detentie. Stappen die we ondernemen in
2014, zijn:
1. Literatuurstudie. Wat is sociale inclusie, met welk doel zijn wij ermee bezig;
2. Kader voor de gevangenissen. Sociale inclusie verduidelijken aan de hand van sociale exclusie. Dit
zien we tweeledig:
 Hoe aanbod van buiten naar binnen brengen? Toegang verlenen tot het reguliere.
 Voldoet het bestaande aanbod binnen aan de voorwaarden om uitsluiting te vermijden?
Randvoorwaarden in het kader plaatsen.
3. Overleg met relevante actoren. Experts in dit kennisveld en (potentiële) partners voor het
sportaanbod;
4. Wat bestaat er al binnen de gevangenis. Waar plaatsen we dat en beantwoordt dit aan de
randvoorwaarden. (Wat zijn de oorzaken van processen van uitsluiting?);
5. Uitwerken van een eerste project.
Vervolgens willen we beginnen met het bestaande aanbod en de bestaande samenwerkingsverbanden stap
voor stap een plaats te geven binnen het werkkader, te evalueren (op basis van randvoorwaarden) en waar
nodig/mogelijk bij te sturen of minstens advies te verlenen. Daarnaast zetten we een nieuw project in de
steigers en starten we waar mogelijk op, met de focus op sociale inclusie. De Rode Antraciet investeert
graag in dit thema omdat ze gelooft in de positieve effecten die sociale inclusie met zich mee kan brengen:
vriendschappen ontstaan, vertrouwen groeit, het maatschappelijk weefsel versterkt.
In de gevangenis van Oudenaarde start in het voorjaar 2014 een samenwerking met twee masterstudenten
van de Vrije Universiteit Brussel. Doel is om, aanvullend op de individuele agressiebegeleidingen van vzw
Touché, aan de slag te gaan met boksen (trainingen onder begeleiding). In het voorjaar van 2014 vindt de
verkennende fase plaats en vanaf het najaar effectief het aanbod aan de gedetineerden. Tijdens de
verkennende fase kijken en luisteren we eveneens naar goede ervaringen van andere projecten, buiten de
gevangenissector.
In 2014 zal De Rode Antraciet verder investeren in de bewustwordingscampagne rond voeding (supplementen). In dit kader wordt gedacht aan een korte ‘documentaire’ die verschillende standpunten
belicht betreffende voedingssupplementen en bij uitbreiding bijvoorbeeld ook creatine, anabole steroïden,
groeihormonen, … die gedetineerden soms al te goed kennen naar korte-termijn-effecten. Op deze manier
willen we ook bij de FOD Justitie aandringen op een normering rond het opstellen van kantinelijsten
(waar gedetineerden naar eigen goeddunken extra’s kunnen bestellen). Er is een vrijheid, maar ook
onwetendheid rond de producten die her en der op deze lijsten staan (bijvoorbeeld whey-proteïnen,
creatine, shakes, …). Daarnaast bleek uit een presentatie van het dopingagentschap in 2012 reeds dat dit
eveneens een opstap kan betekenen naar meer (bijvoorbeeld dan de illegale middelen als groeihormonen
en anabolica).
2.2.6. De Rode Antraciet adviseert bij de realisatie van sportinfrastructuur en een beweegvriendelijke
omgeving in de penitentiaire instellingen.
Realisaties 2013
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Al enkele malen is in dit verband gewezen op de opkomst van de sportpoints als outdoor mogelijkheid
om te fitnessen. De sportfunctionarissen gaven deze piste reeds enige jaren als mogelijkheid aan (eerste
ingebruikname in gevangenis Antwerpen. Nadien en nog steeds hebben ook andere gevangenissen
interesse). De sportfunctionaris steunt de opmaak ter voorbereiding van de aankoop en levering, waar
mogelijk en nodig. Hierbij verwijzen we ook naar 2.2.2., waar we melding maken van de initiatieven ter
ondersteuning van het gebruik van de toestellen in de buitenlucht.
De nieuwe gevangenis in Beveren kreeg steun op niveau van infrastructuur, accommodatie en
sportorganisatie van de sportfunctionarissen van De Rode Antraciet.
Hierbij adviseerden we van A tot Z.
Enerzijds verleenden we advies rond
materialen voor plaatsing op/in de
verschillende wandelingen, fitnesszalen
en de sporthal. Anderzijds
ondersteunde de sportfunctionaris de
opmaak van weekplanning,
bemanning, functieprofielen, … of
werkten we die vanuit onze
adviserende functie mee uit.
In de gevangenissen van
Dendermonde, Gent en Hoogstraten
vroeg men ondersteuning bij de invulling van een volledig nieuwe fitnesszaal. De sportfunctionarissen
verzamelden in dit verband de nodige informatie. Voor de gevangenis van Hoogstraten werd dit in 2013
nog afgerond.
Ook in verscheidene andere gevangenissen werd in 2013 op kleinere schaal gewerkt aan de vernieuwing
van accommodatie en materieel. Vaak gaat het over de vervanging van toestellen of verbreding van de
range van mogelijkheden, telkens vanuit de kwalitatieve en gezondheidsbevorderende gedachte. Een
voorbeeld van de gezondheidsbevorderende gedachte bij de (controversiële) fitness- en powertraining is
de beperking op het aantal kilo’s gewichten. In meerdere instellingen voorzien we maximum 75 kg
belasting, vanuit de gedachte dat het vooral om opbouwen en onderhouden van een basisniveau gaat. We
limiteren daarmee de klassieke bodybuildingcultuur.
In het kader van de opleiding ‘initiator fitness’ voor gedetineerden stelden we vast dat niet alle
gevangenissen infrastructureel voldoen om deze opleiding aan te bieden. Daarom zochten we contact met
de opleidende instantie (VTS) en de concrete lesgever van de cursus om de noodzakelijke
randvoorwaarden voor de opleiding te registreren.
Evaluatie
De sportfunctionarissen hebben na 11 jaar ervaring met sport in het gevangeniswezen een aardige kennis
opgebouwd rond zowel kleine als grote materialen, ondergronden, … Dit verzamelden we al eerder in de
‘infrastructuurnota’ die we aanboden aan de bevoegde instanties.
De sportfunctionaris heeft een adviesfunctie in deze, en (terecht) geen beslissingsrecht. De aankopen
worden door de Regie Der Gebouwen gedaan, of door de FOD Justitie zelf. De rol van de
sportfunctionaris is echter ondertussen bekend en gewaardeerd.
Planning 2014
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De ervaringen met nieuwe materialen en onderhoud nemen we stelselmatig op in de infrastructuurnota.
De bouw van de nieuwe gevangenis in Haren (Brussel) is de aanleiding om aandachtspunten opnieuw te
verzamelen. In 2014 updaten we de nota grondig en maken ze opnieuw over aan de bevoegde instanties.
Op gebied van fitness maakten we voor 2014 een specifiek actiepunt op: een blueprint van de ‘ideale
trainingsruimte’. Deze nota moet een handvat bieden aan de lokale context om te zien waar
mogelijkheden liggen en waar men best extra aandacht aan geeft bij toekomstige investeringen. Daarnaast
zal deze nota ook melding maken van de noodzakelijke randvoorwaarden om een opleiding ‘initiator
fitness’ te huisvesten.
In 2014 krijgt ook het onderhoudsdossier een update. Meer en meer streeft men naar
onderhoudscontracten en veiligheidsinspecties voor toestellen. In de interne nota verlenen we advies aan
de collega-sportfunctionarissen die hiermee vaak lokaal verschillend benaderd worden.
2.2.7. De Rode Antraciet realiseert samenwerkingsverbanden met diverse relevante actoren met het oog
op aansluiting bij de reguliere sportwerking.
Realisaties 2013
Deze doelstelling valt ook deels te lezen onder ‘2.1.3. netwerking en profilering’ voor ondernomen
stappen en de ‘belangrijkste’ gecontacteerde organisaties om samenwerkingsverbanden in min of meerdere
mate mee op te zetten.
Daarnaast bespraken we het luik sociale inclusie en de aansluiting op de reguliere sportwerking ook onder
2.2.5. bij toepassing van de ethische richtsnoeren binnen de sportwerking.
Vast deel van het reguliere sportaanbod zijn de wedstrijden tegen externe ploegen. De waarde die aan
dit soort wedstrijden ‘tegen’ de buitenwereld hangt, is zeer hoog voor de meeste gedetineerden. Op deze
manier is er contact met de modale burger en worden de gedetineerden bij het drankje nadien ook gewoon
als mens aangesproken. Daarnaast zijn deze wedstrijden een uitgelezen kans om de skills nog eens te
matchen met die van een gemiddelde recreatieve sporter.
We zetten ook graag de duurzame samenwerking met BC Drive uit Dendermonde in de verf. De
badmintonclub verzorgt al enige jaren een wekelijks aanbod in de lokale gevangenis. Door de langdurige
relatie tussen lesgevers en deelnemers, is de brug naar buiten niet altijd bij woorden gebleven. Er zijn
effectief al ex-gedetineerden die via de club in het badmintoncircuit buiten terecht kwamen. Jammer
genoeg hebben wij geen zicht in hoeverre deze opgebouwde relatie buiten de muren nog steeds van kracht
is. Dit aanbod toont voor ons aan dat, mits enige inspanning, de brug naar buiten niet altijd zo ver te
zoeken is. Het gaat vooral over blijven proberen en volhouden.
TTC Welfare is eveneens een initiatief dat reeds enige jaren bestaat in Oudenaarde. Deze tafeltennisclub
van gedetineerden draait mee in de competitie buiten de muren en is aangesloten bij de Vlaamse
Tafeltennisliga. Wedstrijden worden steeds ‘thuis’ gespeeld. Zo nemen gedetineerden op hun manier deel
aan het sportieve competitiegebeuren buiten de muren.
Eveneens in Oost Vlaanderen zochten we contact met de Vlaamse Minivoetbalfederatie. Deze relatie
kwam tot stand bij de zoektocht naar clubs en ploegen om wedstrijden (buiten competitieverband) te
spelen. Het niveau van deze ploegen is in de beginfase wellicht nog net iets te hoog voor de toevallig
samengestelde groep sporters binnen de muren, maar vormt een uitdaging voor de gedetineerden om
verder op elkaar te gaan afstemmen.
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Gezien de uitloper van het project rond de Ronde Van Vlaanderen (op rollen) en de opstart van alvast
twee groepen wielerfanaten binnen de muren, bekijken we of ook deze twee groepen zich kunnen
aansluiten bij Wielerbond Vlaanderen. Momenteel zit dit nog in de verkennende fase.
Evaluatie
De aansluiting op de sportwereld buiten is binnen de muren vrij goed te organiseren. De uitdaging ligt
effectief post detentie, maar dat is buiten het directe mandaat van De Rode Antraciet én van Justitie
(indien ze effectief vrij gaan). Het blijft een enorme uitdaging om hierin ‘partners in crime’ te vinden. De
relatie met Buurtsport Antwerpen en CAW metropool is exemplarisch, maar wordt elders niet als
vanzelfsprekend ervaren door andere actoren.
Planning 2014
De Rode Antraciet zal verder investeren op de stappen die we in 2013 zetten.
In 2014 spreken we de sportclubs van de Stad Beveren (nieuwe gevangenis in 2014) actief aan om een
samenwerkingsverband op te starten. De eerste contacten met de stad waren hierin alvast zéér positief.
We nodigen de clubs uit voor een rondleiding en schets van de toekomstige werking. De rondleiding zal
voor de effectieve opstart van de gevangenis plaatsvinden.
In samenwerking met de gemeente Ruiselede organiseren we in 2014 een heuse sportdag met tornooien
tegen lokale sportclubs.
In 2014 ondernemen we stappen om de actoren die effectief mensen naar buiten gidsen (psychosociale
diensten Justitie, trajectbegeleiders Justitieel Welzijnswerk, …) beter te informeren. In de eerste fase zal
het gaan om een brochure ‘sporten na detentie’ met daarin informatie over wie, wat, hoe, waar. Hierbij
denken we o.a. aan de sportdatabank van BLOSO en een verzameling van bestaande (contact-)gegevens.
2.2.8. De Rode Antraciet staat in voor de registratie van sportieve activiteiten in het GOS (Gedetineerden
Opvolg Systeem).
Realisaties 2013
In 2013 engageerden we ons opnieuw om op activiteitenniveau te registreren in het GOS. Dit werd in elke
gevangenis aangeboden als ondersteuning aan de registratie en vanuit de gedachte dat dit overzicht tot de
corebusiness van de sportfunctionaris behoort.
Hierbij valt op te merken dat in minder dan de helft van de gevangenissen er voor de organisatie van het
sportaanbod in het GOS gewerkt wordt. Vaak bestond hier al een andere manier van werken die, omwille
van de omvang van het sportaanbod, aangehouden werd.
Dit heeft bij het merendeel van deze registratie tot gevolg dat er óf geen registratie van individuele
deelnames gebeurt in de ingevoerde structuur óf dat de ingevulde gegevens slechts een klein deel vormen
van het gehele aanbod.
Evaluatie
Bij de opmaak van de beheersovereenkomst werd bewust voor ‘activiteitenniveau’ gekozen omwille van
de massale omvang van het sportaanbod in Vlaanderen (zie eerder in 2.2.1.) en de beperkte aanwezigheid
van de sportfunctionaris. De combinatie van deze twee factoren maakt dat een sportfunctionaris vaak een
volledige registratie en opvolging gewoon niet zou kunnen verwezenlijken binnen zijn/haar bestaande
tijdspakket, zelfs al zou deze taak exclusief registratie en opvolging zijn.
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Daarnaast is het de taak van de sportfunctionaris om net breder dan de registratie te kijken: zorgen voor
samenwerkingsverbanden, organiseren, innoveren, …
Het belangrijkste argument dat deze keuze steunt, is wellicht de veiligheid die cruciaal is in de context van
een gevangenis. Over groepsindelingen, mensen van lijsten schrappen, … en alle verwante zaken aan deze
administratie kan de sportfunctionaris als ‘extern personeelslid’ bij de FOD Justitie geen
verantwoordelijkheid dragen. Dit staat op gelijke hoogte met het waarborgen van de veiligheid van externe
lesgevers en organisaties die het (sport)aanbod verwezenlijken in de praktijk.
De opkomst van verschillende andere registratiesystemen (SIDIS Suite bij de FOD Justitie en het Edossier van SAW) verscherpt in de toekomst de vragen over het GOS.
Planning 2014
We blijven ons engageren binnen de afspraken van de beheersovereenkomst (registratie van de
activiteiten).
De Rode Antraciet zal in de ‘Gemengde Commissie’ pleiten voor duidelijkheid en eenvormigheid. Hierbij
wil zij waar mogelijk en nodig ondersteuning bieden in de verdere exploratie om tot dit doel te komen.

2.3. De Rode Antraciet zet sport zo breed mogelijk in met het oog op de
competentieontwikkeling van gedetineerden en hun sociale re-integratie.
2.3.1. De Rode Antraciet ontwikkelt programma’s om gericht aan competentieontwikkeling via sport te
doen (vb. samenwerking met de Vlaamse Trainersschool).
Realisaties 2013
In 2013 legden we contact met de Vlaamse Trainersschool voor een proefproject in de gevangenissen.
BLOSO verklaarde zich daarbij akkoord om 50 % van de lesgeverskost op zich te nemen. De Rode
Antraciet nam alle organisatorische en praktische aspecten op zich (lesgever zoeken, cursussen aanvragen,
lokale afspraken rond materialen en toelatingen, materialen, deelnemers, …). Dit proefproject startte voor
twee gevangenissen: Oudenaarde en Leuven Centraal. Na navraag bij beide gevangenissen kozen we voor
eenzelfde cursus: ‘Initiator Fitness’.
De cursus in Oudenaarde rondden we in de zomer van 2013 af, met succes. De cursus in Oudenaarde
startte met 18 gedetineerden. De eerste weken vielen er 6 gedetineerden uit omwille van verschillende
redenen (transfer, taalprobleem, toch geen interesse). Alle overige 12 gedetineerden legden het examen af,
waarvan 10 geslaagd in eerste zit. Na het herexamen slaagde nog één deelnemer. 11 gedetineerden werden
dus Initiator Fitness.
In Leuven Centraal start de cursus in 2014.
Competentieontwikkeling schuilt vaak impliciet in het sportaanbod, niet in het minst in de organisatie
ervan. In verschillende gevangenissen wordt op deze manier een groep gedetineerden verzameld rond
bepaalde projecten of initiatieven (niet alleen rond sport). De eerste stap om dit proces uit te testen, is
vaak wel sport. De toegankelijkheid en laagdrempelige organisatievorm van sport draagt hier sterk toe bij.
De taalbarrière blijft natuurlijk bestaan, maar vervaagt vaak door de prakticiteit van het thema.
Een andere vorm van competentieontwikkeling via participatie maar nog niet overal mogelijk, betreft
de aanwezigheid van gedetineerden in het forum sport. Dit forum vormt de draaischijf van het hele
gebeuren en behelst meer dan enkel de organisatie van een tornooi. Hier worden keuzes gemaakt en
oplossingen gezocht op middellange en lange termijn. Het vergt een ander vermogen om de dagdagelijkse
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realiteit en de eigen belangen te overstijgen. Deze manier van betrokkenheid op het lokale beleid is vaak
niet vanzelfsprekend voor zowel gedetineerde als de andere aanwezigen op het sportforum. Ook hierin
biedt de lokale sportfunctionaris een ondersteuning aan de lokale context en respectievelijke ‘kernfunctie’
als gedetineerde.
In de gevangenis van Antwerpen organiseerden we een cursus ‘gezondheid en bewegen’ in
samenwerking met het Lokaal gezondheidsoverleg. Op basis van het lespakket ‘kleurrijk gezond’ werd
deze cursus door een diëtiste aangeboden. Op deze manier werken we aan kennisoverdracht en
bewustwording. Deze cursus werd door deelnemers en organisatoren als zeer positief ervaren.
Evaluatie
Net als bij het onderwerp ‘sociale inclusie’ zit er onder de term ‘competentieontwikkeling’ een grote waaier
van mogelijkheden, maar ook van vraagtekens en onduidelijkheden. De veronderstelling dat aangereikte
kennis en ervaring worden getransfereerd naar het dagdagelijkse leven van de gedetineerden, kan niet
gegarandeerd worden door de organisatie. Hiervoor ligt een groot deel van de verantwoordelijkheid bij de
gedetineerde zelf. De Rode Antraciet en de verschillende lokale actoren kunnen wel de kansen op deze
transfer proberen zo gunstig mogelijk te beïnvloeden (door blijvend aan te kaarten, op te volgen,
opfrissingen te organiseren, …).
De cursussen van de Vlaamse Trainersschool bieden naast ‘Initiator Fitness’ nog meerdere mogelijkheden.
Sommige mogelijkheden zijn meer laagdrempelig of korter in duur dan de aangeboden cursus. In functie
van de evaluatie van de lopende testcase, de lokale vraag van gedetineerden, de afstemming met andere
actoren en niet in het minst de financiële mogelijkheden bekijken we de toekomst van deze vormingen.
De Rode Antraciet draagt de participatie van de doelgroep, in de zin van ‘deelhebben’, hoog in het
vaandel. Toch zijn niet alle lokale contexten klaar voor deze manier van werken. Ook hier dient de
participatie in afstemming te blijven met de mogelijkheden van de lokale context, actoren en doelgroep.
Planning 2014
In 2014 ronden we de cursus Initiator Fitness in Leuven Centraal af (maart 2014).
De Rode Antraciet evalueerde samen met de Vlaamse Trainersschool tussentijds het initiatief. Op deze
evaluatie klaarden we enkele praktische zaken uit, maar werd vooral lovend gesproken over de
samenwerking. De Rode Antraciet zal, indien praktisch haalbaar, bekijken in hoeverre we een verdere
uitrol met de geslaagde initiators kunnen organiseren (Instructeur B fitness in 2014?).
Dit project geldt nog steeds als testcase. Bij de definitieve evaluatie in 2014 bepalen we de houding van De
Rode Antraciet tegenover deze cursussen voor de toekomst. Financieel weegt dit op het werkingsbudget
van de organisatie (hoewel BLOSO hier reeds 50% van de lesgeverskost draagt). Het is dus wellicht niet
haalbaar om dit traject op meerdere plaatsen per jaar te gaan aanbieden. Anderzijds moet De Rode
Antraciet zich afvragen in hoeverre de organisatie ervan een ‘pur sang’ sportverhaal is. Dit verhaal wordt
dan ook samen met onderwijs, VDAB en CDRGA (orgaan binnen FOD Justitie dat beroepsgerichte
vormingen ondersteunt) in 2014 geëvalueerd en bekeken naar opvolging.
De Rode Antraciet zal in 2014 trachten om nieuwe trajecten van participatie op te zetten. Hiervoor
dient het lokale forum sport en de gevangenis zelf het mandaat te verschaffen. De sportfunctionaris heeft
echter steeds deze manier van werken als toetssteen om nieuw aanbod op te zetten. In 2014 zal een
inventarisatie en evaluatie gemaakt worden van alle initiatieven (op gebied van het ‘deelhebben’ van de
doelgroep) binnen het sportaanbod. Dit resultaat nemen we, afhankelijk van de evaluatie, mee in de
opmaak van het ‘sportbeleidsplan’.
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In 2014 zoeken we naar een verdere spreiding en uitbreiding van de cursus ‘gezondheid en bewegen’,
naar analogie met de testcase in de gevangenis van Antwerpen. In samenspraak met het lokale forum
sport, bekijken we wat de mogelijkheden zijn en welke zaken de inhoud lokaal kunnen versterken.
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Sportaanbod per gevangenis: verslag 2013 en planning 2014

ANTWERPEN
Het bestaande sportaanbod in de gevangenis van Antwerpen continueerden
we in 2013.
Voor de eerste keer organiseerden we in samenwerking met Logo een cursus
‘Gezondheid en beweging’. Dit herhalen we zeker in 2014, want er waren niet
minder dan 80 inschrijvingen.
Begin 2013 stond in het teken van een groot behoefteonderzoek over de
domeinen van de ‘Vlaamse gemeenschap’ heen. Hieruit bleek onder meer dat
sport 'met voorsprong' het grootste domein binnen het aanbod van de
Vlaamse gemeenschap is. Het onderzoek had tevens als gevolg dat banden
die al bestonden met de VUB, buurtsport, Stad Antwerpen en andere
partners, sterker werden.
Het project in het kader van ‘Antwerpen Europese Sporthoofdstad’ kreeg een andere invulling,
dit vanwege het protocol van einde 2012 dat dergelijke grote projecten onmogelijk maakt binnen de
gevangenis van Antwerpen. Het werd uiteindelijk een project voor ex-gedetineerden.
De samenwerking met Buurtsport Antwerpen en de Topcoaches bouwden we verder uit en andere
potentiële partners spraken we aan. Hierbij zou vanaf 2014 ook justitieel welzijnswerk Antwerpen
gedetineerden kunnen doorverwijzen naar de trajectbegeleiders van Buurtsport. Zij bekijken dan samen
met de gedetineerde welke sportmogelijkheden er binnen het Antwerpse zijn en kunnen gedetineerden zo
voorbereiden om naar een sportclub toe te leiden.
2014 zal zich ook richten op de consolidering van het bestaande aanbod en legt de focus op
samenwerking tussen de gevangenis en Antwerp United. Antwerp United is de koepel van de lokale
volleybal-, basketbal-, handbal-, en zaalvoetbalclubs. Ze komen mee een aanbod uitwerken in de
gevangenis.
We blijven investeren in een cursus gezondheid en beweging.
We bouwen in 2014 de samenwerking met het Zorgteam en Otwee verder uit. Otwee richt zich tot
volwassenen met een beperking (erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap),
die in de gevangenis van Antwerpen verblijven. Zij werken al nauw samen met het Zorgteam, maar de
meeste van hun cliënten komen niet toe aan beweging. We wensen dan ook een aangepast laagdrempelig
beweegaanbod (geen sportaanbod) uit te werken voor hen.
BEVEREN
In Beveren stond alles in het teken van de opening van de gevangenis.
We adviseerden over de sportinfrastructuur en het sportmateriaal. We legden contact met de sportwereld
buiten de muren en begonnen met de aanmaak van een sportactieplan.
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Al het materiaal nodig voor het sportaanbod, gaande van fitnesstoestellen tot en met ballen en kledij, werd
aangekocht en geleverd. Dit gebeurde steeds in overeenstemming met ons advies.
We gaven advies over de plaatsing van de sportvelden bv. types ondergrond, aanleg van de velden, ...
Er was contact met de sportdienst van de stad en de verschillende sportclubs van Beveren en omstreken.
De eerste contacten waren heel positief en werken we verder uit in 2014.
We starten met de opmaak van een 'draaiboek sport'. Dit document is eigenlijk de handleiding voor de
organisatie van het sportaanbod en behandelt elk detail. We werken hier aan verder zodat alles klaar is
tegen de opening van de gevangenis in 2014.
2014 staat in het teken van de opstart van het sportaanbod. Het eerste jaar zal zeker een 'trial and error'
jaar worden. We zullen veel proberen en veel moeten aanpassen. Het zal een zoektocht worden naar het
ideale sportaanbod in een volledig nieuwe instelling. Contacten die er nu al zijn met clubs en stad
concretiseren we verder.
BRUGGE
Het vaste aanbod op de vrouwenafdeling breidden we ook dit jaar weer uit met een extra uur spinning per
week en de kans om deel te nemen aan het project ‘De Ronde van Vlaanderen op rollen’. Verder proberen
we via het tijdelijke aanbod contacten te leggen met de verschillende andere afdelingen zoals DVA (drugs
vrije afdeling), de hoge veiligheidsafdeling, de afdeling geïnterneerde vrouwen en de mannenafdelingen.
We investeerden in de aankoop van sportmateriaal, vooral voor de vrouwenafdeling die tot nu toe geen
materiaal had. Door een grotere bijdrage vanuit de gevangenis zelf, konden we het aanbod ook uitbreiden
en een vast aanbod voorzien voor de DVA en gaven we een start-to-teach aan het personeel van de
zorgafdeling.
Naast de vaste samenwerking met de provincie West-Vlaanderen, Vlabus en BLOSO (via het project
‘Levenslang sporten’), gaven we een eerste aanzet naar een nieuwe samenwerking met de sportdienst van
Brugge (één van de sponsors voor de Ronde van Vlaanderen). Ook proberen we via een nieuwe
samenwerking met hogeschool VIVES, de studenten (en dus ook toekomstige lesgevers) te informeren
over de sportwerking binnen de gevangenis. In 2014 proberen we deze samenwerking verder uit te
bereiden naar de hogeschool Howest.
BRUSSEL
Sinds mei 2013 is een deeltijdse sportfunctionaris aangesteld voor de drie Brusselse gevangenissen. Dit
zorgde er voor dat het sportgegeven in deze penitentiaire instellingen meer aandacht kreeg. Zo is er een
goede cohesie ontstaan tussen sport en Justitie in Brussel. Het aanbod bleef in 2013 echter nog wel
beperkt. De rol van de sportfunctionaris bleef door omstandigheden in Vorst en Berkendael hoofdzakelijk
ondersteunend. Net zoals in 2012 deden we opnieuw duurzame investeringen om het sportaanbod te
verbeteren. Brussel bevindt zich in een opstart- en leerfase, waarin de werking van de Rode Antraciet
onmisbaar is. De aanwezigheid van De Rode Antraciet is echter eindig (december 2014) in Brussel. Of en
hoe sport in de Brusselse gevangenissen kan blijven voortbestaan is een belangrijke vraag.
Sint Gillis
Voor 2014 wordt de rol van de VGC benadrukt in de samenwerking met de Brusselse
gevangenissen. Uiteraard zoeken we actief naar andere partners die het aanbod te Sint Gillis
kunnen versterken. Het streefdoel in Sint Gillis blijft het uitbreiden van het vaste sportaanbod. De
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eerste stappen hieromtrent zijn reeds gezet : de fitnessuren zijn verhoogd en we stelden
voorwaarden op om ook buitensport te organiseren.
Vorst
De samenwerking met Vorst bevindt zich nog in de opstartfase. Er zijn echter reeds behoorlijke
aanbestedingen gedaan voor fitpoints op de wandelingen. Sport voor gedetineerden is er mogelijk,
maar er is geen begeleid fitnessaanbod. We onderzoeken hoe we de debutanten fitness kunnen
ondersteunen.
Berkendael
Een groepsaanbod sport ontbrak in Berkendael, dit konden we beperkt ondervangen met het
organiseren van danslessen. Verder zoeken we intensief naar andere activiteiten om het aanbod te
verbreden.
DENDERMONDE
De sportdienst van de stad Dendermonde bleef de wekelijkse spinning en multisport financieel
ondersteunen. Met de badmintonclub BC Drive bleef de samenwerking bestaan zodat een lesgever van
hen tweewekelijks les kwam geven. De andere weken werd de lesgever betaald via het budget van De
Rode Antraciet. De 4de wekelijkse sport, fitness, werd mogelijk gemaakt dankzij ondersteuning van de
gevangenis zelf en BLOSO.
Ook hier zorgden de provinciale subsidies voor de aankoop van fietsen in het kader van het project de
Ronde op Rollen.
Alle begeleide sportlessen gebeurden in samenwerking met Vlabus.
Hogeschool Gent organiseerde met een groep studenten lerarenopleiding (in het kader van het vak
diversiteit) een sportnamiddag in de gevangenis.
In 2014 zetten we infrastructureel sterk in op een volledig nieuwe fitnessruimte.
Het WK Voetbal zal ook binnen de gevangenis zelf georganiseerd worden.
Vanaf begin 2014 zal de sportfatik ook deel uitmaken van het overleg ‘werkgroep sport’.
In de gevangenis van Dendermonde is het eveneens het opzet om wielrennen als reguliere sport uit te
bouwen in 2014.
GENT
Via provinciale subsidies voor het project Ronde op Rollen kochten we 6 koersfietsen en toebehoren aan.
Hierdoor werd wielrennen als regulier aanbod een mooie uitloper van het project. De wielerploeg ‘Gentse
baktrappers’ werd opgericht.
De Ronde op Rollen was opnieuw een intens en geslaagd project in 2013. Het najaar 2013 stond opnieuw
in het teken van de voorbereiding van de editie 2014.
De reguliere sportwerking (fitness en spinning) kon behouden blijven en werd uitgebreid met wielrennen.
Dankzij BLOSO was er een gevarieerd beweegaanbod voor dames (20 u).
Voor alle sportactiviteiten onder begeleiding werkten we samen met Vlabus.
We betrokken de buitenwereld o.a. via buitenploegen (voetbal en volleybal) tijdens de zomerperiode.
In 2014 zetten we opnieuw in op het reguliere aanbod (fitness, spinning en wielrennen).
Daarnaast behouden we verschillende samenwerkingsverbanden (bijv. met BLOSO).
We besteden ook aandacht aan ontspannende, relaxerende activiteiten zoals tai chi.
Op vlak van infrastructuur dient de fitnessruimte een grondige opknapbeurt te krijgen.
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HASSELT
In 2013 zetten we de samenwerking met de sportdienst van de stad Hasselt verder, waardoor een externe
sportlesgever 6 u sport komt geven. Daarnaast is er ook samenwerking voor het ontlenen van materiaal
dat niet in de gevangenis van Hasselt voorhanden is en kunnen we gebruik maken van het netwerk van
sportclubs in Hasselt en omliggende gemeenten.
Een (eerste) sportbeleidsplan voor de gevangenis Hasselt maakten we (definitief) in het najaar van 2013.
Voor vrouwelijke gedetineerden werkten we een aanbod op maat uit: in samenwerking met Cosmo
dansgroep werden er op 19 zaterdagavonden (diverse) dansstijlen aangeboden, er werden door De Rode
Antraciet Dvd’s voorzien om het spinnen/fietsen voor vrouwelijke gedetineerden ‘in te kleden’, door de
gevangenis werden er dumbbells aangekocht zodat ook vrouwelijke gedetineerden aan krachtfitness
konden doen.
Er was dit jaar een project rond (Okido) yoga activiteiten voor mannelijke gedetineerden in de gevangenis
Hasselt. We organiseerden tien sessies. Tevens maakten we in samenspraak met de lesgeefster een
informatiebundel op voor de deelnemers met meer informatie over houdingen/asana’s zodat zij dit op cel
verder kunnen beoefenen.
Ook schonken we aandacht aan de informatievoorziening rond sporten en bewegen in de gevangenis. De
beschikbare teletekstpagina’s werden geüpdatet (met sportieve tips en spelletjes die men op de wandeling
kan spelen) en er werd eind 2013 ook tweemaal een informatief filmpje afgespeeld met sportgerelateerde
informatie (rond doping, ‘ik sport slim’, gezonde voeding, …).
In 2014 zal er informatie zijn rond het belang van sporten en bewegen voor mensen in detentie naar
andere diensten werkzaam in de gevangenis. Zo organiseren we in het voorjaar een informatiemoment
voor JWW en bestaat het plan een eenvoudige brochure op te maken voor trajectbegeleiders met het oog
op sporten en bewegen na detentie.
Ook in 2014 werken we een aanbod op maat voor vrouwelijke gedetineerden uit, in februari starten we
met het aanbieden van een tiental sessies (Okido) yoga voor deze doelgroep.
HOOGSTRATEN
De gevangenis van Hoogstraten geniet met haar open regime van enkele voordelen ten opzichte van de
andere types gevangenissen. Zo is de populatie van het penitentiair schoolcentrum volledig
Nederlandstalig (vereiste voor het volgen van opleidingen) en zitten de meeste gedetineerden in de
eindfase van de strafuitvoering. In deze gevangenis heerst daarnaast een 40 jarige traditie van
vertrouwensfuncties bij de gedetineerde bewoners. De ‘kerngroep’ is een groep gedetineerden die vrije
doorgang in de inrichting heeft en bepaalde verantwoordelijkheden draagt (bibliothecaris, sportfatik,
lijsten opmaken, organiseren van evenementen, …). Dit alles maakt dat Hoogstraten een ideale setting
vormt voor het klaarstomen voor de terugkeer naar de maatschappij.
In 2013 werkten we aan een grote vernieuwing van het fitnessmateriaal. De lokale gevangenis investeerde
flink om het oude materiaal te vervangen en meer diverse en kwalitatievere toestellen in de plaats te
kopen. Hier werd telkens een maximum aantal kilogrammen op de toestellen gezet, vanuit de
(spier)onderhoudende- en gezondheidsgedachte. Ook het aantal cardio-toestellen ging flink de hoogte in.
Daaraan gekoppeld organiseerden we workshops rond ‘insanity’ (gezien het zomerweer deels in de
buitenlucht), infosessies ‘sport en voedingssupplementen’ en ‘zomerspelen’.
Mooiste troef in het grote sportaanbod van Hoogstraten is het ‘personal fit plan’, dat sinds 2008 bestaat.
Hierin draaien ondertussen gemiddeld 30 gedetineerden (1/5) actief mee, en ongeveer evenveel op
onregelmatige basis. Principe hierachter zijn de fitheidstesten die een persoonlijk rapport geven van het
fitheidsniveau. Hiermee wordt voor 12 weken een schema aangeboden, in combinatie met de
hartslagmeting. Gedetineerden komen vaak om reden van gewichtsproblemen, mentale moeheid en de wil
om gezonder te sporten en te leven. (Begin 2014 verliet E.A. zo de gevangenis, terwijl hij ongeveer 40
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kilogram vermagerd was en 3 trappen in zijn fitheidsniveau steeg. Op het einde van zijn straf, was hij een
geëngageerde man die deel uitmaakte van de kerngroep).
In 2013 ontdekten we enkele voetbaltalenten onder de gedetineerden. Gezien het open karakter, kwam de
denkpiste boven om de gedetineerden te laten aansluiten bij een lokale voetbalploeg (buiten trainen en
spelen dus). Eventuele verdiensten zouden aan het slachtofferfonds overgemaakt kunnen worden. Deze
wilde piste verkennen we in 2014, in samenspraak met de lokale psychosociale dienst.
In 2014 proberen we om in samenwerking met de Stad het lokale sportieve netwerk beter te betrekken op
het leven binnen de muren. Hiervoor gaan we na of de sportraad, dan wel de Algemene Vergadering van
de sportraad binnen de muren zou kunnen doorgaan. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de
gevangenis van Wortel (in dezelfde stad). Op deze manier willen wij de stad ook bedanken voor onder
andere de financiële steun voor de sportwerking van de afgelopen jaren, en bekijken wij graag hoe wij hen
iets terug kunnen geven.
IEPER
In het aanbod voor de gevangenis van Ieper legden we dit jaar opnieuw de focus op korte initiaties en
projecten. Door een tekort aan professionele lesgevers in de regio en een gebrek aan een binnensportzaal
(weersafhankelijk), ligt het organiseren van een vast aanbod moeilijk. Hiervoor namen we contact met de
sportdienst van Ieper, maar die zien voorlopig geen mogelijkheden tot samenwerking met de gevangenis.
Om het tekort aan een vast aanbod op te vangen richtten we de ‘sportwandelingen’ op, waarbij
gedetineerden zelfstandig konden sporten op de wandeling. Ook de tafeltennistornooien die meer gericht
zijn naar de doelgroep 55+ zijn een vast onderdeel in het aanbod en worden nu door justitie begeleid.
LEUVEN
We hebben nog steeds goed contact met de sportdienst van Leuven en zijn zeer tevreden dat de financiële
ondersteuning voor de komende beleidsperiode blijft verder lopen. De samenwerking met De Rode
Antraciet staat ook opnieuw opgenomen in het beleidsplan van de stad Leuven. Met OHL is er nog geen
nieuwe samenwerking, zij krijgen het intern niet georganiseerd. Beide Leuvense gevangenissen lieten ook
toe om middelen vanuit de CDRGA aan te vragen in functie van de opstart van het BOV-project.
In 2014 ligt de grote uitdaging voor om dit BOV project op te starten in de beide Leuvense
gevangenissen. Dit is een samenwerking met de medische diensten, de zorg, de sportwerking van de
gevangenis en het BOV project buiten. Het concept: gedetineerden kunnen door elk personeelslid worden
doorverwezen naar de dokter. Deze kan een voorschrift voor beweging meegeven wat de gedetineerde de
kans geeft om een afspraak te maken met de beweegcoach die vervolgens een individueel gesprek met
deze man heeft en tracht hem te laten starten met een beweegaanbod op
maat. Dit project wil mensen die spontaan niet tot sport/beweging
komen, maar voor wie het wel gezondheidsvoordeel zou hebben, aan het
bewegen krijgen.
Leuven Hulp
In 2013 konden enkele vaste lesgevers hun aanbod helaas niet
verder zetten omdat het niet langer te combineren was met hun
voltijdse job.
We namen de nodige initiatieven om nieuw aanbod in te plannen
en gingen van start met circus en crossfit. We besloten op de
maandelijkse werkgroep sport dat we samen voor de
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ondersteuning van een student vanuit het ROC konden zorgen. Hij kreeg de nodige
ondersteuning en kan nu ook voor een zelfstandig aanbod zorgen. Dat betekent dat we nu in het
totaal 3 uur buiten sporten, 2 uur ’s avonds sporten en 4 uur overdag binnen. Dit zijn steeds
groepslessen. Tot slot was er een constructief contact met Psylos en Sint Kamillus Bierbeek in het
kader van geïnterneerden. In 2014 wensen we algemeen aandacht te geven aan de kwaliteit en de
organisatie van het sportaanbod. Dit is een ruim aanbod en vraagt de nodige opvolging met
aandacht voor verbetering.
Leuven Centraal
In Leuven Centraal blijft het aanbod heel stabiel. Dezelfde lesgever als in 2012 geeft daar nog
steeds het vaste aanbod. De Cardiofitness met testafname en het groepsaanbod op vrijdag. In
2013 konden we ook hier starten met de cursus Initiator Fitness van de VTS. Organisatorisch
loopt alles gesmeerd. 14 mannen deden mee aan het examen, voor de meesten een redelijk succes.
De cursus loopt af in maart 2014. De werkgroep sport vindt opnieuw op regelmatige basis plaats.
Hier gebeurt ook de afstemming met personeel dat vanuit justitie mee in staat voor sport. We
delen sinds dit jaar eenzelfde bureel (waar ook de organisatie ondersteuner aanwezig is) en dit
maakt afstemming veel eenvoudiger.
In 2014 wensen we de VTS cursus succesvol af te ronden, willen we een sportbrochure maken en
zullen we ook een student van het ROC ontvangen. Tot slot willen we ook bekijken of we sport
voor personeel kunnen aanbieden.
MECHELEN
In 2013 werd er in de gevangenis van Mechelen tussen de vakbond en de directie een protocol
ondertekend: wanneer er te weinig personeel was, werd de fitness geannuleerd. Dit gebeurde toch een
aantal keer gedurende het jaar.
De fitnesszaal werd volledig gereviseerd. Een nieuwe loopband en klein sportmateriaal werd aangekocht.
De samenwerking met Hattrick werd gecontinueerd. Daarnaast werkten we, in samenwerking met de
directie en de Regie Der Gebouwen een ontwerp uit voor de nieuwe wandeling, waarbij de
sportinfrastructuur maximaal benut kan worden. Dankzij de samenwerking met BLOSO organiseerden we
20 uur conditietraining. BLOSO financierde deze nieuwe opstart.
Voor 2014 blijven we de samenwerking met BLOSO ondersteunen.
Op de agenda van 2014 staat ook een grondige evaluatie van de fitnesszaal: hoe kunnen we die
optimaliseren. We werken verder aan een wekelijks sportaanbod van 1 uur onder begeleiding van een
professionele lesgever. We starten een cursus gezondheid en beweging.
MERKSPLAS
In 2013 breidden we het sportieve aanbod voor mensen in detentie uit, zowel voor niet werkende
gedetineerden als werkende gedetineerden.
Nieuwe activiteiten die we aanboden in 2013: spinning (niet werkers en werkers), weerstandstraining,
aerobics, conditietraining en bewegingsactiviteiten 50+ (in samenwerking met BLOSO).
We besteedden ook aandacht aan anders georganiseerd sporten. Om de gedetineerden te informeren over
het gebruik van de Sportpointonderdelen maakten we een (eenvoudige) brochure op, hingen affiches op
en organiseerden een informatiemoment.
De sportwerking startte samenwerkingsverbanden met interne diensten: we werkten samen met de
zorgwerking van de gevangenis (hulp bij opmaak toernooiopzet, praktische ondersteuning door voorzien
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sportlesgevers) en organiseerden een kinderbezoek met sport en beweging om zo de relatie tussen vader
en kind te bevorderen.
We organiseerden een initiatief voor personen werkzaam in deze gevangenis: het project 10.000 stappen
(in samenwerking met Logo en Justitie). Aan dit project namen 120 personeelsleden deel. Na afloop van
het project zijn er nog steeds personen die een stappenteller dragen, wensen aan te kopen en bewust bezig
zijn met beweging en gezondheid.
De sportfunctionaris schonk een vijftal stappentellers aan de zorgwerking van de gevangenis zodat zij op
kleinschalige en gerichte wijze gedetineerden in een zorgproject in beweging kunnen zetten door het
10.000 stappen project.
We hadden een kennismakingsgesprek met Psylos om verschillende mogelijkheden tot samenwerking te
inventariseren en te verkennen.
In 2014 is het de bedoeling om op regelmatige basis bewegingsactiviteiten voor de doelgroep 50+ aan te
bieden. Tevens werken we verder aan samenwerkingsverbanden met interne diensten en komt er een
(proef-)project om mensen met een verhoogd BMI in beweging te zetten en bewegingsactiviteiten voor 70
plussers.
In 2013 organiseerden we voor de 15e keer de
voetbalcompetitie tussen de verschillende
paviljoenen. Om dit jubileum te vieren werd aan
de proclamatie ‘extra glans’ gegeven.
Piet den Boer, oud-voetballer van o.a. KV Mechelen,
kwam spreken over zijn profvoetbalcarrière.
Daarnaast hielden we een penalty shoot-out toernooi
waarbij Ben van Bael, eerste keeper van Hoogstraten
VV het doel verdedigde.
We mogen terugkijken op een geslaagde
voetbalcompetitie met de proclamatie als mooie
afsluiter!
OUDENAARDE
Het reguliere aanbod (fitness, tafeltennis,
wielrennen) breidden we uit met wekelijkse
tornooien op de wandeling, uitgevoerd door de
stagiair van ROC Tilburg.
Het project Ronde op Rollen ging opnieuw door,
net als de voorbereiding voor de editie van 2014.
Ook hier zorgden de subsidies van de provincie
Oost-Vlaanderen voor de aankoop van de fietsen en
dus het effectieve opstarten van wielrennen in het
reguliere aanbod, met de wielerploeg Demarrage.
De sportfatikken bleven sterk betrokken bij de
organisatie van het sportaanbod.
Via de AOP-contracten van BLOSO ging er voetbal- en volleybaltraining door in het najaar.
Tijdens de zomer organiseerden de sportfatikken hun jaarlijkse zomerspelen (interne competitie tijdens de
wandeling in een 15-tal verschillende sporttakken). Ook kwamen er in de zomer verschillende
buitenploegen (voetbal en volleybal) langs om wedstrijden te spelen tegen de gedetineerden. Naar
aanleiding hiervan was er overleg met de minivoetbalfederatie, om in de zomer 2014 samen te werken.
Dankzij een samenwerking met de Vlaamse Trainersschool werd de trainersopleiding Initiator Individuele
Fitness georganiseerd. 11 gedetineerden behaalden het diploma Initiator.
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De stagiair van ROC Tilburg werkte ook een sportaanbod voor personeel uit. Zij kunnen wekelijks onder
zijn begeleiding gebruik maken van de sportruimte.
In 2014 blijft het huidige aanbod behouden. Daarnaast zetten we de trainersopleiding fitness verder met
het vervolgniveau: Trainer B. We willen ook een beweegaanbod voor oudere gedetineerden opzetten.
De link met buiten maken we dit jaar ook door het aanbieden van lessenreeksen crossfit, een sport die
momenteel een sterke opmars kent in de buitenwereld.
Ook zullen studenten van de VUB hun masterproef over ‘sport en detentie’ maken in de gevangenis van
Oudenaarde.
RUISELEDE
Dit jaar werkten we in Ruiselede meer rond ‘zelfstandig sporten’.
Het aanbod van de personal trainer in de fitness loopt door en blijft een succes, de gedetineerden kunnen
elke zondag voetballen en moeten dan zelfstandig ploegen maken en zonder scheidsrechter spelen.
Ook voegden we dit jaar Kubb toe aan ons aanbod, een sport meer gericht naar de doelgroep 55+. Via
een initiatie leerden ze de basis en vervolgens konden ze gedurende de zomer zelfstandig spelen. Op het
programma stond ook nog een start-to-run, maar die kon door veiligheidsmaatregelen niet doorgaan.
Naast de vaste samenwerking met de provincie West-Vlaanderen, Vlabus en BLOSO (via het project
‘Levenslang sporten’), gaven we een eerste aanzet naar een nieuwe samenwerking met de sportdienst van
Ruiselede. Na een voorstelling van de sportwerking in de gevangenis op de sportraad van Ruiselede,
werden ook alle sportverenigingen van Ruiselede aangesproken. Zo proberen we het aanbod met externe
ploegen te verbeteren. Ook proberen we via een nieuwe samenwerking met hogeschool VIVES, de
studenten (en dus ook toekomstige lesgevers) te informeren over de sportwerking binnen de gevangenis.
Volgend jaar proberen we deze samenwerking verder uit te bereiden naar Howest.
TONGEREN
De sportfunctionaris heeft eerder een ondersteunende functie in de gevangenis van Tongeren, gezien de
volwaardige aanwezigheid van sportlesgevers en een leidinggevende steunfiguur vanuit Jongerenwelzijn.
De sportfunctionaris was aanwezig op de fora rond sport in Tongeren waar de lesgeversondersteuning
van het BLOSO werd gepland. Deze sessies konden echter door de stakingen en prikacties niet doorgaan
in 2013. Voor 2014 hervatten we alvast dit plan en zal de gevangenis beroep kunnen blijven doen op de
sportfunctionaris van De Rode Antraciet.
TURNHOUT
2013 stond gedeeltelijk in het teken van de opening van de nieuwe vleugel. We gaven advies over de
aankoop van sportmateriaal voor de nieuwe fitness en sportwandeling op de nieuwe vleugel. In de zomer
van 2013 startten dan zowel de buitensport als de fitness op de nieuwe afdeling.
Op de oude vleugel werd de oude sportwandeling na 5 jaar terug in gebruik genomen en de fitness werd
vernieuwd.
We zetten samenwerking op met de 'zorgequipe' van justitie. Dit maakte het mogelijk om een sportaanbod
op maat voor de geïnterneerde bevolking uit te werken.
We maakten een nieuw 'draaiboek sport' op, dit was nodig omdat het aantal sportactiviteiten in de
gevangenis van Turnhout op één jaar tijd verdrievoudigde.
Waar in 2013 de nadruk lag op uitbreiding (kwantiteit) zal 2014 in het teken staan van kwaliteit. Zo zullen
er contacten gelegd worden met verschillende organisaties om het sportaanbod kwaliteitsvoller te maken.
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De stad Turnhout wordt aangesproken en we trachten een samenwerkingsverband op te zetten met clubs
zoals KV Turnhout.
WORTEL
In 2013 werd de nieuwe vleugel van de gevangenis (30% capaciteitsuitbreiding tot 300 gedetineerden)
volledig in gebruik genomen. Dit bracht een serieuze aanpassing teweeg voor de hele gevangenis. De
sporturen werden bijgevolg eveneens in dezelfde grootteorde vermeerderd. Dit ging vooral om
buitensport (volleybal, voetbal, start 2 run) en ook binnensport (fitness, spinning, tafeltennis). Daarnaast
bracht een update van de fitnesszaal en de spinningfietsen heel wat nieuwe mogelijkheden in capaciteit,
kwaliteit en bereik op gang. De nieuwe wandelingen aan het nieuwe celblok zijn voorzien van outdoor
fitnesstoestellen, multisport terreinen en een groene omgeving (bomen om helikopters te verhinderen te
landen, in plaats van een stalen kabel).
De nieuwigheden hebben
een tijdlang voor een
zoektocht tussen aanbod en
regime gezorgd, met een
periode van herbronning tot
gevolg. In 2014 zal er dan
ook een uitgebreid nieuw
aanbod komen. Zo bieden
we in de ontspanningszalen
specifiek voor de oudere
gedetineerden het
programma van OKRA ‘elke
trap telt’ aan. Hiervoor
verschafte OKRA een
pakket folders en Dvd’s
voor de deelnemers- en
begeleidingsondersteuning. De interne en externe sportmonitoren zullen in afstemming zowel het
reguliere als dit specifieke sportaanbod ondersteunen.
Daarnaast vormt het WK voetbal een ideale uitdaging om, nu de uren binnen het regime passen (tot 20 u
30 groepsactiviteiten), gezamenlijk te sporten en ook te supporteren voor het thuisland of België.
Wortel was in transitie, maar heeft zich kunnen herbronnen van energie en dynamiek.
Met de nieuwe directie is er nauw overleg om draagvlak en ondersteuning voor de bestaande en nieuwe
initiatieven te verkrijgen.
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3. Strategische Doelstelling 3: De Rode Antraciet vzw organiseert het aanbod
‘Slachtoffer in Beeld – in detentie’ met de bedoeling daders bewust te
maken van de gevolgen van misdrijven voor slachtoffers.
3.1. De Rode Antraciet organiseert individuele intakegesprekken, infosessies in groep,
groepsgerichte vormingscursussen en individuele gesprekken in het kader van het
aanbod ‘Slachtoffer in Beeld – in detentie’.
3.1.1. De Rode Antraciet realiseert via het aanbod ‘Slachtoffer in Beeld – in detentie’ jaarlijks minimaal
520 gratis cursusuren in ten minste tien Vlaamse gevangenissen.
Realisaties 2013
In 2013 realiseerden we nagenoeg onze
urennorm met 508 cursusuren
‘Slachtoffer in Beeld-in detentie’ (SIB)
in 10 gevangenissen en (in 8
gevangenissen, waarvan 5 waar geen
cursus doorging) 9 films rond herstel +
bespreking. De elfde cursus werd
vroegtijdig afgelast omwille van een
grote uitval in Brugge op de
vrouwenafdeling (zie verder).
Evaluatie
Dit is iets onder de norm van 520 u,
maar er is dan ook quasi een volledige
cursus weggevallen. Dit wordt deels gecompenseerd door het grote aantal films met bespreking.
Dat 83,7 % van de geselecteerde groep, de eindmeet en het attest haalt mag in de context van de
gevangenissen een opmerkelijk resultaat genoemd worden. Ondanks het doorwegen van een weggevallen
cursus, is dit een zeer mooi resultaat.
Noteren we ook dat er mensen op een ‘wachtlijst’ terecht komen, dat betekent dat ze goede kandidaten
zijn die in aanmerking komen voor de cursus en zelf ook gemotiveerd zijn om SIB te volgen. Ze kunnen
niet deelnemen omdat de groep voltallig is (maximum 8) of omdat de periode minder geschikt is voor de
cursist of omdat het delict niet in aanmerking komt (Seksuele delinquentie, SD). De wachtlijst bedraagt
momenteel zelfs bijna een vijfde van de intakegroep. Een sterk signaal.
Daarnaast bereikten we op de filmsessies in 8 gevangenissen een 100-tal mensen.
Planning 2014
Voor 2014 dienden 11 gevangenissen een aanvraag in en zijn cursussen gepland: Antwerpen, Beveren,
Hasselt, Hoogstraten, Leuven Centraal, Mechelen, Merksplas, Ruiselede, Tongeren, Turnhout en Wortel.
Bijkomend zijn ook films met bespreking aangevraagd in: Beveren, Gent, Ieper, Ruiselede, Sint-Gillis en
Wortel.
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3.1.2. Er worden samenwerkingsafspraken gemaakt, o.a. inzake de bekendmaking van het aanbod
‘Slachtoffer in Beeld – in detentie’, toeleiding tot dit aanbod en opvolging van en nazorg voor de
deelnemers, met de Vlaamse beleidscoördinatoren en andere relevante actoren zoals de Centra voor
Algemeen Welzijnswerk en Psycho-Sociale Diensten in de gevangenissen.
Realisaties 2013
Er waren diverse overlegmomenten, met o.a. de Vlaamse beleidscoördinatoren, door de coördinator
cultuur bij De Rode Antraciet, dit was o.a. het geval in Brugge en Oudenaarde. Het team ‘Slachtoffer in
Beeld-in detentie’ staat in de fase van voorbereiding, tijdens en na de cursus in nauw overleg en verwijst
waar het kan. Zo is er een nauwe samenwerking ontstaan qua nazorg en follow-up met Asster, een
psychiatrisch centrum met therapie voor daders van zedenfeiten (zie verder).
Evaluatie
Het is sterk afhankelijk van de lokale situatie, in welke mate de diensten zich actief engageren voor
toeleiding, actief werven van kandidaten en opvolging. Doorheen de jaren tekenen zich wel patronen
af. Verderop zullen we per gevangenis hier op ingaan.
Soms worden bij de evaluatie van hindernissen en knelpunten, suggesties gegeven en good practices naar
voor geschoven voor de toekomst. Anticiperen en nauwgezet alles opvolgen blijkt een succesvolle piste.
Planning 2014
We nemen, daar waar het nodig en wenselijk is, initiatieven om faciliterend te werken en beter te
omkaderen. Zo plannen we in 2014 in Mechelen een workshop over SIB voor het personeel van de
gevangenis om zo het draagvlak te vergroten. We leggen ook contacten met Hasselt (versie SD) en
Ruiselede (voor de eerste maal SD). Ook in de nieuwe gevangenis van Beveren zullen we goede
samenwerkingsafspraken maken.
Wij zijn vragende partij om afspraken duidelijk, schriftelijk en in samenspraak te maken. Belangrijk
daarbij is het faciliteren van deze vorming SIB (en niet louter het maken van veiligheidsafspraken).
3.1.3. De Rode Antraciet vzw engageert zich om stakeholders in gevangenissen continu te informeren, o.a.
via promomateriaal en lokale infosessies, over het cursusaanbod Slachtoffer in Beeld – in detentie’.
Realisaties 2013
In de nieuwe algemene vormingsbrochure (cultuuraanbod)
van De Rode Antraciet, kreeg ook ‘Slachtoffer in Beeld-in
detentie’ haar plaats. We maakten in 2013 ook een nieuwe
flyer.
We produceerden in 2013 een promofilm over SIB om via
het interne videokanaal van de gevangenissen te tonen.
Zoals steeds is er een structurele samenwerking met
organisatie ondersteuners en beleidscoördinatoren voor een
vlot verloop van de toeleiding en opvolging.
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Evaluatie
Ons promomateriaal is voor 2013 aangepast qua inhoud en vorm: aantrekkelijk en helder. Algemeen zijn
de nieuwe flyers goed onthaald, de brochure ook. Op onze flyers staat ook heel duidelijk en herkenbaar
het mozaïekbeeld centraal, de referentie naar de poster, het logo van De Rode Antraciet en van de
Vlaamse Gemeenschap.
We mogen er niet van uitgaan dat het aanbod overal door iedereen voldoende gekend is. Sensibiliseren
blijft noodzakelijk, persoonlijk aanspreken ook. Het blijft een uitdaging om het personeel gericht te
betrekken.
Planning 2014
De promofilm bieden we in de loop van 2014 aan de gevangenissen aan. Mechelen heeft alvast veel
interesse. Lokale infosessies zijn voor 2014 ingepland.
3.1.4. De vorming ‘Slachtoffer in Beeld – in detentie’ wordt in verschillende versies aangeboden rekening
houdend met de diversiteit van de doelgroep: een basiscursus ‘Slachtoffer in Beeld – in detentie’, een
aangepaste versie voor seksuele delinquenten (pedofilie) en een kort herstelgericht programma via films.
Voor alle versies bestaat er uitgewerkt materiaal voor deelnemers en begeleiders.
Realisaties 2013
De vorming voor seksuele delinquenten (SD) is verfijnd en op punt gesteld.
Methodisch worden de filmbesprekingen telkens op maat gebracht en is aangepast materiaal voorhanden.
Ook voor jongeren (Tongeren) is een eigen programma ontwikkeld met creatieve methodieken,
toegespitst op deze doelgroep.
Evaluatie
Vanuit het forensisch psychiatrisch team (Asster) kwam grote waardering voor ons programma en onze
aanpak van de groep pedoseksuelen. Vooral het luik ‘psycho-educatie’ bleek in hun programma een lacune
en ze pasten dan ook op basis hiervan hun therapie aan.
Filmbesprekingen blijken een goede alternatieve activiteit (maar zeker geen evenwaardige) voor die
gevangenissen die geen reguliere cursus kunnen organiseren.
Planning 2014
Gezien de investering in de speciale versies, de positieve evaluatie en de vraag, organiseren we dit jaar twee
maal een versie voor seksuele delinquenten en één voor jongeren. Daarnaast staan 6 herstelfilms op de
planning.
De contacten met Asster zetten we verder.
3.2.5. De Rode Antraciet staat in voor de registratie van de activiteiten in het kader van het aanbod
Slachtoffer in Beeld – in detentie’ in het GOS (Gedetineerden Opvolg Systeem).
Realisaties 2013
Cursussen SIB werden, zoals het ander cursuswerk van De Rode Antraciet, ingegeven door De Rode
Antraciet (op vraag van de gevangenis) in het GOS op activiteitenniveau.
Evaluatie
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Het is onmogelijk om deze administratieve taak tot op gedetineerdenniveau op te nemen binnen onze
huidige tijd.
Planning 2014
Cursussen SIB worden ingegeven door De Rode Antraciet (op vraag van de gevangenis) in het GOS op
activiteitenniveau.
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Aanbod ‘Slachtoffer in Beeld – in detentie’ per gevangenis: verslag 2013 en planning 2014.

ANTWERPEN
In Antwerpen werkt men met groepsinfosessies in gesplitste groepen van 10 à 12 personen. Er is veel
belangstelling voor SIB. Van de initiële lijst van ingeschreven gedetineerden kwam 1/3 niet opdagen
(meestal “weigering”). Vraag blijft waarom ze zich in eerste instantie inschreven en wat er dan meespeelt
bij die “weigering”? In zulke infosessie kan direct het taalgebruik getoetst worden: 1/3 kent onvoldoende
Nederlands om een vorming te volgen (zowel actief als passief). Het blijft wel jammer en omslachtig dat
het taalniveau daar moet getest worden. Het systeem om de voertaal te registreren staat nog niet op punt.
Ook bij intakes blijkt van de lijst, met ruim voldoende kandidaten, toch meer dan de helft niet in
aanmerking te komen voor de cursus, omwille van diverse redenen: taal, detentie-gebonden factoren, niet
vervulde criteria zoals ‘eigen feiten erkennen’. Dat zorgt voor een kleine geselecteerde groep, die nog eens
uitgedund werd (familiale omstandigheden, vrijlating en ziekte). Toch evalueerden zowel deelnemers als
begeleiders deze cursus als geslaagd op inhoudelijk gebied. We bereikten diepgang en er was vertrouwen,
openheid en respect. Dit was een cursus waarin voor de eerste maal een gemengd duo, SIB begeleider en
begeleider cursusaanbod samen de cursus gaven. Een positieve ervaring.
Enthousiaste reacties:
“Ik wil jullie van harte bedanken voor het luisteren en alles wat jullie me hebben bijgebracht. Ook al waren de
theoriestukjes soms net iets te lang, die namen we er met de glimlach bij. Doe zo voort want jullie leveren fantastisch
werk.” Kevin;
“ Als ik in enkele woorden moet zeggen wat ik ervan vond; echt waar SUPER, niets op aan te merken. Ben blij
dat ik u heb leren kennen. Hopelijk tot ziens.” Joris;
“ Ik wil jullie vriendelijk bedanken met wat jullie allemaal hier hebben bijgebracht. Ik wens jullie veel succes met
alles wat jullie doen. Inshallah.” Mo.
We willen graag mee onderzoeken hoe we de werving nog gerichter kunnen maken en nog meer het
intermediaire niveau inschakelen in Antwerpen. We plannen overleg met de beleidscoördinator en de
organisatie ondersteuner. Samen met collega’s van Cursusaanbod en de coördinator cultuur doen we
aanbevelingen en volgen die op.
BEVEREN
In Beveren is voor 2014 een cursus (november-december) en een film gepland. We kregen alvast positieve
signalen voor een goede omkadering.
BRUGGE
Dit jaar maakten we de keuze om in de vrouwenafdeling een SIB te geven: enerzijds was dit om redenen
van planning (op de mannenafdelingen waren er al vrij veel andere vormingen gepland), maar ook als
nieuw aanbod qua herstel, waaraan deze afdeling tot nu toe nog niet kon participeren. Ook leek het
organisatorisch gemakkelijker te worden, omdat alles zou doorgaan op één vleugel, zonder de lange
verplaatsingen naar het educatief centrum. De tijdsintensieve infosessie gebeurde op elke individuele sectie
tijdens het leefgroep moment, om zoveel mogelijk gedetineerde vrouwen te kunnen bereiken. Dit is deels
gelukt. Ook op de intakes kwamen voldoende vrouwen die wilden deelnemen aan ‘Slachtoffer in Beeld’.
Maar op de eerste cursusdag kwamen te weinig vrouwen opdagen, zelfs een tweede oproepronde kon op
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dag 2 niet voor het vereiste minimum deelnemers zorgen. Dat was een streep door onze rekening, omdat
we deze cursus moesten annuleren en geen andere cursus SIB meer op korte termijn in een andere
gevangenis konden plannen. Aangehaalde factoren van het wegblijven van de kandidates waren: op de
vrouwenafdeling leven allerlei spanningen, onderhuidse conflicten en frustraties, waardoor er ‘kliekjes’,
roddels en dergelijke ontstaan. Dit vormt zeker geen goede voedingsbodem voor een vertrouwelijke en
open sfeer in onze cursus. Het is jammer dat we niet op voorhand beter geïnformeerd waren over deze
toestand.
Er is een omstandig verslag opgemaakt, we evalueerden lokaal met de partners en spraken werkpunten af.
Voor 2014 vroeg Brugge geen SIB aan. Voor een grote gevangenis als Brugge blijft SIB nochtans een
interessant aanbod. Via onze collega’s van cursusaanbod en van de andere activiteiten vanuit De Rode
Antraciet blijven we op de hoogte van de gang van zaken.
BRUSSEL
Sint-Gillis
Binnen de herstelweek, eind november, nam het team van ‘Slachtoffer in Beeld in detentie’ haar rol op,
met een filmvoorstelling, gekoppeld aan een bespreking rond het thema herstel. Een hulpverleenster van
Slachtofferhulp Groot Eiland, verleende haar medewerking. We vertoonden: “Boy A”, een indringende
film, die de vraag “Wie krijgt een kans op re-integratie?” bijzonder scherp stelt. De bespreking aan de
hand van stellingen, verliep in het Engels vermits de meerderheid van de groep geen Nederlands verstond.
Deelnemers waren geïnteresseerd, toonden zich achteraf tevreden over deze activiteit en wilden dit
herhalen.
Samenwerken met andere externen, zoals Slachtofferhulp, is een meerwaarde en herhalen we in 2014.
DENDERMONDE
In Dendermonde gingen 2 filmvoorstellingen door: Crash en Angels’ share (Ken Loach).
Qua organisatie liep er heel wat mis. Heldere afspraken, schriftelijk bevestigd, en een goede timing
volstaan soms niet om hindernissen weg te werken.
Dendermonde diende voor 2014 geen aanvraag in voor SIB.
GENT
Voor deze cursus was geen toeleiding opgenomen door de trajectbegeleiding of psychosociale dienst. Alle
gedetineerden kwamen uit eigen initiatief. Een aantal onder hen waren er duidelijk nog niet klaar voor,
gezien zij zichzelf vooral als slachtoffer zagen, terwijl voor SIB er voldoende openheid moet zijn om naar
de gemaakte slachtoffers te kijken. Doordat de aanvankelijke kandidatenpool beperkt was, bleek de
startende groep ook klein. We stellen vast dat hier qua werving, toeleiding, sensibilisering en opvolging
nog heel wat verbeterpunten zijn. Dit is cruciaal omdat dit de punten zijn waarbij een vorming staat of
valt. In een grote gevangenis als Gent, is een cursus SIB zeker op zijn plaats. Met veel begrip voor de
moeilijkheden op praktisch vlak van een arresthuis, hopen we dat ook structureel zaken kunnen aangepakt
worden, zoals de evidentie waarmee arbeid primeert bijvoorbeeld (na een stakingsdag door personeel,
verplichte inhaaldagen en dus cursus laten vallen) of het soms demotiverend benaderen van cursisten.
De gevangenis van Gent vraagt, na overleg met coördinator cultuur, voor 2014 geen cursus SIB, wel een
film rond herstel, aansluitend bij de cursus “Hoe kijk ik naar mijn straf?”.
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HASSELT
Op het info moment kwamen gemotiveerde kandidaten opdagen, die elkaar bovendien kenden. De
aanwezigheid van een ex-cursist (6 jaar geleden, nieuwe leervraag) werkte drempelverlagend. Alle
kandidaten waren gemotiveerd om deel te nemen en kwamen ook naar de intakegesprekken. De groep
bestond, op één na, uit gedetineerden met Maghreb roots. Deze culturele achtergrond verbond hen en
zorgde voor een open, levendige en respectvolle sfeer. We merkten dat één incident de cursus in gevaar
kan brengen. In deze gevangenis hecht men veel belang aan passieve veiligheid. Na goed overleg met de
directie en de beleidscoördinator kon de cursus na het incident rustig verder gezet worden. Eén keer
speelde een fout in de planning ons parten en moesten we de sessie afblazen en later inlassen. Het was een
zeer werkbare groep, waarin de meesten serieuze stappen gezet hebben naar herstel, binnen onze
doelstellingen. Kortom deze cursus werd als zeer waardevol geëvalueerd.
Graag evalueren we samen met Hasselt de afsprakennota (externe lesgevers).
HOOGSTRATEN
Voor het eerst organiseerde De Rode Antraciet een cursus Slachtoffer in Beeld (voor pedoseksuelen maar
ook daders van zedenfeiten op volwassenen) in Hoogstraten. We nodigden de Psychosociale dienst en het
Justitieel welzijnswerk uit voor een info vergadering. Vooraf nam de organisatie ondersteuner al een
initiatief in de vorm van een persoonlijke aankondigingsbrief aan deze specifieke gedetineerdendoelgroep.
Hier kwamen de meeste reacties op (6), nadien kwam er nog 1 kandidaat bij (de rol van de verwijzers was
hier dus beperkt). De groep was “gemengd” deze keer: niet enkel pedoseksuelen, maar ook daders van
zedenfeiten. Dit bleek goed te werken. Er was een sterke nood aan psycho-educatie. Openheid bleek een
basis: het leren spreken over de feiten en de context, was voor hen een revelatie. Ze kregen hoop en een
toekomstperspectief. De schaamte werd minder sterk en de zelfkennis nam toe. Deze positieve effecten
werden door de deelnemers zelf gerapporteerd en bevestigd door de begeleiders.
Het is jammer dat nadien geen feedback kon gegeven worden, in de vorm van driehoeksgesprekken. Het
pad naar therapie en begeleiding werd zeker geëffend. Een samenwerking met CGG en lokaal therapie
aanbod is aangewezen.
IEPER
We vertoonden de film “Knallhart”: een gevoelige prent die een puber in beeld brengt die in de netten van
een drugsbende verstrikt geraakt. Er was een goede opkomst en de film werd in een interessante
nabespreking (ondanks de taalbarrières) ontleed.
LEUVEN CENTRAAL
In deze gevangenis weten we uit ervaring dat we diepgaand kunnen werken. Omdat er in september al een
vormingsbeurs doorging, was al een eerste contact gelegd met mogelijk geïnteresseerden. Het infomoment
kon ook op voldoende belangstelling rekenen. Op de intakes verschenen verschillende kandidaten met
zedenfeiten, die we jammer genoeg niet konden opnemen. De uiteindelijke selectie bracht een groep
individuen bijeen die sterk gemotiveerd was en, hoewel met zeer diverse achtergrond, een sterke groep
vormde. De organisatie verliep weer vlekkeloos, wat het voor iedereen aangenaam maakte. Het open deur
regime, de inschakeling van gedetineerden bij de praktische omkadering van vormingen, de goodwill en
vriendelijkheid van de PBA op de sectie, een efficiënte organisatie ondersteuner …alles zit hier mee en
faciliteert onze vorming.
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De nazorg/follow up is wel nog voor verbetering vatbaar, het ligt zeker niet aan een gebrek aan goede wil,
wel aan tijdsdruk en tekort aan menskracht. In een informeel gesprek beloofde een PSD-medewerkster
haar cliënt-cursist zo spoedig mogelijk te zien na de cursus, op diens verzoek.
LEUVEN HULP
Omdat een cursus Slachtoffer in Beeld organiseren voor Leuven Hulp niet evident is, kunnen we met een
filmaanbod toch een activiteit in het teken van herstel aanbieden. We kozen voor de film “Knallhart” en
voor een samenwerking met een bemiddelaar van Suggnomè. De activiteit kende veel bijval en
enthousiaste reacties. Deze activiteit is zeker voor herhaling vatbaar.
MECHELEN
De film die vorig jaar niet kon vertoond worden wegens technische panne, werd dit jaar opnieuw
aangeboden (Knallhart). Deze keer wel een vertoning dus, doch weer met een (beperkt) technisch defect.
MERKSPLAS
Op het infomoment kwam een ruime groep geïnteresseerde gedetineerden luisteren. Ze gaven allen te
kennen dat ze naar de intakegesprekken wilden komen. Eén deelnemer had tucht de eerste dag en sloot
dus een dag later aan. Deze verlate start en het feit dat hij zich soms als een stoorzender gedroeg, woog op
de groep. Het was voor de cursusbegeleiders niet eenvoudig om de vaak negatieve onderstroom om te
buigen naar een meer open en constructieve houding. In zulke groepen gastsprekers binnen brengen is
dan niet evident. De invloed van de detentiecontext en de onderlinge interacties tussen de gedetineerden
kunnen een rem zijn op een constructief leerklimaat. Toch waren er ook leerrijke momenten, nieuwe
inzichten die bijbleven en konden we goed afronden met de voltallige groep.
Dit leert ons dat we blijvend oog moeten hebben voor een goede groepssamenstelling, voldoende selectief
moeten zijn bij de intakes en late instappers meestal geen goed idee zijn. Bijkomend informele informatie
inwinnen kan nuttig zijn.
OUDENAARDE
De inspanningen die door de organisatie ondersteuner geleverd zijn voor de cursus SIB waren
exemplarisch: persoonlijk aanspreken van gedetineerden, lijsten opmaken, motiveren. Vanuit de PSD was
er weinig actieve doorverwijzing. Bijkomend aanspreken via andere kanalen leverde niet veel op. Werving
en toeleiding voor vormingen is hier algemeen niet evident. Een vast aanbod zoals Touché
(agressiebegeleiding), die wekelijks op vaste momenten aanwezig zijn, beter bekend en verankerd zijn, is
daar een uitzondering op. De kleine startgroep is door omstandigheden nog uitgedund. We hebben wel
meer aan persoonlijke begeleiding en vorming op maat kunnen doen.
In 2013 overlegde de coördinator cultuur met Oudenaarde voor het hele cursusaanbod. De opgesomde
suggesties en verbeterpunten evalueren we in 2014 vanuit de praktijk.
Oudenaarde vroeg voor 2014 een cursus voor daders van seksuele delinquentie, een vraag waarop we,
gezien onze beperkte middelen, helaas voorlopig niet kunnen ingaan.
RUISELEDE
Ruiselede was in de loop van 2013 herhaaldelijk vragende partij voor een cursus. We wogen af of het kon
binnen het BLeave project, het is immers een meerwaarde om geïntegreerd te werken voor een
gemotiveerde groep. Na overleg, ook in samenspraak met de directrice van Ruiselede, bleek een cursus SD
aangewezen. Voor deze groep bestaat er nauwelijks een aanbod.
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TONGEREN
De samenstelling van de populatie
wijzigde recent sterk in Tongeren. Er
zijn heel wat anderstaligen bijgekomen
(‘primo’s’ of ‘first offenders’) en er
waren heel wat transfers (“uit handen
gegeven” jongeren). Dit maakt dat er
nog maar een kleine groep is om uit te
rekruteren.
Het aangepaste programma SIB voor
jongeren is een mix van klassieke
methodieken uit het ‘Slachtoffer in
Beeld in detentie’ programma en
creatieve methodieken aangepast aan
deze doelgroep.

De omkadering van de organisatie ondersteunster was een meerwaarde, omdat zij kort op de bal speelde
en cursisten persoonlijk en motiverend benaderde.
Tongeren vroeg ook voor 2014 een cursus SIB aan, een vraag waar we op ingaan, ook omdat we deze
groep jongeren niet zomaar willen loslaten. We bekijken alle troeven inzake werving en motiveren.
TURNHOUT
In Turnhout ondersteunt een zeer actieve, gedreven organisatie ondersteuner onze cursussen SIB. Een
infomoment voor JWT en PSD kon slechts op beperkte belangstelling rekenen. Een klemtoon van het
programma was: empathiebevordering. Via een grote openheid (transparantie en duidelijkheid vanwege de
begeleiders) en modelling (voorbeeldgedrag) werden de eerste stappen naar empathie gezet. Zo had
iedereen het gevoel dat er meer bereikt was dan initieel gedacht.
We appreciëren de inzet van de organisatie ondersteuner, dit maakt voor ons een groot verschil.
Anderzijds kan een nieuwe actie ‘Slachtoffer in Beeld in detentie’ opnieuw onder de aandacht brengen en
de meerwaarde ervan nog meer accentueren bij potentiële verwijzers.
WORTEL
De omkadering in deze gevangenis is zeer goed: zowel de beleidscoördinator als de organisatie
ondersteuner staan achter onze vorming, kennen het concept en regelen vlot alles. Hoewel de groep die
aan de intakegesprekken deelnam groot genoeg was, viel toch bijna de helft af, omwille van diverse
redenen (criteria, aard van de feiten, groepsdynamica, …). Er bleef een groep over die nood had aan stevig
weerwerk. Een centraal thema was: ‘desistance’ of “hoe uit de criminaliteit blijven en geen slachtoffers
meer maken”, door te breken met oude patronen. Aan het einde van de vorming was bij iedereen het
inzicht in het eigen gedrag (en de negatieve gevolgen) toegenomen.
Op maat werken bij verminderde openheid en afbouwen van rigide eigen denkpatronen (cognitieve
distorsies) door cursisten is mogelijk dankzij inspelen op de eigen achtergronden (referentiekader), het
her-kaderen en verbreden van het perspectief. Methodisch blijven we ook in 2014 de cursus op punt
stellen.
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4. Strategische doelstelling 4: De Rode Antraciet vzw levert een actieve
bijdrage tot de uitbouw van de hulp en dienstverlening in de Vlaamse
gevangenissen
4.1. De Rode Antraciet ondersteunt het beleid van de Vlaamse overheid voor hulp- en
dienstverlening aan gedetineerden en voert het mee uit.
4.1.1. De Rode Antraciet participeert aan het overleg op Vlaams niveau over het beleid voor hulp- en
dienstverlening aan gedetineerden.
Realisaties 2013
De Rode Antraciet was actief betrokken bij alle werkzaamheden van de Vlaamse
Stuurgroep/Gemengde Commissie van de Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden en de
voorbereidende werkgroepen, via deelname aan de vergaderingen en/of het voorbereiden van de
agendapunten.
De Rode Antraciet nam actief deel aan de werkgroep trajectmatig werken.
Alle agendapunten, zoals het GOS of de uitvoeringsbesluiten bij het decreet, werden op de daarvoor
geschikte vergaderingen intern voorbereid door De Rode Antraciet en/of ter goedkeuring of informatie
voorgelegd aan de Raad van Bestuur.
De Rode Antraciet was actief betrokken bij alle werkzaamheden van de WEVO (zie ook 1.2.7.)
Evaluatie
De werkzaamheden van de Vlaamse Stuurgroep vragen een grote tijdsinvestering maar dit beschouwen we
zeker als relevant. We engageren ons expliciet in het nieuwe decreet (maart 2013) van de Hulp- en
Dienstverlening aan gedetineerden.
De Werkgroep trajectmatig werken werd, op vraag van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, ‘on hold’
gezet om een betere focus vast te leggen.
Planning 2014
We engageren ons ook in 2014 voor alle vergaderingen van de Gemengde Commissie en de
voorbereidende werkgroepen.
Aan de heropgestarte werkgroep Trajectmatig werken zal een sportfunctionaris vanuit De Rode Antraciet
deelnemen.
We blijven actief betrokken binnen de WEVO.
De Rode Antraciet neemt actief deel aan de uitgetekende werkzaamheden voor de opmaak van het
nieuw Strategisch Plan voor de Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden. Deze starten begin 2014.
4.1.2. In overleg met het departement Welzijn heeft De Rode Antraciet een inbreng in de bovenlokale
werkgroep Justitie – Vlaamse gemeenschap.
Realisaties 2013
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In 2013 werd (de directie van) De Rode Antraciet niet uitgenodigd op de Bovenlokale Werkgroep. Aan
lokale bezoeken van de Bovenlokale werkgroepen in de gevangenissen participeerde De Rode Antraciet
waar dat mogelijk en zinvol was.
De besluiten uit het overleg van 2012 (bijvoorbeeld betreffende het betrekken van personeel van
Justitie bij de activiteiten van de Hulp- en Dienstverlening) voerden we verder uit waar mogelijk.
Agendapunten (bijvoorbeeld over de opleiding van Penitentiaire Beambten) voor deze Bovenlokale
Werkgroep werden (vanuit de Gemengde Commissie) mee door De Rode Antraciet voorbereid en
ingebracht op de daartoe bestemde fora.
Evaluatie
De Rode Antraciet heeft op bovenlokaal niveau weinig rechtstreeks contact met Justitie. Onze
gesprekspartner is op dat niveau het departement Welzijn, we geven onze bekommernissen daarom ook
aan hen door. Waar mogelijk en zinvol leggen we die voor aan Justitie op lokaal niveau of agenderen die
op de Gemengde Commissie of de Voorbereidende Werkgroep.
Planning 2014
Indien nodig en gewenst zal De Rode Antraciet haar verantwoordelijkheid opnemen binnen de
Bovenlokale Werkgroep en participeren aan het overleg of aan het voorbereiden van de agendapunten.
We geven de nodige agendapunten in 2014 door via de Gemengde Commissie of bereiden ze mee voor.
4.1.3. De Rode Antraciet participeert in verschillende gevangenissen aan het overleg van Vlaamse actoren
om de lokale hulp- en dienstverlening in de steigers te zetten en verder uit te bouwen.
Realisaties 2013
De Rode Antraciet investeerde in 2013, via teamdagen, afspraken en vorming, sterk in het verder
uitbouwen van het Ambassadeurschap van alle medewerkers, zodat zij steeds voldoende op de hoogte
zijn om de organisatie te vertegenwoordigen op alle overlegfora.
Op de teamdag van juni (en binnen de werkgroepen) was dit thema een uitgebreid agendapunt en maakten
we afspraken voor meer regionale samenwerking zodat onze medewerkers lokaal hun taak voor de
Hulp- en Dienstverlening beter en meer geïnformeerd kunnen opnemen.
In uitvoering van het nieuwe decreet stelde de Rode Antraciet een eenduidige lijn op over de inbreng van
De Rode Antraciet in de lokale beleidsteams. Deze beleidslijn motiveerden en communiceerden we naar
alle beleidscoördinatoren en voerden we consequent uit.
De Rode Antraciet was actief betrokken in elk lokaal beleidsteam en bij de opmaak van de lokale
actieplannen. Binnen de mogelijkheden qua tijdsinvestering waren lokale medewerkers ook actief
betrokken op andere lokale overlegfora (zie strategische doelstellingen 1 en 2).
Alle medewerkers werden via mail of op teamdagen en werkgroepvergaderingen steeds op de hoogte
gehouden van alle nodige informatie om hun taak in de verdere lokale uitbouw van de Hulp- en
Dienstverlening goed te kunnen behartigen.
Evaluatie
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Gezien de specifieke organisatiestructuur van De Rode Antraciet (verantwoordelijk voor twee domeinen sport en cultuur - ; een sterke regionale werking zonder bovenlokale beleidsstructuur; 22 veldwerkers voor
19 gevangenissen) kunnen wij slechts 1 medewerker afvaardigen per lokaal beleidsteam Dat vraagt een
sterke interne informatiedoorstroming en het inzetten op het ambassadeurschap.
Hoewel het uittekenen van 1 beleidslijn voor onze inbreng in lokale overlegfora noodzakelijk is, blijft dit
erg moeilijk omdat de lokale invulling van deze overlegfora (ook na de invoering van het nieuwe decreet)
zeer sterk verschilt per gevangenis. Het voorbereiden van deze overlegmomenten tijdens onze eigen
vergaderingen is daarom niet altijd evident.
Planning 2014
De beleidslijn betreffende de inbreng in de lokale beleidsteams evalueren we intern in het voorjaar en
sturen we bij, zo nodig. We maken ook afspraken over onze inbreng in de nieuwe coördinatieteams,
andere lokale overlegfora en de opmaak van de lokale afsprakennota’s (uitvoering van het decreet). We
communiceren dat naar alle beleidscoördinatoren.
We blijven sterk investeren in het doorgeven aan al onze medewerkers van alle relevante informatie die ze
nodig hebben voor onze inbreng in de lokale overlegfora. Zo zetten we bijvoorbeeld de lokale
actieplannen van alle gevangenissen op ons intern informatiekanaal.
Vanaf 2014 bereiden de regionale teams, vanuit de ambassadeursgedachte, de teamdagen voor. Dat zorgt
voor meer regionaal overleg en een betere informatiedoorstroom van collega’s die regionaal samen werken
en De Rode Antraciet vertegenwoordigen.
4.1.4. In alle beleids- en actieplanning met betrekking tot hulp- en dienstverlening aan gedetineerden heeft
De Rode Antraciet een bijdrage geleverd voor de domeinen sport en cultuur.
Realisaties 2013
Alle medewerkers die betrokken waren bij de lokale beleidsteams en de opmaak van de lokale actieplannen
kregen in het voorjaar van 2013 interne vorming (met Jon Goubin van Socius) over de opmaak van
beleidsplannen.
Alle medewerkers, betrokken bij de beleidsteams, leverden een actieve bijdrage aan de algemene en
domeinspecifieke (sport en cultuur) doelstellingen binnen de opgemaakte lokale actieplannen.
Voor de opmaak van het algemeen beleidsplan sport en cultuur, zetten we in 2013 de eerste stappen.
Deze plannen krijgen hun plaats en timing binnen de opmaak van een algemeen visietraject van De Rode
Antraciet dat we starten in 2014.
Evaluatie
De grote verscheidenheid in (het traject naar) de opmaak en inhoud van de lokale actieplannen zorgt
ervoor dat een algemene aanpak en ondersteuning voor de medewerkers vanuit De Rode Antraciet niet
altijd evident is.
De opmaak van een algemeen sportbeleidsplan en cultuurbeleidsplan moet kaderen binnen de op te
maken visie en missie van De Rode Antraciet en vanuit de nieuwe uitdagingen die voorliggen vanuit de
opmaak van het nieuw Strategisch Plan voor de Hulp- en Dienstverlening. Een goed en afgestemd
stappenplan is daarom noodzakelijk.
Planning 2014
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We zijn actief betrokken bij de opvolging van de lokale actieplannen (via de coördinatieteams).
Het visietraject van De Rode Antraciet, waarbinnen ook de opmaak van het algemeen sportbeleidsplan en
cultuurbeleidsplan een plaats zal krijgen, start in 2014 en ronden we af eind 2014. We communiceren de
resultaten naar alle betrokkenen.
Afhankelijk van de politieke timing (nieuwe Vlaamse regering) engageren we ons in 2014 voor de opmaak
van de nieuw op te maken lokale actieplannen.
De Rode Antraciet engageert zich volop bij de opmaak van het nieuw Strategisch Plan (start in februari
2014 met een ronde tafel en alle daaropvolgende stappen).
4.1.5. De Rode Antraciet heeft een inbreng bij de uitvoering van de beleidsprioriteiten 2012-2014 van de
Vlaamse Stuurgroep Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden: een kwaliteitsvol,
behoeftengericht en afgestemd aanbod voor alle gedetineerden en hun sociale omgeving; samenwerking
tussen alle Vlaamse en federale actoren, versterken van het draagvlak voor hulp- en dienstverlening aan
gedetineerden en verhogen van de expertise van medewerkers.
Realisaties 2013
De Rode Antraciet nam, binnen haar domeinen, het engagement om de beleidsprioriteiten 2012/2014
van de Vlaamse Stuurgroep/Gemengde Commissie mee uit te voeren.
Voor het behoeftengericht en afgestemd aanbod voor gedetineerden en hun sociale omgeving: zie
strategische doelstellingen 1, 2 en 3.
Inzake de samenwerking tussen de actoren, nam De Rode Antraciet actief deel aan de werkgroepen
‘Besluit van de Vlaamse regering’ (in uitvoering van het decreet) en aan de opmaak van het bovenlokaal
nieuw Strategisch Plan. Voor de regionale en lokale samenwerking: zie strategische doelstellingen 1, 2 en 3.
In Antwerpen waren we actief betrokken (afname enquêtes, voorbereiding, nalezen) bij het
behoeftenonderzoek in samenwerking met de VUB.
We engageerden ons mee in het verhogen van de expertise van de medewerkers in de Hulp- en
Dienstverlening, o.a. via de WEVO. Het ging hier bijvoorbeeld over het mee voorbereiden van en
verzorgen van workshops tijdens de vormingen (introductiedagen nieuwe medewerkers en jaarlijkse
vormingsdag), inbreng in het opleidingsonderdeel Hulp- en Dienstverlening aan penitentiair personeel,
mee bedenken van nieuwe vormingsmethodieken, mee beantwoorden van vragen van nieuwe
medewerkers, enquête vormingsnoden, …(zie ook 1.2.7.)
Ons engagement voor het versterken van het draagvlak voor de Hulp- en Dienstverlening situeerde zich
op diverse vlakken.
We leverden inspanningen om via de media en gerichte contacten in de pers te komen. Een overzicht:
 21/2/2013 - www.focus-wtv.tv De ronde op rollen in de gevangenis van Brugge
 26/2/2013 - www.tvoost.be Gedetineerden fietsen Ronde van Vlaanderen
 26/2/2013 - www.nieuwsblad.be Zeven gedetineerden fietsen ronde voor goed doel
 26/2/2013 - www.gva.be Gedetineerden fietsen Ronde van Vlaanderen
 27/05/02 - Cell’s kitchen op radio 2
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3/5/2013 - www.KBS-FRB.be
Prinses Mathildeprijs plaatst
papa’s op de voorgrond
25/2/2013 - www.knack.be
Prinses Mathildeprijs gaat naar
vzw voor gedetineerden
3/5/2013 - www.weliswaar.be De
Rode Antraciet krijgt Prinses
Mathildeprijs voor werk met
gedetineerde vaders
25/2/2013 - www.lalibre.be Des
pères détenus mais pas absents
5/8/2013 - www.nieuwsblad.be Festivalkoorts in de Leuvense gevangenis
4/8/2013 - www.demorgen.be Gedetineerden hulpgevangenis Leuven genieten van
cultuur
8/9/2013 - youtube “Vantilt on tour”: Jail TV & cell’s kitchen
23/9/2013 - BBC ‘Sportshour’, met onze coördinator sport
16/11/2013 - RAAK (KWB) Sport voor iedereen
12/2013 - www.rektoverso.be Misdaad, straf en kunst.
11/12/2013 - www.bzngevangenenactie.be Golem/gevangenisactie Bond Zonder Naam
11/2013 - ROB TV Prison Art
23/11/2013 - De Morgen De week van Griet: Prison Art
6/12/2013 - Gazet van Turnhout: Gevangenen en hun kinderen tekenen Lucky Luke

We gaven meerdere gastcolleges aan universiteiten en hogescholen en zorgden voor getuigenissen
tijdens verschillende evenementen.
In ons colloquium over sport en detentie en ons Prison Art Project was er ruimte voor maatschappelijk
debat, wat ook resulteerde in een verhoogd draagvlak bij medewerkers en burgers.
Ook in 2013 maakten we deel uit van verschillende organisaties die het maatschappelijk draagvlak
voor de Hulp- en Dienstverlening mee ondersteunen:







Bond Zonder Naam (talentenproject, eindejaarsactie, de Golem, …). We werkten samen met
Luk Dewulf en zijn team van Kessels & Smit om gratis een 15-tal talentgesprekken te voeren met
mensen achter tralies. Deze gesprekken werden uitgeschreven en op de website van Bond Zonder
Naam geplaatst. Ook de nationale pers schreef hierover. Een ander onderdeel van de BZN-actie
was het aanbieden van de ‘methodiek van talentgesprekken’ aan de partners die ‘hulp- en
dienstverlening’ organiseren in de gevangenis. Aan de cultuurmedewerkers van De Rode
Antraciet en aan VDAB-medewerkers werd een dag ‘leren werken met talentgesprekken’
aangeboden, begeleid door Kessels & Smit en De Rode Antraciet.
Gedichtendag (we maakten kaartjes voor de gevangenissen die dat vroegen).
Liga voor de Mensenrechten (via de Algemene Vergadering en de werkgroep ‘De Huizen’ die
ijvert voor een meer humane en gedifferentieerde strafuitvoering en daarvoor draagvlak creëert in
de samenleving).
Welzijnszorg.
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Evaluatie
De Rode Antraciet neemt in haar eigen beleidsplanning de beleidsprioriteiten van de Hulp- en
Dienstverlening mee op, zodat een geïntegreerde aanpak mogelijk is.
De verschillende timingen (eigen beheersovereenkomst, lokale beleidsplanning, beleid op Vlaams Niveau,
…) bemoeilijken wel deze afstemming en integratie. We kaartten dit ook aan op ons jaarlijks overleg met
de administratie cultuur.
Planning 2014
Bij het visietraject en de opmaak van het algemeen sportbeleidsplan en cultuurbeleidsplan nemen we de
beleidsprioriteiten en de te maken beleidskeuzes van het nieuw Strategisch Plan mee op.
Vanuit onze ervaring leveren we mee expertise voor de opmaak van het nieuw Strategisch Plan.
We blijven ons engageren voor de WEVO, het netwerk met organisaties die aan maatschappelijk
draagvlak werken, gerichte contacten met de pers, samenwerking, …
4.1.6. De Rode Antraciet staat in voor de registratie in het GOS (Gedetineerden Opvolg Systeem) van de
activiteiten die ze in dat kader realiseert of faciliteert.
Realisaties 2013
De Rode Antraciet registreerde op activiteitenniveau (voor de gevangenissen die daarom vroegen en
toelating verleenden) de gegevens.
De Rode Antraciet overlegde, in het kader van het besluit van de Vlaamse regering over de
gegevensuitwisseling, met de verantwoordelijken van Welzijn en nam actief deel aan de werkgroep
hierover.
De Rode Antraciet informeerde stelselmatig al haar medewerkers over het GOS en de uitvoering
daarvan. Via de GOS verantwoordelijke participeerde De Rode Antraciet aan de geplande informatie- en
vormingsmomenten over het GOS.
Evaluatie
Het GOS is een zinvol maar tijdrovend registratiesysteem dat niet feilloos functioneert.
Gegeven de vele (culturele en vooral sportieve) activiteiten in de gevangenissen is een registratie op
gedetineerdenniveau onmogelijk binnen de huidige personeelsbezetting. Deze registratie is binnen de
beheersovereenkomst ook niet de ‘core business’ van De Rode Antraciet (wel het ontplooien van
activiteiten voor gedetineerden).
Niet alle gevangenissen werken (op dezelfde manier) met het GOS, dat bemoeilijkt een eenvormige
opdracht voor de medewerkers en afstemming binnen onze werkgroepen.
Met het in voege treden van het nieuwe registratiesysteem van Justitie (SIDIS Suite) en Welzijnswerk (Eregistratie) dringt een overwogen keuze zich op. De Rode Antraciet is voorstander van 1 globaal en
toegankelijk systeem, voor alle gevangenissen, waardoor alle partners binnen eenzelfde registratie
kunnen werken. Een samenwerking, van bij de start, tussen Justitie en de Vlaamse Gemeenschap zou hier
faciliterend kunnen werken.
Indien men kiest voor een uitgebreide registratie dienen daar ook de nodige middelen tegenover te staan.
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Planning 2014
Alle collega’s die werken met het GOS krijgen in 2014 via de werkgroepen informatie over het GOS,
SIDIS Suite en het systeem van AWW.
De Rode Antraciet neemt deel aan een werkgroep op Vlaams niveau over het GOS en de andere
registratiesystemen.
De Rode Antraciet blijft ijveren voor een eenvormig en realistisch systeem van registratie.
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5. Strategische doelstelling 5: De Rode Antraciet vzw ontwikkelt zich tot een
professionele en kwaliteitsvolle organisatie met een efficiënte en
transparante organisatiestructuur.
(Wegens de afwezigheid van de inhoudelijk directeur tijdens verschillende periodes in 2013 werd niet alles uit het jaarplan
2013 gerealiseerd. Dit nemen we op in 2014 of later tijdens de lopende beleidsperiode.)

5.1. De Rode Antraciet hanteert een organisatiemodel dat rekening houdt met een sterk
gedecentraliseerde en gedifferentieerde werking.
5.1.1. De Rode Antraciet implementeert verbeteracties op vlak van het organisatiemodel.
Realisaties 2013
Het ingevoerde organisatiemodel functioneert goed, er waren in 2013 geen bijkomende verbeteracties
nodig.
In 2013 werd op de Raad van Bestuur een eerste evaluatie gevoerd van het organisatiemodel, namelijk de
werking van het directie duo. De Raad van Bestuur evalueerde dit positief.
Evaluatie
Conform de afspraken bij de opstart van het organisatiemodel, is een evaluatie van alle elementen
gepland. Gegeven de omstandigheden is die evaluatie verschoven naar 2014.
Planning 2014
We plannen gesprekken met de betrokkenen over alle elementen van het organisatiemodel: de
coördinatoren, de medewerker beleidsopdrachten, de administratieve medewerker en de Horizongroep.
Na deze gesprekken wordt, binnen het geheel van het uit te voeren personeelsbeleid, een voorstel tot
bijsturing opgemaakt dat wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur.
Waar nodig, bijvoorbeeld bij de start van een nieuwe beleidscoördinator of de opening van een nieuwe
gevangenis, engageert De Rode Antraciet zich om maximaal hierover te informeren.
5.1.2. De Rode Antraciet beschikt over een organigram waarin de communicatie-, verantwoordings- en
beslissingslijnen voor alle medewerkers duidelijk vastgelegd zijn.
Realisaties 2013
Deze doelstelling werd volledig gerealiseerd in 2012.
Bij alle nieuwe beslissingen werd dit organigram gerespecteerd en waren de bestaande communicatie-,
verantwoordings- en beslissingslijnen het richtsnoer.
Evaluatie
Het bestaande organigram functioneert goed en is transparant voor iedere betrokkene.
Planning 2014
Na de evaluatie van het organisatiemodel, passen we, zo nodig, het organigram aan.
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5.2. De Rode Antraciet heeft een doorzichtige en efficiënte managementstructuur.
5.2.1. De rol van de Raad van Bestuur, de directie, de coördinatoren en de Horizongroep van De Rode
Antraciet zijn duidelijk beschreven en als dusdanig gecommuniceerd naar alle betrokkenen van de
organisatie.
Realisaties 2013
Deze doelstelling werd gerealiseerd in 2012.
Evaluatie
De rol van elke betrokkene in de managementstructuur is duidelijk en transparant.
Planning 2014
In het voorjaar van 2014 staat een evaluatie gepland van de opdracht en rol van de Raad van Bestuur.
Op basis van de besluiten van deze bespreking voeren we eventuele verbeteracties in.
5.2.2. De directie van De Rode Antraciet en de coördinatoren informeren alle gevangenissen (Justitie en
Vlaamse gemeenschap) over deze structuur en werking van de organisatie.
Realisaties 2013
In 2013 rondden we onze bezoekronde aan de gevangenissen af met een bezoek aan Tongeren.
We maakten een samenvatting van deze bezoekronde en koppelden terug naar het team van de
beleidscoördinatoren in Brussel op 8 februari en naar de Raad van Bestuur van De Rode Antraciet. Naast
het weergeven van de grote lijnen uit de ronde lijstten we ook verbeteracties op die we implementeren.
Bij uitbreiding van de werking in bepaalde gevangenissen (vb. opstart sport in de Brusselse
gevangenissen) was er overleg met de beleidscoördinator en de organisatie ondersteuner.
De Rode Antraciet overlegde verschillende keren met de beleidscoördinatoren van die gevangenissen waar
een cultuurfunctionaris (regionaal) aan de slag ging.
De Rode Antraciet was actief betrokken bij de opstart van de Hulp- en Dienstverlening in de gevangenis
van Beveren (opening voorjaar 2014).
Evaluatie
Informeren over de werking en de structuur van De Rode Antraciet vinden we belangrijk. Zo krijgen we
een beter zicht op (lokale en algemene) noden en verwachtingen. Op die manier houdt de directie ook
voldoende voeling met de werkvloer.
Planning 2014
De Rode Antraciet gaat in op elke informatievraag van een gevangenis, waar bijvoorbeeld een nieuwe
beleidscoördinator start, om de werking en structuur van De Rode Antraciet toe te lichten.
De Rode Antraciet gaat in op de informatievraag naar aanleiding van de start van het Forensisch
Psychiatrisch Centrum in Gent.
De Rode Antraciet engageert zich om, in aanloop van een nieuwe beleidsperiode, opnieuw een ‘ronde
van de gevangenissen’ te organiseren.
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De resultaten van de gevoerde ‘ronde’ nemen we mee in het lopend visietraject en in de opmaak van het
algemeen cultuurbeleidsplan en sportbeleidsplan. In dat traject is een bevraging van stakeholders
opgenomen. Dat visietraject zal ook een eerste start vormen van de opmaak van het nieuw
meerjarenbeleidsplan (na 2016).
In 2015, komen we opnieuw in alle gevangenissen, naar aanleiding van de viering van 10 jaar De Rode
Antraciet. De stem van gedetineerden en van medewerkers van de Vlaamse gemeenschap en justitie
krijgen zo een plaats.
We blijven in 2014 ook betrokken bij de opstart van de nieuwe gevangenis van Beveren.

5.3. De Rode Antraciet beschikt over efficiënte communicatiekanalen zowel wat de
interne als de externe communicatie betreft.
5.3.1. De Rode Antraciet ontwikkelt een communicatieplan voor de interne en externe communicatie.
Realisaties 2013
We stelden een communicatienota voor op de raad van Bestuur van 17 april 2013.
Deze voorstelling gaf een beeld van de realisaties op het vlak van communicatie, promotie en
bekendmaking van de organisatie in de voorbije 5 jaar.
Deze communicatienota is nog geen communicatieplan maar eerder een communicatiehandleiding.
De handleiding beschrijft het opzet en het doel van de communicatie. Het reikt verschillende tools aan om
de interne en externe communicatie eenvormig te maken.
Evaluatie
De Raad van Bestuur besliste om 2 sporen te volgen. Enerzijds een communicatieplan en anderzijds een
communicatiehandleiding. Waarbij het communicatieplan de beleidslijnen uittekent en de handleiding een
gebruiksmiddel is ter ondersteuning van de medewerkers.
Planning 2014
De communicatiehandleiding wordt voorzien tegen eind juni 2014, het communicatieplan in de loop van
2014.
5.3.2. De Rode Antraciet investeert in een aantrekkelijke website en promomateriaal voor stakeholders en
gedetineerden, met aandacht voor toegankelijkheid (voor gedetineerden) zowel qua taal als woordgebruik.
Realisaties 2013
Nadat we eind 2012 het sjabloon voor de nieuwe flyers en promomateriaal afwerkten, maakten we in
de loop van 2013 voor elke cursus van De Rode Antraciet volgens dit sjabloon een flyer en affiche. De
flyers werden stelselmatig gedrukt en verzonden naar de verschillende gevangenissen in Vlaanderen.
Naast de wervingsflyers voor het cursusaanbod van De Rode Antraciet maakten we ook voor bepaalde
sociaal-culturele projecten en sportactiviteiten promoflyers volgens hetzelfde sjabloon. Hierdoor
vergrootte ook de herkenbaarheid van de activiteiten van De Rode Antraciet binnen de Vlaamse
gevangenissen.
Op het colloquium ‘Sport en detentie’ lanceerden we de brochure ‘Wie vast zit wil bewegen’, met
wetenschappelijke informatie en ervaringen vanuit De Rode Antraciet over sport in detentie.
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Dit boekje vertaalden we naar het Engels met als titel ‘Bound by prison, free in sport’. Deze
Engelstalige brochure is vooral zinvol in het versterken van ons Europees netwerk.
Onze nieuwsbrief ‘GEVAT’ verscheen 4 maal in 2013 (maart, mei, juni en november).
In het najaar 2013 verscheen de brochure met het volledig cultuuraanbod van De Rode Antraciet.
Websites in 2013
De Rode Antraciet heeft drie websites.
www.derodeantraciet.be: de website met de voorstelling van de organisatie, de structuur, de activiteiten en
projecten van de organisatie, nieuwsbrieven en actualiteiten.
www.prisonart.be:
deze website maakten we in het
najaar van 2013 naar aanleiding
van de tentoonstelling ‘Ongezien’.
De website geeft een overzicht van
de tentoonstelling met de
kunstwerken van de gedetineerden
(en andere niet getoonde
kunstwerken) en de activiteiten die
tijdens de tentoonstelling plaats
vonden.

www.prisonersonthemove.eu:
deze website vernieuwden we in
2013 volledig, in eigen beheer.
Hier vindt men informatie over
(ook internationale) sportprojecten
in de gevangeniscontext en ruimer.

Evaluatie
De website www.derodeantraciet.be bevat soms oude informatie en moet uitgezuiverd en gearchiveerd
worden. De actuele informatie moet vroeger via de website worden aangekondigd.
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De brochure moet in een aantrekkelijker formaat worden aangeboden.
Het is een blijvend aandachtspunt om in een steeds snel wijzigende context (vb. nieuwe gevangenissen,
ontwikkelingen binnen Justitie zoals SIDIS Suite, …) proactief in te spelen vanuit De Rode Antraciet.
De digitale nieuwsbrief is een goed en efficiënt middel om alle partners te informeren over de werking van
de Rode Antraciet en om goede praktijken uit te wisselen.
Planning 2014
Het Engelstalige boekje ‘Bound by prison’ (zie bijlage) drukken we
om te verdelen aan de nationale en internationale partners naar
aanleiding van ‘2014, Europees jaar van sport in gevangenissen’
(‘European year of sport in prisons’).
In 2014 actualiseren we verder de algemene website en starten we
met het archiveren van de voorbije activiteiten.
De website van Prison Art zal ook in 2014 geüpdatet worden met
nieuwe kunstprojecten van De Rode Antraciet.
De nieuwsbrief ‘GEVAT’ verschijnt in 2014 vier maal (maart, juni, september en december). We werken
hiervoor systematisch met een beperkt redactieteam en maken afspraken met de collega’s over het
aanleveren van de redactionele inhoud van de nieuwsbrief.
In 2014 verschijnt de brochure ‘cultuuraanbod’ in een nieuw kleedje.
Wellicht maken we in 2014, naar aanleiding van 10 jaar De Rode Antraciet, een nieuwe algemene
voorstellingsbrochure en/of flyer.
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5.3.3. De Rode Antraciet beschikt over een efficiënt intern communicatiesysteem voor de medewerkers.
Realisaties 2013
Sinds 2013 is het gebruik van het programma ‘exchange powermail’ volledig in gebruik bij alle
medewerkers. Dit maakt het mogelijk voor de medewerkers om hun e-mails op elke locatie ter
beschikking te hebben, wat een noodzaak is voor een organisatie die verspreid over Vlaanderen en Brussel
actief is.
Er is een aanzet gegeven voor het gebruik van SharePoint om databestanden beschikbaar te stellen aan
alle medewerkers zodat al hun bestanden te allen tijde en overal ter beschikking zijn (er uiteraard van
uitgaande dat er een internet aansluiting beschikbaar is).
Evaluatie
Het e-mail programma ‘exchange powermail’ is volledig geïmplementeerd en in gebruik bij alle
medewerkers.
De testfase van de Cloudomgeving gaf niet de beste resultaten. Er is onvoldoende capaciteit om alle
documenten van alle medewerkers te stockeren en om ook een uitgebreid archief ter beschikking te
stellen.
Planning 2014
We voorzien een nieuwe testfase met meer capaciteit en een overzichtelijke structuur in de loop van
maart-april 2014.
Het in gebruik nemen van deze tool door al de medewerkers is gepland tegen eind juni 2014.

5.4. De Rode Antraciet voert een doordacht kennis- en competentiebeleid.
5.4.1. De noodzakelijke competenties van de personeelsleden van De Rode Antraciet zijn in kaart
gebracht en worden efficiënt ingezet.
Realisaties 2013
Deze doelstelling werd door de omstandigheden niet gerealiseerd in 2013.
Evaluatie
Het in kaart brengen en inzetten van competenties van medewerkers vinden we belangrijk. We willen dit
meenemen in het globaal medewerkersbeleid (verloning, functieprofielen, VTO, …) dat in 2014 staat
gepland.
Daarbij willen we niet enkel kijken naar competenties van individuele medewerkers maar ook van de
teams.
We bekijken ook of, naast competentiemanagement, het talentenmanagement een plaats kan krijgen.
Planning 2014
In 2014 nemen we dit op binnen het geheel van het medewerkersbeleid.
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5.4.2. De Rode Antraciet beschikt over instrumenten om kennis in de organisatie te verankeren.
Realisaties 2013
We werkten verder met het systeem van behartigers binnen de verschillende werkdomeinen, om zo
kennis en ervaring te borgen. We deden dit voornamelijk binnen de bestaande werkgroepen.
Tijdens teamdagen werd kennis van collega’s actief gedeeld (vb. vorming over netwerken of omgaan met
mensen met een cultureel diverse achtergrond).
Bij het toekennen van een aangevraagde VTO zijn afspraken over het delen achteraf van de opgedane
kennis sinds 2013 een vereiste.
Evaluatie
Het is niet wenselijk om het verankeren van kennis via een georganiseerd systeem toe te passen, maar
geïntegreerd aan te pakken binnen de werking. Dit is een opdracht voor directie en coördinatoren.
Planning 2014
Verankering van kennis is een blijvend aandachtspunt, bij de werkverdeling, bij VTO en bij de invulling
van de teamdagen.

5.5. De Rode Antraciet ontwikkelt een performant personeelsbeleid.
5.5.1. De Rode Antraciet werkt met functieprofielen
Realisaties 2013
Het opstellen van de nog niet opgemaakte functieprofielen (educatieve edewerkers, administratieve
medewerker, …) is wegens de omstandigheden niet gerealiseerd in 2013.
De geplande bijsturing van het profiel van de sportfunctionaris werd bewust verschoven naar het traject
van het algemeen sportbeleidsplan en het visietraject.
Evaluatie
De bestaande profielen (bijvoorbeeld dat van de coördinatoren) willen we meenemen in de geplande
evaluatie van de nieuwe structuur.
Planning 2014
De Raad van Bestuur besliste om dit onderdeel uit te werken in samenwerking met een externe
deskundige, dat doen we in 2014 en kaderen we binnen het algemeen medewerkersbeleid.
5.5.2. Jaarlijks wordt met elke medewerker van De Rode Antraciet een functioneringsgesprek gevoerd.
Realisaties 2013
In 2013 werd met alle medewerkers een functioneringsgesprek gevoerd op basis van het goed werkend
instrument dat we daartoe opmaakten.
Evaluatie
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Functioneringsgesprekken blijven een belangrijk instrument in het medewerkersbeleid, het is echter niet
het enige onderdeel van personeelszorg.
Planning 2014
We willen, binnen het globale medewerkersbeleid, nadenken over verschillende elementen van feedback
met medewerkers en personeelszorg, zoals intervisie.
De grote lijnen van de functioneringsgesprekken komen opnieuw aan de agenda van het overleg met de
coördinatoren en daarna op de Raad van Bestuur, zodat we (eventuele) noodzakelijke bijsturingen kunnen
plannen.
5.5.3. De Rode Antraciet hanteert een systeem voor de evaluatie van medewerkers.
Realisaties 2013
Dit werd wegens de omstandigheden niet gerealiseerd.
Op het einde van elke proefperiode evalueerden we het functioneren met de nieuwe medewerkers.
Evaluatie
We willen dit ook koppelen aan het globale medewerkersbeleid dat we uitwerken.
De Rode Antraciet hanteert geen systeem van bonussen of ander beloningen, een evaluatie moet een
duidelijke finaliteit hebben. We willen ook nadenken over een gestructureerde aanpak wanneer bepaalde
medewerkers niet zouden voldoen.
Aangezien er geen proefperiode meer bestaat (eenheidsstatuut) is het noodzakelijk om een gestructureerd
gesprek (in de startfase) te voeren met nieuwe medewerkers nadat ze al een bepaalde tijd werken.
Planning 2014
We nemen dit op in ons globaal medewerkersbeleid.
5.5.4. De Rode Antraciet voert een VTO- beleid (Vorming, Training en Ontwikkeling).
Realisaties 2013
Deze doelstelling werd wegens de omstandigheden slechts deels gerealiseerd.
Begin 2013 werd een eerste procedure opgesteld en meegedeeld over het toekennen en aanvragen van
VTO (beslissingsbevoegdheid, termijn van aanvraag, afspraken om de tijdsinvestering mogelijk te maken
binnen de opdracht, return naar de organisatie, kennisdeling achteraf met collega’s, …).
Vragen over groeps-VTO werden besproken op de teams.
Evaluatie
Vragen over VTO komen niet enkel van medewerkers zelf, ze kunnen ook vanuit de organisatie komen,
bijvoorbeeld bij opdrachten vanuit de beheersovereenkomst. Zo was er een groeps- VTO over het
opmaken van beleidsplannen (zie 4.1.4.).
VTO is een vast besprekingspunt tijdens de functioneringsgesprekken, ook hier kan dit een vraag zijn van
de medewerker of van de coördinator.
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Planning 2014
Verdere afspraken over VTO nemen we mee in het globaal op te maken personeelsbeleid. Hier willen we
ook verder nadenken over welk soort VTO voor welk niveau aangewezen is.
5.5.5. De Rode Antraciet organiseert vorming, teamdagen en intervisie voor de medewerkers.
Realisaties 2013
Vorming
Naast deelname aan studiedagen met de nodige kennisverwerving zijn netwerken en aftoetsen van
mogelijke samenwerkingsverbanden ook een belangrijke meerwaarde van de vormingen.
Een overzicht van de vormingsdagen die collega’s volgden (door de Rode Antraciet en anderen
georganiseerd) in 2013:












Deelname aan de boekvoorstelling van Jeroen Scheerder, over 4 decennia sportbeleid en
sportparticipatie, met cijfermateriaal over sportdeelname en sportconsumptie.
6 dagen basisopleiding contextuele hulpverlening, bij Leren over Leven. In dit eerste deel kwam
de basis van het contextuele denken aan bod: het begrippenkader en de methodieken om
contextueel te werken. Dit werd meteen toegepast op de eigen werksituatie, waardoor vooral de
cursussen 'Vader/moeder zijn' en 'Relaties' in de praktijk van het werk in de gevangenis meer
diepgang kregen.
Een vormingsdag van vzw De Huizen over ‘Van gevangenis naar detentiehuis": vzw De Huizen
ijvert voor kleinschalige detentiehuizen in plaats van grootschalige gevangenissen. Deze
detentievorm wordt gezien als een constructief voorstel naar een veiligere samenleving. Prioriteit
wordt gegeven aan een kleinschalige werking, een persoonlijke aanpak van de gedetineerden en
verankering in de gewone samenleving. Ook differentiatie, reclassering en constructieve reintegratie staan centraal om detentiehuizen te doen slagen. Zowel architecturaal als penitentiair
was het hele concept uitgewerkt, dit werd dan ook uitgebreid voorgesteld door de betrokken
partners.
Een vormingsdag van ‘De Acht’, over het vertalen en verduidelijken van bekendmakingen en
aanvragen voor anderstaligen.
Demosdate over de sociale dimensie van de sportclub. Binnen de sportsector leeft een grote
behoefte aan praktijk- en visieontwikkeling rond meer sociale aspecten van het clubgebeuren.
Hoe gaan sportclubs om met de uitdagingen die het werken met zogenaamde ‘kansengroepen’
met zich meebrengt? Hoe groot is het draagvlak binnen clubs om een sociale rol in de stad of de
wijk op te nemen? Wat komt daar zo al bij kijken? Tijdens deze Demosdate maakte men een
algemene round-up en blikte men vooruit: wat is er de laatste jaren zoals gepasseerd en waar
liggen nu de grootste uitdagingen voor de toekomst?
ISB Congres, 20 en 21 maart te Antwerpen, een tweedaags vormings- en netwerkmoment voor de
Vlaamse lokale sportsector. Het ISB-congres verzamelt jaarlijks 850 sportfunctionarissen,
sportpromotoren, schepenen van Sport, sportraadleden, vrijetijdscoördinatoren, bedrijfspartners
in de sport- en recreatiesector..., een belangrijke tweedaagse voor al wie van ver of van
dichtbij met lokaal sportbeleid te maken heeft.
Huis van de Sport in Berchem, een vormingsdag VTS rond ‘sportstructuren’. Deze opleiding
vormt onderdeel van de opleiding Trainer A binnen de Vlaamse Trainersschool. 2
sportfunctionarissen van de Rode Antraciet konden aansluiten bij deze vorming. Tijdens de sessie
werd de organisatie van de hele sportwereld (globaal tot lokaal) overlopen en geduid. Hierbij werd

Voortgangsrapport 2013/2014 De Rode Antraciet vzw pagina 105














stil gestaan bij de geschiedenis achter deze structuren, en de doorlopen fases van (r)evolutie
binnen dit terrein.
Jes, ‘Sport Extended’ een studiedag rond de proeftuin 'Sport in grootsteden'. De ervaringen,
expertise en ontwikkelde methodieken worden gedeeld met het brede sport - en jeugdveld. Kort
op de bal, het project in Brussel en Vecht & Dans in Antwerpen presenteerden 9 workshops rond
specifieke thema's. Een boeiend en goed gevuld programma rond de sociale meerwaarde en de
sociale rol van sport.
De twee coördinatoren volgden, vanuit hun nieuwe functie, een cursus van 6 dagen ‘Krachtig
Leiding geven binnen een social profit organisatie’ van Impuls. In deze opleiding ligt de nadruk
op het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten, het aanleren van specifieke
managementvaardigheden voor het dagelijkse leidinggeven aan individuele medewerkers en aan
het team. Er wordt hierbij veel belang gehecht aan de integratie van deze nieuwe inzichten in de
dagelijkse praktijk. Het persoonlijk leertraject als leidinggevende en de specifieke werkcontext
waren dan ook de uitgangspunten van 6 dagen leren, ervaren en groeien in krachtig en
geëngageerd leiderschap. De opleiding voorzag in een theoretische basis i.v.m.
leiderschapsontwikkeling en managementvaardigheden, maar er was vooral veel
vaardigheidstraining en focus op de praktijk - cases die de deelnemers zelf aanreiken. Per
deelnemer werd ook een individueel coaching gesprek voorzien.
De Rode Antraciet organiseerde zelf een vormingstweedaagse. Op de eerste vormingsdag rond
Talenten kregen we coaching van Lieve Scheepers van Kessels en Smit in een gesprek aangaan
met gedetineerden (of ruimer gezien: een aanbod organiseren voor gedetineerden) vertrekkende
vanuit de kwaliteiten van de gedetineerde. Dit aan de hand van hun methodiek ‘talentgesprekken’.
Deze vorming werd ons aangeboden vanuit Bond Zonder Naam en kaderde in hun
eindejaarsgevangenisactie ‘Talent’. Kessels en Smit heeft de methodiek van talentgesprekken met
succes toegepast in gesprekken met meerdere gedetineerden in meerdere gevangenissen. Enkele
van onze collega’s waren hiervan enthousiaste getuigen. De tweede dag kregen we vorming van
Griet Peetermans en An De Donker, beide psychomotorische therapeuten, over Rots en Water.
Beide met jarenlange ervaring in het werken met rots en water in residentiële en ambulante
settings (met groepen en individueel) en met de nodige creativiteit en speelsheid om een groep al
spelende doorleefde ervaringen te laten opdoen. De methodiek is ontworpen om in scholen
jongeren te ondersteunen in weerbaarheid en pestgedrag
Het Colloquium Sport en detentie (zie 2.1.4.). Eigen organisatie van De Rode Antraciet, door alle
medewerkers van De Rode Antraciet gevolgd.
Lezing en panel, ‘Outsider kunst’, 6/12/2013, met Patrick Allegaert, een expert die ons mee nam
naar kunstuitingen in psychiatrische instellingen en gevangenissen (Prinshorn collectie). Thema’s:
eigenheid, diversiteit, het lijden als thema, historisch perspectief, artistieke waarde.
Studiedag VUB Werken achter de muren. Een update van 20 jaar penologisch onderzoek aan de
VUB. Dit kwam aan bod: van barstende muren tot achter de muren; Verantwoording en
controledrift? De impact op de justitiehuizen; De “macht” van de PSD in het beslissingsproces
van de strafuitvoeringsrechtbank; Sociaal werkers in beeld: recht op hulp, participatie en
zelfbeschikking; ‘Van sleuteldrager tot sleutelfiguur: een etnografisch onderzoek naar bewaarders
in een gevangenis’; ‘Zeg maar Henk tegen de chef’, ervaringen van het Belgisch detentieregime in
de PI Tilburg. Nadien was er een panelgesprek met repliek en debat.
Voorbereiding van het GRUNDTVIG-leerpartnerschap ‘Inside stories’, Adana, Turkije. 15-18
januari 2013. Met collega’s uit Turkije, Noorwegen, Groot-Brittannië en Nederland schreven we
de beursaanvraag met onderstaande doelstellingen. (Het project werd niet weerhouden):
gedetineerden uitnodigen om hun levensverhaal op tal van manieren naar buiten te brengen; een
audiovisueel eindproduct maken waarbij de deelnemers van de verschillende landen zich kunnen
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laten horen, zien, … zodat dit internationaal verspreid kan worden; gedetineerden een stem geven
‘buiten’ de gevangenis; cross culturele verhalen samenbrengen en naar buiten brengen; een
internationale dialoog op gang brengen tussen de verschillende partners onderling door elkaars
werking, methodieken en good practices beter te leren kennen.
























Jaaropleiding Narratieve therapie, Lodewijk de Raet: praktijkdag Narratieve Therapie; 'Remembering': identiteit verruimen, verankeren en stappen zetten; Therapeutisch werken met
documenten. In de workshops werden concepten aangeboden die het mogelijk maken om
gesprekken te voeren die ertoe doen, praktische gespreksopties aangereikt die ontwikkeld zijn
vanuit de narratieve psychologie, veilige oefengelegenheden gecreëerd om deze
gespreksmethoden uit te proberen en te ervaren.
Islamitische visies op relaties en opvoeding, in het HI Gezinswetenschappen. Tijdens deze
bijscholing kregen we informatie over het verschil tussen religie en cultuur wanneer het gaat over
kijken naar islam. Heel andere zienswijzen op relaties en opvoeding daagden ons uit om onze
eigen vanzelfsprekendheden kritisch te onderzoeken.
Europees congres in Marseille rond artistiek werken binnen de gevangenis op 25/26/27 juni
2013, Frontières: dedans/dehors. Een congres met diverse Europese partners over ‘good
practices’ van artistieke injecties binnen de gevangenismuren.
Studiedag ‘Divers geboeid’ over een onderzoek rond diversiteit binnen de gevangenis van
Antwerpen.
Colloquium behoeftenonderzoek gevangenis Antwerpen.
3 dagen opleiding bij ‘The Reader Organisation’, waarna de deelnemer het certificaat verkreeg om
ook ‘shared reading lessons’ te begeleiden.
De leesrevolutie: de deelnemers van de verschillende opleidingen van ‘The Reader Organisation’
verzamelden zich op 14 december voor een uitwisselingsdag (materiaal en inspiratie).
2 daagse opleiding over biofeedback/hartcoherentie bij de grondlegger van hartcoherentie, om
effectiever biofeedback en hartcoherentie te gebruiken, als praktische tool binnen het cursuswerk
van De Rode Antraciet.
Tension Release Exercises: een driedaagse vorming met eenvoudige fysieke oefeningen om stress
te ontladen, wat gedetineerden ook zelfstandig op cel kunnen doen.
3 avonden kennismaking met sofrologie, een visualisatietechniek in functie van stress-beheersing.
Een opleiding Final Cut Pro, met het oog op het maken van nieuwe promofilmpjes voor het
cursuswerk.
Inspiratiemoment 6 december Prison Art, door De Rode Antraciet georganiseerd. Het
inspiratiemoment was gericht naar personen die met de organisatie van beeldende workshops en
ateliers in gevangenissen te maken hebben. Daarnaast waren ook personen welkom, die
geïnteresseerd zijn om in toekomst een aanbod te doen. Na een rondleiding in de tentoonstelling
werd een uitwisseling gedaan aan de hand van enkele ronde tafels. Zie 1.2.4.
Inspiratiedag narratieve benadering, Interactieacademie: interviewtechnieken, in de diepte gaan,
verschillende niveaus van narratief werken, verkennen. Narratieve technieken gidsen ons bij een
weg uit probleem- en schuldbeladen verhalen: externaliserende conversaties en gesprekken over
unieke uitkomsten. Oefenen in re-author-ing (identiteitsversterkend) en re-member-ing
(gemeenschapscreërend), statements of positions, outsider witness en failure map.
Lunchen met Justitie, Slachtoffers en de invloed van Europa. De rechten van slachtoffers in de
praktijk aan de hand van de recente dwingende richtlijn van Europa (Richtlijn 2012/29, EU
minimum normen voor de rechten van slachtoffers en ondersteuning en bescherming van
slachtoffers van strafbare feiten).
Familielid, familieleed, 2 dagen, Interactieacademie. Maatschappelijk niet geaccepteerd/afwijkend
of storend gedrag van een vader (partner, broer, …) heeft impact op alle gezinsleden.
Familieleden balanceren tussen investeren en loslaten. Oefenen in een hulpverleningskijk en
methodieken die steunend zijn voor deze families. Systeemtheoretische versie van psycho
educatie. Erkenning van de inzet van betrokkenen en grenzen bespreken. Mobiliseren van steun
van de omgeving rond een gezin en doorbreken van isolement.

Voortgangsrapport 2013/2014 De Rode Antraciet vzw pagina 107




WEVO vorming, Motiverend werken. Motiverende gespreksvoering in het forensisch werkveld, 4
profielen, basisregels- en technieken, dubbele rol forensisch hulpverlener, ambivalentie,
discrepantie, weerstand, reflectie, verandertaal (methoden), vertrouwen.
Thema Lunchen met Justitie, 4/12/2013, pers, privacy, re-integratie van ex-gedetineerden.

Teamdagen
Januari: workshops waarbij de collega’s elkaar informeerden over (nieuwe) aspecten van de verschillende
domeinen in onze werking (leesbevordering, Fit @ Cell, stressbeheersing als cursusthema, …).
Maart: bezoek aan de gevangenis van Marneffe. Informatie over het in Wallonië opgestarte proces van
het Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening en uitwisseling van goede praktijken met de Waalse
collega’s.
Juni: een workshop met de beleidscoördinator van Brugge over cultuursensitief werken met
gedetineerden en een workshop rond Islam en relaties en Islam en opvoeding (door eigen collega’s
gebracht na een vorming), dit alles in het kader van onze werking voor gedetineerden met een cultureeldiverse achtergrond. In de namiddag het thema van ambassadeurschap en de nieuwe afspraken over de
regiowerking.
Tweedaagse augustus: teambuilding, informatiedeling
opstart tweede deel werkjaar en eerste denkpistes over de
viering 10 jaar De Rode Antraciet.
November: netwerken, met netwerkcoach Jan Vermeiren.
Intervisie
De sportfunctionarissen volgen intervisie tijdens de
vergaderingen van het eigen team.
Een aantal collega’s volgt intervisie in de zogenaamde
chaosgroep: De intervisiegroep ‘chaos’ focuste in 2013 op
enkele specifieke vragen over het welbevinden van de
collega’s binnen het team naar aanleiding van recente
veranderingen op structureel vlak binnen De Rode
Antraciet. Thema’s als werkdruk, arbeidstevredenheid, stijl
van leidinggeven en verhouding tussen de collega’s
onderling, werden besproken.
Een collega volgde een individueel supervisietraject met de Interactie Academie. Thema’s waren onder
meer de veranderende positionering in de organisatie, verschuivende verhoudingen, nieuwe uitdagingen,
herstellen evenwicht werk/privé…
De casusgroep volgde drie dagen intervisie, begeleid door Kris De Craemer van de Interactie Academie.
Tijdens de intervisie kregen de collega’s de kans om zelf een verhaal in te brengen of om mee te denken in
de casus van een collega. In 2013 namen hier 5 collega’s aan deel. Deze intervisiewerkvorm werd op zich
positief geëvalueerd, hoewel collega’s ook graag een afwisseling van methodiek en samenstelling van de
groep wensen.
Evaluatie
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Vorming wordt steeds gestimuleerd. We nodigen alle collega’s uit om deel te nemen aan de
vormingsdagen van de WEVO. Nieuwe collega’s nemen deel aan de introductiedagen van de WEVO.
De teamdagen blijven een belangrijk instrument voor een organisatie met zeer verspreide werking en als
kennisdeling.
De intervisie is aan herbronning toe. Zowel naar groepsindeling als qua aanpak. We nemen dit mee in
ons globaal personeelsbeleid. Voor 2014 wordt een grondige evaluatie van deze werking voorzien en
worden alternatieve intervisiemethodieken voorgesteld.
Planning 2014
Voor de teamdagen werken we vanaf 2014 met de nieuwe aanpak waarbij de regioteams deze dagen
voorbereiden.
De procedure voor VTO en vorming werken we verder uit, dit zal wellicht een invloed hebben op de
aangeboden vormingen.
We nemen, binnen het globale personeelsbeleid, beslissingen over een nieuwe aanpak van de intervisie en
passen de planning van de komende intervisie hierop aan.
5.5.6. De Rode Antraciet voorziet een onthaalprogramma voor nieuwe medewerkers.
Realisaties 2013
Er is een aanzet gemaakt voor een onthaalbrochure voor nieuwe medewerkers, deels gebaseerd op het
geleverde werk voor vrijwilligers. Een volledig onthaalprogramma voor nieuwe medewerkers is nog niet
verder uitgewerkt omwille van de omstandigheden.
Medewerkers die startten in 2013 kregen wel een aangepast inloopprogramma. Met de nodige
achtergrondinformatie en ondersteuning van collega’s.
Evaluatie
Er is nood aan een gesystematiseerd onthaalprogramma, zeker gezien de specifieke context
waarbinnen medewerkers van De Rode Antraciet werken.
Planning 2014
We werken een onthaalprogramma uit voor nieuwe medewerkers, binnen het globale medewerkersbeleid.
Op de teamdag van juni staat dit punt geagendeerd.
We voorzien hierbij ook twee brochures: een uitgebreid document met alle achtergrondinformatie en een
klein en toegankelijk boekje, gebaseerd op de door ons gemaakte brochure voor vrijwilligers.
5.5.7. De Rode Antraciet vzw betrekt bij de aanwerving van personeelsleden, waar zinvol, de expertise van
mensen en organisaties uit haar netwerk.
Realisaties 2013
Voor de aanwerving van nieuwe medewerkers betrokken we mensen uit ons netwerk bij het leescomité
(screening van de sollicitatiebrieven) en de sollicitatiegesprekken. In 2013 gebeurde dat voor de
aanwerving van een (tijdelijke) sportfunctionaris voor de Brusselse gevangenissen: we betrokken mensen
van BLOSO, van de VGC en de beleidscoördinator van de Brusselse gevangenissen.
We verspreiden omgekeerd ook, op vraag, vacatures van andere partners binnen de Hulp en
Dienstverlening via onze eigen netwerken.
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Evaluatie
Deze werkwijze loont en partners waarderen dat we hun inbreng valoriseren. Vooral het werken met een
leescomité voor de screening van sollicitatiebrieven is gewaardeerd: het geeft partners inspraak zonder
een te grote tijdsinvestering en extra vergadertijd.
Een formele procedure ontbreekt voorlopig.
Planning 2014
Voor eventuele nieuwe aanwervingen houden we deze werkwijze aan. We nemen deze werkwijze wel mee
op in een formele procedure in ons globale op te maken personeelsbeleid.
5.5.8. De Rode Antraciet vzw versterkt de personeelsploeg via een doordacht, innoverend en
ondersteunend stage-, vrijwilligers- en freelancebeleid.
Realisaties 2013
Stagebeleid:
De Nederlandse studenten van ROC Tilburg volgen een specifieke opleiding om sport in verschillende
overheidssectoren te voorzien (defensie, politie, gevangeniswezen). Al enkele jaren wordt samengewerkt
met deze opleiding (3e jaar student dient 500 uren les te geven, 4e jaar student 700 uren). Door de
spreiding over het hele jaar, wordt dit een draaglijk gegeven van organisatie en kan er ook een goede
return verwacht worden. In 2013 werd het schooljaar 2012-2013 afgerond met 6 studenten vanuit deze
opleiding (Wortel: 2, Merksplas: 2, Turnhout: 1 en Antwerpen: 1). Voor het schooljaar 2013-2014 werd
opnieuw met 4 studenten in zee gegaan, maar met een verschuiving van het toepassingsgebied (Merksplas:
2, Leuven Centraal: 1, Oudenaarde: 1). De gevangenissen van Turnhout en Wortel waren, gezien de
impact van de uitbreiding, niet klaar om een kwaliteitsvolle stageplaats te bieden.
Stage studente Gezinswetenschappen HUB (12 februari tot 15 april 2013): de stagiaire werkte een casus
uit rond ouderschap in detentie die kan gebruikt worden als cursusmateriaal. De casus werd geschreven
op basis van waargebeurde ervaringen van gedetineerden die de studente verzamelde in interviews met
gedetineerden in de gevangenis van Gent en Antwerpen.
Stage student criminologische wetenschappen KU Leuven (18 februari tot 14 juni 2013): de stagiair
onderzocht de redenen van al dan niet deelname aan activiteiten van De Rode Antraciet (zowel sport
als cultuur) in de gevangenissen van Gent en Oudenaarde aan de hand van schriftelijke vragenlijsten. Het
onderzoek leverde een aantal goede aanbevelingen op voor De Rode Antraciet.
Stage studente sociaal cultureel werk HUB (9 september 2013 tot 4 april 2014): de stagiaire werkte mee in
het Prison Art Project. Ze maakte deel uit van het projectteam als voorwaardig lid en nam hierin taken
op van voorbereiding tot uitvoering.
Evaluatie
De Rode Antraciet doet graag beroep op studenten lichamelijke opvoeding. We maken echter een
onderscheid tussen de kortere en langere stageperiodes. De korte stageperiodes worden vaak afgehouden,
gezien de moeilijkheid en de nodige tijd om toelatingen aan te vragen en goedkeuring te krijgen. Hierdoor
wordt vooral op de langere stageperiodes beroep gedaan.
We bewaken het aantal stagiairs om hen kwalitatief te kunnen begeleiden.
Planning 2014
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In West-Vlaanderen wordt een samenwerking met HOWEST en VIVES bekeken voor de inzet van
sportstagiaires in de gevangenissen.
Voor de gevangenissen waar de Nederlandse studenten stage liepen, en zeker de twee nieuwe
stageplaatsen, bekijken we of het eerste stagejaar een succes was. Dit zal bepalen of we opnieuw voor dit
intensieve traject kiezen. Daarnaast overleggen we met de school of de gevangenissen van Turnhout en
Wortel terug met hen in zee kunnen gaan.
Een student sociaal cultureel werk SHH loopt in 2014 stage in het project “voorleesverhalen” en zal in
dit kader de cursus zelf begeleiden in vier gevangenissen en een vormingsdag in april 2014 organiseren
voor kandidaat vrijwilligers die de voorleesverhalen in andere gevangenissen zullen begeleiden in 2014.
Stage studente sociaal cultureel werk HUB: de stagiaire zal cursussen voor gedetineerden meevolgen en
mee begeleiden samen met een collega cursusbegeleider. Zij werkt ook aan haar eindwerk met als thema:
technieken voor dynamische evaluatie van cursussen.
Vrijwilligersbeleid:
Realisaties 2013
Het door de Horizongroep uitgewerkte vrijwilligersbeleid werd in 2013 ingevoerd. We werken met vier
vaste vrijwilligers.
Hoofddoelstelling blijft de intrinsieke waarde van hun inzet en het binnenbrengen van de ‘buitenwereld’
binnen de muren.
We hebben sinds half juni ook intern een verantwoordelijke voor het vrijwilligersbeleid aangeduid.
We maakten een nota om onze partners in de gevangenissen te informeren.
We maakten een onthaalbrochure voor de vrijwilligers.
Vrijwilligers kregen de mogelijkheid om vorming te volgen (van De Rode Antraciet en van de WEVO) en
werden uitgenodigd op een evaluatiebijeenkomst en op een aantal informele momenten om kennis te
maken met elkaar en met de medewerkers van De Rode Antraciet.
Evaluatie
We evalueerden een eerste maal met de Horizongroep half 2013 en stuurden op basis daarvan onze
werking met vrijwilligers reeds bij.
Planning 2014
In 2014 evalueren we opnieuw.
We bekijken ook de werking met vrijwilligers binnen onze sportwerking (vrijwilligers voor ‘De Ronde op
rollen’) en voor de projecten van onze SCW werking.
Freelancebeleid:
Voor het werken met freelancers in de opleidingen voor het penitentiair kader: zie 1.2.8.
We werken met een freelancer voor het project van Jail TV in Leuven Centraal en voor enkele SCW
projecten.
De Rode Antraciet wil verder investeren in het aantrekken van gekwalificeerde externen. Voor sport
wordt in 2014 dan ook sterker ingezet op het lokale netwerk van sportievelingen. Op deze manier worden
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verschillende freelancers tijdelijk tewerkgesteld binnen het sport- en beweegaanbod in gevangenissen.
Bijvoorbeeld lesgevers Zumba, Insanity, Yoga, Tai chi, … Daarnaast worden ‘bredere’ specialisten ook
aangetrokken door de sportfunctionaris, voor een inbedding in een gezond sport- en beweegaanbod
(diëtisten, lesgevers rugscholing, ergotherapeuten, …).
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