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Voorwoord
Beste lezer,
Voor u ligt het laatste voortgangsrapport van De Rode Antraciet…voor deze beleidsperiode. We blikken daarbij terug op
het vorige werkjaar en zetten het laatste jaar van de beleidsperiode in de steigers.
2015 was een jaar van vernieuwing en revisie op vele vlakken. In de eerste plaats konden we de vruchten plukken van een
stevig traject rond missie- en visieontwikkeling. Het resultaat daarvan was niet alleen een inspirerende tekst maar ook een
filmpje dat de missie omzet in krachtige beeldtaal. Om deze nieuwe missie publiek te maken organiseerde De Rode Antraciet
een evenement in de Mechelse Kazerne Dossin. Wie erbij was, knikte instemmend, verstond en bekrachtigde de boodschap
waarvoor we staan.
Sport en cultuur in de gevangenis: velen blijven dit helaas een overbodige luxe vinden, terwijl we ‘buiten de muren’ elke vorm
van sportbeoefening en cultuurbeleving aanmoedigen en waarderen. Buiten de muren moeten mensen ‘geactiveerd’ worden om te
participeren, binnen de muren vinden sommigen het overbodig. Daarom zetten wij volop in op het creëren van draagvlak voor
cultuur en sport, zowel ‘binnen’ als ‘buiten’ de muren.
Sport en cultuur in de gevangenis brengen is onze kernactiviteit en onze medewerkers doen dat met volgehouden passie. Meer
en meer zoekt De Rode Antraciet daarbij naar partners in de Vlaamse sport- en cultuurwereld en daarbuiten om onze
doelstellingen mee te realiseren. Onze medewerkers profileren zich dus meer en meer als sport- en cultuurfunctionarissen. Niet
in de ambtelijke betekenis, maar als bruggenbouwers, netwerkers, verbindingsagenten tussen de wereld binnen en buiten de
muren. De ambitie daarbij is dat eens de muren er niet meer zijn, de stap naar het cultuur- en sportaanbod zo klein mogelijk
is. Dit voortgangsrapport brengt verslag uit over tal van activiteiten die deze doelstelling dienen.
De Rode Antraciet doet dat alles in loyale samenspraak met de andere partners en aanbieders van hulp- en dienstverlening
van de Vlaamse Gemeenschap. We schrijven ons in in het strategisch plan voor hulp- en dienstverlening aan gedetineerden
van de Vlaamse Gemeenschap, we garanderen een inzet van sport- en cultuurfunctionarissen in elke Vlaamse Gevangenis,
we engageren ons in de lokale teams, enz.
Vooruitblikkend naar 2016 willen we in de eerste plaats deze vernieuwingen consolideren en versterken. We stellen met
voldoening vast dat meer en meer stakeholders De Rode Antraciet als een gevestigde waarde, een betrouwbare partner en een
deskundige actor beschouwen. Daar zijn we uiteraard blij om, en zowel op korte als op lange termijn willen we voor
bevestiging van dit vertrouwen zorgen.
Om deze ambitie waar te maken moet De Rode Antraciet blijven investeren in de eigen organisatie en de medewerkers die
daar deel van uitmaken. Juist omdat De Rode Antraciet zich engageert op de knooppunten van ‘binnen’ en ’buiten’ moet de
organisatie voortdurend zoeken naar een evenwicht tussen vernieuwing en flexibiliteit enerzijds en rust en stabiliteit
anderzijds. Het uitbouwen van een modern personeelsbeleid, een efficiënte organisatie met een werking over het hele Vlaamse
land, met lokale en bovenlokale partners, binnen een beperkt financieel kader, blijft voor het directieteam en de Raad van
Bestuur een belangrijke uitdaging.
In het Vlaamse culturele en sportlandschap worden momenteel een aantal kaders hertekend. De Rode Antraciet ziet deze
ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet en heeft de voorbije jaren een aantal keuzes gemaakt die ons toelaten op deze
vernieuwingen in te spelen en ze in initiatieven te vertalen. We hopen dat de overheid de transversale werking en de inzet op
participatie van De Rode Antraciet blijft erkennen en versterken. Van die overheid krijgen we niet alleen de middelen om
onze werking te ontplooien maar ook vertrouwen en waardering voor de invulling die we aan onze opdracht geven.

Voortgangsrapport 2015-2016
De Rode Antraciet vzw

pagina 2

Tot slot wil ik mijn waardering verwoorden naar zij die De Rode Antraciet elke dag mee maken. De pluimen die we als
organisatie krijgen, komen in de eerste plaats hen toe: medewerkers die vol ambitie en creativiteit cultuur en sport in de
gevangenis ‘echt’ maken en voor gedetineerden ramen openen op de samenleving waarin ze ooit weer terecht komen, een
directieteam die de trein op de sporen houdt en trajecten ontwikkelt die toekomstgericht zijn, vrijwilligers die op allerlei
manieren de samenleving mee ‘binnen’ brengen, bestuurders en leden van de algemene vergadering die op een constructieve
manier meedenken en richting geven aan het grote geheel. Samen met hen maken we ons klaar voor een nieuwe beleidsperiode.

Gunter Gehre
Voorzitter De Rode Antraciet
10 maart 2016
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Missie en visie

Missie De Rode Antraciet vzw
Elke mens maakt deel uit van de samenleving.
In een gevangenis is dat niet vanzelfsprekend.
De Rode Antraciet vzw werkt aan een maximale interactie
tussen gevangenen en buitenwereld.
Vanuit die drijfveer brengt De Rode Antraciet vzw
een groepsaanbod van sport en cultuur
in de gevangenissen van Vlaanderen en Brussel.
Gevangenen krijgen hierdoor als mens de ruimte voor
engagement, zelfontplooiing en sociale verbinding.
De Rode Antraciet vzw realiseert dit aanbod
voor en met gevangenen.
Met een netwerk van partners brengt De Rode Antraciet vzw
zuurstof van buiten de gevangenis naar binnen.
En realisaties en verhalen uit de gevangenis naar buiten.

Bekijk hier ons voorstellingsfilmpje
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Visie De Rode Antraciet vzw
Elke mens maakt deel uit van de samenleving.
In een gevangenis is dat niet vanzelfsprekend.
Met de eerste zin van haar missie maakt De Rode Antraciet vzw een sterk statement. Dit is geen recht dat
moet worden opgeëist, maar dit is voor De Rode Antraciet vzw een vaststaand feit.
Tegelijk erkent De Rode Antraciet vzw de realiteit. Samenleven betekent relaties en affectieve
verbindingen aangaan met anderen. In dat opzicht is elke gevangenis een samenleving in het klein.
Gevangenen hebben er contact, interactie en ontmoetingen met medegevangenen, personeel,
hulpverleners, enzovoort. Ze vormen een microsamenleving.
Toch maken gevangenen ook deel uit van de bredere samenleving, buiten de muren. Door de
vrijheidsberoving en het traditionele gevangenismodel zijn de natuurlijke mogelijkheden tot interactie hier
echter beperkter.
De Rode Antraciet vzw is gespecialiseerd in het werken binnen de gevangeniscontext. De organisatie helpt
mogelijk maken wat niet vanzelfsprekend is: een noodzakelijke interactie tussen gevangenen en
samenleving.

De Rode Antraciet vzw werkt aan een maximale interactie tussen gevangenen en buitenwereld.
De Rode Antraciet vzw zet zich in voor een maximaal tweerichtingsverkeer tussen gevangenen en de
samenleving. Door haar permanente ondersteuning vormt De Rode Antraciet vzw een brug tussen
mensen in gevangenschap en vrijheid. Beide partijen zijn daar bij gebaat.
Zolang er uitwisseling is met de buitenwereld blijven gevangenen als volwaardige mensen deel uitmaken
van de samenleving. Het contact voorkomt isolement en vervreemding tijdens de periode van detentie en
creëert kansen om later (opnieuw) aansluiting te vinden bij de samenleving.
Een menswaardige behandeling van gevangenen impliceert dat er gelegenheid is tot wisselwerking met de
samenleving.

Vanuit die drijfveer brengt De Rode Antraciet vzw een groepsaanbod van sport en cultuur in de
gevangenissen van Vlaanderen en Brussel.
Via een groepsaanbod van sport en cultuur brengt De Rode Antraciet vzw de buitenwereld binnen in de
gevangenis. Dit is de kernactiviteit van de organisatie.
De Rode Antraciet vzw zet enerzijds in op sport. Sport is een universele taal. Als fysieke activiteit gaat
sport gemakkelijk om met culturele en talige verschillen. Deelname aan georganiseerde sportactiviteiten
doorbreekt de dagelijkse sleur en speelt in op de grote behoefte aan beweging in gevangenissen. Sport
zorgt - als fysieke uitlaatklep - voor ontspanning, heeft een positieve invloed op de gezondheid en
lichamelijke fitheid en draagt bij tot het welzijn van gevangenen en hun omgeving. Bovendien is sport een
hefboom van sociale inclusie. Sport brengt mensen samen en geeft gevangenen de kans om deel uit te
maken van een team of club. Het creëert een samenhorigheidsgevoel en helpt gevangenen om hun sociale
en sportieve vaardigheden te oefenen.
Voortgangsrapport 2015-2016
De Rode Antraciet vzw

pagina 5

Het aanbod sportieve groepsactiviteiten is breed en weerspiegelt trends in de samenleving. Het omvat
binnen- en buitensporten zoals fitness, fitbal, crossfit, volleybal, voetbal en jongleren, alsook een
initiatorcursus fitness (van de Vlaamse Trainersschool), start to run en (proef)projecten rond boksen,
gezondheid en voeding of bewegen op voorschrift.
Anderzijds zet De Rode Antraciet vzw in op cultuur, via een bewuste keuze voor de sociaal-culturele
methodiek met aandacht voor mens en samenleving. Door ontmoeting en informeel leren worden sociale,
culturele en communicatieve competenties ontwikkeld. De activiteiten zijn zowel aanbod gestuurd als
vraaggericht en op maat ontwikkeld. De Rode Antraciet vzw zorgt dat organisaties die in de buitenwereld
projecten en vormingen aanbieden de weg vinden naar het gevangenispubliek. Zo wordt wat buiten leeft
toegankelijk gemaakt voor mensen in een gevangeniscontext. Daarnaast zet de Rode Antraciet vzw ook
zelf culturele activiteiten in de steigers.
Het eigentijdse aanbod van culturele groepsactiviteiten weerspiegelt wat er op artistiek en creatief vlak
leeft in de samenleving. Het omvat lezingen, concerten, theaterstukken, film- en kookavonden, een goed
uitgeruste en georganiseerde gevangenisbibliotheek, eigen gevangenismedia zoals Jail TV, en Kaffee
Détinee waarbij gevangenen in gesprek gaan met vrije burgers. De sociaal-culturele vormingen focussen
op herstelgericht werken, zelfreflectie en zingeving, agressiebeheersing, verbondenheid en relaties met
vrienden en familie.
De Rode Antraciet vzw streeft consequent naar een groepsaanbod dat voor verbinding en empowerment van
mensen zorgt. Bij fit@cel of in de bibliotheek kunnen gevangenen individueel aan de slag, maar dit is
steeds een opstap om aan te sluiten bij het groepsaanbod.
Het gevarieerde groepsaanbod van De Rode Antraciet vzw richt zich in de eerste plaats tot gevangenen.
In de praktijk wordt soms ook de directe sociale omgeving betrokken, zoals familie en gezin, slachtoffers,
medegevangenen en gevangenispersoneel.
De Rode Antraciet vzw heeft de ambitie om voor sport en cultuur het gezicht en aanspreekpunt te zijn in
elke gevangenis in Vlaanderen en Brussel. De organisatie neemt de rol van domeinverantwoordelijke op
en ijvert onophoudelijk voor een basisaanbod van sport en cultuur in de gevangenis. Als
domeinverantwoordelijke heeft De Rode Antraciet vzw (1) expertise over het werken in een
gevangeniscontext, (2) een dynamische en flexibele laboratoriumfunctie, (3) een netwerk binnen en buiten
de gevangenis en (4) een gezamenlijke visie en missie.
Voor haar expertise put De Rode Antraciet vzw zowel uit eigen terreinwerk als uit betrokkenheid bij
bestaande projecten. De organisatie kent het huidige aanbod, heeft voeling met gevangenen en hun
context en leert ook van binnen- en buitenlandse praktijkvoorbeelden.
De Rode Antraciet vzw zorgt voor een dynamische en flexibele dienstverlening. Het aanbod sportieve en
culturele groepsactiviteiten is zo gevarieerd dat de organisatie ermee kan experimenteren. De organisatie
vervult een laboratoriumfunctie: voor elke gevangenis én voor de zeer uiteenlopende contexten zoekt en
implementeert ze een aangepaste dienstverlening. Ze deelt de opgedane kennis over haar hele werkgebied
zodat de inzichten op meerdere plaatsen kunnen worden ingezet ten voordele van gevangenen en
samenleving.
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Om een duurzame werking te garanderen, bouwt De Rode Antraciet vzw aan een geëngageerd netwerk
van partners. De relatie met directie, personeelsleden, gevangenen en het brede werkveld krijgt veel
aandacht. Het streefdoel is een lokale verankering met minimale fysieke aanwezigheid.
De Rode Antraciet vzw werkt overkoepelend en staat in Vlaanderen en Brussel garant voor een
eenduidige visie, missie en aanpak, zowel inhoudelijk als op praktisch vlak.

Gevangenen krijgen hierdoor als mens de ruimte voor engagement, zelfontplooiing en sociale
verbinding.
Door sport en cultuur in de gevangenis binnen te brengen, creëert De Rode Antraciet vzw een vrijplaats
waar gevangenen niet op feiten en fouten worden aangesproken. Gevangenen zijn immers veel meer dan
hun strafblad. Tijdens de sportieve en culturele groepsactiviteiten kunnen ze zich ontspannen in een
gemoedelijke sfeer en zich fysiek en creatief uiten zonder barrières van onmacht of frustratie. De Rode
Antraciet vzw schept binnen de gevangeniscontext een humane vrijplaats, waar de talenten en kwaliteiten
van mensen centraal staan en gevangenen zich erkend voelen als mens.
In die veilige en ontspannen omgeving vinden gevangenen de mentale zuurstof om opnieuw vertrouwen
te stellen in zichzelf en in anderen. Ze kunnen er werken aan een positief zelfbeeld en een volwaardige
identiteitsbeleving, bijvoorbeeld door hun talenten te ontplooien of hun relaties met anderen te
verstevigen. De Rode Antraciet vzw voorziet met haar activiteiten een kader waarbinnen gevangenen
kansen grijpen om een engagement aan te gaan of initiatief te nemen. Zij gaan immers vrijwillig in op het
groepsaanbod van sportieve en culturele activiteiten, maar hun deelname is niet vrijblijvend. Het aanbod is
een uitnodiging om competenties te ontwikkelen, relaties te herstellen en verantwoordelijkheid op te
nemen voor het eigen leven en dat van anderen. De Rode Antraciet vzw werkt vanuit de overtuiging dat
elke mens, waar dan ook, kan werken aan een beter leven.
De werking van De Rode Antraciet vzw is gericht op herstel en sociale integratie. Via sport en cultuur
nodigt de organisatie gevangenen uit om te sleutelen aan hun omgangsvormen en communicatieve
vaardigheden. Ze stimuleert zelfreflectie bij gevangenen over de gevolgen van hun daden voor de
slachtoffers, hun familie, de samenleving en zichzelf. Door het opnemen van hun verantwoordelijkheid
bereiden gevangenen zich voor op een nieuwe start in de samenleving.
De Rode Antraciet vzw heeft een dynamische visie op herstel en begeleidt gevangenen in hun evolutie
naar ‘desistance’. Hierbij roepen gevangenen zelf een halt toe aan hun criminele gedrag, vanuit een
volwaardige identiteitsbeleving en een evenwichtig zelfbeeld. Alle sportieve en culturele projecten van de
organisatie ademen deze visie. Het project ‘Slachtoffer in Beeld – in detentie’ neemt een bijzondere plaats
in. Dit is een diepgaand, herstelgericht vormingsaanbod dat focust op 3 doelstellingen: verhogen van
inzicht in de gevolgen van feiten voor (eigen) slachtoffers, versterken van inleving met (eigen) slachtoffers
en het stimuleren van het opnemen van verantwoordelijkheid

De Rode Antraciet vzw realiseert dit aanbod voor en met gevangenen.
Een groeiend aantal initiatieven van De Rode Antraciet vzw nodigt gevangenen uit om te participeren aan
de ontwikkeling en organisatie van het sportieve en culturele aanbod. Die participatie kan verschillende
vormen aannemen: informeren, adviseren, coproduceren of mee beslissen. De Rode Antraciet vzw zet
zich in om de betrokkenheid en inbreng van de gevangenen bij haar aanbod te vergroten. De organisatie
onderstreept de meerwaarde die een sterke betrokkenheid biedt aan gevangenen. Door participatie werken
ze aan zelfontplooiing en krijgen ze de kans om hun talenten en mogelijkheden als mensen in te zetten.
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De Rode Antraciet vzw onderschrijft het “Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden
2015-2020”. Op bovenlokaal niveau zet de organisatie in op de domeinspecifieke optie “tegen 2020
participeren gedetineerden actief aan de organisatie, uitbouw en bekendmaking van het hulp- en dienstverleningsaanbod in de
gevangenis.”

Met een netwerk van partners brengt De Rode Antraciet vzw zuurstof van buiten de gevangenis
naar binnen. En realisaties en verhalen uit de gevangenis naar buiten.
Organisaties die sportieve en culturele activiteiten aanbieden in de samenleving vervullen een opdracht
naar alle (kansen)groepen, ook naar leden van de samenleving die (tijdelijk) in de gevangenis verblijven.
Veelal ontbreekt het zulke organisaties niet aan goede wil, maar wel aan ervaring of contact met de
doelgroep. Hier neemt De Rode Antraciet vzw een brugfunctie op. Als expert op het kruispunt tussen
sport en cultuur enerzijds en de gevangeniscontext anderzijds, zorgt zij als een soort van ‘wegwijzer’ dat
organisaties die een aanbod verzorgen in de buitenwereld ook de weg vinden naar het gevangenispubliek.
Het is belangrijk dat sport en cultuur, bibliotheekwerking, sociaal-cultureel werk, aandacht voor
gezondheid en gemeenschapsvorming worden doorgetrokken van buiten de gevangenis naar binnen. Het
is de unieke werkwijze van De Rode Antraciet vzw dat zij externe partners in een projectmatige maar
structurele samenwerking binnen de gevangenis brengt. Op die manier vergroot het maatschappelijk
draagvlak en krijgt het aanbod van deze partners naar gevangenen een duurzaam karakter. Tegelijk heeft
De Rode Antraciet vzw de ambitie om nog meer te investeren in tweerichtingscommunicatie en meer
realisaties en verhalen uit de gevangenis naar buiten te brengen.
Voor haar aanbod kiest De Rode Antraciet vzw ook bewust om haar werking met vrijwilligers te
continueren en uit te breiden. Het is een onderdeel van de responsabilisering van de samenleving en het
versterkt het contact tussen gevangenen en de buitenwereld.
Tenslotte zet De Rode Antraciet vzw haar expertise en ervaring in om bij te dragen aan het
maatschappelijk debat over de samenleving en mensen in gevangenschap. Via kennisdeling, sensibilisering
en netwerking met diverse overheden en partnerverenigingen ijvert de organisatie voor een verdere
humanisering van de gevangeniscontext.
De Rode Antraciet vzw onderschrijft het “Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden
2015-2020” en zet op bovenlokaal niveau in op de domeinspecifieke optie “tegen 2020 responsabiliseren we
professionele actoren die een groot verschil kunnen maken bij de realisatie van de doelstellingen uit het decreet.”
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Strategische doelstelling 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 2015
In elke gevangenis bestaat er, volgens de afspraken van het Decreet op de hulp- en dienstverlening aan
gedetineerden, een beleids- en coördinatieteam. De Rode Antraciet was in beide werkgroepen
vertegenwoordigd door een sportfunctionaris en/of een cultuurmedewerker.
De cultuurmedewerker participeerde in elke gevangenis aan overleg waar cultuur op de agenda stond en
organiseerde waar nodig bilateraal overleg met de beleidscoördinator, organisatie ondersteuner en andere
stakeholders binnen de hulp- en dienstverlening en justitie. Buiten de gevangenis engageerden we ons
binnen verschillende overlegmomenten die de brug binnen-buiten verkleinen en/of een meerwaarde
kunnen betekenen voor onze werking binnen de muren. Zo waren er overlegmomenten met de werkingen
van Klasbak vzw, WEVO, de onderzoeksafdeling participatie binnen de VUB, Iedereen Leest vzw, het
Lezerscollectief, Demos vzw, het Forum voor Amateurkunsten, Suggnomè vzw en Bond zonder Naam,…
rond mogelijkse samenwerkingen in de brede zin van het woord (niet direct verbonden aan een concrete
vraag, gevangenis of project).

Evaluatie
We merken een groot verschil sinds de zomer van 2015. De verhoogde aanwezigheid van de
cultuurmedewerkers en de intrede van de eerste officiële cultuurfunctionarissen, als nieuw profiel voor de
cultuurmedewerker in de gevangenissen, is hier zeker niet vreemd aan. Op 1 september 2015 was een
cultuurfunctionaris actief in elke gevangenis van Vlaanderen en Brussel, met een vaste aanwezigheid van
20% (1 dag per week). Informele contacten verhoogden daar waar de wekelijkse structurele aanwezigheid
toenam, waardoor de balans formeel/ informeel overleg organisch groeide. Zeker in die gevangenissen
waar voordien geen vaste medewerker werkzaam was (enkel een aanspreekpunt cultuur voor de toeleiding
van partners en dit vooral in projectmatige vorm), zoals Oudenaarde, Ieper en Antwerpen, opende dit
nieuwe deuren voor het cultuuraanbod.
Ook in de andere gevangenissen creëerde de meer vaste en verhoogde aanwezigheid een groter
draagvlak voor het cultuuraanbod en een betere afstemming met de andere Vlaamse actoren. In die
gevangenissen die de fysieke aanwezigheid van hun cultuurcollega zagen afnemen (zoals Hasselt en
Leuven Hulp) werd samen met de lokale partners gezocht naar een meer efficiënte manier van
samenwerken en overleg. Ook hier werden stappen in de goede richting gezet. Door deel te nemen aan
verschillende overlegvergaderingen en werkgroepen buiten de gevangenis slaagden we er in de
buitenwereld bewust te maken van de noodzaak van cultuur in de gevangenis.
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Planning 2016
In 2016 blijven we op dezelfde manier verder werken.
Steeds zal een vertegenwoordiging vanuit De Rode Antraciet aansluiten op het beleids- en
coördinatieteam. Op andere relevante overlegmomenten binnen of buiten de muren die een
meerwaarde voor de cultuurwerking kunnen betekenen, zal eveneens een cultuurfunctionaris aansluiten.
De dreiging van de rationaliseringsoefening bij de FOD Justitie kan ertoe leiden dat de betrokkenheid
van de Penitentiaire Bewakingsassistenten bij formeel en informeel overleg kan verminderen, een
belangrijk aandachtspunt voor 2016.
De cursusbegeleiders zullen - als laatste - in oktober 2016 inschuiven als cultuurfunctionaris in een
gevangenis en het werk overnemen van een collega die daar reeds in 2015 een structurele aanwezigheid
uitbouwde. We voorzien een overgangsperiode van drie maanden, waarin we de continuïteit van het
aanbod en de bestaande samenwerkingen garanderen.
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 2015
Eind 2013 gaven we het startschot voor de opmaak van een overkoepelend format van het algemeen
sport- en cultuurplan. In 2014 zetten we dit proces verder, met zowel bestuurders, medewerkers als
stakeholders. Resultaat was de goedkeuring van een vernieuwde missie en visietekst. Dit nieuwe
kader lichtten we uitgebreid toe tijdens een publiek moment (11 maart 2015, 150-tal aanwezigen) in de
Kazerne Dossin te Mechelen.
De verdere uitrol van dit kader in een algemeen sport- en cultuurbeleidsplan gaven we in 2015 verder
vorm. We werkten met een wisselwerking tussen de kerngroep (externe begeleiding, directie,
coördinatoren), de medewerkers per deeldomein en de bestuurders.
De grote lijnen van het plan werden toegelicht aan het personeel. Doel is een leidraad bieden aan een
lokaal forum van partners (op aangeven van de lokale medewerkers van De Rode Antraciet) om beleid uit
te stippelen en keuzes te maken.
Tijdens een bezoekronde in alle Vlaamse en Brusselse gevangenissen (najaar 2015), toetste de directie van
De Rode Antraciet dit plan af bij de lokale gevangenisdirecties en beleidscoördinatoren. De evaluatie was
positief, met een steunend engagement voor de toekomst.
De eerste concrete realisatie van het cultuur- en sportplan was de introductie van een cultuurfunctionaris
in elke gevangenis in 2015 met een takenpakket op basis van de drie actiedomeinen die de kapstok vormen
van het nieuwe sport- en cultuurplan. Concreet voor cultuur betekent dit: een cultuuraanbod uitbouwen,
samenwerken en externe partners binnenbrengen en een draagvlak voor een cultuuraanbod creëren
binnen de gevangenis.

Evaluatie
De keuze voor een nationaal format startte vanuit het mandaat binnen de beheersovereenkomst met de
Vlaamse Overheid, werkt verbindend tussen de verschillende werkingsdomeinen binnen de organisatie
onderling, tussen gevangenissen onderling, … en houdt ruimte voor invulling op maat.
De huidige planning loopt mooi gelijk met deze van de beheersovereenkomst. Het kader van het algemeen
sport- en cultuurbeleidsplan kan in 2016 de eerste weerklank krijgen op de werkvloer en mensen
samenbrengen voor de opmaak van een concreet plan op maat van de lokale context; en met
ingebruikname vanaf 2017.
De opstart en herformulering van het takenpakket van de cultuurmedewerkers werd positief onthaald in
nagenoeg alle gevangenissen. De inzet in het afgelopen half jaar leerde ons dat dit een goede keuze was en
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dat er ook nog werkpunten zijn: de nieuwe functie zal in 2016 nog verder landen en concreet vorm krijgen
per gevangenis.

Planning 2016
Een duidelijk template voor cultuur en sport wordt aangereikt aan de lokale setting. Dit format wordt in
2016 afgewerkt en zal via de lokale collega's landen in de verschillende gevangenissen. Het lokale forum
rond sport en/of cultuur 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.
Naast hun lokale inzet in een gevangenis, nemen de cultuurfunctionarissen ook een overkoepelende
opdracht waar. Deze overkoepelende taak kan bestaan uit het (verder) uitbouwen van een bovenlokaal
netwerk binnen een bepaald segment van de sociaal culturele sector of het coördineren van een
gevangenis-overstijgend cultureel (vormings-)aanbod. De opzet en inhoud van de overkoepelende taken
geven we in 2016 verder vorm binnen de werkgroep cultuur op basis van de evaluatie van de huidige
ondersteunende taken die enkele collega’s reeds opnamen doorheen de afgelopen jaren en de uitkomst van
de experimenten cursuswerk.
1.1.3. De Rode Antraciet bouwt haar bestaande netwerk verder uit met het oog op een breed
cultuuraanbod.

Realisaties 2015
Cursuswerk
De contacten met justitieel welzijnswerk (organisatieondersteuners en
trajectbegeleiding) bestendigden we. Het bestaande netwerk kende in
2015 een verdere verduurzaming.
De gevangenissen die een cursus inplanden ontvingen een mail met daarin
alle bijzonderheden van de cursus zodat het mogelijk was voor de
organisatieondersteuner om deze informatie te verspreiden richting
trajectbegeleiding, PSD en alle relevante actoren, zodat zij gepaste
kandidaat-deelnemers konden doorverwijzen.
Gedurende 2015 bouwde De Rode Antraciet zijn netwerk gestaag uit. Dit
resulteerde in een aantal nieuwe samenwerkingen. Enkele voorbeelden:


De Rode Antraciet vzw nam in het voorjaar contact op met
Impuls vzw met de vraag of deze organisatie interesse had om samen met De Rode Antraciet
vormingswerk te organiseren voor gedetineerden. Impuls vzw ging hier enthousiast op in.
We maakten afspraken rond twee proefprojecten (agressietraining) in de gevangenissen van
Brugge en Oudenaarde, waarin Impuls vzw vorming geeft aan gedetineerden onder zowel
inhoudelijke als financiële ondersteuning van De Rode Antraciet vzw.



‘Stressreductie’ door CM (Christelijke Mutualiteiten) - Leuven: een samenwerking tussen De
Rode Antraciet en de CM - Leuven. Vanuit de lokale werking van CM-Leuven organiseerden we 3
workshops in de 2 Leuvense Gevangenissen rond ‘Fit in je lijf’.
We bespraken een uitbreiding naar andere CM- regio’s via gesprekken met CM-Vlaanderen &
informatie via hun Vlaams overlegmoment.
De uitbreiding van het aanbod was eerst voelbaar in de gevangenis van Wortel waar een nieuwe
vrijwilliger/freelancer een actieve workshop rond stressreductie gaf. Hieruit vloeide een 2-daagse
‘stressreductie’ in de gevangenis van Turnhout uit voort.
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In Sint Niklaas bestaat er al enkele jaren een filosofisch café, georganiseerd door Vormingplus
Waas en Dender, waaraan vrije burgers kunnen deelnemen. Sinds het najaar van 2014 gaat er ook
elke maand een filosofisch café door in de gevangenis van Beveren met begeleider Benny
Jonckers (freelance medewerker van Vormingplus Waas en Dender). In 2015 vonden er 12
bijeenkomsten plaats waarvan 2 bijeenkomsten waaraan ook de externe deelnemers van het
filosofisch café in Sint Niklaas konden deelnemen.



Nog in 2015 vond er een eerste verkenning tot samenwerking met vzw Touché plaats. Het
betrof hier de ontwikkeling van een cursus Agressietraining.



In 2015 ging de gevangenis van Brugge een samenwerking aan met Kristoffel Boudens, een
kunstenaar uit het Brugse. Zijn dagelijkse werkveld bevindt zich in het letterkappen (in steen
kappen van kalligrafieletters). Hij kwam in contact met de gevangenis nadat het nieuws zich
verspreidde dat De Rode Antraciet op zoek was naar een leerkracht ‘creatief atelier’.
In het voorjaar ging hij aan de slag op de mannenafdelingen, in het najaar werkte hij op de
vrouwenafdeling. De gedetineerden konden tijdens de modules blijven instappen in het atelier,
wat een meerwaarde vormde.



Een nieuwe samenwerking met UM4P (U Move for Peace, de jongerenbeweging van de
vredesbeweging Pax Christi) leverde twee succesvolle vormingen op in de gevangenissen van
Mechelen en Brugge. Gedetineerden leerden er aan de hand van beeldend theater beter met
conflictsituaties om te gaan.



Op 30 november en 14 december organiseerde De Rode Antraciet in Turnhout een aanbod met
Willy Wuyts over ‘Stress’ en de mogelijkheid om via lichaamsbeweging en bio-energetische
oefeningen tot ontspanning te komen.



Nieuwe vormingswerkers en –organisaties boden zich aan als kandidaat voor een
vormingsaanbod rond agressiebeheersing en conflicthantering. Onder meer Touché vzw en twee
psychologen met eerdere ervaring binnen de gevangenissen. Met hen werden verkennende
gesprekken gevoerd en een eerste samenwerking opgezet in de Oost-Vlaamse gevangenissen van
Oudenaarde, Gent en Dendermonde.

Een aanvulling van dit overzicht vindt u terug onder de verslaggeving van de experimenten (zie 1.3.3)
Breder sociaal cultureel aanbod
Vele netwerken bestendigden we, daarnaast creëerden we ook weer nieuwe opportuniteiten en
samenwerkingen.


Op 12 december 2015 bracht De Rode Antraciet vzw (voor de tweede maal) de begeleiders van
de creatieve en beeldende kunstateliers in alle gevangenissen samen voor een netwerk- en
uitwisselingsmoment.



De netwerktool 'Rednet' bood kansen om efficiënter te netwerken en kennis- en netwerkdeling
te vergemakkelijken. Deze netwerktool blijft alle netwerken verzamelen van cultuur binnen De
Rode Antraciet en is voor de hele organisatie op ieder tijdstip aanvulbaar en consulteerbaar (zie
1.2.5.).
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In het najaar van 2015 kwamen de eerste contacten met KVLV(Katholiek Vormingswerk van
Landelijke Vrouwen) tot stand. Al zeer snel werd duidelijk dat gedetineerden binnen het
doelgroepenbeleid van de KVLV thuis horen en dus gingen we een partnerschap aan. Vanaf 2016
zal KVLV samen met De Rode Antraciet verschillende activiteiten voor vrouwelijke
gedetineerden ontwikkelen en dit via twee mogelijkheden: via het landelijke praktijkatelier, een
werking die beschikt over een pool van 700 freelancers of via de plaatselijke groepen die vooral
uit vrijwilligers bestaat. In eerste instantie zullen we samenwerken met het atelier, temeer omdat
KVLV ons een zeer gunstig tarief aanbood.



Naar aanleiding van de EPEA (European Prison Education Association) conferentie, zochten
we toenadering tot VOCVO (Vlaams Ondersteuningscentrum voor
Volwassenenonderwijs). Op de conferentie bleek immers dat vooral in de Scandinavische
landen informeel en formeel leren in een gevangeniscontext afgestemd zijn op elkaar. De Rode
Antraciet en VOCVO spraken af om in de toekomst meer samen te werken en elkaar te verrijken.
De eerste stappen hieromtrent werden reeds gezet in een project in samenwerking met de
sportwerking van De Rode Antraciet binnen het FEFI project (in Hasselt). Op 9 mei 2016
houden beide organisaties een gezamenlijke teamdag.



In het najaar van 2015 vonden de eerste gesprekken plaats met het SMAK (Stedelijk Museum
voor Actuele Kunsten) in Gent. Bedoeling is om in 2016 een samenwerkingstraject op te starten
tussen het Secundair Kunstinstituut Gent, het SMAK en De Rode Antraciet. Studenten, oudstudenten en docenten van het SKI, Gentse kunstenaars en gedetineerden van de gevangenis
Gent zullen samen kunst maken. Het project begint met een inleidende workshop in SMAK,
onder leiding van kunstenaar Werner Mannaers. Eind december volgde reeds een inleidende
workshop in de gevangenis voor de gedetineerden.



Na een eerste contact in het najaar van 2015 met het KMSKA (educatieve dienst Koninklijk
Museum van Schone Kunsten Antwerpen) besloten we in 2016 in de gevangenis van Beveren
en Antwerpen een gezamenlijk leertraject op te zetten. In 2016 werken we dit project inhoudelijk
verder uit.

Deze lijst is niet volledig, we haalden er eerder enkele ‘hoogtepunten’ uit. Andere concrete lokale
voorbeelden vindt u terug onder de verslaggeving per gevangenis (vanaf pag.42).
Projectwerk
Onderstaande projecten vormen een selectie van de initiatieven die De Rode Antraciet vzw ondernam.


De Rode Antraciet zocht samenwerking met UM4P omwille van hun deskundigheid om met de
theatertechnieken van Augusto Boal aan de slag te gaan. We noemden het aanbod ‘Spelen en
improviseren rond frustraties en conflicten’.
Twee begeleiders van UM4P gingen aan de slag met een groep van een achttal gedetineerden.
Voorafgaandelijk aan de start van de cursus was er een workshop voor de trajectbegeleiders, de
organisatie ondersteuner, leden van de PSD en de beleidscoördinator om zo ‘aan den lijve’ de
methodiek te ervaren. Wegens de aard van de gevangenis (arresthuis) opteerden we voor twee
sessies per week gedurende een maand. De eerste sessies zette in op kennismaking, vertrouwen en
spelplezier.
Geleidelijk aan kwam er ruimte voor persoonlijke verhalen en gingen de begeleiders in op
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conflictsituaties binnen en buiten de gevangenismuren Na een inwerkperiode waren de
deelnemers vertrouwd met de theatermethodiek en riepen de begeleiders en de deelnemers Nic in
het leven: een fictief personage met elementen van elk lid van de groep. Herkenbaar, maar door
het fictieve karakter was er ook voldoende afstand. Nic had een roofmoord gepleegd in een
nachtwinkel. De begeleiders en de deelnemers gingen na wat hij voelde toen hij het misdrijf
pleegde en op wie dit allemaal invloed had. Wat waren de consequenties? Deze gesprekken
hadden veel diepgang: hoe is het om dader/slachtoffer te zijn? Ben je verantwoordelijk voor je
daden? Een studente van de Universiteit van Gent observeerde een aantal workshops in het kader
van haar masterproef (opleiding theaterwetenschappen).


Het Lezerscollectief is een coöperatieve vennootschap die leesbegeleiders opleidt en begeleidt
om in allerhande contexten leesgroepen op te richten. In deze leesgroepen wordt hardop
voorgelezen, voor/door groepen volwassenen. Gedetineerden kregen de kans te reageren op de
verhalen en gedichten en komen zo op verhaal. De Rode Antraciet investeerde in de opleiding
van een vrijwilliger, die mee in gevangenissen zal voorlezen.



Nieuwe symfonische orkesten in functie van ons aanbod 'Orkest aan zet'. Naast De
Filharmonie, onze jarenlange partner, brachten dit jaar het Oost-Vlaams Symfonisch orkest en het
orkest Artis Dulcedo voor het eerst een aangepast klassiek concert in de gevangenissen van Gent
en Brugge. ‘Orkest aan Zet ‘ onderging een gevoelige uitbreiding. Het enthousiasme was zowel bij
de orkesten als bij het publiek groot.



In de gevangenis van Sint Gillis brachten we het project Supervlieg/Supermouche binnen, een
kinderfestival in het park van Vorst. Vaders binnen de muren konden hun luisterverhaal schrijven
en inspreken voor hun kind(eren).
Deze verhalen kregen een plaats op het festival waar alle kinderen er naar konden luisteren. De
stand op het festival werd ook mee vorm gegeven door de gedetineerden. Het project werd
mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking met de gevangenisbibliotheek en Wiels, centrum
voor hedendaagse kunst.



Babbelonië over de muren heen: in samenwerking met CAW Oost-Vlaanderen en Vormingplus
Waas en Dender organiseerde de cultuurfunctionaris het aanbod Babbelonië voor de eerste maal
in de gevangenis van Beveren. In april 2016 volgt de tweede editie. Babbelonië is een project
waarbij anderstaligen in gesprek gaan met lokale Nederlandstaligen (zie 1.2.7).



Burgerkabinet: in samenwerking met Levuur en CJSM (Departement Cultuur, Jeugd, Sport
en Media) en onder begeleiding van een vrijwilliger van De Rode Antraciet vzw, organiseerde de
cultuurfunctionaris een burgerkabinet waarop de gedetineerden hun mening konden geven over
het cultuuraanbod binnen en buiten de muren.
Het leverde zeer veel sterke inhoudelijke feedback op waar de werkgroep cultuur in de gevangenis
dankbaar gebruik van maakte om het jaarplan 2016 uit te werken. Daar bovenop leverde het
burgerkabinet een eindverslag af aan de minister van cultuur Sven Gatz ter inspiratie voor zijn
beleidsbrief.
De gedetineerden ervoeren deze inspraakmogelijkheid als verfrissend en voor herhaling vatbaar.
Met het Burgerkabinet wilde Minister Gatz burgers mee laten participeren aan en nadenken over
het cultuurbeleid. Omdat men een zo representatief mogelijk beeld probeerde te vormen was het
belangrijk dat ook kansengroepen deelnamen aan het Burgerkabinet. Aangezien het voor
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gedetineerden niet mogelijk was om deel te nemen aan de onlinebevraging of aan het debat in het
parlement organiseerden wij het Burgerkabinet binnen de gevangenissen van Gent en Beveren.
Het debat was opgebouwd uit vier verschillende stappen. Eerst en vooral was er de voorstelling
van de deelnemers en hun persoonlijke ervaring met cultuur, zowel binnen als buiten de
gevangenismuren. Tijdens het tweede deel werd de groep opgedeeld in kleinere groepen waarbij
we zochten naar oplossingen voor problemen die werden aangehaald in de onlinebevraging.
Daarna werden alle ideeën, inclusief de ideeën van de onlinebevraging, verzameld en werden daar
de beste oplossingen uit gekozen. Tenslotte kon iedereen zijn ervaring nog even kwijt in de groep.


SLAM poetry: in augustus organiseerde de cultuurfunctionaris naar aanleiding van de Beverse
Feesten een lessenreeks SLAM poetry in samenwerking met Urban Woorden vzw. De
deelnemers namen deel met hun teksten aan de schrijfwedstrijd georganiseerd door Creatief
Schrijven vzw.
Slam is poëzie, niet zomaar klassieke poëzie, ook moderne of ‘urban’ dichtvormen komen aan
bod, de bekendste voorbeelden hiervan zijn hiphop of rapteksten.
Slam komt oorspronkelijk uit Amerika maar is ondertussen ook hier in Europa erg populair.
Urban Woorden, de organisatie waarmee we samenwerken voor dit aanbod, stelt: “Slam poetry is
een pact met je pen. Het pimpt je spreektaal met poëzie zodat iedereen voelt wat je zegt, recht op
recht. In 3 minuten vol oprechte verzen kan je lessen spellen of verhalen vertellen.” Seckou, de
begeleider van de Slam workshops, verwoordde het zo: “De methode zal iets moeten worden
aangepast voor de gevangenis omdat iedereen zo veel verhalen en bagage met zich meedraagt. De
persoonlijkheden zijn uiteraard ook heel verschillend, dus het wordt wat schipperen om iedereen
zijn ding te laten doen - een uitdaging, maar een hele boeiende.”



Kortfilm.be is een digitaal magazine dat zich toespitst op kortfilms in Vlaanderen. Zij bieden
een brede waaier aan rond het thema kortfilm: recensies, bekendmaking festivals en
ondersteuning van organisaties bij het uitwerken van een aanbod rond kortfilm.
Op vraag van De Rode Antraciet stelden zij een programma van kortfilms en mogelijke
gastsprekers samen, aangepast aan de gevangeniscontext. Dit programma werd in november
uitgetest in de gevangenis van Gent.



IN/OUT expressie workshop is een multidisciplinair kunstenproject waarin zowel
professionelen als kunstenaars in opleiding en amateurs via kunst in communicatie gaan met
gevangenen van de gevangenis van Turnhout.
Samen met hen ontstaan er muzikale experimenten, composities, choreografieën, tekeningen,
gedichten en verhalen. De audio- en video-opnames hiervan worden door het labo nieuwe
muziek van de muziekacademie van Lier en het conservatorium van Antwerpen verwerkt tot
een performance.



ROJM (Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen) is een jeugdhuis met veel initiatieven voor
de allochtone jongeren in Mechelen. Met ROJM organiseerden we dit jaar een aantal projecten:
film (‘Niet zijn thuis’, zie 1.2.2) en stand-up comedy.

Evaluatie
Er was dit jaar een sterke groei van het netwerk en we betrokken veel nieuwe externe organisaties.
De experimenten brachten veel feedback met zich mee waardoor we onze rol sterker konden uitwerken.
Gevoeligheden en bezorgdheden kwamen naar boven, zowel in de gevangenissen als bij externe partners.
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Het was nu makkelijker om ze te detecteren en om adequaat te reageren.
Het vervolg van de experimenten in 2016 neemt deze feedback mee in de verdere vormgeving van onze
nieuwe rol en nieuwe uitdagingen die dit met zich meebrengt voor alle betrokken partijen.
Sociaal cultureel werk in gevangenissen kent in ieder geval een breed netwerk. De meeste samenwerkingen
werden bestendigd en er werden een aantal nieuwe contacten gelegd die zich zullen uitrollen in 2016.
Kleinere initiatieven in de gevangenissen van Wortel, Merksplas en Hoogstraten vanuit de kunsttak
muziek brachten ook nieuwe inzichten en ervaringen met zich mee rond de mogelijkheden die deze
methodiek kan bieden om een niet-talig aanbod uit te werken en een deel van de gevangenispopulatie te
bereiken die omwille van taal eerder niet werd bereikt. Muziek is ook een universele vorm en thema van
erkenning en herkenning voor velen. Het biedt een ‘nieuwe taal’ en kansen tot verbondenheid. In 2016
willen we hierop sterker inzetten.

Planning 2016
In 2016 zetten we in op de verdere uitbouw van ons netwerk en het verder toeleiden van externe partners
binnen diverse thema’s. VCOK (Vormingscentrum voor Opvoeding en Kinderopvang, PRH
(Persoonlijkheid en Relaties Vlaanderen), EXPOO (Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning),
Femma, andere CM afdelingen, freelance en vrijwilligers-vormingswerkers en meer.
We creëren een draaiboek/handleiding waarin we stap voor stap de samenwerking en de eventuele
uitwerking van een project in uitleggen. Onze rol als brugfiguur, toeleider en kwaliteitsbewaker van nieuwe
samenwerkingen en nieuw (persoonsgericht) cursuswerk voor gedetineerden krijgt ook zijn plaats in dit
draaiboek.
We blijven verder inzetten op een goede samenwerking met de diensten van justitieel welzijnswerk en de
bestendiging van de reeds bestaande samenwerkingen.
Regio-verbreding: we onderzoeken in 4 andere CM-regio’s of er concreet workshopaanbod kan matchen
met een cursus-vraag van een plaatselijke gevangenis. Overleg met CM-Leuven i.v.m. “Fit in je lijf “ in de
2 Leuvense gevangenissen en samen uitzoeken of er nog een ander CM-aanbod is dat aansluit bij
vormingsbehoeften in een specifieke gevangenis.
We publiceren in 2016 een nieuw praktijkhandboek voor sociaal cultureel werk in gevangenissen bij
uitgever Maklu, in samenspraak met Creatief Schrijven vzw. Het doel is om zowel nieuwe partners en
potentieel geïnteresseerden als studenten en de bredere samenleving meer inzicht te bieden in de
kansen/uitdagingen die de toekomst van sociaal cultureel werk in de gevangenissen biedt.
In 2016 gaan we aan de slag met een ‘creatief atelier 2.0’. Aan de hand van vier verschillende workshops
bekijken we welke vorm van beeldende kunst aanslaat bij de gedetineerden in de gevangenis van Brugge.
Door vier totaal verschillende kunstvormen aan te bieden, geven we ons de kans om de creatieve
behoeften van de gedetineerden te ontdekken en geven we de gedetineerden ruimte om te proeven van
een divers aanbod. We bekijken of kunstacademies hier ook een rol in kunnen spelen.
We onderzoeken de mogelijkheden tot samenwerking met het ‘Forum voor Amateurkunsten’ om ook
andere disciplines sterker toe te leiden naar de doelgroep gevangenen: muziek en theater/podiumkunsten.
We bouwen een actieve samenwerking uit met de lokale vrouwenverenigingen en de Landelijke
Praktijkateliers van KVLV.
We bouwen een samenwerking uit met VOCVO, zodat ons aanbod van informeel leren aansluiting kan
vinden bij het aanbod formeel leren van het onderwijs aan gedetineerden.
We zetten in op de stelselmatige uitbouw van overkoepelende opdrachten in het kader van het nieuwe
profiel van cultuurfunctionaris die inhoudelijke expertise uitbouwen en ten dienste stellen van de collega’s
en gevangenissen. Deze overkoepelende opdrachten worden in de loop van 2016 verder concreet
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ingevuld en vormgegeven. In 2015 werden reeds enkele thema’s vastgelegd die binnen deze opdrachten
uitgewerkt zullen worden: doelgroepen en anders taligheid, amateurkunsten, sociale inclusie (binnenbuiten), lezen en schrijven, muziek, beeld en media zijn enkele voorbeelden daarvan.
In mei 2016 organiseren we een symposium in de Permeke-bibliotheek (Antwerpen) over ‘(Samen)
Lezen in de gevangenis’. Het gevangenisbibliotheekwerk komt in de voormiddag aan bod; het project
‘Samen lezen’ in de namiddag. Er zal aandacht zijn voor het project ‘Voorleesverhalen voor papa’s’.
Omwille van dit groot evenement, waarop iedereen wordt verwacht, zal er in het voorjaar geen andere
‘collegagroep gevangenisbibliotheekmedewerkers’ plaats vinden.
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 2015
De bevindingen uit het experiment gaven mee voedingsbodem aan de opmaak van het nieuwe profiel
cultuurfunctionaris. De overkoepelende thema’s werden doorsproken en definitief vastgesteld in de
nieuwe werkgroep cultuur.
Het nieuwe profiel voor de cultureel werker, in 2014 goedgekeurd, bouwden we verder uit:
1) Basiswerking sociaal cultureel werk
De basis van het nieuwe profiel blijft de basiswerking sociaal cultureel werk in de lokale gevangenis waar
de cultuurfunctionaris verankerd is. Het is enkel mogelijk om culturele activiteiten en/of projecten te
realiseren in die gevangenissen waar je de context goed kent. Het is ontzettend belangrijk om de
gevangenis, het personeel, de doelgroep, … te kennen en voeling te houden met de realiteit van de lokale
gevangenis.
2) Netwerking lokaal cultuurbeleid
Het is ontzettend belangrijk om in te zetten op een netwerk binnen het lokale cultuurbeleid.
Samenwerkingsverbanden zijn niet enkel gekoppeld aan specifieke projecten, maar vormen de basis voor
een duurzame relatie in de toekomst (mogelijks in de vorm van effectieve samenwerkingsakkoorden).
3) Inhoudelijke overkoepelende thema’s
Een aantal thema's is belangrijk voor elke sociaal cultureel werker. Bedoeling is om deze thema's te
verdelen zodat de expertise binnen de werkgroep cultuur van De Rode Antraciet gedeeld en verzekerd
wordt.

Evaluatie
De overgang naar het nieuwe profiel vraagt een op maat en divers traject gezien de diverse contexten
van gevangenissen en het soms uiteenlopende takenpakket van de collega’s cultuur (cultuurfunctionaris,
sociaal cultureel werker of cursusbegeleider).
De sterktes van het nieuwe profiel:
·
domeinverantwoordelijke zijn;
·
lange termijn denken;
·
ervaring en expertise van De Rode Antraciet zorgt voor geloofwaardigheid;
·
tijd en ruimte voor inhoudelijke thema’s (vb. verduurzaming, subsidies, …);
·
regiowerking: focus op lokaal cultuurbeleid;
·
netwerk bovenlokaal cultuurbeleid en de denktank (vb. Démos, Locus, …).
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Planning 2016
Tijdens 2016 gaan we over tot het verder implementeren van het nieuwe profiel van de
cultuurfunctionaris.
De Rode Antraciet legt de uiteindelijke verankeringen vast en werkt de overkoepelende taken binnen de
nieuw samengestelde werkgroep cultuur verder uit.
De opstart van de cursusgevers als cultuurfunctionaris in een eigen gevangenis is gepland tegen het najaar
van 2016.
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 2015
In 2015 waren de cultuurmedewerkers van De Rode Antraciet in alle Vlaamse gevangenissen aanwezig
met een cultuuraanbod. Dit aanbod varieerde van cursussen, structureel aanbod tot en met éénmalige
projecten. In verschillende gevangenissen waren er nieuwe initiatieven, onder andere:











Project Koppen (Hasselt);
Afronding project Parol! (Dendermonde, Hoogstraten, Oudenaarde);
Café Prison (Oudenaarde) in samenwerking met Vormingplus Vlaamse Ardennen en stad
Oudenaarde;
Cursus Stressbeheersing en ELW (Wortel en Turnhout) in samenwerking met freelance
vormingswerkers uit een ELW-netwerk en TRE-netwerk;
Redactieraad gevangeniskrant (Beveren, Mechelen en in voorbereidende fase in
Hoogstraten) in samenwerking met Jail TV en vrijwilligers van o.a. Vormingplus
Mechelen;
Beeldend theater workshops (Mechelen en Brugge) in samenwerking met YM4P, Pax
Christi;
Muziekworkshops en de oprichting van een muziekband (Wortel) in samenwerking met
Scale vzw;
Voorbereiding voor het project “Utopia” in samenwerking met Vormingplus OostBrabant en stad Leuven (Leuven hulp en Leuven centraal)
…

De Rode Antraciet creëerde een grote meerwaarde uit de diverse
soorten aanbod waarbij vrije burgers konden deelnemen aan
cultuuraanbod voor gedetineerden in de gevangenis. Nieuwe initiatieven
hierin waren onder andere Café Prison in Oudenaarde in samenwerking
met Vormingplus Vlaamse Ardennen, een editie die in 2016 ook zal
georganiseerd worden in de gevangenis van Dendermonde in
samenwerking met Vormingplus Waas en Dender, en een uitbreiding
van de Voorleesverhalen met nieuwe vrijwilligers en
ontmoetingsmomenten voor de deelnemers en hun kinderen waarop de
Dvd’s konden bekeken worden.
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Het belang van de link binnen-buiten en de openheid van regulier en gevangenisaanbod voor een breder
publiek kwam hierdoor sterk aan bod.
We slaagden er ook in om een meer structureel cultuuraanbod uit te bouwen, mede dankzij de
financiële steun van justitie. In gevangenissen zoals o.a. Beveren, Oudenaarde, Gent en Hoogstraten met
beeldende kunst ateliers, praatcafés, workshops samen koken en eten, ... ontwikkelden we een vast
aanbod. Dit is een evolutie die zich door het nieuwe profiel en de daarbij horende manier van werken van
de functionaris alleen maar verder zal ontwikkelen.
Het belang van de wisselende populatie in gevangenissen heeft ons er toe aangezet om te focussen op
niet-talig aanbod (voorbeelden zie 1.2.2.).
Het cultuuraanbod per gevangenis vindt u achteraan bij deze strategische doelstelling.

Evaluatie
Het cultuuraanbod blijft groeien in diverse gevangenissen. Dankzij een meer duurzame aanwezigheid
van de cultuurmedewerker werd ook structureel aanbod meer mogelijk.
Nieuwe partners in vormingswerk vinden de weg naar de gevangenis dankzij de steun van De Rode
Antraciet. Hierdoor wordt het mogelijk om meer activiteiten aan te bieden, rond meerdere thema’s en in
verschillende vormen (lezingen, workshops, vormingen, processen, projecten, …) op maat van de
mogelijkheden van de diverse gevangenissen. Er werden zo bijvoorbeeld in 2015, op vraag van enkele
arresthuizen, kortdurende vormingen toegeleid en opgezet voor gedetineerden daar waar een meerdaagse
vorming onhaalbaar bleek wegens te wisselend publiek of lokalentekort.
De steun van justitie voor de organisatie en financiering van het aanbod blijft belangrijk en dreigt met de
rationaliseringsoefening van justitie opnieuw te wankelen. De inzet van vormingsagenten en de financiële
bijdrage vanuit de steunfondsen zijn een belangrijke succesfactor voor het effectief plaatsvinden van een
culturele activiteit in de gevangenis.

Planning 2016
We zetten in 2016 graag nog meer in op de link binnen-buiten en dit in samenwerking met de diverse
Vormingplussen in divers aanbod dat reeds bestaat. We zullen Café Prison ook organiseren in andere
gevangenissen - op basis van de sterke ervaring in Oudenaarde - en in beeldende kunst ateliers of
praatcafés af en toe ook externe deelnemers laten deelnemen, binnen de activiteit Samen Lezen externe
deelnemers betrekken, inzetten op activiteiten van KVLV/landelijk praktijkatelier voor vrouwen op
locatie in een vrouwengevangenis (Hoogstraten, Brugge, Hasselt, Gent, Antwerpen, …) zodat ook
vrouwelijke gedetineerden kunnen deelnemen, …
Ook breiden we ons netwerk en aanbod uit in samenwerking met het forum voor amateurkunsten en de
deelorganisaties rond podiumkunsten en muziek.
Enkele grotere projecten zullen doorgaan in 2016:
 Utopia (Leuvense gevangenissen)
 Relaas (Gent)
 Schrijfproject met SMAK Gent (Gent)
 Kunst kleurt herstel (Beveren)
 Opstart gevangenisradio (Brugge) en gevangeniskrant (Hoogstraten)
 De ontwikkeling van creatieve pakketten voor activiteiten op cel (Hasselt)
 PLAY festival (Hasselt), Midzomer (Leuvense gevangenissen)
 Cultuur- en sportaanbod in samenwerking met jeugdhuis ROJJM (Mechelen)
 …
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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 2015


Op 25 januari 2015 organiseerden we in de gevangenis van Mechelen een voorstelling van de film
‘Niet zijn thuis’ van Pita Saïd, schuilnaam voor Saïd Aghassaiy, een Mechelaar. De film is een
eerbetoon aan de Marokkaanse gastarbeiders die 50 jaar geleden naar België (en naar Mechelen)
kwamen. Ahmed Aghassaiy, de broer van de filmmaker, leidde de film in. Na afloop van de film
was er een levendig gesprek met de aanwezigen.



De afgelopen twee jaar werd door Vormingplus Gent-Eeklo een Babbelonië praatgroep over de
muren heen georganiseerd, in samenwerking met de organisatieondersteuner van de gevangenis
van Gent en een freelancer voor de begeleiding van deze sessie.
Babbelonië is een project waarbij in verschillende Oost-Vlaamse steden en gemeenten
anderstaligen in gesprek gaan met de lokale Nederlandstaligen. In Babbelonië over de
muren wordt vertrokken vanuit hetzelfde concept met een kleine nuance: burgers van buiten
komen binnen de muren om met anderstalige gedetineerden te ‘babbelen’ over alledaagse zaken,
elkaar te ontmoeten en ondertussen aan taalstimulering te doen.
In 2015 werd een samenwerking opgezet tussen de Rode Antraciet, Vormingplus Gent-Eeklo en
de organisatieondersteuner van de gevangenis Gent om het project opnieuw op poten te zetten.
De vroegere freelancer ondersteunde het project nu beroepshalve vanuit de Rode Antraciet
samen met Lief Cuyvers vanuit Vormingplus Gent-Eeklo. Samen begeleidden ze tijdens
september en oktober twee vrijwilligers om het project te realiseren. De ene vrijwilliger
verbonden aan Vormingplus en de andere vrijwilliger verbonden aan de Rode Antraciet.
Ook in de gevangenis van Beveren vond er een editie van Babbelonië plaats.



In de gevangenissen van Brussel is een minderheid van de gedetineerden Nederlandstalig. Door
het inzetten van begeleiders met een migratie-achtergrond, bereikten we in het project Digital
story Telling/supervlieg-supermouche (zie 1.2.4.) voornamelijk gedetineerden met een
etnisch-cultureel diverse achtergrond.



Een van de krachten van het Circusproject Leuven Hulp is dat het geen vereiste was om
Nederlands te kunnen. In Leuven Hulp is er een grote groep van anderstaligen, die konden
deelnemen omdat het aanbod afgestemd is op anderstaligen. De gedetineerden vormden een
hechte groep met de lesgevers die allemaal uit verschillende Europese landen afkomstig zijn. Een
week lang samenwerken en toewerken naar het toonmoment versterkte de groepsdynamiek.



In de gevangenis van Turnhout organiseerden we een vervolg op de culinaire workshops:
‘Mocktails’. Een laagdrempelig aanbod waardoor de anderstaligen de kans kregen om te
participeren. In Wortel bekeken we hoe we dit soort workshops konden inbedden omdat we
merken dat vooral de zwakkere doelgroepen zoals ouderen, anderstaligen,… veel interesse
hebben in ons culinair aanbod.



Ook de beeldende kunst ateliers die De Rode Antraciet dit jaar organiseerde, konden op veel
bijval rekenen bij de moeilijk bereikbare doelgroepen. ‘Expressie’ in de vorm van kunst kent geen
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grenzen en is in de meeste gevallen laagdrempelig. Men hoeft niet noodzakelijk de taal te
beheersen om een mooi kunstwerk te maken.


Binnen Jail TV in Leuven Centraal zetten we expliciet in op het beschikbaar stellen van
anderstalige films en series op het tv-kanaal. Hierdoor konden we populaire bibliotheekitems
gratis en voor iedereen tegelijk beschikbaar stellen. Op basis van onze ervaringen werden
werkvormen en inhouden aangepast zodat recht wordt gedaan aan diversiteit.



In de verkenning van nieuwe aanbodverstrekkers voor vormingsaanbod aan gedetineerden
hielden we ook expliciet rekening met de focus op niet-talig aanbod en weinig-talig aanbod.
Het aanleren van fysieke oefeningen en het beschikbaar stellen van beeldmateriaal waarmee de
oefeningen worden geïllustreerd, is daarvan een voorbeeld. Zowel binnen de cursus
“Stressbeheersing” aan de hand van tension release excercises (TRE) als bij de toeleiding van een
psychomotorisch therapeut en huisarts voor groepsbegeleiding van gedetineerden in
Dendermonde en Hoogstraten experimenteerden we hiermee.



In alle cursussen was er aandacht voor eenvoudig taalgebruik en een afwisseling van talige en
niet-talige werkvormen. Dit om deelname ook haalbaar te maken voor gedetineerden met een
eerder beperkte woordenschat en taalkennis. Dit zijn dan niet alleen anderstaligen, maar
bijvoorbeeld ook laaggeletterden.
In de gebruikte voorbeelden en rollenspellen zorgden we voor herkenbare situaties, waarin ook
culturele, etnische en religieuze achtergronden als factoren werden opgenomen.



In de cursussen waarin communicatie een belangrijk onderdeel vormt (Omgaan met lastige
situaties, Agressietraining, …) kreeg ook interculturele communicatie zijn plaats: hoe ontstaan
misverstanden tussen mensen uit verschillende culturen, hoe belangrijk is non-verbale
communicatie om je boodschap over te brengen aan iemand van een andere cultuur, enz.



Tijdens de cursussen Voorleesverhalen mochten deelnemers hun verhaal voor hun kinderen
voorlezen in de taal die ze met hen spreken. Dit werkte zeer drempelverlagend voor anderstaligen.

Evaluatie
Er bestaat een sterk wisselende samenstelling van de populatie binnen de muren. Een vaststelling waar we
niet aan voorbij kunnen. De Rode Antraciet probeert er alles aan te doen om het aanbod zo toegankelijk
mogelijk te maken. We houden zeker rekening met deze evolutie bij het ontwikkelen van ons aanbod en
zetten in 2016 nog verdere stappen met nieuwe partners en het ontwikkelen van een nieuwe
overkoepelende taak binnen het profiel van de cultuurfunctionaris.
We dienen nog sterker in te zetten op het aanbod voor anderstaligen. De doelgroep blijft sterk
vertegenwoordigd in gevangenissen.

Planning 2016
Door het nieuwe profiel van de cultuurfunctionaris zal het in 2016 mogelijk zijn voor een collega om
binnen een overkoepelende taak de cultuurfunctionarissen te ondersteunen en te stimuleren met
voorbeelden, methodieken en nieuwe samenwerkingspartners om een aanbod op maat te bieden in lokale
gevangenissen voor anderstaligen.
We zoeken ook aansluiting op onderwijs voor anderstaligen door onze samenwerking met VOCVO te
bekrachtigen.
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Via gevangenismedia zullen we elkaars cultuur laten zien en beleven en werken we aan de bevordering
van de gevangeniscultuur en de eigenheid van doelgroepen.
In 2016 zetten we actief in op het aantrekken van meer niet-talig aanbod en aanbod via o.a. de methodiek
van muziek.
1.2.3. Het cultuuraanbod is gekend (bij gedetineerden en toeleiders) en er is een toeleidingsbeleid
waardoor de participatie verhoogt.

Realisaties 2015
De Rode Antraciet gebruikte ook in 2015 de bestaande kanalen. Een onderzoek naar de mogelijkheden
van ‘online hulpverlening’ en daarbij automatisch de ‘digitale bekendmaking’ werd dit jaar gevoerd door
het departement ‘Welzijn’ in de gevangenis van Beveren. De Rode Antraciet verleende zijn medewerking
en zetelde in de werkgroep die advies voor de administratie opstelde.
Alle gevangenissen ontvingen een exemplaar van onze brochure met het cultuuraanbod. Deze is in de
eerste plaats gericht aan directie, beleidscoördinatoren, organisatieondersteuners, trajectbegeleiders en
PSD. In deze brochure krijgt nieuw aanbod een prominente plaats. Er zijn concrete tips voor toeleiding
naar ons aanbod opgenomen. Per cursus wordt ook telkens de doelgroep aangegeven, zodat de juiste
mensen kunnen toegeleid worden. Ook op onze website is de laatste versie van deze brochure telkens
terug te vinden.
Voor de gedetineerden werkten we via andere kanalen. Zo verspreiden we voor elke cursus flyers met een
duidelijke, beknopte uitleg over de cursus.
In sommige gevangenissen (waar mogelijk) kwamen de aankondigingen ook op het interne tv-kanaal.
In de gevangenis van Beveren waar het Prison-Cloud systeem van toepassing is, gebeurde de
bekendmakingen digitaal.
We merken nog steeds dat mond-aan-mond-reclame het beste werkt in de gevangenis. We speelden
hierop in door tijdens elke cursus over ons volledige aanbod te vertellen, aan te kondigen welke cursussen
nog gepland zijn en de deelnemers te vragen om mensen warm te maken die baat zouden hebben bij deze
nog geplande cursussen.
Ook organiseerden we in diverse gevangenissen samen met andere lokale partners een activiteitenmarkt
of - beurs waarop de aanbodvertrekkers de gedetineerden zelf persoonlijk al konden ontmoeten en
informeren rond het aanbod dat de komende maanden zou opstarten. Zelf konden we op deze markten
ook eigen aanbod verduidelijken. Deze markten vonden plaats in onder andere Hoogstraten, Beveren,
Leuven Centraal, Leuven Hulp en Wortel.
Bij bepaalde cursussen werkten we, gezien het minder evidente thema, met laagdrempelige infosessies
voor gedetineerden. Vaak is dit met de participatie van een ex-deelnemer, wat drempelverlagend en
stimulerend werkt. Bijna iedereen van zulk info-moment stroomde door naar de intakegesprekken.
Workshops aanbieden voor het personeel was een andere manier om onze doelgroep indirect te
bereiken. Via proeven van methodieken, begeleiders aan de tand voelen en een getuigenis, maken we veel
enthousiasme en betrokkenheid los. Best is de groep zo ruim mogelijk samengesteld: trajectbegeleiders,
PSD, geestelijke verzorgers, directie, penitentiair personeel.
In het kader van het project UMP4 organiseerden we in de gevangenissen van Mechelen en Brugge
kennismakingsworkshops voor de trajectbegeleiders en andere toeleiders: zo kon iedereen de methode
‘aan den lijve’ ondervinden. Dit hielp bij het motiveren van gedetineerden.
Bij De Rode Antraciet is er een beleid van afvaardiging (ambassadeurs) in de beleidsteams en
coördinatieteams. Die participatie is een kracht, want op deze manier kan ons aanbod rechtstreeks
toegelicht worden en kan de vraag mee 'gestuurd' worden.
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Evaluatie
De bekendmaking van het aanbod is en blijft een belangrijk onderwerp. We merken steeds meer dat een
persoonlijke benadering van de verschillende belanghebbenden, prioritair is. Sommige cursussen
worden immers georganiseerd voor de meest kwetsbare en/of minst bereikbare doelgroepen. Een folder
zegt niet alles. Daarom is het belangrijk dat onze plaatselijke functionarissen in persoonlijk contact treden
met toeleiders en gedetineerden om ons aanbod te duiden.
Het behoud van de herkenbaarheid in de affichering en de verdere bekendmaking van nieuw aanbod aan
gedetineerden en toeleiders blijft ook binnen de werking van het nieuwe beleidsteam/coördinatieteam
belangrijk.

Planning 2016
Het nieuwe profiel van de cultuurfunctionarissen van de Rode Antraciet schept nieuwe mogelijkheden.
De verankering in de lokale gevangenis en de aanwezigheid in de relevante werkgroepen van de
cultuurfunctionaris zal de bekendmaking van het aanbod bij gedetineerden en toeleiders alleen maar
bevorderen. Persoonlijke contacten zullen makkelijker en frequenter plaatsvinden.
De cultuurfunctionarissen zullen ook volgend jaar inzetten op de verdere uitbouw van het informeel
netwerk binnen de gevangenis.
In 2016 maken we nieuwe afspraken met de lokale partners in toeleiding en bekijken we de praktische
organisatie van vormingen en cultuuraanbod binnen het nieuwe profiel van de cultuurmedewerker.
We blijven inzetten op de verdere bekendmaking van onze organisatie bij gedetineerden en het verbinden
van ons ‘merk’ aan nieuw extern aanbod. Het logo van De Rode Antraciet is voor vele gedetineerden
gekend, wat erg drempelverlagend kan werken. Om die reden bieden we ook graag blijvend een dienst aan
externe vormingswerkers en begeleiders aan om vanuit De Rode Antraciet en met onze huisstijl aangepast
promotiemateriaal te voorzien voor activiteiten.
Binnen de werkgroepen gelden, gegeven onze nieuwe manier van werken en het meer samenwerken met
externe partners, nieuwe afspraken over flyers en affiches.
Met de oprichting van diverse gevangeniskrantjes, radio’s en de verderzetting van het project Jail TV
creëren we ook nieuwe vormen van bekendmaking van aanbod van peer tot peer.
1.2.4. De Rode Antraciet ontwikkelt jaarlijks één nieuw sociaal-cultureel of sociaal-artistiek project

Realisaties 2015


Dit jaar volgden we in de gevangenis van Sint Gillis het project Supervlieg/Supermouche.
Supervlieg/Supermouche is een kinderfestival dat zich in het park van Vorst afspeelt. De
Gevangenis van Sint-Gillis kon voor de eerste maal deelnemen aan het festival. Vaders binnen de
muren konden een luisterverhaal schrijven en inspreken voor hun kind (eren). Deze verhalen
kregen een plaats op het festival waar alle kinderen naar deze verhalen konden luisteren. De stand
op het festival werd mee vorm gegeven door de gedetineerden. Het project werd mogelijk
gemaakt dankzij de samenwerking met de gevangenis bibliotheek en Wiels. Het project was een
groot succes en we bekijken of de mogelijkheid bestaat om de luisterverhalen te laten beluisteren
tijdens het kinderbezoek of in de wachtzaal voor het bezoek te Sint Gillis. Dit alles door het
gebruik van een luistermeubel.



Eind februari 2015 brainstormden we samen met de gedetineerden van Wortel over een
muzikaal project. Binnen de groep gedetineerden bleek heel wat muzikaal talent en
enthousiasme te zitten. De kleine delegatie (12) bleek een verscheidenheid aan muziekgenres en
instrumenten te verkiezen, wat een gezonde versnippering bracht. Ze hadden vooral zin om
samen te musiceren. We zochten naar een geschikte ruimte, die we vonden in de nieuwe kapel.
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Geert Standaert, begeleider van de gitaarlessen, werd gevraagd voor de oefenmomenten in groep,
instrumenten sprokkelden we bij elkaar via kennissen en tweedehandsmarkten.
In april nodigden we Scale uit, een coryfee aan het Vlaamse Hip Hop firmament, om in twee
sessies met geïnteresseerden te werken aan een nummer, een soundtrack voor het project. Er
werd een beat in elkaar gestoken en hier werd tekst op gezet. Het resultaat, ‘voor al diegenen die
vastzitten’ mocht er zeker zijn.
Een flyer riep geïnteresseerden op om naar een startmoment te komen, waarna we vijf
verschillende groepen vormden. Percussie – Rock Covers – Balkan – Hip Hop – Gitaar.
Iedere groep kreeg een eigen oefenmoment. In de loop van het traject werden nummers gekozen,
ingeoefend en opgenomen, maar bleek samenspelen niet altijd even evident. Door tuchten,
verplaatsingen, enz.,… werd besloten om een aantal groepen op te schorten. De resterende
groepen repeteerden verder om iets op het podium te kunnen brengen tijdens de barbecue eind
augustus. Samen met een groep van buiten de muren kwam er een knaloptreden tijdens de BBQ.
een verrijking voor alle muzikanten. Er werden ook nog aparte workshops georganiseerd voor
kandidaten die niet konden deelnemen. Workshops percussie (Guy Vernelen van Twin Pedal) +
hip hop (Salah van NoMoBS) waar extra, nog niet deelnemende gedetineerden bereikt werden.
Na de zomer maakten we een nota op met de vraag om de oefenmomenten te 'verzelfstandigen',
om zo de kans te bieden om op vaste tijdsstippen gebruik te maken van een lokaal en
instrumenten om muziek te maken. De directie ging op dit voorstel in.


Circusproject Leuven Hulp: in het kader van een uitwisselingsproject van circus in beweging
organiseerden de cultuurfunctionaris samen met de sportfunctionaris in juni 2015 een circusweek
in de gevangenis van Leuven Hulp. Een groep van 11 Europese circusdocenten gaven een week
lang diverse circusworkshops aan een gemotiveerde groep van gedetineerden. Samen met Wim
Oris en Fons Van Den Broeck, die instonden voor het groepsdynamisch proces, werkten we
naar een toonmoment.
Er waren drie workshops per dag waarbij gedetineerden zelf kozen in welke discipline ze zich
wilden verdiepen. Ze kregen niet enkel circustechnieken aangeleerd, maar leerden ook hoe zij
moesten performen. Dit onder leiding van Wim Oris, die jarenlang ervaring heeft bij Cie Tartaren.
Eén van de krachten van dit project was dat het geen vereiste was om Nederlands te kunnen. In
Leuven Hulp is er een grote groep van anderstaligen, die konden deelnemen omdat het aanbod
afgestemd is op anderstaligen. De gedetineerden vormden een hechte groep met de lesgevers die
allemaal uit verschillende Europese landen afkomstig zijn. Een week lang samenwerken en
toewerken naar het toonmoment versterkte de groepsdynamiek. Na de twee toonmomenten werd
er een afscheidsmoment georganiseerd voor docenten en gedetineerden. Enkele getuigenissen:
“I did not expect that I could do all that...”
“Instant trust... people standing on top of me and trusting me”
“Forgot I was in prison”
“We do know each other in here... but not in this way/manner”
“I really would love to do it again!”
“People of different countries and different backgrounds... working together like that... and they didn’t even knew
each other before”
“Maybe by/because of doing crazy things...”
“Very quick to pick up things... to have trust/faith”
“Striking/notable that ‘trust’ is so important”
“[Circus is ...] physical, mental and spiritual” -->”People on the outside should take this as an example”
“Outside it can be terrible... inside here it brings joy”
“Very different and mixed group... a connecting whole that is a social process”
“Artistic attitude... Ready to connect, to observe, to work together, to be curious, to trust,...”
“You learn a lot about yourself”
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“Physical: being touched by and touch strangers” -->”Normally only my wife and kids”
“I am not used to this... it connects/creates a bond”
“Mental: vulnerability of each other... very moving”
“Humor of Michel... very moving and authentic”
“Emotional connection”
“Not only tears from us... also from the people from outside... this moved me so much”


Het project van het gevangeniskrantje in de gevangenis van Beveren startte na verschillende
vragen vanuit de gedetineerden. Een mooi voorbeeld van participatie door gedetineerden. Een
thema dat De Rode Antraciet nauw aan het hart ligt en waar we dan ook tijdens de volgende jaren
een prioriteit van willen maken. Er waren al enkele persoonlijke initiatieven opgestart maar de
gedetineerden wilden het liever iets professioneler aanpakken. Vanuit deze vragen kwam er een
oproep binnen de gevangenis.
Hierop antwoordden veel geïnteresseerden. Nadat iedereen de kans kreeg om zich kandidaat te
stellen, hielden we intakes met alle geïnteresseerden. Uit deze intakes zijn 6 personen gekozen die
een vaste positie kregen in de redactie. De keuze lag grotendeels bij hun visie over het krantje. Het
is de bedoeling om van het krantje iets positiefs te maken. Bij de opmaak van dit rapport zat het
gevangeniskrantje nog in een opstartfase. De eerste editie was gepland tijdens de eindejaarsmarkt
die de gevangenis van Beveren organiseert om het aanbod van 2016 bekend te maken. Deze
eindejaarsmarkt vond plaats op 22 december. Het krantje zal elke twee maanden verschijnen.
Om de redactieleden zoveel mogelijk te ondersteunen, organiseren we een tweewekelijkse
redactievergadering, steeds onder begeleiding van iemand van De Rode Antraciet vzw. Tijdens
de eerste redactievergadering besloten we om van het krantje iets te maken waarbij alle
gedetineerden betrokken zijn.
Voor de eerste editie van het gevangeniskrantje deden we ook beroep op Wablieft. Wablieft zal
een workshop komen geven aan de redactieleden om hun schrijfstijl te optimaliseren.
Dit project is een voorbeeld van wat participatie in een gevangeniscontext zou kunnen
betekenen.



Een ander voorbeeld van participatie en inspraak door gedetineerden is de werking van het
activiteitenteam in de gevangenis van Ruiselede, dat in 2015 verder werd ingebed binnen de hulp en dienstverlening binnen de gevangenis. Volgens een modulair systeem zorgt een groep van 6
gedetineerden telkens voor de ondersteuning van diverse groepsactiviteiten binnen de
gevangenis. Elke module werken de gedetineerden ook een eigen activiteit uit.
Samen met Justitieel Welzijnswerk zetten we in 2015 in op de ontwikkeling van een aantal
instrumenten binnen de werking van het A-team. Zo stelden we voor diverse groepsactiviteiten
een taakfiche op voor de leden van het A-team. Op basis van de fiche weten de leden van het Ateam welke concrete taken zij moeten uitvoeren in functie van de ondersteuning bij een bepaalde
activiteit.
We gaven een aanzet tot de opmaak van een draaiboek waarbij het A-team bepaalde activiteiten
(bv gaming-avond) volledig zelf kan organiseren, zonder de fysieke ondersteuning van een
professionele medewerker.

Evaluatie
Ieder jaar slagen we er bij De Rode Antraciet in om meerdere nieuwe sociaal-culturele of sociaalartistieke projecten op te zetten.
Met de projecten zetten we lokaal iets in beweging, maar vaak hebben de projecten ook een kracht om
andere gevangenissen te inspireren. Zo gaf het burgerkabinet inspiratie rond noden en behoeften van
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gedetineerden die ook kan meegenomen worden door andere collega’s én is de methodiek gemakkelijk
inzetbaar in komende jaren en andere gevangenissen. Een tweede voorbeeld is de opstart van enkele
gevangeniskrantjes en de inventarisatie van noden en behoeften van deze nieuwe redacties.

Planning 2016
We zetten verder in op de uitbreiding/ontwikkeling van het muzikaal project in Wortel en blijven op
zoek gaan naar innovatieve projecten die de werking van De Rode Antraciet kunnen versterken.
Ook kijken we met bijzondere aandacht naar de groeiende initiatieven van gedetineerden in
gevangenismedia. We bekijken met onze expertise opgebouwd binnen het project Jail TV en andere
goedlopende initiatieven van gevangenismedia waar we eventueel kunnen aansluiten, versterken of
initiëren in nieuwe opstartende initiatieven.
We kijken ook uit naar de nieuwe samenwerkingen met het SMAK (borderline books), KMSKA
(anderstaligen en kunst), KVLV(activiteit vrouwenafdelingen), …
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 2015
In 2015 ontwikkelden we binnen de werkgroep cultuur van De Rode Antraciet de databank ‘Rednet’. In
deze database geven alle medewerkers van cultuur netwerkgegevens in.

Evaluatie
Het is een zoektocht om uit de vele gegevens de belangrijkste te selecteren. ‘Rednet’ heeft zeker het
potentieel om een uitgebreid en werkbaar document te zijn, maar we moeten het nog verfijnen en
integreren in de dagelijkse werkroutine.
‘Rednet’ geeft een indicatie van het aantal nieuwe partners, potentiele partners en de soorten
samenwerkingen.
In de nieuwe werking van cultuur binnen De Rode Antraciet is het een handige tool om in te zetten in de
responsabilisering van de samenleving en het documenteren van ons netwerk.

Planning 2016
Het document aanvullen, uitbreiden en bewerken is de opdracht voor 2016. Er komt een evaluatie van de
huidige database in het najaar en een bespreking van de format en de mogelijkheden in de toekomst.
1.2.6. De Rode Antraciet ondersteunt de werking van de gevangenisbibliotheken.

Realisaties 2015
De Rode Antraciet ondersteunt de werking van de gevangenisbibliotheken, via samenkomsten van de
‘collegagroep medewerkers gevangenisbibliotheken’ en via ‘leesbevorderingsinitiatieven’.
De collegagroep vergaderde in 2015 twee maal: in het voorjaar in Dendermonde; in het najaar in Leuven
Centraal.
 De negende samenkomst van de collegagroep in Dendermonde.
Er is heel wat transport van ‘leesverkeer’ tussen de openbare bibliotheek van Dendermonde en de
gevangenisbibliotheek. Ook de leesbevorderende activiteiten kwamen aan bod: ‘Komen Lezen’ en
de auteurslezingen (Annelies Verbeke in het voorjaar; Geertrui Daem in het najaar). Deze
leesbevorderende activiteiten worden door de gevangenisbibliotheek en De Rode Antraciet samen
georganiseerd. Tijdens het vergadergedeelte werkten we verder aan het op punt stellen van onze
ICT-nota.
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De tiende samenkomst van de collegagroep in Leuven Centraal. We bezochten de
gevangenisbibliotheek. De gevangenisbibliotheek werd intussen volledig heringericht en de
werking op een nieuwe leest geschoeid. Tijdens het vergadergedeelte volgden we het versturen
van de ICT-nota op; we bespraken de White-list die we willen verdedigen en we reflecteerden
over het symposium op 20 mei in de Permeke-bibliotheek in Antwerpen. Tenslotte was er een
ronde over de stand van zaken in de gevangenisbibliotheken: in hoeverre treffen de besparingen
van FOD Justitie de werking van deze bibliotheken?

Leesbevordering en het ‘Lezerscollectief’.
Sinds 2013, het Europees Jaar van het Voorlezen, is er een partnerschap tussen het Lezerscollectief en De
Rode Antraciet. Samen organiseren we ‘samen lezen’-groepen in gevangenissen. In 2014 en 2015 konden
we rekenen op de loyale medewerker van het Lezerscollectief om ook in gevangenissen voor te lezen,
o.a. in Turnhout, Ieper, Brussel…

De verkiezing van het beste boek in Leuven Hulp.
In de gevangenis van Leuven Hulp zetten we dit project op om het lezen in de gevangenis te bevorderen.
Dit project verliep in nauwe samenwerking met de stadsbibliotheek van Leuven. Het beste boekproject wil gedetineerden ook stimuleren om boeken te lezen.
De gedetineerden kregen de mogelijkheid om suggesties in te dienen. Van deze suggesties stelden we een
finale lijst op met 20 boeken. Deze boeken werden verzameld in meerdere oplages en in meerdere talen.
Tijdens het tweede luik van het project konden de gedetineerden via een leesfiche een keuze maken en het
beste boek kiezen (“Oom Oswald” van Roald Dahl).
In de leesfiche polsten we ook naar hun algemene verwachtingen. Hun leeservaringen en
bibliotheekervaringen kunnen op deze manier teruggekoppeld worden naar de bibliotheekwerking.
Dit project realiseerden we samen met de medewerkers van de bibliotheek Leuven en de medewerkers van
de gevangenisbibliotheek. Het fijne aan het project is dat gedetineerden zelf participeerden. Ze kozen
zelf de lijst van boeken en konden hun stem kunnen uitbrengen.
‘Papa vertelt’.
Een samenwerking tussen de gevangenisbibliotheek van Oudenaarde en een vrijwilliger van de Rode
Antraciet binnen het project ‘Papa vertelt’. Het project ‘Papa vertelt’ werd opgezet door de bibliothecaris
van de gevangenis van Oudenaarde, zij stond in voor de werving van de gedetineerden en het zoeken naar
gepaste boekjes. Papa’s die in de gevangenis zitten, lezen een verhaaltje voor dat opgenomen wordt
zodat hun kinderen dit thuis kunnen beluisteren. De Rode Antraciet was verantwoordelijk voor de
inhoudelijke voorbereiding en ondersteuning van de gedetineerden. Een vrijwilliger, Linda Bohy, ervaren
in het geven van het vormingspakket ‘Voorleesverhalen’, gaf 2 workshops voor de deelnemende
gedetineerden.

Evaluatie
De deelnemers aan de collegagroep, allen medewerkers van de verschillende gevangenisbibliotheken, zijn
opgetogen dat ze twee keer per jaar kunnen overleggen met hun collega’s over het dagelijkse werk en het
wel en wee van het in de gevangenis werken, geen vanzelfsprekende context. Het is ook fijn om telkens
daadwerkelijk te zien hoe een andere dan je eigen gevangenisbibliotheek functioneert. Uitwisseling van
‘good practices’ staat voorop.
Nieuwe initiatieven zoals ‘Papa vertelt’ of ‘het beste boek’ versterken de positie van het boek en de
bibliotheek in de gevangenis. Het blijft dus belangrijk om deze initiatieven te steunen.
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Planning 2016
Op 20 mei 2016 organiseren we een groot symposium in de Permeke-bibliotheek (Antwerpen) over
‘(Samen) Lezen in de gevangenis’. Het gevangenisbibliotheekwerk komt in de voormiddag aan bod; het
project ‘Samen lezen’ in de namiddag. Er zal aandacht zijn voor het project ‘Voorleesverhalen voor
papa’s’. Omwille van dit evenement, waarop iedereen wordt verwacht, zal er in het voorjaar geen andere
‘collegagroep’ plaats vinden.
In het najaar van 2016 pikken we de draad terug op en organiseren we mee de elfde collegagroep in de
gevangenis van Oudenaarde.
We blijven ook in 2016 het project ‘Samen lezen’ organiseren en ontwikkelen mee nieuwe initiatieven ter
ondersteuning van de bibliotheekwerking in de gevangenis.
Samen lezen is 10 keer gepland in 2016: de gevangenissen van Hasselt, Leuven Hulp, Leuven Centraal,
Gent, Dendermonde, Turnhout, Antwerpen, Mechelen, Ieper en Brugge.
We leiden ook een nieuwe vrijwilliger op voor Ieper en Brugge.

1.2.7. De Rode Antraciet faciliteert de toeleiding van het vormingsaanbod van externe organisaties met het
oog op een breder aanbod.

Realisaties 2015


Orkest aan zet

Onder de noemer ‘Orkest aan zet’ biedt De Rode Antraciet elk jaar een klassiek concert aan van
het symfonisch orkest deFilharmonie. In 2015 was de gevangenis van Hoogstraten aan de beurt.
Een groep gedetineerden genoot er van een laagdrempelig klassiek programma. Onder
begeleiding van dirigent Steven Verhaert bracht deFilharmonie filmmuziek uit onder andere Harry
Potter, James Bond, …


We spraken in 2015 nieuwe symfonische orkesten aan. Een aantal gevangenissen waren
vragende partij na hun positieve ervaring met de concerten van deFilharmonie. De Rode
Antraciet contacteerde verschillende orkesten met de vraag of zij bereid waren een klassiek
concert te brengen in de gevangenis. We maakten afspraken met een aantal van hen en bekeken
de mogelijkheden binnen de gevangenis.
Op zondag 7 juni trad het Oost-Vlaams Symfonisch orkest op in de gevangenis van Gent.
Zowel het personeel als de gedetineerden mochten het concert bijwonen. Voor veel
gedetineerden was het een eerste kennismaking met een klassiek symfonisch orkest.
Op zondag 22 november was het symfonisch orkest Artis Dulcedo aan de beurt in de gevangenis
van Brugge. Zij brachten een klassiek programma met invloeden uit de Oost-Europese
volksmuziek. We deden extra inspanningen op het gebied van promotie om anderstalige
gedetineerden te bereiken ( via flyer en promofilmpje in verschillende talen). Bijna 90
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gedetineerden ( veel van hen anderstalig) woonden het concert bij.


Vrijstaat O en Klein verhaal.
Na een succesvolle samenwerking in 2014 zaten we ook in 2015 niet stil. Na het succes van de
voorstelling ‘Parallell Lines’ groeide het idee om de goede samenwerking tussen Vrijstaat O,
Klein Verhaal, CAW en De Rode Antraciet verder te zetten. In 2015 kwamen we verschillende
keren samen om nieuwe plannen te smeden. Het eerste idee was om een projectaanvraag in te
dienen voor de zomer van 2015. Door de interne veranderingen bij De Rode Antraciet en de fusie
van Vrijstaat O met De Werf besloten we de aanvraag uit te stellen tot februari 2016.
Met het project in 2016 willen we een artistiek platform aanbieden aan kunstenaars van buiten
de muren. De bedoeling is dat de kunstenaars samen met de gedetineerden aan het werk gaan.



Vorming Plus
Een belangrijke partner voor De Rode Antraciet is Vorming Plus (organisatie voor volwassenen
vormingswerk). Elke Vormingplus heeft een gevangenis in de eigen regio. Zij zijn dan ook ideale
partners om samen projecten mee uit te bouwen.
In 2016 zal in Leuven voor de 10de keer het project Kaffee Detinee doorgaan. Dit project zal
ongeveer dertig bewoners uit het Leuvense en gedetineerden uit de twee Leuvense gevangenissen
samenbrengen. Door beide partijen de gelegenheid te geven om van gedachten te wisselen, willen
wij een bijdrage leveren aan de totstandkoming van een meer realiteitsbetrokken beeld: enerzijds
bij de deelnemende vrije burgers over criminaliteit en gevangenissen, anderzijds bij de
gedetineerden over het beeld dat leeft in de samenleving over gevangenissen en gevangenen. De
verschillende deelnemers krijgen door deze ontmoeting tussen verschillende leefwerelden een
meerzijdig partijdig beeld.
Een ander voorbeeld is de samenwerking met Vorming Plus Oost-Brabant die reeds vele jaren
uitstekend loopt. De ondersteuning van Vorming Plus Oost-Brabant zorgde ervoor dat er reeds
meerdere waardevolle projecten in de twee Leuvense gevangenissen werden gerealiseerd.
In het najaar van 2016 zal het stadsbrede project ‘Utopia’ doorgaan in de twee Leuvense
gevangenissen. Leuven staat dan volledig in het teken van ‘Utopia’ en de verbeelding van een
ideale wereld. Vele culturele en tientallen wetenschappelijke instellingen en organisaties in Leuven
werken mee aan het programma. De Rode Antraciet zal samen met Vormingplus Oost-Brabant
en de beide gevangenissen aan de slag gaan met dit project.



KVLV (Vrouwen met Vaart, Landelijke Praktijkatelier)
De eerste gesprekken met de KVLV vonden plaats in oktober 2015. Na een positieve evaluatie
beslisten beide partijen om een partnerschap op te zetten.
Vanaf 2016 zal de KVLV samen met De Rode Antraciet culturele activiteiten ontwikkelen. Deze
samenwerkingen kunnen zowel op het niveau van de’ plaatselijke groepen’ als op het niveau van
het ‘praktijk atelier’ (pool van freelancers) georganiseerd worden.
Het aanbod kan zeer divers en op maat van elke gevangenis bekeken worden.
Babbelonië
De afgelopen twee jaar organiseerden we samen met Vormingplus Gent-Eeklo de praatgroep
Babbelonië over de muren heen. In december 2015 zaten de organiserende partijen van
Babbelonië, met name het Agentschap Inburgering en Integratie en de 3 Vormingplussen van
Oost-Vlaanderen samen met De Rode Antraciet om te bekijken hoe we deze samenwerking nog
kunnen verruimen.
Het project liep reeds in de gevangenissen van Beveren, Dendermonde en Oudenaarde, waar de
begeleiding gebeurde door een externe freelancer.
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De Rode Antraciet ging een samenwerking aan met UM4P ( You Move For Peace) omwille van
hun deskundigheid om met de theatertechnieken van Augusto Boal aan de slag te gaan.
We noemden het project ‘Spelen en improviseren rond frustraties en conflicten’.
Twee begeleiders van UM4P gingen aan de slag met een groep van een achttal gedetineerden.
Aan de start van de cursus organiseerden we een workshop voor de Trajectbegeleiders, de
organisatie ondersteuners, leden van de PSD en de beleidscoördinator zodat ook zij ‘aan den lijve’
de gebruikte methodieken konden ervaren.
Eind september 2015 werd gestart met de workshops in de gevangenis van Mechelen. Vanwege
de aard van de gevangenis (arresthuis) opteerden we voor twee sessies per week gedurende een
maand.
In de eerste sessies werd ingezet op kennismaking, vertrouwen en spelplezier. De mensen van
UM4P, maakten de deelnemers vertrouwd met beeldentheater en improvisatie. Geleidelijk aan
kwam er ruimte voor persoonlijke verhalen en gingen de begeleiders in op conflictsituaties binnen
en buiten de gevangenismuren: bv, wat met de opvoeding van je kinderen als je opgesloten bent?
Na een inwerkperiode waren de deelnemers vertrouwd met de theatermethodiek en riepen de
begeleiders en de deelnemers Nic in het leven. Een fictief personage met karakteriële elementen
van elk lid van de groep. Herkenbaar, maar fictief. Nic had een roofmoord gepleegd in een
nachtwinkel. De begeleiders en de deelnemers gingen na wat hij voelde toen hij het misdrijf
pleegde en op wie dit allemaal invloed had.
Wat waren de consequenties? Gesprekken met veel diepgang: hoe is het om dader/slachtoffer te
zijn? Ben je verantwoordelijk voor je daden?... Masterstudente Jana Durneze van de Universiteit
van Gent observeerde een aantal workshops in het kader van haar masterproef voor de opleiding
theaterwetenschappen.



Samenwerking met Impuls vzw. Na een creatieve bijeenkomst beslisten we om samen te werken
met als resultaat dat er twee vormingen rond ‘Omgaan met boosheid’ zullen doorgaan. In het
voorjaar van 2016 een eendaagse vorming in Leuven Hulp met een educatief medewerker van
Impuls vzw in samenwerking met een cultuurmedewerker van De Rode Antraciet.
En een tweede vorming met een freelance-medewerker van Impuls in duo-begeleiding met een
medewerker van De Rode Antraciet. Deze vorming zal doorgaan in West-of Oost-Vlaanderen.
Deze tweede vorming betreft een 3-daagse “Rots & water” met focus op communicatie binnen de
gevangenis.
In de beschrijving van de experimenten van cursuswerk vindt u nog veel voorbeelden
terug van nieuwe vormingsaanbieders voor de gevangenissen.

Evaluatie
Het werken met externen is een verrijking voor De Rode Antraciet. Het samenbrengen van onze ’knowhow’ op het gebied van de gevangenis en zijn inwoners en de verschillende organisaties ieder met hun
eigen specifieke achtergrond maakt dat de samenwerkingen veelal een meerwaarde genereren.
De Rode Antraciet heeft als taak de bestaande vormingsbehoeftes te detecteren en een aanbod te
ontwikkelen op maat van de gevangenis en de gedetineerden. De geschikte partner vinden is hierbij van
cruciaal belang. De gevangeniscontext maakt dit niet altijd evident.

Planning 2016


In het najaar van 2015 vonden de eerste gesprekken plaats met het SMAK in Gent. Het resultaat
van deze gesprekken is de opstart van een samenwerking tussen het SKI (Secundair
Kunstinstituut Gent), het SMAK en De Rode Antraciet.

Voortgangsrapport 2015-2016
De Rode Antraciet vzw

pagina 30

Studenten, oud-studenten en docenten van het SKI, Gentse kunstenaars en gedetineerden van de
gevangenis Gent zullen samen werk maken. Het project begint met een inleidende workshop
(voor de externen) in het SMAK onder leiding van kunstenaar Werner Mannaers. Eind
december 2015 was er reeds een inleidende workshop voor de gedetineerden in de gevangenis.
Tijdens het project werken we in een serie van 25 kunstboeken. Alle deelnemers werken in de
verschillende boeken die langzaam maar zeker vol komen te staan met tekeningen. Na afloop van
elke workshop nemen de deelnemers de boeken mee naar hun cel of naar huis. Op deze manier
kunnen de kunstenaars en de gedetineerden in hun eigen tijd aan de boeken verder werken. Alle
kunstenaarsboeken samen zullen een uniek document vormen van een uitwisselingsproces
rondom thema’s als biografie, dagelijkse beslommeringen, tijd, ruimte en het gevangenisleven.
Vanuit de verschillende boeken wordt een selectie van pagina’s gemaakt die in samenwerking met
een uitgeverij gepubliceerd zal worden als een thematisch tekeningenboek (graphic novel).


De samenwerking met de Vormingplussen bouwen we in 2016 verder uit met een verbreding
van de bestaande initiatieven. Voor die gevangenissen waar er geen samenwerking bestaat met een
Vormingplus uit de regio zullen de eerste contacten in 2016 gelegd worden.



De effectieve samenwerking met lokale KVLV en de vormingswerkers van het Landelijk
Praktijkatelier zal een start kennen in 2016.



In 2016 starten ook heel wat concrete samenwerkingen op met nieuwe vormingswerkers en
organisaties en worden nieuwe partnerschappen aangeboord en verder verkend binnen de thema’s
sociale vaardigheden, ouderschap en relaties, strafbeleving en agressiebeheersing (zie1.2.7.)

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 2015
We bleven ook in 2015 actief binnen de WEVO (Werkgroep Vorming en Ondersteuning van de
Gemengde Commissie). Een medewerker van De Rode Antraciet was permanent lid van het WEVO en
ontwikkelde samen met de andere leden alle vormingen op het Vlaamse niveau. De Rode Antraciet
verzorgde zelf een aantal vormingen waaronder:
- ‘Ethische dilemma’s’ binnen de vorming introductiecursus ‘samen werken in de hulp- en
dienstverlening’ van de WEVO.
- ‘Omgaan met agressie’. Hoe ga je als hulp- of dienstverlener om met verbaal en fysiek agressief
gedrag van gedetineerden? Hoe kun je eventuele signalen op voorhand herkennen en detecteren?
Ook het experiment in Hasselt, ondersteuning en coaching van PBA’s (Penitentiair
Bewakingsassistenten) in het ontwikkelen van een bredere kijk en inzet voor het opzoeken van noden en
behoeften bij gedetineerden. (zie 1.3.3) blijft in 2016 verder lopen.

Evaluatie
Het ontwikkelen en geven van cursussen en vormingen heeft een meerwaarde op het gebied van draagvlak
creëren. Tevens reiken we met dit aanbod mensen tools aan voor een betere werking op de werkvloer.

Planning 2016
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In 2016 blijven we actief binnen de WEVO waar we opnieuw de cursus ‘omgaan met agressie ‘ en
‘ethische dilemma’s’ zullen verzorgen. In samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel zullen we in het
najaar voor de WEVO en meer specifiek voor de coördinatieteams van de gevangenissen een vorming
rond ‘participatie en inspraak van gedetineerden’ organiseren.
Verder staan we open voor alle vragen in verband met vormingen. We kunnen binnen onze
mogelijkheden een vorming op maat aanbieden voor partners van de Hulp- en dienstverlening en voor de
organisaties waarmee we samenwerken op het terrein. Deze vorming kunnen we bieden vanuit onze
expertise van het werken met gedetineerden en de context van de gevangenis.
1.2.9. De Rode Antraciet staat in voor de registratie van de culturele activiteiten in het gedetineerden
opvolg systeem (GOS)

Realisaties 2015
In 2015 registreerden we, waar mogelijk en op vraag, een registratie op activiteitenniveau. In realiteit
bleek echter dat het GOS (Gedetineerden Opvolgsysteem) minder en minder gebruikt werd als
registratiesysteem. Dit had vooral te maken met de tekortkomingen van het systeem en de ontwikkeling
van plaatselijke registratiesystemen.
Er was ook de mogelijkheid die vanuit FOD Justitie werd geboden aan de partners van de Vlaamse
Gemeenschap (departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) om mee in te stappen in het nieuwe
registratiesysteem van Justitie, SIDIS Suite.
Het onderzoek naar de werkbaarheid van een mogelijke koppeling van beide systemen maakte dat het
GOS op zich niet meer of minder werd gebruikt.

Evaluatie
Het onderzoek naar de mogelijkheden van SIDIS Suite/GOS en de tekortkomingen van het systeem
maakten dat in vele gevangenissen het GOS registratiesysteem zo goed als stil viel.
Een grote bezorgdheid blijft dat het invullen van een registratiesysteem niet de kerntaak van een
cultuurfunctionaris kan en mag worden. Het is juist de taak van de cultuurfunctionaris om verder te kijken
dan alleen maar het administratieve gedeelte.
De kerntaak van een cultuurfunctionaris bestaat erin om meerwaarde op het gebied van cultuur en al zijn
mogelijkheden te brengen, zorgen voor samenwerkingsverbanden, organiseren, innoveren, …
De beperkte aanwezigheid van de cultuurfunctionaris maakt dat een volledige registratie en opvolging in
het GOS gewoon niet mogelijk is binnen het bestaande tijdspakket, zelfs indien de taak exclusief
registratie en opvolging is.
Naast het ‘kunnen’ is er de vraag of dit ook wenselijk is naar veiligheid toe. Bij een beperkte aanwezigheid
van de cultuurfunctionaris en daarnaast de aanwezigheid/subsidiëring van een functie voor registratie (cf.
Decreet op de hulp- en dienstverlening), lijkt het de veiligheid tijdens de activiteiten niet ten goede te
komen om een slechts gedeeltelijk aanwezige functionaris willekeurig gedetineerden in een groep te laten
plaatsen.

Planning 2016
De cultuurfunctionarissen engageren zich in 2016 om de gemaakte afspraken binnen de
beheersovereenkomst uit te voeren.
Dit betekent dat de functionarissen het GOS op activiteitenniveau zullen invullen en steeds loyaal mee
naar oplossingen (binnen het coördinatieteam) zullen zoeken voor mogelijke problemen.
Verder zullen de gemaakte afspraken in alle gevangenissen op dezelfde manier ingevuld worden.
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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 2015


In 2015 bracht een cultuurmedewerker in het kader van de experimenten van cursuswerk, de
diverse activiteiten voor ouders en kinderen in de Vlaamse gevangenissen in kaart.
We brachten ook potentiële nieuwe externe aanbodverstrekkers en bestaande interessante
projecten in kaart. In samenwerking met het CAW zullen we deze organisaties in 2016 actief
aanspreken op hun mogelijke betekenis en meerwaarde voor de gevangenissen. Voorbeelden zijn
de creatieve workshops voor ouders en kinderen van VCOK (Vormingscentrum opvoeding en
Kinderopvang) en de muziekateliers van Musica.



We brachten met ons cursusaanbod ‘Vader/moeder zijn in de gevangenis’ de familiale
omgeving, het gezin, voortdurend ter sprake. Doorheen de open gesprekken, de concrete
verhalen, groeide het vertrouwen en werden sociale netwerken in kaart gebracht. Belangrijk was
daarbij de focus op alle tussenpersonen en diensten die een rol speelden in de soms complexe
situaties van gedetineerden. De jarenlange ervaring die onze cursusbegeleiders hebben, was hierbij
van cruciaal belang.



In het project Voorleesverhalen werd in 4 sessies met de papa’s gewerkt aan het maken en/of
voorlezen van een verhaal voor hun kinderen. Vaders in detentie zien hun kinderen zeer weinig of
in slechte omstandigheden. Met dit project kregen de vaders in detentie een kans om er te zijn
voor hun kind(eren). De papa’s lazen een verhaaltje voor dat werd opgenomen op CD of DVD.
Men had de keuze tussen een bestaand verhaal (sprookje, kinderboek) of een verzonnen verhaal.
In dit verhaal kon men een boodschap verwerken of bepaalde waarden en normen meegeven.
Doordat het werd opgenomen was het mogelijk voor de kinderen hun vader te zien en/of te
horen. Op deze manier willen we het kind het gevoel geven dat hun papa bij hen was.
De doelstellingen van dit project:
- vaders stimuleren om
creatief te zijn;
- stimuleren van fantasie;
- inleving in de wereld van
hun kind(eren);
- ontplooiing op het vlak
van taal- en
leesvaardigheid;
- versterking van de band
met het kind.
Om tot deze doelstellingen te
komen was het belangrijk om
vooraf duidelijk uitleg te geven.
Om hen te helpen bij het maken van een verhaal en het voorlezen stonden er enkele tips op
papier, dit bood hen een houvast. Er waren kaartjes ter beschikking met waarden en normen en
belangrijke opvattingen over opvoeden. Deze kaartjes maakten het gemakkelijker voor hen om
een boodschap in hun verhaal te steken. Er waren brainstormmomenten voorzien waarbij er
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ruimte was voor persoonlijke inbreng en uitwisseling van ervaringen en ideeën omdat deze vaak
inspirerend werken.
Dit project won de Princes Mathildeprijs 2013.

Evaluatie
Gevangenissen zoals bv. Antwerpen kiezen expliciet voor de cursus ‘Vader Zijn’. Naast meerdere
cursussen rond dit thema biedt deze specifieke gevangenis ook hulpverlening aan via het CKG (Centrum
voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning).
We merken dat dit gevoelige thema (kinderen, papa zijn) bij gedetineerden een zeer belangrijke reden is
om de toekomst op een positieve manier weer in handen te nemen
Enkele citaten uit een cursus vader zijn:
‘Mijn verwachtingen zijn ingelost: de info is doelgericht en ik heb nu een duidelijk inzicht in de gedachtegang van mijn kind
i.v.m. de gebeurtenissen’.
‘Nu heb ik een idee over de toekomst en de gebruikelijke faciliteiten naar contact met mijn kind. Ik weet dat ik niet alleen
ben in deze situatie en heb leerrijke info van het leven van anderen. Dat laatste is een pleidooi voor groepswerk’.
‘Bedankt voor de openlijke gesprekken, de aangename steun, het geloof een goede vader te zijn en de tijd die je aan ons
besteedde. Het was behulpzaam, leerrijk en aangenaam.’

Planning 2016
In 2016 zetten we in op het sensibiliseren van culturele en vormingsorganisaties rond het belang van
een cultureel aanbod voor ouders en kinderen binnen een gevangeniscontext. Bij de lokale gemeenten en
steden bekijken we of we initiatieven zoals buitenspeeldagen en bibliotheekactiviteiten voor kinderen
kunnen organiseren binnen de gevangeniscontext.
De Rode Antraciet zal tevens op zoek gaan naar vrijwilligers als spelbegeleiders voor het creatieve spel
‘mijn netwerk’ dat een groep studenten sociaal cultureel werk van de Sociaal Hogeschool Heverlee
ontwikkelde. In dit spel verkennen gedetineerden en bij uitbreiding ook hun partner/ouder/familie/…
hun eigen sociaal netwerk en ontdekken ze manieren om dit netwerk te onderhouden, te versterken en uit
te breiden op een positieve manier, maar vanuit detentie.
1.3.2. De Rode Antraciet werkt in dat kader samen met relevante actoren zoals het justitieel welzijnswerk.

Realisaties 2015
Voor de bezoekmomenten die werden georganiseerd na de cursus ‘Voorleesverhalen’ werd samengewerkt
met de organisatie ondersteuners van de verschillende plaatselijke diensten van JWW (Justitieel
Welzijnswerk). Ook bij de plaatselijke organisatie van de cursussen was de organisatie ondersteuner
telkens de centrale persoon.
Voor het culturele aanbod is de samenwerking tussen de cultuurfunctionarissen en de organisatie
ondersteuners vanuit JWW essentieel. Vaak situeert een cultureel aanbod vanuit de sociaal culturele
methodiek zich op een samenwerkingsgrens tussen cultuur en welzijn. Bij het in kaart brengen van de
bestaande initiatieven rond ouder-kind activiteiten was er steeds sprake van een samenwerking tussen
JWW en De Rode Antraciet. Bij de verdere verkenning van mogelijke nieuwe partners is het belangrijk om
JWW hierbij te betrekken en te informeren.

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 2015
De urennorm werd in afspraak verlaagd naar 750 cursusuren. We haalden die ruimschoots met de
realisatie van 861 cursusuren. De vrijgekomen tijd werd geïnvesteerd in een reeks wel overwogen
experimenten.
Experiment “Lokale verankering”:
 Het experiment in de gevangenis van Oudenaarde werd in maart 2015 stopgezet wegens
zwangerschap van de collega cursusbegeleider. Wat behielden het engagement om zo snel als
mogelijk met een vaste verankering daar te werken (die ook opstartte in september 2015). De
eerste vaste opvolging door de cultuurfunctionaris was de toeleiding en ondersteuning van het
Mixed Media Atelier in samenwerking met de kunstacademie van Oudenaarde;
 Het experiment van lokale verankering werd verdergezet in de gevangenis van Antwerpen met
een andere collega cursusbegeleider, die na een opstart in september ook in oktober van de
werkvloer werd verwijderd wegens zwangerschap. Ook deze korte experimenteertijd leverde wel
wat vruchten af en onmiddellijk startte ook daar een vaste cultuurfunctionaris met verankering
op.
Experiment “Ouder-kind relaties en sociaal netwerk”
 We brachten in kaart wat al bestaat in alle Vlaamse en Brusselse
gevangenissen van aanbod rond dit thema;
 In 2015 lijstten we ook diverse organisaties en initiatieven op in de
buitenwereld die potentieel een aanbod zouden kunnen brengen in de
gevangenissen en werkte het team een stappenplan uit voor de
benadering van deze initiatieven in 2016;
 Bij het inplannen van onze eigen cursussen “vader en moeder zijn in
gevangenissen” voor 2016, streefden we meteen ook naar maximale
mogelijkheden om potentiële nieuwe externe aanbodverstrekkers die
hieraan een eigen aanbod willen linken, te betrekken.
Experiment “Individueel detentietraject en vrij gaan”
 Experimenteren met nieuwe gastsprekers leverde al enkele interessante contacten op, zoals
getuigen via zelfhulpgroepen met ouders van drugsslachtoffers, bij de CGG centra (Turnhout en
Gent). Deze getuigenissen bleken een grote meerwaarde te hebben, om bij deelnemers
zelfreflectie, empathie en verantwoordelijkheid te stimuleren;
 We besteedden tijd aan studiewerk rond de thema’s desistance, individueel detentieplan Vlaamse
Gemeenschap en zoeken naar inspirerende buitenlandse voorbeelden. De investering loont zich
omdat zo gaandeweg expertise opgebouwd wordt om nieuwe wegen te verkennen. De Europese
training conference georganiseerd door EPEA en Justitie (Antwerpen 1-3 oktober 2015), bood
een ruim overzicht van good practices en innovatie op gebied van ‘Education’: participatie, ‘selfefficacy’ en ‘active citizenship’ zijn belangrijke richtpunten. Uit de conferentie kwamen ook
boeiende contacten voort o.a. met Ed Sandman (NL) die meewerkte aan PEETA (Personal
Effectiveness and Employability trough the Arts Project en SEPE- Supporting Employability and
Personal Effectiviness -certificaat), met opvolging en mogelijke verdere samenwerking;
 Het zoeken naar een lokaal startpunt in een gevangenis om een traject uit te bouwen met onder
andere een cultuur- en sportluik, bleek niet evident. We zochten en bespraken opportuniteiten in
de gevangenissen van Dendermonde, Leuven Centraal, Hoogstraten, Merksplas en Oudenaarde.
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Merksplas deelde haar vorming vanuit het CAW en de vroegere herstelconsulente rond ‘vrij gaan’
en ook het initiatief van de ‘ik kom pas vrij-gids’ uit de Gentse gevangenis werd gedeeld.
Experiment “behoeftedetectie door middel van participatie”
 Het experiment van behoeftedetectie door middel van participatie in de gevangenis van Hasselt
gaat uit van de vaststelling dat penitentiaire beambten een grote bron aan informatie hebben rond
noden en behoeften van gedetineerden omdat zij het dichtste bij de gedetineerden staan wat
betreft het dagelijkse leven in de gevangenis. Daarom werkten we een model uit samen met het
beleidsteam, de gevangenisdirectie en de penitentiaire assistenten (oversten van het bewakend
personeel) waarin de penitentiaire bewakingsassistenten aangesproken worden op hun rol als
‘eerst-aanwezige’ en bekrachtigend bevraagd worden door de penitentiaire assistenten rond noden
en behoeften van gedetineerden in de vorm van een overleg op regelmatige basis. In een tweede
fase wordt ook een parallel overleg opgezet met gedetineerden waarbij zij rechtstreeks rond hun
behoeften worden bevraagd. In een derde fase zal bekeken worden of we beide overleggen samen
kunnen voegen zodat er een overleg ontstaat tussen bewakingsassistenten en gedetineerden, met
aanwezigheid van een hulp- of dienstverlener;
 De opstart en uitrol van het experiment in de
gevangenis van Hasselt kende een lange voorbereiding en
vroeg om een voldoende traag opstartproces om draagvlak te
creëren bij het gevangenispersoneel in tijden van besparingen
en een directeurswissel. De collega werkte zich in het reilen en
zeilen van de gevangenis in en stelde een stappenplan en
overlegstructuur op met de lokale hulp- en dienstverleners, de
beleidscoördinator en justitiebeambten om het experiment uit
te rollen;
 Het experiment werd geïntegreerd in het lokale
actieplan 2016-2018 van de Vlaamse Gemeenschap;
 We verkenden ook andere participatieve initiatieven
van noden- en behoeftedetectie in andere Vlaamse
gevangenissen;
 Het experiment werd gelinkt aan de bredere
beleidsdoelstelling van De Rode Antraciet vzw binnen het
strategisch plan rond participatie.





Experiment “Stress en sociale vaardigheden”
We voorzagen in een toeleiding van CM aanbod in de Leuvense gevangenissen, bekendmaking en
sensibilisering van andere teams in Vlaanderen. Er is ook interesse vanuit vier andere regio’s;
We gaven coaching en ondersteuning van ‘losse’ vormingswerkers die zich spontaan aanmelden.
Verder ontwikkelden we een aanbod samen met deze partners en verkenden we ook verdere
mogelijkheden voor andere gevangenissen;
Vanuit onze eigen vorming rond stressreductie ontdekten we verder de kracht van TRE (Tension
Releasing Exercices) oefeningen voor gedetineerden. Deze kunnen aangeleerd worden in groep
en individueel op cel verdergezet worden. TRE is een groeiende branche in Vlaanderen. In 2015
ging al één externe trainer vrijwillig twee maal mee als co begeleider in een eigen cursus van De
Rode Antraciet vzw om samen met de eigen collega de kracht verder te ontdekken en hier foto’s
en citaten rond te verzamelen vanuit de deelnemers. We spreken graag in 2016 nieuw gevormde
trainers aan om hen te motiveren om deze technieken verder aan te leren in gevangenissen;

Voortgangsrapport 2015-2016
De Rode Antraciet vzw

pagina 36





We hadden een opstartgesprek met Touché vzw en gaven samen cursus in Oudenaarde, we
leidden Touché vzw toe naar het B-leave project in Ruiselede voor trajectmatig werk en voor
cursuswerk in de gevangenis van Gent. In 2016 werken we dit verder uit en starten we op. Ook
andere kandidaten meldden zich aan, ook met hen bekijken we verdere mogelijke stappen voor
2016;
Opstart kennismaking en afspraken met een freelance vormingswerker, ook werkzaam als
psychomotorisch therapeut in psychiatrie Sint-Hieronimus te Sint-Niklaas, van aanbod rond
impulscontrole in het arresthuis van Dendermonde in 2016.

Evaluatie
De twee experimenten met lokale verankering in Oudenaarde en Antwerpen waren kort en bondig, toch
leverden ze belangrijke inzichten op: door een fysieke aanwezigheid in de gevangenis en betrokkenheid op
het geheel van het aanbod voor en de behoeften van de gedetineerden, kan gerichter een vormingsaanbod
op maat worden uitgewerkt. Ook uit andere experimenten kwam deze conclusie naar voren. Dit versterkt
onze keuze voor verankering van alle medewerkers.
De inhoud van het experiment ‘desistance’ hertekenden we naar de creatie van een vormingsaanbod dat
kan aansluiten op de lokale context van de gevangenis en een samenwerking vormt tussen diverse lokale
partners die in groeps- en individueel aanbod voor gedetineerden voorzien. Het verloop van het
experiment wees namelijk uit dat het opbouwen van een draagvlak in de gevangenis voor een volwaardig
re-integratietraject het beste slaagkansen heeft vanuit een verankerde positie en niet vanuit een positie als
externe hulp- en dienstverlener. Het experiment in de gevangenis van Hasselt dankt eveneens haar succes
aan de grote fysieke aanwezigheid van de collega in de gevangenis van Hasselt waardoor deze erin slaagt
om het draagvlak onder gevangenispersoneel op korte termijn te vergroten en zo de weg vrij te maken
voor andere hulp- en dienstverleners.
Verder wezen de experimenten in lokale verankering ook uit dat een nauwere samenwerking met andere
hulp- en dienstverleners mogelijk wordt.
Het experiment “Ouder-kind relaties en sociaal netwerk” liep vertraging op door de zwangerschap van
een collega. Elke gevangenis zet, hoewel soms minimaal, in op de relatie tussen gedetineerde ouders en
hun kinderen via kinderbezoeken en extra activiteiten zoals Vaderdag of een buitenspeeldag van de
gemeente of stad. Voornamelijk de CAW’s en enkele beschermingscomités (vrijwilligersgroepen vanuit
justitie verbonden aan een gevangenis) zetten hier sterk op in. Aanvullend doen gevangenissen beroep op
De Rode Antraciet vzw voor een vormingsaanbod voor gedetineerde ouders waarin ouders actief kunnen
reflecteren op hun ouderrol, zoals de cursussen ‘vader zijn’, ‘ouderschap na detentie’ en de
‘voorleesverhalen’. In enkele gevangenissen staan ook samenwerkingen met opvoedingswinkels en centra
voor Kind en Gezin in de steigers voor opvoedingsondersteuning van gedetineerde ouders en hun
partners. Daarnaast wordt minimaal ingezet op het bredere sociale netwerk van gedetineerden onder de
vorm van een familiedag of de mogelijkheid tot familiaal bezoek. Deze behoefte, hoewel ze door
gedetineerden als zeer belangrijk wordt ervaren, komt veel minder aan bod.
Uit eerste gesprekken met opvoedingswinkels en eerdere samenwerkingen in cursussen met de centra voor
Kind en Gezin (vb. Zon en hei in de gevangenis van Antwerpen) en het VCOK (Ouders als onderzoekers
in de gevangenis van Gent in 2014), blijkt een grote interesse en bereidheid om mee na te denken over
nieuw aanbod voor gedetineerden.
Het bespreken van mogelijke aanknopingspunten en opportuniteiten in gevangenissen voor het
experiment “Individueel detentietraject en vrij gaan” bleek, zoals eerder vermeld, niet evident. Het is een
hoge eis: de lokale teams in gevangenissen dienen hierover zelf een doelstelling te formuleren. De inzet
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van gastsprekers en het betrekken van “significante anderen” (daders, slachtoffers, professionelen,
ervaringsdeskundigen) werpt sterke vruchten af. Hier willen we verder op inzetten.
Er bestaan diverse methoden voor de bevraging van behoeften van gedetineerden. Vaak wordt gewerkt
met een bevraging van de gedetineerden zelf. Vele initiatieven dienen zorgvuldig opgevolgd en
ondersteund te worden, willen ze blijven bestaan. Het is belangrijk dat hiervoor ook een draagvlak is bij
het gevangenispersoneel zodat gedetineerden ook gestimuleerd worden om hun mening en behoeften te
ventileren, hetzij individueel, hetzij in groep.
De grote kennis en ervaring van penitentiair personeel wordt soms informeel geconsulteerd op een
formeel overleg zoals een werkgroep cultuur, maar nergens structureel en systematisch. Het experiment in
Hasselt kan ons daarom veel vertellen over de mogelijkheden en hindernissen van de inzet van
gevangenispersoneel in de zoektocht naar noden en behoeften van gedetineerden. Bovendien blijkt nu al
een sterker draagvlak voor het hulp- en dienstverleningsaanbod te groeien dan voorheen bij het
gevangenispersoneel door meer persoonlijke contacten en informatieontsluiting tussen hulp- en
dienstverleners en gevangenispersoneel. De grote uitdaging bestaat er in om dit draagvlak te behouden
doorheen de tijd en om hieruit systematisch overleg te bewerkstelligen tussen penitentiair beambten en/of
gedetineerden rond noden en behoeften van gedetineerden.
De eerste experimenten met externe aanbodvertrekkers rond de thema’s stressreductie en mentale fitheid
met vrijwilligers van CM Leuven en enkele ‘losse’ freelancers bleken een succes. De interesse en het
engagement zijn groot, de nood aan goede ondersteuning ook. Dankzij deze experimenten leerden we ook
veel bij over de noden en behoeften van externe aanbodvertrekkers, de nood aan praktische omkadering
binnen de gevangenis en financiële mogelijkheden en moeilijkheden om een aanbod te kunnen realiseren.
Onze rol bestaat uit het goed informeren en duidelijke afspraken maken met externe organisaties en
individuen, hun aanbod afstemmen op de vragen van gevangenissen, de vormingswerkers goed briefen en
coachen in hun “eerste stappen” in de gevangenis en met de doelgroep en hen geleidelijk aan
verzelfstandigen, op vraag van hen de inhoud mee afstemmen met realistische voorbeelden op maat van
de doelgroep, het bekendmaken van het aanbod en werven van deelnemers, het evalueren en bijsturen van
het aanbod tussentijds en nadien, het motiveren van partners om hun ervaringen en de feedback van
deelnemers ook te delen en ter harte te nemen en het voorzien van een financiële hefboom voor het
aanbod aan de externe aanbodverstrekker. Deze rol krijgt stilaan vorm met voorbeelden van hoe het moet
en ook hoe het nog beter kan. De behoeften zijn zeer verschillend naar soort aanbod, gevangenis en
aanbodverstrekker. Op maat werken blijft de boodschap.
Er leeft een sterke vraag in vele gevangenissen naar een aangepast aanbod rond agressie en
stressbeheersing. Vandaag wordt deze vraag ingevuld door enerzijds de CGG’s en anderzijds in een
vormingsaanbod door De Rode Antraciet vzw. We willen dit vormingsluik continueren met externe
partners in samenwerking en overleg met de CAW’s en CGG’s en onze collega’s sport in de
gevangenissen. Deze problematiek vraagt een integrale aanpak en waar mogelijk ook een individuele
opvolging tijdens of nadien vanuit andere partners.
Naast deze experimenten werd op het team cursusaanbod ook nagedacht over enkele basisvragen die de
experimenten en de nieuwe koers oproepen, zoals: wat is onze eigen expertise? Hoe vullen we onze
nieuwe rol in opdat we nog steeds een meerwaarde kunnen betekenen voor de gevangenissen en externe
partners? Wat hebben externen precies nodig en hoe bieden we ze dat? Wat is ons ‘terrein’ en waar leggen
we de grenzen? Hoe doe je aan kwaliteitsbewaking? Hoe stimuleer je externen en hoe zorg je voor een
financieel haalbaar aanbod? Deze vragen overstijgen vaak de lokale concrete experimenten maar de
antwoorden op deze vragen worden tegelijk ook door de lokale experimenten gevoed. Enkele tussentijdse
conclusies hierbij tot nu toe:
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Wij zijn expert in doelgroep en context, externen zijn expert in de inhoud. Het gaat om een goede
balans creëren tussen de juiste inhoud te brengen op maat van het juiste publiek (met vaak
complexe achtergrond, anderstaligheid, …);
Zowel gevangenissen als externe partners zijn bezorgd over de financiering van het aanbod:
steunfondsen zijn beperkt en justitie zal nog verder besparen, subsidies van externe partners zijn
ook vaak niet alles dekkend. We zoeken naar een goede balans waarin De Rode Antraciet vzw
ook een deel van de kosten draagt en op die manier in samenwerking met justitie en de externe
partner een financiële hefboom creëert;
We zijn vragende partij voor duurzame engagementen, het inwerken van externen kost veel tijd
en inzet van eigen medewerkers en andere medewerkers in de gevangenis;
In de buitenwereld is veel inhoudelijke expertise aanwezig, maar deze vraagt toch ook om een
aanpassing naar de doelgroep en context. Zowel coaching van externe vormingswerkers als het
mee bekijken van inhoudelijke pakketten blijven een belangrijke rol voor ons;
Het is belangrijk om succesvolle en minder succesvolle samenwerkingen en experimenten goed te
documenteren als gebruiksaanwijzing voor de verdere vormgeving van onze rol als toeleider en
ondersteuner;
De Rode Antraciet vzw is gekend als een ‘sterk merk in persoonsgerichte vorming’ bij
gedetineerden, we willen externen ook mee laten surfen op deze drempelverlaging;
Externe inzet kan zeer divers zijn: van gesubsidieerde organisaties tot freelancers, vrijwilligers,
gastsprekers, vrije burgers tot studenten;
Thema’s waar aanbod rond mogelijk is en ook behoefte aan is, zijn legio. Hoe bakenen we onze
rol hierin af? Het betrekken van externen rond thema’s biedt ook kansen om andere partners
binnen de Vlaamse gemeenschap mee te responsabiliseren (bijvoorbeeld rond het thema
seksualiteit en het thema agressie) en individueel aanbod te koppelen aan groepsaanbod;
De diverse experimenten maar ook de ondertussen opgestarte werking van cultuurfunctionarissen
geven belangrijke feedback om bij te sturen.

Planning 2016
Experiment “Lokale verankering”
 Zowel in Oudenaarde als in Antwerpen zijn sinds 2015 verankerde cultuurfunctionarissen aan de
slag;
 Vanuit de andere experimenten brengen we de meerwaarde van een lokale verankering in 2016
nog verder in kaart.
Experiment “Ouder-kindrelaties en sociaal netwerk”
 We bouwen een piste uit waarin vrijwilligers van De Rode Antraciet vzw het spel ‘mijn sociaal
netwerk’, gecreëerd in 2014 door een projectgroep studenten sociaal cultureel werk, begeleiden in
de gevangenissen bij groepen gedetineerden;
 We stellen prioriteiten op in de netwerklijst en gaan samenwerkingsgesprekken aan met diverse
externe partners voor de uitbouw van een vormingsaanbod ouder-kind relaties en sociaal netwerk
voor gedetineerden;
 We betrekken zo maximaal mogelijk externe partners bij de organisatie en realisatie van het
geplande cursusaanbod van De Rode Antraciet vzw in 2016;
 We verbreden en optimaliseren het project voorleesverhalen om het bestaan ervan te
verduurzamen in de komende jaren;
Experiment “Individueel detentietraject en vrij gaan”
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De beleidscoördinator van Leuven Centraal ziet mogelijkheden om, parallel met het denkproces
actieplan 2016-2018, een experiment te laten doorgaan rond het meer betrekken van competenties
en krachten van gedetineerden (punt 4 strategische doelstellingen). Het beleidsteam zal in maart
(15/03) op basis van een nota, haar goedkeuring geven en feedback formuleren.
In Leuven Centraal voeren we verkennende gesprekken met de beleidscoördinator, collega’s
sport- en cultuurfunctionaris, trajectbegeleiders, vormingsagent en andere betrokkenen. De
nadruk ligt dus op cultuur (en sport), binnen het individueel detentietraject en de zoektocht naar
geschikte instrumenten om competenties te verwoorden en de gedetineerde te versterken om
nadien deze informatie te kunnen delen. Hiertoe zullen we enkele activiteiten concreet als
voorbeeld uitwerken. Ook zal De Rode Antraciet haar ondersteunende rol in vorming van
mensen en motivering tot een traject, verder uitwerken met betrekking tot dit thema.
In het najaar van 2016 schuiven we enkele conclusies naar voor, ook met het oog op toepassing in
andere gevangenissen;
We zetten maximaal in op mogelijkheden om nieuwe externe partners en gastsprekers te
betrekken binnen de geplande cursussen “Hoe kijk ik naar mijn straf” in 2016. We formuleren
tips en suggesties voor eigen collega’s cultuurfunctionarissen, partners binnen en buiten de
gevangenis en voor gastsprekers om een soortgelijk vormingsaanbod in de toekomst opnieuw te
organiseren;
Het aanbod ‘herstelgerichte films met nabespreking’ werd losgelaten in 2015 binnen het project
Slachtoffer in Beeld in detentie. Toch tonen vele gevangenissen interesse en ervaren we dat het
bespreekbaar maken van schuld en verantwoordelijkheid een belangrijke stap is en aanbod
daarrond erg schaars is. We gaan in 2016 op zoek naar manieren om dit aanbod alsnog te kunnen
blijven aanbieden met andere partners of vrijwilligers mits goede ondersteuning.

Experiment “Behoeftedetectie door middel van participatie”
 Het experiment in Hasselt rollen we verder uit: opstart bevraging van het penitentiaire
bewakingspersoneel, gedetineerden, opstart systematisch overleg en verduurzaming met
trekkersrol voor de penitentiaire assistenten;
 We lijsten de bevindingen met do’s en don’ts uit het experiment van Hasselt op en formuleren
een gebruiksadvies voor andere gevangenissen;
 We brengen ook andere methoden uit andere gevangenissen in kaart waarin voornamelijk de
participatie van gedetineerden voorop staat, met do’s en don’ts;
 We inventariseren concrete noden en behoeften aan cultuur- en sportaanbod van de
gedetineerden in Hasselt die bovenkomen uit het experiment.
Experiment “Stressreductie en sociale vaardigheden”
 We zetten de afspraken met CM verder: en onderzoeken de mogelijkheden van nieuwe
workshops voor Leuven. We onderzoeken ook een regioverbreding: Brugge, Hasselt, Antwerpen,
Gent;
 ELW - actieve workshop in functie van stressreductie: we spreken lokale collega's uit dat netwerk
verder aan, die in plaatselijke gevangenissen workshops kunnen geven;
 De geplande vormingen in samenwerking met Impuls vzw worden in 2016 gerealiseerd:
o “Omgaan met boosheid”: in het voorjaar 1 dag in Leuven Hulp, na evaluatie ook een
tweedaagse in het najaar;
o duo begeleiding 3 daagse in West - Vlaanderen “Rots en Water”.
 Stressreductie via “Tension Release Exercises”: we maken het succesvolle aanbod verder bekend
in het netwerk van Belgische trainers;
 We zetten verder breed in op het aantrekken van partners met een zinvol aanbod rond
stressreductie en bekijken mogelijke vormen van vormingsaanbod, ook met onze collega’s sport;
 We zetten in op een goede opstart en verdere uitbouw van de samenwerking met de
psychomotorisch therapeut van Sint Hieronimus in de gevangenis van Dendermonde;
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We werken een samenwerking uit met onder andere Touché vzw voor een vormingsaanbod rond
agressiebeheersing in enkele gevangenissen van Oost- en West-Vlaanderen en gaan ook op zoek
naar andere aanbodverstrekkers in andere provincies;
We engageren CGG en CAW mee in lokaal overleg in gevangenissen om een aanbod rond
stressreductie en agressiebeheersing uit te bouwen met een luik cultuur waar zinvol.

Algemene thema’s en vragen:
 We maken een draaiboek op met een beschrijving van succesvolle en minder succesvolle
samenwerkingen als leidraad voor de verdere vormgeving van onze rol en ons takenpakket als
cultuurfunctionaris;
 We verkennen mogelijkheden om met onze vrijwilligerswerking ook in te zetten op de nieuwe
manier van werken.
Aangeboden eigen cursussen in 2015:
Communicatieve en sociale vaardigheden
 Omgaan met lastige situaties: communicatie en conflicthantering. 4-daagse cursus;
 Agressietraining: je eigen gedrag onder de loep nemen en eraan werken! 5-daagse cursus;
 Stressbeheersing: vorming rond stressbeheersing waarin stress reducerende technieken worden
aangeleerd, 1-dag of 3-daagse cursus.
Herstelgericht werken, zelfreflectie en zingeving
 Leven op Cel en meer: hoe leef je in een gevangenis en wat helpt je om te ‘overleven’? 2 halve
dagen en 3 volle dagen;
 Hoe kijk ik naar mijn straf? Een gespreksgroep rond straf, gevolgen en kansen.4-daagse cursus.
Verbondenheid en relaties met familie en vrienden
 Vader of moeder zijn in de gevangenis: een cursus voor gedetineerde ouders. 2 halve dagen en drie
volle dagen;
 Ouderschap na detentie: gespreksgroep voor ouders op het einde van hun detentieperiode. 6
sessies;
 Relaties: geven en ontvangen in relaties en rond het eigen sociaal netwerk. 4-daagse cursus
 Voorleesverhalen

Cultuuraanbod per gevangenis
ANTWERPEN (+/- 650 gevangenen)

Cultuuraanbod 2015
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Wegens zwangerschap van de cultuurmedewerker was er geen aanwezigheid in de gevangenis van
Antwerpen in de periode van januari tot september 2015. In september startte de nieuwe
cultuurfunctionaris in de gevangenis van Antwerpen met een eerste verkenning en planning voor het
cultuuraanbod van 2016.
In november van 2015 waren er de eerste contacten met het Museum voor schone kunsten Antwerpen.
In 2016 zoeken we verder naar mogelijkheden om een samenwerking te creëren.
We zullen voor het vormingsaanbod rond agressie en stressbeheersing samenwerken met de CM
Antwerpen en VAGGA (Geestelijke Gezondheidszorg Antwerpen).
Voor de vormingen rond ouderschap in detentie zoeken we in 2016 verder naar externe partners
(experiment cursuswerk, zie 1.3.3).
De cursussen ‘vader en moeder zijn’ (2x) en ‘omgaan met lastige situaties en ‘stressreductie’ gingen wel
gewoon door. Het aanbod van SLAM poetry was wel ingepland maar kon niet doorgaan wegens het
verbod op het gebruik van de theaterzaal.
Het aanbod blijft minimaal wegens het beperkt aantal bruikbare lokalen en de syndicale afspraken rond
het cultuur- en sportaanbod tussen de Directie en de vakbonden.
In 2016 starten we met het aanbod ‘Samen Lezen’ op de vrouwenafdeling met een mogelijke uitbreiding
naar de mannenafdeling. Samen met Taalpunt en Vormingplus bekijken hoe we het talige aspect hierin
kunnen betrekken.
We ondersteunen Radio Begijnenstraat. We helpen hen in hun zoektocht naar middelen en partners en
proberen aansluiting te vinden bij een breder project rond gevangenismedia.
Toeleiding UM4P – theaterworkshops; omgaan met frustraties en conflicten.
Verder verkennen we de mogelijkheden binnen de gegeven beperkingen vb. filmaanbod vanuit de
bibliotheek, mogelijkheid om een quiz te organiseren, …
BEVEREN (+/- 320 gevangenen)

Cultuuraanbod 2015












‘Cell’s kitchen’: in samenwerking met KVLV Melsele werden in 2015 maandelijkse kooklessen
aangeboden. Doel is niet enkel samen koken, maar ook samen tafelen.
‘Filosofisch café’: in samenwerking met Vormingplus Waas en Dender ging er maandelijks een
praatcafé door binnen de muren.
‘Prison Art’: het beeldende kunstatelier werd in de zomer van 2015 begeleid door Wisper vzw. Na
afloop werd de terugkomst van de vaste begeleiderster wegens ziekte uitgesteld en slaagden we er
daardoor niet meer in het atelier in het najaar weer op te starten.
Burgerkabinet: In samenwerking met Levuur en CJSM en onder begeleiding van een vrijwilliger
van De Rode Antraciet vzw, organiseerde de cultuurfunctionaris een burgerkabinet waarop de
gedetineerden hun mening konden geven over het cultuuraanbod binnen en buiten de muren. .
Beveren nam voor de eerste maal deel aan het gevangenis overstijgend project ‘Buiten Beeld’ in
samenwerking met MOOOV vzw.
‘Babbelonië’ over de muren heen is een samenwerking tussen CAW Oost-Vlaanderen,
Vormingplus Waas en Dender en De Rode Antraciet. Het aanbod ‘Babbelonië’ was dit jaar voor
de eerste maal in Beveren.
In augustus organiseerde de cultuurfunctionaris samen met de organisatie ondersteuner en de
gemeente Beveren de eerste editie van de Beverse Feesten binnen de muren.
‘SLAM poetry’: in augustus organiseerde de cultuurfunctionaris een lessenreeks ‘SLAM poetry’
naar aanleiding van de Beverse Feesten in samenwerking met Urban Woorden vzw. De
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deelnemers schreven zich in en namen deel met hun teksten aan de schrijfwedstrijd ‘Lyrics’,
georganiseerd door Creatief Schrijven vzw:
Opstart van de redactie van het gevangeniskrantje.
Uitgave van het eerste nummer van het gevangeniskrantje op de eindejaarsmarkt.
Eindejaarsactiviteitenmarkt voor alle gedetineerden waarop het aanbod voor het voorjaar van
2016 werd voorgesteld aan infokraampjes. Gedetineerden konden kennis maken met de lesgevers
en meer informatie krijgen over het aanbod.
De verspreiding van de gedichtenkaartjes van De Rode Antraciet vzw via de bibliotheek.
We organiseerden de cursus 'voorleesverhalen’ twee keer.
In januari 2015 organiseerden we ‘Slachtoffer in beeld’ voor een beperkte groep van seksuele
delinquenten.

In 2016 zullen we het beeldende kunst atelier Prison Art weer opstarten.
We zullen de gevangenisdirectie steunen bij het organiseren van muziekoptredens.
Er komt een 'herstelgericht kunstproject' met ondersteuning van de kunstkringen De Lukasgezellen en De
Meiboom.
De cultuurfunctionaris werkt een multicultureel aanbod uit in samenwerking met Vormingplus Waas en
Dender.
Er komt een tweede editie van de ‘Beverse Feesten’ waaraan we onze medewerking verlenen.
De werkgroep cultuur overweegt de organisatie van een eigen editie van ‘Café Prison’ naar analogie van de
gevangenissen van Dendermonde en Oudenaarde. Deze zou plaatsvinden in 2017.
‘Babbelonië’ zal terug worden georganiseerd.
We plannen twee cursussen ‘Voorleesverhalen’ (één in het voorjaar, één in het najaar) en een cursus ‘vader
zijn’. Er komt ook weer een cursus ‘Slachtoffer in Beeld’.
BRUGGE (+/- 800 gevangenen)

Cultuuraanbod 2015







Creatief atelier, 2u30 per week voor het hele schooljaar.
Bib XL, 2 uur per week, 4x per jaar.
Symfonisch orkest, éénmalige activiteit.
Spelen rond frustraties en conflicten, 2u30 per week gedurende 9 weken.
Buitenbeeld filmfestival, 2u30 per film (elke afdeling individueel), 5 films in totaal.
Muziekoptredens, 2u per optreden, 3 keer per weekend (voor elke afdeling individueel), 4 keer per
jaar.
 Boekenbeurs gevangenisbibliotheek.
 Lezing Annelies Verbeke.
 Gitaarlessen, 1u per week, één afdeling krijgt 6 sessies, iedere afdeling om de beurt.
 Filmvoorstelling, 2u per film, 3 keer per weekend (voor elke afdeling individueel), om de twee
maand.
 Orkest aan zet, Brugs symfonisch orkest, éénmalig.
 Improviseren en spelen rond ‘frustraties’ i.s.m. UM4P.
 Filmfestival Buiten Beeld Brugge,/ 5 avonden.
Het jaar 2016 wordt in Brugge gekenmerkt door nieuwe initiatieven en mooie projecten.
De samenwerking met Klein Verhaal en Vrijstaat De Werf wordt terug opgenomen in een mooi
muzikaal project dat in 2016 begint en doorloopt tot in 2017.
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Een nieuwe samenwerking met de VZW WanderArt schept hoge verwachtingen en groeit hopelijk uit tot
een tentoonstelling in 2017.
Wat ook in de steigers staat is een radioproject, gekoppeld aan het infokanaal. Een eindproduct door
gedetineerden voor gedetineerden is wat we willen bereiken.
Er werd voor dit jaar ook afgestapt van een vast creatief atelier.
De gedetineerden in korte en diverse workshops (bijvoorbeeld een graffiti workshop) laten streven naar
een eindproduct (en dit ook afwerken) is de bedoeling van die ommezwaai.
We starten ook met ‘Samen lezen’.
BRUSSEL: Sint-Gillis/Vorst/Berkendael (samen +/- 1.610 gevangenen)

Cultuuraanbod in 2015


Dit jaar werd er in Sint Gillis het project Supervlieg/Supermouche mee opgevolgd. Dit was een
kinderfestival in het park van Vorst. Vaders binnen de muren, konden hun luisterverhaal
schrijven en inspreken voor hun kind(eren). Deze verhalen kregen een plaats op het festival waar
alle kinderen er naar konden luisteren. De stand op het festival werd mee vorm gegeven door de
gedetineerden. De samenwerking met de gevangenisbibliotheek en Wiels maakten het project
mogelijk.
Opmerking: Er was dit jaar niet veel mogelijk in de in de gevangenis van Sint-Gillis. Sinds juni 2015 tot op
heden ligt alle aanbod (over de domeinen heen) stil vanwege syndicale druk op de Gevangenisdirectie.
We bekijken in 2016 de situatie en beslissen als er terug een groen licht wordt gegeven voor activiteiten.
DENDERMONDE (+/- 230 gevangenen)

Cultuuraanbod 2015











Op 22 januari 2015 opende in de bibliotheek van Dendermonde de tentoonstelling ‘Papier wint
van steen’. Gedurende deze tentoonstelling toonden we het beeldend en literair werk dat tijdens
het Europese Parol!-project in Dendermonde werd gerealiseerd door gedetineerden en
kunstenaars.
Op 13 april 2015 was er een optreden van de Marokkaanse stand-up comedian Youssef El
Mousaoui. Youssef werkte zich in de kijker als eerste Marokkaanse stand-up comedian.
In mei en juni 2015 organiseerden we een eerste reeks van ‘Komen Lezen’. Met een kleine
leesclub lazen we verhalen uit de bloemlezing van het Lezerscollectief. Als afsluiter van deze reeks
kwam Annelies Verbeke op 10 juni 2015 naar de gevangenis. Zij las voor uit haar laatste roman
‘Dertig dagen’ en uit de verhalenbundel ‘Veronderstellingen’. Nadien plaatste Annelies een mooi
stukje op haar Facebook-pagina: “Zelden voelde ik me zo begrepen en gerespecteerd als in de
bak. Ik denk dat de les die ik daaruit moet trekken niet is dat ik er zelf zo snel mogelijk langere tijd
moet verpozen, maar dat dit is wat literatuur kan betekenen, hoe er (door die minderheid,
akkoord) naar gehongerd wordt als men ervan verstoken is.”
Op 24 augustus 2015 organiseerde De Rode Antraciet het aanbod ‘Een geslaagde terugkeer in de
samenleving’. Voor negen gedetineerden vertelde de spreker (een ervaringsdeskundige) over zijn
verhaal van detentie, het verwerken van dat gegeven en zijn strijd om zich voor te bereiden op
een terugkeer naar de samenleving.
In november en december 2015 vond de tweede ‘Komen lezen’-reeks plaats. De schrijfster die
deze keer de spits af beet was Geertrui Daem. Ze las het verhaal ‘Duiverke’ voor. Daarnaast
vertelde zij over haar ambitie om te gaan schilderen en met dat beeldend werk tentoonstellingen
te organiseren.
De cursus ‘Agressietraining’ werd afgelast wegens te weinig deelnemers.
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Ook in Dendermonde zal het Toneelhuis in 2016 de voorstelling 'Wachten' komen brengen, en daarna de
crea-workshops organiseren.
Het aanbod 'Komen lezen' voorzien we twee maal. In het voorjaar komt de auteur Kris Van Steenberge,
auteur van 'Woesten', de spits afbijten. In het najaar wordt het Griet Op De Beeck.
We organiseren voor het eerst 'Café Prison' in februari en maart 2016. Binnen dit project is er eerst de
lezing van Walter Van Steenbrugge gevolgd door een tweede activiteit die het perspectief van de
slachtoffers schetst om ten slotte een ontmoeting tussen burgers en gedetineerden in de gevangenis te
organiseren.
We zochten contact met de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst. Met Herman Verberckmoes zijn
plannen gemaakt voor een creatieve workshop, waarbij gedetineerden een brief naar zichzelf schrijven.
We voorzien ook nog een vorming 'Agressietraining' in Dendermonde.
Ook ‘Samen lezen’ staat gepland voor 2016.
GENT (+/- 430 gevangenen)

Cultuuraanbod 2015









Het Atelier tekenen – schilderen was een nieuw wekelijks aanbod via een vrijwilliger.
Workshop ‘SLAM’ in samenwerking met ‘Urban Woorden’. Acht sessies.
Gespreksgroep performanceproject Peter Aers.
In het kader van een ruimer artistiek project kwamen gedetineerden en externen tijdens twee
sessies samen rond een tekst over ‘macht’.
Artistiek project ‘Borderline Books’. De opstart van het project ‘tekenen in kunstboeken’ en de
samenwerking met het SMAK Gent start. Een inleidende sessie werd reeds gegeven in december.
De gespreksgroep ‘Babbelonië’ begeleid door vrijwilligster Linda Bohy kwam zes maal samen.
Het ‘Burgerkabinet’ waarop de gedetineerden hun mening konden geven over het cultuuraanbod
binnen en buiten de muren kwam verschillende keren samen.
Het cultuuraanbod vulden we aan met de vormingen ‘relaties’, ‘agressietraining’, ‘hoe kijk ik naar
mijn straf’ en ‘voorleesverhalen’.

In samenwerking met vzw ‘Touché’ organiseren we in 2016 een cursus ‘Creatief omgaan met agressie’.
In het najaar organiseren we een cursus’ Slachtoffer In Beeld’.
In de ’week van de opvoeding’ ( 16 mei – 24 mei) organiseren we de vorming ‘Voorleesverhalen’.
Het project ‘Borderlines Books’ loopt volop in 2016. Er worden diverse workshops georganiseerd waarbij
gedetineerden en externe kunststudenten samen werken in een 25-tal kunstboeken. Eind 2016 ronden we
het traject af in de vorm van een publicatie en een expo.
Er start een nieuw traject op met het productiehuis ‘Wat Na De Zondvloed’. Gedetineerden worden
uitgenodigd om een verhaal te vertellen. Een aantal van deze verhalen zullen ook gepubliceerd worden als
podcast en er wordt een relaas-avond georganiseerd.
Samen met Vorming Plus Gent wordt een leesgroep ingericht. We streven ernaar om ook externe
deelnemers te laten aansluiten.
We starten met ‘Samen lezen’.
Begin 2016 wordt het project’ Lichtkracht’ opgestart. Dit in samenwerking met de vzw ‘Doedeskaden’. Zij
zetten een artistiek traject op met geïnterneerden, waarbij zij zelf muziekinstrumenten en lichtobjecten
maken. De piste wordt verkend om met de sociaal-artistieke organisatie ‘De Vieze gasten’ samen te
werken.
Er is vraag vanuit de gedetineerden naar een muzikaal aanbod dus deze piste wordt samen met hen
bekeken.
In 2016 nemen we opnieuw contact op met de vzw Kortfilm om een kortfilmavond in de gevangenis
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Gent te organiseren.
HASSELT (+/- 560 gevangenen)

Cultuuraanbod 2015










Het PLAY-festival in Hasselt in samenwerking met de Muziekodroom. Deze formule loopt
ondertussen al 9 jaar met groot succes in de gevangenis van Hasselt.
Een week lang werden de gedetineerden ondergedompeld in creatieve workshops waar ze zelf via
muziek en expressie hun eigen vaardigheden konden uitdagen.
Percussie op afvalmaterialen, een workshop DJ, beatbox of Hip Hop, Graffiti, Mondharmonica,
... Met een breed scala aan workshops bereikten en engageerden we zoveel mogelijk
gedetineerden. Het PLAY-festival werd afgesloten met optredens van muziekbands die dezelfde
dag ook het podium van de Muziekodroom in Hasselt onveilig maakten. Een uniek evenement
binnen de gevangenismuren!
Het beeldende kunstproject 'Koppen' van Frieda Bollen gaf aan een grote groep van
gedetineerden de mogelijkheid om aan de slag te gaan met 'koppen'. De gedetineerden konden
zelf kiezen hoe zij de koppen bewerkten tot een uniek, eigen kunstwerk. De creatieve resultaten
zullen uiteindelijk worden tentoongesteld binnen en buiten de gevangenismuren.
Wekelijks werden er gitaarlessen georganiseerd.
Dit jaar ging opnieuw het MOOOV-filmfestival 'Buitenbeeld' door in de gevangenis van Hasselt.
Vijf weken na elkaar konden de gedetineerden genieten van een ruim aanbod van films. Nadien
was er steeds tijd voorzien voor een nabespreking.
Experiment behoeftedetectie door middel van participatie (zie experimenten 1.3.3).
Het cultuuraanbod werd aangevuld met de cursus stress. De voorleesverhalen werden wel
aangevraagd maar uiteindelijk niet ingepland wegens een te drukke agenda in de gevangenis.
(andere activiteiten kregen de voorkeur).

In 2016 staan volgende culturele activiteiten op de planning: Buiten Beeld onder begeleiding van een
vrijwilliger van De Rode Antraciet, een afsluitmoment voor de gedetineerden en de tentoonstelling in
stad Hasselt van het project Koppen waarin gedetineerden in 2015 muziek en beeldende kunst
creëerden, de voorleesverhalen onder begeleiding van een vrijwilliger van De Rode Antraciet, een
vorming ‘omgaan met lastige situaties’ en een nieuwe editie van het Play festival. (Wegens langdurige
afwezigheid van de cultuurfunctionaris maken we pas in het voorjaar de verdere planning voor 2016).
HOOGSTRATEN (+/- 175 gevangenen)

Cultuuraanbod 2015










We organiseerden een Teambuildinsdag voor de Kerngroep. Een samenwerking tussen de
sportwerking en de cultuurwerking van De Rode Antraciet. Het idee leeft om dit in de
toekomst samen met het personeel van FOD Justitie te organiseren.
De herinrichting van het lokaal voor de kerngroep. Het lokaal voor de gedetineerden werd
geschilderd en heringericht, een groepsbindende activiteit.
Comedy met B. Gabriels.
‘deFilharmonie’, een aangepast klassiek concert met filmmuziek.
Crea met Andrea, wekelijks drie uur per week creatieve workshops. We organiseerden dit
aanbod op vraag van de Psycho Sociale Dienst van de FOD Justitie.
Comedy met Jens Dendoncker.
‘Buiten beeld’ filmfestival.
‘Cell’s Kitchen’ - Afronding en afwikkeling culinaire workshops.
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We verdeelden de placemats die tijdens het project ‘Cell’s Kitchen’ werden gemaakt bij de
verenigingen in Hoogstraten. Het project kreeg aandacht in het infozine van de stad en een
standje bij dienst toerisme van de stad Hoogstraten (waar men uitleg over het project gaf in
de vorm van een flyer).
We vulden het cultuuraanbod aan met twee vormingen, ‘Omgaan met lastige situaties’ en
‘Voorleesverhalen’.

In 2016 bekijken we hoe we het filmfestival ‘Buiten Beeld’ in samenwerking met MOOOV nog een extra
dimensie kunnen geven. De editie van 2015 was één van de beste ooit.
We proberen de muziekmomenten, waar gedetineerden vrij kunnen repeteren terug te organiseren. Ze
staan momenteel on hold. We zullen enkele initiatieven organiseren om muziek als thema weer nieuw
leven in te blazen vb. lokale fanfare die op de wandeling komt, muziek op de wandeling, …
.
Het crea aanbod loopt goed - Andrea (vrijwilliger) zal wel even afwezig zijn – de groep die nu komt willen
we zeker blijven betrekken tijdens deze periode door alternatief aanbod te voorzien.
We starten met een krantje voor en door gedetineerden.
Verder staat er een lezing van Jan De Cock op het programma en verkennen we de samenwerking met de
KVLV bij de opstart van de nieuwe vrouwenafdeling.
IEPER (+/- 70 gevangenen tijdens verbouwingen)
Cultuuraanbod 2015
 Lekker lezen, 2u. per week, voor een termijn van 5 weken.
 Creatief atelier, 1u30 per week, het hele schooljaar door.
 Voorleesverhalen, 2u. per week, gedurende 5 weken.
 Verfilmde boeken, om de 6 weken, 2u. per week.
 Creatief atelier, wekelijks 2u.
 Workshop schilderen op doek, 3 sessies van ieder 3u.
 Leesgroep Lekker Lezen, 5 sessies.
Door de verbouwingswerken in de gevangenis Ieper is een kwalitatief cultureel aanbod niet evident. Er
zijn weinig geschikte lokalen. Het blijft dus experimenteren wat betreft locaties. Zo worden onder andere
de werkplaats en bibliotheek gebruikt voor een cultureel aanbod.
In januari 2016 gaat de nieuwbouw van de gevangenis in Ieper officieel open. Omdat de gevangenis ook te
maken heeft met besparingsmaatregelen kunnen niet alle nieuwe posten, zoals het toezicht op de gang met
de lokalen van de Vlaamse Gemeenschap, ingevuld worden. Daardoor is er gekozen om in 2016 voorrang
te geven aan het goed ingewerkt geraken van de nieuwe routines en het reeds bestaande aanbod. Toch
proberen we in het bestaande aanbod wat vernieuwing aan te brengen. We willen met de Bib XL
activiteiten (nieuwe initiatieven) de bibliotheek eens op een andere manier in de spotlight zetten. Ook gaan
we de nieuwe bezoekzaal, die er qua ruimte sterk op vooruit is gegaan, ten volle benutten en de kans
grijpen om de ideeën die al een tijdje bleven liggen door plaatsgebrek, tot uitvoer te brengen.
Ook ‘Samen lezen’ staat gepland.

LEUVEN HULP/LEUVEN CENTRAAL (samen +/- 550 gevangenen)

Cultuuraanbod 2015
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Kaffee Detinée bracht dertig bewoners uit het Leuvense en gedetineerden uit de twee Leuvense
gevangenissen samen om met elkaar te dialogeren. Twee voorbereidende sessies en één
gespreksgroep van twee uur.
Hoorspel: vier dagdelen+ individuele opnames.
Buitenbeeld 2015: vijf filmvoorstellingen.
Circusproject 2015.
Drie workshops capoeira gespreid over één week + oefenmoment en toonmoment.
Vier workshops ‘Poetry Slam’ + toonmoment.
M-idzomer was een multidisciplinair festival waarbij alle gedetineerden de kans kregen om deel te
nemen aan workshops rond woord, theater, muziek, dans, … en te genieten van optredens in
deze disciplines. M-idzomer was meer dan enkel een cultuuraanbod in de zomer.
We organiseerden twee keer per week een ‘Crea-atelier’.
Gitaarles, twee keer per week.
Patipati-koor: éénmalig optreden.
Beste boek Leuven Hulp: alle bibliotheekgebruikers konden deelnemen.
Het cultuuraanbod werd aangevuld met de vorming ‘stress’, ‘agressietraining’, ‘omgaan met lastige
situaties’ en de vorming ‘fit in je hoofd’ van CM Leuven.

Ook in 2016 gaan de gitaarlessen en het Crea atelier gewoon door. We verkennen een nieuwe ronde voor
Kaffee Detinée en Buiten Beeld en hopen ook dit jaar mee te mogen genieten van M-idzomer. Verder
zullen er ook in 2016 verschillende vormingen doorgaan en bekijken we eventuele opportuniteiten.
We starten in beide gevangenissen met ‘Samen lezen’.
MECHELEN (+/- 125 gevangenen)

Cultuuraanbod 2015










Op 25 januari 2015 organiseerden we in de gevangenis van Mechelen een voorstelling van de
film ‘Niet zijn thuis’ van Pita Saïd, schuilnaam voor Saïd Aghassaiy, een Mechelaar. De film is
een eerbetoon aan de Marokkaanse gastarbeiders die 50 jaar geleden naar België en naar
Mechelen kwamen.
Op 20 maart 2015 zou er een gedeeltelijke zonsverduistering plaatsvinden, zo vernamen we
uit de media. Op de Werkgroep Cultuur van de Mechelse gevangenis beslisten we om hierop
in te spelen. We maakten een uitnodiging om dit ‘kosmisch spektakel’ samen met de
gedetineerden te kunnen beleven. Met een klein groepje gedetineerden volgden we het
spektakel aan de hemel.
Ook in Mechelen werd een ‘samen lezen-groep’ georganiseerd vanuit de
gevangenisbibliotheek. Ilse Van Rolpaey begeleidde een zestal samenkomsten.
De Rode Antraciet ging aan de slag met UM4P (= You Move For Peace) voor het aanbod
‘Spelen en improviseren rond frustraties en conflicten’.
Op 25 november 2015 vond het aanbod ‘Een geslaagde terugkeer naar de samenleving’
plaats. Een ex-gedetineerde bracht een ervaringsverhaal waarin de worsteling om de detentie
te aanvaarden een plaats krijgt. Ook zijn inspanningen om zich voor te bereiden op een
terugkeer naar de samenleving, met uiteraard ook het verhaal van hoe dit is verlopen.
Aanvulling van het cultuuraanbod met de vormingen ‘Voorleesverhalen’ en ‘Relaties’.

In Mechelen zullen we in 2016 het Toneelhuis met haar voorstelling ‘Wachten’ naar de gevangenis
brengen en in het verlengde van de voorstelling door het Toneelhuis een viertal crea-workshops, ‘tekenen
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met houtskool’ opzetten.
In 2016 realiseren we ook een 'Gevangeniskrantje' dat om de twee maanden uitkomt. Dit doen we samen
met een kleine redactie van gedetineerden.
Rondom Prison zal in het najaar van 2016 twee maal plaats vinden; deze afleveringen van 'Rondom
Prison' worden uitgewerkt in samenwerking met Op-Recht-Mechelen, een initiatief dat herinnert aan het
feit dat 500 jaar geleden de 'Grote Raad' werd geïnstalleerd in Mechelen.
We voorzien ook een lezing van ‘Hotel Pardon’ van Jan De Cock en werken samen met het
Cultuurcentrum Nona en hun project 'Gevangen dromen'. Hierbij wordt muziek gemaakt op de
'droomverhalen' van gedetineerden.
Ook “Samen lezen’ is gepland.
MERKSPLAS (+/- 650 gevangenen)

Cultuuraanbod 2015





‘Buiten beeld’ filmfestival.
‘Muziek @10 000 stappen’. Muziek op de wandeling tijdens de activiteit ’10 000 stappen’. Een
samenwerking tussen de sport- en de cultuurfunctionaris van De Rode Antraciet.
De vorming ‘Muziek en ik’ voor de geïnterneerde bevolking.
De vormingen ‘Relaties’, ‘Agressietraining’ en ‘Hoe kijk ik naar mijn straf’..

In 2016 behouden we het filmfestival ‘Buiten Beeld’ We verkennen de organisatie van een cultureel
aanbod op de geïnterneerdenafdeling en proberen een uitbreiding van het algemeen cultureel aanbod te
bewerkstelligen.
OUDENAARDE (+/- 170 gevangenen)

Cultuuraanbod 2015





We organiseerden wekelijks het atelier ‘Mixed Media’ in samenwerking met de Stedelijke
Academie voor Beeldende Kunst in Oudenaarde.
Voor de tweede keer organiseerde De Rode Antraciet ’Cafe Prison’ in de gevangenis van
Oudenaarde. Het opzet was om de burgers van Oudenaarde te betrekken bij de gevangenis in
hun stad. Cafe Prison 2015 bestond uit vier activiteiten:
20/9: Een stadswandeling doorheen Oudenaarde met oog voor de geschiedenis van
rechtspraak en strafrecht in Oudenaarde en omstreken.
1/10: Een toelichting door strafpleiter Walter Van Steenbrugge over de problemen bij Justitie
en in het gevangeniswezen.
13/10: Een avond over het perspectief van het slachtoffer: een getuigenis van een slachtoffer,
toelichting bij de werking van het Justitiehuis en van Suggnomè, een vzw die een
bemiddelingsaanbod tussen slachtoffers en meerderjarige daders van misdrijven aanbiedt.
29/10: Een ontmoeting tussen ‘binnen en buiten’: een echt gesprek tussen burgers en
gevangenen.
Aanvulling van het cultuuraanbod met de vorming ‘Agressietraining’, in samenwerking met
Touché vzw.

We zullen de samenwerking met Vorming Plus Vlaamse Ardennen verder uitbouwen. In het voorjaar van
2016 plannen we een overleg om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.
In het najaar verkennen we de piste om een traject op te zetten rond hiphop muziek. Vanuit een vorig
project was er een sterke vraag om te werken rond rap/beatbox.
De cursus Voorleesverhalen zal voor de eerste keer plaatsvinden. De gevangenisbibliotheek zal hierin een
actieve rol opnemen: beschikbaar stellen van boeken, toeleiden van deelnemers, …
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Samen met de Academie Oudenaarde organiseren we wekelijks een creatief atelier.
In het najaar organiseren we de cursus ‘Hoe kijk ik naar mijn straf’.
Samen met JWW Oudenaarde stellen we een groep gedetineerden samen, om samen met ons na te denken
over het cultureel aanbod binnen de gevangenis Oudenaarde. Vanuit deze groep worden ideeën verder
uitgewerkt.
RUISELEDE (+/- 60 gevangenen)

Cultuuraanbod 2015






Voorbereiding ‘PLC for life quiz’.
Het ‘Creatief atelier’ vond acht keer plaats.
‘Parlée Détinee’, twee sessies.
Ondersteuning van het A-team.
Er werden twee vormingen ‘Agressietraining’ binnen het project B-Leave georganiseerd.

Binnen het B-Leave project zullen we in 2016 nieuwe ‘Agressietrainingen’ en ‘Slachtoffer in Beeld’
organiseren.
Samen met Vorming Plus en de Bibliotheek van Aalter zullen we het concept ‘Parlée Détinee’ verder
uitwerken. Twee maal per jaar nodigen we een gastspreker uit om in gesprek te gaan met het publiek over
relevant maatschappelijke thema’s. Het publiek bestaat uit gedetineerden en externe deelnemers.
De werking van het Activiteitenteam of A-team verfijnen we verder.
Het vernieuwde creatief atelier geven we een plaats binnen het structureel aanbod en we voorzien een
extra artistiek project.
Ten slotte gaan we actief op zoek naar nieuwe partners die het culturele aanbod structureel kunnen
versterken.
TURNHOUT (+/- 280 gevangenen)

Cultuuraanbod 2015













Op 30 november en 14 december organiseerde De Rode Antraciet in Turnhout een aanbod
met Willy Wuyts over ‘Stress’ en de mogelijkheid om via lichaamsbeweging en bioenergetische oefeningen tot ontspanning te komen.
‘Buiten beeld’ filmfestival.
In/Out expressie workshop. IN/OUT is een multidisciplinair kunstenproject waarin zowel
professionele als kunstenaars in opleiding en amateurs via kunst in communicatie gaan met
gevangenen.
We organiseerden één keer de vorming ‘Voorleesverhalen’.
Culinaire workshop ‘Mocktails’. Een vervolg op de culinaire workshops in de gevangenissen.
In Turnhout werd gekozen om het aanbod zowel aan geïnterneerden als gedetineerden aan te
bieden.
Samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel rond de rol van voeding in een
gevangeniscontext. An Sofie Vanhouche, Master in de criminologie en als onderzoeker
verbonden aan de Vakgroep Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel voerde haar
doctoraatsstudie rond dit thema.
We organiseerden twee keer ‘Muziek op de wandeling’.
Het cultuuraanbod werd aangevuld met de vorming ‘Vader zijn in de gevangenis’.

Zoals steeds participeert de gevangenis van Turnhout in 2016 aan het filmfestival ‘Buiten Beeld’.
Een groot project in het voorjaar is ‘IN/OUT’ met Dirk Proost, een duizendkunstenaar die met
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gedetineerden op verschillende wijzen kunstzinnig actief is.
Ook de cursussen 'Vader zijn' en 'Agressie-training' zijn terug van de partij.
Jan De Cock zal zijn boek ‘Hotel Pardon’ komen presenteren. Deze activiteit wordt samen met de
bibliotheek georganiseerd, en niet enkel voor Turnhout, maar voor alle gevangenissen in de
Noorderkempen.
Het aanbod 'Een geslaagde terugkeer naar de samenleving' maakt zijn intrede en wellicht komt ook
'Wachten' (Het Toneelhuis) naar Turnhout, maar er wordt nog uitgezocht of de data passen.
Ook ‘Samen lezen’ staat gepland.
WORTEL (+/- 300 gevangenen)

Cultuuraanbod 2015














In maart en april 2015 organiseerde De Rode Antraciet het aanbod ‘Komen Lezen’ in de
gevangenis van Wortel. Het feit dat mensen uit verschillende geloofsachtergronden aan deze
leesclub deelnamen, maakte het bijzonder: er waren deelnemers met een moslim-achtergrond,
christelijke achtergrond en atheïsten aanwezig. Ieder kon vanuit de eigen geloofshorizon zinvol
bijdragen tot het gesprek.
Muziekproject. Vijf verschillende groepen. Percussie – Rock Covers – Balkan – Hip Hop –
Gitaar. Iedere groep kreeg een eigen oefenmoment op woensdag of donderdag.
Workshops: percussie (Guy Vernelen van Twin Pedal) + hip hop (Salah van NoMoBS).
Het ‘Buiten beeld’ filmfestival werd vijf keer georganiseerd.
‘Voorleesverhalen’ ging één keer door.
Vijf keer ‘Komen lezen’.
Crea: portretschilderen. Drie momenten van elk drie uur.
Comedy met B. Gabriëls.
Culinaire workshop ‘Mocktails’.
Muzikaal optreden op de jaarlijkse BBQ.
Comedy met Jens Den Doncker.
Het cultuuraanbod werd aangevuld met de vorming ‘Ouderschap na Detentie’, ‘Stress’ en de
vorming ‘ELW’ (stressreductie) van Willy Wuyts.

Buiten Beeld zal ook in 2016 verder gezet worden. Vanuit de Directie kwam de goedkeuring om een vast
scherm te installeren. Momenteel werd dat van Merksplas heen en weer gereden (wat niet bijzonder
efficiënt was). Dit biedt mogelijkheden om een vast filmaanbod te organiseren.
Het muziek project wordt verder gezet met zelfstandige oefenmomenten begeleidingen en workshops.
Een mogelijke samenwerking met Urban Woorden/Scale/Salah NoMoBs staat in de steigers.
We onderzoeken de mogelijke samenwerking met Amateurkunsten.
UM4P – theaterworkshops; omgaan met frustraties en conflicten, staat op het programma.
We bekijken samenwerkingen en input voor een gepland pop up restaurant deze zomer en er zal een
lezing van Jan De Cock doorgaan.

.
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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 2015
In elke gevangenis bestaat er volgens de afspraken van het Decreet op de hulp- en dienstverlening een
beleids- en coördinatieteam. De Rode Antraciet is in beide werkgroepen vertegenwoordigd door een
sportfunctionaris of een cultuurfunctionaris. Verschillend tussen de gevangenissen is de frequentie van
samen komen. Gemiddeld gaat het beleidsteam 1 à 2 per jaar door en het coördinatieteam elke maand.
Onze medewerkers sluiten ook aan bij momenten die aanbod- of doelgroep-gerelateerd zijn. Dit is nodig
om de werking verder te integreren in het geheel van de gevangenis. Het is belangrijk om een integrale
aanpak te ontwikkelen in samenwerking met en afgestemd op alle andere Vlaamse en federale actoren.
Naast deze fora zijn er de thema-specifieke werkgroepen, waarin wij de sportwerking behartigen.
Enkele voorbeelden:


Stuurgroep gezondheidsonderzoek
Na enige jaren aandringen, startte in december 2014 een stuurgroep op onder de vleugels van het
Agentschap Zorg en Gezondheid en in samenspraak met het VIGEZ en de opleiding
huisartsengeneeskunde van de Universiteit Gent.
Doel van deze stuurgroep was een bevraging in opmaken om het gezondheidsprofiel van de
gemiddelde gedetineerde in Vlaanderen in kaart te brengen.
De opmaak, proefsessie, praktische uitrol en tussentijdse evaluatie gebeurde in deze stuurgroep.
De Rode Antraciet was vertegenwoordigd in deze stuurgroep en kon vanuit haar ervaring zaken
mee aanreiken rond beweging, voedingssupplementen en praktijkkennis.
De gezondheidsenquête werd afgenomen in een 8-tal inrichtingen, bij ‘random’ gedetineerden.
Uiteindelijk vulden iets meer dan 800 gedetineerden deze vragenlijst in. Dit werd mogelijk
gemaakt door de steun van alle lokale mensen die de afname van de 30 bladzijden aan vragen mee
in goede banen leidde.
De resultaten worden voorjaar 2016 verwacht.



Werkgroep preventieve gezondheid
In de gevangenis van Brugge gingen we van start met een werkgroep preventieve gezondheid.
Het doel was de ontwikkeling van een integraal gezondheidsbeleid. We richtten ons vooral
gericht op stoppen met roken, meer bewegen, gezonder eten, …
Ziektepreventie door campagnes rond diabetes, darmkanker, …te organiseren maakte deel uit
van het tweede luik van het project.

Voortgangsrapport 2015-2016
De Rode Antraciet vzw

pagina 52



Project detentietraject
De Rode Antraciet nam deel aan het project ‘detentietraject’. Een multidisciplinaire werkgroep
die op vraag van de Gemengde Commissie werd samengesteld en vijf keer samen kwam.
Tot recent lag het zwaartepunt van de Vlaamse hulp- en dienstverleningsactiviteiten binnen de
gevangenismuren. Met de goedkeuring van het decreet hulp- en dienstverlening aan gedetineerden
zijn de betrokken Vlaamse diensten geconfronteerd met een nieuwe uitdaging: wat moet er
gebeuren om gedetineerden beter te ondersteunen na hun vrijlating uit de gevangenis.
Algemene aanbevelingen waren voorlichting van het personeel, profilering van het aanbod
binnen en buiten de muren, betrokkenheid van de directe sociale omgeving, ontwikkeling hulp- en
dienstverleningsplan. Er werden ook aanbevelingen geformuleerd met bredere gevolgen voor het
beleid.



Participatiegroep Vrije Universiteit Brussel/gevangenis Gent
Het rechtstreekse gevolg van het participatie onderzoek (2015) in Gent was de oprichting van een
stuurgroep Inspraak en Participatie. De Rode Antraciet maakte deel uit van deze stuurgroep.
Het eerste doel was het vaststellen van wat inspraak en participatie nu eigenlijk wil zeggen en
wat dit dan zou kunnen betekenen in een gevangeniscontext.
Hoe inspraak/ participatieprojecten opzetten binnen een gevangeniscontext?
Het project krijgt verderzetting in 2016. Inspraak en participatie van gedetineerden zijn voor De
Rode Antraciet een prioriteit (cf. Doelstellingen Decreet hulp- en dienstverlening en verder in dit
document onze eigen Europese planning).



Werkgroep online Hulp- en Dienstverlening
In 2015 onderzocht de werkgroep online Hulp- en Dienstverlening, met medewerking van De
Rode Antraciet, de mogelijkheden rond het gebruik van het ‘Prison Cloud’ systeem in de
gevangenis van Beveren. De ‘Prison Cloud’ is het eerste in zijn soort in een Belgische
gevangenissetting.
Het laat gedetineerden toe om een beperkte toegang te hebben tot internet, digitaal te
communiceren met hulpverleners en personeel van de gevangenis, programma’s en
bekendmakingen te bekijken, films te bekijken en telefonisch contact te hebben.
De opdracht, uitgeschreven door de Gemengde Commissie, bestond er in een advies op te
maken over de mogelijkheden van dit systeem. Het advies werd opgemaakt en zal in 2016
gepresenteerd worden.

Buiten de gevangenis engageerden we ons binnen verschillende overlegmomenten die de brug binnen
buiten verkleinen en/of een meerwaarde kunnen betekenen voor onze werking binnen de muren. Zo zijn
er de overlegmomenten met de werkingen van Klasbak, een netwerk voor educatie in de gevangenissen in
Vlaanderen en Brussel, de WEVO die allerlei vormingen voorziet voor actoren werkzaam binnen de
gevangeniscontext, Buurtsport, dat ervoor zorgt dat de gevangenis aansluiting vindt bij het sportaanbod
buiten, de Vrije Universiteit Brussel die op verschillende gevangenisthema’s inzet, Fonds
Vrijetijdsparticipatie, …

Evaluatie
De overlegmomenten zijn noodzakelijk om een draagvlak te creëren voor de sportwerking en om
activiteiten af te stemmen met de andere Vlaamse actoren werkzaam in de gevangenis.
Onze aanwezigheid op deze momenten groeit in belang.
Door deze aanwezigheid kunnen we blijven ijveren voor de evenwaardige plaats van sport binnen het
geheel. Meer en meer wordt sport gezien als magneet voor een groot aantal gedetineerden, maar vooral

Voortgangsrapport 2015-2016
De Rode Antraciet vzw

pagina 53

ook voor doelgroepen die door ander aanbod minder bereikt worden. Resultaten hiervan zijn de
verscheidene interne samenwerkingsverbanden met o.a. VOCVO, CGG, CAW, Zorgequipes,
Topcoach (terug-op-pad-coaches), ...
Door deel te nemen aan verschillende overlegmomenten en werkgroepen buiten de gevangenis slagen
we er in de buitenwereld bewust te maken van de noodzaak van sport in de gevangenis.
De Rode Antraciet kon als enige interne partner (naast de coördinerende overheid Welzijn in hoofde van
de beleidscoördinatoren) aansluiten op de stuurgroep van het gezondheidsonderzoek.
Enerzijds is dit vreemd gezien het partikel dat De Rode Antraciet slechts voorstelt; anderzijds is de inzet
van onze medewerkers in het thema gezondheid de laatste jaren bijna exclusief geworden. Een bewijs dat
de organisatie zich inzet op een integrale aanpak en oog heeft voor alle deeldomeinen van de Vlaamse
Gemeenschap.

Planning 2016
Ook in 2016 zullen we zowel binnen als buiten de gevangenis de nodige inspanningen blijven leveren in
de relevante overlegmomenten. Door het beperkte aantal sportfunctionarissen en equivalenten (0,2
FTE per gevangenis) zijn we ook in 2016 verplicht om elk overlegmoment af te wegen naar haalbaarheid
en functionaliteit.
Dit betekent dat het mogelijk is dat de functionaris niet aan elke meeting zal deelnemen.
Er zal wel steeds een vertegenwoordiging vanuit De Rode Antraciet aansluiten op de relevante
overlegmomenten.
De uitkomst van het gezondheidsonderzoek is bekend. Onze organisatie heeft voorafgaandelijk reeds
aangedrongen (gesprek Agentschap Zorg en Gezondheid d.d. mei 2015) op een publieke verspreiding van
de informatie.
Op het ogenblik van de vraag was dit absoluut geen noodzaak. De resultaten en de mate waarin lokale
medewerkers zich inzetten voor de afname, zijn echter van die aard dat dit een must werd. De Rode
Antraciet zal de bekendmaking van de resultaten mee onder de aandacht brengen en vooral de lokale
consequenties en verantwoordelijkheidsbedeling mee opvolgen in 2016.
De schouders van de organisatie worden nu te zwaar belast met een thema dat slechts gedeeltelijk onze
verantwoordelijkheid is.
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 2015
Eind 2013 werd het startschot gegeven voor de opmaak van een overkoepelend format van het
algemeen sport- en cultuurbeleidsplan. In 2015 werd dit proces verdergezet.
Het proces werd met zowel bestuurders, medewerkers als stakeholders doorlopen. Resultaat was de
goedkeuring van een vernieuwde missie en visietekst. Dit nieuwe kader werd uitgebreid toegelicht tijdens
een publiek moment (maart 2015, 150-tal aanwezigen) in de Kazerne Dossin te Mechelen. De verdere
uitrol van dit kader in een Algemeen Sport- en Cultuurbeleidsplan gaven we vorm doorheen 2015. We
werkten door middel van een wisselwerking tussen de kerngroep (externe begeleiding, directie,
coördinatoren), de medewerkers per deeldomein en de bestuurders. De grote lijnen van het plan werden
medio 2015 toegelicht aan het personeel. Het doel blijft dat het plan een leidraad biedt aan een lokaal
forum van partners (op aangeven van de lokale medewerkers van De Rode Antraciet) om een nieuwe
lokale beleidsperiode uit te stippelen en keuzes te maken voor een kwalitatief sport- en beweegklimaat.
Tijdens een bezoekronde in alle Vlaamse en Brusselse gevangenissen (najaar 2015), kon de directie van De
Rode Antraciet een eerste toetsing doen bij lokale gevangenisdirecties en beleidscoördinatoren. We
ontvingen vooral positieve signalen en een steunend engagement voor de toekomst.
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Evaluatie
De keuze voor een nationaal format startte vanuit het mandaat binnen de beheersovereenkomst met de
Vlaamse Overheid, dit werkt verbindend tussen de verschillende werkingsdomeinen binnen de organisatie
onderling, tussen gevangenissen onderling, … en houdt ruimte voor invulling op maat.
De huidige planning loopt mooi gelijk met deze van de beheersovereenkomst.
Het kader van het Algemeen sport- en cultuurbeleidsplan kan in 2016 de eerste weerklank krijgen op de
werkvloer en mensen samenbrengen voor opmaak van een concreet plan op maat van de lokale context;
en met ingebruikname vanaf 2017.

Planning 2016
Een duidelijk template voor cultuur en sport wordt aangereikt aan de lokale setting. Dit format wordt in
2016 afgewerkt en zal via de lokale collega's landen in de verschillende gevangenissen.
Het lokale forum rond sport en/of cultuur 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 2015
Naast de dagdagelijkse partners binnen het Decreet hulp- en dienstverlening en de gevangenissen, hierbij
een samenvattende voorstelling van de partners waarmee een structureel contact en/of aanbod
onderhouden wordt:











Stedelijke sportdiensten Antwerpen, Beveren, Brugge, Dendermonde, Gent, Hasselt, Hoogstraten
(inclusief voor deelgemeente Wortel), Leuven, Mechelen, Merksplas, Oudenaarde, Ruiselede en
Turnhout.
Provincie Antwerpen, Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie West-Vlaanderen, Vlaamse
Gemeenschapscommissie (VGC).
Universiteit van Antwerpen (onderzoek senioren), Vrije universiteit Brussel (Boks als middel tot
therapie in gevangenis, internationale betrokkenheid betreffende studie Raad van Europa, opmaak
FWO aanvraag i.s.m. afdeling criminologie, masterproef tai chi in gevangenis, masterproef rond EPAS
onderzoek, groepsopdrachten Sport & social issues, Stage opdracht Template praktijken,...),
Universiteit Gent (gezondheidsprofiel van gedetineerden), VIVES (Khbo + Katho),
HOWEST, samenwerking OKRA (sport voor 55+), ROC Tilburg (Nederlandse opleiding voor
sportlesgevers binnen justitie/defensie/politie), PXL Hogeschool Hasselt, Thomas More Campus
Turnhout, KVLV, samenwerking sport vrouwenafdelingen, EPEA (Europese partner, educatie voor
gedetineerden), Klasbak (Kenniscentrum educatie, formeel en informeel leren).
Van de sportieve partners een greep uit de lopende contacten: BLOSO (lesgeversondersteuning
nieuwe initiatieven), Vlaamse Trainersschool, Psylos, S-Sport, FROS, Eu Sport link, ICES,
Wielerbond Vlaanderen, circusschool Leuven, crossfit Leuven, crossfit Antwerpen, Antwerp United,
Buurtsport Antwerpen, Buurtsport Leuven, Buurtsport Mechelen, Buurtsport Brussel, Vlaamse
Badmintonliga, Vlaamse Tafeltennisliga, Vlaamse Basketballiga (concreet ook Limburg), Hattrick
Mechelen, OHL, Hoogstraten VV, BX Brussels, Belgian Homeless Brussel, Waasland Beveren,
Dansgroep Cosmo, Voltraweb, …
Belendende contacten: verscheidene LOGO’s (lokaal gezondheidsoverleg, betreffende bewegen-opvoorschrift, fit in je hoofd, goed gevoel stoel, voedingssessies, screening kantinelijsten, Liever actiever
gemeente Merksplas, …), VIGEZ (algemeen gezondheidsbeleid), CGG (doorverwijzingen vanuit bijv.
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fit in je hoofd), Arktos, T.O.P.coaches (terug-op-pad coaches vanuit CAW metropool), De Sleutel
(Sport als middel ter stimulering van een geslaagde re-integratie), ROJM Mechelen, …
Enkele voorbeelden die in het oog springen voor 2015:
Het ‘CATCH’ project
De Rode Antraciet maakt deel uit van de 20 organisaties en 11 buurtsportpraktijken die in 2015
werden gevraagd deel te nemen aan dit 4- jarig grootschalig interdisciplinair onderzoeksproject
(gefinancierd door het Vlaams agentschap Innoveren & Ondernemen).
CATCH staat voluit voor “Community sports for at-risk youth: innovative strategies for
improving personal development, health and social cohesion”.
In de beleidsnota sport 2014-2019 lezen we: “De Vlaamse regering erkent dat sport een
belangrijke maatschappelijke rol heeft en bijdraagt aan fitheid en gezondheid, het algemene
welbevinden en de sociale cohesie en de inclusie van kansengroepen”.
Vanuit onderzoek is er een grote eensgezindheid dat sport niet onvoorwaardelijk bijdraagt tot
bredere maatschappelijke doelstellingen.
Onduidelijk blijft op welke wijze (buurt)sport een meerwaarde of bijdrage kan creëren ten aanzien
van gezondheid, persoonlijke ontwikkeling en sociale cohesie.
De onderzoeksgroep Sport & Society (Vrije Universiteit Brussel), de vakgroep Sociaal Werk en
Sociale Pedagogiek (Universiteit Gent), de vakgroep Huisartsgeneeskunde en
Eerstelijnsgezondheidszorg (Universiteit Gent) en het Expertisecentrum Buurtsport (ISB) slaan
de handen in elkaar om gezamenlijk onderzoek te doen en een antwoord te vinden op de centrale
vraag: “Wat zijn de werkzame factoren van een buurtgebonden sportaanbod die bijdragen tot
sociale inclusie van jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties”.
‘Opboksen’ in de gevangenis van Hasselt.
Een samenwerking tussen De Rode Antraciet, Abdel Wahhabi (De Uitdaging), Vrije Universiteit
Brussel, Fred Coalter en FOD Justitie.
De voorbereidingen voor dit project werden opgestart in het voorjaar van 2015.
De daadwerkelijke start is voorzien voor het najaar van 2016.
Waarom: “Vechtsporten lenen zich goed voor gerichte, expliciete inzet van sport voor
specifieke gedragsdoelen” (Buysse & Duijvenstijn, 2011: p33). De bedoeling van dit project is om
op een sportieve manier de gedetineerden tools aan te reiken die hen kunnen verder helpen bij
hun re-integratietraject. De karakteristieken eigen aan de bokssport: zelfbeheersing,
zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, weerbaarheid en wederzijds respect zijn ideaal voor een
project met gedetineerden. Tijdens de trainingen werken we aan een positief toekomstbeeld, een
realistisch positief zelfbeeld, een verhoogde impulscontrole (verminderde agressie), een
betekenisvolle vrijetijdsinvulling, een reductie van het risico-/antisociaal gedrag, een
gestructureerde vrijetijdsbesteding na vrijlating. De deelnemers beschikken tijdens de trainingen
over psychologische bijstand door een opvoeder of psycholoog. Ook bij vrijlating zullen de exgedetineerden gebruik kunnen maken van een navolgtraject in de verschillende werkingen van De
Uitdaging en Abdel Wahhabi (14 plaatsen in Limburg). De bedoeling is om de kans op recidive te
verkleinen. We beweren helemaal niet dat dit project alleen hiertoe zal leiden. Dit hangt af van te
veel variabelen om zulke stelling te staven. Wat we wel weten is dat dit project, eens deel
uitmakend van een groter sociaal traject (navolgtraject) de re-integratie van de deelnemer kan
vergemakkelijken. Een eerste voorwaarde om recidive te voorkomen.
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Samenwerking KVLV (Vrouwen met Vaart)
In het najaar van 2015 was er een eerste gesprek tussen KVLV en De Rode Antraciet om af te
toetsen of samenwerking mogelijk was. Na een zeer positief gesprek besloten we om een
wederzijds partnerschap aan te gaan. KVLV beschikt over een aanzienlijke achterban van
vrijwilligers (plaatselijke groepen) en een groot aantal freelancers(Praktijk Atelier).
Op sportief vlak kan de organisatie met sporten als Yoga, Zacht bewegen, Beter bewegen, Terug
in vorm, …zeker complementair zijn op het bestaande sportaanbod.
In eerste instantie zal de samenwerking zich vooral toespitsen op de verschillende
vrouwenafdelingen om dan later te bekijken of een uitbreiding naar de mannenafdelingen
mogelijk is.
Een mooie kans om onze werking richting doelgroep vrouwen te versterken. Een eerste project
sport zal plaatsvinden in de nieuwe open gevangenisvleugel van Hoogstraten (zie ook 2.2.7).
Samenwerking met VOCVO (Vlaams ondersteuningscentrum volwassenenonderwijs)
Als lid van KLASBAK (kenniscentrum volwasseneneducatie in de gevangeniscontext) en EPEA
(European Prison Education Association) ondernam De Rode Antraciet in 2015 de eerste
stappen om samen met VOCVO te bekijken hoe we een kruisbestuiving en wederzijdse
versterking het best vorm kunnen geven.
Educatie (met zowel formeel als informeel leren) is een belangrijk gegeven binnen de
gevangeniscontext, met VOCVO als grote partner rond het formele onderwijs en De Rode
Antraciet als een van de weinige partners die zich met informeel leren bezighoudt, is een
samenwerking logisch en gewenst.
Afspraken zijn gemaakt om op 9 mei 2016 een gezamenlijke brainstorm te organiseren die een
kerngroep voeding moet geven om verdere stappen te zetten. De concrete aanleiding van
VOCVO om effectief in te gaan op de vraag van De Rode Antraciet, was de succeservaring die
geboekt werd tijdens het Europese project (FEFI, zie ook 2.1.4.) dat plaats vond in de
gevangenissen van Brugge en Hasselt. Tijdens de jaarlijkse EPEA-conferentie (oktober 2015)
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bleek daarenboven ook dat bij de andere Europese deelnemers (vooral Scandinavische landen)
informeel en formeel leren, hand in hand gaan.
Ook sport heeft hier zijn rol in te vervullen. Buiten het puur sportieve aanbod organiseren de
verscheidene sportfunctionarissen een aanbod dat zowel het formeel als het informeel leren
versterkt. Sport kan binnen een leerproces een mooie opstap/aanvulling zijn, zo toont de meer
diverse doelgroep die sport nu kan bereiken. De keuze die de vrouwelijke gedetineerden tijdens
het FEFI-project zelf maakten, nl. dat sport hun het meest aanspreekt als middel om te leren,
spreekt boekdelen.
Samenwerking OKRA
OKRA (“open, kristelijk, respectvol en actief”) besliste in 2015 om in samenwerking met De
Rode Antraciet in de gevangenissen van Beveren en Brugge aangepaste activiteiten voor oudere
gedetineerden (55+) te ontwikkelen en te begeleiden. In eerste instantie zullen dit
bewegingsactiviteiten zijn binnen de format van ‘elke stap telt’, om dan te bekijken wat de
verdere mogelijkheden zijn.
OKRA werkt hiervoor samen met studenten van HOWEST (hogeschool).
OKRA wil zoveel mogelijk ouderen kansen geven en motiveren om deel te nemen aan sociale,
culturele en sportieve activiteiten die bijdragen tot de persoonlijke ontplooiing en/of deelname
aan het maatschappelijke leven van de betrokkenen. Daarom biedt OKRA zelf activiteiten aan of
maakt ze initiatieven van anderen toegankelijker.
Bezoek academische vorming Sport en sociale innovatie
De deelnemers van de academische vorming 'sport en sociale innovatie' van de Vrije Universiteit
Brussel brachten een bezoek aan beide Leuvense gevangenissen.
De opleiding behandelde specifieke praktijken die er in slagen om kansengroepen te betrekken
bij het georganiseerde sportaanbod.
De Rode Antraciet kon hier haar bijdrage leveren door te vertellen over het beleid/de visie en
enkele exemplarische praktijken. Toch blijft het ook hier moeilijk om bewijsmateriaal voor te
leggen op vragen als: 'is het bewezen dat sport effectief bijdraagt?
Zijn er voorbeelden van invloed op een geslaagde re-integratie?’.
Eén van de sportfunctionarissen volgde eveneens de vorming en kon aansluitend de opgedane
kennis delen met de collega's. Het eindwerk betrof een logisch model (zie ook bijscholing Fred
Coalter 2.2.5), waarmee we in 2016 verder aan de slag gaan.
Ter gelegenheid van de vorming, presenteerde de Vrije Universiteit Brussel eveneens een boek
met goede praktijken rond ‘sport en sociale innovatie’.
Rond de sportwerking in de gevangenis werd een hoofdstuk geschreven door dr. Jikkemien
Vertonghen en Kris Hermans (coördinator sport De Rode Antraciet vzw). Meer over dit boek,
vindt u op http://www.aspeditions.be/nl-be/book/SPORTE737F/sport-en-sociale-innovatiemarc-theeboom-rein-haudenhuyse-jikkemien-vertonghen.htm

VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie)
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Van bij de aanvang van de werking van De Rode Antraciet in de Brusselse gevangenissen is de
VGC- sportdienst betrokken partij. Dit jaar was er een gevoelige uitbreiding mogelijk die
grotendeels te danken is aan de samenwerking met de VGC-sportdienst. De VGC-sportdienst
maakte het via lesgeverondersteuning en investering in duurzame sportmaterialen mogelijk om uit
te breiden.
De samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie is een voorbeeld en belangrijk
voor het basisaanbod in de Brusselse gevangenissen. Zonder de steun van de VGC- sportdienst is
het bestaande sportaanbod onmogelijk te handhaven.
De kwetsbaarheid van dit partnerschap bleek echter wel uit de blokkage vanuit de FOD Justitie,
met de schrapping, sinds juni 2015, van alle Vlaams aanbod. In samenspraak met de Vlaamse
beleidscoördinator en de VGC maakte De Rode Antraciet een samenwerkingsovereenkomst op
voor alle partners (inclusief Justitie). Doel van deze overeenkomst is een dwingender
samenwerking tot stand te brengen, die niet met een simpele pennentrek valt te annuleren. Een
verbreking van de overeenkomst zal financiële gevolgen hebben voor de partij die verbreekt.
De VGC zal een vast contract inzetten op de gevangenis, waardoor de personeelskost niet zo
eenvoudig op pauze valt te zetten.
Een van de meest cruciale randvoorwaarden, volgens onze ervaring en wetenschappelijke studies,
is dat sport (of een specifiek onderdeel) best steeds door eenzelfde persoon wordt begeleid in de
gevangenis. Op deze manier kan een relatie opgebouwd worden en worden gewerkt aan/met het
individu.
FC De Rebellen
Via onze partners van het Nederlandse ministerie van Justitie, werden we geattendeerd op dit
private initiatief. FC De Rebellen brengt getuigenissen, theatershows, voetbalclinics, … in
samenwerking met bekende Nederlandse en Belgische profvoetballers.
Deze ‘rebellen’ hebben altijd wat geflirt met de schemerzone die geld en roem hen bood.
Sommigen geraakten ook effectief in de gevangenis. FC de Rebellen speelde op de Homeless
Worldcup in Amsterdam (2015) een wedstrijd tegen een ploeg van ex-gedetineerden uit
Nederland. Aanleiding genoeg om contact op te nemen met hen en de
samenwerkingsmogelijkheden te bekijken.
In 2016 zullen 4 gevangenissen genieten van een eerste proefaanbod aan een sociaal tarief. Het
betreft een getuigenis van Glenn Helder (voormalig speler bij o.a. Engelse club Arsenal) die het
‘from hero to zero’ verhaal geheel doormaakte en uiteindelijk meer dan 200 dagen in een
Nederlandse gevangenis zat.
Stad Mechelen
Via de sportfunctionaris van de stad Mechelen werden alle relevante sportclubs uitgenodigd om
een aanbod in de gevangenis van Mechelen te ondersteunen.
De clubs kregen informatie over de sportwerking in de gevangenis. Zes lokale clubs reageerden
positief. Het gaat om verenigingen die yoga, schaken, tafeltennis en schermen aanbieden.
Tot op heden konden deze clubs vanwege sociale onrust binnen het personeel van FOD Justitie
nog geen aanbod ontwikkelen.

Buurtsport Antwerpen
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De samenwerking met Buurtsport Antwerpen en het project ‘topcoaches’ kende dit jaar een
uitbreiding. Waar in het verleden ex-gedetineerden enkel gebruik konden maken van het
sportaanbod van de Stad Antwerpen, verbreedde zich dat, dit jaar naar alle aanbod ‘vrije tijd’ van
de stad. Ex-gedetineerden kunnen dus sinds 2015 het volledige vrijetijdsaanbod van de Stad
Antwerpen verkennen en gebruiken.
Een grote vooruitgang gezien niet elke ex-gedetineerde een sportvraag heeft.
We werken nog steeds op dezelfde manier: ex-gedetineerden die via de Topcoaches worden
aangebracht, krijgen bezoek van een trajectbegeleider van Vrijetijd Antwerpen die hen dan
verder helpt. Die hulp kan betekenen: een gesprek met een eventuele club of organisatie,
financiële tussenkomst, helpen bij het vervoer, bekendmaking van het aanbod, persoonlijk
gesprek…
Een andere ontwikkeling is dat we ook qua partners uitbreiden. De eerste gesprekken met De
Topcoaches, De Sleutel en JWA (Justitieel Welzijnswerk Antwerpen) vonden reeds plaats.
We willen meer ex-gedetineerden bereiken. Naar analogie van de ’Belgian Homeless Cup’
willen we bekijken of een ploeg van ex-gedetineerden tot de mogelijkheden behoort.
Verder breidde de samenwerking met Buurtsport ook binnen de muren uit.
Het resultaat was de ontwikkeling van een wekelijks gevarieerd buitensportaanbod voor de
vrouwen, begeleid door een lesgever van Buurtsport.
Daarnaast organiseerde Buurtsport in samenwerking met Otwee (Vlaamse organisatie die werkt
met minderbegaafde mensen) een wekelijks beweegaanbod voor minderbegaafden met een
Vlaams fonds nummer. Ook bij dit project zette Buursport twee lesgevers in.
Initiator Fitness
Sinds enkele jaren loopt het samenwerkingsverband met de Vlaamse Trainersschool (VTS).
Momenteel bekijken wij samen met hen welk aanbod, naast fitness, zou kunnen doorgaan in de
gevangenissen. (zie 3.2.1).
SURB (Strafuitvoeringsrechtbank) Leuven
Samen met de andere partners van de Hulp- en dienstverlening in Leuven Centraal, stelde De
Rode Antraciet haar werking voor aan de SURB (de strafuitvoeringsrechtbank, bevoegd voor de
voorwaarden tot invrijheidsstelling).
Opvallend is dat de rechtbank dacht dat alle potentieel waardevolle informatie voor hen (bv inzet
in de sportwerking) sowieso in het dossier staat. Dit bleek echter niet het geval, de informatie kan
blijven hangen bij de gedetineerde zelf of bij de verslaggevers van de FOD Justitie. De SURB was
vragende partij om al deze informatie op te nemen in de verslagen naar hen toe.
Ze motiveerden iedereen om blijvend in te zetten op het binnenbrengen van cursussen van de
Vlaamse Trainersschool. De kans op tewerkstelling door middel van het verwerven van een
diploma is enorm belangrijk voor de strafuitvoeringsrechtbank.
Dit gegeven vergroot de kansen op een geslaagde invrijheidsstelling van een gedetineerde
gevoelig. Ook nationaal probeerden we ons verhaal aan de leden van de verscheidene SURB-en te
brengen. Zo nodigde De Rode Antraciet de voormalige voorzitter van de Brusselse SURB,
Freddy Pieters, uit voor een uiteenzetting over de werking van de strafuitvoeringsrechtbank,
gevolgd door een gesprek over het belang van een organisatie als De Rode Antraciet voor de (ex-)
gedetineerde en zijn/haar dossier.
Dopinggebruik in de gevangenis
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Sinds de workshop in 2013 door het departement sport en de dopingcel, leeft de gedachte om in
te zetten op sensibilisering en preventie rond verboden middelengebruik in de sport.
Destijds werd een adviesnota gevraagd aan dr. Hans Cooman rond het plaatsen van
voedingssupplementen op kantinelijsten van gedetineerden.
Passages in de presentatie van beide partijen maakten toen reeds melding van de ‘risicogroep’ en
de negatieve doorgroei naar andere middelen. Hierbij viel een sterke identificering op met de
doelgroep gedetineerden.
Ondertussen werd werk gemaakt van een preventieve aanpak, met informatieverspreiding.
Enerzijds waren er heel wat bezoeken van sportvoeding-diëtisten die duidelijk maakten dat
supplementen bij de minimale training in een gevangenis weinig nut hebben naar prestatie of
lichaam. Anderzijds gaven we de start aan enkele multimediaprojecten (inbouwen sportieve tips in
fit@cell, duidende documentaire rond voeding en supplementen in de gevangenis) en belendende
projecten zoals cursussen gezondheid en hygiëne, infosessies ‘personal fit plan’/sub-maximale
inspanningstesten, … Ook in de stuurgroep van het gezondheidsonderzoek (agentschap zorg en
gezondheid,( zie 2.1.1.) waren de voedingssupplementen een hot topic.
In 2015 gaven we specifiek voor de gevangenis van Oudenaarde de aanzet voor een uitgebreid
project (via CDRGA, FOD Justitie) rond de problematiek van het gebruik van verboden prestatie
verhogende middelen. In aanloop hiernaar gaf dopingexpert Hans Vandeweghe workshops in
verschillende gevangenissen. Betrokken partners bij het aangevraagde project zijn de lokale
directie (FOD Justitie), regionale directie (directoraat-generaal gevangeniswezen), dopingexpert
Hans Vandeweghe, sportdiëtiste Stephanie Scheirlynck en De Rode Antraciet vzw.
Dit project zal proefdraaien in de gevangenis van Oudenaarde en bij positieve evaluatie mogelijks
uitgebreid worden naar heel het gevangeniswezen. Intussen deed men in de gevangenis van
Oudenaarde een dopingcontrole. De resultaten waren bij het schrijven van dit voortgangsrapport
nog niet bekend.
De Rode Antraciet vzw vroeg een gesprek aan met NADO om de aanpak van de problematiek
door te spreken, te werken aan een duurzame samenwerking of minstens advies te bespreken bij
onze preventieve/sensibiliserende aanpak.
Circus in beweging
In 2015 ging er in de Hulpgevangenis Leuven een uniek circusproject door. Via een Europees
project van “cirkus in beweging” (de organisatie die al meerdere jaren circus aanbiedt in de
gevangenis) kwamen lesgevers uit heel Europa een week lang circustechnieken aanbieden aan de
gedetineerden.
Een groep van elf Europese circusdocenten gaven voornamelijk jongleertechnieken in
combinatie met rolla bolla, kracht en lenigheidstraining. In het totaal werden er drie workshops
per dag gegeven en konden gedetineerden zelf kiezen in welke discipline ze zich wilden verdiepen.
De gedetineerden kregen niet enkel circustechnieken aangeleerd, maar leerden ook hoe zij
moesten performen. Dit onder leiding van Wim Oris, die jarenlang ervaring heeft bij Cie Tartaren
en een medewerker van De Rode Antraciet die instond voor het groepsdynamisch proces.
Na de twee toonmomenten waar externen en gedetineerden samen van genoten, organiseerden
we een afscheidsmoment voor docenten en gedetineerden.

FWO-aanvraag
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In 2015 dienden twee onderzoeksgroepen van de Vrije Universiteit Brussel een aanvraag in bij het
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek. Het betreft een samenwerking tussen de
onderzoeksgroep CRiS (criminologie, Crime and Society) en SASO (Sport and Society).
Aanleiding waren de cursussen van de Vlaamse Trainersschool en de potentiele effecten op een
geslaagde re-integratie in de maatschappij.
De aanvraag werd niet weerhouden, maar belet ons niet om mee na te denken over een
hernieuwde vraag die beantwoord aan de denkwijzen van ons, de universiteit en het FWO.

Evaluatie
De Rode Antraciet werkte ook dit jaar weer intensief samen met verschillende externe partners. We
bleven steeds op zoek naar nieuwe partners en mogelijkheden. De externe partners betekenen voor ons
een bron van inspiratie, een gelegenheid tot uitwisseling van ‘knowhow’ en een aanleiding tot het opzetten
van nieuwe projecten. Voor 2015 zijn we vooral zeer tevreden over de structurele nieuwe partnerschappen
met OKRA, KVLV en de toenadering tussen De Rode Antraciet en VOCVO.
Sommige samenwerkingen zijn belangrijk om een project uit te werken, andere om een doelgroep beter te
bereiken of om een draagvlak te creëren bij stakeholders. Zo zijn er bv. de duurzame en productieve
samenwerkingen met de VGC-sportdienst, ROC Sport en Bewegen te Tilburg, de samenwerking met
Vlabus, de sportdiensten overal in Vlaanderen, enz.… Al deze partners en hun werkingen blijven een
enorme meerwaarde houden voor het effectieve sportaanbod.

Planning
2016
We engageren ons om bovenstaande samenwerkingen te bestendigen en verder uit te werken.
De Rode Antraciet onderzoekt ook in 2016, zowel nationaal als internationaal de mogelijkheden tot
samenwerking met organisaties die een meerwaarde voor onze werking kunnen betekenen.
Zowel op lokaal als bovenlokaal niveau bekijken we welke productieve samenwerkingen kunnen leiden tot
een structureel aanbod. De samenwerkingen met OKRA en KVLV moeten alvast een structureel aanbod
genereren. Dit is zowel op lokaal als bovenlokaal niveau steeds onze eerste doelstelling. De Rode Antraciet
beperkt het aantal “one shots”.
De Rode Antraciet ondersteunt een verdere kennisopbouw rond haar werkingsdomein en voor haar
expertise. Vanuit deze visie werken wij, in de mate van het mogelijke, graag mee aan wetenschappelijk
onderzoek om onze methoden en aanbod te verfijnen; ten dienste van een meer succesvol traject richting
re-integratie.
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 2015
FEFI Project
Ook in 2015 bleef De Rode Antraciet zich profileren binnen een Europese context. Zo namen we
deel aan het FEFI project. FEFI staat voor ‘Finding Education for Female Inmates’, een
internationaal project dat de onderwijsbehoeften van vrouwelijke gedetineerden in kaart brengt en
op basis daarvan beleidsaanbevelingen formuleert om hun deelname aan gevangeniseducatie te
bevorderen in functie van een succesvolle re-integratie.
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Het FEFI-project werd gefinancierd door de Europese Unie en liep in acht Europese
partnerlanden (België, Cyprus, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Malta en Turkije).
Voor België namen het DG EPI en het Consortium Volwassenenonderwijs XIII Webros deel.
Het project ging van start in november 2013 en bestond uit twee grote luiken:
een behoeftebevraging en de uitwerking en implementatie van verschillende nationale
onderwijsprojecten voor vrouwen in de gevangenis.
In de praktijk betekende dit dat er in juni 2015 in de gevangenissen van Brugge en Hasselt het
project ‘ladies on the move’ werd georganiseerd.
Het project zocht de ideale manier om klassieke lessen basiseducatie bij een groep gedetineerde
vrouwen binnen te brengen en aan te leren. Via bevraging van de gedetineerde dames, kwam
‘sport’ als ultieme topic/methodiek boven drijven.
Op deze manier werden de sportfunctionarissen van De Rode Antraciet partner bij het project.
‘Ladies on the move’ had als doel de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van vrouwelijke
gedetineerden te verbeteren.
Tijdens een aantal theoretische lessen op sectie leerden de vrouwen specifieke vaardigheden die
nodig zijn om te handelen en communiceren in groep.
Deze kennis konden ze nadien in de praktijk brengen tijdens sportlessen (o.a. via methodieken van het
‘rots en water’ programma). Tijdens het hele traject was er aandacht en ruimte voor individuele
reflectie en coaching/opvolging door de lesgevers. Naar aanleiding van het FEFI project nam De
Rode Antraciet contact op met het VOCVO (Vlaams ondersteuningscentrum voor het
volwassenenonderwijs) om verder te zoeken naar productieve samenwerkingen en
experimenten. Zowel De Rode Antraciet als VOCVO zijn lid van de overkoepelende Europese
organisatie EPEA (European Prison Education Association).
Template ‘good practice’
Naast deze stappen, konden we in 2015 rekenen op de steun van studenten van de Vrije
Universiteit Brussel (SBMA). Twee studenten richtten in hun thesisonderzoek de focus op de
resultaten van de bevraging in 2014, in het kader van EPAS en het Europese jaar van ‘sport in
gevangenissen’. Zij zullen de resultaten verder uitdiepen op basis van de bestaande gegevens en
uitbreiden naar de bredere context van Vlaanderen en Brussel.
Naast de thesis werden via een stagestudent ook een 20-tal goede praktijken van De Rode
Antraciet vzw geïdentificeerd en in een template gegoten.
De template geeft naast praktische zaken ook differentiatiemogelijkheden en ervaringen weer uit
de praktijk. Via onze nieuwe website (voorjaar 2016) zullen we deze praktijken delen op het
internationale en ‘Vlaamse’ gedeelte van de website. In 2016 bekijken we of de template door
onze vroegere partners eveneens gebruikt kan worden en online een plaats kan krijgen.
Ontwikkeling Visie Europa
Dit jaar zetten we in op een verdere ontwikkeling van onze Europese visie. Het was noodzakelijk
om te herbronnen en zo in de toekomst een Europees beleid (in onze niche) uit te bouwen. We
bouwden verder op onze kennis, verworven binnen onder andere het project ‘prisoners on the
move’, om zo tot een logische evolutie binnen ons Europese traject te komen. De Rode
Antraciet heeft zeker interesse in een verdere Europese evolutie.
Het traject moet wel voldoen aan onze criteria. Dit wil zeggen dat het project een versterkend
effect op onze organisatie (werking in de gevangenissen) en kennisopbouw moet hebben.
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Een toekomstig samenwerkingsverband buiten de landsgrenzen moet minstens één van de
thema’s betreffen die we vooropstellen:





participatie gedetineerden;
educatie formeel/ informeel;
inclusie;
werk.

De Rode Antraciet onderhield ook in 2015 de nodige Europese contacten. Sommige vanuit het
project ‘prisoners on the move’, andere dan weer volledig nieuw. In 2015 maakten we werk van
een uitwisseling met Nederland. Tot op heden was er vooral een uitwisseling van verschillende
‘good practices’ (voetbal als integratiemiddel, scoren met werkgevers, FC de rebellen, Wajongeren
werking,), maar het is niet denkbeeldig dat dit in de toekomst tot een samenwerking leidt.

Evaluatie
Ook dit jaar kregen we regelmatig aanvragen tot Europees partnerschap, helaas lagen deze vragen te ver
af van onze kerntaken, of kwam er een waas op de taken wanneer we doorvroegen. Het is belangrijk dat
een kleine organisatie zoals de onze zich kritisch blijft opstellen tegenover voorstellen. Het kan immers
niet de bedoeling zijn dat we op alles ingaan en zo aan onze kerntaken verzaken.
Daartegenover hebben samenwerkingen zoals bij het FEFI-project een versterkend effect op een
organisatie zoals de onze. Een sterke uitwisseling van ‘good practices’, ideeën en het werken over de
grenzen der domeinen heen maken projecten zoals deze interessant.

Planning 2016
In 2016 zal onze focus vooral liggen op het bekijken van de mogelijkheden tot het indienen van een
Europees project aangaande ‘participatie en gedetineerden’. Een logisch gevolg van onze opdracht
binnen het Strategisch Plan voor hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en onze al opgebouwde
‘knowhow’ betreffende het thema. De eerste contacten met mogelijke partners werden reeds gelegd.
Verder zullen we werk maken van de ontwikkeling van onze nieuwe Europese visie en het onderhouden
van ons Europees netwerk met het oog op uitwisseling van ideeën en goede praktijken.
Indien er zich andere opportuniteiten (Nederland) voordoen zullen we ze met de nodige aandacht
onderzoeken.
Beide uitdagingen gelden ook voor de cultuurwerking van De Rode Antraciet.
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 2015
De personeelsinzet in de Brusselse gevangenissen zette zich verder in een proefproject. Eén collega
vertegenwoordigde beide domeinen van De Rode Antraciet, als sport- en cultuurfunctionaris.
Dit proefproject van een jaar werd tussentijds geëvalueerd op 17 juni 2015 in samenspraak met de
gevangenis en de beleidscoördinator van het departement Welzijn. Onderstaande SWOT-analyse geeft
de grote lijnen van de tussentijdse evaluatie weer:
Sterktes:
- Kennis van het Brusselse terrein kan worden ingezet voor de beide domeinen;
- Hogere aanwezigheid: interessant in functie van zichtbaarheid, profilering en overleg;
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- Eén aanspreekpunt voor alles wat De Rode Antraciet betreft;
- Combinatie van De Rode Antraciet medewerker met monitoropdracht voor VGC zorgt voor een goede·
koppeling terrein-beleid op vlak van sport.
Zwaktes:
- 25% inzet op sport blijft laag voor drie Brusselse gevangenissen.
Kansen:
- Efficiëntie in functie van linken leggen tussen de domeinen sport en cultuur: aanspreken van het
netwerk, organisaties, enz. vanuit de dubbele functie;
- Voorbeeld pilootproject voor andere regio’s: ervaringen inventariseren.
Bedreigingen:
- Behoud van evenwicht tussen de domeinen gelet op de kansen die zich voordoen in de verschillende
Brusselse gevangenissen;
- Profilering van de domeinen kan ondergesneeuwd geraken: momenteel vooral profilering sport.
Sinds juni werden alle hulp- en dienstverleningsactiviteiten in de gevangenis van Sint Gillis stopgezet.
Omdat deze gevangenis de inrijpoort is voor de Vlaamse werking in Brussel, is het effect groot. Het
experiment kon na het eerste half jaar dus nog weinig betekenen in Sint Gillis. De focus kon tijdelijk
verschuiven naar de gevangenissen van Vorst/Berkendael en het activeren van het netwerk buiten de
gevangenis. Door de onduidelijke situatie, begin 2016 nog steeds (!), kon in het netwerk weinig perspectief
geboden worden. In de gevangenis van Vorst zijn een aantal zaken wel mogelijk geworden, vb. yoga. Van
de huidige context wordt dan ook gebruik gemaakt om beter zicht te krijgen op de mogelijkheden van
'nieuwere' gevangenissen Vorst en Berkendael.
Gezien de beperkte interesse van de andere gemeenschappen voor sport, werd hier vrij snel succes
geboekt en staat er ook na de 9 maanden blokkage een stapsgewijze vooruitgang voorop.

Evaluatie
Bij de eindevaluatie op 2 december 2015 besloten we, in overleg met de Raad van Bestuur, - gezien de
beperkte mogelijkheden van het experimentjaar én de onzekerheid van de effecten bij een hertekening van
het decreet SCW en het participatiedecreet - om het experiment in Brussel met 1 jaar te verlengen.

Planning 2016
In lijn met de beslissing om te gaan naar 0,2 FTE per gevangenis per domein, wordt in Brussel de inzet
vanaf 1 januari 2016 opgetrokken van 0,5 FTE naar 0,7 FTE. Uit de eindevaluatie konden wij afleiden dat
de combinatie van de beide domeinen in 1 persoon, een grotere efficiëntie van tijd en inzet mogelijk
maakt. Vandaar de inzet van 0,7 in plaats van 0,8. Toch blijft ook dit weinig.
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 2015
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Vanwege de geplande besparingsmaatregelen (gemiddeld 10% personeel, 20% innovatie, 30%
werkingsmiddelen) binnen de FOD Justitie en de bijkomende sociale onrust die hierdoor ontstond, was
‘behouden’ het jaarthema van 2015. De sportfunctionarissen slaagden erin om het aanbod te behouden of
zelfs uit te breiden. Enkele gevangenissen vormden wel een probleem (Mechelen, St-Gillis, Wortel). In
deze drie gevangenissen werden verschillende activiteiten of hele periodes geschrapt, met als grootste
redenen de (al dan niet terechte) ‘dreiging’ van de rationaliseringsoefeningen.
Het blijft belangrijk om in deze onzekere periode het draagvlak dat zorgvuldig werd opgebouwd, niet in
gevaar te brengen. De sportfunctionarissen hebben zich naast enkele uitbreidingen vooral gefocust op het
kwalitatief verbeteren van het bestaande aanbod.
De veranderlijke context die zo eigen is aan de gevangenis zal steeds een factor blijven. Het is onze taak
om binnen dit gegeven een kwantitatief en kwalitatief aanbod uit te werken.
Ook in 2015 was BLOSO met 390 aangeboden uren lesgeversondersteuning een belangrijke speler in de
gevangenissen. 243 uren werden besteed aan vernieuwende sportactiviteiten.
De rest van het ondersteuningsaanbod moest geannuleerd worden omwille van sociale onrust of tijdelijk
gebrek aan mogelijkheden tot uitbreiding van het aanbod.
Sinds 2015 wordt er rechtstreeks gecommuniceerd tussen de BLOSO–inspecteurs enerzijds en de
plaatselijke sportfunctionarissen anderzijds. Hierdoor is het mogelijk om een aanbod op maat van de
gevangenis te creëren. De vragen van de sportfunctionarissen zijn veel gerichter en dus duidelijker. Een
sporadisch plaatsbezoek van de inspecteurs geeft hen een beeld van de niet-alledaagse context en geeft de
lokale gevangenisdirectie ook een positief gevoel van betrokkenheid op de werking. Het innovatieve
karakter van het aanbod is absoluut een versterking van onze activiteiten binnen de muren.
Dit jaar zetten we in op een hernieuwde samenwerking met VLABUS. Ze leverden in 2015 een extra
inspanning om te komen tot een pool van specifieke lesgevers voor sportactiviteiten in de gevangenissen.
Dit werd ondersteund door een gepersonaliseerde rondleiding en toelichting over de werking van sport in
gevangenissen (en dus De Rode Antraciet) en - uitzonderlijk - de accommodatie van de Leuvense
hulpgevangenis ter beschikking te stellen voor hun teamdag. De medewerkers kregen naast de gewoonten
van de context ook de do’s en don’ts voor sportlesgevers mee. Er verschenen reeds twee getuigenissen
van bestaande lesgevers in de gevangenissen op de website van Vlabus en we zijn nog in blijde
verwachting van het promofilmpje dat werd ingeblikt.
Waar het tot in 2014 moeilijk was om lesgevers langs VLABUS te vinden, bleek dit in 2015 minder een
probleem. Rechtstreeks contact op lokaal niveau betekende ook hier een verbetering. Het is nog niet
helemaal zoals het moet, zo bleek de facturatie en administratie dit jaar een probleem (verkeerde facturen),
maar er is verbetering.
Inhoudelijk bleven we ook dit jaar de trends op de voet volgen. Er waren dit jaar verschillende nieuwe
sporten die een kans kregen. Niet alle nieuwigheden waren even succesvol, maar er waren zeker enkelen
die een plaats binnen het reguliere aanbod verdienen.
Enkele nieuwigheden:




In Ieper ging dit jaar de ‘multiculturele week’ door. De gedetineerden werden elke dag geïntroduceerd
in een andere cultuur. Bijvoorbeeld Arabische kalligrafie (Midden-Oosten), Filligrana (Zuid-Amerika),
Djembè (Afrika)… ook het eten van de gedetineerden werd aangepast aan de streek of activiteit. Het
sportaanbod werd aangepast en sporten zoals Sepak Takraw, een traditionele balsport uit Azië,
kregen een kans.
In Ieper organiseerden we voor de eerste keer initiaties crossfit. De bedoeling is om ons meer te gaan
richten op cardiosporten.
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In de Hulpgevangenis Leuven ging een uniek circusproject door. Via een Europees project van
“cirkus in beweging” (de organisatie die al meerdere jaren circus aanbiedt in de gevangenis), kwamen
lesgevers uit heel Europa een week lang circus aanbieden aan de gedetineerden (zie 2.1.3).
De sportwerking in Antwerpen werd uitgebreid door het opzetten van een samenwerking met
Buurtsport. Zij verzorgen sinds januari 2015 ook een sportaanbod binnen de muren voor de vrouwen
en beweegtherapie voor de geïnterneerden met een Vlaams Fonds nummer.

Uitbreiding van het sportaanbod:











Vanaf 2015 kunnen de vrouwen in de gevangenis van Brugge elke donderdag naar de fitness. Het is
de eerste keer dat vrouwen toegang krijgen tot de (vooral mannelijk behuisde) fitnesszaal.
Het fitnessaanbod voor veroordeelden in de gevangenis van Merksplas werd uitgebreid. We zijn ook
gestart met het aanbieden van fitness voor werkende gedetineerden, waardoor deze eindelijk kunnen
fitnessen.
In Oudenaarde werden middelen gezocht en gevonden voor het uitbreiden van het sportaanbod aan
beklaagden. Een groep die voorheen niet aan bod kon komen.
Leuven Centraal kon dan weer het aantal externe lesgevers optrekken zodat een vast wekelijks aanbod
mogelijk werd. Voorheen lag het aanbod in handen van enkele witte raven.
Wielrennen op rollen werd in de gevangenissen van Gent en Oudenaarde opgenomen in het vaste
aanbod. Het gaat hier om een rechtstreeks gevolg van het project “De ronde op rollen”.
In Beveren werd het fitnessaanbod verdubbeld. Er kwamen 2 fitnesszalen bij. Iedere afdeling beschikt
nu over zijn eigen fitnesszaal.
Het sportproject op basis van individuele coaching op de Afdeling Individuele Bijzondere Veiligheid
(AIBV) in Brugge loopt nog steeds. Omwille van het individuele regime en de strikte
veiligheidsaspecten werden we hier regelmatig geconfronteerd met afgelastingen.
In Antwerpen kwamen er door een reorganisatie van het sportaanbod dagelijks 2 uur sport bij.

Evaluatie
Het werd dit jaar een moeilijke evenwichtsoefening waarbij veel werd verwacht van onze
sportfunctionarissen. Ondanks alle besparingen en sociale onrust, slaagden de medewerkers van De Rode
Antraciet er in de meeste gevallen in om het verschil te maken.
Door zich flexibel op te stellen en steeds op zoek te gaan naar oplossingen in deze ‘onzekere’ tijden
konden ze in veel gevallen het bestaande sportaanbod behouden en soms zelfs uitbreiden. In andere
gevallen werd vooral gefocust op kwaliteitsverbetering van het aanbod door samenwerkingen met bv.
BLOSO en VLABUS beter uit te werken.

Planning 2016
Voor 2016 staan er weer grote veranderingen (nationaal) voor de deur. Eén van deze aanpassingen is het
mogelijk vroeger sluiten van de cel- en gevangenisdeuren, waardoor de activiteiten meer naar overdag of
de vooravond kunnen verschuiven. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat lesgevers die in dienstverband werken
tijdens de dag (buiten de muren), moeilijker aanspreekbaar zullen zijn. De impact van deze veranderingen
is nu echter moeilijk in te schatten. De sportactiviteiten maken veel gebruik van de avond en de
vooravond. Dit heeft te maken met het feit dat ook gedetineerden met een daginvulling (werkende,
opleiding of onderwijs) moeten kunnen sporten. We zullen in 2016 ons aanbod blijven organiseren zoals
voordien. Gezien de zeer onduidelijke timing voor deze aanpassingen, wachten we af en stellen we ons
flexibel op. We beseffen dat dit probleem zich over de grenzen van de domeinen zal laten voelen.
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2.2.2. De Rode Antraciet vzw ondersteunt en stimuleert sportactiviteiten waar gedetineerden zelfstandig
aan kunnen deelnemen.

Realisaties 2015
Als we zelfstandig sporten willen promoten, is het van cruciaal belang dat gedetineerden over genoeg tools
en handvaten kunnen beschikken om op eigen benen (en waar mogelijk, binnen kwaliteitsvolle
omstandigheden) te sporten. Deze kwalitatieve ondersteuning, dient in onze visie als aanvulling op, en als
magneet voor een regulier groepsaanbod. Een thema waar De Rode Antraciet werk van maakt.
Enkele voorbeelden:


De herwerkte uitgave van het uitverkochte boek ‘Fitness tussen muren’. De nieuwe uitgave werd in
2014 gedrukt en in 2015 verspreid naar de gevangenisbibliotheken (gratis). Daarnaast kunnen
gedetineerden een individueel exemplaar aankopen op de kantinelijst (break even voor onze rekening).



Door enkele laattijdige annulaties of grotere periodes zonder sport, werd een klein deel van het
werkingsbudget voor sportactiviteiten van bestemming gewijzigd. We maakten een advieslijst van
sportieve literatuur op. Hierbij varieerden we tussen sporttechnische boeken, autobiografische
verhalen (bv. Junior Bauwens), voeding, gezondheidstechnische literatuur (rugoefeningen, rek- &
strekoefeningen), … en hadden we oog voor de meertaligheid. We bezorgden deze advieslijst van 60
boeken aan de verschillende gevangenis-bibliotheek-medewerkers (extern). Als ruggensteun voor de
investering, kocht De Rode Antraciet per gevangenis 5 boeken aan om van start te gaan. De
bibliotheken apprecieerden deze inspanning; en plaatsten zelf ook hun bestellingen.



De verdere afwerking van de dvd ‘Fit @ cell’ waarin de gevangene een interactief programma krijgt
voorgeschoteld en op maat van zijn/haar eigen kunnen aan de slag kan op cel. In totaal zijn 75
oefenvormen opgenomen. Door onze lowbudget formule en het werken met vrijwilligers bij de
montage, zal de dvd pas in het voorjaar van 2016 beschikbaar zijn. De Cera Foundation kreeg als
mede-subsidient van het hele project een sneak preview en was verbaasd over het resultaat. De dvd
zal beschikbaar worden gesteld in de bibliotheken van de verschillende gevangenissen. Waar mogelijk
zal ook een regelmatige vertoning op het interne videokanaal voorzien worden.



De digitalisering (prison cloud) in Beveren stond ons toe om informatie te verspreiden, en zelfs
oefeningen aan te bieden. Sinds oktober 2015 kunnen gedetineerden via deze weg gebruik maken van
een aanbod Yogaoefeningen. Volgens de laatste cijfers van de FOD Justitie zit dit aanbod constant in
de top 5 van meest bekeken programma’s



De werkgroep ‘online hulpverlening’ vond plaats in de gevangenis van Beveren. In opdracht van het
kabinet ‘Welzijn’ maakte deze werkgroep een advies op over de mogelijkheden van het prison cloud
systeem. De Rode Antraciet maakte deel uit van deze werkgroep.



De plaatsing van outdoor-fitnesstoestellen (nationaal), doelen, loopfaciliteiten, … waardoor
gevangenen niet meer afhankelijk zijn van externe timing, aantal inschrijvingen of plaatsgebrek maar
naar eigen vermogen op de wandeling kunnen sporten.



Het visualiseren van oefenvormen, pancarten of zelfs georganiseerde infosessies over het gebruik van
de verschillende toestellen. Dit betreft dan vooral de outdoor-fitnesstoestellen.
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Het toegankelijk maken van infofiches (alle gevangenissen) om oefeningen in de fitnesszaal
behoorlijk te kunnen uitoefenen. De fiches werden in gekleurd A3 formaat gelamineerd, om duidelijk
en vooral duurzaam in tijd te zijn.



Liever Actiever (Merksplas), 10 000 stappen. De ontwikkeling van een bewegingsaanbod voor oudere
gedetineerden dat toelaat om zelf aan de slag te gaan.

Evaluatie
De Rode Antraciet zal in de eerste plaats een georganiseerd groepsaanbod blijven stimuleren, maar beseft
maar al te goed dat dit niet voor iedereen (bepaalde doelgroepen) haalbaar is. De mogelijkheden die we
proberen te scheppen om zelfstandig te sporten buiten het georganiseerde groepsaanbod, hebben ook een
meerwaarde voor de individuele sporter. Het zelfstandig sporten faciliteert een complementaire werking
aan het georganiseerd sportaanbod of richt zich op moeilijk bereikbare doelgroepen. Doel blijft steeds om
mensen toe te leiden naar het reguliere sportaanbod, vanuit het oogpunt op levensstructuur, kwalitatieve
sportbeoefening en sociale relaties. De sportfunctionaris zorgt ervoor dat het zelfstandig sporten onder de
beste omstandigheden kan plaatsvinden. Hij/zij zorgt voor het juiste materiaal/infrastructuur/tools.

Planning 2016
In 2016 zetten we alles in het werk om reeds bestaande middelen te promoten of verder te ontwikkelen
(fit@cell, fitness tussen muren, prison cloud, documentaire rond sport en voeding...).
We richten onze pijlen op bewegingsarmen en moeilijk bereikbare doelgroepen, door het aanbieden van
programma’s die men zelfstandig kan uitvoeren (10.000 stappen, yoga op cel, …) of inzichten geven in hun
lichamelijke situatie (persoonlijke fitheidstesten, liever actiever, bewegen op verwijzing).
De uitbreiding of opwaardering van de sportfaciliteiten op de wandeling is een blijvend aandachtspunt,
zodat gedetineerden ook buiten het georganiseerde sportaanbod (dagelijkse wandelmomenten) aan de slag
kunnen. Dit kan verder gaan dan alleen outdoor-fitnesstoestellen, voetbaldoelen, basketbalringen of
volleybalnetten opstellen tijdens de wandeling. Daarnaast voorzien wij ook in de nodige informatie om op
kwalitatieve wijze (oefeningen, uitdagingen, …) kennis te maken met de mogelijkheden.
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 2015
De vernieuwde samenwerking met Vlabus vormt een meerwaarde voor het sportaanbod in de
gevangenissen. Bij Vlabus huren we in ieder geval gekwalificeerde lesgevers in, maar sinds dit jaar probeert
Vlabus ook effectief op zoek te gaan naar de meest geschikte lesgevers voor sport in de gevangenis. In het
verleden keek men alleen of de lesgever over de sporttechnische kwaliteiten beschikte om les te geven.
Sinds 2015 bekijkt de organisatie ook of de kandidaat lesgever daarnaast ook over de broodnodige sociale
competenties beschikt om sport in de gevangenis te geven. In samenwerking met De Rode Antraciet werd
werk gemaakt van een promotiecampagne om de juiste mensen aan te trekken, of over de streep te halen.
Ook voor de invulling van de lesgeversondersteuning van Sport Vlaanderen doen we vaak beroep op de
arbeidskrachten van Vlabus.
De samenwerking met ROC Tilburg bleef ook dit jaar uitbreiden (Oost-Vlaanderen) en was belangrijk
voor het sportaanbod in de gevangenissen. De studenten sport worden specifiek opgeleid voor de context
van defensie, politie of gevangeniswezen. We proberen de studenten meer dan één jaar te binden aan
dezelfde gevangenis, en waar mogelijk een tijd dubbel te lopen met hun opvolger(s). Dit heeft het
voordeel dat de studenten de context van de plaatselijke gevangenis beter doorgronden, dat projecten
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langer plaatsvinden en dat een basisaanbod meer gegarandeerd blijft. Het voordeel van de samenwerking
met ROC Tilburg is dat het hier jonge mensen betreft met dikwijls een verfrissende kijk op bestaande
zaken en mogelijkheden. Datzelfde voordeel kan ook een nadeel zijn omdat de studenten niet altijd over
voldoende maturiteit of omgangservaring beschikken. Het blijven studenten die begeleiding nodig hebben.
Voor specifieke sporten, doen we beroep op professionele freelancers.
Het gaat hier bijvoorbeeld over Zumba, tai chi, yoga, crossfit, insanity, …
Het is zeer moeilijk om in deze specifieke sporten iemand te vinden buiten het freelancecircuit. Deze
lesgevers zijn vaak gespecialiseerd en belasten het financiële plaatje extra. Dat maakt een structurele
samenwerking voor een langere periode niet haalbaar.
We werkten ook samen met externe organisaties die een opdracht naar onze doelgroep hebben.
Zij beschikken in veel gevallen over een eigen poule van lesgevers, waarbij de organisatie financieel
bijspringt. Het gaat hier om lesgevers van sportdiensten, VGC, organisaties zoals Buurtsport of vzw
Hattrick en sinds dit jaar ook OKRA. Ook met KVLV gaan de afspraken voor 2016 in deze richting.
Met de provincie West-Vlaanderen was er voor het vierde jaar op rij een samenwerking. Zij voorzagen
ook in 2015 een steun van 500 lesuren sport, gegeven door een gekwalificeerde lesgever. Deze uren
werden opgevuld in de 3 gevangenissen van Brugge, Ieper en Ruiselede. In 2017 zal dit waarschijnlijk niet
verder gezet worden, vanwege de opheffing van de provinciale werking. Het zal voor De Rode Antraciet
niet gemakkelijk zijn om deze uren te vervangen.
De sportwerking van De Rode Antraciet heeft dit jaar voor het eerst gebruik gemaakt van vrijwillige
lesgevers. Bij de meeste activiteiten ging het niet zozeer om een sporttechnische maar eerder om mentale
steun begeleiding (het buddy principe). De mensen die instapten, waren dan ook in de meeste gevallen
reeds eerder actief bij projecten binnen het domein cultuur van De Rode Antraciet.
Het blijft een moeilijke opdracht om sporttechnisch gekwalificeerde vrijwilligers in de sportwereld te
vinden. Bijna altijd is er een financiële vraag.

Evaluatie
De samenwerkingen met de verschillende actoren zorgen voor meer kwaliteit in het bestaande
sportaanbod. De meerwaarde die sportgekwalificeerde lesgevers en vrijwilligers bieden, zijn van
onschatbare waarde voor de kwaliteit en het bereik van het sportaanbod in de gevangenissen. Om die
reden blijven we werken met externe lesgevers en/of vrijwilligers.
Er blijven altijd werkpunten zoals de facturatie van Vlabus die soms fout is, en de samenwerking met de
freelancers en Vlabus die een financiële druk betekenen voor de budgetten van De Rode Antraciet en de
plaatselijke gevangenis.
Ook de stappen die we zetten in de zoektocht naar samenwerkingsvormen met de vrijwilligers waren
interessant. De manier waarop de vrijwilligers werden ingezet biedt zeker perspectieven.
De sportfunctionarissen werken her en der ook samen met niet-opgeleide lesgevers.
Vaak gaat het hier om geëngageerde personeelsleden van Justitie die zich na hun uren inzetten. Samen met
deze lesgevers bekijken we steeds de vormingen van bv. Sportac of sportregio’s om hen verder te
kwalificeren. Dit aanbod wordt sinds kort ook aangeboden aan de nieuwe vrijwilligers en de externe
lesgevers. Op deze manier willen wij hen ook verder verbinden aan onze werking en samen met hen
groeien.

Planning 2016
In 2016 kijken we uit naar de nieuwe samenwerkingen met OKRA en KVLV, we zetten verder in op de
ontwikkeling en uitbreiding van bestaande samenwerkingen en we onderzoeken hoe we onder de noemer
‘participatie van gedetineerden’ de samenwerking met opgeleide gedetineerden kunnen optimaliseren en
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uitbreiden. Deze gedetineerden volgden de cursus ‘initiator fitness’ en zijn in principe klaar om een taak te
krijgen in de begeleiding van de fitnesszalen.
We zetten dit op de agenda van overlegmomenten met de Directie van FOD Justitie. We blijven inzetten
op een gespecialiseerde werving van lesgevers en ondersteunen hen en Vlabus om de juiste mensen aan te
trekken. We ondersteunen bestaande lesgevers van elk statuut om zich verder te verdiepen of
vervolmaken, in de mate van het mogelijke en relevante. We beschouwen dit als een zorg voor de mensen
die zich, al dan niet betaald, inzetten om ook onze werking te ondersteunen.
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 2015
De Rode Antraciet blijft inzetten op een laagdrempelig aanbod dat open staat voor iedereen zonder
discriminatie van etniciteit. Elke activiteit is toegankelijk voor iedereen, zonder uitzondering.
In 2015 werd er een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen OKRA en De Rode Antraciet.
We zullen in 2016 samen met OKRA verschillende activiteiten voor 55+ organiseren. We starten reeds in
februari met activiteiten in Oost- en West-Vlaanderen. (zie 2.1.3).
Daarnaast is er de nieuwe samenwerking met KVLV (zie 2.1.3.) die ons in staat zal stellen om een aanbod
op maat te ontwikkelen. Na een eerste periode op de vrouwenafdelingen zal deze samenwerking zich ook
uitbreiden naar de mannelijke populatie. De samenwerking zal ook niet exclusief zijn maar complementair
aan het (veel grotere) aanbod dat we zelf voorzien. Het gaat over specialisme rond topics en een
persoonlijke aanpak.
De verdere uitbreiding naar doelgroepen groeide. Er is nu een aanbod op maat naar alle
vrouwenafdelingen binnen de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel en we bereiken ook meer en meer
andere specifieke doelgroepen zoals psychiatrische patiënten, mensen met zelfmoordneigingen, ouderen,
kinderen, ouders, bewegingsarmen, (ex-)verslaafden, …
De samenwerkingen met de verschillende zorgteams van de FOD Justitie blijft bestaan. Er bestaat echter
een zorg naar de continuïteit van de samenwerkingen. Zo werd het project voor de ‘psychotische afdeling’
in Turnhout stilgelegd vanwege personeelstekorten bij de zorgequipe.
Enkele voorbeelden:








Dit jaar organiseerden we yoga op de moeder-kind afdeling in de gevangenis van Brugge.
Dit is een doelgroep die met regulier aanbod moeilijk te bereiken is, dus organiseerden we een
lessenreeks speciaal gericht op zwangere vrouwen en moeders met jonge kinderen. Samen yoga
beoefenen versterkt de emotionele band tussen moeder en kind.
In samenwerking met de Brusselse gemeenschap startten we yoga op in de gevangenis van
Berkendael (vrouwen). Deze lessen staan onder begeleiding van een externe lesgever.
De yoga in de gevangenis van Berkendael bevindt zich op dit moment nog in een testfase maar
zal mogelijks worden opgenomen in het reguliere sportaanbod.
De samenwerking tussen Buurtsport, O2 en De Rode Antraciet is dan weer verder uitgebreid.
Deze samenwerking werd specifiek opgezet voor het inrichten van bewegingsactiviteiten op maat
van laagbegaafde geïnterneerden met een Vlaams fonds nummer. Verder begeleidt Buurtsport
Antwerpen sinds dit jaar ook activiteiten op de vrouwenafdeling.
In het kader van het FEFI-project (Ladies on the move) werkten we in de gevangenissen van
Brugge en Hasselt in samenwerking met VOCVO en de Sportdienst een totaalproject uit. Het
was een project over de grenzen van de domeinen heen. Elk domein vervulde zijn rol binnen het
project. Het Centrum voor Basiseducatie gaf theorielessen (NT2) terwijl de sportwerking zorgde
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voor lichaamsgerichte bewegingsactiviteiten (Salsa en laagdrempelige beweging) die waren
gekoppeld aan de doelstellingen van de theorielessen.
Samen met de gemeente Merksplas (OCMW) schonken we aandacht aan het belang van sporten
en bewegen voor oudere gedetineerden. We organiseerden het project ‘Liever Actiever’ met o.a.
de maand van de valpreventie, bewegingsactiviteiten 50+, deelname aan Samen tafelen en
bewegen, Liever Actiever op de wandeling (met stappentellers) en de Sporteldag Merksplas.
Er werd ook aandacht geschonken
aan de hulp- en dienstverleners, zij
konden deelnemen aan het
valpreventieparcours.
Tijdens het project konden
gedetineerden 6 keer deelnemen
aan gezellig tafelen en bewegen.
Het Sociaal Huis te Merksplas
(OCMW) organiseerde die
momenten (elke maand één keer)
en de invulling bestond telkens uit:
samen bewegen naar ieders kunnen,
gevolgd door een lekkere maaltijd.







De oefeningen werden aangepast naar ieders mogelijkheden.
In juni 2015 namen vijf oudere gevangenen uit de gevangenis van Merksplas deel aan de
Sporteldag, georganiseerd door de gemeente Merksplas. Op 23-09-2015 was er een moment
Samen gezellig tafelen en bewegen na het bezoek van Vlaamse minister voor Welzijn Vandeurzen.
In Antwerpen organiseerden we in samenwerking met de PSD en VAGGA (Centrum voor
Geestelijke Gezondheid) tweemaal per week een sportmoment voor gedetineerden met een
suïcideproblematiek. Het geheel werd begeleid door de sportmonitoren in nauwe
samenwerking met de zorgequipe. De doorverwijzing gebeurde door PSD en VAGGA. De
nadruk ligt niet zozeer op het sportieve luik maar eerder op het sociale aspect. De
Sportfunctionaris van De Rode Antraciet nam het initiatief, gaf het project vorm en is er trekker
van.
De gevangenis van Beveren onderging een volledige hervorming van het sportaanbod waardoor
alle langgestraften en beklaagden nu kunnen sporten. Ook de werkers die voorheen niet konden
sporten vanwege hun late werkuren kunnen dit door de hervorming nu wel. De uitbreiding van
het aantal fitnesszalen van 2 naar 4, speelde hierin een belangrijke rol.
‘Bewegen op voorschrift’ was een samenwerking met zowel externe partners (Sportdienst
Leuven, Riso Vlaams-Brabant, LOGO Vlaams-Brabant Oost, Vlabus, Wijkgezondheidscentra) als
interne partners (medische dienst, Psychosociale dienst, directie, bewakend personeel), dit alles
onder de vleugels van de plaatselijke sportfunctionaris van De Rode Antraciet.
Het doel was om mensen met een tekort aan beweging of mensen voor wie bewegen een
meerwaarde zou zijn, via de inrichtingsarts door te verwijzen naar een beweegcoach.
Na vrijlating zouden ze bij diezelfde of een andere beweegcoach in Leuven terecht kunnen.
Zelf dienden we bij het ViGeZ (Liever Actiever) een projectaanvraag in voor 2015. Dit behaalde
een van de hoogste scores, maar werd toch niet weerhouden. Een student van de Vrije
Universiteit Brussel verzamelde eind 2014 nog voldoende gegevens om er in 2015 een zeer
grondige evaluatie van te maken.
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Dit evaluatieonderzoek is een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van het project B.O.V.
De kwantitatieve analyse toont aan dat voornamelijk gedetineerden tussen de 41-50 jaar
deelnamen aan het project, een doelgroep die anders moeilijker te bereiken is.
Voorts waren gedetineerden met de Belgische nationaliteit en gedetineerden die de Nederlandse
taal beheersen oververtegenwoordigd. Ook de (verwachte) duur van de detentieperiode had een
effect op de deelname. Zo was de deelname aan het project het hoogst bij gedetineerden die reeds
langer dan zes maanden in de gevangenis verblijven en bij gedetineerden die dachten dat ze nog
langer dan een jaar in de gevangenis te gaan hebben.
Qua gezondheid bleek er een oververtegenwoordiging van gedetineerden met een matige tot
slechte gezondheidstoestand onder de deelnemers aan het project.
Voorts stellen we vast dat het project een positief effect heeft op zowel de gezondheid van de
gedetineerden als op hun (sport)participatiegraad.
Daarnaast geven gedetineerden diverse participatiemotieven en -barrières aan om al dan niet deel
te nemen aan het project. Zo worden de deelnemers voornamelijk gedreven door persoonlijke
doelen, een motief ressorterend onder het microniveau. Ook de toeleidingoriëntatie wordt veelal
aangehaald, waaruit blijkt dat de arts de meeste invloedrijke persoon is. Hiernaast scoren ook
motieven zoals ‘individuele begeleiding’ en ’het gevoel hebben dat de tijd sneller gaat’ hoog.
Sociale motieven hebben een minimale invloed op de motivatie. Wat betreft de
participatiebarrières scoren de microgeoriënteerde drempels het hoogst. De voorkeur voor een
ander aanbod en individuele redenen zijn hier de belangrijkste factoren. Voorts worden sociale
motieven en organisatorische factoren als mogelijke drempels aangehaald.

Evaluatie
De Rode Antraciet zette dit jaar vooral in op de zoektocht naar nieuwe partners en het ontwikkelen van
nieuwe initiatieven voor doelgroepen. Gedetineerden die we voorheen zeer moeilijk konden bereiken
voelden zich nu wel aangesproken door het op maat georganiseerde aanbod.
De samenwerkingen met organisaties zoals Buurtsport, OKRA, VAGGA, Brusselse Gemeenschap,….
maken het mogelijk om dat specifieke gemaakte aanbod te creëren.
De combinatie van de kennis van de organisaties/instanties met De Rode Antraciet en zijn specifieke
kennis van de gevangeniscontext is de ideale mix om een zo divers mogelijk publiek te bereiken.

Planning 2016
We blijven in 2016 aandacht vestigen op specifieke doelgroepen. De sportfunctionarissen zullen de
verschillende actoren binnen de gevangenis (directie en Vlaamse actoren) bewust maken van de noodzaak
om projecten zoals Liever Actiever, suïcidepreventie, yoga op de moeder- kind afdeling, … om te vormen
tot een vast aanbod. De doelstelling is een vast aanbod voor deze doelgroepen creëren. Het zoeken naar
partnerschappen met organisaties die ook buiten de muren actief zijn met deze doelgroepen blijft
belangrijk. Verder zetten we in op de uitrol van het voormalige project ‘bewegen op voorschrift’, nu
‘bewegen op verwijzing’ naar heel Vlaanderen wordt uitgebreid in de volgende vijf jaar. De Rode Antraciet
maakte eind 2015 het thesisonderzoek van een student van de Vrije Universiteit Brussel rond dit
toenmalig project reeds over aan het VIGEZ, met de vraag of er een nieuwe mogelijkheid tot
samenwerking zal bestaan in 2016. Verschillende LOGO’s lieten reeds weten dat ze dit standpunt samen
met ons willen behartigen en uitdragen naar de bevoegde instanties.
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 2015
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Participatie
Binnen het strategisch plan 2015-2020 is De Rode Antraciet trekker van het thema ‘inspraak en
participatie’ van gedetineerden. Dit jaar werden contacten gelegd met de Vrije Universiteit Brussel
(onderzoek participatie Gent en Antwerpen), we organiseerden drie Horizon meetings (interne denktank)
rond het thema participatie en onderzochten samen met de relevante partners de mogelijkheden van een
onderzoek op Europees vlak.
Volgens onderzoek in de gevangenis van Gent door de Vrije Universiteit Brussel zijn dit enkele voordelen
van een participatie-traject:
 verhoging van verantwoordelijkheidsgevoel
 verhoging zelfvertrouwen en zelfbeeld
 actieve burger zijn/worden
 aangaan nieuwe sociale banden
 verkrijgen van nieuwe vaardigheden
 iets kunnen terug doen (positief versus negatief)
 band tussen gedetineerden en personeel verbetert hierdoor
 dynamische veiligheid en leefklimaat
 verbetering kwaliteit
 vermindering werklast bewakingspersoneel
Het is dan ook niet verwonderlijk dat we graag het thema ‘participatie’ van gedetineerden naar voor
schuiven. De gedetineerden zijn niet alleen meer passieve deelnemers maar worden meer en meer
betrokken partij. FOD Justitie en de Vlaamse actoren waaronder de sportfunctionarissen van De Rode
Antraciet betrekken steeds meer de gedetineerden in de organisatie, uitbouw en bekendmaking van het
(sport-)aanbod. Deze manier van werken kan een steunende factor betekenen voor de individuele
gedetineerde in zijn/haar proces naar sociale re-integratie.
Gedetineerden nemen in verschillende gevangenissen deel aan de werkgroepen sport (Oudenaarde,
Dendermonde) of worden ingezet bij de organisatie/uitwerking van een project (Ruiselede, Oudenaarde,
Hoogstraten, Wortel, Leuven Centraal…).
De verantwoordelijke gedetineerde (‘sportfatik’) wordt binnen zijn functie meer en meer de spreekbuis
van alle gedetineerden en neemt ook organisatorische taken op zich, bv. het opmaken van de lijsten.
Deze vormen van participatie zijn spijtig genoeg nog niet in alle gevangenissen mogelijk maar de
functionarissen doen al het mogelijke om deze samenwerkingsverbanden te stimuleren.

CATCH
De Rode Antraciet neemt deel aan het onderzoeksproject CATCH (gefinancierd door het Vlaams
agentschap Innoveren & Ondernemen). Welke belangrijke maatschappelijke rol speelt sport en op welke
manier draagt sport bij tot het algemene welbevinden en de sociale cohesie en de inclusie van
kansengroepen? (zie 2.1.3).

Workshop VUB/ Prof. Fred Coalter
Op 5 oktober organiseerde De Rode Antraciet samen met
de Vrije universiteit Brussel de ‘Coalter Workshop’ voor alle
sportfunctionarissen en enkele interne partners.
Professor Fred Coalter van de Leeds Beckett University
doet al jaren onderzoek naar de sociale bijdrage van sport,
en is een autoriteit op het vlak van de ‘programme theory’.
Belangrijk voor ons was dat de workshop een van de
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fundamenten van de werking van De Rode Antraciet, nl. ‘Sociale integratie door middel van sport’ een
ondersteunend kader kon bieden.
Hoe kunnen we een maximale impact teweegbrengen in detentie door middel van sport?
Hoe kunnen we via sport een gedetineerde helpen bij zijn re-integratieproces?
Welke facetten van proces en inhoud beïnvloeden de uitkomst van een activiteit of lessenreeks (positief en
negatief)?...
De basis van de workshop was het ontleden van de praktijk via enkele projecten van De Rode Antraciet,
om deze te vertalen naar een universeel werkingskader.
Het ontleden van de praktijk gebeurde volgens de principes van een ‘logic model’ dat alle fases
identificeert en analyseert in de context van het uiteindelijke doel. Door het gebruik van dit model is het
mogelijk om bewust te gaan analyseren en inzicht te krijgen in de verschillende processen die een project
doen slagen (voor, tijdens en na) om de gewenste uitkomsten van een project positief te beïnvloeden of
minstens in te schatten.
Als testcase voor de toepassing van het aangeleerde model, namen we een toekomstig project onder de
loep: ‘Opboksen’ (zie ook 2.2.5). Omwille van dit (gevoelige) project en het draagvlak errond, nodigden
we eveneens mensen uit van het directoraat-generaal van het gevangeniswezen en de lokale gevangenis in
kwestie (Hasselt). Op deze manier kregen zij de achtergrond en de kwalitatieve fundering voor dit project
mee.

Over de fysieke integriteit van de sporter, zetten we bovenlokaal en lokaal verscheidene acties op. We
verleenden onze samenwerking bij de opmaak en organisatie van het onderzoek naar het
gezondheidsprofiel van de gedetineerden. Dit onderzoek werd in 10 gevangenissen gevoerd in
opdracht van het Agentschap Zorg- en gezondheid. De resultaten van het onderzoek zullen in 2016
bekend gemaakt worden.
We organiseerden in samenwerking met Hans Vandeweghe 5 workshops over gezonde
voedingssupplementen en doping en gaven advies over het gebruik van deze supplementen aan de
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plaatselijke Directies. Dikwijls staan deze en andere producten, zoals creatine, nog steeds op de kantinelijst
(aankooplijst voor gedetineerden, opgemaakt door de lokale gevangenis).

Evaluatie
Er is nog veel werk op het gebied van ethisch sporten, in een gevangeniscontext. De functionarissen zijn
zich hier heel bewust van. Inclusie, integriteit, diversiteit… zijn vaste aandachtspunten, bij het organiseren
van het sportaanbod. Toch blijkt dit niet altijd een gemakkelijke opdracht. Soms is er te weinig draagvlak
binnen de gevangenismuren om ethisch sporten te verzekeren. Met de komst van de basiswet
gevangeniswezen en externe rechtspositie van gedetineerden (met o.a. artikel 79 dat het recht op 2 uren
sport per week vermeldt), leeft de gedachte dat “de doelgroep meer krijgt dan ze verdient”.
Alle medewerkers van de Vlaamse Gemeenschap brengen hier samen met de sportfunctionarissen wel
stilaan verandering in. Er kunnen nu zaken die tot voor kort onmogelijk waren (denk bijvoorbeeld aan de
inspraak en betrokkenheid van gedetineerden op het aanbod). Voor de Sportfunctionarissen blijft het
creëren van een draagvlak voor ‘ethisch sporten’ een belangrijke opdracht.

Planning 2016
In 2016 zal participatie een van de belangrijkste punten van onze agenda blijven/zijn.
De Rode Antraciet brengt alle goede praktijken in kaart, zet samenwerkingen met relevante partners op en
onderzoekt de mogelijkheid voor het indienen van een Europees project hieromtrent.
De sportfunctionarissen stimuleren participatief werken in hun plaatselijke gevangenis. Inspraak en
betrokkenheid in opzetten en uitvoeren van het toekomstig sportbeleid (cf. format sportief beleidsplan
afstemmen en implementeren) zijn hiervan voorbeelden.
We stellen het project ‘opboksen’ voor aan het directoraat-generaal van de FOD Justitie en starten op bij
groen licht. De volgende stap is het bewerken van het lokale draagvlak. Gezien het controversiële thema
voor het gevangenispersoneel, zullen we hier een groot deel van de tijd aan besteden.
De Rode Antraciet bekijkt internationale mogelijkheden tot samenwerking. Op het Europese vlak
behoren samenwerkingen met bv. Nederland en de Scandinavische landen vanwege reeds bestaande
contacten tot de mogelijkheden. We kijken natuurlijk ook verder dan alleen maar deze landen.
We breiden onze sensibiliseringscampagne verder uit naar zowel directies van FOD justitie als
gedetineerden rond het gebruik van doping, gezonde voeding en supplementen en investeren in een
gezamenlijk plan van aanpak. We zoeken naar hulp en advies bij de bevoegde instanties (NADO
Vlaanderen, Agentschap Zorg en Gezondheid, Vigez, LOGO, …).
Voor de sportfunctionarissen wordt de ‘programme theory’ verder uitgediept.
Elke sportfunctionaris krijgt de opdracht om 1 praktijk te identificeren, welke kan groeien in potentieel via
toepassing van het logic model. Samen met de Vrije Universiteit Brussel bekijken we hoe we hiermee zelf
aan de slag kunnen. We gaan daarbij na hoe we via een systeem van peer-learning elkaar (vanop afstand)
kunnen ondersteunen om verder te groeien in het gebruik van dit logisch model.
2.6. De Rode Antraciet adviseert bij de realisatie van sportinfrastructuur en een beweegvriendelijke
omgeving in de penitentiaire instellingen.

Realisaties 2015
Het hoort bij de vaste taak van de sportfunctionarissen om advies te geven over sportinfrastructuur en een
beweegvriendelijke omgeving. Dit was ook dit jaar niet anders.
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De functionarissen gaven ook in dit besparingsjaar op regelmatige basis adviezen over de installatie van
nieuwe infrastructuur en de aankoop van nieuw materiaal.
Dit gaat van de aanleg van een nieuw
sportveld (Turnhout),
fitnessmateriaal (2 nieuwe
fitnesszalen Beveren, fitnesszaal
vrouwenafdeling Hoogstraten,
fitnesszaal voor drugsvrije afdeling
Hasselt, 2 fitnesszalen Brussel),
outdoor-fitnesstoestellen, outdoordoelen (St-Gillis, Wortel,
Hoogstraten, …), netten tot de
eenvoudige aankoop van duurzame
ballen. Ballen en ‘prikkeldraad’ zijn
een deadly combo. Jaarlijks belasten
honderden ballen het budget van lokale gevangenissen, doordat het minste contact fataal wordt. In 2015
werden een 10-tal ballen van ‘one world futbol’ getest, die onverwoestbaar zouden zijn. Dat blijkt
inderdaad te kloppen, hoewel er serieus moet ingeleverd worden op speelbaarheid/ rolcapaciteit/ … De
ballen zijn in ieder geval in bepaalde settings (bijvoorbeeld op kleine speelvelden) wel een meerwaarde.
Het gebruik en de inrichting van sporthallen, (sport)wandelingen of fitnesszalen is bijna steeds een
exclusieve taak voor de sportfunctionaris. Hij/zij geeft advies over de beste indeling, het gebruik ervan
(nieuwe wandeling Mechelen) en kan zich beroepen op ervaringen van alle collega’s met o.a. handelaren,
merken, types, slijtage, onderhoudskosten, …
Verder is er de vernieuwde infrastructuurnota die wordt gebruikt door de coördinerende cel binnen
FOD Justitie welke onderhandelt met de Regie der Gebouwen over de aanleg van de nieuwe
gevangenissen.

Evaluatie
We hebben op dit terrein de laatste jaren een goede vooruitgang geboekt en status gekregen. De meeste
Directies en het directoraat-generaal van FOD Justitie maken gebruik van onze adviezen en onze nota.
Een advies is steeds vrijblijvend en onderhevig aan de budgettaire en veiligheidsmatige beperkingen die
maken dat het creëren van een kwalitatieve en uitnodigende sportomgeving een uitdaging blijft.
Niettemin levert onze adviesfunctie duidelijk voordelen op voor de gevangenissen. We zien dat het een
automatisme is geworden om even advies in te winnen bij de sportfunctionaris.

Planning 2016
Onze infrastructuurnota blijft een ‘work in progress’. Op dit moment bekijken we of de verschillende
ondergronden die we voorstellen voor fitnesszalen (matten) wel effectief duurzaam zijn.
We blijven onze adviezen aanbieden aan de nieuwe gevangenissen en afdelingen. Zo is er de denkpiste om
partners van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, DG EPI en de PPS-partners voor de nieuwe
gevangenissen samen te brengen rond de sportinfrastructuur in deze nieuwe instellingen.
2.2.7. De Rode Antraciet realiseert samenwerkingsverbanden met diverse relevante actoren met het oog
op aansluiting bij de reguliere sportwerking.

Realisaties 2015
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Open vrouwenafdeling Hoogstraten
Met de komst van de eerste open vrouwenafdeling van België in de gevangenis van Hoogstraten, worden
alle registers opengetrokken. België stapelde in dit verband al enkele veroordelingen op door de Raad van
Europa en zet nu in op een “paradepaardje”.
Alleen al het regime krijgt de kans om te breken met bestaande systemen in gevangenissen: bezoek op cel
ontvangen, samen eten in een eetzaal, inzetten op bewonersraad (participatie verder dan de standaard
normen), …
Ook en misschien zelfs vooral voor sport liggen hier kansen. Tijdens het onderzoek van het Europese
project FEFI (zie ook 2.1.4.) waar de sportfunctionarissen van de gevangenissen Brugge en Hasselt aan
meewerkten, verkozen de vrouwelijke gedetineerden om net via het domein sport te gaan leren en werken
aan zelfbeeld, eigenwaarde, samenwerken, …
Om te vermijden dat men enkel verder gaat denken op de bestaande wegen, wordt begin 2016 een
brainstorm rond een gemeenschappelijke visie gehouden voor een breed publiek van betrokken partners
(federaal en Vlaams). Taak is om letterlijk uit-de-doos te gaan denken. Naast sportmogelijkheden binnen
de gevangenis wordt gedacht over deelname aan trainingen en wedstrijden bij een ‘civiele’ sportploeg,
fitness beoefenen in de lokale gym van de Stad Hoogstraten, zwemmen in het nieuwe zwembad van de
Stad, start 2 run doen bij de lokale KWB, vrijwilligerswerk doen voor (g-)sportverenigingen, met de fiets
buiten de inrichting opleiding volgen, …
Verwachtte openingsdatum van de afdeling is juni 2016.
‘Kick op sport’
Dit jaar werkte De Rode Antraciet in de gevangenis van Ruiselede opnieuw mee aan het pedagogisch
project ‘Kick op sport’, een samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen, de
gemeenschapsinstelling ‘De Zande’ (Bijzondere Jeugdzorg) en de gevangenis van Ruiselede.
Het doel van dit sportevenement was het bevorderen van de integratiemogelijkheden van de 3
inrichtingen en hun doelpubliek in de omgeving en de ruimere samenleving. We deden dit door te werken
aan een correcte beeldvorming ten aanzien van de 3 deelnemende inrichtingen en hun doelpubliek.
Ook dagen we jongeren en volwassenen in een moeilijke situatie (plaatsing in een gevangenis, een
instelling of verblijf in een asielcentrum) uit tot het mee opnemen van verantwoordelijkheid in het
uitbouwen en organiseren van de sportdagen.
Binnen de muren van de gevangenis gingen er verschillende activiteiten door samen met infosessies over
het Penitentiair landbouwcentrum en detentie
Mensana bus
Via de samenwerking met de provinciale sportdienst West-Vlaanderen konden we dit jaar de Mensana
bus naar Ruiselede brengen. De Mensana bus is een volledig uitgerust mobiel sportevaluatiecentrum,
waarin zowel gedetineerden als personeel hun fitheidsniveau kunnen testen via een lactaattest lopen.
Na de test krijgt iedere deelnemer een testrapport en een individueel trainingsadvies in functie van de
testresultaten. In mei 2016 is het de bedoeling dat de gedetineerden een halve marathon kunnen lopen.
Deze testen zorgen voor een zicht op hun basisuithouding en trainingsschema’s voor de volgende
maanden.
Buitenploegen
Verschillende gevangenissen (Gent, Dendermonde, Oudenaarde, Antwerpen, Wortel, Hoogstraten,
Leuven Centraal, Leuven Hulp, Ruiselede,…) werkten in het verleden reeds met buitenploegen.
Ook dit jaar kwamen er in veel gevangenissen ploegen van buiten de muren sporten binnen de muren.
We zien dat de meeste ploegen die zich engageren dit blijven doen.
Sommige ploegen zijn reeds jaren actief binnen de muren.
Dit wil zeggen dat sport binnen de muren ook voor hen van grote waarde is. Volleybalclub ‘Monida’ uit
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Essen schreef hierover onderstaande bijdrage in de Dynamo brochure:

De samenwerkingen met organisaties zoals Buurtsport en de Sportdiensten in de verschillende steden en
gemeenten hebben zeker bijgedragen tot het bekendmaken van onze vraag naar buitenploegen. Het is dus
belangrijk dat we blijven investeren in onze goede contacten met deze partners.
Tafeltennisploeg TTC
In de gevangenis van Oudenaarde maken verschillende gedetineerden nog steeds deel uit van de
tafeltennisploeg TTC Welfare. Deze ploeg maakt deel uit van de reguliere competitie buiten de muren,
deel uitmakend van de Vlaamse Tafeltennisliga.
De externe ploegen komen steeds de gevangenis binnen om hun wedstrijd te spelen, waarna de resultaten
doorgegeven worden aan de Vlaamse Tafeltennisliga. Op deze manier nemen gedetineerden op hun
manier deel aan het sportieve competitiegebeuren buiten de muren.
Demarrage
De wielerploeg Demarrage (gedetineerden) van de Oudenaardse gevangenis is nog steeds actief en
aangesloten bij de Wielerbond Vlaanderen en dus erkend als wielerploeg. Dit is ter ondersteuning aan de
oprichting van de wielerploeg die (minstens) wekelijks traint. Op deze manier krijgt het project van ‘De
Ronde op Rollen’ een mooie verderzetting binnen het reguliere aanbod en worden de verkregen
materialen op een duurzame manier verder gebruikt.
Brochure ‘sporten na detentie’
In 2015 verspreidde De Rode Antraciet de brochure met daarin informatie over wie, wat, hoe en waar
sporten na detentie. Deze brochure werd in alle gevangenissen mondeling toegelicht aan de medewerkers
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die gedetineerden richting ‘na detentie’ begeleiden. We maakten een uitvoering voor 2016 die het mogelijk
maakte om op het bureau te plaatsen. Er werd eveneens een kalender aan verbonden zodat het een handig
werkinstrument werd en ze niet in een lade, kast of prullenmand belandde. Een directe manier om iedere
betrokkene bij het sportaanbod in de gevangenis aan te spreken. In enkele gevangenissen zijn de gegeerde
kalenders, met toevallig ook informatie over sporten na detentie, ook verkrijgbaar in de bibliotheken.

Evaluatie
Projecten als de nieuwe vrouwenafdeling in Hoogstraten geven energie aan allen. Door de positieve
ondersteuning vanuit de federale en Vlaamse overheid worden partners verenigd om samen tot iets
innoverend te komen. Het geeft in deze fase heel wat vertrouwen dat er vooruit kan gedacht worden en er
bijna letterlijk fysiek gewerkt wordt aan de re-integratie van deze gedetineerde vrouwen.
Via het project ‘Kick op sport’ hebben we al jaren goede samenwerkingen met de verschillende partners in
de buurt zoals het opvangcentrum en de gemeenschapsinstelling De Zande.
Maar ook met verschillende partners uit het sportlandschap zoals de provinciale sportdienst, Vlabus, Sport
Vlaanderen, heel wat verschillende sportfederaties en ook Defensie.
Contacten met de buitenwereld zijn belangrijk voor gedetineerden. Gedetineerden worden op deze manier
aangetrokken tot de reguliere sportwerking binnen de muren. Deze contacten betekenen zowel voor de
gedetineerde als voor het contact van buiten de muren een verrijking, het is daarom dat De Rode
Antraciet hier verder in wil blijven investeren.
Via interne samenwerkingsverbanden wordt het sportaanbod naar de gedetineerden geprofileerd en
worden gedetineerden aangetrokken tot de reguliere sportwerking binnen de muren.
Zo zijn de mensen van trajectbegeleiding (Centra Algemeen Welzijnswerk) en psychosociale dienst (FOD Justitie)
stilaan op de hoogte van het aanbod in hun gevangenis. Voor bepaalde problematieken wordt er ook
gesuggereerd om zich in te schrijven voor een specifiek aanbod (bijvoorbeeld depressieve gedetineerden).
Hierbij aansluitend is er in verschillende gevangenissen een communicatie met de Centra Geestelijke
Gezondheidszorg tot stand gekomen, ten voordele van doorverwijzingen van bepaalde doelgroepen.
Naast deze partners is er ook de lokale samenwerking met de zorgequipes van de FOD Justitie om specifiek
de doelgroep van geïnterneerden verder te ondersteunen en in te bedden in het sportaanbod.

Planning 2016
Voorjaar 2016 moeten de grote lijnen uitgezet worden voor de open vrouwenafdeling van Hoogstraten.
De doelstelling is om effectief een aanbod te hebben in de gevangenis (kaderend binnen het geheel en de
visie waar de afdeling voor staat). Daarnaast moeten de mogelijkheden verkend zijn om met mondjesmaat
ook buiten deel te nemen aan het verenigingsleven.
De sportdienst van de Stad Hoogstraten engageert zich om samen met ons enkele geëngageerde clubs
te zoeken die de vrouwelijke gedetineerden kunnen (ondersteund door ons) en willen opvangen. Hierbij
houden we rekening met de mannenafdeling die in de beginfase nog niet zal genieten van dit nieuwe
regime, maar welke na succesbeleving ongetwijfeld zal volgen.
De sportfunctionarissen blijven contact onderhouden met actoren binnen en buiten de muren. Via de
diverse lokale kanalen wordt er gezocht naar manieren om tot de juiste mensen, groepen of clubs te
komen – die het beweeg- en sportklimaat in de inrichtingen een meerwaarde geven.
2.2.8. De Rode Antraciet staat in voor de registratie van sportieve activiteiten in het GOS (Gedetineerden
Opvolg Systeem).

Realisaties 2015
In 2015 registreerden we, waar mogelijk en op vraag, een registratie op activiteitenniveau. In realiteit
bleek echter dat het GOS (Gedetineerden Opvolgsysteem) minder en minder gebruikt werd als
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registratiesysteem. Dit had vooral te maken met de tekortkomingen van het systeem en de ontwikkeling
van plaatselijke registratiesystemen.
Er was ook de mogelijkheid die vanuit FOD Justitie werd geboden aan de partners van de Vlaamse
Gemeenschap (departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) om mee in te stappen in het nieuwe
registratiesysteem van Justitie, SIDIS Suite.
Het onderzoek naar de werkbaarheid van een mogelijke koppeling van beide systemen maakte dat het
GOS op zich niet meer of minder werd gebruikt.

Evaluatie
Het onderzoek naar de mogelijkheden van SIDIS Suite/GOS en de tekortkomingen van het systeem
maakten dat in vele gevangenissen het GOS registratiesysteem zo goed als stil viel. Een grote bezorgdheid
blijft dat het invullen van een registratiesysteem niet de kerntaak van een sportfunctionaris kan en mag
worden. Het is juist de taak van de sportfunctionaris om verder te kijken dan alleen maar het
administratieve gedeelte. De kerntaak van een sportfunctionaris bestaat erin om die meerwaarde op het
gebied van sport en al zijn mogelijkheden te zijn, zorgen voor samenwerkingsverbanden, te organiseren, te
innoveren, …
De grote omvang van het sportaanbod en de beperkte aanwezigheid van de sportfunctionaris maakt dat
een sportfunctionaris een volledige registratie en opvolging gewoon niet zou kunnen verwezenlijken
binnen het bestaande tijdspakket, zelfs al moest de taak exclusief registratie en opvolging zijn. Naast het
‘kunnen’ is er de vraag of dit ook wenselijk is naar veiligheid toe. Bij 0,2 FTE aanwezigheid van de
sportfunctionaris en daarnaast de aanwezigheid/subsidiëring van een functie voor registratie (cf. Decreet
op de hulp- en dienstverlening), lijkt het de veiligheid tijdens het sporten niet ten goede te komen om een
slechts gedeeltelijk aanwezige functionaris willekeurig gedetineerden in een groep te laten plaatsen.

Planning 2016

De sportfunctionarissen zullen zich in 2016 engageren om de gemaakte afspraken binnen de
beheersovereenkomst uit te voeren. Dit betekent dat de functionarissen het GOS op activiteitenniveau
zullen invullen en steeds loyaal mee naar oplossingen (binnen het coördinatieteam) zullen zoeken voor
mogelijke problemen. Verder zullen de gemaakte afspraken in alle gevangenissen op dezelfde manier
ingevuld worden.
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 2015
Initiator Fitness
Sinds enkele jaren loopt het samenwerkingsverband met de Vlaamse Trainersschool (VTS).
Momenteel bekijken wij samen met hen welk aanbod, naast fitness, kan doorgaan in de
gevangenissen. De vraag naar jogbegeleider of (vooral) voetbal lijkt de meest haalbare. Het verder
continueren van de opleiding ‘initiator fitness’ is misschien niet meer haalbaar na het voorjaar van
2016.
Momenteel volgen dertien mannelijke gedetineerden de opleiding ‘Initiator Fitness’ in de
gevangenis van Hasselt. In 2015 werden modules 1 & 2 georganiseerd en afgesloten. Examens
werden in december 2015 georganiseerd, herexamens in januari en februari 2016. Begin januari
2016 wordt er gestart met het praktisch gedeelte (module 3) voor groep 1. De opleiding is positief
onthaald door de doelgroep, ook vanuit de lesgever en hulp- en dienstverleners komen er
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positieve geluiden.
In 2015 behaalden twee gedetineerden het diploma van Instructeur B fitness bij de VTS. Ook de
goedkeuring en opstart voor het behalen van hun trainer A is in orde. VTS bood de nodige
ondersteuning om de cursussen te laten doorgaan. In de gevangenissen (Leuven en Oudenaarde)
zullen we voor de trainer A beroep doen op een vrijwilliger om de examens af te nemen. De
trainer A fitness zal doorgaan in het voorjaar van 2016. Eventuele herexamens worden gepland na
de zomer.
De voorbereidingen voor een cursus initiator fitness zijn gestart in de gevangenis van
Hoogstraten. Gezien het open karakter van deze gevangenis en de grotere focus op het tijdperk
na detentie, wordt nagegaan of de stage van de cursisten ook effectief buiten de gevangenis kan
gebeuren in de lokale fitnesscentra. Het is echter nog te vroeg om dit al met zekerheid te noteren.
De stage buiten hangt samen met het detentietraject van elke individuele gedetineerde en de fase
waarin die zich bevindt.
We kunnen echter stellen dat zelfs na het doorlopen van de cursus, de effecten merkbaar blijven
in de gevangenis. De interesse is de afgelopen jaren enorm gegroeid en nu ook onderzocht naar
verbreding tot andere sporttakken.
Competentieontwikkeling via sport wordt op verschillende niveaus en manieren georganiseerd binnen de
muren. Bepaalde onderwerpen die verbonden zijn aan de sport- en bewegingsactiviteiten van De Rode
Antraciet kregen een inhoudelijk complementaire opwaardering door bv. een lezing in verband met
doping voor de deelnemers fitness, gezonde voeding (bv via samenwerking met Stephanie Scheirlynck),
een cursus rond stoppen met roken of een ander gezondheidsthema.
Sport in groepsverband draagt sowieso bij tot het creëren van competenties op sociaal vlak. Een stap
verder in het proces richting sociale re-integratie, is het daadwerkelijk betrekken van gedetineerden op
het organisatie- en uitvoeringsniveau. In verschillende gevangenissen wordt participatie gestimuleerd
door een groep gedetineerden te betrekken bij bepaalde projecten of initiatieven. De toegankelijkheid en
laagdrempelige organisatievorm van sport maakte het net iets makkelijker om kandidaten te vinden. De
inrichtingen zelf moeten hier natuurlijk zelf ook klaar voor zijn. Verschillende directieleden aarzelen toch
nog bij de betrokkenheid van gedetineerden in het beleid. Dit is deels terecht gezien niet elke persoon
zichzelf op meta-niveau kan brengen, oordelen namens de collega-gedetineerden en los van eigen belang
en interesses. In verscheidene gevangenissen maakten de gevangenen deel uit van de werkgroep sport,
maakten ze de deelnemerslijsten of hielpen ze bij de voorbereiding en uitvoering van een bepaald project.
De gedetineerden werden betrokken partij, breder dan de klassieke praktische taken zoals materiaalbeheer,
poetsen van de sportruimtes, …
Competentieontwikkeling door middel van sport kan ook betekenen dat we met een sportaanbod
aansluiten bij een formeel leertraject om zo het informele leergedeelte binnen een meer integraal traject
aan te bieden. Via onze samenwerking met VOCVO, Centrum voor Basiseducatie en de Sportdienst
Hasselt hebben we in het kader van het FEFI-project (Ladies on the move) een eerste pilot uitgewerkt en
proef gedraaid. Een project over de grenzen van de domeinen heen. Elk domein vervulde zijn rol binnen
het project, maar sloot naadloos aan bij de andere actoren. Het Centrum voor Basiseducatie gaf
theorielessen (NT2) terwijl de sportwerking zorgde voor lichaamsgerichte bewegingsactiviteiten (Salsa
en laagdrempelige beweging) die waren gekoppeld aan de doelstellingen van de theorielessen. Goede
communicatie, kennis, uitwisseling en betrokkenheid op het andere vakgebied zijn dan ook cruciaal in de
verdere verkenning van onze samenwerking.

Evaluatie
Het betrekken van gedetineerden in de Werkgroep Sport moet nog meer gestimuleerd worden. Hier
worden keuzes gemaakt en oplossingen gezocht. Een beleid wordt gekaderd en plannen worden
Voortgangsrapport 2015-2016
De Rode Antraciet vzw

pagina 82

ontwikkeld. Het is niet steeds gemakkelijk om de dagdagelijkse realiteit en de eigen belangen te
overstijgen. Een evenwichtsoefening voor zowel de gedetineerde als de andere aanwezigen. Hierin biedt
de lokale sportfunctionaris een ondersteuning aan de lokale context en respectievelijke ‘kernfunctie’ als
gedetineerde. De samenwerking met VOCVO (centrum voor basiseducatie) binnen het FEFI-project was
een voorbeeld van de manier waarop het formele en informele leren op elkaar kan aansluiten en elkaar kan
versterken.
Het concept ‘trainersopleiding fitness’ organiseren in de gevangenis werd door verschillende partijen,
zoals de Strafuitvoeringsrechtbank en de Directie van de gevangenis als waardevol en constructief
bevonden. Vanuit deze bevindingen besluit De Rode Antraciet dat zij alvast voorstander is om het eerste
niveau, Initiator Fitness, jaarlijks in een andere gevangenis te organiseren. Niet elke gevangenis komt voor
de trainersopleiding in aanmerking (doelgroep, taligheid, verblijfsperiode, …). De Rode Antraciet maakt
een selectie van passende gevangenissen hiervoor. Het tweede niveau, trainer B, zal nog aangeboden
worden aan geïnteresseerde gedetineerden, maar dit op basis van zelfstudie.

Planning 2016
De opleiding ‘initiator fitness’ zal in 2016 doorgaan in de gevangenis van Hoogstraten, indien nog
mogelijk qua organisatie voor de zomer. De gevangenissen van Hasselt, Leuven Centraal en Oudenaarde
bekijken of een vervolgtraject wordt gevraagd en of dit haalbaar is voor de persoon in kwestie. Voor
Leuven Centraal zijn er nu reeds 2 kandidaten
Onze samenwerking met VOCVO zal er in 2016 voor zorgen dat we met een informeel leertraject door
middel van sport kunnen aansluiten op het formele aanbod ontwikkeld door VOCVO.
We zullen de participatie van gedetineerden blijven stimuleren door hen te betrekken in de organisatie en
uitvoering van het sportaanbod. Waar mogelijk zullen de sportfunctionarissen gedetineerden opnemen
binnen de werkgroep Sport van de plaatselijke gevangenis.

Sportaanbod per gevangenis
ANTWERPEN (+/- 650 gevangenen)





Buitensport (voetbal, volleybal en conditietraining), 5u. per week voor maximum 25 deelnemers
per sessie.
Fitness mannen, 20 u. per week voor maximum 6 deelnemers per sessie.
Fitness vrouwen, 22u. per week voor maximum 3 deelnemers per sessie.
Otwee/Buurtsport (beweging) geïnterneerden, 1u per week voor maximum 15 deelnemers per
sessie.
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Buitensport/Buurtsport vrouwen, 2u. per week voor maximum. 15 deelnemers per sessie.
Zumba vrouwen, 1u. per week voor maximum 15 deelnemers.
Tai- chi geïnterneerden, 1u. per week voor maximum 12 deelnemers.
Yoga geïnterneerden, 1u. per week voor maximum 12 deelnemers.

In 2016 behouden we het huidige sportaanbod en breiden we uit met 2 uur yoga via de uren van Sport
Vlaanderen. We organiseren tevens een extra uur voetbaltraining en - afhankelijk van de
rationaliseringsoefening van de FOD Justitie - bekijken we of we 7 uur fitness per week extra kunnen
organiseren.
BEVEREN (+/- 320 gevangenen)







Volleybal, 4u. per week voor maximum 15 deelnemers per sessie.
Minivoetbal, 4u. per week voor maximum 15 deelnemers per sessie.
Badminton, 4u. per week voor maximum 15 deelnemers per sessie.
Sportproject (Yoga, Start to …), 2u. per week voor maximum 15 deelnemers per sessie.
Tafeltennis, 2u. per dag voor maximum 8 deelnemers.
Fitness, 72u. per week voor maximum 6 deelnemers per sessie.

We behouden in 2016 het bestaande aanbod en organiseren in samenwerking met OKRA ‘Liever actiever’.
We bekijken de uitbouw van een samenwerking met de KVLV en we halen voor het eerst buitenploegen
binnen.
BRUGGE (+/- 800 gevangenen)







Ladies on the move, vrouwen, 1u. per week voor maximum 15 deelnemers per sessie.
Fitness vrouwen, 1u. per week voor maximum15 deelnemers per sessie.
Dans, zorg, afdeling geïnterneerde vrouwen, 2u. voor maximum 15 deelnemers.
Dans, geïnterneerde vrouwen, 2u. per week voor 5 weken, maximum 15 deelnemers per sessie.
Moeder-kind yoga, 1u. per week voor 5 weken, maximum 15 deelnemers per sessie.
Fitness, 52u. per week.

In Brugge zetten we in 2016 vooral in op sporten voor specifieke doelgroepen, zo is het de bedoeling om
een aanbod op maat te voorzien voor 8 verschillende doelgroepen: vrouwen, langgestrafte mannen,
kortgestrafte mannen, geïnterneerde vrouwen, drugs-vrije-afdeling, hoge-veiligheidsafdeling, Moederkindafdeling en de 55+ (via het Europeesproject i.s.m. OKRA sport).

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
BERKENDAEL (+/- 90 gevangenen)





Het groepsaanbod was tot vorig jaar zo goed als onbestaande.
Dans, 1u. per week voor maximum 12 deelnemers.
Yoga, 1,5u. per week voor maximum 10 deelnemers.
Fitness, 8u. per week voor maximum 6 deelnemers per sessie.
In 2016 behouden we het sportaanbod en bouwen we dit verder uit. We starten ook met het
aanbod voetbal, volleybal en het project 10. 000 stappen.
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SINT GILLIS (+/- 850 gevangenen)
Fitnes, 20u. per week voor maximum 104 deelnemers.
Opmerking: Halverwege 2015 werden alle activiteiten vanwege de sociale onrust bij FOD Justitie
stop gezet.
In 2016 zetten we alles in het werk om de fitness terug op te starten en te beginnen met een yoga
aanbod.



VORST (+/- 670 gevangenen)
Fitness, 14u. per week voor maximum 5 deelnemers per sessie.
In 2016 behouden we het fitnessaanbod en bouwen we dit verder uit. We starten ook met het
aanbod voetbal, volleybal en het project 10 000 stappen.

DENDERMONDE (+/- 230 gevangenen)







voetbaltraining AOP/Bloso, 15u. voor maximum 14 per sessie.
Yoga, 2u. per week voor maximum 12 deelnemers per sessie
Fitness, 6u. per week voor maximum 14 deelnemers per sessie.
Multisport, 1u. per week voor maximum 12 deelnemers per sessie.
Spinning, 1u per week voor maximum 10 deelnemers per sessie.
Omnisport, 3u. per week voor maximum 28 deelnemers per sessie.

In 2016 behouden we het aanbod en breiden het aanbod voetbaltraining uit.
GENT (+/- 430 gevangenen)










Fitness mannen, 15u. per week voor maximum 14 deelnemers per sessie.
Fitness dames, 1u. per week voor maximum 14 deelnemers per sessie.
Crossfit, 2u. per week voor maximum 14 deelnemers per sessie.
Baktrappers heren (wielrennen), 3u. per week voor maximum 7 deelnemers per sessie.
Baktrappers dames (wielrennen), 1,5u. per week voor maximum 7 deelnemers.
Damessport, 1,5u. per week voor maximum 14 deelnemers.
Yoga project, 10u. voor maximum 10 deelnemers per sessie.
Buitenploegen project mannen, 36u. voor maximum 8 deelnemers per sessie.
Buitenploegen project vrouwen, 36u. voor maximum 8 deelnemers per sessie.

In 2016 blijft volgend aanbod: fitness, wielrennen, crossfit, damessport, damesfitness, yoga, buitenploegen
voetbal & volleybal, Gentse Feesten (verschillende sporten in competitievorm), werkgroep sport met
participatie van de sportfatikken.
Daarnaast wordt er in samenwerking met JWW een lezing over sportvoeding georganiseerd.
Ook het EK voetbal wordt in de kijker gezet.
Er is een nauwe samenwerking met de Hogeschool Gent en de Arteveldehogeschool. In totaal zullen er 4
studenten lerarenopleiding voor 100u sportlessen begeleiden.
HASSELT (+/- 560 gevangenen)


Gevarieerd sportaanbod, 17u. per week voor maximum 15 deelnemers per sessie
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Gevarieerd sportaanbod Stad Hasselt, 5u.per week voor maximum deelnemers per sessie.
Fitness, 49u. per week voor maximum 6 deelnemers per sessie.
Okido yoga mannen, 21u. voor max. 12 deelnemers per sessie.
Okido yoga vrouwen, 12u voor max. 12 deelnemers per sessie.
Bewegingsactiviteiten FEFI Project vrouwen, 3u. voor maximum 10 deelnemers.
Basketinitiatie AOP/Bloso, 10u. voor maximum 15 deelnemers per sessie.
Volleybalinitiatie AOP/Bloso, 10u. voor maximum 15 deelnemers per sessie.

We behouden voor 2016 volgend aanbod: fitness, voetbal, basketbal, omnisport, badminton/tafeltennis,
sessie 45+, sessie vrouwelijke gedetineerden, activiteiten verzorgd in samenwerking met lesgever Stad
Hasselt, yoga, wedstrijden tegen externe ploegen en opleiding VTS Initiator Fitness.
Daarnaast zet de sportfunctionaris zich in om in 2016 het project Fit@Cell te lanceren. Gedetineerden
kunnen zelf een trainingssessie samenstellen. Ook werkt de sportfunctionaris voor de gevangenis Hasselt
aan de voorbereiding van een boksproject voor gedetineerden.
HOOGSTRATEN (+/- 175 gevangenen)
















Fitness, 13u. per week voor maximum 15 deelnemers per sessie.
Voetbaltraining, 2u. per week voor maximum 30 deelnemers per sessie (groot voetbalveld)
Conditietraining, 2u. per week voor maximum 30 deelnemers per sessie
Volleybaltraining, jaarlijks i.s.m. lokale club, 6 initiaties voor maximum 14 deelnemers (kan
wisselen per keer)
Fitheidstesten, maandelijks voor hertesten (spreiding intensiteit), nieuwkomers elke 12 weken
(gemiddeld 20 personen)
Tennis, enkel voor vertrouwensgroep van gedetineerden, 4u. per week voor de groep van 20
personen (4 personen per sessie)
Start 2 Run, jaarlijks maart-mei, maximum 30 deelnemers per sessie gedurende 30 sessies
Wedstrijden tegen externen (voetbal, volleybal, basketbal), 16 keer per jaar gemiddeld.
Wedstrijden in andere gevangenissen (voetbal, volleybal), 1 keer per maand
Wedstrijden buiten gaan spelen (volleybal, netbal tegen g-sport ploeg), 2 keer per jaar
Zomerspelen, tornooivormen gedurende gemiddeld 4 weken tijdens juli en augustus (volleybal,
voetbal, basketbal, petanque, tafeltennis), aantal deelnemers geen limiet.
Eindejaarsspelen, tornooivormen gedurende Kerstvakantie, aantal deelnemers geen limiet.
Sportieve beloningsactiviteit buiten, voor vertrouwensgroep van 20 gedetineerden, jaarlijks in
september
Vrije speelmogelijkheid petanque, volleybal, basketbal, tafeltennis, lopen gedurende elke
wandeling
Lezingen rond gezondheid en voeding, doping, …

Het volledig aanbod blijft behouden in 2016. Daarnaast zet de sportfunctionaris zich in om de cursus
initiator fitness te organiseren en de sportactiviteiten in te bedden of te koppelen aan ander aanbod (bv.
koppeling yoga aan cursuswerk centrum geestelijke gezondheidszorg). De opening van de nieuwe open
vrouwenafdeling en het hele beleid en actieplan errond wordt op sportief vlak gedragen door de
sportfunctionaris, in afstemming op de andere diensten (integraal aanbod). De samenwerking met KVLV
krijgt een eerste pilot in deze gevangenis, inclusief een sportieve toets.
Vanuit de participatiegedachte ligt het voorstel op tafel om 2 gedetineerden actief te betrekken in de
werkgroep sport, om mee het beleid voor de komende periode uit te stippelen
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IEPER (+/- 70 gevangenen tijdens verbouwingen)





Minivoetbal, 2u. per week voor maximum 14 deelnemers per sessie.
Omnisport, 2u. per week voor maximum 14 deelnemers per sessie.
Basketbaltornooi, 1 week (3u/dag) voor maximum 40 deelnemers per sessie.
Fitness, 6u. per week

In 2016 willen we vooral inzetten op de aanpassing van het aanbod op de nieuwbouw. Zoals het voorzien
van een geschikt regenprogramma en aangepaste activiteiten. Ook staan er weer tal van initiaties op het
programma zoals Crossfit, yoga en krachtbal. Samen met alle partners voorzien we ook een Olympische
week in de zomer (sport als trekker) waarin we allerlei activiteiten organiseren rond de olympische spelen.
LEUVEN CENTRAAL (+/- 350 gevangenen)















Gemeenschappelijke binnensporten.
Powerzaal: 5 groepen werkers/5 groepen niet werkers/1 groep tussenregime.
Cardiofitness, 4u. per week voor maximum 10 deelnemers per sessie.
Fitball, 2u. per week voor maximum 6 deelnemers per sessie (oktober tot april).
Binnensporten op de eigen vleugel: darts, biljart, tafeltennis, tafelvoetbal, schaken, dammen,
Backgammon, kaarten.
Buitensport, 1u. per dag, geen beperking deelnemers.
Voetbal, 3u. per week voor maximum15 deelnemers per sessie. Tijdens de zomerperiode.
1 keer per jaar is er een tornooi met drie bezoekende teams van buiten.
Volleybal, 3u. per week voor maximum 15 deelnemers per sessie. Tijdens de zomerperiode.
Atletiek, 4u. per week, geen beperking deelnemers. Tijdens de zomerperiode.
Elke maand wordt er een wedstrijd gelopen. 50 m sprint, 1500 m, 3000 m, 5000 m, 10000 m en op
11 november wordt de halve marathon gelopen. Start to run met externe begeleider.
Petanque, 1u. per dag, geen beperking deelnemers.
Interne tornooien: beachvolleybal, strafschoppentrofee, krachtbal, mini voetbal, tchouckball,
vuistbal, netbal.
Voetbaltennis, handbaltennis, Zomerspelen (individueel en teams)

In 2016 blijft het bestaande aanbod doorlopen. We organiseren ‘10.000 stappen’ voor zowel personeel als
gedetineerden. Start to sport, start to fitness en multisport in Leuven Centraal bekijken we. De gevangenis
gaf budget en de inhoud werd uitgeschreven; Vlabus is op zoek naar een lesgever.
LEUVEN HULP (+/- 200 gevangenen)










Fitness niet-werkers, 10u. per week.
Fitness voor werkers, 3u. per week.
Fitness annex, 2u. per week.
Sport op de wandeling, 3u. per week.
Fitball, 2u. per week.
Circus, 1u. per week.
Crossfit, 1u. per week.
Sportdag op de laatste zondag van september
Project circus.

In 2016 blijft het bestaande aanbod doorlopen. We organiseren ‘10.000 stappen’ voor zowel personeel als
gedetineerden
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MECHELEN (+/- 125 gevangenen)




Minivoetbal vzw Hattrick, 3u. per week vanaf april tot einde oktober voor maximum 15
deelnemers per sessie (2 sessies)
Conditietraining ROJM, 1u. per week voor maximum 15 deelnemers per sessie.
Fitness, 25u. per week voor maximum 6 deelnemers per sessie.
Opmerking: Het volledige fitnessaanbod werd vanwege ‘sociale onrust’ vanaf augustus voor
onbepaalde tijd opgeschort.

We behouden in 2016 de samenwerking met ROJM vzw en Mechelse Hattrick vzw en gaan voor het
opnieuw opstarten van een beperkt aantal uren fitnesszaal. We trekken nieuwe sportclubs uit het Mechelse
aan. De afspraken hierover werden reeds gemaakt, de Directie moet het groen licht geven. We starten met
het aanbod ‘Spinning’.
MERKSPLAS (+/- 650 gevangenen)










Fitness/sport geïnterneerden zorg, 6u. per week voor maximum 10 deelnemers per sessie.
Individuele begeleidingen, 8u. per week (1 deelnemer).
‘Liever actiever’, 1u. per week voor 8 weken voor maximum 15 deelnemers per sessie.
‘Valpreventieparcours’, evenwichts- en balansoefeningen, 3u. per week voor maximum 15
deelnemers per sessie.
‘Sporteldag’, 6u. voor maximum 50 deelnemers.
‘Kinderbezoek meets sport’, 2u. voor maximum 15 deelnemers.
Voetbal, 8u. per week voor maximum 15 deelnemers per sessie.
Fitness, 12u. per week voor maximum 10 deelnemers per sessie.
AOP/ BLOSO innovatief project, 20u. maximum 15 deelnemers per sessie (10 sessies).

Volgend aanbod blijft behouden in 2016: fitness, voetbalactiviteiten, voetbalwedstrijden tegen PSC
Hoogstraten, bewegingsactiviteiten 50+, bewegingsactiviteiten voor zaal 1, individuele sport in paviljoen
De Haven, een kinderbezoek invullen met sportieve activiteiten (in samenwerking met CAW) en deelname
aan het initiatief Samen gezellig tafelen en bewegen. Daarnaast nemen we net als vorig jaar initiatieven
richting personeel en gedetineerden rond vallen en valpreventie (Week van de valpreventie), het project
10.000 stappen voor oudere gedetineerden (50+) en verkennen we de mogelijkheden om samen te werken
met de Seniorensportgroep van de gemeente Merksplas. De zelfregulerende werkwijze voor fitness voor
veroordeelden volgen we verder op en breiden we uit waar mogelijk. We organiseren een pronostiek rond
het EK Voetbal 2016 voor het penitentiair kader.
OUDENAARDE (+/- 170 gevangenen)







Fitness, 11u. per week voor maximum 15 deelnemers per sessie (3 sessies).
Crossfit, 1,5u per week voor maximum 12 deelnemers.
Demarrage (wielrennen), 7u per week voor maximum 6 deelnemers per sessie (2 sessies).
Sport voor beklaagden, 2u. per week voor maximum 5 deelnemers per sessie (2 sessies).
Tafeltenniscompetitie extern, 3u. per week gedurende seizoen (sept-april), maximum 4
deelnemers per sessie.
Buitenploegen, 3u. per week voor termijn van 12 weken, maximum 8 gedetineerden per sessie.
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Tafeltennistraining met externe lesgever, 1,5u per week voor termijn van 5 weken, maximum 6
deelnemers per sessie.
Tafeltennistraining, 8u per week voor maximum 6 deelnemers per sessie (3 sessies.).
Tafeltennistornooi, 3u eenmalig voor maximum 25 deelnemers.
Zomerspelen, 6u per dag gedurende 3 weken voor maximum 150 deelnemers.

Volgend aanbod blijft behouden in 2016: fitness, wielrennen, tafeltennis, sport voor de beklaagden,
crossfit, zomerspelen, buitenploegen, werkgroep sport met participatie van de sportfatikken en sportief
kinderbezoek.
Daarnaast wordt er in nauwe samenwerking met justitie een project uitgerold over bewustmaking en
informatie betreffende gezonde voeding. De problematiek van gebruik van anabole steroïden wordt mee
in dit project opgenomen.
Vervolgens is er een nauwe samenwerking met de Universiteit Gent die 2 studenten L.O. afvaardigt. De
student Sportmanagement zal het event 'wielerwedstrijd Oudenaarde-Gent' organiseren, de student met de
optie Fysieke Activiteit organiseert een Olympische Sportweek.
Ook met de hogescholen Odisee en Hogeschool Gent is er een samenwerking met de lerarenopleiding.
RUISELEDE (+/- 60 gevangenen)










Omnisport, 2u. per week voor maximum 25 deelnemers per sessie, van 15 maart tot 15 oktober.
Voetbaltraining, 2u. per week voor maximum 25 deelnemers per sessie, van 15 maart tot 15
oktober.
Initiatie Kubb, 2u. voor maximum 25 deelnemers, éénmalig in de zomer.
Teambuilding A-team, 2u. voor maximum 8 deelnemers, 3 x per jaar.
Kick op sport, 2u. voor maximum 25 deelnemers, éénmalig (dit jaar: muurklimmen,
hoogteparcours, survivalrun en vlottenrace).
Yoga, 2u. per week voor maximum 15 deelnemers per sessie.
Crossfit, 2u. per week voor maximum 25 deelnemers per sessie. Reeks van 5 lessen in de zomer.
Surfstage, 1 week voor maximum 20 deelnemers, specifiek voor de gedetineerden die mee doen
aan het B. Leave project.
Fitness, 15u. per week. In het weekend vrije fitness, de hele dag.

Volgend aanbod blijft behouden in 2016: fitness, omnisport, voetbaltraining, crossfit, buitenploegen
voetbal en volleybal, Kick Op Sport (i.s.m. Provincie West-Vlaanderen), participatie van gedetineerden
gebeurt via het activiteitenteam - hierin zijn er 2 gedetineerden die mee nadenken over de organisatie en
de uitvoering van het sportaanbod.
Daarnaast wordt er een ingezet op informatieoverdracht over sportvoeding, via een lezing. Ook zal er aan
de gedetineerden die deelnemen aan het B.leave programma judo gegeven worden. Het EK voetbal wordt
ook hier in de kijker gezet. Er zal eveneens ingezet worden op een samenwerking met de sportdienst van
Beernem
TURNHOUT (+/- 280 gevangenen)







Fitness geïnterneerden, 40u. per week voor maximum 6 deelnemers per sessie.
Fitness gedetineerden, 40u. per week voor maximum 5 deelnemers per sessie.
Minivoetbal geïnterneerden, 2u. per week voor maximum 8 deelnemers per sessie.
Minivoetbal gedetineerden, 2u. per week voor maximum 12 deelnemers per sessie.
Volley geïnterneerden, 1u. per week voor maximum 14 deelnemers.
Conditietraining gedetineerden, 1u. per week voor maximum 15 deelnemers.
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Individuele begeleiding geïnterneerden, 8u per week, (8 deelnemers).

In 2016 behouden we het bestaande aanbod en bekijken we hoe we binnen de vernieuwde werking van de
zorgequipe van de FOD Justitie een rol kunnen vervullen. De samenwerking met ROC Tilburg zetten we
verder.
WORTEL (+/- 300 gevangenen)





Binnensport (fitness, spinning, tafeltennis), 15u. per week voor maximum 12 deelnemers per
sessie
Buitensport zomer (volley, voetbal, …), 6u. per week voor maximum 30 deelnemers per sessie
(Spinning) AOP/BLOSO
Sportdag
Opmerking: door personeelsproblemen (onrust besparingen) werd het fitnessaanbod (grootste
deel van het aanbod) van juni tot november geannuleerd.

Volgend aanbod blijft behouden in 2016: fitness, fietsen/spinning, tafeltennis, buitensport en
volleybalwedstrijden tegen PSC Hoogstraten. Dit aanbod vullen we aan met een initiatie meditatief
hardlopen en een kinderbezoek dat zal worden ingevuld met sportieve activiteiten. We organiseren een
pronostiek rond het EK Voetbal 2016 voor het penitentiair kader. Ook in deze gevangenis zal de
sportfunctionaris informatie ter beschikking stellen rond vallen en valpreventie (voor personeel).

.

Strategische doelstelling 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’.
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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 2015
De Rode Antraciet vzw plande 11 cursussen Slachtoffer in Beeld in detentie in voor het werkingsjaar 2015
en plaatste één aanvraag (Brussel) op een wachtlijst.
Daarnaast ging het team ook additioneel in op de vraag van de gevangenis van Gent om in de
herstelgerichte cursus van De Rode Antraciet vzw “Hoe kijk ik naar mijn straf”, een slachtoffer-dimensie
toe te voegen aan de hand van enkele methodieken uit de cursus Slachtoffer in Beeld. Dit omdat de
gevangenis graag opnieuw wil toegroeien naar een klassiek aanbod Slachtoffer in Beeld in detentie op
termijn (in 2016). De cursus werd gegeven door een cursusbegeleider van het team Slachtoffer in Beeld in
detentie.
We realiseerden in 2015 11 cursussen Slachtoffer in Beeld en 1 cursus Hoe kijk ik naar mijn straf met
slachtoffer-in-beeld methodieken, goed voor 24 cursusuren, samen goed voor 486 cursusuren.

Evaluatie
De richtlijn om in ten minste tien Vlaamse gevangenissen cursusuren te presteren, werd recent losgelaten,
waardoor het mogelijk werd om binnen het B-leave project ook twee cursussen aan te bieden aan de totale
deelnemersgroep van 16 deelnemers.
De geplande cursus in de maand januari in de gevangenis van Antwerpen kon niet doorgaan omwille van
een beleidskeuze van het beleidsteam. Als vervanging voor de cursus in de gevangenis van Antwerpen
konden we onmiddellijk de cursus in de gevangenis van Sint Gillis opnieuw inplannen voor de maand
december 2015 in samenwerking met de collega sport- en cultuurfunctionaris, de organisatie ondersteuner
en de beleidscoördinator.
Wegens de lange aanhoudende stakingen deze zomer en najaar in de Brusselse gevangenissen, werd de
cursus uiteindelijk ook met spijt en (gezien het onzekere stakingsklimaat) laattijdig geannuleerd. In
november werd alsnog een vervangende piste uitgetekend met de werkgroep herstelgerichte detentie van
de gevangenis van Beveren. Een hersteltraject kon echter praktisch niet meer ingepland worden in de
maand december omwille van de overbevraagde inzet van de trajectbegeleiders in eigen activiteiten die
maanden. De concrete uitvoering van deze samenwerking staat wel op de planning in het voorjaar van
2016.
Een cursus her-inplannen vraagt veel tijd en praktische voorbereiding. In 2016 willen we hierop sterker
anticiperen door meerdere gevangenissen op de wachtlijst te plaatsen en met hen op voorhand de nodige
en op dat moment al haalbare voorbereidingen te treffen voor een mogelijke cursus dat jaar, zodat bij een
effectieve her-inplanning, minder tijd verloren gaat.
De urennorm van 520 cursusuren valt, met het wegvallen van de mogelijkheid tot begeleiden van
herstelgerichte films en nabesprekingen, net tussen twee cursussen in. Met 11 cursussen van 45 cursusuren
realiseren we 495 cursusuren, met 12 cursussen 540 cursusuren.
Cursusmomenten per cursus

Aantal gerealiseerde uren
per cursus

Groepsinfomoment
Intakegesprekken
7 cursusdagen

2
4
42
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Individuele gesprekken als
afronding van de cursus
Driehoeksgesprekken
Totaal

0.5 x 8 deelnemers

3

0.5 per deelnemer
52*

0
45

*exclusief driehoeksgesprekken
Aan elke cursus gingen individuele intakegesprekken vooraf. Voor de cursussen in Ruiselede stappen we
in een traject waarin de groep reeds gevormd is en het engagement bij de start van B-leave uitte om deel te
nemen aan een cursus Slachtoffer in Beeld in detentie als onderdeel van hun begeleidingstraject. Elke
cursus werd en wordt afgerond met individuele gesprekken en de mogelijkheid tot driehoeksgesprekken.
Elke cursus telde maximaal 8 deelnemers. Aan de vorming in Gent namen 8 gedetineerden deel, samen
goed voor 114 intakegesprekken en 81 effectieve deelnemers. Dit komt op gemiddeld 7 (6,75) deelnemers
per cursus.
Gevangenis

Aantal
kandidaten
op
infomoment
-

Aantal
kandidaten
gesproken
op intake
6
11

Aantal
effectieve
deelnemers
(start dag 1)
4
8

Hasselt
Hoogstraten

12

9
9

6
8

Leuven Centraal

15

10

5

Mechelen

5

8

6

Merksplas 1
Merksplas 2
Ruiselede 1
Ruiselede 2
Turnhout
Wortel
Totaal

8
7
9
56

11
10
7
9
13
11
114

8
6
7
9
7
7
81

Antwerpen
Beveren
Brussel (St Gillis)
Gent

Opmerking

Geannuleerd
Seksuele delinquenten
Geannuleerd
Alternatief traject 24
cursusuren
Infomoment op
activiteitenbeurs
Infomoment op
activiteitenbeurs
Infomoment op
Rondom Prison
Binnen B-leave
Binnen B-leave
-

Planning 2016
De Rode Antraciet vzw ontving 16 vragen voor een gratis cursus Slachtoffer in Beeld in detentie in 2016.
12 cursussen worden ingepland, 4 aanvragen komen op de wachtlijst en worden gecontacteerd voor
planning van zodra een cursus elders wegvalt of dreigt weg te vallen.
Elke cursus telt maximaal 8 deelnemers. We beogen 15 kandidaten op de intakelijst, waarvan 8
uiteindelijke deelnemers. Dit om de criteria van deelname (minimaal feiten erkennen, erover willen
spreken in groep en voldoende Nederlands spreken) te kunnen hanteren voor maken van een goede
selectie. Voor de cursus specifiek voor seksuele delinquenten is het samenstellen van een groep minder
evident voor psychosociale dienst en het team Slachtoffer in Beeld in detentie omwille van de complexe
persoonlijkheidsproblematieken die vaak gepaard gaan met dit type feiten. De groep is daardoor vaak
kleiner (4 tot 5 deelnemers).
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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 Psychosociale Diensten in de gevangenissen.

Realisaties 2015
De Rode Antraciet vzw maakte ook in 2015 goede samenwerkingsafspraken met de lokale partners in de
gevangenissen. De cursusbegeleiders bezorgden de organisatie ondersteuners een wervende mail voor de
verwijzers opdat zij deelnemers konden toeleiden naar het infomoment of de intakes. We stelden ook een
wervend filmpje ter beschikking voor de gedetineerden.

Evaluatie
Bij het wegvallen van de cursus in Brussel, die al een vervanging was van de cursus in Antwerpen, zijn we
in snelheid gepakt. Ondanks de sterke wil van het team en de gevangenis van Beveren, bleek het praktisch
onhaalbaar voor de trajectbegeleiders en andere verwijzers in de gevangenis om nog op zo een korte
termijn een cursus en daarrond breder hersteltraject op te zetten en gedetineerden naartoe te leiden in
december 2015. Dit was een inhoudelijke keuze van de werkgroep herstelgerichte detentie samen met een
lid van het team Slachtoffer in Beeld in detentie om de kwaliteit en de slaagkansen van het aanbod te
kunnen blijven garanderen.
Elke cursus wordt afgerond met een individueel gesprek tussen cursusbegeleider en deelnemer. Hieraan
kan een driehoeksgesprek met een verwijzer gekoppeld worden op vraag van de deelnemer. De
cursusbegeleider nodigt hiervoor een PSD-lid, trajectbegeleider of andere vertrouwenspersoon uit op
vraag van de gedetineerde.
Goede samenwerkingsafspraken en afstemming binnen De Rode Antraciet vzw met de eigen collega’s
cultuur- en sportfunctionarissen is ook belangrijk. De beweging naar lokale verankeringen biedt
perspectieven om ook vanuit het team Slachtoffer in Beeld in detentie nog meer voeling te krijgen met de
specifieke veranderende context van sommige gevangenissen.
Voor deze inzet engageren de cursusbegeleiders zich elk voor hun regio. Alle gevangenissen werden
verdeeld in vier regio’s, waarin elke cursusbegeleider het structurele contact, zowel als de concrete
praktische voorbereiding van de cursus, op zich neemt.

Planning 2016
De cursusbegeleider neemt enkele maanden voor de start van de cursus contact op met de lokale
cultuurfunctionaris en de organisatie ondersteuner van de gevangenis. Ze maken samen goede afspraken
over de toeleiding en plannen waar zinvol een toeleidings-workshop in voor de verwijzers. Hierop kunnen
de verwijzers nader kennismaken met de cursusmethodieken, wat toeleiden naar de cursus en het
infomoment gemakkelijker maakt.
De cursusbegeleiders bieden ook aan om eenmalig en op vraag deel te nemen aan een overleg van de
werkgroep herstel in de gevangenis om zo meer zicht te krijgen op het herstelbeleid en andere initiatieven
rond herstel in de desbetreffende gevangenis. De cursusbegeleider denkt actief mee na over hoe de cursus
kan toegeleid worden en waar de cursus nadien ook deelnemers verder naar kan toeleiden. De
cursusbegeleiders denken ook mee na over andere herstelinitiatieven vanuit hun expertise (kennisdeling).
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 2015
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De Rode Antraciet vzw biedt gratis promotiemateriaal aan de gevangenis aan. Dit onder de vorm van een
flyer, affiche, permanente poster in kader en een promofilmpje voor de cursus dat kan vertoond worden
op het interne videokanaal of prison cloud. De cursusbegeleiders stellen ook een wervende en
informerende mail op voor verwijzers die in samenspraak met de organisatie ondersteuner wordt
verspreid in de gevangenis. In twee gevangenissen sprak een cursusbegeleider op vraag van de gevangenis
de verwijzers toe op een teamoverleg. Een cursusbegeleider nam ook deel aan een overleg van de
werkgroep herstelgerichte detentie in de gevangenis van Beveren.

Realisaties
Mondelinge werving werkt nog steeds het beste. Daarom wil De Rode Antraciet vzw ook extra inzetten
in 2016 op het stimuleren van ex-deelnemers om in een infomoment een korte getuigenis te brengen over
hun deelname aan de cursus voor kandidaat deelnemers. Ook een getuigenis op papier in een
gevangeniskrantje kan werken.
Waar mogelijk maken de cursusbegeleiders of cultuurfunctionarissen via andere activiteiten mondelinge
reclame voor de cursussen rechtstreeks bij de doelgroep. Een voorbeeld daarvan is deelname met een
informatiestand op de activiteitenbeurs van de gevangenissen van Leuven Centraal (augustus 2015),
Beveren (december 2015) en Hoogstraten (augustus 2015). Een ander voorbeeld is het toespreken van de
deelnemers aan Rondom Prison in de gevangenis van Mechelen (juni 2015).
Het delen van expertise uit de vormingen van Slachtoffer in Beeld in detentie met andere herstelgerichte
initiatieven in de gevangenissen en visa versa is zeer waardevol en essentieel om het aanbod op elkaar af te
stemmen en zo een groter bereik en kwalitatiever aanbod uit te bouwen. We willen hier meer op inzetten.
Inbedding in de lokale context levert absoluut een meerwaarde voor gedetineerden en
aanbodverstrekkers. We hanteren voorafgaand aan een cursus dan ook steeds een open blik, en zoeken
samen met de lokale organisatoren naar haalbare en rendabele oplossingen.
Door in te spelen op lokale (bestaande of opstartende) samenwerkingsverbanden, zien wij kansen om
het potentieel van SIB verder te doen groeien. Sommige post-SIB-trajecten bieden deelnemers ook het
perspectief om te blijven werken en leren.

Planning 2016
In de gevangenissen zullen we de waaier van mogelijkheden actiever promoten, om de toeleiding te
stimuleren. Aanbieden van workshops, promofilms, informeel overleg en goede informatie behoren daar
toe.
Wij faciliteren en volgen de bekendmaking bij personeel op, verspreiden onze folder en bieden extra's aan
waar nodig en gewenst (zeker indien er veel nieuw personeel bijgekomen is).
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 2015
De Rode Antraciet vzw bood in 2015 eenmaal een cursus voor seksuele delinquenten aan in de gevangenis
van Beveren.
In de gevangenis van Gent ging het team in op de vraag om de cursus “Hoe kijk ik naar mijn straf” te
versterken als herstelgerichte vorming met actieve methodieken rond slachtofferperspectief en een
getuigenis van een slachtoffer. Deze formule bleek erg succesvol en zal in 2016 leiden tot een nieuwe
- nog sterker slachtoffergerichte - cursus Slachtoffer in Beeld in detentie, goed voor 45 cursusuren.
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Evaluatie
Dankzij het aanbod op maat voor de gevangenis van Gent, konden we opnieuw experimenteren met het
aanbod van Slachtoffer in Beeld in detentie in een arresthuis. Doorheen de jaren zijn vele arresthuizen
teruggekomen van de keuze voor een cursus Slachtoffer in Beeld in detentie wegens de duur van het
traject en werd ingezet op herstelgerichte films met nabespreking of de organisatie van een herstelweek.
Ondanks deze evolutie, blijven sommige arresthuizen wel succesvolle cursussen behalen, maar net in deze
arresthuizen kon in 2015 geen cursus doorgaan wegens andere beleidskeuzes (Antwerpen) of stakingen
(Sint Gillis). Daar arresthuizen toch nog steeds een zeer diverse populatie behouden en geen enkele
gevangenis dezelfde is, willen we de kans voor het slagen van een cursus Slachtoffer in Beeld in detentie
niet enkel laten bepalen door de officiële eigenheid van de inrichting (arresthuis of strafinrichting). We
kijken uit naar de bevindingen in de gevangenis van Gent in 2016 om dit verder te onderzoeken.

Planning 2016
We bieden in 2016 tweemaal de cursus Slachtoffer in Beeld in detentie aan specifiek voor seksuele
delinquenten. Uitgewerkt materiaal is voor handen. Dit in de gevangenissen van Hasselt en Leuven
Centraal.
We gaan ook in op de vraag van de gevangenis van Gent om na enkele jaren van de cursus “Hoe kijk ik
naar mijn straf” over te stappen naar een pakket Slachtoffer in Beeld, waarbij het aanbod van “Hoe kijk ik
naar mijn straf” een duidelijkere invulling van inzicht, empathie en verantwoordelijkheid ten aanzien van
slachtoffers krijgt en toch op maat kan blijven van het arresthuis, naar analogie van 2015. Het aantal
cursusuren wordt opgetrokken naar 45 cursusuren.
3.1.5. 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 2015
De Rode Antraciet vzw registreert op vraag van de gevangenissen de cursussen Slachtoffer in Beeld in
detentie in het GOS op activiteitenniveau.

Evaluatie
Het is niet vanzelfsprekend om van op afstand gegevens in te putten in het GOS. Het betreft niet altijd
cursussen met intakes, waarbij een inschatting gemaakt kan worden van het individu, de verhouding tot de
anderen, … Als die gegevens zonder voorkennis worden ingegeven, is het aan te bevelen dat de lijst aan
deelnemers voorafgaandelijk nog nagekeken worden door iemand met een veiligheidsoverzicht en lokale
voeling.

Planning 2016
De Rode Antraciet blijft loyaal aan de afspraken die zij aanging. De centrale input van gegevens voor onze
cursussen zal zodoende blijvend aangeboden worden. Voorafgaandelijk zal De Rode Antraciet steeds de
beperkende factoren schetsen naar inzicht in veiligheidsaspecten.
Enkele quotes die wij registreerden tijdens onze cursussen.
Quotes van gedetineerden:
"Ik heb dank zij jullie nu een plaats kunnen geven aan mijn daden en heb ingezien dat ik echt slachtoffers heb en dat ik
mezelf niet in slachtoffer moet zetten."
"Ik had het gevoel dat jullie meeleven met ons en ook dat jullie veel moeite hebben gestoken voor ons"
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"Ik ben enorm blij dat ik heb meegedaan met deze cursus, het waren leuke lesdagen en ook gevoelige en emotionele dagen,
maar dat heeft me wel veel bijgeleerd en daar ben ik zeer gelukkig mee."
"Ik hoop om ooit elkaar nog eens te zien, maar niet in de gevangenis en dat ik mijn leven heb opgebouwd en dat jullie fier
zouden zijn op mij van wat ik bereikt heb."
'Mijn verwachtingen zijn ingelost, want nu ben ik me ervan bewust hoe ik overkom, of kwam toen en dat is wat ik zeker
niet meer wil, want zo ben ik niet in mijn hart.' 'Ik vond de cursus zeer goed, vooral de directe aanpak van Fons en Joëlle
was goed. Zij waren hiervoor de perfecte personen.'
'De cursus heeft een meerwaarde voor B-Leave en detentie in het algemeen. Zelfs zonder burgerlijke partijen krijg je betere
empathie/inlevingsvermogen. En sta je meer stil en nuchter tegenover je feiten.'
'Wat maakte indruk? Veel interactie en groepsdynamiek. Met dank aan de vele variatie en ook door de echtheid en inbreng
van de begeleiders Joëlle en Fons. Superpersonen. Sarah (rollenspel) ook, maar éénmalig.'
'Oprecht vind ik het zodanig goed, door jullie inbreng, jullie tijd die jullie ervoor nemen en indeling. En de grote afwisseling
van jullie. Aan de structuur van SIB zou ik niet direct iets aan veranderen. Maar ik vind het essentieel voor B-Leave.'
Over stappen naar bemiddeling: 'Extra motivatie door jullie vertrouwen, openheid en stimulans door alles nuchter te ervaren.'
Een gastspreker die als slachtoffer zijn verhaal kwam doen voor gedetineerden in een cursus:
“Louterend’ is volgens mij het woord dat het best beschrijft hoe die ervaring in de Hasseltse gevangenis is geweest. Het gebeurt
niet zo vaak dat ik nog eens van begin tot einde doorheen heel dat verhaal ga. In het dagelijkse leven vind ik dat sociaal te
moeilijk, het legt zoveel gewicht op een gesprek. En dus doet het op de een of andere manier wel deugd om dat nog eens te
kunnen vertellen. Maar wat mij nog het meeste deugd heeft gedaan is het gesprek achteraf. De drie gedetineerden en ikzelf
hebben de kans gehad om een goed en diepgaand gesprek te hebben, waarbij ieder zijn verhaal op tafel durfde te leggen. En
het heeft ook voldoening gegeven, vooral omdat ik heb mogen ervaren dat mijn verhaal die dag minstens één iemand heeft
bereikt. Hij gaf aan dat hij voor het eerst begreep hoe vergaand de gevolgen kunnen zijn van een vergrijp dat op zich soms
maar enkele banale minuten duurt. Ik heb het gevoel dat ieder van ons af en toe nog wel eens aan dat gesprek zal
terugdenken. Voor mij zal het iets blijven dat toch een positief element heeft kunnen toevoegen aan een donker en tragisch
verhaal. Positief, zinvol en louterend.”
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Strategische doelstelling 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 vzw ondersteunt het beleid van de Vlaamse overheid voor Hulp- en
Dienstverlening aan gedetineerden en voert het mee uit.
4.1.1. De Rode Antraciet vzw participeert aan het overleg op Vlaams niveau over het beleid voor Hulp- en
Dienstverlening aan gedetineerden.

Realisaties 2015
De Rode Antraciet vzw engageerde zich actief in alle werkzaamheden inzake het beleid van de Hulp- en
Dienstverlening aan gedetineerden:
 Deelname aan alle vergaderingen van de Gemengde Commissie
 Deelname aan alle vergaderingen van de voorbereidende werkgroep
 Deelname aan alle ad hoc werkgroepen (zoals de online hulp- en dienstverlening, trajectmatig
werken, BVR, …)
 Deelname aan alle permanente werkgroepen (zoals de WEVO)
 Deelname aan alle bijkomende samenkomsten, vb. betreffende radicalisering, GOS, …
Daarnaast engageert De Rode Antraciet vzw zich bijkomend in de werking (AV, visietraject, …) van
Klasbak, als onderdeel van het onderwijsaanbod in de gevangenissen.

Evaluatie
De werkzaamheden van de Gemengde Commissie en bijhorende werkgroepen zijn tijdsintensief (voor een
kleine organisatie als De Rode Antraciet vzw) maar zinvol. We nemen dan ook steeds deel en bereiden
consequent de agendapunten of het ‘huiswerk’ voor.
Waar nodig leggen we een en ander voor aan onze Raad van Bestuur (beleidsmatige keuzes vb. inzake het
STRAP).
Voor de afvaardiging naar ad hoc werkgroepen (zoals trajectmatig werken) spreken we ook onze lokale
collega’s aan zodat de insteek vanuit de lokale praktijk gegarandeerd is.

Planning 2016
Ook in 2016 zullen we loyaal en consequent onze bijdrage leveren aan dit overleg.
We engageren ons in de verdere uitvoering van het Strategisch Plan (zie ook 4.1.5.).
4.1.2. In overleg met het departement Welzijn heeft De Rode Antraciet vzw een inbreng in de bovenlokale
werkgroep Justitie – Vlaamse gemeenschap.

Realisaties 2015
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In september 2015 stelden we onze nieuwe missie en werking voor aan de Bovenlokale Werkgroep.
Via de agenda van de Gemengde Commissie (en de voorbereidende werkgroep ervan) waren wij
betrokken op de bovenlokale werkgroep.

Evaluatie
De Rode Antraciet vzw heeft weinig rechtstreeks contact met Justitie op bovenlokaal vlak. Bij belangrijke
zaken, zoals onze nieuwe missie en manier van werken, is het goed om rechtstreeks te kunnen
communiceren met Justitie, via de Bovenlokale Werkgroep. Voor andere zaken is de weg via de
Gemengde Commissie en het departement Welzijn de best mogelijke.
Lokaal en op vragen vanuit Justitie gaan we steeds in, onze contacten zijn goed.

Planning 2016
Indien zinvol en gewenst, participeren wij aan het overleg van de Bovenlokale Werkgroep. We agenderen,
via de Gemengde Commissie belangrijke agendapunten.
4.1.3. De Rode Antraciet vzw 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 2015
In elk lokaal beleidsteam was een lokale medewerker van De Rode Antraciet vzw vertegenwoordigd. We
communiceerden met de beleidscoördinatoren over het hoe en waarom (ambassadeursgedachte,
transparantie en afweging tijdsinvestering) van deze keuze.
Heel wat collega’s waren ook vertegenwoordigd in de lokale coördinatieteams, soms structureel, soms op
basis van agendapunten.
Waar mogelijk qua investering waren we actief in de lokale werkgroepen sport, cultuur, … (VLOT,
Objectif, Toekan, … zie Strategische Doelstellingen 1 en 2) of andere werkgroepen met
verantwoordelijkheid voor het groepsaanbod in de gevangenissen.

Evaluatie
Aanwezigheid van lokale collega’s, die voor elke gevangenis een tijdsbesteding hebben van 20 % (1
werkdag) is tijdsintensief maar zinvol.
We proberen steeds via algemene afspraken één lijn te trekken (en duidelijk te communiceren) voor alle
gevangenissen, een andere werkwijze is niet haalbaar.
Vanuit het besef dat lokale verankering nodig is om aan draagvlak te werken, kozen we binnen het vervolg
van het visietraject voor verankering voor alle medewerkers, ook de cursusgevers.

Planning 2016
In 2016 zijn alle sociaal cultureel werkers definitief overgeschakeld naar het profiel van cultuurfunctionaris
en kreeg iedereen volgens een vast principe (20 % = 1 vaste werkdag) een aantal gevangenissen
toegewezen.
De cursusgevers schakelen zich in 2016 ook hierin in. Tegen 1 januari 2017 zijn alle collega’s cultuuren/of sportfunctionaris.
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In Brussel verlengen we het proefproject (tot eind 2016) om 1 collega in te zetten als zowel
cultuurfunctionaris als sportfunctionaris.
We behouden de positief geëvalueerde afspraak dat in elk beleidsteam een collega van De Ronde Antraciet
vzw de beide werkingen (sport en cultuur) vertegenwoordigt.
Voor andere werkgroepen maken we de afweging, mede op basis van de inzet van 20 % per gevangenis.
4.1.4. In alle beleids- en actieplanning met betrekking tot hulp- en dienstverlening aan gedetineerden heeft
De Rode Antraciet vzw een bijdrage geleverd voor de domeinen sport en cultuur.

Realisaties 2015
Alle collega’s waren plaatselijk betrokken bij de opmaak van de lokale actieplannen (eind 2015).
Als basis voor dit lokaal plan gebruikten we (onder andere) het algemeen sport- en cultuurplan, dat een
invulling geeft aan drie actiedomeinen:




Het realiseren van een groepsaanbod sport en cultuur in elke gevangenis (groepsaanbod cultuur,
groepsaanbod sport en aanspreekpunt zijn voor deze domeinen);
Verruimen van het draagvlak in de gevangenis (verankering, participatie doelgroep, expertise
gevangeniscontext, expertise doelgroep gedetineerden);
Responsabilisering van de samenleving (een netwerk en draagvlak buiten de muren via externe
partners, verdere uitbouw van de vrijwilligerswerking en vergroten van het maatschappelijk
draagvlak via het delen van kennis en ervaringen).

We participeerden actief bij de operationalisering van het STRAP, het Strategisch Plan voor de Hulp- en
Dienstverlening aan gedetineerden.
We werkten ook verder aan de operationalisering van onze domeinspecifieke doelstellingen:
Doelstelling 14: participatie
 Afstemming met VUB (onderzoek participatie);
 Opstart experiment methodiek permanente behoeften detectie Hasselt (tot eind 2016) (zie ook
SD1).
Doelstelling 15: responsabilisering
 Conform de nieuwe missie en visie: in kaart brengen van bestaande partners (afgerond);
 Netwerk ontsluiten en verder uitbouwen: zoektocht naar nieuwe partners (zie ook SD 1 en 2) en
opzetten van eerste samenwerkingsverbanden (vb. stress met CM, agressie, …).

Evaluatie
Het traject van opmaak van een missie en daarna deels operationalisering via een cultuur- en sportplan
was de juiste keuze. Tijdens onze ronde van alle gevangenissen (najaar 2015) bleken de keuzes inzake
verankering, daaraan gekoppelde hertekening personeelsinzet, missie, sport- en cultuurplan, …
gewaardeerd.
Dit zal dan ook mede de basis vormen voor de opmaak van een nieuw meerjarenbeleidplan (2017/2021).
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Planning 2016
Het sport- en cultuurplan wordt verder ontwikkeld. Het is lokaal te vertalen via de lokale fora
(beleidsteam, opvolging van de lokale actieplannen, …).
In het voorjaar van 2016 worden een aantal acties kwantitatief en kwalitatief uitgetest en geconcretiseerd.
De bespreking van de domeinspecifieke doelstellingen rond participatie en responsabilisering staat
geagendeerd op de Gemengde Commissie van 14 juni 2016.
Doelstelling participatie:
 Verderzetten en afronden experiment Hasselt + oplijsting randvoorwaarden inzetbaarheid in
andere gevangenissen;
 Inventariseren andere methodieken participatie (Vb. burgerkabinet, overlegorganen
gedetineerden, sleutelfiguren, …);
 Samenwerking met VUB voor onderzoek en inspiratiedag (2017);
 Mogelijkheid onderzoeken van een Europees project rond participatie.
Doelstelling responsabilisering:
 Reeds bestaande nieuwe partnerschappen ook regionaal verder uitbouwen;
 Nieuwe partners zoeken voor andere thema’s, vb. ouderschap, directe sociale omgeving van
gedetineerden, sociale vaardigheden, …;
 Opmaak draaiboek ‘goede praktijken samenwerking nieuwe/externe partners’.
We investeren uiteraard ook in de opmaak van een nieuw meerjarenbeleidplan dat we medio 2016
indienen.
4.1.5. De Rode Antraciet vzw 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 2015
Het STRAP 2012-2014 is afgelopen. We focussen ondertussen volop op het nieuwe STRAP.
De beleidsprioriteiten van het vorige STRAP vonden uiteraard ook hun weerslag in onze werking van
2015.
Voor het behoeftengericht en afgestemd aanbod voor gedetineerden en hun omgeving: zie strategische
doelstellingen 1 en 2.
Inzake de samenwerking tussen de actoren op lokaal niveau: zie strategische doelstellingen 1, 2 en 3.
Op Vlaams niveau: zie 4.1.
Ons engagement op het gebied van het verhogen van de expertise van de medewerkers toonde zich in
onze medewerking aan de werkzaamheden van de WEVO en het invullen van verschillende (onderdelen
van) vormingssamenkomsten voor medewerkers uit de Hulp- en Dienstverlening.
Betreffende draagvlak leverden we opnieuw inspanningen om via media en gerichte contacten in de pers
te komen. Een overzicht:
3 januari 2015 - De Morgen – Zeno. De wonderbaarlijke reconversie van zware jongens tot gediplomeerde fitnesstrainers
15 januari 2015 - Radio 1 in het programma ‘de bende van Annemie’ tussen 10u en 10u30. Over het belang van Sport en
Cultuur in gevangenissen ( n.a.v. radicalisering )
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20 januari 2015 - reportage op ATV. United in Prison
20 januari 2015 - Gazet van Antwerpen. Antwerpse topsportclubs verzorgen initiaties voor 60 gedetineerden
21 januari 2015 - Het Nieuwsblad. United in prison
28 januari 2015 - Knack Cultuur is geen luxe
2 februari 2015 - Radio 2 – Avondpost. United in prison
5 februari 2015 - YouTube. United in prison - sportbeat- Anders dan anders
25 juni 2015 - Het Nieuwsblad. Beverse feesten in de gevangenis
01 augustus 2015 - De Streekkrant. Project ouders als onderzoekers
12 december 2015 - Het Laatste Nieuws – Tralies houden solidariteit niet
Daarnaast gaven we zoals elk jaar heel wat lezingen aan hogescholen en zorgden voor getuigenissen
tijdens enkele evenementen.
We maakten ook deel uit van een netwerk van organisaties die het maatschappelijk draagvlak voor de
hulp- en dienstverlening aan gedetineerden willen verhogen: BZN, Liga voor de mensenrechten, De
Huizen, ….

Planning 2016
Voor 2016 en de komende jaren ligt onze focus op het nieuwe STRAP en zeker op de domeinspecifieke
opties daarbinnen (zie 4.1.4).
4.1.6. De Rode Antraciet vzw staat in voor de registratie in het GOS (Gedetineerden Opvolg Systeem) van
de activiteiten die ze in dat kader realiseert of faciliteert.

Realisaties 2015
De Rode Antraciet vzw registreerde ook in 2015 de activiteiten in het GOS, op activiteitenniveau.
We waren actief betrokken bij de besprekingen van het GOS op de Gemengde Commissie, op de aparte
werkgroep hierover en op de extra vergadering van de Gemengde Commissie over het GOS.
We voerden de besluiten van de Gemengde Commissie loyaal uit.
We communiceerden intern en extern opnieuw en frequent onze afspraken voor alle gevangenissen.
Tijdens de ronde van de gevangenissen, in het najaar, gaven we de nodige uitleg en motivatie voor onze
afspraken inzake het GOS.
Onze collega’s voerden – conform het decreet binnen de schoot van de coördinatieteams - de afspraken
lokaal loyaal uit.

Evaluatie
Voor een organisatie als De Rode Antraciet vzw, met een gespreide werking in alle gevangenissen van
Vlaanderen en Brussel en met medewerkers tewerkgesteld in meerdere gevangenissen, is een zelfde lijn
inzake de hantering van het GOS noodzakelijk.
We blijven ijveren voor een gelijk en haalbaar systeem dat in verhouding staat tot de
tewerkstellingspercentages.

Planning 2016
Ook in 2016 blijven we, conform onze beheersovereenkomst, registreren in het GOS op
activiteitenniveau, in alle gevangenissen op gelijke wijze. We voeren de besluiten van de Gemengde
Commissie en de bepalingen uit het decreet loyaal uit.
We blijven, binnen de schoot van de Gemengde Commissie, mee investeren in een haalbaar en realistisch
registratiesysteem, dat maximaal inzet op lokale mogelijkheden en inbreng van gedetineerden.
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Strategische doelstelling 5

Strategische doelstelling 5: De Rode Antraciet vzw ontwikkelt zich tot een professionele
en kwaliteitsvolle organisatie met een efficiënte en transparante organisatiestructuur.

5.1. De Rode Antraciet vzw hanteert een organisatiemodel dat rekening houdt met een sterk
gedecentraliseerde en gedifferentieerde werking.
5.1.1. De Rode Antraciet vzw implementeert verbeteracties op vlak van het organisatiemodel.

Realisaties 2015
We inventariseerden welke overkoepelende taken er zijn binnen de organisatie.

Evaluatie
Het aantal overkoepelende taken op organisatieniveau is te groot voor de tijdsruimte die er nog bij onze
werknemers is.
Omdat we er steeds radicaal voor kozen om onze medewerkers maximaal op de werkvloer (de
gevangenissen) in te zetten, zagen we ons genoodzaakt om in een aantal overkoepelende taken voorlopig
niet meer te investeren vb. sociale media, uitbouw van de eigen bibliotheek, …

Planning 2016
Na grondige evaluatie bekijken we of de gemaakte keuzes de juiste zijn. Zo neen, dan moet worden
bekeken op welke manier we bepaalde taken toch nog kunnen opnemen.
5.1.2. De Rode Antraciet vzw beschikt over een organigram waarin de communicatie-, verantwoordingsen beslissingslijnen voor alle medewerkers duidelijk vastgelegd zijn.

Realisaties 2015
We verduidelijkten de opdrachten van de administratieve ondersteuner.
Ook voor deze functie maakten we een passend functieprofiel op.

Evaluatie
Omwille van de wijzigingen inzake het profiel van de medewerkers cultuur is het nodig om het bestaande
profiel van sociaal-cultureel werker aan te passen.

Planning 2016
In 2016 maken we een nieuw profiel op voor de cultuurfunctionarissen.
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5.2. De Rode Antraciet vzw 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 vzw zijn duidelijk beschreven en als dusdanig gecommuniceerd naar alle betrokkenen van de
organisatie.

Realisaties 2015
In 2015 hielden we bij de opmaak van de agenda van de Raad van Bestuur steeds rekening met de
verschillende beslissingsniveaus zoals afgesproken in 2014.
1. Ter bespreking en goedkeuring:
 Begroting + controles, afrekening ter voorbereiding AV;
 Voortgangsrapport ter voorbereiding AV;
 Meerjarenbeleidsplan;
 Missie, visie;
 Wijzigingen in de werking met zware financiële gevolgen;
 Ingrijpende wijzigingen aan organisatiestructuur, cultuur, personeelsbeleid, … ;
 Ontslag/aanwerving van coördinatoren en directie.
2. Om feedback/advies te verkrijgen:
 (deel)Werking sport, cultuur, Slachtoffer in beeld- in detentie: 1 x per jaar.
3. Ter bekrachtiging:
 Ontslag/aanwerving ‘veldwerkers’.
4. Ter informatie:
 Tijdskrediet/langdurige ziekte personeel;
 Terugkoppeling van administraties en ministers/kabinetten;
 Evoluties binnen de hulp- en dienstverlening.

Evaluatie
Deze manier van werken evalueerden we nog niet officieel.

Planning 2016
We evalueren voor de zomer met de bestuurders deze manier van werken en passen waar nodig aan.
5.2.2. De directie van De Rode Antraciet vzw en de coördinatoren informeren alle gevangenissen (Justitie
en Vlaamse gemeenschap) over deze structuur en werking van de organisatie.

Realisaties 2015
In 2015 maakten we tijd vrij om de nieuwe beleidscoördinatoren van Leuven Hulp, Mechelen en Ieper via
een gesprek wegwijs te maken in onze werking en structuur.
In aanloop naar ons nieuwe meerjarenbeleidsplan 2017-2021 organiseerden we in het najaar opnieuw een
'ronde van de gevangenissen'.
De input van gedetineerden bij de opmaak van een nieuw meerjarenbeleidsplan werd o.a. gerealiseerd via
het ‘burgerkabinet’ (cultuurparticipatie) in de gevangenis van Gent en Beveren. (zie SD 1).
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Omdat we het erg belangrijk vinden om ook 'de maatschappij' te betrekken bij onze werking in de
gevangenissen organiseerden we op 11 maart een evenement waarop we bestaande en potentiële partners,
zowel voor sport als cultuur, uitnodigden om kennis te maken met de nieuwe missie en visie van De Rode
Antraciet vzw.

Evaluatie
Alle betrokkenen evalueren de gesprekken met nieuwe beleidscoördinatoren zeer positief.
De ronde van de gevangenissen leverde weer heel wat bruikbare input voor ons volgende
meerjarenbeleidsplan. De resultaten lichtten we toe op de Algemene Vergadering van december 2015.
Omwille van redenen buiten ons om werden de gesprekken van Mechelen en Brugge uitgesteld tot 2016.
Hoe gedetineerden betrekken bij de opmaak van een meerjarenbeleidsplan blijft een moeilijke vraag. De
burgerkabinetten leverden uiteraard stof op voor de opmaak van het nieuwe plan maar bleven beperkt tot
twee gevangenissen. We bevragen gedetineerden steeds in het kader van de georganiseerde activiteiten.
Het evenement van 11 maart werd een groot succes.

Planning 2016
Ook in 2016 nodigen we nieuwe beleidscoördinatoren uit voor een gesprek over de werking van onze
organisatie.
De resultaten uit de ronde van de gevangenissen en de burgerkabinetten zullen we verwerken in ons nieuw
meerjarenbeleidsplan.
5.3. De Rode Antraciet vzw beschikt over efficiënte communicatiekanalen zowel wat de interne
als de externe communicatie betreft.
5.3.1. De Rode Antraciet vzw ontwikkelt een communicatieplan voor de interne en externe communicatie.

Realisaties 2015
De kennis van de communicatiehandleiding werd op de teamdag van januari op een speelse manier getest.
En we zagen dat het goed was.
In 2015 werd het proces opgestart om te komen tot een communicatieplan. We kozen hier voor een
beleidsmatige insteek, ook ingebed in de doelstellingen van het STRAP, en lieten ons bijstaan door een
deskundige (Johan Op de Beeck en partners).

Evaluatie
De workshop was erg geslaagd. Johan Op de Beeck en partners maakten een doorlichting van de
communicatie binnen onze organisatie en polsten bij journalisten naar hun bekendheid met De Rode
Antraciet vzw. Het was ook een oogopener. De noodzaak dringt zich op om keuzes te maken en na te
denken op welke manier we onze communicatiestrategie willen uitbouwen.

Planning 2016
Als kleine organisatie en onderdeel van de hele Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden, kiezen we
niet voor een eigen communicatiestrategie. We sluiten daarom aan bij de uit te werken opdrachten vanuit
de Gemengde Commissie inzake mediabeleid.
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De Rode Antraciet vzw levert een voorzet hiertoe (a.d.h.v. een nota) op een van de geplande
vergaderingen van de voorbereidende werkgroep van de Gemengde Commissie.
5.3.2. De Rode Antraciet vzw investeert in een aantrekkelijke website en promomateriaal voor
stakeholders en gedetineerden, met aandacht voor toegankelijkheid (voor gedetineerden) zowel qua taal als
woordgebruik.

Realisaties 2015
In het voorjaar van 2015 legden we de eerste contacten voor de ontwikkeling van een nieuwe website.

In juni 2015 gaven we de opdracht voor de ontwikkeling van de website. De nieuwe website moet aan een
aantal eisen voldoen: eenvoudig zijn in navigatie voor de
eindgebruiker zodat snel de inhoud gevonden wordt en
eenvoudig aanpasbaar zijn door de sitebeheerders om een
dynamische site met actuele informatie te worden. Het
voorontwerp is op het coördinatorenoverleg besproken,
geëvalueerd en aangepast. In november en december 2015
plaatsten we de eerste teksten op de nieuwe website.
De brochure met het aanbod van 2015-2016 werd in september
2015 verdeeld.
De nieuwsbrief GEVAT van De Rode Antraciet vzw verscheen
4 maal in 2015 en werd intern en extern elektronisch verzonden
naar 983 e-mailadressen.
Naar aanleiding van 11 maart (zie 5.5.2.) en ter lancering van onze nieuwe missie en visie maakten we een
animatiefilm die in anderhalve minuut op verstaanbare wijze vertelt wat we doen, voor wie en waarom.
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Evaluatie
We hebben gemiddeld 1.500 bezoekers op onze website per maand.
Papieren brochures zijn snel achterhaald en laten te weinig ruimte voor de samenwerking met andere
partners.
Onze nieuwe voorstellingsfilm krijgt veel lovende kritiek: op korte tijd en verstaanbaar een moeilijk
verhaal brengen.

Planning 2016
De nieuwe website stellen we voor op de teamdag van 25 januari 2016.
In de loop van het voorjaar lanceren we de website officieel.
In de toekomst zetten we relevante informatie over de actuele werking van De Rode Antraciet vzw op de
website. De medewerkers van De Rode Antraciet vzw in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen zorgen
voor de berichtgeving van lokale initiatieven en projecten waarbij De Rode Antraciet vzw betrokken is.
De nieuwsbrief GEVAT passen we aan de lay-out van de nieuwe website aan.
In 2016 bekijken we ook of en welke flyers en folders we nodig hebben voor onze stakeholders, mede
omwille van onze sterkere samenwerking met externe partners voor cultuur en sport.
In 2016 stellen we een digitale vormingsbrochure ter beschikking.
5.3.3. De Rode Antraciet vzw beschikt over een efficiënt intern communicatiesysteem voor de
medewerkers.

Realisaties 2015
In 2015 werden de mogelijkheden van video conferencen via Office 365 onderzocht en uitgetest. Onder
andere de werkgroep sport ging er mee aan de slag en verving enkele fysieke vergaderingen door virtuele.

Evaluatie
Virtueel vergaderen biedt zeker en vast heel wat mogelijkheden en beperkt de verplaatsingen. Dit levert
zowel een tijdswinst als een financiële winst op.

Planning 2016
In 2016 zal de werkgroep sport één op de twee vergaderingen virtueel laten doorgaan.
We zorgen dat alle pc’s van De Rode Antraciet vzw geschikt zijn om op deze manier te werken.
Op een van de teamdagen van 2016 besteden we ruim aandacht aan video conferencen.
5.4. De Rode Antraciet vzw voert een doordacht kennis- en competentiebeleid.
5.4.1. De noodzakelijke competenties van de personeelsleden van De Rode Antraciet vzw zijn in kaart
gebracht en worden efficiënt ingezet.

Realisaties 2015
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We blijven aandacht hebben voor de competenties die we in huis hebben en peilen hiernaar o.a. via de
functioneringsgesprekken. We gaan echter geen ander instrument ontwikkelen om dit in kaart te brengen.

Evaluatie
Werken met competenties blijft belangrijk, maar behoeft geen apart instrument.

Planning 2016
Ook bij het uitwerken, in 2016, van o.a. onthaalbeleid en aanwervingsbeleid, hebben we aandacht voor het
werken met competenties.
5.4.2. De Rode Antraciet vzw beschikt over instrumenten om kennis in de organisatie te verankeren.

Realisaties 2015
We namen dit op in het nieuw uitgewerkt personeelsbeleid (zie 5.5.).

Evaluatie
Bij werkverdeling, invulling van de teamdagen en de nieuwe afspraken inzake VTOL (zie 5.5.4.) blijft het
nodig te werken aan het verankeren van kennis.
Een aparte personeelsverantwoordelijke hebben wij niet, het inbouwen in de bestaande afspraken is dus
belangrijk.

Planning 2016
Bij toekomstige aspecten inzake uit te werken personeelsbeleid (vb. onthaal- en aanwervingsbeleid) en in
de blijvende aandacht voor VTOL, teamdagen en werkverdeling, blijft de verankering van kennis een
aandachtspunt.
5.5. De Rode Antraciet vzw ontwikkelt een performant personeelsbeleid.
5.5.1. De Rode Antraciet vzw werkt met functieprofielen

Realisaties 2015
We bekeken kritisch de uitgeschreven functieprofielen en toetsten ze aan de realiteit.
Daarnaast bepaalden we welke inzet we in de toekomst in welke gevangenissen kunnen garanderen. We
werkten een aantal principes uit en op basis daarvan kregen alle medewerkers één of meer gevangenissen
toegewezen. Daarbij hielden we in de mate van het mogelijke rekening met afstanden en kozen we
maximaal voor continuïteit.

Evaluatie
De functieprofielen dienen regelmatig kritisch bekeken te worden en aangepast aan de zich wijzigende
realiteit.
De verdeling van de gevangenissen is uiteraard geen ideale verdeling, gezien we ervoor kozen om alle
medewerkers aan boord te houden. Bij elke opportuniteit zullen we dan ook bekijken hoe we deze
verdeling nog kunnen optimaliseren.

Planning 2016
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Tegen eind 2016 zullen alle medewerkers gestart zijn in de hun toegewezen gevangenis(sen). Ook de
huidige cursusgevers evolueren mee naar het profiel van cultuurfunctionaris. Tegen eind 2016 is elke
lokaal werkende collega sport- of cultuurfunctionaris
5.5.2. Jaarlijks wordt met elke medewerker van De Rode Antraciet vzw een functioneringsgesprek
gevoerd.

Realisaties 2015
Om in het najaar 2015 nog te kunnen starten met de gesprekken over taakstelling, evaluatie van de
realisaties en het functioneren, werd er voor de leidinggevenden een opleidingsdag hierrond voorzien.
Door ziekte van de lesgever kon die niet plaatsvinden.

Planning 2016
De opleidingsdag gesprekkencyclus gaat door in het voorjaar. Aansluitend daarop plannen we de
gesprekken met de medewerkers in.
5.5.3. De Rode Antraciet vzw hanteert een systeem voor de evaluatie van medewerkers.

Realisaties 2015
Het starten met een waarderingscyclus werd uitgesteld (zie punt 5.5.2). Deze zal bestaan uit een
gecombineerd taakstellings- en evaluatiegesprek en het functioneringsgesprek. We voorzien uiteraard een
evaluatie van deze cyclus na 2 jaar.

Planning 2016
De gesprekkencyclus start in 2016, na de opleiding.
Voor nieuwe collega’s is er steeds een taakstellingsgesprek bij aanwerving.
5.5.4. De Rode Antraciet vzw voert een VTO-beleid (Vorming, Training en Ontwikkeling).

Realisaties 2015
We werkten een VTOL-beleid uit (Vorming, Training, Ontwikkeling en Leren) waarin elke medewerker
zijn/haar gading kan vinden. Hierin is ook aandacht voor de borging van de opgedane kennis.

Evaluatie
Gezien de beleidsnota pas klaar was eind 2015 is een evaluatie nog niet aan de orde.

Planning 2016
De beleidsnota VTOL is ter beschikking van de medewerkers. We kozen ervoor om de noden aan VTOL
af te toetsen in de individuele gesprekken. Uiteraard moet deze manier van werken geëvalueerd worden na
enkele jaren.
5.5.5. De Rode Antraciet vzw organiseert vorming, teamdagen en intervisie voor de medewerkers.

Realisaties 2015
Volgende opleidingen en studiedagen werden (o.a.) door één of meerdere collega's gevolgd:


TGI in tweegesprekken
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Secretariaatswerk, balie en onthaal
Over de neurobiologie van antisociaal en crimineel gedrag
Icoba studiedag rond agressie
Werkgeversgroeperingen
Succesvol samenwerken tussen organisaties?
EPEA conferentie
Inspirerend coachen
Trefdag Suggnomè
Sportinnovatiecongres
Developping a theory of change
BZN partnermeeting
Symposium over participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport

Agendapunten teamdagen:
Teamdag januari: het nieuw strategisch plan voor de Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden; de
communicatiehandleiding; resultaat onderzoek gevangenis Gent ‘ouders als onderzoekers’; werken in
regioteams.
Teamdag maart: bezoek aan de gevangenis van Sint Gillis; de strafuitvoeringsrechtbank.
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Teamdag juni: communicatieworkshop en sociale media; burgerkabinet minister Gatz; scenario’s
taakverdeling; detentietrajecten; sport- en cultuurplan.
Teamtweedaagse augustus: rondleiding gevangenismuseum Merksplas; lezing Toon Horsten (kolonies) en
studiebezoek illegalencentrum Merksplas.
Teamdag november: opleiding Reanimeren en defibrilleren; suïcide en suïcidepreventie.
Intervisie: we werkten een visie uit rond intervisie. De uitgangspunten werden helder geformuleerd.

Evaluatie
Vorming: zie 5.5.4.
Intervisie: na het uitwerken van de visie en afspraken rond intervisie organiseerden we bij de medewerkers
een bevraging over de nood inzake intervisiemomenten.
Teamdagen: de voorbereiding van de teamdagen in de regioteams werkt goed. Uitwisseling in deze
regioteams is blijvend te stimuleren.

Planning 2016
Vorming: zie 5.5.4.
Teamdagen
We verschuiven de datum van de tweedaagse naar september.
Teamdagen worden beurtelings georganiseerd door de regioteams.
Op elke teamdag nemen we tijd voor uitwisseling in de regioteams.
We plannen teamdagen op 25/1; 21/3; 13/6; 22 en 23/9; 28/11.
Intervisie: Gezien uit de bevraging bleek dat enkel bij medewerkers SIB de nood aan aparte intervisie
leefde, beslisten we om enkel voor hen intervisiemomenten te organiseren. Voor de andere medewerkers
komt de nodige intervisie aan bod via de werkgroepen of via uitwisseling met collega’s en/of de
coördinator. Dit sluit uiteraard niet uit dat - als de nood zich voordoet - we dit ook voor andere
medewerkers organiseren.
5.5.6. De Rode Antraciet vzw voorziet een onthaalprogramma voor nieuwe medewerkers.

Realisaties 2015
Voor elke individuele nieuwe medewerker stelden we een onthaal- en inwerkprogramma op.

Evaluatie
Het individueel onthaaltraject voor elke nieuwe medewerker loopt goed. De nood aan een meer formeel
onthaalbeleid blijft.

Planning 2016
Een formeel onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers werken we uit in 2016.
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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 2015
Ook in 2015 betrokken we bij aanwervingen de expertise van mensen en organisaties uit ons netwerk. We
werken hiervoor met een leescomité (screening van de sollicitatiebrieven). Dit gebeurde o.a. voor de
aanwerving in het kader van vervangingscontracten in Leuven en Beveren.

Evaluatie
Het betrekken van expertise vanuit ons netwerk wordt door alle partijen als zeer positief ervaren.

Planning 2016
In opvolging van de besluiten van de Raad van Bestuur plannen we in 2016 het vastleggen van een
formele aanwervingsprocedure. Een meer formele afspraak over het betrekken van partners kan hier een
onderdeel van zijn.
5.5.8. De Rode Antraciet vzw versterkt de personeelsploeg via een doordacht, innoverend en
ondersteunend stage-, vrijwilligers- en freelancebeleid.
Stagebeleid:

Realisaties 2015
In 2015 ging de sportwerking verder aan de slag met 6 studenten van ROC Tilburg (opleiding sport
binnen defensie, politie, gevangeniswezen). Deze studenten spenderen 650 uren aan lesgeefopdrachten.
Het gaat hier effectief om lesgevers in opleiding, die ook wel enige ondersteuning vragen.
Daarnaast werd de samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel uitgebreid met:
- 1 stagestudent rond opmaak template van sportactiviteiten/goede praktijken
- 1 thesisstudent maakte een thesiswerk rond het Leuvense proefproject Bewegen op Voorschrift
- 2 thesisstudenten 2014-2015 rond yoga in de gevangenis
- 2 thesisstudenten 2014-2015 rond de uitdieping van het Epas-onderzoek rond sport in gevangenissen
- 2 thesisstudenten 2015-2016 onderzoeken de rol van voetbal en de betrokkenheid van voetbalclubs bij
de sportwerking in de gevangenis
Op de werkvloer konden nog een aantal stagiairs hun theorie toetsen aan de praktijk:
- 4 studenten namens VIVES (Torhout) die sport begeleidden op de vrouwenafdeling van de Brugse
gevangenis
- 1 student namens HOWEST die op de Brugse drugsvrije afdeling aan de slag ging
- 2 studenten LO namens Hogeschool Odisee namen enkele 10-tallen uren op zich
- namens HoGent (Lerarenopleiding, vak 'diversiteit') organiseerden 2 groepen van studenten een
sportnamiddag in zowel Oudenaarde als Dendermonde
- namens PXL Hogeschool liep 1 student zijn stage in de gevangenis van Hasselt.
Nieuw was de samenwerking met Thomas More Hogeschool (campus Turnhout) en de nieuwe
opleiding ‘sport en bewegen’. Aangezien het om eerstejaarsstudenten ging, was de stageperiode beperkt op
4 uur; iets wat ons in verhouding veel tijd kost. We investeerden er toch enigszins tijd in, aangezien we
geloven in de waarde die deze opleiding voor ons kan betekenen in de toekomst.
Voortgangsrapport 2015-2016
De Rode Antraciet vzw

pagina 111

Voor cultuur: omwille van de nieuwe start als cultuurfunctionarissen in de gevangenis en de langdurige
afwezigheid van drie collega's omwille van zwangerschap of ziekte, kozen we er bewust voor om in 2015
minder stages te begeleiden.
1 studente sociale pedagogie ving haar stage aan op 11augustus 2015 in de gevangenis van Beveren. Deze
stage loopt af in mei 2016.
We gaven in 2015 ook regelmatig interviews aan studenten in het kader van hun thesis of een paper.
Om dezelfde redenen zullen we in 2016 ook tijdelijk geen nieuwe stageaanvragen aanvaarden binnen de
werking cultuur, interviews doen we wel.

Evaluatie
Het werken met stagiairs is boeiend maar tijdsintensief. Omdat er steeds meer vragen komen naar
stageplaatsen bij De Rode Antraciet vzw en we ook hier kwaliteit willen blijven bieden, is het nodig hier
een duidelijker beleid rond uit te tekenen.

Planning 2016
In 2016 staat, naast het aanwervingsbeleid en onthaalbeleid voor medewerkers, ook het stagebeleid op
onze agenda.
De opleiding 'zorg en bewegen' bij HoWest en Thomas Moore boeit ons. Vooral in de Turnhoutse
campus van Thomas Moore werd de samenwerking al beloftevol verkend. De opleiding staat echter nog
in de kinderschoenen (opstart oktober 2015), maar we ondersteunen hen graag waar mogelijk in hun
werking en ontwikkeling.
Freelancebeleid:

Realisaties 2015
Freelancers zetten we vaak in voor bepaalde projecten en activiteiten, zowel sport als cultuur. Zo halen we
bijkomende expertise en deskundigheid binnen en brengen we ook ‘zuurstof’ uit de samenleving binnen
de muren.
Voor sport is de samenwerking met Vlabus vzw de grootste. Vlabus investeerde zelf ook in een correcte
screening van sportlesgevers, o.a. door te investeren in een promofilm en enkele getuigenissen op de
website. We merken dat de sporttechnische kant van de lesgever ondergeschikt is aan de sociale
capaciteiten om met mensen en groepen om te gaan. Vlabus screent vooral in dit verband hun bestaande
lesgevers. Daarnaast liggen bepaalde expertises rond sport, denk maar aan Zumba/insanity/crossfit/… al
iets verder van de standaard sportlesgever. Hiervoor dienen we lesgevers met die expertise in te huren, die
vaak ons budget ook meer belasten (en dus nooit langere trajecten kunnen begeleiden).
Voor cultuur werkten we naar jaarlijkse gewoonte ook in 2015 regelmatig met freelancers voor de
begeleiding van enkele beeldende kunst ateliers en ander structureel cultuuraanbod, zoals het
maandelijkse filosofisch café in de gevangenis van Beveren. Vele structurele partners, zoals Vormingplus,
zetten ook freelance medewerkers in voor de begeleiding van een culturele activiteit voor gedetineerden,
bijvoorbeeld voor het aanbod "Babbelonië over de muren heen". De Rode Antraciet leidt deze freelancers
toe in onderlinge afspraak met Vormingplus en zorgt voor de nodige ondersteuning binnen de
gevangenis. In de verdere uitbouw van persoonsgericht vormingswerk met externe aanbodverstrekkers,
experimenteerden we in 2015 ook met de inzet van freelance vakdeskundigen. Zo leidde De Rode
Antraciet een netwerk van vormingswerkers en therapeuten, gespecialiseerd in emotioneel lichaamswerk,
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toe. Een ander voorbeeld is de inzet van freelancers verbonden aan Touché vzw. Meer informatie over de
inzet van freelancers vindt u terug in de verslaggeving rond de experimenten van cursuswerk (1.1.3).
Voor 2016 zetten we verder in op de inzet van onder andere freelancers voor de begeleiding van
structureel aanbod, bijvoorbeeld de beeldende kunst ateliers en voor de verdere uitbouw van nieuwe
aanbodverstrekkers voor vormingen.

Evaluatie
Het werken met freelancers blijft een belangrijke meerwaarde voor onze organisatie.

Planning 2016
Ook in 2016 blijven we, waar nodig en mogelijk, werken met freelancers.
Vrijwilligersbeleid

Realisaties 2015
Dit jaar werkten we verder aan de uitbouw van de vrijwilligerswerking en de bijhorende visie en beleid.
Bij De Rode Antraciet vzw werken we met vrijwilligers vanuit:

-

De intrinsieke waarde van hun engagement: ze zijn geen betaalde werkkracht en hebben een
groot begrip voor de gevangeniswereld.

-

De inhoudelijke meerwaarde: naast andere externe freelancers en organisaties die binnenkomen,
ondersteund door werknemers van de Rode Antraciet vzw.

-

De maatschappelijke meerwaarde: ‘zuurstof’ van buiten naar binnen en omgekeerd, dus passend
binnen de visie en missie. De zinvolheid binnen de huidige tijden van economische crisis.

Dit betekent niet dat we vrijwilligers inzetten om louter het tekort aan professionele krachten op te
vangen. Het betekent wel dat we vrijwilligers op gelijke hoogte zetten als alle andere externe freelancers en
organisaties die we toeleiden binnen de muren van de gevangenis.
Vrijwilligers werden ingezet binnen concrete projecten en activiteiten. Dit jaar waren de vrijwilligers op
diverse terreinen actief. Ze begeleidden activiteiten zoals Voorleesverhalen, Buiten Beeld, Mid-zomer,
Crea ateliers,… . Samen presteerden ze meer dan 160 dagen aan begeleidingen en er werden 4 nieuwe
vrijwilligers aangeworven.

Evaluatie
Onze vrijwilligers zijn er om een meerwaarde te bieden. Vrijwilligers van De Rode Antraciet vzw passen
binnen onze invulling van het sport –en cultuurbeleidsplan. De vrijwilligers van De Rode Antraciet vzw
zorgen ervoor dat bepaalde activiteiten zoals: Voorleesverhalen, Buiten Beeld, … kunnen doorgaan.
Binnen de organisatie zijn er veel verschillende vrijwilligers aan de slag en is het dus belangrijk dat we de
band tussen de vrijwilligers en de organisatie versterken. Op die manier wordt het ambassadeurschap van
de Rode Antraciet vzw meer uitgedragen. Er wordt volop gewerkt aan een team van vaste vrijwilligers
voor De Rode Antraciet vzw, waarbij ze allemaal hetzelfde traject doorlopen en hetzelfde terug krijgen
van de organisatie. Als return wordt geïnvesteerd in intervisie, vormings- en ontmoetingsmomenten.

Planning 2016
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In 2016 zetten we verder in op de uitbouw van onze vrijwilligerswerking. We investeren in de
bekendmaking van onze werking in het vrijwilligerslandschap en creëren kansen voor potentiële
vrijwilligers.
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