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Voorwoord
Beste lezer,
Voor u ligt het voortgangsrapport van De Rode Antraciet. Hierin blikken we vooruit en achteruit. Het
eerste - vooruitblikken - is iets wat we op diverse manieren ook met gedetineerden doen. De Rode
Antraciet realiseert dat met tal van culturele en sportieve activiteiten binnen de muren en werkt daarvoor
samen met burgers en organisaties van buiten. De Rode Antraciet slaagt erin meer en meer vrijwilligers te
enthousiasmeren om activiteiten te ondersteunen. De ‘Samen Lezen’ projecten zijn hiervan mooie
voorbeelden. Wat cruciaal is in dit engagement van vrijwilligers is niet zozeer het feit dat ze een deel van
hun vrije tijd ter beschikking stellen, maar dat ze als burgers uit de vrije samenleving connectie zoeken met
hen voor wie vanwege strafbare feiten de participatie in de burgersamenleving beperkt is. Ook dat is
vooruitkijken. Deze vrijwilligers beseffen dat voor de meeste gedetineerden er een toekomst buiten de
gevangenis is en dat die toekomst alleen hoopvol kan zijn als vertegenwoordigers uit de samenleving hen
de hand reiken. Ik bedank de vrijwilligers van harte voor hun engagement.
Bouwen aan de toekomst is ook wat de medewerkers van De Rode Antraciet doen. Ze leveren, samen met
een steeds groeiend aantal partners, een bijdrage aan de fysieke, sociale en persoonlijke ontplooiing van
gedetineerden, aan het samenleven in de gevangenis, aan de samenleving in zijn totaliteit. In ons boek
‘Mekaar zien’ dat we het voorbije jaar publiceerden, presenteren we tal van voorbeelden over hoe ‘cultuur’
kan verbinden, binnen en buiten de muren.
Ook met sport verbinden we mensen over de muren heen. Mooi is hier het engagement van
gedetineerden om de 1000 km te fietsen in de ‘Kom op tegen Kanker’ campagne 2019. Niet alleen om de
fysieke uitdaging, maar ook om het nodige sponsorgeld bij elkaar te krijgen.
Eind 2019 presenteren we de resultaten van ons Europees project over participatie. Mee vormgeven aan
de toekomst, dat is de essentie van participatie. Betrokkenheid zorgt voor eigenaarschap. Het is de
voorwaarde voor en het resultaat van volwaardig burgerschap. En dat is waar De Rode Antraciet voor
staat. Bekijk ons filmpje over onze missie nog maar een keer!
Om dit alles te realiseren, geven onze medewerkers elke dag het beste van zichzelf. Creativiteit,
doorzettingsvermogen, diplomatie en een flinke dosis frustratietolerantie zijn de kenmerken waarop ze
hun projecten bouwen. En het wordt hen niet gemakkelijk gemaakt. De aanhoudende syndicale acties, de
permanente dreiging van zogenaamde ‘afschakelplannen’ beukt al lange tijd in op hun motivatie.
Projecten voorbereiden, partners engageren, deelnemers werven, … alles klaar… en dan: geen activiteiten
vandaag. Neen, ook morgen niet … Wanneer dan wel…? Geen idee…
Rudy Van De Voorde, de nieuwe directeur-generaal van het gevangeniswezen stak ons op de algemene
vergadering van maart 2019 een hart onder de riem. Hij pleitte voor een belangrijke cultuurswitch in de
penitentiaire instellingen: veiligheid als resultaat in plaats van veiligheid als beginsel. Het is voor ons een
solide uitgangspunt.
Samen met onze medewerkers kijken we als bestuurders uit naar deze cultuurshift. De enige manier om
onze missie te realiseren, is een constructieve samenwerking met onze belangrijkste stakeholders:
penitentiaire beambten en directies van de gevangenissen. Die samenwerking kan steviger, rijker en
hoopvoller. We rekenen daarvoor op beleidsverantwoordelijken, syndicale organisaties en dienst- en
hulpverleningsorganisaties van de Vlaamse Gemeenschap. Omdat we een gemeenschappelijk belang
hebben: wie de gevangenis verlaat, zien we er liefst niet terug.

Gunter Gehre, voorzitter De Rode Antraciet vzw

De Rode Antraciet vzw - Geldenaaksebaan 277, 3001 Heverlee - 016/20.85.10 - www.derodeantraciet.be

3

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

De Rode Antraciet vzw - Geldenaaksebaan 277, 3001 Heverlee - 016/20.85.10 - www.derodeantraciet.be

4

De Rode Antraciet vzw - Geldenaaksebaan 277, 3001 Heverlee - 016/20.85.10 - www.derodeantraciet.be

5

Strategische doelstelling 1
De Rode Antraciet vzw realiseert een groepsaanbod cultuur en sport in elke gevangenis
van Vlaanderen en Brussel.
OD 1.1. De Rode Antraciet vzw realiseert een toegankelijk, kwalitatief en afgestemd
groepsaanbod cultuur en sport in elke gevangenis van Vlaanderen en Brussel.
1.1.1. Het aanbod cultuur en sport is maximaal afgestemd op de lokale context per gevangenis en houdt
rekening met de lokale behoeften.

Realisaties 2018
Regelmatige aanwezigheid op de werkvloer is essentieel om deze doelstelling te kunnen realiseren. Onze
collega’s zijn daarom minimaal 1 dag per week in de gevangenis aanwezig (zie OD 2.4.1.). Daarnaast
spelen ze een actieve rol in lokale werkgroepen en vergaderingen, waardoor ze een goed zicht hebben op
veranderingen in doelgroep, behoeften, opportuniteiten, context, ... We toetsen ons aanbod af bij de
collega’s van de andere domeinen en - waar en wanneer mogelijk - bij gedetineerden, om ervoor te zorgen
dat het optimaal aansluit bij doelgroep én context.
Enkele voorbeelden van 2018:
-

In de gevangenis van Ieper werd een profielschets van de gevangenispopulatie opgemaakt.
Dat biedt inzichten waarop we het aanbod kunnen afstemmen. Zo spelen we in op de vaak
veranderende doelgroep en het type gevangenis (arresthuis) door korte lessenreeksen en
initiaties te organiseren.

-

In de gevangenis van Beveren startte opnieuw een werking met gedetineerde sleutelfiguren.
Deze gedetineerden bekijken nieuw aanbod in de gevangenis, en proberen er ook voor te
zorgen dat het aanbod beter aansluit bij de behoeften van de gedetineerden. Dankzij het
Europees project PAC - Prisoners’ Active Citizenship (zie OD 4.5.1.) waren er mogelijkheden
om de sleutelfiguren extra te ondersteunen.

-

In de gevangenis van Antwerpen gingen we rechtstreeks in gesprek met gedetineerden om het
aanbod te bespreken. We organiseerden een focusgesprek met een 7-tal gedetineerden die 3
keer na elkaar afwezig waren op een sportactiviteit. We vroegen hen hoe dit kwam en hoe we
beter konden inspelen op dit probleem.

-

Bij bepaalde activiteiten zit de afstemming ingebouwd. Na het wekelijks sportmoment in de
gevangenis van Berkendael, konden de deelnemers zelf het onderwerp van de volgende
sportsessie kiezen. Op die manier geven gedetineerden zelf vorm aan hun sportactiviteiten.

Evaluatie
Doordat onze collega’s regelmatig in de gevangenissen aanwezig zijn en er een actieve rol spelen, slagen
we er vrij goed in om het aanbod af te stemmen op de lokale behoeften en de context. Toch blijft het een
uitdaging in de beperkte tijd die ze hebben.
Het werken met profielschetsen is vrij tijds- en arbeidsintensief, aangezien die gegevens niet standaard
worden gesynthetiseerd en verwerkt. Toch is de informatie die eruit komt bijzonder nuttig voor de
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invulling van ons aanbod. Ieper is een kleine gevangenis, waar tweejaarlijks een profielschets wordt
gemaakt, maar voor grotere gevangenissen is dit praktisch gezien bijna onmogelijk.
De eerste focusgroep die we in Antwerpen organiseerden werd positief onthaald, ook bij de
gedetineerden. Door een duidelijk thema af te bakenen konden we ingrijpen wanneer het gesprek
afdwaalde. Door de groep niet te groot te maken, konden we iedereen aan het woord laten, ook zij die wat
stiller waren.
De gevangenis van Berkendael gaat verder met de inspraak qua inhoud. Deze manier van werken kreeg
een positieve evaluatie, het aanbod groeide in aantal deelnemers en frequentie.

Planning 2019
Ook in 2019 blijven we inzetten op onze aanwezigheid op de werkvloer en op relevante fora,
overlegmomenten en vergaderingen in de gevangenis. Daarnaast blijven wij de actieve deelname van
gedetineerden aan overleg- en planningsmomenten promoten.
Waar mogelijk organiseren we focusgesprekken of behoeftenonderzoek om ons aanbod beter af te
stemmen op de lokale populatie en hun noden, om een breder publiek te bereiken.
1.1.2. De Rode Antraciet vzw realiseert een regulier cultuur- en sportaanbod en stuurt dit bij waar nodig.

Realisaties 2018
Ook in 2018 organiseerde De Rode Antraciet vzw in bijna alle gevangenissen een uitgebreid regulier
cultuur- en sportaanbod, in functie van de context en de populatie: gitaarlessen, zanglessen, teken- en
schilderateliers, (mini)voetbal, fitness, creatieve ateliers, crossfit, yoga, filmavonden, omnisport, wielrennen
op rollen, tafeltennis, volleybal, conditietraining, samen lezen, basketbal, enzovoort.
Ons aanbod blijft onderhevig aan externe omstandigheden. Dat kan gaan van de ziekte van een lesgever
tot personeelstekorten bij Justitie en vakbondsacties. In 2018 was dat laatste vooral in de maanden juni en
juli voelbaar in gans Vlaanderen en Brussel, maar daarnaast waren er nog verschillende vakbondsacties
doorheen het jaar.
De impact hiervan op onze werking verschilt van gevangenis tot gevangenis, maar was ook dit jaar
aanzienlijk: gedetineerden in een bepaald traject gaan terug naar nul, lesgevers haken af omwille van
inkomensverlies, sommige kosten moeten betaald worden - ook al ging het aanbod niet door, onze
collega’s op de werkvloer raken gedemotiveerd, partnerorganisaties haken af, herprogrammering, ...
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- Grafiek: geplande vs. gerealiseerde vs. geannuleerde sessies in 2018, per maand - Sport en Cultuur samen -

Daarnaast dragen wij nog steeds de gevolgen van de acties van 2016, toen de gevangenis van Brugge alle
groepsactiviteiten afschafte. Pas in oktober 2018 konden we - na 2 jaar zonder groepsaanbod - eindelijk
opnieuw opstarten. We kozen er gezamenlijk voor om die opstart stapsgewijs te laten verlopen. We
probeerden eerst het structureel aanbod (de basis) te herstellen. Zo werd de ‘Ladies on the move’ - een
lessenreeks omnisport en dans voor de vrouwenafdeling - opnieuw opgestart. We probeerden ook een
lessenreeks op te starten voor de drugsvrije afdeling, maar ondervonden daarbij problemen door de
rationalisering. Er vindt opnieuw een wekelijks creatief atelier plaats en de plannen om gitaarlessen op te
starten worden concreet.
We vreesden voor een aanzienlijke impact op het sportaanbod door het wegvallen van de provinciale
middelen. Aangezien de drie West-Vlaamse gevangenissen nu integraal op de interne begroting van De
Rode Antraciet zouden komen, dreigde er een effect op de andere gevangenissen (cf. verdeling a rato van
het aantal gedetineerden). Doordat we hier goed op anticipeerden - met het aanboren van nieuwe of het
uitbreiden van bestaande financieringsbronnen - bleef de impact voorlopig beperkt.
Daarnaast was er een financiële rechtzetting vanuit Sportwerk Vlaanderen in hun tarieven. Tot 2018
betaalden wij het overheidstarief, maar met het nieuwe tarief voor doelgroepen daalden de kosten met
30%. Het blijft echter onzeker of deze tarieven wel behouden kunnen blijven in de huidige vorm. Wij
blijven op zoek naar extra financiering, zeker met de gevangenis in Brugge die nu pas aan de heropstart
begint.
Voor een volledig overzicht van de activiteiten per gevangenis verwijzen wij u graag naar de hoofdstukken
Sportaanbod per gevangenis en Cultuuraanbod per gevangenis.

Evaluatie
Ons reguliere aanbod staat er. De gedetineerden kennen en erkennen de waarde ervan. Niettemin blijven
we afhankelijk van de mogelijkheden binnen de gevangeniscontext (voldoende personeel, vakbondsacties,
enzovoort) en van middelen en ondersteuning die vanuit de gevangenis komen. Dit heeft ook gevolgen op
de inzetbaarheid en motivatie van externe lesgevers en partnerorganisaties, enzovoort.

Planning 2019
Wij gaan verder met onze inspanningen om een gevarieerd en kwaliteitsvol regulier aanbod neer te zetten,
aangevuld met initiaties en innovaties.
We plannen een gesprek met Sportwerk Vlaanderen om duidelijkheid te creëren rond de tarieven, de
procedures bij annulatie en stakingen, enzovoort.
1.1.3. De Rode Antraciet vzw zet actief in op de uitrol van nieuw aanbod, o.a. op basis van nieuwe trends.

Realisaties 2018
In 2018 vonden heel wat nieuwigheden hun weg naar de gevangenis. Het gaat dan zowel over aanbod dat
vooral nieuw is voor de gevangenis, dan wel over nieuwe trends die buiten de muren spelen en ook binnen
de gevangenismuren werden uitgeprobeerd of geïmplementeerd.
Onze collega’s sportfunctionarissen volgden een teamdag rond ‘nieuwe sporten’. De dag bestond uit
informatie en try-outs van ‘nieuwe sporten’ zoals Duo-shuttle, Sportveer, Kronum, enzovoort. Daarnaast
kwamen de bedenkers van Ledsreact hun innovatieve sportkegel Ledsreact Direction voorstellen.
Doordat we op 18 locaties actief zijn, is het belangrijk informatie met elkaar te delen. Op het maandelijks
overleg zijn o.a. nieuw aanbod en de evaluatie van het aanbod een vast agendapunt.
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In 2018 gingen we o.a. aan de slag met:
-

Bootcamp: een cardiovasculaire en spierversterkende full body workout die voor alle niveaus
toegankelijk is. Bootcamp werkt op vetverbranding, uithouding, kracht, lenigheid, coördinatie,
explosiviteit en snelheid.

-

Bewegen op Verwijzing

-

Virtual Reality: In samenwerking met C.R.E.W. organiseerden we Cape Anima, een testproject
rond virtual reality in de gevangenis van Hasselt.

-

Amnesty International schrijfmarathon

-

Arcade Game: In Beveren en Antwerpen (zorgafdeling) maakten en bouwden we - in
samenwerking met !DROPS - gedurende zeven sessies een Arcade game. Tijdens verschillende
sessies werkten gedetineerden aan de houten spelkast, ontwikkelden ze een poster en
organiseerden ze een toonmoment.

-

Brushlettering: moderne kalligrafie met een brushstift of penseel. Brushlettering sloeg enorm aan
bij de gedetineerden, het is bovendien een activiteit die ze nadien perfect op cel kunnen
beoefenen.

.
- Workshop Brushlettering in de gevangenis van Oudenaarde -

-

De 1000 kilometer van Kom op tegen Kanker: De Rode Antraciet registreerde het team
Demarrage voor de 1000 km van Kom op tegen Kanker. Twee ploegen van acht renners gedetineerden en personeel van Justitie - zullen tijdens het Hemelvaartweekend 2019 samen 1000
kilometer fietsen voor het goede doel. (zie ook O.D. 2.3.1.)

-

In september 2018 werden de Gelmelboys na 10 jaar terug ingeschreven in de regionale
(recreatieve) voetbalcompetitie van Kempisch Voetbal Door Vriendenclubs. Voor het seizoen
2018-2019 worden elke zaterdagnamiddag thuiswedstrijden gespeeld op het gevangenisveld, 26 in
totaal. Het gaat niet alleen om een aangename ervaring voor bezoekers en voor de thuisploeg, het
is bovendien een zeer toegankelijke manier om terug deel te nemen aan het gewone
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vrijetijdsleven. Het spreekt voor zich dat niet elke speler zomaar in de ploeg kan spelen. Het is
een beloning voor inzet en positief gedrag tijdens de wekelijkse trainingen.
-

De organisatie StreetwiZe, gelinkt aan ‘Mobile School’, streeft ernaar om talent en leiderschap te
ontwikkelen binnen bedrijven. In oktober vond in de Leuvense hulpgevangenis een eerste try-out
plaats van een opleidingsaanbod waar zowel gedetineerden als mensen uit bedrijven een
meerwaarde in kunnen vinden.

-

In Oudenaarde is de Academie al jaren actief in de gevangenis. Nieuw dit jaar is dat de gevangenis
nu een officiële leslocatie van de Academie is geworden. In principe betekent dit dat vrije burgers
ook kunnen intekenen voor het atelier in de gevangenis. Momenteel gebeurt dat niet omwille van
de beperkte ruimte (max. 10 personen). De lesgever geeft sinds september 2018 wel een
gelijkaardig atelier in de Academie zelf, waardoor er meer uitwisseling tussen beide groepen is.

We legden daarnaast ook heel wat nieuwe contacten, o.a. met Allez, Chantez!, V.O.E.M. vzw, Open Doek,
Arktos, Motief vzw, Passa Porta vzw, … Er waren niet alleen vergaderingen met deze nieuwe partners, we
startten ook alvast met de voorbereidingen van het aanbod voor 2019 (zie verder).

Evaluatie
We hebben heel wat verschillende activiteiten opgezet in 2018, de ene al succesvoller dan de andere.
Hierbij nemen we de ervaringen van deelnemers, begeleiders, organisatoren en eventueel andere
betrokkenen altijd mee. Waar mogelijk testen we activiteiten graag in meerdere gevangenissen, gezien de
diverse contexten en deelnemers.
We merken een grote wil bij onze medewerkers, gevangenissen en deelnemers om nieuwe zaken uit te
proberen. Dat hoeven niet altijd hoogtechnologische snufjes te zijn zoals VR-brillen of interactieve
sportkegels, ook eenvoudige activiteiten als zangateliers of groepslessen cardio wekken interesse.
We proberen medewerkers van nieuwe dingen te laten proeven wanneer de gelegenheid zich voordoet.
Bijvoorbeeld door nieuwigheden in te plannen op een teamdag en ze daar te laten uittesten, ervaren,
evalueren en te projecteren naar onze werksituatie/context/doelgroep. Dit is een aangename en
functionele manier om aan teambuilding te doen.

Planning 2019
De Rode Antraciet houdt ogen en oren open voor opportuniteiten - bv. innovaties, evoluties, ... - om
nieuw aanbod te brengen. Het is voor ons vanzelfsprekend om lokale partners te betrekken bij de
organisatie van nieuw aanbod in de gevangenissen.
Daarnaast gaan we ook gericht op zoek naar nieuw aanbod om een passend antwoord te bieden op
bestaande behoeftes of tendensen (bv. groei van het aantal senioren in de gevangenis).
De recente samenwerking met V.O.E.M. vzw laat ons toe ons aanbod in 2019 verder te ontwikkelen.
V.O.E.M. vzw heeft als koepelorganisatie een uitgebreid netwerk van diverse sociaal-culturele organisaties
met een divers etnisch-cultureel aanbod. We zullen een aantal van deze organisaties toeleiden naar de
gevangenis. Zo komt een Senegalese organisatie kookworkshops verzorgen en komen er specifieke
activiteiten tijdens de ramadan.
In 2018 hebben we een samenwerkingsverband opgezet met Open doek. Deze koepelorganisatie voor het
amateurtheater in Vlaanderen en Brussel lanceerde een oproep naar hun leden om te komen spelen in één
van de Vlaamse of Brusselse gevangenissen. We vroegen voor Leuven Centraal enkele workshops stemgebruik, basis acteren en improviseren - aan voor het toneelgezelschap Leven Centraal. Deze
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workshops vinden plaats in februari en maart 2019. Voor de Leuvense Hulpgevangenis vroegen we een
experimentele niet-talige opvoering.
Allez, Chantez! is een laagdrempelig concept om mensen samen te laten zingen. Allez, Chantez! start in
februari 2019 in Leuven. Hieraan gekoppeld starten we een Allez, Chantez! in de Leuvense
Hulpgevangenis. Gedetineerden en vrije burgers zingen samen vanuit het idee dat samen zingen
bevrijdend en verbindend werkt.
Naar aanleiding van het succes van de Amnesty International-schrijfmarathon in 2018 bekijken we de
mogelijkheden voor een vervolg in 2019. De meeste gevangenissen staan daarvoor open. In sommige
gevangenissen wil men zelfs verder gaan en regelmatiger samenkomen om te schrijven of thematische
groepsgesprekken te organiseren. We bekijken met Amnesty International welke vorm dit zal aannemen.
We verkenden bovendien de mogelijkheden voor een eerste samenwerking met Arktos vzw en Motief
vzw. Arktos vzw heeft reeds een aanbod binnen de muren, waarin ze gedetineerden leren risico’s om te
zetten in kansen, zoeken hoe vrees kan omgezet worden in openheid. In zes sessies wordt er rond
verschillende thema’s gewerkt, om zo te werken aan veerkracht en weerbaarheid. De focus ligt op rustig
blijven in moeilijke situaties, gepast omgaan met je omgeving, … Motief vzw is een vormingsinstelling die
mensen stimuleert om in groepen en gemeenschappen levenslang te leren en te groeien in bewustwording
rond de eigen religieuze identiteit en de religieuze identiteit van medeburgers in deze multiculturele
samenleving.
De jaarlijkse teamdag voor de sportfunctionarissen zal ook in 2019 heel wat nieuwigheden op sportief
gebied bevatten. Zo combineren we plezier/teambuilding met de functionele dimensie van ons werk.
1.1.4. De Rode Antraciet vzw investeert in gekwalificeerde begeleiders/lesgevers en hun verdere
competentieontwikkeling in functie van een kwalitatieve dienstverlening op maat van de
gevangeniscontext en doelgroep.

Realisaties 2018
Om te kunnen werken met gekwalificeerde lesgevers en begeleiders, moeten we eerst en vooral naar hen
op zoek. Bij specifieke projecten horen specifieke skills en is de zoektocht naar begeleiding vaak
gemakkelijker. Desalniettemin vergt het continue inspanningen om lesgevers aan te trekken, te engageren,
te ondersteunen en verder te laten groeien in hun begeleiding.
Het werven start op de schoolbanken. Met meer dan 15 stageplaatsen in 2018 werken we mee aan de
ontwikkeling van onze toekomstige lesgevers. Daarenboven is dit ook een manier om De Rode Antraciet
bekend te maken en mensen een zicht te geven op ons werk. Vaak blijven studenten langer dan hun stage
met ons in contact, werken ze sporadisch voor ons of volgen ze ons op sociale media. Daarnaast gaan we
ook in op vragen van scholieren en studenten die een taak moeten maken rond thema's als gedetineerden,
gevangenissen, re-integratie, werken met kansengroepen …
Sociale media zijn een interessant kanaal om vacatures voor werknemers en lesgevers te delen. We merken
dat onze Facebook-posts met vacatures een bijzonder groot bereik hebben, en sinds kort kunnen we ook
vacatures delen op ons nieuwe LinkedIn-profiel.
In sommige regio’s is het moeilijker om lesgevers aan te trekken. In 2018 organiseerden we daarom in
samenwerking met Sportwerk Vlaanderen ‘Geboeid blijven sporten’, een inspiratie/wervingsdag om
nieuwe begeleiders aan te trekken en bestaande lesgevers van Sportwerk Vlaanderen (buiten de muren) te
overtuigen om in de gevangenis sport te komen geven. We zorgden ervoor dat kandidaten meer
informatie kregen over de doelgroep en over hoe een sportles in de gevangenis eraan toegaat. Ervaren
lesgevers namen het woord en deelden hun ervaringen. Aangezien de dag plaatsvond in de gevangenis van
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Gent, combineerden we hem met een rondleiding, om de geïnteresseerden zo de bijzondere context te
laten aanvoelen.
Ook wanneer mensen reeds binnen de gevangenismuren actief zijn, volgen we hen verder op. We
moedigen nieuwe lesgevers en vrijwilligers aan om bijscholingen te volgen, bekijken of er extra
ondersteuning nodig is en voorzien waar mogelijk in tussenkomst. We gaan op zoek naar bestaande
interessante opleidingen of organiseren er zelf, eventueel in samenwerking met externe partners. We
stimuleren hen ook om deel te nemen aan interessante opleidingen vanuit de WEVO. In 2018 werden er
in dit verband vormingen aangeboden rond ‘Informatiedeling en beroepsgeheim’ en ‘Assertief omgaan
met agressie’.
Zelf organiseerden we op 26 mei 2018 een inspiratiedag voor begeleiders van creatieve ateliers. In totaal
namen 20 begeleiders van diverse creatieve ateliers uit alle gevangenissen van Vlaanderen en Brussel deel
aan deze dag. Het Leuvense M-Museum zorgde voor een mooie locatie, Kathleen Schueremans van
Heartbeat voor de begeleiding. Het was een mix van verhalen uitwisselen, ervaringen delen en nieuwe
creatieve technieken uittesten. Zowel de aanwezige crea-begeleiders als de collega’s waren erg positief over
dit initiatief.
Ook in onze eigen organisatie zit heel wat expertise, na jaren van kennisvergaring en zelf lesgeven. Ook
die expertise zetten we maximaal in. Zo bieden we ondersteuning voor o.a. het thema ouderschap in
detentie. We keken bijvoorbeeld samen met de trainers van VCOK Gent hoe de bestaande cursus
‘Ouderschap in detentie’ nog beter afgestemd kan worden op doelgroep en context. We begeleiden een
experiment in arresthuizen om te zien of het concept van een kortere reeks informatieve sessies aanslaat
en voldoet aan de verwachtingen. Dit experiment zal doorgaan in de gevangenis van Gent. We plannen
begin 2019 een bijeenkomst met VCOK om te bekijken wat de mogelijkheden zijn om iets op maat uit te
werken.
We verleenden voor Leuven Centraal advies aan CAW Leuven en Huis van het kind in het ontwikkelen
van een vorming voor vaders in detentie. We gaven advies aan de universiteit van Leiden (NL) bij hun
vragen naar een opvolgcursus ‘Ouders na detentie’ i.s.m. Exodus.
We zoeken voor onze sportlesgevers naar een beroepsprofiel en competentiekaart die ‘lesgeven in de
gevangenis’ goed vervatten. Samen met de Vrije Universiteit Brussel startten we in 2018 een masterproef
over dit onderwerp. Via een kwalitatief onderzoek d.m.v. interviews, worden in 3 fases 12 lesgevers
bevraagd: tijdens fase 1 en 2 gebeuren de gesprekken individueel, in de derde fase wordt de groep
samengebracht en tracht men tot consensus te komen. Na het literatuuronderzoek werden de eerste
interviews afgenomen in oktober 2018. De interviews van fase 2 staan gepland voor februari/maart 2019,
de consensusvergadering voor maart 2019. De resultaten zullen de beroepscompetenties bepalen voor
iemand die in de gevangenis lesgeeft. Deze competenties vormen belangrijke handvaten die we onze
lesgevers in detentie willen aanreiken.
Ook onze gedetineerde lesgevers laten we niet aan hun lot over. Gedetineerden die een cursus ‘Initiator
fitness’ van de Vlaamse Trainersschool volgden, blijven actief in o.a. de gevangenis van Oudenaarde en
Hoogstraten. Daar vervullen ze de (betaalde) job van sportfatik en dragen op die manier een belangrijk
steentje bij aan het dagelijkse aanbod. Het zijn ook die functies die vaak als eerste inspraak krijgen in de
werkgroepen. Naast hun werk, draaien ze dus ook mee in het lokale beleid en de organisatie in de
gevangenissen.
Door de stopzetting van het aanbod aan fitnessopleidingen binnen de Vlaamse Trainersschool, moesten
wij op zoek naar alternatieven. Begin september 2018 zaten we daarvoor rond de tafel met Fitness.be. We
kwamen overeen dat we verder gaan waar de Vlaamse Trainersschool is gestopt. We plannen naast de
opleiding tot ‘Fitnessbegeleider’ ook enkele workshops rond sportvoeding: basisprincipes gezonde
voeding - voedingssupplementen - voeding bij (top)sport. Die vraag horen we al jaren in verschillende
gevangenissen.
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Evaluatie
De zoektocht naar lesgevers is een grote zorg voor onze medewerkers en de gevangenissen. Alles valt en
staat bij een goede begeleiding, en dit krijgt dan ook onze prioriteit.
De inspiratiedag ‘Geboeid blijven sporten’ bleek een succes. De dag was onmiddellijk volzet. De
aanwezige deelnemers, Sportwerk Vlaanderen en de gevangenis waren heel tevreden en we sloten de dag
af met 15 nieuwe lesgevers.
Nieuwe lesgevers - in alle Vlaamse en Brusselse gevangenissen - krijgen vanaf nu standaard 10 tips en
tricks om les te geven in de gevangenis.
VCOK blijft vragende partij om met ons een aanbod op maat te organiseren in verschillende
gevangenissen in Oost- en West-Vlaanderen. Gezien ze freelancers inschakelen, is er ook behoefte aan
intervisie en delen van ervaringen.
De stopzetting van de samenwerking met de Vlaamse Trainersschool was een jammerlijke zaak. Wij
vonden een andere partner.

Planning 2019
Wij gaan verder op het positieve elan van 2018.
Onze collega’s werken waar mogelijk samen met studenten voor stages, thesissen en lezingen op scholen.
Wij blijven onze lesgevers, begeleiders en vrijwilligers ondersteunen in verdere kwalificering en waar
mogelijk dragen wij hier ook financieel toe bij.
‘Geboeid blijven sporten’ wordt in 2019 georganiseerd voor de Leuvense gevangenissen. Het event zal
plaatsvinden in de hulpgevangenis van Leuven. We bekijken - samen met Sportwerk Vlaanderen - de
mogelijkheden om ook lesgevers van Brussel naar dit event te lokken.
Ook in 2019 plannen we een inspiratiedag voor de begeleiders van creatieve ateliers. Deze vindt op 27
april 2019 plaats in het Middelheimmuseum in Antwerpen en zal een gelijkaardige opbouw hebben als die
van 2018. Het wordt opnieuw een mix van ontmoeting, uitwisseling en inspiratie.
In 2019 start de samenwerking met fitness.be met workshops rond sportvoeding in het merendeel van de
gevangenissen. Daarnaast hopen wij onze opleiding tot fitnessbegeleider verder te zetten, heel concreet in
de gevangenis van Hasselt.
2019 brengt het einde van de interviewrondes vanuit het VUB-onderzoek rond beroepsprofiel en
competenties van sportlesgevers in gevangenissen. De resultaten zullen de beroepscompetenties omvatten
voor een lesgever in detentie. Deze competenties vormen belangrijke handvaten die we onze lesgevers in
detentie willen aanreiken. Een finaal resultaat is gepland voor het einde van het academiejaar 2019-2020.
Afhankelijk van de besluiten van dit onderzoek, bekijken we samen met de VUB of andere partners welke
na-trajecten er nodig en mogelijk zijn (bv. een opleidingsmodule).
1.1.5. De Rode Antraciet vzw zet in op een evenwichtig en breed toegankelijk aanbod, voor o.a.
bewegingsarmen en anderstaligen.

Realisaties 2018
Het blijft een uitdaging om aanbod te voorzien dat laagdrempelig is, of toegespitst op bepaalde
deeldoelgroepen. Een falen in laagdrempeligheid of het brengen van aanbod dat niet aangepast is aan de
doelgroep vertaalt zich onmiddellijk in terugvallende deelnemersaantallen of een laag aantal inschrijvingen.
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Het aanbod van hiphopper MC Scale staat open voor anderstaligen, en is zelfs heel populair. Muziek is
een laagdrempelige manier om anderstaligen te betrekken bij het cultuuraanbod.
Ook bij filmprojecten proberen we - in de mate van het mogelijke - de keuze van films, begeleiding en
nabespreking toegankelijk te maken voor anderstaligen. Een voorbeeld hiervan is de gedetineerde filmjury
van ‘Behind the Scenes’ in de gevangenis van Merksplas.
'Mijn Verhaal' is een methodiek die volledig gericht is op taligheid en het bieden van oefenkansen
Nederlands. Door te werven in de lessen NT2 slagen we erin deze moeilijk bereikbare groep te betrekken.
In Beveren werd onlangs een link gelegd met Radio Babbelonië van Vormingplus Waas en Dender, een
project waarbij nieuwkomers radio maken. Zij kwamen langs in de lessen van Basiseducatie om hun
werking voor te stellen en interviews af te nemen.
De Engelstalige versie van de dvd Fit@cell werd in het voorjaar 2018 ter beschikking gesteld in de
verschillende gevangenisbibliotheken. We bekeken de mogelijkheden om de dvd ook beschikbaar te
stellen voor onze buitenlandse partners, maar stelden dat uit tot 2019.
Het project ‘Bewegen Op Verwijzing’ deint gestaag uit binnen de gevangenissen. Nadat Leuven Centraal
in 2017 met succes startte - in 2018 waren er 68 BOV-consulten, zowel individueel als in groep -, begon
ook de gevangenis van Oudenaarde in 2018 met het project. In 2018 zijn er in Oudenaarde twee groepen
van 4 gedetineerden gestart die het hele traject hebben afgelegd. In de gevangenis van Antwerpen werden
alle afspraken gemaakt om in 2019 met het project te kunnen starten.
In 2018 kregen de sportfunctionaris en onderwijscoördinator in de gevangenis van Merksplas bezoek van
externe partners om ‘Al sportend Nederlands leren’ te leren kennen. Het gaat o.a. over Buurtsport
Antwerpen en CBE Open School Mechelen. Het bezoek aan de gevangenis van Merksplas bleek
inspirerend, want in het najaar van 2018 startte CBE Open School Mechelen met een project rond sport
en taal in de gevangenis van Mechelen. In dit project spreken zij anderstaligen aan door middel van sport,
om hen zo Nederlands te leren. De stad Mechelen zorgde voor de subsidiëring van het project.
We zijn trots op de vormgeving en implementatie van deze werking. Na gesprekken met partners in 2018
begint onze sportfunctionaris in 2019 met de ontwikkeling van een toolbox met sport- en spelmateriaal en
instructiefiches.
In 2018 legden we contact met V.O.E.M. vzw, de Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van
Moslims. In 2019 zullen zij met een breed sociaal-cultureel aanbod van hun verschillende lidverenigingen
actief zijn in verschillende gevangenissen. Zo willen we stappen zetten om met ons aanbod een zo breed
en divers mogelijk publiek aan te spreken. Binnen de samenwerking met V.O.E.M. worden ook
anderstalige lesgevers ingeschakeld. De workshop kalligraffiti wordt bijvoorbeeld begeleid in het Frans.
Binnen de organisatie kreeg 1 collega de opdracht op zoek te gaan naar aanbod dat rekening houdt met de
etnisch-culturele diversiteit van de gevangenispopulatie. De contacten met V.O.E.M. zijn daar een eerste
concreet resultaat van. Eind 2018 werden alle collega's bevraagd rond het thema, zodat we het in 2019
concreter kunnen uitwerken.
Collega’s delen natuurlijk hun kennis en aanpak. In de gevangenis van Ieper kreeg de doelgroep van
anderstaligen bijvoorbeeld een niet-talig rapportbriefje om in te schrijven voor activiteiten. Andere
gevangenissen zijn al een tijdje aan de slag met pictogrammen.

Evaluatie
Sommige projecten kennen een organisch groeipad binnen verschillende gevangenissen. Je merkt dat
positieve verhalen hun weg vinden naar andere gevangenissen en organisaties buiten de muren. Het is een
mooie erkenning voor onze collega’s om hun werk zo te zien evolueren.
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Planning 2019
We blijven ook in 2019 inzetten op een breed toegankelijk aanbod. De werking met V.O.E.M. wordt
verder uitgerold.
In 2019 plant de gevangenis van Beveren een uitdieping van hun werking naar anderstalige gedetineerden
met ‘Muziek @ de Wandeling’. Dit project wil mannen bereiken die door taalproblemen minder of niet
deelnemen aan het aanbod binnen de gevangenis.
Op 23 januari 2019 is er in de gevangenis van Oudenaarde een infosessie ‘Bewegen op Verwijzing’ voor
een nieuwe groep, die opstart in februari 2019. De gevangenis van Antwerpen is startklaar voor het
project. In de gevangenissen van Dendermonde en Merksplas starten in 2019 gesprekken om de uitrol
concreet te maken.
In de gevangenis van Mechelen bekijken we of we het project rond sport en taal kunnen verderzetten.
Samen met de Stad Mechelen en CBE gaat De Rode Antraciet op zoek naar middelen en nieuwe partners.
In de gevangenissen van Turnhout en Merksplas bekijken we de mogelijkheden om een Praatpunt te
installeren. Praatpunt is een aanbod buiten de muren dat mensen met een andere moedertaal de
mogelijkheid biedt hun Nederlands te oefenen. Hiervoor werken we samen met DINAMO vzw.
In de gevangenis van Dendermonde nodigen we auteur Jamila Channouf van ‘Een Belg, een Marokkaan,
een Turk’ uit, om te komen spreken over racisme en discriminatie in een debat met burgers. Deze
activiteit wordt georganiseerd i.s.m. Vormingplus Waas en Dender en CC Belgica.
1.1.6. De Rode Antraciet vzw ondersteunt mee de werking van de gevangenisbibliotheken, o.a. via het
organiseren van collegagroepen.

Realisaties 2018
Ook in 2018 brachten we de collegagroep van gevangenisbibliotheekmedewerkers twee keer samen. In
maart gebeurde dat in de gevangenis van Sint-Gillis. Een van de centrale agendapunten daar was de
verhoogde vraag naar religieuze boeken. Het is niet eenvoudig voor bibliotheekmedewerkers om een
antwoord te bieden op de vraag naar publicaties die te maken hebben met de islam (niet enkel korans,
maar ook boeken over islamitische leefregels, rituelen, enzovoort). Het is vaak moeilijk om de - veelal
Arabische - boeken te beoordelen op hun inhoud en kwaliteit, om het canonieke werk te onderscheiden
van de vele schimmige, islamitische of zelfs radicale uitgaven die over dit thema verschijnen. Marjan
Cochez en Moad El Boudaati, consulenten hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in het kader van de
aanpak van radicalisering, sloten aan op de vergadering om ons hierbij te helpen. Ze rijkten ons een aantal
praktische tips aan, maar gaven ook de boodschap mee dat de gevangenisbibliotheek een preventieve rol
kan spelen bij radicalisering. Er kunnen boeken ter beschikking worden gesteld die het blikveld kunnen
verruimen en alternatieven aanreiken om bijvoorbeeld om te gaan met conflict, racisme en discriminatie.
Daarnaast kunnen we bij het uitnodigen van sprekers en schrijvers aan mensen met allochtone roots
denken; dat kan gedetineerden triggeren en positief stimuleren.
In november kwam de collegagroep samen in de gevangenis van Wortel. Tijdens dit overleg lag de nadruk
op een vooruitblik op de nieuwe convenanten en afsprakennota’s die in 2020 de huidige moeten
vervangen. We besloten om met de collegagroep deze afsprakennota’s samen voor te bereiden om te
vermijden dat elke bibliotheekmedewerker dubbel werk doet.

Evaluatie
De collegagroep van gevangenisbibliotheekmedewerkers bewees andermaal zijn nut in 2018. De twee
samenkomsten werden druk bijgewoond en het is duidelijk dat de bibliotheekmedewerkers nood hebben
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aan deze mogelijkheid tot uitwisseling en inspiratie. Daarnaast kan het vergadergedeelte van de
samenkomsten wat kernachtiger en gestroomlijnder. Daar streven we naar in 2019.

Planning 2019
We plannen ook in 2019 twee samenkomsten van de collegagroep gevangenisbibliotheekmedewerkers. De
eerste in maart in Antwerpen, waar het departement Cultuur de evaluatie van de huidige afsprakennota’s
zal toelichten en waar we de nieuwe afsprakennota’s en convenanten zullen voorbereiden. In het najaar is
het de bedoeling om een bezoek te brengen aan een Waalse gevangenis (en bibliotheek).
1.1.7. De Rode Antraciet vzw voert concrete acties uit om gezond en ethisch sporten te promoten.

Realisaties 2018
In 2018 hebben we de dvd’s ‘Fit@cell’ en ‘Gezond sporten zonder doping’ in de kijker gezet. Tijdens de
maand van de sportclub stelden verschillende gevangenisbibliotheken de dvd’s en onze boeken centraal in
hun ‘uitstalraam’.
We zijn zeer positief over de eerste gesprekken met Fitness.be om in 2019 te starten met workshops rond
gezonde voeding en voedingssupplementen. Het thema staat regelmatig op de agenda’s van
gevangenisdirecties, naar aanleiding van vragen van gedetineerden. In november 2018 bijvoorbeeld werd
in de gevangenis van Wortel een infosessie georganiseerd over de zin en onzin van
voedingssupplementen, op vraag van gedetineerden en trajectbegeleiding CAW. Via Logo Kempen werd
een sportdiëtiste gevonden die de infosessie verzorgde.
In 2018 bekeken we de haalbaarheid om te komen tot één gedragscode voor heel Vlaanderen en Brussel.
Het gaat hier om een gedragscode voor zowel lesgevers als deelnemers, over onderwerpen als fairplay,
fysiek en psychisch geweld, respect en solidariteit, pesten, ... Dit bleek echter niet haalbaar.
Voor elke activiteit bestaan natuurlijk ook gedragsregels. Soms worden die vooraf meegedeeld, soms
worden ze ter plaatse besproken (bv. tijdens een sportnamiddag waar de sport ter plaatse wordt gekozen).
Voor de opstart van de buurtcompetitie voetbal in Hoogstraten bijvoorbeeld, werden de gedragsregels
zelfs gepubliceerd in een artikel in de Gazet Van Antwerpen (zie onder). Het algemene kader van het
huishoudelijk reglement is daarnaast ook van toepassing op de verschillende activiteiten.
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Evaluatie
De verscheidenheid in aanpak tussen de gevangenissen, de verschillende verantwoordelijkheden,
taakverdelingen met werkgevers en subcontractanten, … maken het bijzonder moeilijk om één enkele
gedragscode te formuleren. Als organisatie en organisator dragen we hierin echter wel een (gedeelde)
verantwoordelijkheid.

Planning 2019
Aangezien elke gevangenis een huishoudelijk reglement heeft, vragen we onze collega’s om na te gaan of
de lokale regelgeving voor sport voldoet of aangepast moet worden. De collega’s moeten gebreken via de
coördinatieteams van de gevangenissen agenderen, met een voorstel tot aanvulling/wijziging.
We besloten daarnaast ook om een vorm van deontologische code te expliciteren in de
introductieprocedure die we in 2019 zullen uitwerken voor onze eigen medewerkers, vrijwilligers,
studenten, ... Deze code willen we ook als leidraad hanteren bij onze gesprekken met externe lesgevers en
organisaties.
De gevangenis van Beveren zal in 2019 de dvd’s van De Rode Antraciet op de Prison Cloud kunnen
uploaden. Vijf jaar na de opening van de eerste cloud-gevangenis, zal ons werk dus - eindelijk - voor
iedereen beschikbaar zijn.
We plannen een evaluatie van de promotie van onze materialen (dvd’s en boeken) en bekijken een
combinatie met de lezingen van Fitness.be en/of de Maand van de Sportclub (september). In 2019 zal zo
in elke gevangenisbibliotheek een promotiecampagne lopen.
1.1.8. De Rode Antraciet vzw zet in op kennisopbouw en competentiebevordering van gedetineerden via
sport en cultuur.

Realisaties 2018
De interesse in onze culturele en sportieve activiteiten is groot. Hierdoor kunnen we het ons veroorloven
om te experimenteren en ons aanbod in te zetten als middel om andere doelen te bereiken. We
organiseren bijvoorbeeld een sportdag, maar werken tijdens de voorbereidende meetings vooral aan
luisteren, elkaar laten uitspreken, op een respectvolle manier een mening uiten, hoe een vergadering leiden,
een verslag maken, afspraken opvolgen, ...
In alle gevangenissen werken we samen met sportfatikken. Dat zijn gedetineerden met een taak op het
gebied van sportactiviteiten of -materialen. Zij zijn een enorme hulp bij de praktische ondersteuning en
uitvoering van activiteiten, en geven ons daarnaast ook inzicht in wat er leeft onder de gedetineerden. Dat
is dan ook een van de redenen dat we hen graag betrekken bij werkgroepen en planningsvergaderingen. In
de gevangenis van Oudenaarde werd er daarom - in samenwerking met de sportfatikken - een oplijsting
gemaakt van de vereiste competenties.
In verschillende gevangenissen krijgen gedetineerden meer verantwoordelijkheden (bv.
participatiegroepen, sportfatikken, ...). In de gevangenissen van Ruiselede en Hoogstraten is een formeel
kader gecreëerd waarbij we aan de slag gaan met gedetineerden die verantwoordelijk zijn voor bepaalde
activiteiten. Het gaat dan niet enkel over planning, maar ook over tijdsschema’s, reglementen,
communicatie en promotie, beheer van inschrijvingen, budgetbeheer, ... De gevangenis van Ruiselede
speelt hier sterk in op talentmanagement en leert gedetineerden via culturele en sportieve activiteiten ook
andere skills aan.
De Rode Antraciet vzw ondersteunde lezingen die de thema’s sport en cultuur gebruikten als lokmiddel
om kennis, inzichten en - waar mogelijk - basiscompetenties bij te brengen. We planden lezingen met o.a.
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Hans Vandeweghe (sport en doping), wijlen Marc Sluszny (doelen stellen, doorzetten, ...), Patrick
Loobuyck (omgaan met vrijheid, identiteit en multiculturaliteit).
Ook bleven we inzetten op een breed vormingsaanbod rond diverse maatschappelijke en persoonsgerichte
thema’s. Via een netwerk van partners bieden we cursussen aan rond o.a. communicatietechnieken,
omgaan met conflicten, ouderschap tijdens detentie, enzovoort.
Zoals aangegeven in 1.1.4. gaan we samenwerken met Fitness.be voor de opleiding tot Fitnessbegeleider.
We bekijken ook andere samenwerkingsmogelijkheden binnen en buiten de gevangenismuren. Deze
opleiding blijft een mooi voorbeeld van hoe sport ingezet kan worden als opstap naar onderwijs, vorming
en arbeidstoeleiding.
Het project Bewegen op Verwijzing heeft zeker ook bijgedragen tot kennisopbouw en het vergaren van
competenties. Door de intensieve begeleiding van de beoogde doelgroep, is de kans op impact,
gedragsverandering en dus gezondheidseffecten groot (zie ook 1.1.5.).
In Hasselt ontwikkelde Femma ‘De Praktische school’, een aanbod voor de vrouwenafdeling. Ze richten
zich op kwetsbare vrouwen en zetten in op empowerment en talentontwikkeling.
In Leuven gingen we een samenwerking aan met Stadsarchief Leuven voor het ‘Itinera Nova’-project. In
maart 2018 kwamen vrijwilligers van het stadsarchief in Leuven Centraal een groep gedetineerden leren
transcriberen. Inmiddels zijn 8 gedetineerden opgeleid om het middeleeuwse handschrift te ontcijferen en
maken zij ook transcripties.

Evaluatie
De activiteiten die cultuur of sport als middel gebruiken voor competentie-ontwikkeling, hebben een
groot effect op de deelnemers. Ze zijn echter ook tijdsintensief voor onze functionarissen. Voor dit soort
activiteiten moet dan ook bewust tijd worden gemaakt. Bij tijdsgebrek moeten we de afweging maken
tussen een groter bereik van gedetineerden, dan wel een grotere impact op individuen.

Planning 2019
De Rode Antraciet zet verder in op het organiseren van lezingen, vormingen en opleidingen die enerzijds
de kennis van de gedetineerden vergroten, maar anderzijds ook een neveneffect beogen (zij het niet altijd
even expliciet benoemd).
We gaan in 2019 sowieso aan de slag met sportopleidingen (gevangenis Hasselt), lezingen, Bewegen op
Verwijzing (Leuven Centraal, Oudenaarde, Antwerpen, Dendermonde en Merksplas), het begeleiden van
participatieve gedetineerdengroepen (kerngroep Hoogstraten, activiteitenteam Ruiselede, pop-up A-team
in Ieper en Brugge), ...

OD 1.2. De cultuur- en sportfunctionarissen van De Rode Antraciet vzw zijn het
aanspreekpunt voor cultuur en sport in elke gevangenis van Vlaanderen en Brussel.
1.2.1. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw kennen het aanbod (cultuur, sport en ruimer) en de
mogelijke aanbodverstrekkers in de regio.

Realisaties 2018
Dankzij het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk, dat gedetineerden specifiek als
kansengroep benoemt, kwam De Rode Antraciet met heel wat organisaties in contact, bv. Open Doek,
V.O.E.M. vzw, Fedos, Passa Porta Festival, … Ons boek ‘Mekaar zien. Het belang van cultuur in de
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gevangenis’ (zie 3.2.2.) en het bijbehorende lanceringsevent in de KVS waren daarbij een enorme
ondersteuning (zie ook O.D. 3.2.).
In de steden en gemeenten met een gevangenis hebben we regelmatig overleg met relevante diensten zoals
sport, cultuur en vrijetijd. Het is belangrijk op de hoogte te blijven van het lokale reilen en zeilen om
opportuniteiten te creëren. Zo kwamen we al snel te weten dat de stad Oudenaarde een van de
middagsteden voor de 1000 km voor Kom op tegen Kanker was en spraken we af om logistieke
ondersteuning te bieden in ruil voor sponsoring en bedrukking van 10 wielertenues.
Natuurlijk houden we - via diverse infokanalen, publicaties, nieuwsbrieven, studiedagen enzovoort - de
vinger aan de pols wat betreft de nieuwigheden in de sport- en cultuursector.

Evaluatie
Het nieuwe decreet gaf aanleiding tot nieuwe contacten. Ons boek ‘Mekaar zien. Het belang van cultuur in
de gevangenis’ kwam op het juiste moment om het effect hiervan te maximaliseren en de contacten om te
zetten in samenwerkingsverbanden.
Als gekende organisatie in het lokale landschap vinden organisaties de weg naar ons. Als loyale partner
proberen we organisaties ook in verbinding te brengen.

Planning 2019
In 2019 blijven we ons inzetten om nieuwe partners te ontdekken. We bekijken met hen welke
samenwerkingsmogelijkheden er zijn. Afhankelijk van de specifieke noden in de gevangenis, maken we
prioriteiten in de keuzes voor bepaalde samenwerkingen.
Via nieuwsbrieven, events en social media blijven we het landschap opvolgen en screenen naar
partnerships en opportuniteiten die onze werking kunnen verrijken. We bekijken hoe we ons kunnen
introduceren bij de nieuwe gemeente- en stadsbesturen om opportuniteiten te identificeren, zowel bij
diensten waarmee we al samenwerken, als bij andere diensten. We gaan na hoe we ons werk in de
gevangenis kunnen voorstellen aan de (nieuwe) verantwoordelijken. We hopen inspiratie te kunnen bieden
vanuit bestaande positieve praktijken met cultuur-, sport en/of vrijetijdsdiensten. Hopelijk vormt dit een
aanleiding tot gesprekken en nieuwe partnerschappen voor de volgende legislatuur.
1.2.2. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw zijn trekker bij de opmaak van de doelstellingen
binnen hun domein cultuur en/of sport in de lokale gevangenissen.

Realisaties 2018
Jaarlijks evalueren we in elke gevangenis de actieplannen, in samenspraak met de actoren die deelnemen
aan de lokale coördinatieteams van de gevangenissen. Vanuit De Rode Antraciet vzw is er steeds een
vertegenwoordiging bij de bespreking van onze deelthema’s. De verantwoordelijke van elk deeldomein
(voor ons: cultuur- en sportfunctionaris) is de spilfiguur bij het opstellen van de doelstellingen. Het
coördinatieteam is klankbord en geeft feedback.
Bij problemen rond doelstellingen, bijvoorbeeld door stakingsacties, is er steeds een nauwe communicatie
tussen de verschillende partners en verantwoordelijken (beleidscoördinator en lokale gevangenisdirectie).

Evaluatie
Onze medewerkers zijn in elke gevangenis een vanzelfsprekend referentiepunt wat betreft advies en
implementatie van het sport- en cultuuraanbod. Door tijdsnood, de veelheid aan vergaderingen en omwille
van efficiëntie spreken de twee lokale collega’s (per gevangenis) vaak een beurtrol af, afhankelijk van de
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agendapunten en mogelijkheden. Hierdoor is een permante aanwezigheid van De Rode Antraciet op de
coördinatieteams gegarandeerd.

Planning 2019
Wij blijven actief investeren in het lokaal en bovenlokaal beleidsadvies. We zijn aanwezig op elk
coördinatieteam waar onze deelthema’s geagendeerd staan. We stellen adviezen op en checken onze
adviezen bij relevante partners en actoren. Zo komen we met beredeneerde en beargumenteerde
doelstellingen aan tafel.
1.2.3. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw hebben een actieve stem op overleg waar cultuur en
sport op de agenda staan.

Realisaties 2018
Onze functionarissen namen deel aan overlegmomenten binnen de lokale gevangenissen. In elke
gevangenis zijn er fora waar praktijk en visie besproken worden. Per gevangenis zijn er ook verplichte
overlegvormen vanuit het decreet betreffende de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan
gedetineerden. Het Beleidsteam behandelt de meer strategische thema’s per gevangenis. Het
Coördinatieteam behandelt meer operationele zaken, maar wordt vaak nog aangevuld met dagelijks
werkoverleg of themaspecifieke werkgroepen in de gevangenis (bv. Werkgroep sport). We zorgen ervoor
dat we in elk van deze organen vertegenwoordigd zijn. Zo garanderen we ook de nodige afstemming om
tot een kwalitatief en gevarieerd aanbod te komen. Het overleg vormt ook de basis voor de opmaak van
de beleidsnota’s per gevangenis.
De overlegstructuur binnen de gevangenis hangt samen met de lokale context. Soms is de functionaris de
trekker van een werkgroep waar sport of cultuur centraal staan. Andere functionarissen maken eerder deel
uit van een coördinatieteam waar alle hulp- en dienstverleningsaanbod aan bod komt.
In elke gevangenis is ook een functionaris lid van het Beleidsteam. Hij/zij vertegenwoordigt De Rode
Antraciet vzw als organisatie en zorgt dat ook binnen het lokale beleid de nodige aandacht naar sport en
cultuur gaat.

Evaluatie
Onze aanwezigheid en stem op overlegmomenten is belangrijk. Het vraagt echter heel wat tijd om op elk
relevant overleg aanwezig te zijn. De tijd per gevangenis is voor elke functionaris beperkt, dus is het altijd
afwegen wanneer onze vertegenwoordiging noodzakelijk en wenselijk is.

Planning 2019
We blijven ons actief inzetten voor het sport- en cultuuraanbod. We nemen in ons advies zoveel mogelijk
de mening van de doelgroep mee. We bekijken lokaal telkens de overlegstructuur en maken bewuste
keuzes op welke overlegmomenten we wel of niet aanwezig zijn. Waar nodig sturen we bij op vraag van de
gevangenis of op aangeven van onze functionaris.
Als domeinspecialist en organisator volgen onze lokale medewerkers de planning, acties en uitvoering van
de beleidsplannen in de gevangenis op de voet.
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OD 1.3. Tegen 2021 heeft De Rode Antraciet vzw een actief bestand van mogelijkheden,
partners, goede praktijken en kennis inzake een kwaliteitsvol groepsaanbod cultuur en
sport in de gevangenissen.
1.3.1. De Rode Antraciet vzw start met de ontwikkeling van een actief databestand qua groepsaanbod
cultuur en sport in detentiecontext. De bestaande databanken van cultuur en sport worden hierin
geïntegreerd. De Rode Antraciet vzw formuleert hiertoe een stappenplan waarbij de eerste stappen ook
worden gezet.

Realisaties 2018
Tijdens onze teamdag van maart 2018 werd dit thema besproken. We bekeken verschillende systemen van
databestanden en registreerden de pijnpunten.

Evaluatie
Tot op heden is een systeem van datamanagement in onze organisatie nog niet uitgewerkt. Momenteel
gaat er prioriteit - tijd en mensen - naar het registratiesysteem (zie OD. 5.4.1.). De meerwaarde voor onze
organisatie en werking van datamanagement ligt in het delen van kennis en achtergrondinformatie.

Planning 2019
Om te komen tot een haalbare en zinvolle manier van ‘kennisdeling’, stellen we een collega
verantwoordelijk om in 2019 de specifieke noden en mogelijkheden te onderzoeken. Doel is om in 2019 te
komen tot een concept van kennisdeling op maat van onze organisatie.

OD 1.4. De Rode Antraciet vzw zet in op integraal werken: (meer) aanbod op de brug
tussen formeel en informeel leren.
1.4.1. De Rode Antraciet vzw werkt samen met de onderwijscoördinatoren in de lokale gevangenissen met
het oog op gecombineerd (formeel en informeel) aanbod.

Realisaties 2018
In alle gevangenissen van Vlaanderen en Brussel zijn de functionarissen van De Rode Antraciet loyale
collega’s binnen het Vlaamse coördinatieteam. De onderwijscoördinatoren zijn daarin ook een partner.
Via regelmatige contacten ontstaan er hier en daar sporadische samenwerkingen tussen VOCVO en De
Rode Antraciet. We spreken hier echter niet van een structureel gezamenlijk aanbod.
In 2017 organiseerden we een gezamenlijke teamdag en leerden de twee organisaties elkaar grondiger
kennen, wisselden we methodieken en goede/slechte praktijken uit met elkaar. Er zijn absoluut mooie
voorbeelden van samenwerking, maar dit blijft sporadisch, onder andere door tijdsgebrek. Een mooi
voorbeeld hiervan is ‘Al sportend Nederlands leren’ (zie 1.1.5.).
Naast de samenwerking met VOCVO, zijn er nog andere manieren om te werken rond formeel en
informeel aanbod. De samenwerking met het KMSKA voor ‘Mijn Verhaal’ is een voorbeeld van een
minder schoolse aanpak. Het project spreidde ondertussen zijn vleugels naar verschillende gevangenissen
in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen.

Evaluatie
In sommige gevangenissen is de samenwerking met onderwijs een logisch gevolg van collega’s die veel en
goed samenwerken. In andere gevangenissen verloopt dit minder organisch. Dit hoeft niet samen te
De Rode Antraciet vzw - Geldenaaksebaan 277, 3001 Heverlee - 016/20.85.10 - www.derodeantraciet.be

22

hangen met het goed of slecht uitvoeren van de job. In de meeste gevangenissen is de vraag groter dan het
aanbod. De collega’s hebben dan minder tijd - zowel in het eigen werkschema als in het dagschema van de
gevangenis - om bovenop het basisaanbod ook nog extra’s uit te werken en in te plannen.

Planning 2019
In 2019 bouwen we verder aan onze lokale relaties en combineren we aanbod waar wenselijk en haalbaar.
De gevangenis van Merksplas gaat verder met het uitbouwen van de toolbox rond ‘Al sportend
Nederlands leren’.
De gevangenis van Mechelen evalueert in 2019 de nieuwe samenwerking met CBE Open School
Mechelen. Bij die evaluatie wordt eveneens gekeken hoe een duurzaam project kan groeien uit deze
ervaringen.
Binnen de gevangenissen van Turnhout en Merksplas bekijken we de mogelijkheden om een Praatpunt te
installeren (zie 1.1.5.).
1.4.2. De Rode Antraciet vzw inventariseert, verkent en voert praktijken (uit onderwijs, cultuur en sport)
uit die elkaar versterken.

Realisaties 2018
In 2018 besloten wij te zoeken naar eenvoudige vormen van samenwerking, zoals de combinatie van een
optreden met de proclamatie van het onderwijsaanbod. Dat is een laagdrempelige manier om ons aanbod
te combineren, zonder de werkdruk te veel te verhogen. Jammer genoeg viel deze activiteit midden in de
stakingsperiode die bijna alle gevangenissen in Vlaanderen en Brussel lamlegde.
In de gevangenis van Ieper werden naar jaarlijkse gewoonte twee themaweken georganiseerd waarbij ieder
domein z’n steentje bijdraagt. Zowel sport, cultuur, welzijn als onderwijs planden aanbod in, aangepast aan
het weekthema. In het voorjaar stond de themaweek in het teken van het WK Voetbal. Het lokale
coördinatieteam besliste om iedere dag van de week een ander land in de kijker te zetten. De
cultuurfunctionaris plande een koffieworkshop, chocoladeworkshop, darboeka-workshop. De
sportfunctionaris had een pannavoetbal-installatie voorzien op de wandeling om de hele week toernooien
te organiseren. Jammer genoeg werden al deze activiteiten afgelast wegens de stakingsperiode van juni en
juli 2018.
Ook andere vormen van informeel leren komen via ons aanbod aan bod. Het gebruik van sport en cultuur
als middel om andere doelen te bereiken, bespraken we eerder al in 1.1.8. Dit krijgt in verschillende
gevangenissen natuurlijk een andere vorm. Op de drugsvrije afdeling in de gevangenis van Hasselt is men
zeer actief bezig met de groep gedetineerden en begeleiders. Onze lokale collega ondersteunt dat
groepsproces dan ook graag met culturele en sportieve activiteiten op maat van de afdeling.

Evaluatie
In juni en juli werd heel wat gepland – ongeveer de helft - geschrapt. Hierdoor konden in heel wat
gevangenissen mooie gezamenlijke projecten niet doorgaan. Het is niet erg bemoedigend voor
organisaties, medewerkers en lesgevers om dit telkens opnieuw in te plannen of te heronderhandelen. In
zulke negatieve omstandigheden worden collega’s vaak teruggedrongen naar het praktische niveau, om het
eigen aanbod te verdedigen waar nodig en om zo snel mogelijk terug opnieuw op te starten na de periode
van staking.
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Planning 2019
Ook in 2019 zoeken we naar verbindende inspiratie en mogelijkheden om bruggen te slaan tussen aanbod
en aanbodverstrekkers. Op die manier willen we formeel en informeel aanbod de plaats geven die het
verdient.
De domeinoverschrijdende themaweken zijn een goed concept waar wij blijvend op inzetten. Ze bieden
een afgebakende context om sporadisch iets intenser samen te werken, binnen de mogelijkheden qua tijd
en binnen een gezamenlijk thema.

De Rode Antraciet vzw - Geldenaaksebaan 277, 3001 Heverlee - 016/20.85.10 - www.derodeantraciet.be

24

Strategische doelstelling 2
De Rode Antraciet vzw werkt aan een draagvlak voor haar werking in elke gevangenis van
Vlaanderen en Brussel.
OD 2.1. De Rode Antraciet vzw investeert in een goede samenwerking met het personeel
en de gedetineerden met het oog op de realisatie van een cultuur- en sportaanbod.
2.1.1. Het personeel van justitie kent het lokale cultuur- en sportaanbod en heeft een beter begrip van het
belang ervan.

Realisaties 2018
Samen met onze partners binnen de hulp- en dienstverlening informeerden we het personeel van de lokale
gevangenissen over ons aanbod. Het informeren van het personeel is namelijk vaak een eerste stap tot
meer betrokkenheid vanuit justitie.
De informatie over het aanbod werd verspreid via bestaande kanalen (nota’s, mailings, …) of via nieuwe,
zelf opgezette informatiekanalen. Zo werd in de gevangenis van Dendermonde een ‘Nieuwsflash’ vanuit
de hulp- en dienstverlening opgestart. Deze nieuwsbrief werd op strategische plaatsen opgehangen en
digitaal verspreid. Via deze weg werd het personeel op de hoogte gebracht van recente ontwikkelingen:
een nieuwe activiteit werd in de kijker gezet, een nieuwe lesgever stelde zich voor, … In de gevangenis van
Hasselt werd opnieuw een brochure opgemaakt met het sportaanbod. Deze brochure werd ook verspreid
onder het personeel van justitie. Ook in andere gevangenissen werd informatie verspreid via onder andere
nieuwsbrieven vanuit de hulp- en dienstverlening.
Om het personeel te bereiken werden ook nieuwe methodieken ontwikkeld. In de gevangenis van
Merksplas bijvoorbeeld gingen onze medewerkers (in beurtrol met de andere partners) langs bij het
overleg van de kwartier-oversten om via een spelmethodiek ons aanbod voor te stellen.
In 2018 organiseerden we in Antwerpen voor de eerste keer Jobshadowing: medewerkers van de Vlaamse
Gemeenschap konden een shift meedraaien met de personeelsleden van Justitie. Ieder uur werden ze
ingedeeld in een nieuwe post, en ontdekten ze 7 verschillende werkposten. Daarnaast konden
personeelsleden van Justitie ook vragen stellen aan de medewerkers van de Vlaamse Gemeenschap. Zo
leerden we elkaars werking beter kennen.
In de gevangenis van Beveren zijn 3 personeelsleden van Justitie actief als Activiteitenondersteuner (AO).
Zij begeleiden activiteiten die georganiseerd worden door de Vlaamse Gemeenschap. Dit zorgt ervoor dat
het personeel van Justitie per definitie betrokken is en er een goede communicatie bestaat over de
activiteiten. Er is hierdoor een echte samenwerking ontstaan.
Daarnaast blijft informeel contact met het gevangenispersoneel zeer belangrijk. Door regelmatig in
gesprek te gaan, leren de beambten onze werking kennen. Ze voelen zich betrokken en krijgen meer zicht
op het belang van sport en cultuur binnen de gevangenismuren. Ook activiteiten waarin personeelsleden
actief mee ondersteunen zijn heel belangrijk. Het aanbod vanop de eerste rij meemaken, geeft een goed
zicht op de inhoud ervan. Deze ervaring en kennis verspreiden zij dan opnieuw onder andere
personeelsleden tijdens gesprekken op de werkvloer.
We stelden vast dat het informeren van personeel over het hulp- en dienstverleningsaanbod een blijvende
uitdaging is. In een aantal gevangenissen werd deze uitdaging vertaald in het lokale actieplan van de hulpen dienstverlening. Zo werd in de gevangenis van Gent vanuit dit plan een specifieke werkgroep opgericht
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over de samenwerking tussen penitentiair bewakingsassistenten en de hulp- en dienstverleners vanuit de
Vlaamse Overheid. Een aantal acties van deze werkgroep ging specifiek over het informeren van het
personeel.

Evaluatie
De blijvende inspanningen om het gevangenispersoneel correct te informeren over het aanbod hebben
zeker resultaat. We krijgen hierover vanuit het personeel heel wat positieve signalen. Via kennisdeling
groeit een breder draagvlak voor het sport- en cultuuraanbod binnen de gevangenis.
We kunnen echter niet negeren dat de besparingen bij justitie ook op dit vlak een impact hebben. Het
personeel heeft vaak weinig ruimte om de aangeboden informatie grondig te bekijken. Initiatieven waarbij
een groter engagement wordt verwacht blijven heel moeilijk.

Planning 2019
We blijven verder investeren in het informeren van justitieel personeel. Er zijn heel wat goede praktijken
in verschillende lokale gevangenissen. In 2019 willen we onze medewerkers hierrond laten uitwisselen en
hen uitdagen elkaar hier verder in te ondersteunen. Zo werken we aan een beter begrip van ons aanbod en het belang ervan - bij het gevangenispersoneel.
2.1.2. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw stimuleren de betrokkenheid van het
gevangenispersoneel, bijvoorbeeld door hen uit te nodigen op de relevante fora die het aanbod en de
organisatie behandelen.

Realisaties 2018
Waar mogelijk nodigen we personeelsleden mee uit op overleg waar het sport- en cultuuraanbod wordt
besproken. Hierdoor creëren we kansen voor het personeel om het aanbod samen met ons verder uit te
bouwen. Zo was er in verschillende gevangenissen een vertegenwoordiging vanuit het personeel op het
CORT-overleg.
In de gevangenis van Beveren werkte de sportfunctionaris nauw samen met het gevangenispersoneel om
het sportaanbod te organiseren. Personeelsleden stonden mee in voor de organisatie en begeleiding van
sportactiviteiten. Binnen dit kader was regelmatig overleg essentieel. Buiten sportactiviteiten begeleidden
ze ook andere activiteiten van de Vlaamse Gemeenschap. Ze staan ook in voor de opmaak van de
deelnemerslijsten.
Voor de gevangenissen van de Noorderkempen werd ingezet op de organisatie van een gezamenlijke
‘Personeelsdag gevangenissen Noorderkempen’. Via een voorafgaande enquête bij een deel van het
personeel (federaal en Vlaams) registreerden we 126 geïnteresseerden en kregen we heel wat voorstellen
van activiteiten en thema’s. Zes studenten van de Thomas More Hogeschool gingen - in het kader van
hun bachelorproef - aan de slag met de suggesties. Samen met de sport- en cultuurfunctionarissen
kwamen ze tot een gevarieerd en kwalitatief aanbod (gezond koken, lachyoga, sessies rond worklifebalance, …). Jammer genoeg waren er uiteindelijk slechts 11 inschrijvingen (op ± 1200
personeelsleden). We konden deze dag dus onmogelijk laten doorgaan. Het doel om medewerkers met
elkaar te verbinden en daarnaast het draagvlak voor sport en cultuur binnen de gevangenissen te
vergroten, kon dus jammer genoeg niet via deze weg gerealiseerd worden.

Evaluatie
De ‘Personeelsdag gevangenissen Noorderkempen’ werd aanvankelijk bij alle actoren (Vlaams en federaal)
onthaald op enthousiasme. Waarom er uiteindelijk toch nauwelijks inschrijvingen waren, is moeilijk te
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achterhalen (Wil men op zaterdag liever niet met het werk bezig zijn? Was het de som van 5 euro die werd
gevraagd voor 3 maaltijden en snacks? Was het omdat de dag niet kon worden geregistreerd als
werkuren?). Het mag in elk geval minstens als tekenend gezien worden voor de tijdsgeest en de sfeer
onder zowel Vlaamse als federale personeelsleden in de gevangenissen.
Algemeen merken we op dat door de besparingen binnen justitie beambten zich vaak moeten beperken
tot hun bewakingstaak. Ze hebben de tijd niet meer om aan te sluiten op overleg.
Gelukkig zijn er ook positieve geluiden. In Beveren werd ervoor gekozen om de functie van
Activiteitenondersteuner te behouden en zelfs uit te breiden.

Planning 2019
We blijven het personeel uitnodigen voor overleg waarin cultuur en sport aan bod komen. Onze
medewerkers blijven ook alert voor opportuniteiten om het personeel actief te betrekken. We kiezen er
wel voor om niet meer te investeren in specifieke grootschalige activiteiten voor enkel het personeel, zoals
de afgelaste personeelsdag.
2.1.3. Er zijn duidelijke afspraken met alle betrokken actoren (personeel gevangenis, personeel Hulp- en
Dienstverlening, gedetineerden, …) die meewerken aan de organisatie van het aanbod.

Realisaties 2018
De afsprakennota’s blijven een belangrijk formeel document om de uitvoering van de hulp- en
dienstverlening vast te leggen. Door veranderingen op de werkvloer - personeelswissels, taken die anders
werden ingevuld, … - was het soms noodzakelijk deze nota’s aan te passen.
Zo werd de afsprakennota in de gevangenis van Ruiselede gewijzigd naar aanleiding van de komst van de
nieuwe cultuurfunctionaris en onderwijscoördinator. Er werd tijd genomen om te checken of de eerder
gemaakte afspraken bij alle actoren van de hulp- en dienstverlening nog steeds van toepassing waren.
Waar nodig werden wijzigingen aangebracht, vervolgens werd de aangepaste nota opnieuw getekend.
Ook in Leuven Centraal stond de afsprakennota op de agenda. Door het wegvallen van de vormingsagent
(Justitie) was er heel wat onduidelijkheid over de taakverdeling. Verschillende noodzakelijke taken werden
niet meer opgenomen en verantwoordelijkheden waren niet altijd duidelijk. Er werd een nieuwe nota
voorgesteld waarvoor ook onze functionarissen hun input gaven.
In de Leuvense hulpgevangenis werd een overleg ingepland met de directie. Omwille van vakbondsacties
waren de afspraken over de organisatie van het groepsaanbod niet meer duidelijk. Er werd opnieuw een
kader gecreëerd waarbinnen de activiteiten in Leuven Hulp kunnen doorgaan.
Daarnaast werken heel wat functionarissen met draaiboeken voor hun eigen activiteiten. Alle aspecten van
de uitvoering van hun aanbod zijn hierin vastgelegd. Zo werden in de gevangenis van Antwerpen alle
procedures voor sport op de mannenafdeling volledig uitgeschreven en vertaald naar een takenlijst voor
de beambte sport, mee verantwoordelijk voor de organisatie.
Overleg met de organisatieondersteuners is essentieel. Wij werken vaak met hen samen. Een duidelijke
taakverdeling en goed zicht op de wederzijdse verwachtingen zijn binnen deze samenwerking ontzettend
belangrijk. In veel gevangenissen verloopt deze afstemming heel informeel. In een aantal gevangenissen
werd ze geformaliseerd in de vorm van een jaarlijks overleg tussen de functionarissen en de
organisatieondersteuners.
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Evaluatie
Ondanks de vele inspanningen in functie van duidelijke afspraken, lopen in de praktijk soms nog zaken
niet zoals gepland. Afsprakennota’s worden niet altijd goed opgevolgd. Hierdoor verloopt de verdere
uitbouw van ons aanbod in sommige gevangenissen moeizaam.
Draaiboeken vormen een sterke meerwaarde. Bij het wegvallen van een medewerker kan de (tijdelijke)
vervanger de continuïteit van het aanbod verzekeren.

Planning 2019
Om de afstemming rond taakverdeling te optimaliseren plannen de functionarissen in elke gevangenis een
jaarlijks overleg met de organisatieondersteuners. Deze samenwerkingspartner is een van de belangrijkste
bij de uitbouw van ons aanbod. Er zijn vaak raakvlakken met hun aanbod en in sommige gevangenissen
bieden zij ook ondersteuning. We willen dit graag wat meer formaliseren zodat de wederzijdse
verwachtingen duidelijk zijn.
2.1.4. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw communiceren constructief en transparant in de
gevangenissen. Hiertoe gebruiken zij de geëigende informatie- en communicatiekanalen en doen waar
mogelijk suggesties ter verbetering.

Realisaties 2018
Communicatie binnen de gevangenismuren is geen gemakkelijke opdracht. Elke gevangenis beschikt over
zijn eigen communicatiekanalen. Om veiligheidsredenen zijn de digitale mogelijkheden heel beperkt. De
uitrol van ‘Prison Cloud’ bleef beperkt tot de gevangenis Beveren. We bleven daarom eerder traditionele
communicatiemiddelen zoals flyers en affiches inzetten. In een aantal gevangenissen is er een
televisiekanaal, waarop we ook promotie voor onze activiteiten kunnen maken.
In Leuven Hulp werd regelmatig een groepsonthaal georganiseerd voor nieuwe gedetineerden. Naast
informatie over de dagelijkse werking van de gevangenis, kregen zij ook informatie over het
groepsaanbod. Onze functionarissen sloten om beurt aan op dit onthaal om uitleg te geven.
Om de uitwisseling van promotiematerialen te bevorderen, organiseerden we een opleiding Canva. Canva
is een online tool om op een laagdrempelige manier ontwerpen te maken en te delen. Zo moet niet elke
medewerker een eigen affiche ontwerpen voor elke activiteit in zijn of haar gevangenis, maar kan hij of zij
die van een collega hergebruiken. Een lijst met pictogrammen werd ook ter beschikking gesteld.

Evaluatie
Ondanks de beperkte digitale mogelijkheden in detentie blijven onze medewerkers ook een bijdrage
leveren voor meer toepassingen. Zo maakten we in de gevangenis van Antwerpen een promofilmpje voor
de cursus ‘Vader/moeder zijn in de gevangenis’. We hopen op meer digitale mogelijkheden in de
toekomst, zo kunnen we nog meer gedetineerden bereiken.
Door het gebruik van Canva wisselen medewerkers meer en gemakkelijker materialen uit. Ze worden
bovendien geïnspireerd om nieuwe ideeën uit te proberen.
Door de grote groep anderstaligen merken we dat de klassieke promotie zijn effect mist. De nadruk in de
communicatie ligt nu vaak op taal en minder op beeld.
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Planning 2019
We volgen de ontwikkelingen rond digitale communicatiekanalen vanuit Justitie nauw op. Waar mogelijk
stemmen we onze communicatie hierop af.
Om beter te communiceren met de grote groep anderstalige gedetineerden, neemt een medewerker dit op
in haar ruimer takenpakket rond omgaan met diversiteit. Ze verkent welke communicatietools hier nuttig
kunnen zijn.
2.1.5. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw evalueren het aanbod met het oog op een betere
afstemming van context en doelgroep. Hierbij bevragen zij de verschillende betrokken perspectieven
(gedetineerden, lesgevers, betrokken personeel, …).

Realisaties 2018
Op de teamdag van 26 maart 2018 verkenden we het thema evaluatie. We bekeken welke vormen van
evaluatie in de lokale gevangenissen reeds worden toegepast en welke noden er zijn bij de medewerkers.
Daaruit bleek dat in de praktijk vaak al wordt geëvalueerd via informele methodieken. Gedetineerden en
personeelsleden worden door de functionarissen bijvoorbeeld regelmatig bevraagd over het aanbod sport
en cultuur. Maar ook meer formele methodes worden toegepast. Zo werd in de gevangenis van Ieper een
nieuw formulier ontwikkeld om het aanbod te evalueren.
Uit deze uitwisseling kwam naar voor dat onze functionarissen geen voorstander zijn van formele
evaluatieformulieren omwille van de beperkte return in verhouding tot de relatief grote tijdsinvestering.
Daarom kozen we voor eerder informele methodieken. Op basis van deze informatie ging een van onze
medewerkers aan de slag. Hij stelde - na de nodige verkenning - een aantal methodieken voor op de
Horizon: After Action Review, de denkhoeden van De Bono, allen op een rij, Bull’s Eye, ... Vervolgens
werden deze methodieken uitgetest tijdens verschillende vooraf geselecteerde activiteiten. In de
gevangenis van Ruiselede werd de methodiek ‘Denkhoeden van De Bono’ toegepast op het aanbod van
‘Rondom Prison’ in samenwerking met Vormingplus. Ook in het traject van het Europees project
‘Prisoners’ Active Citizenship’ werden diverse methodieken uitgeprobeerd.
In Leuven Centraal werkte de gedetineerde van de educatieve dienst COMPAS op onze vraag een
eenvoudig evaluatiebriefje uit voor eenmalige culturele activiteiten. Met ruimte voor geschreven
commentaar en suggesties. Dit evaluatiebriefje wordt op naam verstuurd en er komt vrij veel respons op.
In Oudenaarde organiseerden we een brainstorm/evaluatie cultuur. Het bestaande aanbod werd op
flappen geschreven en er werd gestemd via rode en groene stickertjes. Daarna kon nieuw aanbod
toegevoegd worden en werd er opnieuw gestemd. Deze brainstorm/evaluatie gaf mee vorm aan de
uitwerking van de jaarplanning voor 2019.
In Ruiselede werd het participatief project ‘Rondom Prison’ (een vormingstraject rond misdaad, straf en
herstel waarbij we deelnemers uitdagen tot reflectie, verdieping en dialoog ) geëvalueerd onder begeleiding
van een collega met behulp van de ‘Denkhoeden van De Bono’. Twee gedetineerden sloten aan op deze
evaluatie.

Evaluatie
Het evalueren van het aanbod gebeurt niet uniform en is sterk afhankelijk van de lokale gevangenis. Dit is
op zich geen probleem, maar we willen vanuit de organisatie toch enkele vooraf geselecteerde
methodieken ter beschikking stellen. Het traject rond evaluatie dat we in 2018 hebben afgelegd, is een
mooie stap vooruit.
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Planning 2019
Na de testfase in 2018 gaan we in de lokale gevangenissen verder aan de slag met de vooropgestelde
methodieken. We hopen ook andere actoren binnen de gevangenis mee te nemen in dit verhaal. Daarnaast
blijft uitwisseling rond evaluatiemethodieken heel belangrijk.
2.1.6. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw bestendigen en verdiepen het draagvlak in de
gevangenis door zich ook voor domeinoverschrijdende initiatieven in te zetten.

Realisaties 2018
Ook in 2018 werkten onze functionarissen aan het draagvlak voor cultuur en sport door zich mee in te
zetten voor overkoepelende initiatieven, samen met de andere partners uit de hulp- en dienstverlening. Er
werd vaak een link gelegd met het onderwijsaanbod in de gevangenis. Zo werden deelnemers uit de
Engelse les in de gevangenis van Merksplas warm gemaakt om deel te nemen aan het filmproject ‘Behind
the Scenes’. Ook werd er opnieuw een beroep gedaan op de cultuurfunctionarissen om een muzikale act te
organiseren tijdens enkele proclamaties onderwijs. In de gevangenissen van Turnhout en Merksplas
bekijken we de mogelijkheden om een Praatpunt te installeren (zie 1.1.5.). Ook met de
gevangenisbibliotheken wordt op regelmatige basis samengewerkt voor een lezing of een aanbod ‘Samen
Lezen’. In de gevangenis van Sint-Gillis werd samen een poëzieweek opgezet.
Onze functionarissen dragen hun steentje bij aan verschillende ontspannende initiatieven binnen de
gevangenismuren, zoals een jaarlijkse barbecue. In de gevangenis van Oudenaarde werd een link gelegd
tussen sport en het kinderbezoek: vier keer per jaar organiseert de sportfunctionaris samen met het CAW
een sportief kinderbezoek (dat 1 keer helaas niet kon doorgaan o.w.v. stakingen). In de gevangenis van
Dendermonde werd opnieuw een sportactiviteit gekoppeld aan het rookstop-project, georganiseerd door
het CAW.
De sportfunctionaris van de gevangenis van Turnhout heeft in het najaar van 2018 een presentatie
gegeven over de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden voor aspirant-agenten.

Evaluatie
Dergelijke initiatieven vormen een extra investering voor onze medewerkers, maar ze blijven heel
belangrijk. Door mee te werken aan domeinoverschrijdende initiatieven maken onze medewerkers deel uit
van het grotere geheel in hun lokale gevangenis(sen). Een link met andere domeinen kan ons aanbod
verrijken.

Planning 2019
We blijven ons inzetten voor - bestaande of nieuwe - overkoepelende initiatieven. We zijn ervan overtuigd
dat we onze werking op deze manier sterker kunnen verankeren in de lokale gevangenissen.
-

Vanaja Dance Challenge: In juni 2018 kregen we een prachtig filmpje binnen, gemaakt in de Finse
Vanaja-gevangenis. Dertien gedetineerde vrouwen maakten en oefenden een dans, die daarna
werd gefilmd in de omgeving van de gevangenis. Met deze dansvideo willen ze het belang van
culturele en sportieve activiteiten benadrukken. De dames nodigden andere vrouwelijke
gedetineerden uit om zelf ook een dansvideo te maken. Onze sport- en cultuurfunctionarissen uit
4 gevangenissen (Gent, Berkendael, Antwerpen en Hoogstraten), zetten een danstraject met
Seppe Baeyens van Ultima Vez op als antwoord op die uitdaging uit Finland.

-

In Oudenaarde werken de functionarissen nauw samen met de organisatieondersteuner,
onderwijsverantwoordelijke en beleidscoördinator in functie van het WorkIt!-project (zie 2.2.3.).
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-

In de gevangenis van Hasselt onderzoeken we een samenwerking tussen Onderwijs, Cultuur en
het Drugs- en detentieteam om Actuacafé’s op te zetten. Verder wordt er in de werkgroep Herstel
ook gezocht naar mogelijke bruggen met cultuur en sport.

-

Ook in de gevangenis van Mechelen werken we samen met Onderwijs voor de proclamaties. In
januari 2019 wordt de proclamatie gecombineerd met een kookworkshop en in juni met een
circusworkshop door Circolito.

OD 2.2. Tegen 2021 zijn gedetineerden in alle gevangenissen actief betrokken bij de
organisatie van ons cultuur- en sportaanbod.
2.2.1. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw verzamelen en delen goede praktijken binnen alle
gevangenissen.

Realisaties 2018
In het kader van ons Europees project ‘Prisoners’ Active Citizenship’ werd heel wat kennis gedeeld over
participatie van gedetineerden. Alle bevindingen vanuit de ‘Learning areas’ binnen dit project werden
opgelijst. Hieruit zullen dan de goede praktijken gefilterd worden om verder te verspreiden.
Ook deelden onze functionarissen praktijkvoorbeelden tijdens verschillende interne werkgroepen. Binnen
de werkgroepen was er ruimte om elkaar te inspireren.

Evaluatie
Er is heel wat kennis over participatiemogelijkheden binnen de gevangenis. In de praktijk hebben we
echter niet altijd de mogelijkheid of het draagvlak om deze kennis om te zetten in operationele plannen,
waardoor de participatie van gedetineerden bij de organisatie van cultuur en sport geleidelijk gaat.

Planning 2019
Op basis van de resultaten van ‘Prisoners’ Active Citizenship’ wordt in het najaar van 2019 een studiedag
georganiseerd in het Brussels Parlement. Op deze manier willen we alle actoren in de gevangenis
inspireren om de participatie van gedetineerden te verhogen. Via een te ontwikkelen toolkit kunnen de
medewerkers in de lokale gevangenis participatietrajecten opzetten.
2.2.2. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw maken een overzicht van de betrokkenheid van
gedetineerden bij de organisatie, op deze manier brengen zij de evolutie op lange termijn in kaart.

Realisaties 2018
Via ons intern registratiesysteem WEL-DRA werd de participatiegraad van gedetineerden in kaart gebracht.
De functionarissen registreerden bij elke activiteit op welk niveau de gedetineerden participeerden:
-

Geen participatie
De gedetineerden worden bevraagd
De gedetineerden zetten het materiaal klaar, installeren het lokaal, …
De gedetineerden denken en werken mee bij de organisatie
Volledige participatie
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Grafiek: de participatiegraad van gedetineerden
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- Grafiek: de participatiegraad van gedetineerden in de activiteiten van De Rode Antraciet -

In 2018 was er bij 62,5% van onze activiteiten enige vorm van participatie. In 2017 was dat nog 43%.
Onze inspanningen op het gebied van participatie lonen.

Evaluatie
De cijfers uit WEL-DRA geven al een mooi zicht op de participatiegraad. Toch merkten we dat in
sommige gevallen bepaalde gegevens niet volledig strookten met de reële participatiegraad van
gedetineerden. Het niveau van participatie werd door de functionarissen soms verschillend geïnterpreteerd
zodat er ruis zat op deze resultaten. Door een goede afstemming over de concrete inhoud van elk
participatieniveau hebben we dat kunnen rechtzetten.

Planning 2019
Door de gegevens nog beter te registreren krijgen we een beter zicht op participatie. Op termijn kunnen
we ook evoluties in participatie detecteren. Participatie vraagt een integrale aanpak binnen detentie. De
studiedag in november zal de uitdagingen in kaart brengen.
2.2.3. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw bepleiten de betrokkenheid van (minstens de stem
van) gedetineerden bij de organisatie van het aanbod.

Realisaties 2018
De Rode Antraciet blijft de betrokkenheid van gedetineerden bepleiten en stimuleren. Onze
functionarissen namen een actieve rol op binnen het actieplan van verschillende gevangenissen waar acties
rond participatie zijn opgenomen.
Vanuit onze ervaring in het oprichten van een activiteitenteam in de gevangenissen van Ruiselede en
Hoogstraten, ondersteunden we gelijkaardige initiatieven in andere gevangenissen. Er werden varianten
opgericht in de gevangenissen van Ieper en Brugge.
Samen met andere actoren gingen we binnen de gevangenismuren op zoek naar draagvlak om
gedetineerden te betrekken bij de organisatie van het aanbod. We waren actief aanwezig op een
gedetineerdenoverleg in de gevangenis van Beveren.
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Onze functionarissen deden vaak een beroep op individuele gedetineerden om ons aanbod mee te
ondersteunen. In de gevangenis van Turnhout was de bibfatik betrokken bij het ondersteunen van het
aanbod: promotiematerialen opmaken, flyers verspreiden, ... Ook in andere gevangenissen werd ons
aanbod ondersteund door individuele gedetineerden in hun functie als fatik: ze helpen bij het opmaken
van deelnemerslijsten, het verwerken van rapportbriefjes, …
Binnen de Learning area’s van het Europese project PAC - Prisoners’ Active Citizenship kregen de
gedetineerden van Beveren en Hoogstraten in het najaar van 2018 de kans om een aantal zaken zelf op te
nemen. In Beveren ontwikkelden en organiseerden de gedetineerden het onthaal van nieuwe
gedetineerden. In Hoogstraten ging men door middel van overleg op zoek naar een aangename
samenlevingsvorm.
In Leuven Centraal is er een educatieve dienst COMPAS met gedetineerden die de praktische interne
afhandeling voor de organisatie van sport- en cultuuractiviteiten op zich nemen.
In Hasselt stemt de sport- en cultuurfunctionaris tijdens het bewonersoverleg op de drugsvrije afdeling het
aanbod met de bewoners en het personeel af.
Naar jaarlijkse traditie ging in Hoogstraten de kerngroep (het participatieorgaan van gedetineerden) tijdens
de zomer aan de slag met sportieve toernooien. Ze organiseerden tussen midden juni en eind september 8
toernooien in verschillende sportdisciplines (voetbal, basketbal, volleybal, tafeltennis, …), goed voor 144
wedstrijden en 134 bereikte gedetineerden. De kerngroep nam daarbij alles zelf op: de affichering, het
beheer van de inschrijvingen, het verzamelen van de benodigde materialen (of de aankoop via de
sportfunctionaris), het opstellen van de spelregels, het fungeren als scheidsrechter, de scores en stand
bijhouden, het overhandigen van de prijzen enzovoort. Doordat de gedetineerden zelf alles regelden
tijdens hun vrije tijd (in Hoogstraten heeft 92% van de gedetineerden een dagtaak/werk/opleiding) en
zonder enige vorm van extra bewaking, konden zij tijdens de stakingsperiode gewoon doorgaan met de
wedstrijden.
In Oudenaarde gingen we na hoe participatie en inspraak structureel kunnen worden ingebed in onze
werking. Er werd besloten om in te zetten op 3 acties:
-

Peer-to-peer werking: gedetineerden ondersteunen andere gedetineerden.
Gedetineerden krijgen een volwaardige positie als vertaler/tolk in de gevangenis.
Gedetineerden beslissen mee over activiteiten via een eigen budget.

Op de planningsdag van 27 september 2018 werd besloten om in te zetten op de derde actie. Er werd een
werkgroep opgericht met de beleidscoördinator, cultuurfunctionaris, sportfunctionaris en
organisatieondersteuner. De actie heeft de naam WorkIt! gekregen. Via een flyer worden geïnteresseerde
gedetineerden gezocht die met een eigen budget (budget van het steunfonds) een activiteit willen
organiseren. Idealiter reageren er 3 gedetineerden (1 van elke vleugel en een beklaagde), maar er kunnen er
ook meerdere op intekenen. Anderstaligheid is geen probleem. Bedoeling is dat ze van A tot Z - vanaf de
brainstorm tot en met de evaluatie - een activiteit organiseren, met minimale ondersteuning. Op dit
moment zitten we nog volop in de voorbereidingsfase.

Evaluatie
We merken een positieve evolutie binnen de gevangenissen om gedetineerden meer te betrekken bij de
organisatie van het aanbod. De gevangeniscontext is verre van een ideale voedingsbodem hiervoor, maar de
bewustwording en openheid om mee na te denken over de betrokkenheid van gedetineerden is zeker
groeiende bij alle partners.
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Planning 2019
Met de ontwikkelde methodieken vanuit het Europees project PAC - Prisoners’ Active Citizenship,
aangevuld met bestaande voorbeeldprojecten, willen we in alle gevangenissen verder participatie-initiatieven
ontwikkelen.
In de gevangenis van Oudenaarde organiseren we eind februari 2019 een infomoment voor de
geïnteresseerde gedetineerden, vervolgens gaan we van start. Bedoeling is dat de activiteit in 2019
plaatsvindt.
2.2.4. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw stimuleren het ambassadeurschap van gedetineerden
bij de toeleiding naar het cultuur- en sportaanbod in de gevangenis.

Realisaties 2018
In Leuven Centraal startte de cultuurfunctionaris met het aanspreken van een aantal gedetineerden in
functie van de promotie van het cultuuraanbod binnen de gevangenis. Dit gebeurde op een informele
manier, maar er wordt naar een systeem gezocht om dit meer te verankeren. De praktijk met de
sleutelfiguren in de gevangenis van Beveren kan hier ondersteunend zijn.
In Ruiselede bleven de leden van het A-team hun rol als ambassadeurs opnemen. Medegedetineerden
konden via hen informatie krijgen of nieuwe voorstellen doen.
In de gevangenis van Antwerpen werd een promotiefilmpje gemaakt voor de vorming ‘Vader/moeder
zijn’ samen met een van de ex-deelnemers. Vanuit zijn positie als gedetineerde ouder sprak hij
medegedetineerden aan om de vorming ook te volgen.
In de gevangenis van Beveren werden gedetineerden (binnen het project Prisoners’ Active Citizenship)
opgeleid om nieuwe gedetineerden te onthalen en het aanbod bekend te maken.
De deelnemers van het aanbod ‘Bewegen op Verwijzing’ in de gevangenis van Oudenaarde werden
aangemoedigd om gericht mond-tot-mondreclame te doen, in plaats van de klassieke promotie via flyers.
Idem voor het yoga-aanbod in de gevangenis van Gent.

Evaluatie
Het vraagt een goede omkadering en ondersteuning om gedetineerden in te zetten als ambassadeur. We
merken echter dat dit systeem heel goed werkt: gedetineerden vinden soms makkelijker de weg naar ons
aanbod als ze worden aangesproken door medegedetineerden.

Planning 2019
We blijven hier verder op inzetten (zie ook 2.2.3.).
2.2.5. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw zetten de talenten van gedetineerden in bij het
organiseren en uitvoeren van evenementen.

Realisaties 2018
De Warmste Week wordt stilaan een traditie in de gevangenis. Ook in 2018 organiseerden gedetineerden
verschillende acties voor het goede doel. Als organisatie konden wij dit alleen maar toejuichen. Samen met
andere partners ondersteunden we de deelnemende gedetineerden bij de voorbereiding en uitvoering van
hun acties.
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Bij verschillende sport- en cultuurevenementen in de gevangenissen gingen we op zoek naar gedetineerden
die ons mee konden ondersteunen. Bij deze zoektocht deden we vaak een beroep op het
gevangenispersoneel omdat zij een goed zicht hebben op de talenten en kwaliteiten van de aanwezige
gedetineerden.
In Merksplas werden enkele sleutelfiguren bij het personeel aangesteld die gedetineerden - in functie van
bepaalde vaardigheden en talenten - naar voor konden schuiven voor bepaalde taken.
In Leuven Hulp werd opnieuw een beroep gedaan op een ploeg van gedetineerden voor de ondersteuning
van het M-idzomerfestival in de gevangenis. Naar aanleiding van M-idzomer organiseren we elk jaar een
aantal workshops. We werken toe naar een toonmoment op het M-idzomerfestival. Dit jaar organiseerden
we workshops hiphop, capoeira, en animatiefilm. 135 gedetineerden (van ongeveer 150) genoten van dit
dagevent. Er werd dit jaar een filmpje over M-idzomer in de gevangenis gemaakt.

- M-idzomer in Leuven Hulp - © Andy Merregaert -

In de gevangenis van Ruiselede worden de gedetineerden van het A-team nu ook ingezet bij rondleidingen
van bedrijven of scholen in de gevangenis. Zij vertellen in hun eigen woorden hoe het leven er in de
gevangenis aan toe gaat en vertellen over de werking van het A-team.
In de gevangenissen van Hoogstraten en Beveren bekeken we tijdens de Learning area van PAC Prisoners’ Active Citizenship op welke manier gedetineerden de organisatie en uitvoering van
evenementen en activiteiten kunnen op nemen.

Evaluatie
Er zijn veel talenten aanwezig bij de gedetineerden die zeer waardevol zijn voor de organisatie van sporten cultuurevenementen. Waar mogelijk, proberen we die mensen en die talenten maximaal in te zetten.
Het veiligheidsaspect laat dit echter niet altijd toe. De bewegingsvrijheid van gedetineerden is zeer beperkt
en ze kunnen vaak bepaalde taken vanuit veiligheidsoverwegingen niet opnemen. Bijvoorbeeld een
gedetineerde die beschikt over goede ICT-vaardigheden, maar geen gebruik kan maken van de aanwezige
pc’s wegens het verbod op internettoegang.

Planning 2019
Samen met Justitie willen we verder bekijken hoe we de talenten van gedetineerden optimaal kunnen
inzetten. We willen graag meedenken over mogelijke kaders waarbinnen gedetineerden meer zelfstandig
aan de slag kunnen.
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OD 2.3. Tegen 2021 realiseert De Rode Antraciet vzw in elke gevangenis 1 activiteit per
jaar waaraan ook het personeel van de gevangenis kan deelnemen.
2.3.1. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw promoten de deelname van personeel aan
activiteiten en evenementen, hetzij samen met de gedetineerden hetzij apart. Zo creëren de functionarissen
gelijklopende ervaringen bij beide groepen die kunnen leiden tot een verbeterde relatie met gedetineerden
en/of een beter inzicht in het belang van cultuur en sport voor gedetineerden.

Realisaties 2018
In een aantal gevangenissen organiseerden de lokale sportfunctionarissen een pronostiek rond het WK
voetbal 2018, enerzijds voor de gedetineerden en anderzijds voor het gevangenispersoneel. Tijdens het
WK werd in de gevangenis van Ieper - naar aanleiding van de wedstrijd tegen Panama - een koffietasting
georganiseerd waaraan zowel beambten als gedetineerden konden deelnemen.
Heel wat culturele avonden in de gevangenissen stonden open voor het personeel, bijvoorbeeld lezingen
van schrijver Herman Brusselmans in de Noorderkempen, een optreden van Jean Bosco Safari in
Dendermonde, …
In samenwerking met de stadsbibliotheek van Turnhout werd een lezing van filosoof Patrick Loobuyck
georganiseerd voor de gedetineerden van de vier gevangenissen van de Noorderkempen. Als afsluiter
kwam Loobuyck spreken in de openbare bibliotheek. Hiervoor werden ook de personeelsleden van de
gevangenissen uitgenodigd.
In de gevangenis van Beveren kunnen personeelsleden van Justitie gebruik maken van de fitness en de
sporthal.
In 2018 startten de voorbereidingen voor een project met Kom op tegen Kanker. De Rode Antraciet
registreerde het team Demarrage voor de 1000 km van Kom op tegen Kanker. Twee ploegen van 8
renners zullen tijdens het Hemelvaartweekend van 2019 samen 1000 kilometer fietsen voor het goede
doel. We streven naar een samenstelling van 8 gedetineerden en 8 personeelsleden die zij aan zij de ritten
zullen afleggen. De gevangenissen van Oudenaarde en Ruiselede vormen samen 1 ploeg. Het penitentiair
schoolcentrum van Hoogstraten vormt een 2e ploeg binnen team Demarrage.
Buiten Beeld is een filmfestival in samenwerking met MOOOV. Elk jaar vertonen we in een aantal
gevangenissen een selectie van 5 ‘alternatieve’ films aan een jury van gedetineerden. In 2018 vond dit
plaats in Wortel, Hoogstraten, Merksplas, Turnhout, Hasselt, Ruiselede en Gent. Op het einde van het
festival, wanneer alle 5 films aan bod zijn gekomen, wordt de beste vertoond voor het
gevangenispersoneel en andere geïnteresseerden in UGC in Turnhout.
In de gevangenis van Gent werd een yogasessie georganiseerd voor geïnteresseerde medewerkers van de
dienst geestelijke gezondheidszorg. Voor de personeelsleden van Justitie is in Gent nog meer
sensibilisering nodig, maar bij het CGG-team was deze activiteit een succes.
Ook in langdurige trajecten - zoals bijvoorbeeld het project Te Gek!? in Leuven - werkten gedetineerden
en personeel samen, in Leuven heel concreet aan digitale verhalen.
In de gevangenis van Hasselt organiseerde de sportfunctionaris mee een teambuilding voor het personeel
van de drugsvrije afdeling.

Evaluatie
De mogelijkheid om te kunnen deelnemen aan bepaalde activiteiten wordt door het personeel zeker
geapprecieerd. Vaak ontbreekt hen echter de tijd om binnen de werkuren te kunnen aansluiten. Ze zouden
dit wel in hun vrije tijd kunnen, maar we merken dat dit niet wordt gedaan. Zo staat de fitnesszaal van
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Beveren na de werkuren ter beschikking van het personeel, maar wordt daar weinig tot geen gebruik van
gemaakt.
Een evenement als Kom op tegen Kanker is een enorm verbindend project binnen de gevangenis en
plaatst ons op een positieve manier in de kijker. De keerzijde is het werk achter de schermen: een dergelijk
project vraagt een grote inspanning van onze collega’s sport- én cultuurfunctionarissen.

Planning 2019
Ondanks de vaststelling dat het personeel niet altijd tijd kan/wil vrijmaken voor bepaalde activiteiten,
blijven we hen toch uitnodigen waar mogelijk. Zo bekijken we in Beveren bijvoorbeeld de mogelijkheid
om ook voetbalmatchen voor het personeel te organiseren.
Voor het personeel van de gevangenis van Brugge zal in 2019 opnieuw een film vertoond worden in het
kader van MOOOV Filmfestival. Dit is de voorbije twee jaar niet doorgegaan wegens het niet kunnen
organiseren van activiteiten.
In de gevangenis van Ruiselede wordt een muzikale voorstelling gepland waarbij het personeel met hun
familie kan aansluiten.
2.3.2. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw gaan na welke activiteiten er reeds bestaan voor het
gevangenispersoneel en proberen hierbij aansluiting te vinden met een dimensie van cultuur en/of sport.

Realisaties 2018
Door de beperkte tijd van onze functionarissen in de gevangenissen, hebben we deze doelstelling
geschrapt. Het is voor ons geen prioriteit.

Evaluatie
Niet van toepassing.

Planning 2019
We nemen deze doelstelling ook niet op in 2019.

OD 2.4. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw werken vanuit een verankerde
positie in elke Vlaamse en Brusselse gevangenis.
2.4.1. Elke functionaris van De Rode Antraciet vzw is gemiddeld 1 dag per week aanwezig in de
gevangenis(sen) waar zij/hij verankerd is. De functionarissen werken via deze fysieke aanwezigheid aan een
goede relatie met personeel, directie en andere Vlaamse partners.

Realisaties 2018
In 2018 bleven we dit principe aanhouden. Door minstens 1 dag per week aanwezig te zijn in de
gevangenis kunnen onze functionarissen hun positie en rol beter opnemen.

Evaluatie
Door onze fysieke aanwezigheid kunnen we op de werkvloer ons netwerk uitbouwen en zo ons aanbod
verder ontwikkelen. Functionarissen die verschillende gevangenissen combineren - maximaal drie moeten zich soms heel flexibel opstellen om hun tijd evenredig te verdelen over hun gevangenissen. Dit is
niet altijd eenvoudig.
De Rode Antraciet vzw - Geldenaaksebaan 277, 3001 Heverlee - 016/20.85.10 - www.derodeantraciet.be

37

Planning 2019
Vanuit de organisatie blijven we medewerkers die het moeilijk hebben met de combinatie van meerdere
gevangenissen ondersteunen. Een van onze medewerkers krijgt binnen haar voltijdse job 30% tijd
toegewezen om de rol van Coach te vervullen. Die aanstelling is een verdere stap qua ondersteuning en
biedt zeker een meerwaarde. Eind 2019 evalueren we deze werking.

OD 2.5. De Rode Antraciet vzw streeft naar een maximale participatie van de doelgroep
aan het cultuur- en sportaanbod in elke Vlaamse en Brusselse gevangenis.
2.5.1. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw zorgen voor een evenwicht tussen vraag- en
aanbodgestuurde activiteiten, onder andere door het verzamelen van alle inhoudelijke vragen van
gedetineerden en betrokken stakeholders in de gevangenissen, jaarlijks suggesties te doen voor vernieuwing
of verandering …

Realisaties 2018
We hielden rekening met de noden en vragen van gedetineerden rond het sport- en cultuuraanbod in de
gevangenis. We deden dit op basis van evaluaties, waren aanwezig op het gedetineerdenoverleg in lokale
gevangenissen, werden soms rechtstreeks aangesproken door gedetineerden, …. Zo werd in de gevangenis
van Ieper meer ingezet op cardiosport op vraag van de gedetineerden. Ook waren de sportfatikken in de
gevangenis van Oudenaarde zeer nauw betrokken bij de planning van de sportactiviteiten. In de
gevangenis van Antwerpen gingen we in een focusgesprek rechtstreeks in gesprek met gedetineerden om
het aanbod te bespreken (zie 1.1.1.).
In de gevangenis van Beveren is er overleg met de sportfatikken. De wekelijkse aanwezigheid van de
sportfunctionaris op de vleugels C en D tijdens het opendeurregime zorgt er dan weer voor dat
gedetineerden een aanspreekpunt hebben bij problemen en voorstellen kunnen doen. Dit leidde al
verschillende keren tot het ontwikkelen van activiteiten die vanuit de gedetineerden zelf kwamen.
Ook de deelnemerscijfers werden verder geanalyseerd om waar nodig ons aanbod bij te sturen. Zo merkte
de sportfunctionaris in Leuven Centraal een daling in de aanwezigheden bij bepaalde sportactiviteiten. Uit
verdere bevraging bleek er op dat moment eigenlijk geen behoefte bij de gedetineerden om binnen te
sporten, ze hadden meer nood aan een extra wandeling. De geplande binnenactiviteiten werden tijdens de
zomerperiode dan ook geschrapt.
We bleven ook openstaan voor ideeën en voorstellen vanuit andere actoren, bijvoorbeeld
samenwerkingspartners binnen de gevangenis. Ook vanuit de brede sport- en cultuursector kwamen heel
wat vragen om samen te werken. Na de publicatie van ons boek ‘Mekaar zien. Het belang van cultuur in
de gevangenis’ (zie 3.2.2.) en het lanceringsevent kregen we opvallend meer vragen vanuit de culturele
sector om aanbod in de gevangenis te organiseren.
Op basis van alle noden en voorstellen stellen onze functionarissen een evenwichtig aanbod samen met
zowel vaste waarden - zoals fitness en creatieve ateliers - als vernieuwende activiteiten. Ook bij het maken
van die keuzes betrokken we soms actief gedetineerden. Zo bepaalden de leden van het activiteitenteam in
Ruiselede mee het aanbod binnen de gevangenis.
De brainstorm/evaluatie Cultuur in Oudenaarde heeft bijvoorbeeld een rol gespeeld in het opmaken van
de planning voor 2019. Uit de brainstorm kwam bijvoorbeeld de vraag om in te zetten op
dialoogactiviteiten - binnen/buiten, met familie, tussen verschillende culturen en religies, … - en dat zit nu
vervat in de planning voor 2019.
In Oudenaarde namen 2 gedetineerden deel aan de planningsdag. Zij kregen op voorhand een overzicht
van alle activiteiten die hadden plaatsgevonden met de vraag ze op de secties te bespreken. De
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gedetineerden namen deze opdracht zeer serieus en hun input was bijzonder nuttig voor de uitwerking
van de activiteiten voor 2019.

Evaluatie
Onze functionarissen proberen via diverse kanalen vragen te detecteren, maar dat is niet altijd eenvoudig.
Voor veel gedetineerden is het niet evident om hun noden over te brengen, zelfs bij een persoonlijke
bevraging.
Bij de uitwisseling tussen functionarissen over hun lokaal aanbod vallen activiteiten en projecten op die
goed werken, los van de specifieke lokale context. Deze activiteiten worden dan uitgebreid naar andere
gevangenissen. Zo is het format van Parlé Détiné - waarbij gedetineerden en externe burgers samen naar
een spreker luisteren en nadien in gesprek gaan - gestart in Leuven Hulp, maar intussen al ingeburgerd in
meerdere gevangenissen.

Planning 2019
We blijven inzetten op het detecteren van vragen vanuit gedetineerden én het filteren van interessante
voorstellen vanuit de brede sport- en cultuursector. We zien het als een uitdaging om vraag en aanbod
goed op elkaar af te stemmen.
2.5.2. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw monitoren jaarlijks de evolutie in het aanbod op
basis van een nulmeting (aantal uren aanbod, aantal potentiële plaatsen voor deelname en gemiddeld
aantal deelnames).

Realisaties 2018
Ons registratie-instrument WEL-DRA was het ganse jaar operationeel. Elke maand registreerden onze
functionarissen gegevens zoals aantal activiteiten, aantal deelnames, aantal uren, participatiegraad,
annulaties, … Op teamdagen werd tijd gemaakt om de cijfers samen te bekijken en te analyseren en, waar
mogelijk, conclusies te trekken.
Op basis van de WEL-DRA-gegevens namen onze functionarissen initiatief om bepaalde zaken verder te
analyseren. Zo werd in de gevangenis van Antwerpen een focusgroep opgericht met gedetineerden die
vaak afhaken bij het aanbod. Samen met hen werd bekeken wat de oorzaken hiervan zijn en wat we
kunnen doen om de uitval te beperken (zie OD 1.1.1.).

Evaluatie
De eerste resultaten uit ons registratiesysteem werden in onze communicatie gebruikt om een aantal cijfers
over onze werking te geven. Zo werd een kalender voor 2019 opgemaakt - voor verspreiding onder
gedetineerden via het eindejaarspakket van Bond zonder Naam - met op de achterzijde enkele interessante
illustraties op basis van die cijfergegevens. We zijn positief over de eerste belangrijke stap die we hebben
gezet in de registratie van onze werking (zie OD 5.4.1.).

Planning 2019
We gaan ons registratiesysteem verder verfijnen en blijven onze functionarissen ondersteunen in het
gebruik ervan. We bekijken of we het systeem ook via een meer professionele format kunnen ontwikkelen,
eerder dan in Excel. We gaan in 2019 op zoek naar een geschikte partner om samen een
gebruiksvriendelijke registratietool te ontwikkelen (zie OD 5.4.1.).
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2.5.3. De Rode Antraciet vzw streeft naar een verhoging van de deelname van gedetineerden; er is hierbij
ook aandacht voor deeldoelgroepen.

Realisaties 2018
Onze functionarissen trachtten het aanbod voor een zo breed mogelijke groep toegankelijk te maken. Ons
uitgangspunt was het aanbieden van een laagdrempelig aanbod waaraan alle gedetineerden konden
deelnemen. In de praktijk werkte dit echter niet altijd. Om die reden werden, waar nodig, activiteiten en
acties opgezet om specifieke groepen te bereiken. Daarom breidden we ons netwerk verder uit met
organisaties die meer ervaring hebben met specifieke groepen, bijvoorbeeld V.O.E.M. vzw, een organisatie
met een heel breed en cultureel divers aanbod. Zo hopen we meer gedetineerden van diverse culturele
achtergrond te bereiken.
Ook thematisch werden specifieke deelgroepen aangesproken. Zo richten we ons aanbod
‘Voorleesverhalen’ specifiek op gedetineerde ouders.
In Leuven Centraal werden op vraag van de Turkse gedetineerden Turkse gitaarlessen georganiseerd. Ook
in Leuven Centraal werd voor de langgestraften gezocht naar eerder langdurige vrijetijdsactiviteiten zoals
de transcriptie van archiefteksten in samenwerking met de Stad Leuven (zie Itinera Nova).
In de gevangenis van Sint-Gillis werd in de Week van de Poëzie een illustratieworkshop gekoppeld aan de
schrijfactiviteiten. Zo konden ook gedetineerden die omwille van taal niet deelnemen aan het aanbod,
participeren aan deze Week van de Poëzie. De resultaten van de schrijf- en illustratieworkshops werden
verzameld in de bundel ‘Gedicht Geopend Ouversture’.

- Pagina uit de dichtbundel ‘Gedicht Geopend Ouversture’ uit de gevangenis van Sint-Gillis -

In de gevangenis van Turnhout werd een aanbod sport tijdens het weekend ontwikkeld. Gedetineerden
die werken hebben tijdens de week namelijk niet vaak de mogelijkheid om te sporten. Omwille van de
verjonging van de aanwezige populatie pasten we ook het cultuuraanbod aan: er werden experimenten
opgezet rond hiphop, kookworkshops, …
In de gevangenis van Merksplas werd gevraagd om meer in te zetten op de paviljoenen waar specifieke
groepen zoals anderstaligen verblijven.
In de gevangenis van Ieper zijn veel anderstaligen. Daarom was er speciale aandacht om de promotie van
activiteiten in verschillende talen te voeren. We maakten ook gebruik van afbeeldingen en pictogrammen.
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In de gevangenis van Dendermonde startten we met een aanbod voor gedetineerde 55-plussers. Ook in
andere gevangenissen is er aandacht voor oudere gedetineerden bij het sportaanbod. Het aanbod
‘Bewegen op Verwijzing’ in de gevangenis van Oudenaarde is daar een mooi voorbeeld van.
In de gevangenis van Gent werd voor de dames fitness voorzien, en op hun vraag werd het sportaanbod
uitgebreid. De dames konden immers niet aansluiten bij de sportactiviteiten voor de mannen, daarom
werd voor hen een wekelijks aanbod yoga en omnisport opgezet. Nu is er dus naast fitness en wielrennen
op rollen (dat al langer bestond) ook yoga en omnisport.
In de gevangenis van Hasselt bleef het sportaanbod zich diversifiëren voor specifieke groepen: bv. oudere
gedetineerden, gedetineerden van de drugsvrije afdeling, enzovoort.
In de gevangenis van Antwerpen verhoogden we het aantal deelnemers op de deelnamelijst. In de
fitnesszaal mogen bv. maximaal 6 gedetineerden aanwezig zijn. Maar we stelden vast dat er altijd wel
mensen naar hun advocaat, de dokter , … waren. Daarom verhoogden we het aantal deelnemers van 8
naar 10. Sindsdien zijn er bijna altijd 6 gedetineerden in de fitnesszaal.

Evaluatie
Het vraagt extra inspanningen van onze medewerkers om naast het reguliere aanbod ook activiteiten voor
specifieke groepen te organiseren. Maar het is wel noodzakelijk omdat bepaalde groepen anders uit de
boot dreigen te vallen. Deze initiatieven worden sterk geapprecieerd door de aanwezige deelnemers. Zij
vinden vaak nieuwe motivatie en sommigen sluiten ook (opnieuw) aan bij het reguliere aanbod.

Planning 2019
We blijven inzetten op aanbod voor specifieke groepen, maar hebben ook aandacht voor het wegwerken
van bepaalde drempels bij het reguliere aanbod. Door het opzetten van nieuwe samenwerkingen willen we
ook meer gedetineerden bereiken.
In 2019 is onze cultuurfunctionaris in Oudenaarde trekker in een dialoogproject rond ramadan en iftar in
de gevangenis van Oudenaarde. Het dossier werd ingediend, we wachten nog op nieuws.

OD 2.6. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw treden in elke gevangenis van
Vlaanderen en Brussel op als expert in gevangeniscontext en doelgroep.
2.6.1. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw kennen de eigenheid van de populatie en de werking
van de gevangenis.

Realisaties 2018
Onze functionarissen volgen - door hun aanwezigheid op de gevangenisvloer - evoluties goed op. Door
onze aanwezigheid op de beleidsteams in de gevangenissen zijn wij altijd goed geïnformeerd over
mogelijke veranderingen binnen de populatie of werking van de gevangenis.
Waar mogelijk trachten we ook aan te sluiten op relevante infosessies. Zo waren we aanwezig op de
presentatie van het VUB-onderzoek naar participatie van buitenlandse gedetineerden.

Evaluatie
Door onze jarenlange ervaring zijn we sterk vertrouwd met de gevangeniscontext. Toch blijven we
aandachtig voor bepaalde ontwikkelingen en indien nodig mengen we ons in het debat zodat wij ons
aanbod verder kwalitatief kunnen vormgeven.
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Planning 2019
Onze functionarissen blijven de ruimte krijgen om naast de organisatie van het aanbod voldoende tijd te
hebben om de gevangenis in al zijn aspecten te leren kennen. We moedigen onze medewerkers aan om
actief vragen te stellen aan verschillende actoren zodat ze goed op de hoogte blijven.
2.6.2 De functionarissen van De Rode Antraciet vzw informeren, initiëren en ondersteunen externe
partners vanuit de (lokale) expertise.

Realisaties 2018
Een van onze medewerkers kreeg extra ruimte voor deze ondersteuningsopdracht. De uitwerking hiervan
staat nog in de startblokken, maar de medewerker werd wel regelmatig betrokken bij vragen vanuit externe
organisaties om een mogelijke samenwerking te verkennen. Vanuit haar expertise kon ze tijdens zo’n
overleg de externe partners een goed beeld schetsen van de gevangeniscontext. Ze werd ook betrokken bij
het verkennen van een mogelijk aanbod rond ouderschap in detentie in de Noorderkempen. Daar
ondersteunde ze de lokale functionarissen in de zoektocht naar mogelijk aanbod en de omkadering ervan.
Na jaren overleg nam Royal Antwerp FC in 2018 eindelijk initiatief om iets te organiseren in de
gevangenis van Antwerpen. Eind 2018 startten de voorbereidende gesprekken, tegen maart 2019 zouden
de activiteiten concreet moeten worden.
Alle functionarissen namen initiatieven om externe partners te initiëren in de gevangenis. Zo was er in de
gevangenis van Mechelen bijvoorbeeld een goede samenwerking met Hattrick vzw en het Regionaal Open
Jeugdcentrum Mechelen voor een voetbalproject. De lokale functionaris had daarin een sterk
ondersteunende rol. De Mechelse circusschool Circolito wou een jongleerworkshop geven, maar die is
door personeelsacties niet kunnen doorgaan.
Ons boek ‘Mekaar zien. Het belang van cultuur in de gevangenis’ (zie 3.2.2.) speelde een belangrijke rol bij
het aantrekken van externe partners. Met dit boek informeerden en inspireerden we de brede culturele
sector over de culturele praktijken in de gevangenis.
In december 2018 kon Amnesty International haar jaarlijkse schrijfmarathon ook in verschillende
gevangenissen organiseren.
V.O.E.M. vzw kwam op 12 december naar de gevangenis van Oudenaarde voor een uitgebreide
introductie in het gevangeniswerk. De uitwisseling werd afgesloten met een rondleiding in de gevangenis.
Vanuit V.O.E.M. vzw waren de regionale verantwoordelijken van Gent, Brussel en Antwerpen aanwezig,
plus een aantal aanbodverstrekkers. Ook vtbKultuur werd via de gevangenis van Oudenaarde
geïntroduceerd.
Allez, Chantez! (zie ook 1.1.3.) is een laagdrempelig concept om mensen samen te laten zingen. In 2018
waren er voorbereidende vergaderingen.
De organisatie StreetwiZe, gelinkt aan ‘Mobile School’, hield in oktober in de Leuvense Hulpgevangenis
een eerste try-out van een opleidingsaanbod waarin zowel gedetineerden als mensen uit bedrijven een
meerwaarde kunnen vinden (zie ook 1.1.3.).

Evaluatie
Het is een van onze kernopdrachten om externe partners goed te omkaderen binnen de gevangenis. Alle
functionarissen besteden dan ook veel tijd aan het introduceren en ondersteunen van diverse externe
lesgevers en begeleiders. Een goede opvolging is essentieel om een kwalitatief aanbod te kunnen realiseren
binnen de gevangenis.
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Planning 2019
We blijven inzetten op deze ondersteuningsopdracht. Waar relevant bekijken we op teamniveau welke
extra ondersteuning nodig is. De aangestelde medewerker kan hier een initiërende de rol in spelen.
In februari 2019 starten we met een Allez, Chantez! in de Leuvense Hulpgevangenis.
2.6.3. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw hebben kennis van relevante wetenschappelijke
informatie m.b.t. context, doelgroep en aanbod.

Realisaties 2018
Onze medewerkers worden op regelmatige basis geïnformeerd over wetenschappelijk onderzoek over
onze werkcontext. Zo was professor criminologie Tom Vander Beken te gast op onze teamdag in
november. Hij kwam er vertellen over de rol van gevangenissen in verschillende Europese landen.
Op de algemene vergadering van december gaf onderzoekster Tine Vertommen een terugkoppeling van
de resultaten van haar onderzoek naar de impact van sport op het welzijn van gedetineerden. Een groot
aantal collega’s was aanwezig.
Ook in de lokale gevangenissen waren medewerkers aanwezig op relevante infomomenten. Zo woonde de
cultuurfunctionaris van Brussel een infomoment bij over de ouder-kindrelatie tijdens detentie. In de
gevangenis van Gent werd een terugkoppeling gedaan van een onderzoek van de VUB naar de participatie
van buitenlandse gedetineerden aan de hulp- en dienstverlening.
In oktober namen 2 cultuurfunctionarissen deel aan de Europese conferentie ‘All digital, enhancing digital
skills in Europe’ in Brussel.
Ook relevante wetenschappelijke literatuur werd regelmatig gedeeld via interne kanalen. Indien relevant,
werden ook boeken over onze werkcontext aangekocht en beschikbaar gesteld aan de collega’s.

Evaluatie
Medewerkers staan positief tegenover de mogelijkheden om relevante informatie te verwerven. Vanuit de
organisatie nemen we zelf initiatieven, en medewerkers doen zelf voorstellen.

Planning 2019
We zijn alert voor interessante wetenschappelijke informatie. We bekijken in 2019 de mogelijkheden om
opgedane kennis beter te ontsluiten.
2.6.4. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw hebben een overzicht van het aanbod, de
mogelijkheden en gebruikte methodieken in de andere gevangenissen

Realisaties 2018
Via onze Cloud hebben medewerkers toegang tot een groot deel van de initiatieven en activiteiten die
worden genomen in de lokale gevangenissen. Zo kunnen ze elkaar inspireren en informatie uitwisselen.
Ook op de werkgroepen is er ruimte voor uitwisseling. Onze medewerkers worden aangemoedigd om
elkaar te contacteren bij vragen rond aanbod.
De regioteams hebben we niet verder uitgewerkt. We willen voorlopig inzetten op bestaande structuren
zoals teamdagen en werkgroepen.
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Evaluatie
Kennisdeling tussen collega’s kan via verschillende kanalen. Toch is het belangrijk om formele
uitwisselingsmomenten te organiseren op werkgroepen en teamdagen omdat medewerkers door hun
drukke agenda’s vaak niet de tijd nemen/hebben om buiten hun eigen lokale context te kijken.

Planning 2019
Kennisdeling tussen collega’s blijft op onze agenda staan. Bij de inhoudelijke invulling van de teamdagen
blijven we hier extra aandacht aan besteden.
2.6.5. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw adviseren de gevangenissen qua infrastructuur en
accommodatie, in functie van de organisatie van een kwalitatief aanbod in de gevangenis.

Realisaties 2018
We bezorgden waar nodig onze nota met betrekking tot sportinfrastructuur aan gevangenissen, uiteraard
telkens geüpdatet in functie van de laatste nieuwe normen. Ook voor de aankoop van geschikt
sportmateriaal werd vaak een beroep gedaan op onze sportfunctionarissen. Zo gaf de sportfunctionaris
van de gevangenissen van Merksplas en Turnhout advies over de aankoop van nieuwe fitnessmaterialen in
beide gevangenissen. In de gevangenis van Ieper werd ons advies over een sportvloer op de wandeling
gevolgd: er werd een nieuw toplaag aangebracht zodat bij regenweer ook gesport kan worden. Ook de
gevangenis van Hoogstraten kreeg na 7 jaar 100m² nieuwe rubberen vloerbedekking in de sportzaal.
In de gevangenis van Dendermonde gaven we advies over de herinrichting van de wandeling in functie
van sportmogelijkheden en werd de opdracht gegeven voor herstellingswerken van fitnesstoestellen.
We inventariseerden alle materialen van de verschillende fitnesszalen in de gevangenissen. Op basis van
deze lijst maken we in de toekomst een overzicht hoe de ideale fitnesszaal eruitziet.
In de gevangenis van Beveren werd in het najaar van 2018 een 5-jarenplan opgemaakt voor de aankoop
van nieuw fitnessmateriaal. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de Directeur en de
Activiteitenondersteuners.
Maar ook voor het cultuuraanbod gaven we - weliswaar minder vaak - advies. In een aantal gevangenissen
gaven onze cultuurfunctionarissen advies voor de herinrichting van ontspanningszalen.

Evaluatie
Het verlenen van advies heeft zeker een meerwaarde. Bij een aantal infrastructuurwerken werd ons advies
opgevolgd, zodat wij nu een beter aanbod kunnen organiseren.

Planning 2019
Bij vragen geven wij graag advies. Waar infrastructuurwerken gepland zijn, trachten wij onze
aanbevelingen op tafel te leggen.
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Strategische doelstelling 3
De Rode Antraciet vzw investeert in de responsabilisering van de samenleving ten aanzien
van een cultureel en sportief aanbod voor gedetineerden.
OD 3.1. De Rode Antraciet vzw vergroot het draagvlak in de samenleving voor het
werken met gedetineerden.
3.1.1. De Rode Antraciet vzw zet in op een ruimere bekendmaking van haar werking buiten de muren, via
o.a. de ontwikkeling van een visie rond media(beleid), de start van een Facebookpagina, de vernieuwing
van de nieuwsbrief ….

Realisaties 2018
Op 24 januari 2017 ging de Facebook-pagina van De Rode Antraciet live. In 2018 groeide het aantal vindik-leuks van de pagina organisch van 610 op 1 januari naar 911 op 31 december. Het aantal volgers steeg
naar 936. Ook het bereik van de Facebook-posts groeide daardoor sterk.

- Evolutie Vind-ik-leuks voor de Facebook-pagina van De Rode Antraciet in 2018 -

Op 14 november 2018 hebben we ook een LinkedIn-profiel aangemaakt voor De Rode Antraciet.
Het aantal abonnees van onze nieuwsbrief GEVAT is door de GDPR-wetgeving teruggevallen tot 295.
Met een gemiddelde open rate van 51,27% en een click-through rate van 13,35% doen onze
nieuwsbrieven het goed, veel beter dan de gemiddelden van respectievelijk 19,2% en 1,9% voor de nonprofitsector.
Qua proactieve media-outreach was 2019 een eerder rustig jaar, met - voornamelijk uit tijdsgebrek - enkel
PR-activiteiten rond de lancering van ons boek ‘Mekaar zien. Het belang van cultuur in de gevangenis’ en
een opiniestuk in De Standaard. We krijgen wel steeds meer aanvragen van journalisten, maar dat is dan
reactief.

Evaluatie
Door het groeiende bereik van onze kanalen, slagen we erin onze werking buiten de gevangenismuren
bekend te maken, zowel bij (potentiële) partners als bij het ruime publiek. We merken dat dat effect heeft,
dat mensen - journalisten, mogelijke partners, studenten, vrijwilligers, … - ons steeds beter weten te
vinden.
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Planning 2019
Ook in 2019 blijven we sterk inzetten op onze externe communicatiekanalen Facebook, LinkedIn, onze
website en onze nieuwsbrief GEVAT. We hebben bovendien enkele grotere projecten op de planning
staan, onder andere de 1000 kilometer van Kom op tegen Kanker, onze studiedag rond participatie (zie
4.5.3.), … waarvoor proactieve PR-activiteiten zeker aan de orde zijn.
3.1.2. De medewerkers van De Rode Antraciet vzw sluiten aan op verschillende overlegmomenten met
relevante externe actoren (BZN, De Huizen …).

Realisaties 2018
Ook in 2018 sloten we aan bij overleg met relevante actoren. Lokaal nemen onze functionarissen deel aan
verschillende cultuur- en sportraden en andere stuurgroepen, bv. de stuurgroep Restorative City in
Leuven, het lokaal overlegplatform CO7 in Ieper, Stuurgroep Rondom Prison in Ruiselede, Catch Project
rond community sports, …, overleggen ze met stedelijke/gemeentelijke sport- en cultuur(beleids)coördinatoren en is er overleg met allerlei relevante lokale actoren zoals De Warande in Turnhout,
DINAMO vzw, enzovoort.
Ook overkoepelend was er overleg met verschillende nationale en regionale partners, bv. LOGO,
Amnesty International, Open Doek, Bond zonder Naam, Kom op tegen Kanker, … Onze coördinator
Cultuur is afgevaardigd in de Algemene Vergadering van De Huizen, een van onze functionarissen maakte
deel uit van de werkgroep Sociaal Werk en Justitie ter voorbereiding van de Sociaalwerkconferentie van 24
mei 2018, een van onze sportfunctionarissen ging spreken over sport en detentie op de Sportraad van
Ieper, enzovoort.
Ook met Sport Vlaanderen waren er gesprekken. Enerzijds met de coördinatoren van de verschillende
promotiediensten over hun ondersteuning in de gevangenissen. Anderzijds met de dienst die 'Sport op het
werk' uitdraagt. Zij gaven in juni 2018 een interessante uiteenzetting, waaruit bleek dat we redelijk goed
bezig zijn met onze beweegtussendoortjes en alternatieve vergadervormen. Daarnaast is natuurlijk ook het
KICS onze vaste gesprekspartner en steunpilaar voor advies bij Sport Vlaanderen. Ook bij het denkwerk
rond sportbeleving in de toekomst (i.s.m. Tomorrowlab) en de denkoefening rond het
Sportinnovatiecongres van oktober 2019 waren we betrokken.
In 2018 organiseerden we een uitgebreide uitwisseling met de Koning Boudewijnstichting en Nike ELC.
Via een rondleiding maakten zij uitgebreid kennis met onze context, onze noden en behoeften. We
bekeken vervolgens de mogelijkheden om lokaal en bovenlokaal samen te werken. In de gevangenis van
Hasselt had die samenwerking een directe impact op de werkvloer: we kregen materiaal (ballen en kledij)
en op 19 maart 2019 komt het Nike Sportteam in de Hasseltse gevangenis deelnemen aan de crossfit
games, …
We bekeken - helaas voorlopig zonder succes - met FOD Justitie of en met wie het project van
Nederland/Stichting Goal verder opgepakt kan worden. We geven echter niet op, en blijven zoeken naar
een geschikte partner.
Uit een gezamenlijk overleg met alle stadsactoren van Ieper en de partners van de Hulp- en
dienstverlening groeiden verschillende interessante samenwerkingen met onder andere Yper Museum en
Gevleugelde Stad.

Evaluatie
Overleg met verschillende actoren - zowel lokaal als overkoepelend - is essentieel voor onze werking.
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Planning 2019
Ook in 2019 blijven we inzetten op onze relatie met relevante externe actoren en sluiten we aan op
verschillende overlegmomenten.
3.1.3. Via het delen van ervaringen en kennis (tijdens bv. lezingen en getuigenissen) vergroot De Rode
Antraciet vzw het maatschappelijk draagvlak voor het cultuur- en sportaanbod aan gedetineerden.

Realisaties 2018
Op 20 februari 2018 gaf een van onze cultuurfunctionarissen een gastcollege in de opleiding Sociaalcultureel werk bij HBO5 in Antwerpen. Op 11 juni 2018 kregen alle laatstejaarsstudenten van de bachelor
Lichamelijke Opvoeding op de Thomas More Hogeschool Turnhout - binnen het opleidingsonderdeel
‘Religie, zingeving en levensbeschouwing’ - een uiteenzetting over de gevangenis, de doelgroep
gedetineerden en het sportbeleid binnen de gevangenismuren. Twintig studenten speelden aansluitend een
volleybalwedstrijd in de gevangenis van Hoogstraten. Op 4 oktober bezochten 18 studenten van de VUB
de gevangenis van Beveren in het kader van hun opleiding rond Sportmanagement ‘Sport & Social issues’.
Op 22 oktober kreeg een groep van 20 studenten Lichamelijke Opvoeding van de Arteveldehogeschool
een rondleiding en uiteenzetting in de gevangenis van Gent.
Op de trefdag van Moderator rond het thema participatie gaf onze projectverantwoordelijke voor PAC Prisoners’ Active Citizenship een lezing over de werking van De Rode Antraciet en het belang van
participatief werken met gedetineerden.
Een cultuurfunctionaris was aanwezig op de ‘Stagebeurs’ van de kunstschool Sint-Lucas in Gent om te
vertellen over cultuur in de gevangenis en mogelijke interessante stageopdrachten. Het was een soort
uitwisselingsmoment met potentieel geïnteresseerde studenten van de Lerarenopleiding. Dat had concreet
resultaat: van februari tot mei 2019 zullen 2 stagiairs van de Lerarenopleiding stage lopen in het Mixed
Media Atelier van de gevangenis (georganiseerd door de Academie Oudenaarde) en in het parallel atelier
dat in de academie doorgaat.
In de gevangenis van Gent werd in samenwerking met Bond Zonder Naam een ‘Prison Talk’
georganiseerd. Een groep van 20 burgers kreeg een rondleiding in de gevangenis en nam nadien deel aan
een rondetafelgesprek met relevante actoren binnen de gevangenis: gedetineerden, personeel van Justitie
en enkele medewerkers van de hulp- en dienstverlening o.a. onze cultuurfunctionaris. Op een tweede
moment luisterde dezelfde groep burgers samen met een groep gedetineerden naar de getuigenis van een
ex-gedetineerde over re-integratie.
Tijdens de Week van de Amateurkunsten organiseerde de stad Hoogstraten de tentoonstelling Kunst
(B)uiten!, een expo die het werk van meer dan 50 kunstenaars uit Hoogstraten en deelgemeenten
samenbracht. Ook kunstwerken van gedetineerden uit de gevangenissen van Hoogstraten en Wortel
kregen er hun plaats, onder meer een reeks gipsen maskers uit een workshop met Rose Van Bergen en de
teksten die werden geschreven bij een selectie schilderijen van het Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten Antwerpen. De talrijke bezoekers die in de loop van de week kwamen kijken waren danig onder
de indruk.
De voorstelling Radio Cachot werd in het najaar opnieuw geprogrammeerd in enkele culturele centra.
Fred Klee en Radio Cachot haalden ook de media, onder andere Radio 1 en Gazet van Antwerpen. In
oktober 2018 speelde Radio Cachot in de gevangenis van Hoogstraten voor een gemengd publiek van
gedetineerden en vrije burgers. Na afloop van de voorstelling was er ruimte voor een nagesprek. De
bezoekers stelden vragen over het leven binnen de muren, de gedetineerden maakten van de gelegenheid
gebruik om een aantal vooroordelen over gevangenissen te ontkrachten.
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- Artikel ‘Dit verhaal moet ik kunnen vertellen’, Gazet van Antwerpen, 12/10/2018 -
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Evaluatie
Het is niet alleen nuttig, maar ook nodig om ons verhaal te vertellen via diverse kanalen. Zo werken we
aan een correctere beeldvorming over gedetineerden en vergroten we het draagvlak voor ons aanbod. Ook
de getuigenissen van andere actoren (een ex-gedetineerde, samenwerkingspartners,…) hebben een sterk
effect. Door positieve verhalen te vertellen, kunnen mensen meer begrip opbrengen.

Planning 2019
We gebruiken ons boek ‘Mekaar zien. Het belang van cultuur in de gevangenis’ om ons actief voor te
stellen aan een relevant netwerk en hen te overtuigen van het belang van cultuur in de gevangenis. We
hopen nieuwe partners te stimuleren om samen met ons het aanbod binnen de gevangenis verder uit te
bouwen. Partnerships met organisaties als V.O.E.M. en vtbKultuur bieden perspectieven.
3.1.4. De Rode Antraciet vzw organiseert gezamenlijke groepsactiviteiten voor vrije burgers en
gedetineerden. Activiteiten zoals bv. Café Prison worden verder ontwikkeld en uitgebreid.

Realisaties 2018
In oktober 2018 speelde Radio Cachot in de gevangenis van Hoogstraten voor een gemengd publiek van
gedetineerden en vrije burgers (zie 3.1.3.).
In de gevangenis van Merksplas werden er binnen het initiatief ‘Samen gezellig tafelen en bewegen’ eet- en
beweegmomenten voor oudere geïnterneerden gepland. Op één datum in februari na werden deze
activiteiten echter geannuleerd omdat er minder bewoners in de zorgprojecten zitten die recht hebben op
uitgangsvergunningen.
In Ieper waren er opnieuw contacten met het KTA Ieper voor een voetbalmatch tussen gedetineerden en
7e-jaarsstudenten. Na enkele overlegmomenten gaf het KTA echter aan dat de leerlingen niet meer
geïnteresseerd waren en dus is dit project stopgezet. Na deze ervaring hebben we besloten niet meer
samen te werken met het KTA.
We planden opnieuw enkele vaste waarden in, zoals een Café Prison in Dendermonde. Uit de
samenwerking met Vormingplus Waas en Dender, groeide een interessant programma van 4 activiteiten in
het voorjaar:
-

Een begeleide stadswandeling ‘Crime Scene Dendermonde’ ingeleid door burgemeester Piet
Buyse op 11 februari
Strafpleiter Walter Van Steenbrugge sprak over justitie op 22 februari
‘En wat met het slachtoffer?’ i.s.m. Moderator op 8 maart
‘Ontmoeting tussen binnen en buiten’, gesprekken tussen vrije burgers en gedetineerden op 22
maart.

Al deze activiteiten droegen bij tot een beter begrip, een breder perspectief en meer dialoog.
In het voorjaar 2018 startte in Ruiselede het initiatief ‘Rondom Prison’ rond de thema’s misdaad, straf en
herstel. Via dit samenwerkingsverband (met Vormingplus Midden-Zuid-West-Vlaanderen, Hulp- en
dienstverlening Open Gevangenis Ruiselede, Vives - maatschappelijke veiligheid, CAW Zuid-WestVlaanderen, Bond Zonder Naam en Moderator vzw) worden externe burgers uitgenodigd om te
reflecteren hoe we als samenleving met deze thema’s omgaan. Een inhoudelijk programma met
verschillende sprekers, een filmvoorstelling, gesprekken met gedetineerden, uitleg over slachtofferhulp, …
nodigde uit tot verdieping en dialoog. Twee onderdelen van het programma vonden plaats in de
gevangenis van Ruiselede.
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In de gevangenis van Ruiselede is het concept Parlé Détiné al langer gekend. De vrije burgers krijgen meer
info over het Penitentiair Landbouwcentrum door het A-team. Dit initiatief vindt twee keer per jaar plaats.
In het voorjaar kwam Bleri Lleshi spreken (deze Parlé Détiné zat ook in het traject van Rondom Prison),
in het najaar Saskia Van Nieuwenhove. Na het verhaal van de spreker wordt er tijd gemaakt om in kleine
groepjes (vrije burgers en gedetineerden samen) dieper in te gaan op het onderwerp.
In navolging van andere gevangenissen werd ook in Gent een Parlé Détiné georganiseerd met rapper
Fatih Devos als centrale spreker. Fatih bracht een verhaal over opgroeien tussen 2 culturen, zijn passie
voor muziek, het belang van dialoog, ... Het publiek bestond uit gedetineerden en externe deelnemers
toegeleid via Vormingplus Gent.
Ook in Mechelen werd 2 keer een ‘Rondom Prison’ georganiseerd in samenwerking met Vormingplus
Mechelen. Een van de avonden kwam een slachtoffer spreken voor een publiek van gedetineerden en
externe deelnemers.
In 2018 waren er in de gevangenis van Turnhout enkele ‘gemengde’ yogasessies. De lesgeefster had
namelijk vastgesteld dat veel gedetineerden een onrustige houding hebben. In de gemengde lessen zouden
de gedetineerden zich kunnen ‘spiegelen’ aan de externe deelnemers en leren door hun voorbeeld. Van de
3 sessies die in juni 2018 waren gepland, kon door stakingen jammer genoeg slechts één sessie doorgaan.
In september werd een van de geannuleerde sessies ingehaald, zo zijn uiteindelijk twee van de drie
geplande sessies kunnen doorgaan.
In februari 2018 werd een eerste Parlé Détiné georganiseerd in de gevangenis van Ieper. De vrije burgers
kregen voorafgaand een introductie door de cultuurfunctionaris over het werk in de gevangenis. Na de
spreker, Bleri Lleshi, was er tijd voor uitwisseling tussen gedetineerden en vrije burgers in kleinere
groepjes.
In het voorjaar van 2018 ontvingen we voor het eerst een voetbalploeg van buiten de muren in de
gevangenis van Beveren. Een tweede ploeg volgde in oktober 2018.
Elk jaar komen er in de periode juni-september buitenploegen naar de Gentse gevangenis. Voet- of
volleybalploegen van vrije burgers komen een wedstrijd spelen tegen een ploeg gedetineerden. De
logistieke ondersteuning (materiaal klaarzetten) en het scheidsrechteren gebeuren door gedetineerden.
Ook in Oudenaarde, Hasselt en Leuven Hulp komen buitenploegen in de gevangenis sporten. In sommige
gevangenissen, bijvoorbeeld Oudenaarde, wordt er na de wedstrijd een drink georganiseerd waar er
nagepraat kan worden. Dat is een zeer laagdrempelige manier om beide groepen met elkaar in contact te
brengen. Omwille van stakingen zijn er echter verschillende wedstrijden met buitenploegen afgelast.
De 12e editie van Kaffee Detinee was weer een groot succes. Opnieuw bezochten 30 burgers de twee
Leuvense gevangenissen en gingen ze in gesprek met gedetineerden en personeel van de gevangenis.
Nieuw dit jaar was de samenwerking met een advocaat en een onderzoeksrechter voor de eerste activiteit.
Zij zorgden voor ontzettend interessante input tijdens de inleidende sessie. Afsluiten deden we met
getuigenissen van familieleden van gedetineerden en een slachtoffer.
In de Leuvense Hulpgevangenis startten we een gemeenschappelijk opleidingstraject op in samenwerking
met StreetwiZe. Gedetineerden en vrije burgers volgden een dag samen opleiding.
Naar aanleiding van de internationale week van herstel werd in Leuven onder de noemer ‘Leuven
Restorative City’ een filmvoorstelling en een vormingsaanbod rond herstel georganiseerd. Deze waren
telkens toegankelijk voor een gemengd publiek met zowel gedetineerden als vrije burgers.
In het najaar hielden we samen met Amnesty International schrijfmarathons in verschillende
gevangenissen.
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De Gelmelboys, een ploeg van gedetineerde spelers uit de gevangenis van Hoogstraten, werden terug
ingeschreven in de regionale (recreatieve) voetbalcompetitie van Kempisch Voetbal door Vriendenclubs
(zie ook 1.1.3.)

- Artikel ‘Onze beste speler komt straks vrij’, Het Nieuwsblad, 6/11/2018 -

In het voorjaar van 2018 werd het artistiek project Borderline Books in de gevangenis van Gent afgerond.
Studenten en gedetineerden tekenden gedurende 2 jaar op regelmatige basis samen in een 25-tal
schetsboeken. De resultaten werden in het najaar verder verwekt tot een expositie en publicatie, allebei
gepland voor 2019.
In de gevangenis van Oudenaarde gebeurt het Samen Lezen met vrije burgers. Aan de sessie van 2018
hebben 4 vrije burgers deelgenomen, toeleiding gebeurt via Vormingplus.
In Oudenaarde zijn we lid van de Vlaamse Tafeltennisliga, waar we deelnemen aan de reguliere competitie
in de veteranenafdeling. Tussen september 2018 en april 2019 komen 4 ploegen tweemaal naar de
gevangenis (heen- en terugronde) om een wedstrijd tegen de gedetineerdenploeg TTC Welfare te spelen.
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Evaluatie
Gezamenlijke activiteiten zijn essentieel om vooroordelen te ontkrachten en om draagvlak te creëren voor
onze werking.

Planning 2019
Of de gevangenis van Merksplas in 2019 nog kan/zal deelnemen aan ‘Gezellig tafelen en bewegen’ is nog
onduidelijk. Dit heeft alles te maken met het feit dat weinig tot geen van de huidige ‘bewoners’ recht hebben
op uitgangsvergunningen voor activiteiten. Als hier verandering in komt, wordt de deelname in de loop van
2019 herbekeken.
Zowel in Oudenaarde als in Gent worden in 2019 opnieuw buitenploegen ingepland van juni tot
september. Dat is een jaarlijks aanbod dat gesmaakt wordt. In Ruiselede komen tussen juni en september
externe ploegen voetbal en volleybal spelen, en in de zomer is er telkens een voetbaltoernooi met externe
ploegen. In Beveren staat de uitbouw van de buitenploegen gepland voor 2019.
In Oudenaarde blijven we ook lid van de Vlaamse Tafeltennisliga met TTC Welfare. Er is bovendien een
samenwerking met vtbKultuur in het kader van hun Knipoogdag. Op 5 mei wordt een tasting
georganiseerd met vrije burgers. In maart 2019 is er Samen Lezen met vrije burgers. In mei 2019 is er een
uitwisseling tussen het Mixed Media Atelier van de Academie Oudenaarde binnen de muren en het atelier
buiten de muren. In aanloop daarvan is er een gezamenlijk filmproject. In de zomer is er een kookproject
met vrije burgers en in het najaar van 2019 opnieuw Parlé Détiné.
De ‘gemengde’ sessies yoga in de gevangenis van Turnhout werden positief onthaald. De intentie is om
ook in 2019 een aantal ‘gemengde’ yogasessies te organiseren.
In 2018 was er een editie Café Prison Noorderkempen gepland, maar die werd doorgeschoven naar 2019.
Er zijn ondertussen contacten gelegd via Toerisme Turnhout en DINAMO vzw.
In Ieper plannen we een volgende Parlé Détiné in het voorjaar van 2019. In Ruiselede komen er 2 edities:
eentje in het voorjaar en eentje in het najaar.
In 2019 evalueren we de werking van en met onze gedetineerde voetbalploeg in Hoogstraten. Voorlopig
ziet het ernaar uit dat de Gelmelboys in de competitie zullen blijven.
In de Leuvense Hulpgevangenis komt er een nieuwe editie van Kaffee Detinee. Vanaf februari 2019
starten we met samenzangsessies met Allez, Chantez!. In het kader van Leuven Restorative City: worden
er opnieuw activiteiten opgezet tijdens de Internationale week van Herstel. In maart en oktober kom
StreetwiZe opnieuw naar de Hulpgevangenis. We bekijken of we deze samenwerking kunnen uitbreiden
naar maximum 4 keer per jaar.
In de gevangenis van Gent proberen we waar mogelijk ook externe burgers te betrekken. Na de eerste
succesvolle editie van Parlé Détiné in 2018, plannen we een nieuwe editie in het najaar van 2019. Ook
voor het aanbod Samen Lezen willen we externe deelnemers laten aansluiten bij de groep gedetineerden.
In de gevangenis van Hasselt werken we voor een beeldende-kunstenproject met drie groepen binnen de
gevangenis en twee groepen buiten de muren. In 2019 brengen we alle groepen samen voor uitwisseling
en organiseren we een tentoonstelling.
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OD 3.2. De Rode Antraciet vzw investeert in haar netwerk van (potentiële) partners.
3.2.1. De Rode Antraciet vzw ontwikkelt een gezamenlijke databank (cultuur en sport), waarin iedere
gekende en/of potentiële partner, praktijk en/of ervaring een plaats krijgt (zie ook OD 1.3).

Realisaties 2018
Zie 1.3.1.
3.2.2. De Rode Antraciet vzw brengt een handboek ‘Cultuur in de gevangenis’ uit.

Realisaties 2018
Op dinsdag 2 oktober 2018 lanceerden we het boek
‘Mekaar zien. Het belang van cultuur in de gevangenis’ in
de KVS in Brussel. Met dat boek en lanceringsevenement
wilden we de ruime (sociaal-) culturele sector, nieuwe en
bestaande cultuurpartners, … inspireren en motiveren om
- samen met ons - het cultuuraanbod binnen de gevangenis
verder uit te bouwen.
Het was een geslaagde namiddag, en zowel op de lancering
als op het boek zelf, kwamen heel wat positieve reacties:

“Amai, De Rode Antraciet is wel heel divers en betekenisvol, maatschappelijk. Het is
pas door zo'n overzicht dat het me als buitenstaander duidelijk wordt.”
- Jo Huylebroeck -

“Ik wil jullie nog eens bedanken om mij uit te nodigen op de boekvoorstelling vorige week.
Ik moet zeggen dat ik het gevoel had op een familiebijeenkomst terechtgekomen te zijn.
Iedereen leek elkaar te kennen en ik voelde mij een (weliswaar bevoorrechte) toeschouwer.
De namiddag was geslaagd en ik heb geboeid geluisterd naar de verschillende sprekers.
Als culturele speler geloof ik in de premisse van De Rode Antraciet en ik denk dat al de
aanwezigen dat deden (en doen).”
- Piet Decalf “Ik kan het ook verkeerd gehoord hebben, maar het woord bleef nazinderen op die
overzichtsnamiddag van De Rode Antraciet in de KVS. Ik verifieerde nog even bij
collega Sofie die het niet gehoord had. Het deed er uiteindelijk niet toe. Het woord bekte
goed en het was mooi om het vlees te doen worden: HOOP-VERLENING. Er
passeerden briljante muzikanten en passende sprekers: Tunde Adefioye, Steven De
Bruyne, Eugene Chadbourne, Demir was de comedian van dienst … Op mijn beperkte
kattebellen vond ik nog meer gebalde brokken. De Rode Antraciet staat voor: met elkaar
in contact blijven, niet segregeren, erkenning geven aan verzwegen ervaringen van zowel
daders als slachtoffers, plaats geven aan het onpresenteerbare, plekken creëren waar er
terug leven kan ontstaan … Sisyfusarbeid noemde een spreker dat, werken aan
dynamische veiligheid zei een cipier uit Hasselt, cultuur die perspectief geeft sprak een
criminologe.”
- Stefaan Segaert -
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De studenten van Thomas More Hogeschool maakten voor Jail TV een reportage over onze
boeklancering.
Op 30 oktober 2018 presenteerden we het boek ook op de boekenbeurs. Samen met Kurt Declercq
van Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen en Kris Strybos/MC Scale gaven we een voordracht
over het belang van cultuur in de gevangenis.

- Collega’s Bjorn en Thomas samen met Kurt Declercq van Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen
en Kris Strybos/MC Scale op de boekenbeurs-

Evaluatie
Het boek werd positief onthaald en opende heel wat deuren.
3.2.3. De Rode Antraciet vzw versterkt haar netwerk van partners o.a. door deel te nemen aan
netwerkevents en overlegmomenten op verschillende niveaus in binnen- en buitenland.

Realisaties 2018
Een goede samenwerking met een verscheidenheid van partners is essentieel voor onze werking. Vanuit
die relevantie bleven we hier ook in 2018 op inzetten. De lancering van ons boek ‘Mekaar zien. Het belang
van cultuur in de gevangenis’ (zie 3.2.2.) heeft in elk geval geholpen om bestaande banden aan te halen en
prille contacten te bestendigen.
Op 22 juni 2018 namen we samen met Buurtsport Turnhout en Tandem GGZ deel aan Euro Football
2018, een internationaal voetbaltoernooi georganiseerd door de Dienst Justitiële Inrichtingen in
Nederland. Dit jaar werd het toernooi gehouden in de gevangenis Dordrecht. Teams van (ex-)gevangenen,
(ex-)profvoetballers, medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen en mensen uit de sector uit
Nederland, België, Duitsland en Ierland namen het tegen elkaar op.
Vanuit het Europese project Prisoners’ Active Citizenship namen we in 2018 deel aan 3 transnationale
meetings. Deze meetings vonden plaats in Antwerpen, Pula (Kroatië) en London (UK). De meetings
behandelden de verschillende stappen van het Europese project.
De stafmedewerker van De Rode Antraciet volgde de opleiding ‘Impact + exercise’ in Birmingham (UK),
georganiseerd door het Engelse nationale agentschap en EPOS. Volgend op die opleiding werden tijdens
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de werkgroepen Cultuur en Sport oefeningen gedaan rond het thema impactmeting. De stafmedewerker
verzorgde ook - in samenwerking met EPOS - de opleiding ‘Impact + exercise’ voor de Vlaamse
projectcoördinatoren van nieuwe Europese projecten voor 2018. Door het grote succes van deze
opleiding besliste EPOS ze jaarlijks te organiseren voor alle nieuwe Europese projecten.
We waren ook aanwezig op relevante vergaderingen en trefdagen uit de sector, bijvoorbeeld:
-

een EPOS-vergadering ‘Grensverleggers: Over participatie van gedetineerden’ op 13 december
de Trefdag ‘Democratie, Burgerparticipatie en Herstelrecht’ van Moderator op 22 november
het ISB congres van 21 en 22 maart
de Trefdag sportparticipatie van 6 december
de infodag van 13 december over het Catchproject
10 jaar Antwerp Streetboys op 18 oktober in samenwerking met Royal Antwerp FC en
Buurtsport Antwerpen
de uitreiking van de Emancipatieprijs op 6 december in Antwerpen
de studiedag #DAAROMLEESIK in De Krook in Gent op 23 november
het Community Sports Lab op 11 december
een netwerkevenement ‘Inspiratienamiddag: kunst in vele handen’ van DEMOS vzw op 8 juni
de jaarlijkse prijsuitreiking van V.O.E.M. vzw
…

Onze Brusselse cultuurfunctionaris woonde in juni 2018 een informatiemoment in het Franstalig
parlement in Brussel bij, waar Relais Enfants-Parents uitleg kwamen geven rond hun werking. De
interessante informatie werd op de volgende werkgroep gedeeld met de collega’s.
Op 9 oktober 2018 hebben twee cultuurfunctionarissen in Brussel deelgenomen aan "Inspiratieparcours
Nederlands Oefenen" van het Agentschap Integratie en Inburgering.
Daarnaast hebben onze sport- en cultuurfunctionarissen regelmatig overleg met lokale partners om de
samenwerking uit te bouwen of te bestendigen. (zie ook 3.1.2.).

Evaluatie
Een goede samenwerking met een verscheidenheid aan partners is essentieel voor onze werking. We
merken dat die investering rendeert.

Planning 2019
Ook in 2019 blijven we inzetten op ons netwerk van partners. We versterken dat netwerk door opnieuw
deel te nemen aan netwerkmomenten en overleg in binnen- en buitenland.
3.2.4. De Rode Antraciet vzw organiseert een inspiratiedag rond cultuur in de gevangenis, voor alle
medewerkers van de 13 Vormingplussen in Vlaanderen en Brussel.

Realisaties 2018
Alle Vormingplussen waren uitgenodigd op onze boeklancering, en een groot aantal van hen was
vertegenwoordigd. Tijdens het event was er ruimte om kennis te maken en ervaringen uit te wisselen.
De lokale samenwerkingen met Vormingplus worden waar relevant ook gedeeld met de andere regio’s. Zo
worden interessante sprekers (bv. Bleri Lleshi) over de regiogrenzen heen geprogrammeerd. Via onze
communicatiekanalen (nieuwsbrief, Facebook-pagina, …) delen we regelmatig goede praktijken, ter
inspiratie.
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Evaluatie
Onze boeklancering was een goed alternatief voor het geplande inspiratiemoment. De aanwezigheid van
heel veel andere organisaties was een extra meerwaarde. Er was een groter netwerk om kennis te delen en
elkaar te inspireren.
Het doet ons plezier vast te stellen dat bepaalde initiatieven waarbij één Vormingplus een belangrijke
partner is, door andere Vormingplussen worden overgenomen. Zo heeft Parlé Détiné intussen al in
verschillende regio’s plaatsgevonden.

Planning 2019
We nodigen de verschillende Vormingplussen zeker uit op onze studiedag rond participatie. Daarnaast
blijven we inzetten op het delen van interessante praktijken, onder andere via onze eigen
communicatiekanalen.
3.2.5. De Rode Antraciet vzw deelt kennis en ervaring op het gebied van deeldoelgroepen door samen te
werken met relevante actoren (De Tuimel, VAGGA, Buurtsport, Femma …).

Realisaties 2018
We blijven inzetten op het delen van kennis en ervaring op het gebied van deeldoelgroepen, want dit
loont.
Binnen onze samenwerking met VCOK waren er 5 cursussen ‘Ouderschap in detentie’ in de
gevangenissen van Gent, Oudenaarde, Dendermonde en Beveren (2x). In juni was er een tussentijdse
evaluatie met de freelance lesgevers van VCOK, de coördinator, de organisatieondersteuner van Gent en
de cultuurfunctionaris die dit opvolgt. De algemene conclusie was dat de cursussen goed onthaald werden
door de deelnemers, maar dat maatwerk nodig is om te voldoen aan de specifieke vereisten van de
context. Zo was de gevangenis van Gent vragende partij voor een laagdrempelig open aanbod rond
ouderschap in een 3-tal sessies, afzonderlijk of samen te volgen. Daarnaast kwam vanuit de begeleiders de
vraag naar meer omkadering ter plaatse, duidelijke afspraken en een vast aanspreekpunt. We stellen onze
knowhow en ervaring met cursuswerk rond dit thema graag ter beschikking.
In navolging van de kennismaking in 2017 werd er in maart 2018 een samenwerking opgezet tussen de
sportwerking van de gevangenis van Turnhout en Buurtsport Turnhout. Buurtsport Turnhout kwam op
acht donderdagen in het voorjaar een voetbalactiviteit voor veroordeelden/beklaagden verzorgen in de
gevangenis.
De sportwerking van de gevangenis van Merksplas heeft in het voorjaar van 2018 tweemaal een activiteit
voorzien voor Seniorensport en NOAH (dagopvang in Merksplas). Seniorensport is dan weer komen
helpen in de gevangenis van Merksplas bij een aantal sessies Fietsen op Rollen in het kader van het project
Te Gek!?. In augustus 2018 zijn zij ook een sessie Petanque komen begeleiden voor gedetineerden van 50
jaar en ouder in de gevangenis van Merksplas.

Evaluatie
De cursus Ouderschap in detentie, vanuit de expertise van De Rode Antraciet samengesteld, blijft een
goede insteek om het thema ouderschap in detentie levendig te houden. Voor arresthuizen is deze langer
lopende reeks niet eenvoudig te organiseren.
De samenwerking met Buurtsport Turnhout werd positief geëvalueerd, zowel door de sportwerking als
door Buurtsport. Buurtsport Turnhout heeft beloofd ook in 2019 voetbalactiviteiten te komen verzorgen
in de gevangenis van Turnhout.
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De sportfunctionaris van de gevangenis van Merksplas zal de huidige contacten met Seniorensport warm
houden en in gesprek blijven gaan om samenwerkingsmogelijkheden te verkennen.

Planning 2019
Eind 2018 kwamen er al vragen vanuit Gent, Dendermonde en Beveren om nieuwe cursussen
‘Ouderschap in detentie’ te plannen voor 2019. We plannen een experiment in Gent met een korte reeks
afzonderlijke sessies van meer informatieve aard, die toch voldoende inspelen op de vragen..
Buurtsport Turnhout komt ook in 2019 voetbalactiviteiten voor beklaagden en veroordeelden begeleiden
in de gevangenis van Turnhout.
In 2019 is er opnieuw een samenwerking tussen de sportwerking van de gevangenis van Merksplas en
Seniorensport Merksplas. De sportwerking verleent zijn medewerking aan de kennisopbouw voor
beweegactiviteiten voor Seniorensport en dagopvang NOAH en zal ook een aantal beweegactiviteiten
voor hen verzorgen. Seniorensport komt in return enkele activiteiten verzorgen voor gedetineerden van
50 jaar en ouder in de gevangenis van Merksplas.

OD 3.3. De Rode Antraciet vzw werkt aan een duurzaam en professioneel
vrijwilligersbeleid.
3.3.1. De Rode Antraciet vzw bevraagt de noden en behoeften van haar vrijwilligers.

Realisaties 2018
In 2018 gingen we verder met de professionalisering, uitwerking en uitbreiding van onze
vrijwilligerswerking. Begin 2018 organiseerden we een bevraging rond het welbevinden van onze
vrijwilligers: krijgen ze genoeg ondersteuning, is alles duidelijk, kunnen ze bij iemand terecht, enzovoort ?
Op basis van de resultaten voerden we enkele aanpassingen door.

Evaluatie
Meer dan 70% van de vrijwilligers nam deel aan de bevraging. De vrijwilligers die niet deelnamen, waren
vooral diegenen die nog niet zo lang actief waren op het terrein. De resultaten van de bevraging waren
vooral interessant op het vlak van opleidingen en regionaal werken. We vertaalden een aantal bevindingen
naar ons vrijwilligersbeleid. Zo besloten we om het aantal algemene opleidingen te verminderen en te
focussen op kleinere opleidingen gericht op het werk van de individuele vrijwilliger. We organiseerden een
aparte opleiding voor de crea-vrijwilligers en de vrijwilligers die ‘Voorleesverhalen’ en ‘Samen lezen’
begeleiden.

Planning 2019
In 2019 blijven we onze vrijwilligerswerking professionaliseren en uitbreiden. De vrijwilligers zullen op
verschillende momenten de mogelijkheid krijgen om hun stem te laten horen.
3.3.2. De Rode Antraciet vzw ontwikkelt een toegankelijke databank voor de vrijwilligers op de Cloud van
De Rode Antraciet vzw.

Realisaties 2018
De bestaande databank werd aangepast en verfijnd: we voegden enerzijds extra informatie toe, anderzijds
verwijderden we privacygevoelige informatie (cfr. de GDPR-richtlijnen).
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Evaluatie
We beschikken nu over een handige databank die beschikbaar is op de Cloud van de organisatie en die
door elke medewerker kan worden geraadpleegd. Zo zorgen we ervoor dat elke medewerker op een
overzichtelijke manier de nodige informatie kan terugvinden zonder de privacy van de vrijwilligers te
schenden.

Planning 2019
We blijven de databank ook in 2019 continu up-to-date houden. Indien nodig voeren we extra
verfijningen en aanpassingen door zodat de databank nog toegankelijker wordt.
3.3.3. De Rode Antraciet vzw organiseert een opleiding voor de vrijwilligers rond de werking van de
Cloud van De Rode Antraciet vzw.

Realisaties 2018
De opleiding over de Cloud werd afgelast door een gebrek aan interesse. In de plaats kwamen er
verschillende kleine opleidingen die dichter aanleunen bij de specialiteiten en de interesses van de
individuele vrijwilligers (zie 3.3.1.).

Evaluatie
Algemene opleidingen spreken onze vrijwilligers blijkbaar minder aan. Dit was één van de bevindingen uit
de bevraging die we organiseerden (zie 3.3.1.). Onze vrijwilligers willen vooral opleidingen rond hun
specialiteit of interesses en opleidingen rond het werken binnen de gevangeniscontext. Sinds we voor deze
benadering kiezen, is de interesse voor de opleidingen gegroeid.

Planning 2019
We bekijken in 2019 of lokale opleidingen (bv. binnen een bepaalde provincie) niet beter inspelen op de
regionale spreiding van onze vrijwilligers.
3.3.4. De Rode Antraciet vzw organiseert een gezamenlijk evenement voor vrijwilligers en medewerkers.

Realisaties 2018
Op maandag 22 januari 2018 organiseerden we opnieuw een teamdag met een vormings- en
ontmoetingsmoment voor zowel onze medewerkers als vrijwilligers. Na een intern programma
verwelkomden we onze vrijwilligers en bestuurders voor een interactieve workshop over 'Grenzen durven
en kunnen stellen: zorgzaam omgaan met je grenzen in je werk en engagement' door Mie Baert.
Vervolgens was er gelegenheid tot ontmoeting bij een nieuwjaarsdrink.

Evaluatie
Het feit dat een groot aantal van onze vrijwilligers nog studeert of werkt, zorgt ervoor dat de aanwezigheid
op weekdagen eerder beperkt blijft. De aanwezige vrijwilligers waren zeer te spreken over de workshop en
het contact met de medewerkers. Voor velen van hen was het een mooie gelegenheid om iedereen te leren
kennen en om ervaringen en ideeën uit te wisselen.
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Planning 2019
Op 28 januari 2019 organiseren we opnieuw een gezamenlijk vormings- en ontmoetingsmoment.
3.3.5. De Rode Antraciet vzw evalueert haar vrijwilligerswerking, waarbij de plaatselijke opvolging en
begeleiding van de individuele vrijwilliger centraal staan.

Realisaties 2018
In 2018 evalueerden we de vrijwilligerswerking binnen de Horizon. We evalueerden de impact op het
werk binnen de organisatie, de opvolging, de begeleiding, het profiel, het aantal, de afstemming, … We
deden op basis van deze evaluatie en een bevraging over de noden en behoeften van onze vrijwilligers (zie
3.3.1.) enkele aanpassingen aan het vrijwilligersbeleid en gaan daar ook in 2019 mee verder.

Evaluatie
De grote groei (zie 3.3.6.) van de vrijwilligerswerking binnen onze organisatie maakte een evaluatie
noodzakelijk. We willen als organisatie vooral een kwalitatieve en haalbare vrijwilligerswerking uitbouwen.
Daarom is het belangrijk dat we de werking regelmatig blijven evalueren en aanpassen indien nodig.

Planning 2019
De opvolging van het vrijwilligersbeleid blijft in 2019 prioriteit. De aanpassingen binnen het beleid zullen
verder worden omgezet in effectieve acties op het terrein.
3.3.6. De Rode Antraciet vzw blijft inzetten op de kwalitatieve uitbouw van de vrijwilligerswerking voor
het cultuur- en sportaanbod in elke Vlaamse en Brusselse gevangenis en focust daarbij ook op het
regionaal aantrekken van nieuwe vrijwilligers.

Realisaties 2018
We blijven verder inzetten op de kwalitatieve uitbouw van onze vrijwilligerswerking. De
vrijwilligerswerking binnen De Rode Antraciet vzw vormt zonder twijfel een verrijking voor de organisatie
en voor de gedetineerden. Vrijwilligers brengen een stukje buiten binnen de muren. Vaak gaat dit ook nog
eens gepaard met een bepaald specialisme. In de Week van de Vrijwilliger zetten we hen extra in de
bloemetjes met een attentie en een kaartje.
In 2018 groeide het aantal uren vrijwilligerswerk van 300 (voor 2017) naar 644 uren. Dit heeft vooral te
maken met het regionaliseren van onze zoektocht en de bekendmaking van het aanbod op sociale media
en binnen netwerken gespecialiseerd in het werven van vrijwilligers. De vernieuwing van onze website en
het starten met een Facebookpagina speelden hier zeker ook een rol.

Evaluatie
De spreiding van onze vrijwilligers blijft - hoewel verbeterd door het regionaal aantrekken van de
vrijwilligers - een aandachtspunt. We zien dat veel van het vrijwilligerswerk zich concentreert in de
provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen en in Gent en Hasselt. Vooral in West-Vlaanderen en sommige
regio’s van Oost-Vlaanderen hebben we minder vrijwilligers.
Het profiel van onze vrijwilligers is erg uiteenlopend. Naast onze creatieve vrijwilligers trekken we ook
vaak hoogopgeleide vrijwilligers aan. Deze zijn meestal actief binnen projecten als ‘Samen lezen’ of
‘Voorleesverhalen’.
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Planning 2019
We kiezen er bewust voor om onze vrijwilligerswerking te continueren en uit te breiden. Het is een
onderdeel van de responsabilisering van de samenleving en het versterkt het contact tussen gedetineerden
en de buitenwereld.
We blijven inzetten op de kwalitatieve uitbouw van de vrijwilligerswerking voor het cultuur- en
sportaanbod in elke Vlaamse en Brusselse gevangenis en focussen daarbij op het regionaal aantrekken van
nieuwe vrijwilligers. De plaatselijke opvolging en de begeleiding van de individuele vrijwilliger staan hierbij
centraal.
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Strategische doelstelling 4
De Rode Antraciet vzw ondersteunt het beleid van de Vlaamse overheid voor de Hulp- en
Dienstverlening aan gedetineerden en voert het mee uit.
OD 4.1. De Rode Antraciet vzw participeert constructief aan het overleg op Vlaams
niveau inzake de Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden.
4.1.1. De Rode Antraciet vzw neemt constructief deel aan de vergaderingen van de Gemengde
Commissie, aan de voorbereiding van de agendapunten en het aanbrengen van eigen, gedocumenteerde en
voorbereide agendapunten.

Realisaties 2018
De Rode Antraciet vzw participeerde in 2018 constructief aan alle werkzaamheden van de Gemengde
Commissie. We bereidden de agendapunten steeds voor en plaatsten ook zelf regelmatig punten op de
agenda, vanuit onze ervaringen op de werkvloer. De voorbereiding gebeurde in overleg met coördinatoren
en directie. Indien nodig bespraken we beleidsmatige vragen - zoals bijvoorbeeld de vraag van Justitie
rond het observeren van terro-gedetineerden en geradicaliseerden - op onze Raad van Bestuur.
De tussentijdse evaluatie van het Strategisch Plan (2015-2020) was in 2018 een belangrijke focus voor de
Gemengde Commissie. In het najaar organiseerde de Gemengde Commissie de ronde van alle
gevangenissen - uitgezonderd Beveren (2019) - om over haar werking te reflecteren met de lokale
beleidsteams en met het oog op het nieuwe Strategisch Plan 2020-2025. Onze sport- en/of
cultuurfunctionarissen waren aanwezig bij deze bezoeken in hun respectievelijke gevangenissen. De
Inhoudelijk Directeur nam deel aan 2 vergaderingen.

- Collega’s Veer en Els samen met andere leden van de Gemengde Commissie -

Evaluatie
De werkzaamheden van de Gemengde Commissie zijn tijdsintensief voor een organisatie zoals De Rode
Antraciet vzw, omdat we proactief deelnemen aan de Commissie en aan de Voorbereidende Werkgroep
(zie 4.1.2.), alsook aan de discussies en ad-hocwerkgroep rond radicalisering van gedetineerden, zie OD
4.4. Overleg met de verschillende partners van de verschillende domeinen is voor het ontwikkelen van een
visie en het uitwisselen van ervaringen zeer zinvol.
Uit de tussentijdse evaluatie van het Strategisch Plan en in aanloop naar een volgend Strategisch Plan
nemen we een aantal zaken mee, zoals de keuze voor een beperkter aantal en meer strategisch
geformuleerde doelstellingen en een sterkere band met de lokale actieplannen (zie 4.2.2.). Als organisatie
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namen we met de Gemengde Commissie deel aan 2 reflectievergaderingen met lokale beleidsteams. De
Rode Antraciet vzw stond telkens in voor de duiding van het thema participatie.

Planning 2019
We participeren proactief en constructief aan alle activiteiten van de Gemengde Commissie. De
tussentijdse evaluatie van het Strategisch Plan wordt in 2019 gefinaliseerd. Met het oog op het nieuwe
Strategisch Plan zijn volgende acties gepland: stakeholdersbevraging, omgevingsanalyse, sterkere link
lokaal-bovenlokaal ontwikkelen, communicatieplan redigeren, maximaal 6 domeinoverstijgende
doelstellingen vooropstellen met indicatoren en fasering in tijd.
4.1.2. De Rode Antraciet vzw neemt constructief deel aan de werkzaamheden van de Voorbereidende
Werkgroep van de Gemengde Commissie.

Realisaties 2018
In 2018 participeerde De Rode Antraciet vzw steeds constructief aan alle werkzaamheden van de
Voorbereidende Werkgroep van de Gemengde Commissie. We bereidden steeds de agendapunten voor
en plaatsten zelf ook regelmatig punten op de agenda, vanuit onze ervaringen op de werkvloer.

Evaluatie
De Voorbereidende Werkgroep van de Gemengde Commissie is een belangrijke plek om overkoepelende
uitdagingen - over de domeinen van de Hulp- en Dienstverlening heen - te bespreken en af te stemmen.
Indien van toepassing informeerden we onze Raad van Bestuur en collega’s.

Planning 2019
Ook in 2019 participeren we proactief en constructief aan alle activiteiten van de Voorbereidende
Werkgroep van de Gemengde Commissie. Zowel het finaliseren van de evaluatie van het huidige
Strategische Plan als het opstellen van het komende plan betekent heel wat werk voor de organisatie.
4.1.3. De Rode Antraciet vzw neemt deel aan de permanente werkgroepen (zoals WEVO).

Realisaties 2018
De Rode Antraciet nam in 2018 via een collega - een cultuurfunctionaris met ervaring in vormingswerk actief deel aan de werkzaamheden van de WEVO. We namen vanuit onze expertise een grote rol op in de
organisatie van de introductietweedaagse voor nieuwe medewerkers en de uitwerking van nieuwe en
bestaande opleidingen. We werkten mee aan het draagvlak voor en de communicatie over de verschillende
opleidingen. De communicatie en inschrijvingen verlopen sinds dit jaar digitaal. In het najaar werd er
onder meer een opleiding rond assertief omgaan met agressie georganiseerd, specifiek gericht op nieuwe
medewerkers. Vanuit ons netwerk konden we een beroep doen op Wim Ipers, een lesgever met jaren
ervaring in de sector.
De inbreng van onze stafmedewerker binnen de werking van het WEVO concentreerde zich opnieuw op
de organisatie van de introductietweedaagse eind mei. Onze stafmedewerker was trekker vanuit de WEVO
en was twee dagen aanwezig.
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Evaluatie
Voor de permanente werkgroepen in de schoot van de Gemengde Commissie vaardigen we een collega af
met expertise ter zake. Voor ad-hocwerkgroepen kijken we naar de mogelijkheden binnen het taken- en
tijdspakket van collega’s.
Hoewel tijdsintensief, leveren we graag onze bijdrage, vanuit onze specifieke expertise.

Planning 2019
We blijven ons engageren binnen de WEVO. Vormingsbehoeften worden in kaart gebracht. Een digitale
basiscursus (voor leken) rond de strafrechtketen wordt ontwikkeld. Ook een aanbod rond herstel - een
algemeen kader en verdieping rond de herstelpiramide - zal in 2019 plaatsvinden. Verder willen we het
aanbod rond ‘Assertief omgaan met agressie’ ook aanbieden aan meer ervaren hulp- en dienstverleners.
Eind 2019 starten we met de voorbereiding van een vorming rond participatie in een detentiecontext naar
aanleiding van de ervaringen en resultaten van de studiedag participatie (in november 2019).
4.1.4. De Rode Antraciet vzw neemt deel aan de ad-hocwerkgroepen (zoals GOS 2.0) die voortkomen uit
de werkzaamheden van de Gemengde Commissie.

Realisaties 2018
Het nieuwe activiteitensysteem (voormalig GOS) werd in 2018 verder ontwikkeld. Vanuit onze
constructieve betrokkenheid vaardigden wij een collega-sportfunctionaris met expertise af. Ook de
werkzaamheden van de werkgroep volgden we op. De werkgroep heeft haar werkzaamheden afgerond.
De behoefteanalyse (inhoudelijke en technische behoeften) is klaar. Ook de privacy-reglementering werd
juridisch onderbouwd. Een externe firma werd aangetrokken voor de ontwikkeling van het digitale
systeem.

Evaluatie
Voor dergelijke werkgroepen vaardigen we steeds een collega af met expertise in het onderwerp én met
lokale expertise, zo behouden we de noodzakelijke link met de lokale context en/of met maatschappelijke
ontwikkelingen.

Planning 2019
In 2019 start er een ‘kerngroep nieuw activiteitensysteem’ die de ontwikkeling, testfase en implementatie
voorziet in alle Vlaamse gevangenissen. Onze collega zal eveneens participeren binnen deze kerngroep.
De planning is - gezien de fase van ontwikkeling - zeer intensief in het voorjaar. Gedetineerden zullen
ingezet en opgeleid worden voor de input van gegevens.
4.1.5. De Rode Antraciet vzw informeert de actoren van de Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden
(Overleg met Justitie, inbreng Bovenlokale werkgroep, actoren Vlaamse Gemeenschap) over belangrijke
elementen van haar werking.

Realisaties 2018
Op lokaal en bovenlokaal vlak informeerden we in 2018 steeds alle relevante actoren over belangrijke
elementen in onze werking, zoals personeelswijzigingen, wijzigingen in opdrachten, opmerkelijke
realisaties en lopende projecten, persberichten, problemen op de werkvloer of standpunten.
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Wanneer uit de bovenlokale werkgroep vragen kwamen die binnen onze opdracht liggen - bv. in 2018 de
vraag naar toelating voor stappentellers - deden we steeds suggesties en voorstellen.

Evaluatie
Eenduidige communicatie garandeert transparantie naar alle relevante actoren.
Zelf zetelen we niet in de bovenlokale werkgroep (overleg Justitie - Vlaamse Gemeenschap), maar we
agenderen onze punten wel via de Gemengde Commissie.

Planning 2019
In 2019 informeren we op lokaal en bovenlokaal niveau alle relevante actoren over belangrijke aspecten
van onze werking.
We nodigen de nieuwe directeur-generaal van het gevangeniswezen, Rudy Van De Voorde, uit op onze
Algemene Vergadering van maart 2019 om onze werking en belangrijkste beleidslijnen te duiden en om
met hem in gesprek te gaan over de toekomstige gezamenlijke uitdagingen en de versterking van elkaars
werking.
4.1.6. De Rode Antraciet vzw is constructief aanwezig op ander overleg op Vlaams niveau met relevantie
voor de Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden.

Realisaties 2018
We namen met 2 personeelsleden deel aan het Vlaamse Inspiratiecongres Samen Leven 2050. We vroegen
aandacht voor de doelgroep van gedetineerden binnen de werkgroepen sociale cohesie en duurzame
samenleving.

Evaluatie
We vinden het belangrijk om de doelgroep van gedetineerden onder de aandacht te brengen en op de
agenda te plaatsen.

Planning 2019
Indien er zich opportuniteiten voordoen die relevant zijn voor de Hulp- en Dienstverlening aan
gedetineerden, zullen we daar zeker aan participeren.

OD 4.2. De Rode Antraciet vzw participeert constructief aan het lokaal overleg inzake de
Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden.
4.2.1. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw nemen deel aan de lokale (decretale) overlegorganen
zoals beleidsteam en coördinatieteam.

Realisaties 2018
Alle functionarissen van De Rode Antraciet vzw namen in 2018 deel aan de (decretale) lokale
overlegorganen zoals het beleids- en het coördinatieteam. We behielden onze transparante en gelijke
afspraken over alle gevangenissen. Daarnaast participeerden onze functionarissen aan de lokale
werkgroepen sport en/of cultuur, de werkgroep activiteiten, werkgroepen rond het groepsaanbod, …op
basis van de agenda en tijdsinzet.
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Evaluatie
Voor elke gevangenis voorzien we 30% tijdsinzet cultuur en 30% tijdsinzet sport. Daarbinnen participeren
we maximaal aan de overlegorganen. Vanuit onze ambassadeursgedachte vaardigen we 1 collega af in elk
lokaal beleidsteam voor beide beleidsdomeinen sport en cultuur. We maken hiervoor de nodige
overkoepelende en lokale afspraken. Dit systeem vereist onderling overleg tussen onze lokale collega’s en
overkoepelende afstemming en werkt daardoor prima.

Planning 2019
We blijven in 2019 hetzelfde principe - 30% tijdsinzet cultuur en 30% tijdsinzet sport in elke Vlaamse en
Brusselse gevangenis - hanteren. Bij tijdelijke en of definitieve personeelswissels maken we nieuwe
afspraken.
4.2.2. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw hebben in alle Vlaamse en Brusselse gevangenissen
een inbreng in de opmaak, uitvoering of evaluatie van de lokale actieplannen en garanderen daarbinnen de
aandacht voor cultuur en/of sport. De Rode Antraciet vzw vertaalt zo mee haar algemeen cultuur- en
sportplan naar de lokale context.

Realisaties 2018
In 2018 werden de lokale actieplannen geëvalueerd en de nieuwe lokale actieplannen opgemaakt voor de
periode 2018-2020. Onze collega’s werkten hieraan mee en zorgden ervoor dat een groepsaanbod sport en
cultuur voor gedetineerden blijvend geprogrammeerd kan worden. Tijdens de ronde van de Gemengde
Commissie kwam de link tussen lokale en bovenlokale werking meermaals ter sprake.

Evaluatie
Via deze lokale inbreng garanderen we in elke gevangenis de aandacht voor sport en cultuur.
Vanuit de Gemengde Commissie stimuleren we een sterkere band tussen het Vlaamse Strategisch Plan en
de lokale actieplannen. Zo vinden overkoepelende beleidslijnen makkelijker de weg naar het lokale niveau.
Dit kwam ook aan bod tijdens de ronde van de Gemengde Commissie.

Planning 2019
Ook in 2019 garanderen we via deze werkmethode een permanente focus op sport en cultuur in elke
gevangenis.
4.2.3. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw hebben een belangrijke rol in de lokale werkgroepen
waar cultuur en/of sport op de agenda staan. De functionarissen ijveren ervoor dat elke gevangenis een
overleg heeft waar cultuur en/of sport aan de orde zijn.

Realisaties 2018
De werkgroepen waar cultuur en/of sport op de agenda staan zijn vaak tweeërlei in de gevangenissen:
enerzijds de meer beleidsmatige (waar de algemene planning op de agenda staat) en anderzijds het meer
praktische overleg waar operationele zaken aan bod komen. In een aantal gevangenissen participeren
hierin ook gedetineerden en kan ons aanbod afgetoetst worden met de doelgroep. Daarnaast zijn er in
sommige gevangenissen nog aparte werkgroepen rond bv. het groepsaanbod of rond ontspanning, al dan
niet met participatie van gedetineerden. Binnen het tewerkstellingspercentage van 30% sport en 30%
cultuur hielden we via deze werkgroepen op lokaal niveau de vinger aan de pols.
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Evaluatie
Aanwezigheid en betrokkenheid op deze werkgroepen blijft belangrijk, o.a. door de mogelijkheden tot
overleg en afstemming met alle Vlaamse actoren en vaak ook met Justitie. Daarnaast zijn
overlegmomenten met participatie van gedetineerden noodzakelijk om de noden en behoeften te kennen.
Onze aanwezigheid in al deze werkgroepen garandeert de nodige aandacht voor sport en cultuur. Overleg
vraagt helaas ook veel tijd en we moeten daar noodgedwongen keuzes maken.

Planning 2019
Vanuit onze verankering in elke gevangenis blijft het zinvol en noodzakelijk om grip te houden op de
agendering van cultuur en sport. Hierdoor kunnen we blijvend garant staan voor het beheer en de
ontwikkeling van deze domeinen. Als er geen formeel overleg bestaat, blijven we sport en cultuur wel op
agenda zetten.

OD 4.3. De Rode Antraciet vzw ondersteunt de uitvoering van het Decreet betreffende de
organisatie van de Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden en het Strategisch Plan
(2015-2020) voor de Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden.
4.3.1. De functionarissen van De Rode Antraciet vzw zijn verantwoordelijk voor de registratie op
activiteitenniveau van hun cultuur- en sportaanbod.

Realisaties 2018
Alle functionarissen van De Rode Antraciet vzw registreerden in 2018 het groepsaanbod cultuur en sport
op activiteitenniveau.
We engageerden ons ook voor het nieuw activiteitensysteem zowel via onze bijdrage aan de werkgroep als
bij de uittestfase (zie 4.1.4.).

Evaluatie
Aangezien we bijzonder veel activiteiten organiseren, met hoge frequentie, blijft registratie op
deelnemersniveau niet haalbaar. Er is ook geen beleidsmatige meerwaarde voor.
Voor een organisatie als De Rode Antraciet vzw, met een werking in alle Vlaamse en Brusselse
gevangenissen, is gelijkheid in afspraken voor de registratie van gegevens noodzakelijk.
Inhoudelijke registratie (doen we wat we moeten doen?, conform onze beheersovereenkomst met de
Vlaamse overheid) biedt wel een meerwaarde, dat doen we via WEL-DRA (zie 5.4.1.).

Planning 2019
We blijven registreren op activiteitenniveau. We zijn eveneens zeer constructief in onze participatie aan de
kerngroep van het nieuwe activiteitensysteem dat in 2019 in een test- en implementatiefase komt, zie
4.1.4.)
4.3.2. De Rode Antraciet vzw is betrokken bij de opmaak van het nieuwe registratiesysteem (GOS 2.0).
Zie 4.1.4.
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4.3.3. De Rode Antraciet vzw is constructief betrokken bij de verdere uitwerking van de opdrachten
vanuit het Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden.

Realisaties 2018
De Rode Antraciet vzw toonde in 2018 haar realisaties betreffende communicatie (zie ook 5.1.) aan de
andere partners van de Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden.
Binnen de evaluatie van het lopend Strategisch Plan en de aanloop naar een nieuw Strategisch Plan bleven
we het communicatieluik opvolgen en pleitten we voor een bredere inzet op (interne en externe)
communicatie. We boden hiervoor ook onze expertise aan.

Evaluatie
Vanuit De Rode Antraciet vzw blijven we hameren op het belang van communicatie (algemeen) en media
(in het bijzonder), onder andere met het oog op het aantrekken van (culturele en sportieve) partners
buiten de muren (‘Responsabiliseren van de samenleving’, zie ook strategische doelstelling 3) en op het
vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor de Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden.

Planning 2019
Communicatie rond de Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden is voor de Rode Antraciet uiterst
belangrijk. Binnen de evaluatie van het lopende Strategische Plan (afronding 2019) blijven we het
communicatieluik opvolgen en pleiten voor een bredere inzet op (interne en externe) communicatie.
Binnen het nieuwe Strategisch Plan staat het opstellen van een communicatieplan geagendeerd.
4.3.4. De Rode Antraciet vzw is verantwoordelijk voor de operationalisering van de domeinspecifieke
opties 14 (zie OD 4.5) en 15 (zie OD 4.6) van het Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan
gedetineerden.

Realisaties 2018
Binnen de lopende evaluatie van het huidig Strategisch Plan bleven we in 2018 deze doelstellingen
realiseren en opvolgen, via o.a. de bijdrage aan het tussentijds evaluatierapport voor de Vlaamse regering
en de besprekingen op de Gemengde Commissie.

Evaluatie
Uit de tussentijdse evaluatie van het Strategisch Plan van 2018 blijkt dat de doelstellingen waarvoor De
Rode Antraciet vzw verantwoordelijkheid nam (OD 4.5 en 4.6. van het STRAP) allemaal goed en volgens
plan (timing en inhoud) verliepen.
We blijven tevreden met de keuze voor deze twee opties (responsabilisering van de samenleving en
participatie van gedetineerden). Ze zijn ook in overeenstemming met onze beheersovereenkomst en dus
beleidsplan. Het is een goede zaak om (domeinspecifieke) keuzes binnen het STRAP af te stemmen met
de administraties en kabinetten cultuur en sport.

Planning 2019
Binnen het huidige Strategisch Plan blijven we onze doelstellingen strikt opvolgen.
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4.3.5. De Rode Antraciet vzw levert een constructieve bijdrage aan de werking van Klasbak (o.a. in het
kader van focus op integraal werken, zie OD 1.4).

Realisaties 2018
In 2018 bleef De Rode Antraciet vzw betrokken bij vzw Klasbak. Sinds de zomer van 2018 volgt, wegens
interne taakverschuivingen, de Inhoudelijk Directeur van De Rode Antraciet vzw de werkzaamheden van
de Algemene Vergadering van Klasbak.
Door het einde van de subsidiëring van de functie coördinator van Klasbak vzw was van augustus 2018
tot voorjaar 2019 alles in handen van vrijwilligers. De Rode Antraciet adviseerde constructief op het
communicatieplan en op het memorandum dat aanbevelingen formuleert voor politici rond structurele
veranderingen rond leren en detentie.

Evaluatie
Educatie in gevangenissen, in brede zin (naast formeel ook informeel en niet-formeel leren) blijft
belangrijk. Tot nu toe is enkel De Rode Antraciet vzw binnen Klasbak een partner uit de niet-formele
educatie. Het blijft onze betrachting om deze vorm van leren in detentie te bevorderen. Klasbak
realiseerde een subsidiedossier waarbij er terug een coördinator voor 2 jaar kan worden aangeworven.
Daarnaast werd een aanzet gemaakt van een communicatieplan door een extern expert en werd er veel tijd
gespendeerd aan het schrijven van een memorandum met beleidsaanbevelingen.

Planning 2019
In 2019 zal De Rode Antraciet vzw constructief de schouders zetten onder de verdere ontwikkeling van
vzw Klasbak. Er zal een nieuwe coördinator starten, het communicatieplan zal verder ontwikkeld worden
en zodra het memorandum gefinaliseerd is, zullen politici hierover geïnformeerd worden.

OD 4.4. De Rode Antraciet vzw werkt mee aan de uitvoering van het actieplan ‘Aanpak
van radicalisering binnen de Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden’.
4.4.1. De Rode Antraciet vzw engageert zich in het actieplan ‘Aanpak van radicalisering binnen de Hulpen Dienstverlening’, zoals opgemaakt in mei 2016. De Rode Antraciet vzw communiceert elke
operationalisering van dit actieplan transparant naar haar medewerkers.

Realisaties 2018
Radicalisering blijft een prioriteit voor Justitie, waarbij men enerzijds mikt op een gespecialiseerde
omkadering van geradicaliseerden in detentie en anderzijds wil vermijden dat gedetineerden radicaliseren
in de gevangenis. De communicatie rond de aanpak liep bijzonder moeilijk en dat brengt onduidelijkheden
mee over hoe we als organisatie hierbinnen moeten opereren.
Uit de evaluatie van deze doelstelling binnen het Strategisch Plan, bleek dat bijsturing en afstemming
binnen de gehele Hulp- en Dienstverlening noodzakelijk was. Vooral de vraag naar de houding van onze
medewerkers, lesgevers en vrijwilligers binnen de (door Justitie gevraagde observatie tijdens) deelname van
geradicaliseerde gedetineerden aan ons groepsaanbod was voer voor discussie. Dit werd unaniem niet
aanvaard door de leden van de Gemengde Commissie.
Er werd in december 2018 een aparte werkgroep en visiegroep rond radicalisering opgericht binnen de
schoot van de Gemengde Commissie waaraan de Inhoudelijk Directeur van De Rode Antraciet vzw
participeert. In de visiegroep is het de bedoeling om met de hulp van een extern begeleider tot een
gedragen integrale visie, draagvlak en aanpak te komen vanuit de hulp- en dienstverlening, samen met
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Justitie. Omdat visievorming rond (de)radicalisering voor groepsaanbod in combinatie met het preventieve
luik belangrijke elementen zijn voor onze werking, willen we hier graag aan meewerken.

Evaluatie
De rol van groepsaanbod - zoals De Rode Antraciet vzw aanbiedt - binnen de aanpak van radicalisering
blijft onduidelijk. Het visietraject zal een belangrijke stap zijn naar de wenselijke aanpak. Voor De Rode
Antraciet vzw blijft een opdracht tot observatie van geradicaliseerde gedetineerden principieel moeilijk
liggen en niet passen binnen de contouren van onze opdracht en verantwoordelijkheid.
We blijven aansturen op de noodzakelijke interne afstemming binnen de Vlaamse actoren én voor nodige
en gemeenschappelijke visieontwikkeling tussen Justitie en Vlaamse Gemeenschap.

Planning 2019
Naast de werkzaamheden van de werkgroep radicalisering start in 2019 ook een visiegroep radicalisering
met medewerking van Justitie. Ook hieraan zal de Inhoudelijk Directeur deelnemen. Dit zal in het
voorjaar van 2019 tijdsintensief zijn. In het najaar van 2019 toetsen we af of en hoe we de bevindingen
kunnen toepassen binnen de opdracht van de organisatie en rekening houdend met haalbaarheid.
4.4.2. De Rode Antraciet vzw verhoogt de expertise inzake radicalisering van haar medewerkers via
interne en externe vormingen.

Realisaties 2018
In oktober 2018 organiseerde WEVO een studienamiddag rond radicalisering met een islamconsulent en
met praktijkcases. We participeerden actief aan deze studienamiddag.

Evaluatie
Richtlijnen en opleiding voor onze medewerkers (beroepskrachten, lesgevers en vrijwilligers) kan maar
nadat er een duidelijke algemene lijn is afgesproken binnen het Vlaams overleg.

Planning 2019
In functie van de vorderingen binnen de visiegroep radicalisering - zie 4.4.1. - zal geanalyseerd worden of
en hoe we gepaste maatregelen treffen op lokaal gebied.
4.4.3. De medewerkers van De Rode Antraciet vzw zijn betrokken bij de bespreking van het thema
radicalisering op lokale fora zoals de beleidsteams. De Rode Antraciet vzw stelt voor haar medewerkers
een kader op waarbinnen cultuur- en/of sportaanbod voor geradicaliseerden kan plaatsvinden.

Realisaties 2018
Door de vele onduidelijkheden in verband met de aanpak rond radicalisering heeft De Rode Antraciet in
het voorjaar van 2018 een kader opgesteld voor de medewerkers conform onze missie en onze
beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid:
-

Het moet gaan om cultuur- of sportaanbod (waarvoor we gesubsidieerd worden door de
Vlaamse overheid), geen therapeutisch aanbod bijvoorbeeld
Om groepsaanbod, dus geen individueel aanbod
Met Nederlands als voertaal en laagdrempelig qua taligheid.
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-

-

Gegeven de vele uitdagingen voor onze functionarissen (met een tewerkstellingspercentage van
slechts 30% per gevangenis) kiezen we bij voorkeur voor een aanbod dat bestaat en/of reeds in
een andere gevangenis(afdeling) is toegeleid door onze functionarissen. De tijd van onze
functionarissen is beperkt, en als ze in die 30% veel voor die aparte groep moeten doen, kunnen
ze minder doen voor de grotere groep van ‘andere’ gedetineerden.
We bekijken dat graag lokaal, samen en in overleg (met Beleidsteam, werkgroep, ...).

Eerder sporadisch kregen we vanuit het werkveld specifieke vragen.
In de gevangenis van Antwerpen werd in het actieplan opgenomen dat we meedenken over een sport- en
cultuuraanbod voor gedetineerden in een individueel bijzonder veiligheidsregime (IBVM.). Veelal gaat het
hier om geradicaliseerden die we toch wekelijks 2 uur toelating geven om individueel te gaan fitnessen.
In 2017 waren we in diverse gevangenissen te gast met het Forumtheater radicalisering. Er was zeker
bereidheid om ook in 2018 voorstellingen van het Forumtheater in te plannen in een gevangenis.
Organisatorisch moesten echter nieuwe, duidelijke afspraken gemaakt worden zodat de voorstellingen vlot
konden verlopen.
In Hasselt bekijken we samen met de lokale directie welk groepsaanbod mogelijk is voor de DeRadexafdeling (waar terro-gedetineerden in een streng regime leven). Afhankelijk van hun toelating vanuit
Justitie (of ze op individueel regime of IBVM zitten of niet) kunnen terro-gedetineerden gewoon
deelnemen aan ons aanbod.
In Brugge - een satellietgevangenis - kozen we ervoor om eerst in te zetten op een basisaanbod voor we
hier specifieker op inzetten. In Brugge zijn immers pas sinds september 2018 terug activiteiten opgestart
(na 2 jaar stilgelegen te hebben).

Evaluatie
Het is goed dat we een kader voor onze medewerkers hebben uitgewerkt. We zullen dit verder aanhouden
en bekijken of de resultaten van de visiegroep radicalisering (zie 4.4.1.) aanleiding zijn om aanpassingen
door te voeren. In sommige gevangenissen namen geradicaliseerde gedetineerden reeds deel aan ons
groepsaanbod.
Daarnaast proberen we binnen de programmering van activiteiten extra aandacht te geven aan diversiteit
van thema’s en werkvormen.

Planning 2019
We blijven oog hebben voor dit thema en zullen dit op de voet blijven volgen (zie 4.4.1.). Daarnaast zullen
onze medewerkers oog hebben voor de vertaling op lokaal niveau met aandacht voor de diversiteit van het
aanbod. In enkele gevangenissen programmeerden we reeds activiteiten rond dit thema, bijvoorbeeld in
Beveren met de doortocht van Motief.
In Oudenaarde komt de vraag naar dialoog naar boven (ook vanuit de gedetineerden). De geestelijke
consulenten starten vanaf 2019 een interlevensbeschouwelijke werkgroep op. Er is ook een dossier
ingediend om rond de ramadanperiode 2019 intensiever op dialoog in te zetten. De vraag komt nu ook
om te werken vanuit de interesses van de doelgroep (geradicaliseerden) en zo bruggen te bouwen.
In Leuven Centraal is een opvolgsessie van het Forumtheater gepland.
In Hasselt gaan we na of ons aanbod beantwoordt aan de behoeften op de DeRadex-afdeling.
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4.4.4. De Rode Antraciet vzw participeert aan relevante bovenlokale en lokale samenwerking (met
diensten met expertise, met DG EPI en met de partners binnen de Hulp- en Dienstverlening) inzake
radicalisering.

Realisaties 2018
Op lokaal niveau blijven we dezelfde lijn aanhouden. Indien er op bovenlokaal niveau overleg komt
waarop wij uitgenodigd zijn en een passende bijdrage kunnen leveren, participeren we constructief (zie
ook 4.4.3.).

Evaluatie
Gezien de vele onduidelijkheden houden we ons kader rond radicalisering aan. Er zijn weinig/geen
algemene richtlijnen en de aanpak in de lokale gevangenissen is verschillend.

Planning 2019
Zie 4.4.1.

OD 4.5. De Rode Antraciet vzw is trekker binnen het Strategisch Plan (2015-2020) voor de
doelstelling rond participatie.
4.5.1. De Rode Antraciet trekt een Europees project rond participatie.

Realisaties 2018
In maart 2017 dienden we - samen met de VUB - een Europees project rond Participatie in, Prisoners’
Active Citizenship. In 2018 werkten we Prisoners’ Active Citizenship verder uit. Volgende stappen werden
gezet:
-

-

-

-

-

-

3 transnationale meetings: in februari in
Antwerpen, in juni in Pula (Kroatië), in
november in London (UK)
Van oktober 2017 tot maart 2018 brachten
we bestaande good practices, nationaal en
internationaal, in kaart
Literatuurstudie door de VUB van
relevante documenten (beleidsdocumenten,
internationaal onderzoek,…)
Van januari tot maart 2018 ontwikkelden
- Vergadering PAC in Pula, Kroatië we samen met onze partners een online
enquête om inzicht te verwerven over alle
bestaande praktijken van ‘active citizenship’ (participatie) in de Europese gevangenissen
Januari tot maart 2018: analyse van de ‘good practices’
Juni 2018: publicatie van het eerste rapport: Prisoners’ Active Citizenship: An Insight in
European Prisons.
September tot december 2018: Opzetten van innovatieve Learning Areas/testen in
gevangenissen, en de evaluatie hiervan. In België werden er twee Learning Areas georganiseerd:
een in de gevangenis van Hoogstraten rond een ‘samenlevingsmodel’ en de andere in de
gevangenis van Beveren rond ‘peerworking’ bij het onthaal van nieuwe gedetineerden.
December 2018 tot maart 2019: evaluatie Learning Areas
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Evaluatie
Het rapport ‘Prisoners’ Active Citizenship: An Insight in European Prisons’ werd gepubliceerd eind juni
2018. Het biedt een overzicht van de participatieve projecten in de gevangenissen in Europa en bevat de
resultaten van zowel de huidige toestand als de gewenste toestand.

Planning 2019
Voor 2019 staan de volgende zaken gepland binnen het project Prisoners’ Active Citizenship:
-

-

-

2 transnationale meetings
Ontwikkeling Action manual/toolkit. Op basis van de informatie die we tijdens de vorige acties
verzamelden, ontwikkelen we een toolkit/handleiding en/of fysieke begeleiding voor
verschillende participatievormen
Europese studiedag op 19 november in het Brussels Parlement met o.m.:
o Presentatie van de publicatie, toolkit en de onderzoeksresultaten
o Evaluatie van het totale project en de organisatie van verschillende workshops
Diverse ‘multiplier events’ op nationaal niveau. Voor Vlaanderen zijn 2 events gepland; 1 door de
VUB en 1 door de Rode Antraciet (nl. de Europese studiedag).

4.5.2. De Rode Antraciet vzw zal blijvend samenwerken met de Vrije Universiteit Brussel rond het thema
Participatie op nationaal niveau.

Realisaties 2018
De Rode Antraciet vzw diende in maart 2017 samen met de VUB een Europees project in bij de Europese
Commissie: PAC - Prisoners’ Active Citizenship. Het project ging van start op 1 december 2017 en eindigt
op 30 november 2019.

Evaluatie
Mede dankzij onze samenwerking met de VUB staat het thema participatie voor gedetineerden in
verschillende gevangenissen op de agenda. Meerdere gevangenissen (Hasselt en Mechelen, en in het
verleden ook Gent) ontwikkelden in samenwerking met De Rode Antraciet vzw en de VUB
participatieprojecten.

Planning 2019
De Rode Antraciet vzw en de VUB blijven partners binnen het thema. We bekijken samen de
mogelijkheid om een opleiding te voorzien binnen het aanbod van het WEVO.
4.5.3. De Rode Antraciet vzw start met de voorbereidingen van een inspiratie- en studiedag rond het
thema participatie (gepland in 2019).

Realisaties 2018
De studiedag bevindt zich in de planningsfase. Locatie en timing werden bepaald en het
sneuvelprogramma werd opgesteld. De studiedag vindt plaats op 19 november 2019 in het Brussels
Hoofdstedelijk Parlement.

Evaluatie
De voorbereidingen van de studiedag rond Participatie zijn op schema.
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Planning 2019
We stellen het definitief programma van de studiedag op en starten met de praktische uitwerking. De
studiedag geeft een overzicht van alle geteste participatieprojecten in Europa, op een dynamische manier
met film, foto’s en getuigenissen. De VUB stelt de evaluatie voor en de geleerde lessen. Verder wordt de
toolkit voorgesteld en de deelnemers kunnen ermee aan de slag. Als afsluiting is er een debat met
deelnemers van Justitie en ervaringsdeskundigen.
4.5.4. Twee thesisstudenten van de Vrije Universiteit Brussel onderzoeken in 2018 de resultaten van een
bevraging rond participatievormen, uitgevoerd door De Rode Antraciet vzw in alle Vlaamse en Brusselse
gevangenissen.

Realisaties 2018
In 2018 werden de resultaten van de bevraging geanalyseerd en gebruikt als basis voor het opzetten van
Learning Areas binnen het Europese project PAC - Prisoners Active Citizenship (zie 5.5.2.).

Evaluatie
Slechts één thesisstudent voltooide de bevraging rond participatievormen, de tweede student onderbrak
haar thesisjaar. Zowel de bevraging als de analyse van de resultaten gebeurde binnen de vooropgestelde
termijn en kwalitatieve vereisten. De bevraging betekende een meerwaarde voor het opzetten van de
Learning Areas binnen PAC - Prisoners’ Active Citizenship (zie 5.5.2.).

Planning 2019
De analyse van de resultaten zal verwerkt worden binnen de conclusies van het Europese project PAC Prisoners’ Active Citizenship.
4.5.5. Waar mogelijk verhoogt De Rode Antraciet vzw binnen de eigen werking de participatie van
gedetineerden aan de uitbouw, bekendmaking, ondersteuning en organisatie van het cultuur- en
sportaanbod in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen (zie ook OD 2.2).

Realisaties 2018
Ook in onze eigen werking versterkten we de focus op participatie tijdens werkgroepen en teamdagen. Via
de Learning Areas verhoogt De Rode Antraciet de participatie van gedetineerden. In Beveren worden
gedetineerden opgeleid om nieuwkomers te onthalen en op te vangen. In Hoogstraten zitten alle
vrouwelijke gedetineerden samen aan tafel met het bewakingskader om het samenleven binnen de afdeling
te bespreken.
In de gevangenis van Mechelen is men volop bezig met de uitwerking van een project rond een
buddysysteem voor en door gedetineerden in samenwerking met VUB. In de gevangenis van Hasselt werd
het samenlevingsmodel op de drugsvrije afdeling opgezet door een medewerker van De Rode Antraciet
behouden en verder ontwikkeld.
Zie ook O.D. 2.2.

Evaluatie
Zie O.D. 2.2.
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Planning 2019
In aanloop naar én na de studiedag over Participatie in november 2019 analyseren we hoe we onze eigen
Learning Areas en die van de collega’s in de andere Europese landen kunnen inzetten in onze werking. Is
het aangewezen en mogelijk om dit te verduurzamen in de lokale werking van De Rode Antraciet?
Kunnen we met de toolkit een evaluatie- en disseminatiestrategie uitwerken voor toekomstige projecten?
4.5.6. De Rode Antraciet vzw sensibiliseert andere partners binnen de Hulp- en Dienstverlening aan
gedetineerden (en justitie) rond het thema participatie van gedetineerden.

Realisaties 2018
In 2018 bleven we met het Europese project Prisoners’ Active Citizenship de partners van de Hulp- en
Dienstverlening en Justitie sensibiliseren en stimuleren. Via meetings, bezoeken Gemengde Commissie,
netwerkmomenten en multiplier events vanuit PAC - Prisoners’ Active Citizenship bereikten we onze
partners binnen de Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden (en Justitie) en probeerden we ze te
sensibiliseren binnen het participatieverhaal.

Evaluatie
De studiedag zit op schema. De evaluatie van de twee Learning Areas gebeurt in 2019, de projecten lopen
tot januari 2019.

Planning 2019
In 2019 organiseren we binnen PAC - Prisoners’ Active Citizenship een Europese studiedag met als thema
participatie van gedetineerden. De studiedag zal een overzicht bieden van alle Europese
participatieprojecten, de toolkit en praktijkvoorbeelden. De studiedag zal ook ruimte bieden om in gesprek
te gaan met Justitie over te ontwikkelen procedures om participatie mogelijk te maken.
De Rode Antraciet zal samen met Outward Bound België de 2 Learning Areas - Hoogstraten en Beveren evalueren.
Na de evaluatie van de Learning Areas en de realisatie van de toolkit zal De Rode Antraciet binnen
WEVO bekijken onder welke vorm we participatie van gedetineerden als opleidingsonderdeel kunnen
ontwikkelen. We pakken dit op na onze studiedag eind 2019.
4.5.7. In juni 2017 rondde De Rode Antraciet vzw het experiment rond participatie (gevangenis Hasselt)
af.

Realisaties 2018
In 2017 rondden we het project rond participatie op de drugsvrije afdeling van de Hasseltse gevangenis af
(zie voortgangsrapport 2017-2018). In 2018 volgde de medewerker van De Rode Antraciet de drugsvrije
afdeling verder op. Ze werkt nog steeds mee aan de werking van de afdeling met de focus op sport- en
cultuur. Ze werkt mee aan de brug tussen Justitie en de Vlaamse Gemeenschap en ondersteunt de afdeling
in zijn werking. Ze is nog steeds betrokken bij de opleidingsdagen voor het personeel van de afdeling.

Evaluatie
Het project rond participatie op de drugsvrije afdeling blijkt duurzaam en ontwikkelt zich steeds meer. De
structurele begeleiding van het project blijkt cruciaal. Een plaatselijke medewerker volgt het project mee
op.
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Planning 2019
Ook in 2019 zal de lokale medewerker in de gevangenis het proces en de evoluties van de afdeling blijven
ondersteunen en opvolgen.

OD 4.6. De Rode Antraciet vzw is trekker binnen het Strategisch Plan (2015-2020) voor de
doelstelling rond responsabilisering.
4.6.1. De Rode Antraciet vzw brengt de bestaande partners in kaart.

Realisaties 2018
Naar aanleiding van de lancering van ons boek ‘Mekaar zien. Het belang van cultuur in de gevangenis’
maakten we een inventaris van de (sociaal-)culturele partners waarmee we hebben samengewerkt. Heel
wat samenwerkingspartners kwamen in ons boek aan bod. Enkele partners brachten een meer uitgebreide
getuigenis. Via hun verhalen trachten we andere organisaties te overtuigen om mee te bouwen aan een
kwalitatief aanbod binnen de gevangenis.
In aanloop naar de boeklancering legden we een uitgebreide adressenlijst aan van mogelijke nieuwe
partners. Deze kregen een uitnodiging voor ons event en we gaan de adressen ook voor toekomstige
events gebruiken.

Evaluatie
Het verzamelen van gegevens van samenwerkingspartners - zowel lokaal als bovenlokaal - vraagt de
nodige zorg. De boeklancering was een geschikt moment om nog eens actief de culturele organisaties in
kaart te brengen.
De lancering van ons boek zorgde voor extra interesse vanuit het middenveld.

Planning 2019
We blijven aandachtig om vanuit het middenveld toe te leiden naar gevangenissen en om ook proactief
lokaal/regionaal nieuwe partnerschappen op te zetten.
De bestaande partners zullen betrokken worden bij de voorbereidingen voor onze inspiratiedag 2020, zie
4.6.6.
4.6.2. De Rode Antraciet vzw stimuleert en sensibiliseert (culturele en sportieve) partners tot een actieve
bijdrage aan een sterker uitgebouwd aanbod voor gedetineerden.

Realisaties 2018
Er zijn verschillende gesprekken geweest met mogelijke nieuwe partners. Sommige organisaties namen
zelf initiatief om te vragen of zij iets konden betekenen in de gevangenis. Zelf contacteerden we ook
enkele organisaties om te bekijken of we konden samenwerken.
Tijdens deze gesprekken werd tijd gemaakt om elkaars werking voor te stellen en te bekijken op welke
vlakken een samenwerking interessant en haalbaar was. In 2018 voerden we gesprekken met verschillende
organisaties: vtbKultuur, Amnesty International, Open Doek, V.O.E.M. vzw, Passa Porta festival,
enzovoort. Indien relevant namen we bijkomende acties om mogelijke partners te sensibiliseren een
opdracht te vervullen in de gevangenis. Zo kregen enkele medewerkerts van V.O.E.M. een rondleiding in
de gevangenis van Oudenaarde om zo de gevangeniscontext beter te leren kennen. Ook het
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inspiratiemoment voor creatieve begeleiders dat plaatsvond in Antwerpen stond open voor mogelijke
nieuwe lesgevers.
We bekeken ook met bestaande partners of we de samenwerking kunnen uitbreiden of verdiepen. We
onderzochten bijvoorbeeld met Buurtsport Antwerpen hoe we de samenwerking voor 2019 kunnen
uitbreiden, welke de mogelijkheden zijn.

Evaluatie
We merken een positieve interesse om te verkennen of een samenwerking in de gevangenis mogelijk is.
Niet alle organisaties zijn even interessant of haalbaar om een samenwerking mee op te zetten, maar we
zijn altijd bereid om de mogelijkheden te verkennen.

Planning 2019
We blijven inspanningen leveren om nieuwe organisaties te betrekken. In 2019 stellen we prioriteiten op
m.b.t. welk aanbod voor ons zeer waardevol is. Zo kunnen we beter inschatten met welke organisaties we
prioritair in gesprek moeten gaan.
4.6.3. De Rode Antraciet vzw ontsluit het netwerk van partners en bouwt het verder uit.

Realisaties 2018
Zie Strategische Doelstelling 3.

Evaluatie
Zie Strategische Doelstelling 3.

Planning 2019
We blijven alert voor nieuwe partners. We zijn aanwezig op interessante netwerkmomenten om onze
werking uit te dragen.
4.6.4. De Rode Antraciet vzw bouwt reeds bestaande en nieuwe partnerschappen ook regionaal verder uit.

Realisaties 2018
Zie 3.1.2.
Ook in 2018 werkten we verder rond deze succesformule. We zetten daarbij sterk in op contacten met
koepelorganisaties die over gans Vlaanderen werken. Zo kunnen we via 1 partner verschillende regio’s
bereiken via hun lokale afdelingen/lidorganisaties. Bv. V.O.E.M. vzw, Open Doek, Amnesty
International, …

Evaluatie
Deze meer regionale werking biedt een meerwaarde. We bereiken gedetineerden in verschillende
gevangenissen via eenzelfde pakket van activiteiten. Het vraagt wel wat extra organisatie om dit te
coördineren over verschillende gevangenissen heen.
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Planning 2019
In 2019 denken we na hoe we gevangenissen in eenzelfde regio meer kunnen laten samenwerken in
functie van het aanbod sport/cultuur.
4.6.5. De Rode Antraciet vzw finaliseert in 2017 de interne handleiding ‘Goede praktijken samenwerking
nieuwe partners’.

Realisaties 2018
Gerealiseerd. Nieuwe collega's krijgen bij hun introductie een inzicht in de uitbouw van een kwalitatief en
zinvol lokaal aanbod.

Evaluatie
Deze handleiding biedt een grote meerwaarde voor nieuwe medewerkers.
4.6.6. Tijdens deze beleidsperiode organiseert De Rode Antraciet vzw een inspiratiedag met en voor de
geresponsabiliseerde samenleving (goede praktijken in beeld).

Realisaties 2018
De inspiratiedag is voorzien voor 2020.

Evaluatie
Met ons inspiratie-event voor de lancering van ons boek in 2018 en de studiedag PAC in 2019 moeten we
de invulling en praktische uitvoering van deze inspiratiedag binnen het team bekijken en opnemen.

Planning 2019
We starten met de inhoudelijke voorbereiding van de inspiratiedag.
4.6.7. De Rode Antraciet vzw integreert responsabilisering in het functieprofiel van de medewerkers (zie
ook 5.2.4) en de organisatiestructuur.

Realisaties 2018
Deze doelstelling is volledig gerealiseerd.
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Strategische doelstelling 5
De Rode Antraciet vzw ontwikkelt zich verder als een professionele en kwaliteitsvolle
organisatie.
OD 5.1. De Rode Antraciet vzw investeert in de verdere ontwikkeling van een efficiënt
intern en extern communicatiebeleid.
5.1.1. Realiseren van een uitgewerkte communicatiestrategie

Realisaties 2018
In 2018 ontwikkelden we ons communicatieplan en onze communicatiestrategie verder, onder andere op
basis van een opleiding bij Socius die onze communicatiemedewerker volgde. We toonden onze realisaties
op het gebied van communicatie aan de andere partners in de Hulp- en Dienstverlening.
Op het moment dat de Gemengde Commissie beslist een eigen communicatiebeleid inzake de Hulp- en
Dienstverlening aan gedetineerden uit te werken, werken wij daar graag constructief aan mee en stellen we
onze expertise ter beschikking.

Evaluatie
Het voorbije jaar heeft de organisatie sterk ingezet op de ontwikkeling van externe communicatie zoals
Facebook en LinkedIn. Ook de publicatie van ons boek ‘Mekaar zien. Het belang van Cultuur in de
gevangenis’ en het lanceringsevent waren belangrijke communicatiemomenten. Daarnaast blijven we
investeren in onze website, de nieuwsbrief GEVAT, media coverage en andere opportuniteiten. Onze
gedecentraliseerde manier van werken vergt ook veel tijdsinvestering op het vlak van interne
communicatie. De werkzaamheden van een 0,5 VTE communicatiemedewerker geeft momenteel geen
extra ruimte voor meer strategisch communicatiewerk.

Planning 2019
Intern blijven we ernaar streven om het communicatiebeleid een strategische inbedding te geven. Dit vergt
een plan van aanpak zowel intern als extern.
In 2019 willen we inzetten op communicatie rond de studiedag participatie met Europese partners.
5.1.2. Externe communicatie

Realisaties 2018
In 2018 steeg het bereik van de - in 2017 opgestarte - Facebookpagina van De Rode Antraciet: het aantal
vind-ik-leuks van de Facebook-pagina steeg van 610 op 1 januari 2018 naar 911 op 31 december 2018.
De Rode Antraciet vzw blijft de mogelijkheden van sociale media onderzoeken. Op 14 november 2018
zijn we gestart met een eigen LinkedIn-profiel.
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Onze nieuwsbrief GEVAT wordt sinds 2017 via een online mailing-programma verstuurd. We
verstuurden in 2018 opnieuw 4 edities, met een gemiddelde open rate van 51,27% en een gemiddelde
click-through rate van 13,35%. Omwille van de GDPR-wetgeving daalde het aantal geadresseerden:
iedereen moest zich immers opnieuw registreren om de nieuwsbrief te blijven ontvangen. Daardoor
daalde de databank tot 295 geadresseerden. We trachtten het bereik van de nieuwsbrief te vergroten door
inschrijfmogelijkheden op onze website en via sociale media.
De website werd gedeeltelijk geüpdatet. Er kwam onder andere een inschrijfmodule voor events, die we
hebben gebruikt voor de inschrijvingen voor onze boeklancering.
Al deze communicatiekanalen worden regelmatig kwalitatief en kwantitatief geëvalueerd en voortdurend
bijgestuurd. We stemden de verschillende kanalen (GEVAT, website en sociale media) ook op elkaar af,
zowel qua look-and-feel als inhoudelijk, en stroomlijnden de informatie en communicatie.
Ook via gerichte perscontacten zorgen we voor een ruimere bekendmaking van onze activiteiten en een
groter draagvlak in de samenleving voor het werken met gedetineerden.

Evaluatie
Dankzij deze verschillende communicatiekanalen slagen we erin onze werking buiten de muren bekend te
maken. We merken dat meer en meer mensen ons kennen en ons weten te vinden met hun voorstellen en
vragen.

Planning 2019
De Rode Antraciet vzw ontwikkelt een content plan voor de verschillende kanalen (GEVAT, LinkedIn,
website en Facebook) en stroomlijnt de informatie over al deze kanalen.
5.1.3. Interne communicatie

Realisaties 2018
De communicatiehandleiding van De Rode Antraciet vzw wordt continu geüpdatet in functie van de
nieuwe beheersovereenkomst, haar communicatieplan en het communicatiebeleid binnen de Hulp- en
Dienstverlening aan gedetineerden.
Moderne communicatiemiddelen zoals Skype/videoconferenties krijgen een belangrijke plaats bij De
Rode Antraciet vzw. We blijven extra mogelijkheden van Office 365 onderzoeken en houden nieuwe
ontwikkelingen in moderne communicatiemiddelen in de gaten die voor tijdswinst of extra efficiëntie
binnen onze werking kunnen zorgen.

Evaluatie
De communicatiehandleiding dient constant te worden aangepast. Het is een document dat blijft groeien.
Het is dan ook belangrijk dat we er regelmatig aandacht aan besteden.

Planning 2019
In 2019 optimaliseren we het gebruik van de communicatiehandleiding.
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5.1.4. Pers- en mediabeleid

Realisaties 2018
In 2018 bouwde De Rode Antraciet vzw haar pers- en mediabeleid verder uit. Het gaat daarbij zowel om
standpuntbepaling van de organisatie als het creëren van media-aandacht voor lokale projecten.
De Rode Antraciet vzw blijft inzetten op het aanleggen van een uitgebreide en up-to-date databank met
perscontacten, zowel op nationaal als op regionaal niveau. Een dergelijke databank is een blijvend workin-progress.
De Rode Antraciet vzw screent de media op persartikels over De Rode Antraciet vzw en haar werking en
activiteiten en archiveert die ook. In 2018 haalden we 49 keer de pers, met artikels van Kerk en Leven
over Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen tot De Tijd. Onze Inhoudelijk Directeur gaf een interview
in het programma Spits op Radio 2, en het programma Espresso op Klara besteedde aandacht aan ons
boek.
We schreven een opiniestuk voor De Standaard.
We kregen in 2018 12 aanvragen van journalisten over onze werking en allerlei projecten.
In 2018 communiceerden we slechts éénmaal proactief naar de media, met name voor de lancering van
ons boek.
In oktober 2018 kregen we een aanvraag van Dries Hiroux, masterstudent journalistiek aan de KUL en
een van de deelnemers aan de Belgodyssee-wedstrijd van het Prins Filipfonds. Hij wilde voor die wedstrijd
een radioreportage maken in een gevangenis. Op 20 november ging hij - samen met zijn Franstalige
collega Romane en begeleidster Kathy Lindekens van de VRT op reportage in de gevangenis van
Hoogstraten. Opgelegd onderwerp was de universele verklaring van de rechten van de mens. Dries en
Romane kozen voor het recht op cultuur. Hun insteek was dat ook gedetineerden, hoewel beroofd van
hun vrijheid, dit recht behouden. Ze spraken met het inrichtingshoofd en met onze cultuurfunctionaris en
bezochten de bibliotheek en het aquarel-atelier, waar ze een gesprek hadden met enkele gedetineerden. We
hebben behoorlijk wat tijd geïnvesteerd in het opvolgen van dit project (en het verkrijgen van de nodige
toestemmingen), maar de investering heeft geloond. De journalist in spe won de wedstrijd en we hebben
er bijzonder mooie coverage mee gehaald op Radio 1 en Metro.

Evaluatie
We merken dat onze communicatie-inspanningen vruchten afwerpen. We krijgen meer en meer
persaandacht en krijgen steeds vaker vragen van journalisten. Idealiter zouden we proactief naar de pers
moeten communiceren. De combinatie van de vaste taken van de communicatiemedewerker met de
eindredactie van het boek, zorgde ervoor dat daar binnen een 0,5 VTE nauwelijks ruimte voor was.

Planning 2019
In 2019 willen we opnieuw proactief communiceren naar media. Er zitten ook enkele projecten in de
pijnlijn die zich daar uitermate toe lenen: de Vanaja Prison Dance Challenge, de 1000 km voor Kom op
tegen Kanker, de studiedag rond Prisoners’ Active Citizenship, …
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- Artikel 'Cultuur als lichtpunt achter de tralies', Metro, 3/12/2018 -

OD 5.2. De Rode Antraciet vzw investeert verder in een performant personeelsbeleid.
5.2.1. HR-beleid

Realisaties 2018
Voor alle aanwervingen volgen we de afspraken uit het aanwervingsbeleid.
Binnen de Horizongroep (zie 5.3.4.) werkten we het stagebeleid verder uit.
Vanaf het najaar van 2018 is een ervaren collega-functionaris actief als Coach en wordt gewerkt aan een
verduidelijking van de opdracht.
Het onthaalbeleid wordt verder vorm gegeven. De coach zal hierin een belangrijke rol spelen.
We denken ook intern en extern verder na over ‘wat als’: werkmogelijkheden voor en de motivatie van
collega’s die door vakbondsacties langdurig niet aan de slag kunnen in ‘hun’ gevangenis. Ook hier is een
rol voor de Coach weggelegd.
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VTOL boden we onder andere op organisatieniveau aan. Zo organiseerden we een voordracht rond ‘neen’
zeggen (ook voor vrijwilligers), een opleiding Canva en een dag in het teken van timemanagement.

Evaluatie
Het aanwervingsbeleid, vrijwilligersbeleid, onthaalbeleid, VTOL-beleid en stagebeleid worden permanent
geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Het uitwerken van beleidsnota’s rond deze thema’s is erg
belangrijk om zo binnen de organisatie duidelijke lijnen te hebben.
Gezien de coach pas in het najaar opgestart is en we vooral gewerkt hebben aan de verfijning van de
opdracht zal een evaluatie van deze nieuwe ‘opdracht’ gebeuren eind 2019.
VTOL: de thema’s ‘Neen zeggen’ en timemanagement en de opleiding Canva hadden veel succes.

Planning 2019
Onze beleidskeuzes op het vlak van HR worden minstens jaarlijks kritisch bekeken en indien nodig
bijgestuurd.
De opdracht van de coach wordt verder verfijnd en duidelijk gecommuniceerd naar collega’s - in januari
2019 - zodat zij weten waarvoor zij bij de coach terecht kunnen. Eind 2019 evalueren we deze werking.
Voor thema’s voor interne opleidingen leggen we ons oor te luisteren bij de collega’s. Zo is coping een
thema dat leeft en in maart aan bod komt op een teamdag onder begeleiding van Elke Van Hoof..
Voor medewerkers en vrijwilligers organiseren we in januari een korte introductie rond beroepsgeheim,
geheimhoudingsplicht en gedragscode in samenwerking met Sam vzw, Steunpunt Mens en samenleving.

- Afscheid van Veer tijdens de teamtweedaagse van september -

- Afscheid van Jan en Frederik tijdens de teamdag van maart -

5.2.2. Interne kennisdeling en stroomlijnen van informatie en beslissingslijnen

Realisaties 2018
In 2018 werden de teamdagen van juni en november en de teamtweedaagse georganiseerd door een trio
van vrijwillige collega’s, aangestuurd door een coördinator en niet meer door een regioteam.
Binnen het coördinatorenoverleg zochten we naar een nieuwe formule om regionaal samenwerken te
bevorderen.
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Evaluatie
We zijn ervan overtuigd dat overdracht van kennis en uitwisseling van ervaringen tussen collega’s
essentieel is, maar een balans tussen de werkzaamheden op het terrein in 1 of meerdere gevangenissen en
de inhoudelijke verbinding met het bovenlokale niveau vraagt een permanente aandacht.

Planning 2019
We organiseren 4 teamdagen en een teamtweedaagse.
We zoeken verder naar manieren om kennisdeling in een gedecentraliseerde organisatie ingang te laten
vinden. Vanaf januari 2019 krijgt een collega de opdracht de interne kennisdeling te optimaliseren.
5.2.3. Waarderingscyclus

Realisaties 2018
Met nieuwe collega’s en collega’s van wie het takenpakket of de opdracht wijzigden, werden
taakstellingsgesprekken georganiseerd waarin heel concrete afspraken konden worden gemaakt en
opgevolgd.

Evaluatie
Taakstellingsgesprekken voor nieuwe medewerkers en medewerkers die van functie veranderen, zijn een
grote meerwaarde. Daarom werden ze ingebouwd in ons onthaalbeleid.

Planning 2019
We introduceren een nieuw sjabloon als handvat voor de functioneringsgesprekken en
taakstellingsgesprekken.
5.2.4. Functieprofielen

Realisaties 2018
Voor elke functie in de organisatie bestaat er een functieprofiel, telkens op dezelfde manier opgebouwd.

Evaluatie
Herkenbaarheid van functieprofielen is belangrijk zodat collega’s snel kunnen terugvinden wie waarvoor
verantwoordelijk en aanspreekbaar is.

Planning 2019
Functies zijn levende materie en moeten dus permanent worden gescreend vanuit de reële taakinvulling.
Bijgevolg dienen ook de functieprofielen regelmatig geüpdatet worden.
5.2.5. Tijdsregistratie

Realisaties 2018
Alle collega’s registreren hun werktijden in werktijd.be, minimaal per halve dag en op het niveau van de
strategische doelstellingen.
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Evaluatie
Uit een bevraging bij de medewerkers over het gebruik van werktijd.be blijkt dat ze de knop ‘Rapportage’
te weinig/niet kennen. Nochtans is het een middel om de eigen tijdsinvestering kritisch te bekijken.
Het is nog geen gewoonte bij alle collega’s om hun werktijd systematisch bij te werken.

Planning 2019
We behouden werktijd.be als tijdsregistratiesysteem. Toezien op het regelmatig invullen ervan blijft
belangrijk.
We stimuleren het gebruik van het systeem als zelfevaluatiesysteem.
5.2.6 Gezonde medewerkers

Realisaties 2018
We focussen op een gezond lichaam én een gezonde geest. Een sportfunctionaris kreeg binnen
takenpakket ruimte om dit te concretiseren voor het team.
Op de teamdag van januari leerden we ‘neen’ zeggen, in het najaar leerden we onze ‘time te managen’.
Op werkgroepvergaderingen en teamdagen introduceerden we fruit of andere gezonde tussendoortjes in
plaats van koekjes en we beperkten koffie tijdens de namiddag.
Ook bewegen werd een belangrijk item: wandelend overleggen, bewegingstussendoortjes om zittend
gedrag te doorbreken, … Daarnaast werd er ook sportmateriaal aangekocht dat we kunnen gebruiken
tijdens pauzes (bv. badminton) .

Evaluatie
Een gezonde geest in een gezond lichaam is belangrijk en de aandacht hieraan wordt geapprecieerd door
de collega’s.

Planning 2019
We zetten verder in op bewegen en gezondheid. Elke medewerker krijgt voor het nieuwe jaar een
fitnessrekker met de opdracht die voor elke werkgroepvergadering en teamdag mee te brengen en waar we
dan mee aan de slag gaan.
Elke maand krijgen de medewerkers een filmpje toegestuurd, gemaakt door de sportfunctionaris, met een
oefening die ze met die rekker kunnen doen.
We minderen koffie en koekjes bij vergaderingen en promoten fruit en gezonde drank.
Ook aan de mentale fitheid wordt gewerkt. We organiseren o.a. een teamdag rond het thema ‘coping’.

OD 5.3. De Rode Antraciet vzw beschikt over een efficiënt en transparant management.
5.3.1. Financieel beleid

Realisaties 2018
In 2018 voerden we een maandelijkse begrotingscontrole uit waarvan we de resultaten regelmatig
terugkoppelden naar de Raad van Bestuur.
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Evaluatie
Een maandelijkse controle van de begroting is essentieel om tijdig te kunnen ingrijpen bij problemen.

Planning 2019
We blijven inzetten op maandelijkse controles en regelmatige terugkoppeling naar de Raad van Bestuur,
zodat snel ingegrepen kan worden indien nodig.
5.3.2. Organisatiestructuur

Realisaties 2018
We maakten tijd om onze nieuwe aanspreekpunten bij de administratie cultuur en sport kennis te laten
maken met onze werking.
De nieuwe Inhoudelijk Directeur bezocht verschillende gevangenissen waar ze kennismaakte met alle
relevante actoren.

Evaluatie
Omdat de werking van De Rode Antraciet erg specifiek is, is het zeer belangrijk dat onze partners
(Vlaamse Gemeenschap, Justitie, …) daar zicht op hebben. Daarom blijven we tijd investeren om hen
wegwijs te maken.

Planning 2019
De Rode Antraciet informeert alle relevante actoren (Justitie, Vlaamse Gemeenschap, partners, …) over
haar structuur, de manier van werken en elke verandering daarin.
5.3.3. Personeelsinzet

Realisaties 2018
De administratieve functie werd gereduceerd van 100% naar 50% en enkele taken werden overgeheveld
naar de functie van communicatiemedewerker.
Sinds het najaar van 2018 is er in elke gevangenis van Vlaanderen en Brussel 30% inzet voor cultuur en
30% inzet voor sport.

Evaluatie
Het werken met eenzelfde inzet in elke gevangenis is een goede keuze. De uitbreiding van 20 naar 30%
wordt zeer positief geëvalueerd, hoewel in de gevangenissen zelf de vraag naar minstens een halftijdse
voor sport een halftijdse voor cultuur blijft klinken.
Omwille van langdurige ziekte van onze administratieve medewerker kon de vermindering naar 50% voor
die functie nog niet worden geëvalueerd.

Planning 2019
Bij elke opportuniteit blijven we de inzet van onze collega’s optimaliseren (bv. door mensen dichter bij
huis te laten werken).
We evalueren de ondersteunende functies en sturen bij waar nodig.
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5.3.4. Horizon

Realisaties 2018
Op het programma van de Horizon - bestaande uit zowel sport- als cultuurfunctionarissen - stonden in
2018 :
- Evaluatie vrijwilligerswerking (gestart in 2017)
- Ontwikkeling studenten- en stagebeleid
- Evaluatie van de werking rond het thema participatie van gedetineerden
- Toekomstverkenning thema’s zoals diversiteit, taligheid, herstelgericht werken, draagvlak
binnen-buiten en de rol van de organisatie
- Evaluatiemethodieken
Door interne taakverschuivingen gaat de aansturing van de Horizon naar de Inhoudelijk Directeur.
De evaluatie van de vrijwilligerswerking resulteerde in een aanpassing van het beleid en we ontwikkelden
een aangepast studenten- en stagebeleid met bijhorende visienota.
Een evaluatiemethode werd uitgekozen om lokaal - in Ruiselede - een project met partners en
gedetineerden te evalueren.

Evaluatie
Overleg binnen de Horizon zorgt voor uitwisseling en visieontwikkeling binnen de organisatie. Werken
rond participatie met gedetineerden blijft een belangrijk gegeven. Daarom moet dit op de agenda blijven
staan, zowel binnen Horizon als op niveau van het team. Het thema diversiteit werd door de
Horizongroep ook als belangrijk bevonden.

Planning 2019
Participatie van gedetineerden blijft belangrijk om binnen de Horizon op agenda te houden. Het Europees
project PAC voedt intern de ontwikkeling en concretisering van het thema. Diversiteit wordt binnen het
team verder geanalyseerd door een cultuurfunctionaris: hoe implementeren binnen groepsaanbod, input
beleidsteam, ervaringen en goede praktijken verzamelen en uitwisselen. De bedoeling is om tot een
gedragen visie te komen voor de organisatie van het groepsaanbod sport- en cultuur.
In 2019 willen we evaluatie verder vormgeven binnen de organisatie.
De evaluatie en uitbouw van ons eigen registratiesysteem WEL-DRA staat ook gepland.

OD 5.4. De Rode Antraciet vzw investeert in kennisopbouw met het oog op intern en
extern gebruik.
5.4.1. Kwantitatieve registratie van (elementen uit) Strategische Doelstellingen 1, 2 en 3: het systeem
WEL-DRA

Realisaties 2018
In 2017 startte de organisatie met het verzamelen van kwantitatieve gegevens in alle gevangenissen voor
intern (zicht op eigen organisatiewerkzaamheden) en extern (overheid en brede samenleving) gebruik. We
registreerden onder andere het gemiddeld aantal deelnames aan activiteiten, activiteiten met personeel van
Justitie en/of vrije burgers, inzet vrijwilligers, samenwerking met partners, …
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In 2018 werden activiteiten systematisch geregistreerd in WEL-DRA. Er werden enkele termen
verduidelijkt of verfijnd zodat de registratie voor iedereen op een homogene manier gebeurt. Op elke
teamdag werden resultaten en evoluties uit WEL-DRA getoond en kritisch besproken. Een
sportfunctionaris neemt dit op binnen zijn takenpakket.
Eind 2018, na 1 jaar officieel registreren zijn we gestart met een evaluatie.

Evaluatie
Na 2 jaar proefdraaien zijn we tevreden over het cijfermateriaal dat we kunnen afleiden uit de registraties.
Het systeem moet gebruiksvriendelijker worden zodat het medewerkers uitnodigt om dit als een intern
werkinstrument te gebruiken. Daarnaast levert het een bron van informatie op die we kunnen inzetten om
ons beleid te schragen met cijfergegevens.

Planning 2019
In februari 2019 komt er een inhoudelijke evaluatie binnen de Horizon: wat willen we allemaal meten,
bijsturingen, verfijningen, enz. Vanaf april gaan we een aangepaste bevraging testen met collega’s
vooraleer we dit uitrollen voor het team, gepland vanaf juli.
In het najaar gaan we op zoek naar een extern bureau voor een gebruiksvriendelijke digitale vertaling
zodat we in 2020 kunnen proeflopen en definitief starten in 2021.

OD 5.5. De Rode Antraciet vzw investeert in bestaande en mogelijke projecten met een
link naar gevangenissen en gedetineerden.
5.5.1. De Rode Antraciet vzw organiseert het project ‘Slachtoffer in beeld - in detentie’ (SIB).

Realisaties 2018
Sinds februari 2018 organiseert De Rode Antraciet geen cursussen Slachtoffer in beeld - in detentie meer.
Het door ons ingediende projectvoorstel werd niet weerhouden.
5.5.2. Europese en internationale werking

Realisaties 2018
In 2017 diende De Rode Antraciet vzw, samen met de Vrije Universiteit Brussel en andere nationale en
internationale partners, een Europees project rond participatie van gedetineerden in: PAC - Prisoners’
Active Citizenship (zie 4.5.1.). In 2018 lag de focus binnen PAC vooral op de Learning Areas en de
ontwikkeling van een action manual/toolkit. Volgende activiteiten vonden plaats:
-

Het in kaart brengen van practices, nationaal en internationaal
Literatuurstudie van relevante documenten (beleidsdocumenten, internationaal onderzoek,…)
Ontwikkeling van een online enquête om inzicht te verwerven in bestaande praktijken van
participatie in de Europese gevangenissen.
Analyse van ‘good practices’
Opzetten van innovatieve Learning Areas/testen in gevangenissen
Evaluatie Learning areas.

Tijdens de volledige duur van het project vinden op nationaal niveau ‘multiplier events’ plaats, om alle
stakeholders en beleidsmakers bewust te maken van de noodzaak van participatie voor gedetineerden.
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De Rode Antraciet vzw streeft ernaar per beleidsperiode 1 Europees project te trekken. Ondertussen
blijven we andere mogelijkheden binnen Europa verkennen. Waar mogelijk en zinvol participeren we als
partner in andere projecten:
-

We werkten mee aan een bevraging rond wellbeing door de John Jay College of Criminal Justice,
New York USA
We waren partner binnen het Open-Project (innovative prison education, training and learning
network) van de VUB
We hebben een nieuw Europees project rond sport voorbereid: ‘Sport, a plan for the future’
(werktitel)
We onderhielden onze internationale contacten.

De Europese werking wordt duurzaam geïmplementeerd in de werking van De Rode Antraciet. De Rode
Antraciet werkte een visie uit, een strategie. Verder beschikt De Rode Antraciet nu over een evaluatie en
disseminatiestrategie voor al haar toekomstige projecten.

Evaluatie
De disseminatiestrategie is uitgeschreven voor dit project. Na de studiedag wordt deze veralgemeend tot
een algemene disseminatiestrategie.

Planning 2019
In 2019 zal De Rode Antraciet vzw een volgend Europees project indienen. Het project heeft de werktitel
‘Sport, a plan for the future’ en de focus ligt op het belang van een goed sporttraject binnen de muren met
een mogelijk opvolgtraject buiten de muren na detentie.
PAC eindigt met een Europese studiedag rond het thema participatie voor gedetineerden en we stellen de
toolkit en de bevindingen van het project voor. In tussentijd worden de verschillende Learning Areas
geëvalueerd en ontwikkelen we een Action manual/toolkit.
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Sportaanbod per gevangenis
ANTWERPEN


Mannen:
o

Fitness

o

Zorgsport

o

Voetbal

o

Conditietraining

De PBA sport van Justitie gaf 126 dagen sport in 2018. Op 120 dagen was er totaal geen sport, op 7 dagen
kon de sport gedeeltelijk doorgaan. Dit komt door een aantal stakingsdagen, maar ook door de grote
personeelstekorten. Vanaf het moment dat er tijdens een vroege of late shift meer dan 4 personeelsleden
tekort zijn, kan de sport op de mannenafdeling niet doorgaan.




Vrouwen:
o

Fitness

o

Zumba

o

Bodymix

o

Omnisport

o

Yoga

Psychiatrische afdeling:
o

Fitness

o

Voetbal en conditietraining op de mannenafdeling

o

Yoga

BEVEREN


Volleybal



Voetbal



Buitenploegen voetbal



Basket



Yoga



Fitness



Ouderen-sport



Badminton

BRUGGE
In het voorjaar van 2018 was er in Brugge nog steeds geen groepsaanbod mogelijk.


Popup A-team tijdens de zomer, is niet doorgegaan wegens staking
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Ladies on the move voor de vrouwenafdeling

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
BERKENDAEL


Fitness (stopgezet in februari wegens verbouwing, fitnesszaal werd doucheruimte)



Start-to-sport (omnisport)

SINT-GILLIS


Fitness

VORST


Fitness



Voetbal



Atletiek

DENDERMONDE


Fitness



Conditietraining



Volleybal



Voetbal



Tafeltennis



Crossfit

GENT


Fitness heren



Fitness dames



Crossfit heren



Baktrappers heren (wielrennen op rollen)



Baktrappers dames (wielrennen op rollen)



Pronostiek WK voetbal



Yoga heren



Omnisport dames



Buitenploegen voet- & volleybal - Niet doorgegaan wegens staking



Gentse Feesten (sport- en ontspanningsaanbod tijdens de sluiting van de werkhuizen)
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HASSELT


Fitness



Fitpoints op de 4 wandelingen



Groepssport:
o

o


In samenwerking met Sport Vlaanderen organiseren we sportlessen met een professionele trainer.
o

o


Sportsessies voor de mannen, in samenwerking met de sportdienst van de Stad Hasselt:
 Voetbal
 Volleybal
 Basketbal
 Crossfit
 Badminton
 Tafeltennis
 Omnisport voor 45-plussers
Groepssport voor de vrouwenafdeling: varieert van step, BBB, aerobics, badminton tot
groepssporten zoals netbal, trefbal, volleybal en basketbal.

Voor de mannen:


Volleybal



Basketbal



Voetbal

Voor de drugsvrije afdeling: volleybal

Wedstrijden met buitenploegen:
o

Voetbal

o

Basketbal

o

Volleybal

o

Netbal

o

Badminton

o

Tafeltennis



Yoga voor de mannelijke gedetineerden



Crossfit games: 150 gedetineerden namen het tegen elkaar op tijdens een crossfitcompetitie

De Rode Antraciet, de gevangenis en de sportdienst van Stad Hasselt hebben al jaren een goede
samenwerking. Elke week komt een medewerker van de stad 6 uren sport geven aan de gedetineerden:
5 uren voor de mannen en 1 uur voor de drugsvrije afdeling.

HOOGSTRATEN
Mannen:


Begeleid:
o

Voetbal

o

Voetbalploeg Gelmelboys
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o

Volleybal (wedstrijden tegen externe ploegen)

o

Conditietraining

o

Start-to-run

o

Bodypump

o

Fitheidstesten

Zelfstandig:
o

Fitness

o

Volleybal (trainingen)

o

Basketbal

o

Tennis

o

Tafeltennis

o

Petanque

o

Snooker & pool

o

Darts

o

Zomertoernooien: tafeltennis enkel/duo, volleybal, voetbal, basketbal 3 on 3, petanque,
tafelvoetbal enkel/duo, pooltoernooi enkel/duo, schaaktoernooi

Vrouwen:




Begeleid:
o

Zumba/Aerobics

o

Yoga

o

Start-to-run

o

Fitheidstesten

o

Sport tegen externe ploegen

Zelfstandig:
o

Fitness

o

Buitensport

o

Volleybal

o

Badminton

o

Kubb

IEPER


Minivoetbal



Omnisport



Insanity fitness



Wackitball



Cardiosport



Hiit workout
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Crossfit



WK-week: pannavoetbaltoernooi, niet doorgegaan wegens staking



WK-week: dartstoernooi, niet doorgegaan wegens staking



KTA-voetbalmatch (externe ploeg), niet doorgegaan wegens annulering vanuit het KTA



Pronostiek WK voor gedetineerden en voor personeel



Sportweek zomer, niet doorgegaan wegens staking



Themaweek Oorlog en Vrede

LEUVEN CENTRAAL


Omnisport



Rugschool



Pilates



Crosstraining



Fitball



Circustechnieken



Start-to-fitness



Start-to-sport



Voetbaltrainingen



Volleybaltrainingen



Voetbalwedstrijden



Volleybalwedstrijden

LEUVEN HULP


Fitness



Sportwandeling



Fitball



Crossfit



Circustechnieken



Yoga



Voetbal tegen buitenploegen



Volleybal tegen buitenploegen



Sportdag, met tafeltennistoernooi en voetbalcompetitie



Te Gek!? - Gekke fietsen op de wandeling
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MECHELEN


Fitness



Voetbal



Spinning



Nederlands en sport

MERKSPLAS


Fitness



Voetbal + basketbal tijdens wandelmomenten



‘Samen gezellig tafelen en bewegen’



Yoga



Fietsen op rollen, gekke fietsen, sapjesfietsen in het
kader van ‘Te Gek!? Van gevangenis naar zorg’



Pronostiek WK Voetbal



Sportveer



Volleybal



Tafeltennis



Crossfit



Basketbal



Petanque voor 50-plussers

- Sportveer in de gevangenis van Merksplas -

OUDENAARDE


Fitness



Tafeltennistraining



TTC Welfare - Deelname aan reguliere tafeltenniscompetitie VTTL



Demarrage: wielrennen op rollen



Fitness voor beklaagden



Crossfit



Sportief kinderbezoek



Start-to-move - Bewegen Op Verwijzing



Pronostiek WK voetbal



Buitenploegen voet- en volleybal - Niet doorgegaan wegens staking (wel vanaf juli)



Badminton



Multisport
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1000 km voor Kom Op Tegen Kanker



Zomerspelen

RUISELEDE


A-team



Volleybal



Voetbaltraining



Teambuilding A-team



Surfstage B.Leave



1/2 marathon



Pronostiek WK



Crossfit/Bootcamp



Voetbaltoernooi met externe ploegen



Sportweek - Niet doorgegaan wegens vakbondsacties



Dansavond met partners - Niet doorgegaan wegen te weinig inschrijvingen



Trainingen 1000 km voor Kom op tegen Kanker

TURNHOUT


Fitness



Voetbal



Volleybal



Pronostiek WK Voetbal



Tafeltennis



Yoga (waarvan een aantal sessies met externen)



Fietsen op rollen, gekke fietsen, sapjesfietsen in het kader van ‘Te Gek!? Van gevangenis naar
zorg’



Sport voor ‘inkomerswandeling zorgwerking’

WORTEL


Fitness



Voetbal



Conditietraining



Voetbal en basketbal tijdens wandelmomenten



Pronostiek WK Voetbal
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Bootcamp (initiatie + lessenreeks)



Infosessie over zin en onzin van voedingssupplementen (sportgerelateerd)

De Rode Antraciet vzw - Geldenaaksebaan 277, 3001 Heverlee - 016/20.85.10 - www.derodeantraciet.be

96

Cultuuraanbod per gevangenis
ANTWERPEN


‘Vader/Moeder zijn’ i.s.m. de Tuimel



Voorleesverhalen



‘Omgaan met agressie’ door VAGGA



Mijn Verhaal i.s.m. KMSKA



Mijn Verhaal voor de zorgafdeling i.s.m. KMSKA (adaptatie van 'Mijn Verhaal' voor de
zorgafdeling, creatief aan de slag op basis van reproducties van kunstwerken)



Crea Cracks op de vrouwenafdeling door Vormingplus



Ecologische Triller door Vormingplus



Gabbro: Muzikaal project op de zorgafdeling, aangevuld met geïnteresseerden van de
vrouwenafdeling



Expressie & Yoga op de vrouwenafdeling door Villa Vonk!



Samen Lezen



Arcade game maken op de zorgafdeling door !DROPS

BEVEREN


Voorleesverhalen - gepland in de zomer, maar
niet kunnen doorgaan door afwezigheid
vrijwilliger



Agressie (wie ben ik?) door PRH



Omgaan met agressie/conflicten door Arktos
(uiteindelijk verschoven naar voorjaar 2019)



Vader zijn



Optredens en films in samenwerking met AO’ers



Crea-atelier door vrijwilliger CAW



Animation Break met Oudwijzer



Arcade game maken door !DROPS



Workshops Hiphop door MC Scale



Internationale dag van de muziek (muziek op de wandeling)



Gitaarlessen - on hold tot nieuwe gitaarleraar gestart is



Mijn Verhaal i.s.m. KMSKA



Suikerfeest i.s.m. de Koepel - Geannuleerd wegens staking, geplande optreden laten we nog
doorgaan



Beverse Feesten - Geannuleerd wegens staking (als alternatief werd ‘Sweeper’ ingehuurd)



Cell’s Kitchen

- Zelfgemaakte Arcade Game in de gevangenis van Beveren -
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BRUGGE


Boekplezier Moeder-Kindafdeling (1 keer niet doorgegaan wegens staking)



Pop-up A-team - Niet doorgegaan wegens staking



Vast wekelijk creatief atelier



Workshop wenskaarten maken voor de drie afdelingen

Door vakbondsacties in het voorjaar en zomer was er verder geen aanbod.

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
BERKENDAEL


Schrijfmarathon i.s.m. Amnesty International

SINT-GILLIS


Illustratie-atelier



Poëzie-week



Cyclus ‘Rosie en Moussa’:
o

samen lezen

o

auteursontmoeting

o

filmvertoning



Bibliotheeknocturne in Sint-Gillis: tentoonstelling van poëzie en tekeningen van gedetineerden.



Warmste week: wenskaartenverkoop

VORST


Schrijfmarathon i.s.m. Amnesty International

DENDERMONDE


Samen lezen (2 reeksen van 6 sessies voorjaar-najaar)



Auteurslezing Herman Brusselmans



Optreden ‘The father, the son and the holy Simon’



‘Man zijn in deze tijd’, Gert Govers, mannencirkel



Café Prison i.s.m. Vormingplus



Creatief schrijf- en fotoproject BinnensteBuiten



Een geslaagde terugkeer, getuigenis ex-gedetineerde



Cursus Ouderschap in detentie i.s.m VCOK
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Workshop djembé



Optreden Jean Bosco Safari, My private Revolution



Optreden The Filthies



Optreden singer-songwriter Joni Sheila op de zomer-BBQ



Venster op de wereld, Marokko i.s.m Vormingplus



Concert Gloria Boateng



Workshop Amnesty International: infosessie en schrijfmarathon



Venster op de wereld Balkan i.s.m Vormingplus

GENT


Wekelijks atelier keramiek (2 groepen)



Wekelijks atelier tekenen & schilderen



Workshops Borderline Books



Workshops wenskaarten



Workshops Animation Break



Workshops vrouwenvleugel i.s.m. KVLV



Vorming ‘Ouderschap tijdens detentie’ (VCOK)



Vorming ‘Omgaan met conflicten’ (PRH)



Schrijfmarathon Amnesty International



Stand-up comedy Erhan Demirci



Filmfestival Buiten Beeld (MOOOV)



Parlé Détiné i.s.m. Vormingplus Gent



Theaterproject herdenking WOI



Muziekoptredens

HASSELT


Buiten Beeld Filmfestival



Samen Lezen i.s.m. Vormingplus Limburg



Voorleesverhalen



Voor de drugsvrije afdeling van de gevangenis werden ook ontspannende activiteiten
georganiseerd:



o

Bordspelen

o

Kookworkshops

o

Zomer-BBQ met een dj

Voor de vrouwenafdeling: zomer-BBQ met dj
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PLAY festival: helaas is deze editie van het PLAY festival - een vaste waarde in het aanbod van de
gevangenis van Hasselt - een week voor de start geannuleerd omwille van vakbondsacties.



Ik en mijn herstel; een persoonsgerichte vorming voor de DVA, in samenwerking met Katarsis



Fotoproject op de DVA



Actuacafé voor de DVA, i.s.m. Vormingplus Limburg



Crea-atelier voor de DVA, i.s.m. Vormingplus Limburg



Tekenen en schilderen voor de vrouwenafdeling, i.s.m. Vormingplus Limburg.



Femma: samen met de afdeling ‘De praktische school’ organiseren we tweewekelijks creatieve
workshops op de vouwenafdeling



Optreden Antwerp Symphonic Orchestra Mobiel



CAPE Anima i.s.m. C.R.E.W.



Sociale vaardigheidstraining ‘Omgaan met lastige situaties’



Beeldende kunstenproject ‘De Kracht van Kwetsbaarheid’ i.s.m. Vormingplus Limburg



Lezing van ‘Radio Gaga’

HOOGSTRATEN


Buiten Beeld Filmfestival



Tweewekelijks creatief atelier



Doorlopend aanbod KVLV-vrijwilligers op de vrouwenafdeling



Maandelijkse creatieve workshops Landelijk Praktijkatelier van KVLV op de vrouwenafdeling



Maandelijks zangatelier



Workshops beeldende kunsten: maskers, Kunst aan de bomen,...



Mijn Verhaal



Animation Break



Samen Lezen



De Lange Nacht van het Korte Verhaal met Louis Van Dievel en Fikry El Azzouzi



Diverse optredens en voorstellingen:



o

SLM

o

Erhan Demirci

o

Shift-Lock

o

Radio Cachot

Verschillende lezingen:
o

Marc Sluszny

o

Agnes Steenssens

o

Herman Brusselmans

- Herman Brusselmans in de gevangenis van Hoogstraten -
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IEPER


Vast wekelijks creatief atelier (aantal keer niet doorgegaan wegens staking)



Voorleesverhalen



Parlé Détiné



Filmproject Yper Museum



BIB-XL - Lezing



Optreden in het kader van Gevleugelde Stad



Samen Lezen



Quiz



Creatieve workshops DSO (Moederdag, Vaderdag, Valentijn)



Workshops WK-week - Niet doorgegaan wegens staking



Animation break - Niet doorgegaan wegens staking



Creaweek zomer: graffiti



Workshop graffitican versieren met Djoels Ink



Pop-up activiteitenteam



Dagboeken schrijven (themaweek Oorlog)



Lezing over multiculturaliteit (themaweek Oorlog)



Creatief atelier in functie van de warmste week



Workshop kerstkaarten maken



Infosessie en schrijfmarathon Amnesty International



Dinnerdate

LEUVEN CENTRAAL


Lezing eco-Amazonefotograaf Guido Sterckendries, Battle4life,



Activiteiten 50 jaar toneel:
o

werkgroep brochure, promo en voorbereiden publieksvoorstelling

o

Publieksvoorstelling voor de buren van Leuven Centraal in de toneelweek

o

Receptie 50 jaar toneel en tentoonstelling intern, plus in de stadsbibliotheek



Stand-up comedy Jeroen Leenders



Itinera Nova workshop transcriptie



Lessen Turkse gitaar



Bandcoaching



Teken- en schilderatelier



Open atelier



Kaffee Detinee met burgers i.s.m. Vormingplus
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Concertrecital met solisten van De Munt



Docville documentaire festival, vertoning met regisseurs:
o

Mei ‘68, Johan Van Schaeren

o

Wien is ‘t Hof van Commerce?, Kristof Michiels

o

Selectie andere films op Jail TV



Afrika Filmfestival: vertoning met regisseur: ‘Me a Belgian, my mother a Ghanaian’, Adams Salah
en selectie andere films op Jail TV



Auteurslezing duo Willy en Steven Bogaerts



Toonmomenten zangatelier (eerste maal in juni afgelast wegens staking, verplaatst naar
september), gemengd: gedetineerden, familie, personeel en genodigden van De Munt



Optreden Chalou tijdens Summerbreak



Optreden Nuenens mannenkoor en samenzang



Afrikaweek in de bib i.s.m stadsbibliotheek, ontmoeting gastspreker uit Tanzania



Lezing Johan De Klerk, Leuven Restorative City



Film ‘Wild Tales’ en ontmoeting burgers, Leuven Restorative City i.s.m. Vormingplus



Amnesty International infosessie + schrijfmarathon

LEUVEN HULP


Gitaarles



Kaffee Detinee gespreksgroep (enkel gedetineerden)



Kaffee Detinee



Crea



Te Gek!?
o

Digital storytelling

o

Graffiti

o

Event op de wandeling



Animation Break



Hiphopworkshop



Capoeira-workshop



M-idzomer breekt uit



Burgerkabinet



Groepsonthaal



Wekelijks Creatief atelier (opgestart in oktober 2018)



Creatieve activiteiten



Activiteiten in het kader van de internationale week voor herstel: filmvoorstelling en vorming,
telkens voor gedetineerden en vrije burgers



Kerstmarkt

- Still uit een animatiefilm die gedetineerden maakten tijdens Animation Break -
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Regelmatig konden activiteiten niet doorgaan of moesten ze op het laatste moment verschuiven
omwille van stakingen, personeelsgebrek, ...

MECHELEN


Crea



Gespreksgroep Nederlandstaligen



Proclamatie januari - Geannuleerd door personeelstekort



Zomerfeest met circusinitiatie - Geannuleerd wegens staking



Vaders lezen voor: in het voorjaar geannuleerd wegens staking / verschoven naar het najaar



Vorming ‘Omgaan met lastige situaties’



Rondom Prison (voorjaar + najaar)



Gespreksgroep voor anderstaligen (in het Frans) - Geannuleerd wegens personeelstekort



Amnesty International 3 infomomenten en 1 schrijfmarathon

MERKSPLAS


Filmfestival Buiten Beeld



Lezingen
o

Patrick Loobuyck

o

Herman Boel

o

Marc Sluszny (geannuleerd na zijn
onverwacht overlijden)

o

Herman Brusselmans



Filmvertoning Marc Sluszny Sharkwise



Filmproject Behind The Scenes



Toiletpoëzie



Surinaamse kookworkshop



Fietstocht door Marokko



Workshop Kunst aan de bomen



Muzikaal optreden op proclamatie - Geannuleerd wegens staking



Chalk art



Zomercursus tekenen



Mocktailworkshops



Hiphopworkshops



Graffitiworkshops



Samen Lezen

- Inzending Kunst aan de Bomen -

De Rode Antraciet vzw - Geldenaaksebaan 277, 3001 Heverlee - 016/20.85.10 - www.derodeantraciet.be

103



Koken met groenten i.s.m. Vormingplus Kempen



Karaokeavond



Music for life: actie plaatjes aanvragen



Kinderbezoek: circustechnieken



Familiedag Merksplas Kermis



Infosessie Amnesty International

OUDENAARDE
Geen aanbod van januari 2018 tot mei 2018 wegens interne
personeelswissel


Vast wekelijks atelier Mixed Media



3-maandelijkse crea-workshops (doelgroep: beklaagden)



Samen Lezen



Brainstorm/evaluatie cultuuraanbod



Schrijfmarathon Amnesty International



Comedy met Erhan Demirci



Muzikaal theater Johny Cash
- Schrijfmarathon in de gevangenis van
Oudenaarde -

RUISELEDE


A-team (module zomer en module najaar)



Groot scherm op sectie



Parlé Détiné (2x)



Rondom Prison



MOOOV



Activiteit A-team: bezoek MPI De Vleugels aan de gevangenis van Ruiselede



Voorleesverhalen - Niet doorgegaan wegens geen opkomst gedetineerden



Activiteit A-team: bezoek aan de stadsbibliotheek van Aalter

TURNHOUT


Filmfestival Buiten Beeld



Lezing



o

Patrick Loobuyck

o

Lezing Marc Sluszny (geannuleerd na zijn onverwacht overlijden)

o

Herman Brusselmans

Toiletpoëzie

De Rode Antraciet vzw - Geldenaaksebaan 277, 3001 Heverlee - 016/20.85.10 - www.derodeantraciet.be

104



Muzikaal optreden op proclamatie - Geannuleerd wegens staking



Brushlettering



Mocktailworkshops



Hiphopworkshops



Samen Lezen (2x)



Creatieve workshop Luk Vermeerbergen



Djembeworkshops + toonmoment op BBQ



Muzikaal optreden tijdens BBQ



De Ruimte: grafische workshop



Kinderbezoek: ballonnen plooien



Voorleesverhalen

WORTEL


Buiten Beeld Filmfestival



Workshops beeldende kunsten
o

Maskers

o

Kunst aan de bomen

o

Monotype

o

Bic Art



Voorleesverhalen



Samen Lezen



Diverse optredens en voorstellingen:



o

Erhan Demirci

o

WWA Brass Band

o

A Sip of Swing - Geannuleerd wegens staking

Verschillende lezingen:
o

Patrick Loobuyck

o

Herman Brusselmans



Hiphopworkshops met MC Scale



Percussieworkshops



Wekelijks zelfstandig oefenmoment voor muziekgroepen



Mocktailworkshop



Schrijfmarathon Amnesty International
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Bijlage 1 - Projectomschrijvingen
Bewegen op Verwijzing
Bewegen op Verwijzing helpt mensen met een gezondheidsrisico op weg naar een actiever leven. Hoe?
Met professionele coaching en een beweegplan. Naast de gevangenis van Leuven Centraal - die in 2017 is
gestart met Bewegen op Verwijzing - ging in 2018 ook de gevangenis van Oudenaarde aan de slag. De arts
zorgt voor het voorschrift, de beweegcoach voor het plan en de tussentijdse begeleiding, wij zorgen voor
de activiteiten.

Cape Anima
In samenwerking met C.R.E.W. organiseerden we in de gevangenis van Hasselt een testproject rond
virtual reality. Gedetineerden konden zich via VR-technologie even buiten de muren van de gevangenis
verplaatsen.

Schrijfmarathon Amnesty International
Gedetineerden in 15 verschillende gevangenissen vormden schrijfgroepen en namen deel aan de
schrijfmarathon van Amnesty International. De schrijfmarathon is een grootse schrijfactie, waar
wereldwijd massaal voor mensenrechtenverdedigers wordt opgekomen via het schrijven van brieven.

De 1000 kilometer van Kom op tegen Kanker
In 2018 startten de voorbereidingen voor een project met Kom op tegen Kanker. De Rode Antraciet
registreerde het team Demarrage voor de 1000 km van Kom op tegen Kanker. Twee ploegen van acht
renners zullen tijdens het Hemelvaartweekend 2019 samen 1000 kilometer fietsen voor het goede doel.
We streven naar een samenstelling van 8 gedetineerden en 8 personeelsleden die zij aan zij de ritten zullen
afleggen. De gevangenissen van Oudenaarde en Ruiselede combineren de deelnemers in 1 ploeg. Het
penitentiair schoolcentrum van Hoogstraten vormt een 2e ploeg binnen team Demarrage.
Enerzijds is deze fysieke uitdaging de moeite om enkele maanden gericht te gaan trainen. Daarnaast maakt
de gevangeniscontext ook dat voor elk detail extra aandacht vereist is. Alles moet georganiseerd en
ingepland worden. De meeste kandidaat-renners hebben nog geen ervaring met racefietsen, versnellingen,
derailleurs, banden vervangen, ... laat staan dat ze al eens een rit van 4 à 5 uren gereden hebben. We gaan
stapsgewijs met hen aan de slag en leren hen de fiets in te stellen, een goede zithouding, de eerste tekenen
van fysieke kwaaltjes en hoe daarmee omgaan, het werken met de hartslagmeter, het werken met
trainingsschema’s, hoe schakelen, hoe een band vervangen, hoe je fiets onderhouden, …
De meeste trainingen worden op rollen gereden binnen de gevangenismuren. Het doel blijft echter om het
event buiten de muren te rijden. Daarvoor moet er ook op de baan getraind worden, en zeker ook in een
peloton. De aanpak hiervoor verschilt naar gelang de gevangenis. De gevangenissen van Ruiselede en
Hoogstraten hebben een meer open regime. Dit maakt het gemakkelijker om in de laatste fase van de
voorbereidingen buiten de muren te gaan rijden en aan te sluiten bij een wielergroep.
Een deelname aan de 1000 km voor Kom op tegen Kanker vereist echter nog iets anders. Het evenement
zamelt geld in voor het wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Dat maakt dat onze 2 ploegen elk een
startsom van 5000 euro moeten verzamelen om op 30 mei 2019 te mogen starten. Dit is wellicht het
zwaarste onderdeel voor de organiserende partijen. In elke deelnemende gevangenis worden allerhande
zaken verkocht en georganiseerd om geld in te zamelen: wafels, pannenkoeken, ijsjes, smoutebollen, ... .
Ook voor de vrije burger worden tal van zaken georganiseerd om ook hen aan te moedigen een bijdrage te
leveren.
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Onze sportfunctionarissen vormen de spil van het project, ze krijgen in de drie deelnemende
gevangenissen steun van de andere Vlaamse en federale actoren. Ook in niet deelnemende gevangenissen
wordt bekeken of ze een financiële bijdrage kunnen leveren.

StreetwiZe
De organisatie StreetwiZe, gelinkt aan Mobile School, streeft ernaar om talent en leiderschap te
ontwikkelen binnen bedrijven. Dit doen ze op basis van competenties van straatkinderen (weerbaarheid,
positieve focus, coöperatieve competitie, proactieve creativiteit). Zij realiseren al enkele jaren programma’s
in de gesloten jeugdinstelling in Ruiselede waar jongeren en mensen uit het bedrijfsleven samen aan
deelnemen. We trachten te komen tot een opleidingsaanbod waar zowel gedetineerden als mensen uit
bedrijven een meerwaarde in kunnen vinden. Een eerste try-out voor dit programma vond plaats in
oktober 2018 in de Leuvense Hulpgevangenis, in het kader van een opleidingstraject voor werknemers van
Zorgbedrijf Antwerpen. Het was voor zowel het bedrijf als de gedetineerden een boeiende, leerrijke en
fijne ervaring. Enkele reacties van gedetineerden: “Ik heb me vandaag vrij gevoeld”, “Deze ervaring motiveert en
inspireert mij om opnieuw te studeren”, “Het was fijn om samen iets te doen, tijdens de opdracht waren wij plots de experts,
ook dat was een fijne ervaring”. De afspraken voor de trajecten in 2019 en 2020 werden gemaakt.

Vanaja Prison Dance Challenge
In 2018 maakten dertien gedetineerde vrouwen uit de Finse Vanaja-gevangenis een filmpje, met een dans
die ze hadden ingeoefend en gefilmd in de omgeving van de vrouwenafdeling van de gevangenis. Met deze
dansvideo wilden ze het belang van culturele en sportieve activiteiten in de gevangenis benadrukken. De
dames nodigden andere vrouwelijke gedetineerden uit om zelf ook een dansvideo te maken. Onze sporten cultuurfunctionarissen uit 4 gevangenissen (Gent, Berkendael, Antwerpen en Hoogstraten) zetten een
danstraject op als antwoord op die uitdaging uit Finland.

Mijn Verhaal
Kunst inspireert tot het vertellen van grote en kleine verhalen. Daarom continueerden we onze
samenwerking met het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) die we in 2016 in
de gevangenis van Beveren startten. Tijdens de lessen Nederlands voor anderstaligen (NT2) nodigt een
gids van het KMSKA de deelnemers uit om een creatieve tekst te schrijven bij een schilderij uit de
museumcollectie. Nadien nemen de deelnemers hun eigen verhalen op, die je kan beluisteren op de
website van het museum. Deze manier van werken is een laagdrempelige en prikkelende manier om kunst
te ontdekken en creëert openheid om met andere deelnemers in gesprek te gaan. Mijn Verhaal vond in
2018 plaats in de gevangenissen van Antwerpen, Hoogstraten en Beveren.
In Antwerpen werd bovendien een aangepast traject van ‘Mijn Verhaal’ ontwikkeld voor de zorgafdeling.
Het originele concept bleek voor de bewoners daar iets te hoog gegrepen, daarom werd er gekozen om
vooral creatief aan de slag te gaan. Het KMSKA bracht reproducties uit hun collectie mee, maar ze
dienden vooral ter inspiratie om eigen werken te maken.

Voorleesverhalen
Wat kan een vader of moeder vanuit de gevangenis betekenen voor zijn of haar kind? Welke rol kan een
gedetineerde ouder opnemen in de opvoeding? Met ‘Voorleesverhalen’ proberen we de band tussen de
afwezige ouder en het kind thuis te versterken.
‘Voorleesverhalen’ brengt aan de hand van een eenvoudige, maar creatieve en concrete methodieken,
gedetineerde ouder dicht bij zijn/haar kind. In vier sessies gaat een gemotiveerde vrijwilliger aan de slag
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met een groepje gedetineerde ouders: ze brainstormen over kinderverhalen, denken na over wat voor
soort verhaal het meest aansluit bij de leefwereld van hun kind en oefenen op expressief voorlezen. Ten
slotte wordt het verhaal van elke deelnemer opgenomen op dvd en aan het kind bezorgd. De kinderen
bekijken die dvd wanneer en hoe vaak ze maar willen: voor het slapengaan, wanneer ze thuiskomen van
school of als ze troost zoeken. Zo is hun afwezige papa of mama toch een beetje bij hen.
‘Voorleesverhalen’ vond in 2018 plaats in de gevangenissen van Ieper, Wortel, Hasselt, Antwerpen (2
keer), Turnhout en Mechelen.
In 2018 breidden we onze ploeg van vrijwilligers uit met twee nieuwe krachten. Een stap in de goede
richting, maar het blijft moeilijk om gevangenissen die wat verder van het centrum van het land liggen te
bedienen.
In de gevangenis van Hasselt mocht dit project doorgaan met een gemengde groep van mannelijke en
vrouwelijke gedetineerden. Geen evidentie en een uitzondering voor deze gevangenis. Het project was erg
succesvol.

Itinera Nova
Het Stadsarchief Leuven startte in 2009 met het project Itinera Nova. Doel is om de meest omvangrijke
bron uit het ancien régime die in het stadsarchief van de stad Leuven wordt bewaard, te digitaliseren en
gaandeweg ook voor onlineraadpleging te ontsluiten.
Vrijwilligers van het stadsarchief kwamen in Leuven Centraal een groep gedetineerden leren transcriberen.
Zo kunnen die vanuit de gevangenis deelnemen aan dit mooie project.

M-idzomer breekt uit
Op 4 augustus 2018 vond het M-idzomerfestival opnieuw plaats in de Leuvense Hulpgevangenis in
samenwerking met Het Depot en M-Museum. Optredens van DJ Masai, EME en Dutch Norris zorgden
voor de muzikale omkadering. Ook een band van gedetineerden stond op het podium. In aanloop naar
het festival konden geïnteresseerde gedetineerden verschillende workshops volgen: capoeira, hiphop en
animatiefilm. De resultaten van de workshops hiphop en capoeira kregen een plek op het podium. De
animatiefilmpjes waren tijdens het M-idzomerfestival te zien in M-Museum.
Er werd dit jaar een filmpje gemaakt met getuigenissen van een gedetineerde, een workshopbegeleider, een
PBA, onze cultuurfunctionaris, de directeur van Het Depot en M-Museum om uit te leggen wat het belang
van dit festival is voor ons, de gedetineerden en de partners. Ook dit filmpje was tijdens M-idzomer te
zien in het M-Museum.

Week van de Amateurkunsten
In 2018 namen de gevangenissen van Hoogstraten en Wortel deel aan de Week van de Amateurkunsten.
Onder de vlag ‘Kunst (B)uiten’ stelden kunstenaars uit de hele fusie Hoogstraten hun werk tentoon op
een expo in het oude rusthuis van de stad. De tekeningen, teksten en sculpturen van de gedetineerde
kunstenaars vulden een hele kamer en genoten heel wat belangstelling.

Forumtheater radicalisering
Forumtheater is een participatief theater. Elke forumtheatervoorstelling vertrekt van een aantal korte
scenes, gebaseerd op de eigen ervaringen van de acteurs en zó ontwikkeld dat ze op een juiste, herkenbare
manier de thematiek belichten. Op die manier vormen ze een startpunt voor een interessante dialoog met
het publiek. Forumtheater is in die zin een verfrissende en laagdrempelige methodiek om complexe en
gevoelige thema's bespreekbaar te maken. Vzw De Vaartkapoen ontwikkelde in samenwerking met
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enkele Molenbeekse mama’s een Forumtheater rond radicalisering, waarmee ze in 2017 te gast waren in de
gevangenissen van Leuven Centraal, Sint-Gillis, … In samenspraak met de Vaartkapoen en de dames van
het Forumtheater werd besloten om dit project even on hold te zetten.

BinnensteBuiten
In de gevangenis van Dendermonde vond in het voorjaar (februari-maart en april) het schrijf- en
fotoproject ‘BinnensteBuiten’ plaats, in samenwerking met de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord
en Dans (SAMWD) en met steun van de stad. Onder begeleiding van Herman Verberckmoes schreven
gedetineerden in een workshopreeks gedichten, die ze expressief naar voor brachten, afdrukten op Tshirts en waar ze beelden bij maakten samen met een fotograaf. De resultaten werden gepresenteerd in de
kunstroute Grembergen, o.a. op de Scheldedijk in een indrukwekkende installatie. Nadien is een gedeelte
van de werken tentoongesteld in de gevangenisbibliotheek.

Radio Cachot
Muzikant Fred Klee bracht ongeveer vijf jaar van zijn leven door in de Vlaamse gevangenissen. Zijn
persoonlijke ervaringen zijn het uitgangspunt van Radio Cachot, “muziektheater met een rauw randje”. In
Radio Cachot neemt Fred zijn publiek mee naar de besloten wereld van de gevangenis. Fred speelt
zichzelf, de muziek wordt live gespeeld door zijn collega-muzikanten. Het is een verhaal over leren
relativeren, leren overleven en een nieuwe toekomst opbouwen binnen de vier muren van een gevangenis.
In het najaar van 2017 trok Radio Cachot op tournee door Vlaanderen, langsheen culturele centra,
maar ook gevangenissen. In 2018 speelde Radio Cachot nog in de gevangenis van Hoogstraten, voor een
publiek van gedetineerden en vrije burgers.
Radio Cachot werd mee ondersteund door De Rode Antraciet vzw. Via deze theatervoorstelling slaagden
we er in het thema detentie op een meer persoonlijke manier te belichten. In de gevangenissen konden de
gedetineerden zich een stuk spiegelen aan het verhaal van Fred. Via de voorstellingen in de culturele
centra werd het extern publiek uitgenodigd om stil te staan rond het thema.

Borderline Books
Sinds september 2015 werken we samen met het Secundair Kunstinstituut en SMAK Gent aan het project
'Borderline Books'. Elke maand trekt een groep studenten naar de Gentse gevangenis om daar met
gedetineerden te tekenen in een serie kunstboeken. Na de workshops kunnen de gedetineerden in hun cel
verder tekenen. De studenten van het Secundair Kunstinstituut reageren op hun beurt op de tekeningen
van de gedetineerden. Zo ontstaat een levendige, beeldende dialoog van hele diverse tekeningen. In het
najaar van 2018 werd het project afgerond en zijn de voorbereidingen gestart van de expositie en
bijhorende publicatie. De boeken worden tentoongesteld in het SMAK in mei 2019 en een selectie van
tekeningen wordt opgenomen in een publicatie.

Buiten Beeld Filmfestival
Buiten Beeld is een filmfestival in samenwerking met MOOOV. Elk jaar vertonen we in een aantal
gevangenissen een selectie van 5 alternatieve films aan een jury van gedetineerden. In 2018 vond dit plaats
in Wortel, Hoogstraten, Merksplas, Turnhout, Hasselt, Ruiselede en Gent. Elke film wordt samen
bekeken, nadien individueel beoordeeld en dan volgt er een nabespreking in groep. Op het einde van het
festival, als alle 5 films aan bod zijn gekomen wordt er beslist welke de beste film was. Deze film wordt
vertoond voor het gevangenispersoneel en andere geïnteresseerden in de UGC-bioscoop in Turnhout.
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Behind the Scenes
Elk jaar loopt in Turnhout het MOOOV filmfestival. Naar jaarlijkse gewoonte strijkt dit filmfestival ook
neer in de gevangenis van Merksplas. Een gedetineerdenjury bekijkt samen de films en beoordeelt ze. Ze
reiken daarna aan de winnende film hun eigen ‘Behind the Scenes’ Award uit.

Animation Break
Animation Break is een project dat we in 2017 opstartten in samenwerking met Oudwijzer vzw. Tijdens
dit project gaan gedetineerden gedurende 5 dagen aan de slag om animatiefilmpjes te maken. Van keuze
van onderwerp en methodiek over opnames en muziekkeuze tot uitwerking. In 2018 vond het project
plaats in de gevangenissen van Gent, Leuven Hulp, Beveren en Hoogstraten. Het stond ook gepland in
Ieper, maar kon daar niet doorgaan.

Kaffee Detinee
In 2018 waren we toe aan de 12e editie van Kaffee Detinee. Een groep van 30 burgers bezocht het
justitiepaleis en de twee Leuvense gevangenissen. In de gevangenis gingen ze telkens in gesprek met
gedetineerden en personeelsleden. De reeks werd afgesloten met getuigenissen van een slachtoffer en een
familielid van een gedetineerde. Het traject blijft elk jaar grotendeels hetzelfde, deelnemers blijven razend
enthousiast over het hele concept. Nieuw dit jaar was dat we bij de rondleiding in het justitiepaleis een
advocaat als gids hadden. Ook een medewerker van slachtofferonthaal van het parket en een
onderzoeksrechter kwamen vertellen over hun job. Voor het eerst mochten we ook de cellen in het
justitiepaleis zien. De medewerking van deze nieuwe partners was een grote meerwaarde voor de
rondleiding in het justitiepaleis. In 2019 plannen we dan ook een volgende editie.

PLAY Festival
PLAY Festival is een vaste waarde in het cultuuraanbod in de Hasseltse gevangenis. In 2018 werd het
festival gepland op 3 dagen: Dag 1: een optreden van een coverband voor de drugsvrije afdeling en hun
bezoek. Dag 2: verschillende optredens voor de mannenafdeling en een optreden voor de
vrouwenafdeling. Dag 3: optredens voor de mannen. Jammer genoeg moesten we het festival in 2018
annuleren omwille van vakbondsacties na een incident.

Samen lezen
Mensen hebben honger naar zin en betekenis. Verhalen kunnen dit bieden. Door samen te lezen komen
gedetineerden op verhaal. Samen lezen creëert bovendien een wij-gevoel, zelfs in groepen met
verschillende etnisch-culturele achtergronden. Samenleesgroepen komen overwaaien uit het Verenigd
Koninkrijk waar Jane Davies een ‘Reading revolution’ op gang bracht. Haar organisatie ‘The
Reading Organisation’ verzorgde in januari 2013 in Antwerpen een opleiding voor begeleiders van
dergelijke leesclubs. Ook De Rode Antraciet vzw was hierbij. Enkele vrijwilligers van De Rode
Antraciet vzw begeleiden nu op regelmatige basis leesgroepen in gevangenissen. De begeleider gaat samen
met een groep gedetineerden aan de slag met een kortverhaal, een tekst, een gedicht. Zo werd er in 2018
samen gelezen in Ieper, Oudenaarde, Dendermonde, Hasselt, Hoogstraten, Wortel, Merksplas, Turnhout,
Antwerpen en Sint-Gillis.

Parlé Détiné
In samenwerking met Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen en de bibliotheek
Aalter organiseren we in de gevangenis van Ruiselede 2 maal per jaar Parlé Détiné. Een centrale
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gastspreker komt voor een publiek van gedetineerden en externe burgers zijn/haar verhaal vertellen.
Nadien gaat het publiek hierover met elkaar in gesprek. Vooraf krijgen de vrije burgers ook uitleg over de
gevangenis van Ruiselede door enkele gedetineerden. In 2018 waren Bleri Lleshi en Saskia Van
Nieuwenhove te gast.

Allez, Chantez!
Allez, Chantez! is een laagdrempelig concept om mensen samen te laten zingen. Allez, Chantez! start in
februari 2019 in Leuven. Hieraan gekoppeld starten we een Allez, Chantez! in de Leuvense
Hulpgevangenis. Gedetineerden en vrije burgers zingen samen vanuit het idee dat samen zingen
bevrijdend en verbindend werkt.

De kracht van kwetsbaarheid
In samenwerking met Vormingplus Limburg startten we in het najaar van 2018 het beeldendekunstproject ‘De kracht van kwetsbaarheid’ op met drie verschillende groepen gedetineerden in Hasselt
(mannenafdeling, vrouwenafdeling en de drugsvrije afdeling). Gebaseerd op tien bekende kunstwerken
gaan zowel de deelnemersgroepen binnen de gevangenis als twee groepen buiten de muren een nieuw
kunstwerk ontwerpen. Het project loopt door in 2019.
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Bijlage 2 - Lijst gebruikte afkortingen


AO: Activiteitenondersteuner



BOV: Bewegen op Verwijzing



BZN: Bond Zonder Naam



CAW: Centrum Algemeen Welzijnswerk



DSO: Directe Sociale Omgeving



DVA: Drugsvrije afdeling



IBVM: Individueel bijzonder veiligheidsregime



KMSKA: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen



PAC: Prisoners’ Active Citizenship



PBA: Penitentiair Bewakingsassistent



VR: Virtual Reality



VTE: Voltijds equivalent



WEVO: Werkgroep Vorming en Ondersteuning van de Gemengde Commissie
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