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beste lezer,

Het zal niemand verwonderen dat de 
titel van dit voorwoord ‘Wat een jaar!’ 
luidt. Het uitroepteken staat voor een 
zucht, maar evengoed voor verwondering 
en ambitie.  

2020 was in vele opzichten een belangrijk 
jaar voor onze organisatie.  Er was de pan-
demie die ‘buiten de muren’ toesloeg en bin-
nen de kortste keren ook het leven ‘binnen 
de muren’ veranderde.  De kernactiviteiten 
van De Rode Antraciet - sport en cultuur 
- werden onmiddellijk meegesleurd in de 
algemene lockdown.  De muren bleken  
geen barrière te zijn voor wat zich in de 
samenleving afspeelde. Was dat ook maar zo 
in tijden zonder COVID…

De pandemie is dus willens nillens de rode 
draad in dit jaarverslag. Hoewel de mede-
werkers van De Rode Antraciet en onze part-
ners uit de sport- en cultuursector gewend 
zijn om in uitzonderlijke omstandigheden 
te werken en steeds weer hun creatieve 
vermogens aan te spreken, deed COVID hen 
opnieuw grenzen verleggen. 

De krachtlijnen van onze werking presen-
teren we dit keer gevat in zeven thema’s: 

corona, participatie, responsabilisering, het 
nieuwe Europese project SPPF, vrijwilligers- 
werk, samenwerking met partners en samen- 
werking met steden & gemeenten.  Voor elk 
thema laten we enkele sleutelfiguren aan 
het woord. Zo nemen we je als lezer even 
mee in het verhaal van de praktijken die we 
in 2020 ontwikkelden. Stuk voor stuk verha-
len met een impact. Daarnaast voorzien we 
een cijferrapport per gevangenis voor wie 
meer detail wil. 

Heel wat activiteiten verliepen dit jaar op 
afstand, digitaal, Teams- of Zoomsgewijs. 
Zowel de kernactiviteiten, alle vergaderin-
gen, internationale uitwisseling, tot en met 
het afscheid van medewerkers die de orga-
nisatie verlieten, dienden anders te verlopen 
dan we gewend waren. Directie, medewer-
kers, bestuurders en partners van De Rode 
Antraciet gaven het beste van zichzelf om 
cultuur en sport op een of andere manier 
bij gedetineerden te brengen, om de orga-
nisatie mee te hertekenen, om betrokken 
te blijven. Ik ben hen allen dankbaar voor 
het geleverde werk, de creatieve ideeën, de 
openheid om het vanzelfsprekende kritisch 
te bevragen en de wil om nieuwe paden te 
bewandelen. We beseffen niettemin met z’n 
allen dat de pandemiemaatregelen onder- 
tussen zwaar wegen en iedereen snakt naar 
een samenleving die zich opnieuw kan ope-
nen.

Voor De Rode Antraciet was 2020 zelfs 
zonder corona een scharnierjaar. De vermin-
derde subsidiëring verplichtte de raad van 
bestuur niet alleen naar de effecten hiervan 
op jaarbasis te kijken, maar ook een gezond-

heidsprognose voor de organisatie op mid-
dellange termijn te maken.  Uit deze voor-
uitblik bleek dat een ingreep in de structuur 
en werkwijze van de organisatie noodzake-
lijk was.  Daarom werd door de directie en 
de raad van bestuur een transitietraject op 
gang gebracht. Die transitie betrof niet onze 
missie en visie op het werk van De Rode  
Antraciet maar in de eerste plaats de interne 
organisatie. De blauwdruk van deze hervor-
ming was eind 2020 klaar en wordt verfijnd 
in 2021 om bij de start van een nieuw meer-
jarenbeleidsplan operationeel te zijn. Met 
deze operatie mikken we op uiteenlopende 
doelen: een krachtig organisatiemodel met 
collectieve verantwoordelijkheden en flexi-
biliteit van het team, het aanbod van de 
organisatie innovatief, kwalitatief en kwan-
titatief verder optimaliseren, een positieve 
hedendaagse werkcontext met ruimte voor 
persoonlijke groei en welbevinden. 

We hopen dat op basis van deze rapportage 
onze subsidiërende overheid haar geloof 
in de meerwaarde van De Rode Antraciet 
in het aanbod van hulp- en dienstverlening 
voor gedetineerden bevestigt en versterkt. 
Zowel de financiële als de morele steun zijn 
en blijven voor onze organisatie van levens-
belang. Ons engagement in het Vlaamse 
Strategische Plan zowel als in ons eigen 
beleidsplan voor 2022-2026 is alvast een 
uitdrukking van ambitie voor de toekomst.

Gunter Gehre 
voorzitter

De Rode 
Antraciet 
in 2020: 
wat een jaar!
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missie
Elke mens maakt deel uit van de samenleving. 

In een gevangenis is dat niet vanzelfsprekend.

De Rode Antraciet vzw werkt aan een maximale interactie 

tussen gevangenen en buitenwereld.

 

Vanuit die drijfveer brengt De Rode Antraciet vzw

een groepsaanbod van sport en cultuur

in de gevangenissen van Vlaanderen en Brussel.

Gevangenen krijgen hierdoor als mens de ruimte

voor engagement, zelfontplooiing en sociale verbinding.

 

De Rode Antraciet vzw realiseert dit aanbod voor en met gevangenen.  

 

Met een netwerk van partners brengt De Rode Antraciet vzw

zuurstof van buiten de gevangenis naar binnen. 

En realisaties en verhalen uit de gevangenis 

naar buiten.
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Meer weten 
over ons straf verhaal? 

Bekijk ons filmpje: 
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Corona versus sport en cultuur 
in de gevangenis: een ongelijke 
strijd maar niet verloren…

Wanneer kwam het besef dat 
corona ook grote gevolgen zou 
hebben voor de werking van  
De Rode Antraciet en ons aanbod 
binnen de gevangenis?

Sabine: In het begin dacht ik nog dat het 
allemaal snel zou overwaaien. Stilaan drong 
het door dat het iets van lange duur ging 
zijn. Ik vond het heel moeilijk om me daar-
bij neer te leggen want ik zat volop in de 
gesprekkenreeks van Café Prison en in de 
voorbereiding van het project Ros Beiaard 
in de gevangenis van Dendermonde. En in 
Leuven lagen de draaiboeken voor de World 
Choir Games klaar. Partners waren gemobi- 
liseerd, planningen opgesteld en plots 
moesten we door alles een streep trekken. 
Je houdt nog vast aan kleine dingen maar 
dan besef je dat het pas voor volgend jaar 
zal zijn, intussen zelfs al voor 2022.  

Koen: Bij mij kwam het besef door de  
berichten in de media en meer concreet 
toen Buurtsport Turnhout op een afgespro-
ken moment niet naar de gevangenis kon  
komen door maatregelen van het stads-
bestuur. Toen besefte ik dat er ergens een 
probleem was. Door de almaar stijgende 
coronacijfers en een aantal besmettingen in 
de gevangenis van Turnhout werd het nog 
duidelijker.

steeds - groot op ons aanbod binnen de 
gevangenis en op de interne werking. De 
veerkracht bij onze collega’s en partners 
was echter minstens even groot. Ondanks 
moeilijke omstandigheden slaagden we 
erin om de gedetineerden - via allerlei 
alternatieven - toch sport en cultuur aan 
te bieden. 
Sabine De Bock (cultuurfunctionaris  
Leuven Centraal en Dendermonde) en 
Koen Korteweg (sportfunctionaris Wortel, 
Merksplas en Turnhout) vertellen hoe zij 
het jaar 2020 hebben beleefd en hoe we 
als organisatie toch iets betekenden voor 
de gedetineerden.

Wat was de impact op het 
groepsaanbod sport en cultuur 
binnen de gevangenis? 

Sabine: Gigantisch! Als ik mijn planning van 
2020 nu bekijk, zie ik vooral veel rode zaken 
staan, allemaal activiteiten die niet zijn 
kunnen doorgaan. In het begin duidde ik 
sommige activiteiten nog aan in het oranje 
- ‘kan misschien nog doorgaan later op het 
jaar’ - maar uiteindelijk werden de meeste 
zaken definitief afgelast.  
Sommige activiteiten mochten tijdelijk 
wel in kleinere groepen binnen bepaalde 
compartimenten maar dat was organisato-
risch niet altijd makkelijk. Het was vaak een 
enorm puzzelwerk om alles ingepland te 
krijgen. 

Tijdens de zomermaanden was het opnieuw 
mogelijk om activiteiten te organiseren 
in de buitenlucht en in september was er 
een voorzichtige heropstart van het gehele 
groepsaanbod. Er waren heel wat bescher-
mingsmaatregelen en eigenlijk liep het 
aanbod wel vlot en op een veilige manier. 
Helaas verslechterden de cijfers opnieuw 
in de gehele samenleving met opnieuw 
een opschorting van alle georganiseerde 
groepsactiviteiten. Tot op heden is geen  
enkele fysieke groepsactiviteit, zelfs in 
kleine groep van maximum vier personen, 
toegelaten.

01: corona
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2020 kondigde zich aan als een jaar met 
een sterk en kwalitatief aanbod van sport 
en cultuur binnen de gevangenissen.  
Enkele unieke projecten stonden op de 
planning: het koor van de gevangenis van 
Leuven Centraal zou onder begeleiding 
van operahuis De Munt deelnemen aan 
de World Choir Games, die in 2020 te gast 
waren in Vlaanderen. In Dendermonde 
keken gedetineerden dan weer uit naar 
de ommegang van het Ros Beiaard en de 
verschillende activiteiten rond dit event 
waar zij een bijdrage aan zouden leveren.
Corona besliste er anders over. De im-
pact van de pandemie was - en is nog 
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Koen: Voor sport hing het af van de 
mogelijkheden in de gevangenis zelf. 
In de ene gevangenis heb je bijvoor-
beeld een goed functionerend video-
kanaal om workouts te delen, in een 
andere gevangenis beschik je niet over 
die mogelijkheid. In mijn gevangenis-
sen in de Noorderkempen zijn er op 
dat vlak weinig mogelijkheden wegens 
een verouderde infrastructuur. Maar 
door het beschikbaar stellen van ons 
boek ‘Fitness tussen muren’, de dvd 
Fit@cell, Darebee-workouts op papier, 
yogaoefeningen en ontspanningsoefe-
ningen op cel probeer je mensen toch 
in beweging te zetten. We werden heel 
erg uitgedaagd in onze creativiteit.

 
Was er in de gevangenis ook 
meer digitaal aanbod zoals 
wij dat in de ‘buitenwereld’ 
kenden?
Koen: Het ontbreken van digitale 
mogelijkheden binnen de gevangenis-
muren is zeker een gemis. Een digitaal 
aanbod kan ons groepsaanbod niet 
vervangen maar wel een mooi alterna- 
tief of een aanvulling bieden op het 
reguliere aanbod. Door middel van een  
digitaal kanaal met inhoud die in een 
loop afspeelt of in het beste geval een 
interactief platform waar een 

Welk alternatief aanbod 
ontwikkelden jullie in die 
periode?  

Sabine: Dat was vooral een aanbod 
op cel. In verschillende gevangenissen 
bezorgden we pakketten met allerlei 
materiaal: tekengerief, ontspannings-
bundels met woord- of cijferspelen, 
materiaal om zelf wenskaarten te 
maken, poëzie... Daardoor heb ik trou-
wens ontdekt dat veel gedetineerden 
heel creatief bezig zijn op cel. Ook de 
gevangenisbibliotheken proberen in 
de mate van het mogelijke boeken 
en ander materiaal te leveren op cel 
want gedetineerden mochten niet zelf 
meer naar de bib. In sommige gevan-
genissen werden extra films en video-
boodschappen gedraaid op interne 
tv-kanalen.  

Samen met de lokale actoren binnen 
de gevangenis werkten we ook een 
gevangenisoverstijgend alternatief 
aanbod uit. Zo organiseerden we een 
tekenwedstrijd rond het thema ‘Han-
den’. Ook het ‘Vertel eens’-project in de 
gevangenis van Hasselt, waarbij gede-
tineerde ouders een creatieve corres-
pondentie met hun kinderen voeren, 
werd nadien overgenomen door ver-
schillende andere gevangenissen.

Hoe beleefden de gedetineerden 
deze crisis in de gevangenis?
Sabine: De impact was enorm voor hen: 
quasi geen activiteiten, geen tot heel be-
perkt bezoek, … De ene gedetineerde gaat 
daar beter mee om dan de andere. Voor ons 
was het al zwaar, zij zaten als het ware in 
een dubbele lockdown. Voor gedetineerden 
die op einde van hun reclassering zitten, 
was het extra lastig: verloven werden 
uitgesteld, uitgangspersmissies gingen niet 
door…Toch wel een zware domper. Maar 
over het algemeen gingen de gedetineer-
den er heel goed mee om. Er was begrip 
voor de maatregelen en ze stelden zich 
heel solidair op met de gehele bevolking. 
Ik heb veel respect voor hoe zij met deze 
situatie omgaan.

Koen: In het najaar interviewde ik enkele 
gedetineerden voor ons nieuw meerjaren-
beleidsplan. Daarin gaven ze toch aan dat 
ze het groepsaanbod hard missen. In kleine 
groep nog iets samen kunnen doen, dat is 
wat ze vragen. Ook het mentale aspect is 
belangrijk: een keer uit je cel komen, wat 
kunnen bewegen, aan je conditie kunnen 
werken. Een gezonde geest in een gezond 
lichaam, nietwaar? Je kan hen wel iets  
aanbieden op cel maar niet iedereen is in 
staat om daar zelf mee aan de slag te gaan, 
sommigen hebben daarin ondersteuning 
nodig en moeten wat gemotiveerd  
worden. 

We werden heel erg 
uitgedaagd in onze 
creativiteit.

Sabine en Koen
vertellen

In het najaar  
interviewde  
ik enkele  
gedetineerden 
voor ons nieuw 
meerjarenbeleids-
plan, daarin gaven 
ze toch aan dat ze 
het groepsaanbod 
hard missen. 

01: corona
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Hoe verliep de samenwerking 
met de lokale gevangenis en de 
andere Vlaamse actoren van de 
hulp- en dienstverlening tijdens 
deze periode?
Sabine: Tijdens de eerste golf in het voor-
jaar maakte onze organisatie, samen met de 
Vlaamse partners, de keuze om de gevange-
nis niet meer binnen te gaan om ervoor te 
zorgen dat besmettingen van buitenaf geen 
kans zouden krijgen. 

In sommige gevangenissen werd dit niet 
positief onthaald omdat er juist op dat  
moment diensten nodig waren om de  
gedetineerden te ondersteunen op  
verschillende domeinen. 

Dat zorgde bij mij en mijn collega’s wel voor 
een tweestrijd: het risico op besmettingen 
willen beperken en anderzijds beseffen dat 
de nood bij gedetineerden op dat moment 
zeer hoog was. Justitiepersoneel en gede-
tineerden hebben in die periode zelf veel 
opgevangen. Dankzij hen konden we van 
buitenaf nog zaken aanleveren en laten 
verdelen onder de gedetineerden. 

Tijdens de tweede golf bleven we altijd 
aanwezig binnen de gevangenis, vaak met 
een permanentiesysteem met de andere 
diensten. Zo konden we toch een beperkt 
individueel aanbod garanderen. Het is een 
absolute meerwaarde dat personeel en  
gedetineerden zien dat ze er niet alleen 
voor staan. Ook al is ons groepsaanbod niet 
mogelijk,  je kan toch op individuele basis 
iets betekenen voor gedetineerden: de  
vinger aan de pols houden en ingaan op 
noden en vragen die er zijn. Binnen de 
lokale coördinatieteams werd er ook goed 
samengewerkt om gezamenlijk initiatieven 
te nemen en als één ploeg door deze  
periode te gaan.

Justitiepersoneel  
en gedetineerden 
hebben in die  
periode zelf veel  
opgevangen.  
Dankzij hen konden 
we van buitenaf nog 
zaken aanleveren  
en laten verdelen 
onder de  
gedetineerden. 

gedetineerde naargelang zijn noden en 
wensen zelf inhoud kiest, kunnen we gedeti-
neerden op cel in beweging brengen. Op die 
manier bereiken we ook doelgroepen die nu 
de weg niet vinden naar ons groepsaanbod.
Daarnaast is digitalisering belangrijk omdat 
gedetineerden opnieuw in een samenleving 
terechtkomen waar digitale toepassingen 
alomtegenwoordig zijn. Oudere gedetineer- 
den geven soms aan dat ze graag meer  
vorming krijgen rond digitale vaardigheden 
in functie van hun re-integratie.

Sabine: Het is zeer belangrijk om - samen 
met Justitie - te bekijken hoe er meer kan 
geïnvesteerd worden in de digitale moge-
lijkheden van gedetineerden. Deze crisis 
heeft het belang ervan nog eens extra aan-
getoond. Hoe meer digitale aansluiting de 
gedetineerden krijgen met de samenleving, 
hoe beter voor de re-integratie binnen de 
samenleving. 

Hoe meer digitale 
aansluiting de  
gedetineerden krijgen 
met de samenleving,  
hoe beter voor de  
re-integratie binnen  
de samenleving. 

01: corona
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Koen: Een mooi voorbeeld daarvan is de 
organisatie van een bootcamp. De directies  
van de gevangenissen stonden echt wel 
open voor onze ideeën en alternatieve  
plannen, ze hebben er mee voor gezorgd  
dat zaken opnieuw mogelijk waren.

Never waste a good crisis… Zijn  
er lessen die we zeker moeten 
meenemen naar de toekomst? 
 
Koen: Telkens goed nadenken over hoe we 
inspelen op de problemen die er zijn om-
wille van corona. Alles dichtgooien en geen 
groepsaanbod meer toelaten, was misschien 
niet de juiste keuze. Ik ben bang dat er door 
die beslissing na de crisis - net zoals in de 
samenleving - veel problemen naar boven 
zullen komen. We moeten in de toekomst 
ook meer oog hebben voor een combi tus-
sen groepsaanbod en individueel aanbod.  
Niet iedereen kan of wil deelnemen aan een 
groepsaanbod, bijvoorbeeld door een tucht-
maatregel of gezondheidsklachten. Ook zij 
hebben recht op sport en bewegen, ook al is 
dat in een andere vorm of op cel.

Sabine: De samenwerking binnen de ge-
vangenis tussen de verschillende diensten 
heeft tijdens deze periode toch een boost 
gekregen. We mogen dit niet lossen.  
Vroeger vertrokken we misschien iets te 
vaak vanuit ons eigen aanbod terwijl linken 
leggen tussen verschillende domeinen net 
een enorme meerwaarde heeft. Het belang 
van het betrekken van gedetineerden bij de 
organisatie van (individueel) aanbod is door 
deze crisis nog duidelijker geworden.

Hoe kijk je naar de hopelijke 
snelle heropstart van het  
aanbod?
Sabine: Met de huidige maatregelen is het 
zeker haalbaar om op een veilige manier 
terug een aanbod te doen. Het aantal perso-
nen wordt beperkt in functie van de grootte  
van de ruimte, lesgever en deelnemers 
dragen een mondmasker, ontsmettingsgel 
is aanwezig in de lokalen, alles wordt zeer 
regelmatig en grondig ontsmet. Het is goed 
verlopen na de eerste lockdown dus ik zie 
niet in waarom het nu niet zou lukken. 

Koen: Als we er straks opnieuw aan kunnen 
beginnen ga ik er alvast opnieuw 100% 
voor!

De directies van  
de gevangenissen  
stonden echt wel 
open voor onze 
ideeën en alterna- 
tieve plannen, ze 
hebben er mee voor 
gezorgd dat zaken 
opnieuw mogelijk 
waren.

01: corona
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Sportlesgever Kélig Pinson 
over het alternatieve aanbod 
tijdens corona

Kélig Pinson is sinds april 2017 sportles-
gever in de gevangenissen van Brussel 
en Dendermonde. Als professioneel ge-
vechtssporter dwong ze meteen respect 
af bij de gedetineerden. Zelf zegt ze haar 
eigen weg te hebben gevonden door hen 
op haar manier te helpen: ‘Ik doe het met 
heel mijn hart, vanuit het geloof dat ik 
hen iets waardevols kan bijbrengen.’ We 
spreken met haar over het uitzonderlijke 
jaar 2020 en hoe zij de coronacrisis als 
sportbegeleider beleefde.

Weet je nog met welke vooruit-
zichten je aan 2020 begonnen 
was in de gevangenis?   
Kélig: Zowel in de gevangenis van Brussel 
als van Dendermonde stonden crossfit- en 
fitnesslessen op de planning. Die lessen 
geven gedetineerden de kans om te ont-
spannen in een gezonde omgeving met 
passende begeleiding. 

Hoe kijk je terug op de begin- 
periode van de coronacrisis en  
de impact daarvan op de  
activiteiten? 
Kélig: Gedurende de hele periode van de eerste 
lockdown moesten we noodgedwongen alle 
activiteiten in de gevangenissen stopzetten. 
Het was een buitengewoon moeilijke periode. 
Voor gedetineerden omdat ze hun energie niet 
langer konden richten op een sportieve bezig-
heid. En voor ons, omdat we verplicht waren 
om een stap terug te zetten en via een nieuwe 
insteek de activiteiten te organiseren.

Hoe zag dat alternatief  
aanbod er concreet uit?
Kélig: Er werden verschillende activiteiten  
ontwikkeld tijdens de lockdown. In de  
zomer zijn we met kleine groepen dagelijks 
naar buiten gegaan om op de wandeling te 
sporten. Tijdens de beide lockdowns hebben  
we trainingsschema’s uitgewerkt en verdeeld  
onder de gedetineerden. Het werd snel 
duidelijk dat er meer tekst en uitleg bij 
moest. Om die reden zijn we gestart met 
een-op-eengesprekken met de mannen.  
Zowel om de oefeningen te verduidelijken 
als om hen te blijven motiveren om dage-
lijks te sporten of bewegen. We spreken dan 
niet enkel over kracht- of conditie-oefenin-
gen, ik geef ook tips over gezonde voeding, 
hoe ze zich kunnen ontspannen, enkele 
yoga- en stretchoefeningen…  
Na een eerste gesprek kunnen ze steeds  
terugkomen voor een follow-up, meestal 
doen we dit na een 14-tal dagen. Op dat 
moment wordt er gekeken of er aanpassin-
gen moeten komen aan het schema.

Om die reden zijn  
we gestart met 
een-op-eengesprekken 
met de mannen.  
Zowel om de oefeningen 
te verduidelijken als om 
hen te blijven motiveren  
om dagelijks te sporten 
of bewegen.

01: corona
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Heeft corona ook bepaalde zaken 
mogelijk gemaakt die in normale  
omstandigheden niet gelukt  
zouden zijn? 
Kélig: We hebben tijdens de zomer van 2020 
bijzonder veel sportmomenten kunnen orga-
niseren op de wandeling, terwijl dat vroeger 
amper mogelijk was. Normaal gezien ligt alles 
toch vier tot zes weken stil tijdens de vakantie- 
maanden. In 2020 hebben we uitzonderlijk 
heel de zomer kunnen doorwerken.

Wat heeft de coronacrisis je  
bijgebracht als lesgever?  
Wat neem je mee voor de  
toekomst?  
Kélig: Door de crisis begreep ik dat ik niet al-
leen coach ben, maar mensen ook van achter 
een bureau kan motiveren en inspireren. Dat 
ik leuke sportprogramma’s kan voorbereiden 
en uitwerken. Ik vertrek vanuit een heleboel 
basisprincipes, maar daarna probeer ik zoveel 
mogelijk in te spelen op de verschillende 
vragen. Dat is helemaal nieuw voor mij want 
ik gaf enkel groepslessen.  

Nu is het werken met individuen en niet in 
een sportzaaltje, het is toch net iets anders. 
Even terugkoppelen na een korte periode 
betekende telkens wel een hart onder de 
riem, de gedetineerden vertellen dan vol 
trots wat ze bereikt hebben. 

Wat is jouw persoonlijke  
balans van 2020? 
Kélig: 2020 was erg ingewikkeld om door te 
worstelen. Ik heb een hele lange tijd geen 
enkele les kunnen geven, maar ik ben posi-
tief ingesteld en kijk vooruit. In samenspraak 
met Jelle, sportfunctionaris van De Rode 
Antraciet, vinden we oplossingen en nieuwe 
invalshoeken waarmee we onze passie voor 
sport blijven delen met de gedetineerden. 
De switch van groep naar individueel heeft 
ervoor gezorgd dat ik me nog meer in nieuwe  
materie heb ingewerkt en nieuwe kennis 
heb opgedaan. 2020 heeft veel deuren 
gesloten, maar heeft er zeker ook een paar 
voor ons geopend.

Wat hoop je voor 2021?  
Kélig: Voor 2021 hoop ik dat we onze acti-
viteiten kunnen hervatten zonder onszelf 
of anderen in gevaar te brengen. Dat ik de 
gevangenissen kan binnenkomen voor het 
sportaanbod, maar dat we ook nog steeds de 
ruimte vinden om een individueel aanbod uit 
te werken. Het ene hoeft het andere niet uit 
te sluiten. Ik zou graag zien dat we de nieuwe 
aanpassingen kunnen doorvoeren terwijl we 
de activiteiten weer op gang krijgen, zodat 
iedereen zijn plaats en ritme kan vinden in 
een omgeving zoals de gevangenis.

Kélig 
vertelt

Werd het aanbod gaandeweg 
nog bijgestuurd onder invloed 
van wijzigende maatregelen, 
praktische moeilijkheden,  
feedback van deelnemers of 
nieuwe inzichten? 
Kélig: We hebben niet zo veel moeten bijstu-
ren, in Dendermonde is er al een zeer goede 
structuur aanwezig om gedetineerden vlot 
op te roepen voor een individueel gesprek. 
Wekelijks probeer ik met een nieuw arse-
naal aan oefenstof de mannen te motiveren 
om te bewegen en nieuwe uitdagingen te 
proberen. Het alternatieve aanbod is alvast 
verlengd tot februari 2021.

Ik heb het gevoel  
dat we het beste  
maken van een 
slechte situatie en  
de mannen zien het 
ook zo. Ze zien de  
inspanningen die we 
doen en staan open 
voor de tips die ik  
hen meegeef.

Hoe werd dat alternatieve  
aanbod ontvangen bij de  
deelnemers?  
Kélig: We konden slechts tegemoetkomen 
aan een klein deel van de sportvraag. Het 
aanbod van dagelijks georganiseerd sporten 
werd gereduceerd naar oefeningen op cel 
of op de wandelingen. We kunnen hen hier 
alleen maar inspireren en motiveren om 
vol te houden. Toch is het gesprek dat we 
doen steeds heel positief en enkele mannen 
maken echt goede vorderingen. Ze komen 
graag terug voor een tweede en derde 
gesprek. Ik heb het gevoel dat we het beste 
maken van een slechte situatie en de man-
nen zien het ook zo. Ze zien de inspanningen  
die we doen en staan open voor de tips die 
ik hen meegeef.

01: corona

2020 heeft veel 
deuren gesloten, 
maar heeft er zeker  
ook een paar voor 
ons geopend. 
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‘Sports in prison, a plan 
for the future’, een nieuw 
Europees partnerproject 

Samen met vijf andere Europese partner- 
organisaties verkregen we in 2020 Eras-
mus+ middelen voor het project ‘Sports in 
Prison, A Plan for the Future’ (SPPF). Het 
project richt zich op de ontwikkeling van 
goede sportprogramma’s met een nog  
betere verbinding tussen de wereld binnen  
en buiten de gevangenismuren. Het hele 
SPPF-project loopt over 3 jaar en is  
opgedeeld in verschillende fases. Na een 
uitvoerige literatuurstudie en het opzetten 
van een survey, moest in september 2020 
de tweede fase starten waarin de 5  
Europese partnerlanden learning areas 
zouden ontwikkelen, testen en implemen-
teren. Dat dit door de wereldwijde corona- 
crisis even anders liep, is wellicht geen 
verrassing. Maar hoe ga je als project-
partner om met de verlammende impact 
van zo’n crisis en hoe slaag je erin om het 
enthousiasme voor het project levend te 
houden? We vroegen het aan projectsuper- 
visor Bloeme van Roemburg en stafmede-
werker Gino Campenaerts . 
 
Gino, jij was verantwoordelijk 
voor het schrijven van de project- 
aanvraag en het zoeken naar 
partners. Hoe verliep dat proces?   
Gino: Het was van in het begin duidelijk 
dat we wilden werken rond sport met een 
sociale impact. Samen met onze directie en 
sportcoördinator bekeek ik welke thema’s 
het beste zouden aansluiten op het meer- 
jarenbeleidsplan. Uiteindelijk kwam SPPF er 
als ‘winnaar’ uit en begonnen we na te den-
ken over de concrete inhoudelijke doelstel-

lingen. Een volgende stap was op zoek gaan 
naar partners. Hun input is immers cruciaal 
voor het schrijven van het dossier. Die zoek-
tocht verliep heel vlot, ook omdat een aan-
tal partners van ons vorige Europese project 
(Prisoners’ Active Citizenship, kortweg PAC) 
terug mee aan boord ging. Na indiening van 
het dossier duurde het vrij lang voor we iets 
wisten. Normaal gezien zou dat juni 2019 
geweest zijn, maar pas in september kregen 
we bericht, dus dat was wel even spannend. 
Uiteindelijk hebben we heel goed gescoord, 
de hoogste score rond dat thema zelfs! 
 
Kon je - naast partners - ook be- 
paalde inhoud, ervaringen of good  
practices meenemen uit PAC? 
Gino: Het was sowieso van in het begin de 
bedoeling dat dit nieuwe project een verder-
zetting zou zijn van PAC, dat rond participatie 
van gedetineerden draaide. Net als bij PAC 
werken we aan de hand van learning area’s 
toe naar een toolkit, een soort draaiboek om 
gelijkaardige praktijken op te zetten.  Een 
tweede eindproduct dat we - net als bij PAC - 
afleveren zijn de beleidsaanbevelingen. Voor 
een deel heeft die werkwijze te maken met 
de specifieke voorwaarden die Europa stelt. 
Zij verwachten op het einde van een project 
een concreet eindproduct. Maar in de eerste 
plaats nemen we die elementen over vanuit 
pure noodzaak. Ze vullen echt een leemte in 
de huidige praktijk en het huidige beleid. Het 
grote voordeel van dit traject is dat we drie 
jaar hebben om het gehele project uit te rol-
len. Dat is belangrijk voor een verdere nazorg 
en disseminatie. PAC was maar twee jaar en 
werd op dat vlak te kort bevonden. 

02: SPPF
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Bloeme, jij kwam bij de eigen-
lijke opstart van het project als 
supervisor in beeld. Jouw start 
viel helaas wel net samen met 
het begin van de coronacrisis?
Bloeme: Dat klopt, ik ben op 17 februari 
2020 gestart, dus ik had nog net een paar 
weken om op een ‘normale’ manier te wer-
ken. Achteraf bekeken was het een enorme 
meevaller dat de start-upmeeting met de 
partners nog fysiek is kunnen doorgaan. Dat 
was in Antwerpen, net voor de eerste lock-
down. Voor mij persoonlijk was dat moment 
belangrijk om de nodige connectie te krij-
gen met de verschillende partners. Maar ook 
voor het verdere - volledig digitale - verloop 
was die ontmoeting een belangrijke basis. Ik 
vraag me soms af hoe het project verlopen 
zou zijn zonder die eerste fysieke meeting. 
 
En hoe verliep het dan na die 
eerste meeting, toen alles plots 
digitaal moest? 
Bloeme: Het puur technische aspect van 
de overschakeling naar digitaal is in mijn 
ogen vrij vlot gegaan. En na die opstartver-
gadering zijn we ook meteen gestart met 
de ‘survey’, wat heel wat vergaderingen en 
overlegmomenten vroeg, dus we leerden 
wel snel bij op dat vlak. Op dit moment 
zitten we in een moeilijkere fase: iedereen 
zit met verwachtingen, je maakt telkens 
planningen op die dan weer opschuiven, je 
bedenkt telkens een plan B. Die onzeker-
heid en onduidelijkheid, los van het feit dat 
partners hun project niet kunnen opstarten 

omdat ze de gevangenis niet binnen mogen, 
dat weegt wel. Ook omdat het er nu naar 
uitziet dat we zelfs niet in april kunnen op-
starten, maar pas - hopelijk! - in september. 
Dus dan lopen we eigenlijk al bijna een jaar 
achter op de planning. 
 
Zijn er naast die survey nog  
dingen die je hebt kunnen  
realiseren, ondanks de crisis?
Bloeme: Literatuuronderzoek en de survey 
vormden de eerste fase van het traject, door 
de VUB opgestart. Daarnaast, en dat had 

Ik vraag me soms  
af hoe het project  
verlopen zou zijn 
zonder die eerste 
fysieke meeting.

Als de link met  
buiten ontbreekt, 
dan gaat de impact 
van ons werk voor 
een groot stuk  
verloren. Je moet 
een navolgtraject 
hebben. 

Wat zijn de belangrijkste  
doelstellingen van dit nieuwe 
project?
Gino: De belangrijkste doelstelling is dat 
we via sport zowel binnen als buiten de 
gevangenis een sociale impact willen 
creëren, inclusief op de omgeving van de 
(ex-)gedetineerden. Sport als middel, en in 
het ideale geval, verbonden met woonst, 
werk enz. Daarbij komt dan nog het deeltje 
participatie: skills aanleren die ze buiten de 
gevangenis kunnen inzetten. Het mooie en 
ook het vernieuwende aan dit project is dat 
al die zaken in het verleden aan de poort 
stopten, maar nu de muren van de gevange- 
nis overstijgen. Dat is echt nodig om een 
sociale impact te creëren. Mensen komen na 
hun gevangenisstraf vaak opnieuw terecht 
in hun oude leefwereld en vervallen in oude 
gewoonten. Dat willen we met dit project 
voor een stuk veranderen.

Waarom is het niet genoeg om 
gewoon sterke sportprogramma’s 
in de gevangenis aan te bieden?
Gino: Omdat de opvolging in de buiten- 
wereld net de missing link is in alles wat 
we nu doen. We kunnen bijvoorbeeld heel 
makkelijk sportploegen in de gevangenis 
uitnodigen, maar als de link met buiten 
ontbreekt, dan gaat de impact van ons werk 
voor een groot stuk verloren. Je moet een 
navolgtraject hebben. 

Heeft ons ‘gewone’ groepsaanbod 
sport dan eigenlijk nog zin?
Gino: Toch wel, want het is tweeledig.  
Je hebt de tijdsinvulling, het aspect van  
ontspanning, mentale en fysieke gezondheid 
door beweging. En dan heb je de zogenaam-
de ‘Sportplus’: impact creëren op het sociale  
leven. En dat kan perfect naast elkaar. Een 
deel van dat structurele aanbod kan je 
overlaten aan of in samenwerking doen met 
Justitie. Zo werk ik in Beveren bijvoorbeeld 
met activiteitenondersteuners en gedeti-
neerden die participeren in de werkgroepen. 
Als je dat gewone kwantitatieve aanbod zo 
organiseert dat je er zelf niet meer veel tijd 
in moet investeren, dan heb je tijd om dat 
extra, kwalitatieve aanbod te organiseren. 
Het is dus eigenlijk een en-en-verhaal. 

02: SPPF
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de meeste landen inziet dat digitale 
toepassingen ook voor hen mogelijk 
zijn. Contact met familie via digitale 
weg bijvoorbeeld. Italië gaf alvast aan 
dat dat toch een grote verandering is 
waarvan ze hopen dat die ook na de 
crisis kan blijven. Daarnaast helpt zo’n 
crisis ook wel relativeren. Je ziet bij 
sommige partners die echt hun best 
doen, dat ze met heel andere dingen 
geconfronteerd worden, denk maar 
aan de aardbeving in Kroatië. Dat 
helpt om alles met de nodige nuchter-
heid te bekijken. 

Gino: Het zou heel makkelijk zijn om 
nu te zeggen: we trekken de stekker 
eruit en we geven al dat geld terug 
aan Europa, maar ik denk dat we dan 
echt een kans laten liggen. Niet alleen 
wat het thema betreft, maar ook als 
organisatie. Ik ben ervan overtuigd dat 
de resultaten er gaan zijn. En dan heb 
ik het niet per se over die toolkit maar 
over concrete activiteiten die ontwik-
keld zullen worden in de nasleep van 
dit project. En dat is in mijn ogen het 
belangrijkste.  

Meer info over SPPF en PAC  
vind je op onze website: 
derodeantraciet.be/sppf
derodeantraciet.be/pac

Gino: Bij het selecteren van partners 
is er wel expliciet gekozen voor zulke 
landen. Voor Europa is het belangrijk 
dat je ook ‘zwakkere’ partners betrekt. 
Die staan natuurlijk niet zo ver, maar 
het effect dat je op die manier creëert, 
is minstens even groot, dat zagen we 
bij PAC ook al. 

Zorgde de hele crisis misschien 
ook voor onverwachte positieve  
dingen? 

Gino: Dan denk ik echt aan die plan 
B’s die mooi beschrijven hoe je tot iets 
komt. Daarnaast is er door het op-
schuiven in de planning veel meer tijd 
kunnen gaan naar de uitwerking en 
voorbereiding van de learning area’s. 
Dat is zeker een positieve zaak. Voor-
bereiding is een van de belangrijkste 
dingen in een project als dit. Uiteraard 
is het frustrerend om niet verder te 
kunnen, maar er valt veel te leren uit 
zo’n crisis. Uitstel of mislukken is op 
zich niet zo erg. Als ik opnieuw naar 
PAC kijk, hebben we het meeste ge-
leerd van een moeilijk gelopen project 
in de gevangenis van Hoogstraten. 

Bloeme: Voor de gedetineerden zelf, 
want dat blijft natuurlijk de doel-
groep, is het positief dat men nu in 

Gino al voor de opstartvergadering in gang 
gezet, was het belangrijk dat elke partner 
voor zichzelf concreet maakte welke learn-
ing area’s ze zouden opstarten. Daar is ook 
best veel heen-en-weer-overleg over  
geweest. We hebben er van in het begin op 
gehamerd om alle stappen te beschrijven 
die genomen werden, de hindernissen, wat 
wel en niet goed ging… Omdat we snel 
beseften dat de focus wellicht niet meer zou 
liggen op het resultaat, maar op het proces: 
wat hebben we allemaal moeten onderne-
men om te kunnen starten? 

Gino: De weg naar het eindresultaat is  
inderdaad heel belangrijk. Door corona  
hebben we daar nu veel meer op kunnen  
focussen. Maar zo’n proces is nooit makke-
lijk, ook in ‘normale’ omstandigheden kom  
je drempels en moeilijkheden tegen.  

Het is sowieso goed om die mee te nemen 
in het eindresultaat. 

Bloeme: Voor iedereen geldt: het is wat het 
is en we kunnen de omstandigheden niet 
veranderen.  Maar het is wel zo dat niet 
iedere partner voor dezelfde problematiek 
staat. De context in Nederland is bijvoor-
beeld niet te vergelijken met die in pakweg 
Bulgarije of Kroatië. 

02: SPPFGino en Bloeme
vertellen

We beseften snel
dat de focus wellicht 
niet meer zou liggen 
op het resultaat, 
maar op het proces: 
wat hebben we 
allemaal moeten 
ondernemen om te 
kunnen starten? 
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Sport en cultuur 
binnen het nieuwe 
strategische plan 
voor hulp- en 
dienstverlening 
aan gedetineerden

randvoorwaarden en uitdagingen in 
kaart om duurzame participatie van 
gedetineerden te verzekeren. Om de 
impact van deze trajecten te kennen, 
onderzoeken we in welke mate ze de 
kerncompetenties van gedetineerden 
versterken. Deze acties zijn groten-
deels gekoppeld aan ons nieuwe pro-
ject ‘Count me in! Active participation 
in prisons.’ (zie thema participatie p. 41)

We investeren ook in een zinvolle 
vrijetijdsbesteding om verbinding te 
maken met een netwerk buiten de  
gevangenis. Via een aantal sociaal- 
sportieve pilootprojecten zorgen we 
ervoor dat gedetineerden terecht 
kunnen in een sportclub of culturele 
organisatie waarmee al binnen de 
gevangenismuren wordt gewerkt. De 
opgedane expertise wordt verder  
gedeeld om het netwerk van  
gedetineerden via sport en cultuur  
te versterken. 

Ook de samenwerking met de  
gevangenisbibliotheken wordt ingezet 
om een link te leggen met de samen-
leving. Vanuit de bib worden culturele 
activiteiten georganiseerd binnen de 
gevangenismuren. Daarnaast staan er 
activiteiten op het programma waar-
aan gedetineerden en burgers samen 
deelnemen en waarbij ze in gesprek 
kunnen gaan.

Bovenstaande acties geven duidelijk  
aan dat we de komende vijf jaar op-
nieuw onze schouders zetten onder 
het STRAP. Cultuur en sport maken zo 
mee het verschil voor veel gedetineer-
den binnen de gehele hulp- en dienst-
verlening. 

Op 13 november 2020 keurde de 
Vlaamse regering het nieuwe  
Vlaamse strategische plan voor  
hulp-en dienstverlening 2020-2025  
(STRAP) aan gedetineerden goed. 
Dit plan bouwt verder aan een  
integrale en kwaliteitsvolle hulp-  
en dienstverlening, waarbij hulp- en 
dienstverleners uit verschillende 
sectoren zoals onderwijs, werk, 
sport, cultuur, welzijn en gezondheid 
hun aanbod op elkaar afstemmen.

Het plan is opgebouwd rond  

5 strategische doelstellingen: 

• inzet op een meer wetenschappe-
lijk onderbouwd aanbod dat beter 
aansluit bij de noden en behoeften 
van gedetineerden;

• re-integratie bevorderen om zo ook 
recidive te beperken en nieuwe 
slachtoffers te voorkomen;

• bijzondere aandacht voor een 
aantal doelgroepen zoals geradica-
liseerde gedetineerden;

• inzet op de overgang naar buiten 
zodat de gedetineerde zijn traject 
kan verderzetten na vrijlating en 
omgekeerd;

• inzet op versterkte samenwerking 
tussen alle betrokken actoren.

De verschillende beleidsdomeinen 
leverden een inhoudelijke bijdrage 
voor het formuleren van concrete 
acties, gekoppeld aan deze vijf doel-
stellingen. Als organisatie en domein-
verantwoordelijke sport en cultuur 
binnen de gevangenismuren werden 
we hierbij sterk betrokken.

Welke specifieke acties rond 
sport en cultuur zijn er opge-
nomen in het nieuwe plan?

De Rode Antraciet engageert zich om 
gedetineerden meer te betrekken bij 
de uitbouw en organisatie van het 
aanbod sport en cultuur. We versterken 
bestaande participatiepraktijken en 
rollen ze uit in meerdere gevangenis- 
sen. Daarnaast werken we enkele 
innovatieve trajecten uit. We brengen 
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Participatie op de drugsvrije 
afdeling in de gevangenis 
van Hasselt

Wat maakt de DVA (drugsvrije 
afdeling) zo anders dan een  
‘gewone’ afdeling binnen de  
gevangenis?

Nele: De DVA bestaat intussen al vijf jaar. Ze  
is ontstaan vanuit het idee om binnen de 
gevangenis ook een drugsvrije setting te 
creëren, want drugs zijn helaas alomtegen-
woordig binnen de gevangenismuren. Ge-
detineerden maken vrijwillig de keuze om 
op deze afdeling te verblijven en er wordt 
regelmatig getest op drugsgebruik. Intussen 
is de DVA uitgegroeid tot een afdeling waarin 
actief wordt gewerkt rond drugsproblema-
tiek. Er verblijven gemiddeld tussen de 25 en 
27 gedetineerden. Ook het gevangenisperso-
neel is heel sterk betrokken. Ze kregen extra 
opleiding en hebben ook een veel actievere 
rol dan louter een bewakingsfunctie.

Herman: De ‘cheffen’  staan veel dichterbij 
dan op een gewone afdeling. Als je proble-
men hebt, kan erover gepraat worden. De 
afstand is minder groot. Katarsis (Centrum 
voor verslaafdenzorg) komt ook naar de 
afdeling om begeleiding te voorzien en er 
wordt onderling tussen de gedetineerden 
over drugsproblemen gepraat. Binnen het 
leefregime zijn bepaalde zaken verplicht en 
je krijgt bepaalde taken. Maar we mogen 
ook meebeslissen, bijvoorbeeld over welke 
zaken er nodig zijn voor de keuken. Men 
vraagt ons regelmatig hoe bepaalde dingen 
beter kunnen. Er is ook een bewonersoverleg 
waarbij een afvaardiging van gedetineerden 
maandelijks samenzit met directie en perso-
neel. Daar worden onze vragen besproken en 
bekijkt de directie wat ze kunnen doen. 

Hoe belangrijk is de betrokken-
heid van het personeel voor het 
draagvlak om gedetineerden  
actiever te laten participeren?

Nele: Die is essentieel! Participatief werken 
met personeel of met gedetineerden kan je 
niet los van elkaar zien, zij hebben elkaar 
nodig. Het viel bijvoorbeeld op dat tijdens 
het voorjaar, met het wegvallen van veel aan-
bod omwille van corona, de afstand tussen 
personeel en gedetineerden opnieuw groter 
werd. De vertrouwde relaties werden abrupt 
afgebroken en het wantrouwen naar elkaar 
werd groter. Bij de heropstart van het nor-
male leven op de DVA werd het leefklimaat 
weer een stuk beter. Participatief werken met 
zowel personeel als gedetineerden heeft 
voor mij een duidelijk effect op leefklimaat 
en onderlinge relaties.

Participatief werken 
met zowel personeel 
als gedetineerden 
heeft voor mij een 
duidelijk effect op 
leefklimaat en 
onderlinge relaties.

Op de drugsvrije afdeling in de gevange-
nis van Hasselt is het niet vreemd dat de 
gedetineerden zelf initiatief nemen en 
een stem hebben in de organisatie van 
het leefregime. Samen met het personeel 
en de directie geven zij vorm aan de uit-
bouw van deze specifieke afdeling binnen 
de gevangenis. Een van hen is Herman, 
die al vier jaar op de afdeling verblijft en 
een actieve rol opneemt in de organisatie 
van activiteiten. We interviewden hem 
samen met Nele Vanderstraeten, functio-
naris sport & cultuur. Naast de organisa-
tie van sportieve en culturele activiteiten 
voor alle gedetineerden, ondersteunt zij 
de gedetineerden van deze afdeling bij de 
organisatie van een vrijetijdsaanbod. 

03: participatie
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Er is meer ruimte 
voor gesprek en de 
betrokkenheid van 
het personeel is 
veel zichtbaarder. 

Herman, hoe ervaar jij de relatie 
met het bewakingspersoneel op 
de DVA?
Herman: Het opendeurregime maakt een 
groot verschil. Op een gewone afdeling moet 
je op een knopje duwen op cel en moet je 
wachten tot er iemand komt. Het winket gaat 
dan open maar de deur blijft wel dicht. Hier 
op de DVA kan je zelf naar het aanwezige 
personeel gaan of komen ze naar je cel. Er is 
meer ruimte voor gesprek en de betrokken-
heid van het personeel is veel zichtbaarder. 

Hoe is het participatietraject 
rond invulling van vrije tijd door 
en voor gedetineerden precies 
ontstaan?
Nele: Bij het ontstaan van de afdeling wer-
den er activiteiten voorzien door verschil-
lende professionele diensten o.a. door onze 
eigen organisatie. Omwille van beperkte 
tijd en andere prioriteiten werden deze 
activiteiten in de loop van de tijd niet meer 
of maar heel beperkt georganiseerd. Vanuit 
deze situatie ontstond het idee om de vrije-
tijdsactiviteiten door de gedetineerden zelf 
te laten organiseren en begeleiden.

Hoe gaat dat concreet in zijn werk?
Herman: We komen samen onder begeleiding 
van Nele en luisteren naar elkaars ideeën. We 
werken deze dan uit en komen hiervoor om 
de twee weken samen. Zo heb ik bijvoorbeeld 
een schaaktornooi georganiseerd: deelnemers 
aanspreken, een tornooischema opmaken enz. 

Nele: We starten inderdaad altijd met  
iedereen samen te zetten en te duiden dat 
we op hen rekenen om het vrijetijdsaanbod 
op de DVA in te vullen. Dan starten we in 
kleine groepen met een brainstorm waar 
iedereen zijn ideeën kan delen. Alle ideeën 
worden vervolgens in grote groep bespro-
ken, geclusterd en getoetst op haalbaarheid.  
Dat levert altijd interessante en leerrijke 
discussies op.  
Wat is mogelijk binnen de gevangenis- 
context? Wat is mogelijk op korte en wat 
op langere termijn? Dit jaar hebben we dat 
wel op een andere manier moeten aanpak-
ken omdat we omwille van corona maar in 
groepjes van 4 mochten werken.  
Het vroeg een creatievere aanpak maar  
we zijn wel blij dat het toch gelukt is.  
Een stemronde bepaalt welke vier thema’s 
of activiteiten verder uitgewerkt worden. 
Per thema moet zich aantal gedetineerden 
verantwoordelijk stellen. De activiteiten 
worden dan verder uitgewerkt in kleine 
groepen.
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aan de slag gaan. Ze hebben ook een 
eigen pc waar ze zaken kunnen voor-
bereiden. Het is vooral een belangrijk 
leerproces voor hen. Dat maakt het ook 
zo boeiend. Ik zorg ook voor de com-
municatie met de gevangenis en de 
directie. Ik hou hen op de hoogte van 
waarmee we bezig zijn, hoe de plan-
ning eruitziet. Maar het zijn wel de ge-
detineerden die het volledige voorstel 
uitwerken, organiseren en begeleiden.

Herman: Die ondersteuning is zeker 
belangrijk. Als je ons volledig los zou 
laten komt het niet goed volgens mij. 
Er zijn altijd wel dingen waar wij niet 
aan denken.  
 
Herman, op welke activiteit 
ben je het meest trots? En 
welke activiteit zou je ooit nog  
graag organiseren op de DVA? 
 
Herman: Een eigen quiz maken was 
echt leuk! Niemand was verplicht om 
deel te nemen maar iedereen van 
de DVA was er, er was echt een heel 
goede groepssfeer. En ik droom er-
van om iets rond muziek te doen. Een 
muziekgroep samenstellen met mede-
gedetineerden uit de DVA misschien. Ik 
probeer er nu al mensen voor warm te 
krijgen, maar het vraagt wel veel tijd. 

Herman: Ik vind dat we binnen die 
activiteiten veel zelf kunnen beslissen, 
die vrijheid hebben we wel. De samen-
werking met de medegedetineerden 
verloopt over het algemeen goed 
maar brengt soms ook wel chaos en 
drukte mee. De medegedetineerden 
die deelnemen aan onze activiteiten 
hebben er wel plezier aan. Ook in 
2020, ondanks corona, hebben we ver-
schillende activiteiten georganiseerd: 
het kerstfeestje, een pokertornooi, 
samen koken, bordspelen, filmavonden, 
een videogametornooi. 
 
Nele, wat is jouw rol dan pre-
cies in dit participatief proces? 
 
Nele: Het traject wordt door mij en 
meestal een stagiair in goede banen 
geleid. Afgelopen jaar heeft ook Danny, 
een beambte van de DVA, zich vrijwillig 
kandidaat gesteld om het proces mee 
te begeleiden. We ondersteunen gede-
tineerden vooral bij het structureren 
van een activiteit: wat moet er gebeu-
ren? Door wie? Tegen wanneer? Danny 
is hier echt een heel grote meerwaarde.  
Als beambte is hij vaak aanwezig op de 
afdeling en gedetineerden kunnen hem 
vlot aanspreken. Maar al bij al vind ik 
dat de gedetineerden vrij zelfstandig 

Het is vooral een 
belangrijk leerproces 
voor hen. Dat maakt 
het ook zo boeiend.
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ik wil soms veel te rap gaan of wil alles zelf 
doen, maar zo werkt het niet. Ik neem graag 
de leiding, maar kan intussen ook een stap 
terugzetten. Dat zijn toch zaken die je ont-
dekt door te participeren. 
 
Binnen onze werking gaan we de 
komende jaren verder inzetten 
op participatie via het project 
‘Count me in! Active participation 
in prisons’ (zie kadertekst).  
Op welke manier zou jij het  
bestaande traject op de DVA 
graag verder uitbouwen?
Nele: Volgens mij kunnen vrijwilligers een 
belangrijke rol spelen in de praktische be-
geleiding. Ik zou het erg interessant vinden 
om de mogelijkheden hierrond te verken-
nen. Ook het idee om gedetineerden zelf of 
het bewakend personeel een meer begelei-
dende rol te laten opnemen, is de moeite 
om te onderzoeken. Daarnaast zou ik nog 
meer willen werken rond de talenten van 
de gedetineerden bij dit participatief traject. 
We zijn al gestart met een kwaliteitenspel 
om gedetineerden bewuster te maken van 
hun positieve kanten. Ten slotte zou het 
heel boeiend zijn om te bekijken op welke 
andere domeinen gedetineerden van de 
DVA zouden kunnen participeren. We heb-
ben al een eerste overleg gehad met ver-
schillende actoren om ideeën te delen en te 
bekijken wat we nog meer kunnen bereiken.

Motiveren van mensen doe ik wel graag en 
kan ik goed. Als we rondgaan om medege-
detineerden in te schrijven voor een activi-
teit hoor ik soms: ‘Dat is niets voor mij’. Dan 
geef ik extra uitleg en probeer ik ze te moti-
veren om het toch een keer te proberen. 

 
Wat zijn de knelpunten waar je 
binnen dit participatietraject op 
botst?
Herman: Qua betrokkenheid is er altijd nog 
vooruitgang mogelijk. Ik zit hier intussen 
al vier jaar en heb zelf een aantal plannen 
die ik graag zou uitwerken. Ik weet niet of 
iedereen ervoor open staat maar het zou 
de groep wel sterker maken. Niet alleen de 
groep van gedetineerden maar de ganse 
groep van cheffen én gedetineerden. 

Nele: De nodige tijdsinvestering is soms 
een knelpunt. En de afhankelijkheid van een 
begeleider blijft groot omdat gedetineerden 
een aantal zaken niet zelf in handen kunnen 
nemen, zoals info opzoeken op internet of 
aankopen doen. Ook zijn de verwachtingen 
van de gedetineerden soms heel ambitieus. 
Op zich is dat heel goed en positief, maar 
bepaalde zaken kunnen we niet waarmaken 
omwille van de gevangeniscontext. Dan 
moeten we gedetineerden bij het begin al 
wat teleurstellen en vragen om hun ideeën 
bij te sturen. 

En wat zijn de succesfactoren?
Herman: Vooral de samenwerking met het 
personeel en de vlotte onderlinge commu-
nicatie. 

Nele: Personeel en directie die achter het 
initiatief staan is cruciaal. De aanwezigheid 
van de nodige infrastructuur en mogelijk-
heden op de DVA om activiteiten voor te 
bereiden is een tweede voorwaarde. De 
kleinschaligheid is hierbij een extra troef.  
In een klassiek regime is het bijvoorbeeld 
niet mogelijk dat gedetineerden ergens 
gaan samenzitten om iets voor te bereiden, 
op de DVA is dit wel mogelijk. 

Nele en Herman
vertellen

Als we rondgaan om 
medegedetineerden 
in te schrijven voor 
een activiteit hoor 
ik soms: ‘Dat is niets 
voor mij’. Dan geef ik 
extra uitleg en pro-
beer ik ze te motive-
ren om het toch een 
keer te proberen. 
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We zijn gestart met 
een kwaliteitenspel 
om gedetineerden 
bewuster te maken 
van hun positieve 
kanten. 

Wat is de concrete meerwaarde 
van dit participatietraject?
Nele: In eerste instantie heeft deze manier 
van werken een grote output aan activitei-
ten die er voorheen niet waren op de DVA. 
In plaats van externe partners te zoeken om 
een aanbod te doen, nemen de gedetineer-
den nu zelf initiatief. Het zorgt ook voor een 
betere sfeer op sectie: door samen te wer-
ken zijn de relaties tussen gedetineerden en 
personeel maar ook tussen gedetineerden 
onderling een stuk beter. De ruimte om 
verantwoordelijkheid te nemen biedt ook 
leermogelijkheden aan de gedetineerden: 
hoe maak ik een planning op, hoe werk ik 
samen met medegedetineerden, hoe ga ik 
om met feedback?

Herman: Door samen activiteiten te organi-
seren en dingen te doen leren we elkaar als 
medegedetineerden beter kennen. Daar-
naast heb ik ook meer geduld gekweekt:  
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de uitdagingen op vlak van participatie 
bij gedetineerden. Hoe mobiliseren we 
meer gedetineerden om hun mening te 
geven over verschillende aspecten van 
het aanbod, hoe betrekken we anders-
talige gedetineerden bij participatieve 
processen, op welke manier kunnen 
vrijwilligers ook een rol spelen in dit 
verhaal, hoe kunnen gedetineerden zelf 
meer activiteiten begeleiden?

Binnen het project onderzoeken we 
welke impact actieve participatie van 
gedetineerden heeft op het verwerven 
en versterken van hun competenties en 
vaardigheden. Welke informele leer- 
processen worden in gang gezet en  
in welke mate dragen ze bij tot de  
persoonsontwikkeling van de  
gedetineerden in functie van een  
betere re-integratie binnen de samen-
leving. 

We kijken alvast heel erg uit naar de 
resultaten van dit project!

Count me in!
Active participation 
in prisons

Met de steun van Porticus investeren 
we de komende drie jaar (2021-2023) 
in de participatie van gedetineerden 
bij de uitbouw en organisatie van ons 
aanbod sport & cultuur binnen de  
gevangenismuren van Vlaanderen en 
Brussel.

Met het project ‘Count me in! Active 
participation in prisons’ versterken en 
verbreden we bestaande praktijken 
binnen de gevangenis. Gedetineerden 
zetten zich nu al in om zelf activiteiten 
te organiseren en te ondersteunen:  
ondersteuning fitness, organisatie van 
een laagdrempelig vrijetijdsaanbod, 
mee promo maken voor activiteiten… 
Maar er zijn nog heel wat mogelijk-
heden om meer gedetineerden actief 
te laten participeren. Samen met een 
netwerk van partners zoals Justitie, de 
Vlaamse actoren hulp- en dienstverle-
ning en ondersteunende externe orga-
nisaties streven we naar een meer  
participatieve cultuur waarbij  
gedetineerden hun talenten kunnen 
inzetten.

Ook innoverende praktijken krijgen  
hun plaats binnen het project, om zo 
een antwoord te bieden op de bestaan-
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Opera Ballet Vlaanderen 
doet verbeelding leven in 
Antwerpse gevangenis

Het draagvlak in de samenleving om te 
werken met gedetineerden vergroten, is  
een van onze belangrijke doelstellingen. 
In oktober 2020 kreeg deze ambitie 
vorm in een dansproject i.s.m. Opera 
Ballet Vlaanderen. Het project kaderde 
in het alternatief najaarsprogramma  
van het cultuurhuis. Door het virus kon  
Opera Ballet Vlaanderen tijdelijk geen 
grote dans- of operavoorstellingen  
programmeren. Ook in de gevangenissen 
was het sinds maart 2020 erg stil: ons 
reguliere groepsaanbod sport en cultuur 
stond noodgedwongen op een laag pitje. 
Net voor de tweede lockdown slaagden 
we er samen toch in om een uniek  
project binnen de muren gestalte te 
geven. We vroegen aan Tom Huys (sport-
functionaris) en Rob Raymaekers (cultuur-
functionaris) hoe #verbeeldingleeft vorm 
kreeg in de Antwerpse Begijnenstraat.   
 
Hoe is de bal voor deze samen-
werking aan het rollen gegaan?

Tom: Opera Ballet Vlaanderen heeft zelf 
contact met ons opgenomen. Door corona 
ondervonden zij uiteraard heel wat proble-
men, maar zij zagen ook mogelijkheden. Zo 
ontstond hun alternatief najaarsprogram-
ma #verbeeldingleeft. Daarmee wilden ze 
op plekken spelen die door het virus hard 
geraakt waren: de Rabottorens in Gent, de 
zorggroep Multiversum in Mortsel, het UZ 
Gent en AZ Sint-Nikolaas, het opvangcentrum 
van het Rode Kruis in Antwerpen Linkeroever 
en dus ook de gevangenis van Antwerpen. 
Door de bewoners uit te nodigen voor korte 
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performances gaven ze hen de kans om even 
uit de mallemolen te stappen en een welkom 
moment van pauze te beleven.

Hoe zag het project in de  
gevangenis er concreet uit?

Tom: Het idee was om op de vrouwenafde-
ling een korte dansvoorstelling te maken 
door gedetineerden voor gedetineerden. In 
het begin speelden we nog met een aantal 
extra ideeën, maar die zijn omwille van sta-
kingsdagen of andere omstandigheden niet 
verwezenlijkt. Wat we wel hebben gedaan, is 
gedetineerden zelf de affiches laten maken.  

Hoe moeilijk of makkelijk was het 
om deelnemers te vinden voor 
het project?
Tom: Ik vond het eerder moeilijk. Hoe com-
municeer je op een flyer naar gedetineerden 
wat je precies gaat doen? Een tweede drem-
pel was dat het einddoel een voorstelling 
was voor medegedetineerden. Dat bleek voor 
velen toch een brug te ver. Ook omwille van 
de stakingsdagen was het niet het ideale 
moment om mensen te ‘ronselen’ voor een 
dergelijk project. 

Rob: We kwamen uit de eerste coronagolf 
natuurlijk, er was sowieso al veel van het 
aanbod afgelast. Dat was voor sommigen een 
reden om niet uit cel te komen en aan zo’n 
groepsaanbod deel te nemen. Het gebrek 
aan groepsaanbod verhinderde ook dat we 
in andere groepen deelnemers konden warm 
maken. In normale tijden was het misschien 
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stond, én achter het opnieuw in gebruik 
nemen van de theaterzaal. Het was een 
enorme meerwaarde om het project daar te 
kunnen doen, met een echt podium en zitjes. 
Daarnaast was ik ook onder de indruk van 
het proces in de groep. In het begin voel je 
dat er wat spanningen zijn en dat niet ieder-
een met elkaar overeenkomt. Er waren ook 
vrouwen die in het begin heel duidelijk zei-
den: ‘ik ga niet optreden, ik doe alleen mee 
aan de workshops’. Er was zelfs helemaal 
op het einde, tijdens de generale repeti-
tie, iemand die afhaakte voor het optreden 
omdat ze net slecht nieuws had gekregen. De 
andere dames en de dramaturg hebben dan 
op haar ingepraat, en uiteindelijk heeft ze 
toch meegedaan en viel alles perfect op zijn 
plaats.  

Wat is voor jullie de essentie van 
een dergelijk project? 
Rob: Gedetineerden de kans geven om even 
weer gewoon ‘mens’ te zijn in een bepaalde 
expressievorm. En voor de makers zelf, wer-

ken met een groep waar heel veel vooroor-
delen over bestaan. Je zag ze soms ook met 
een klein hart binnenkomen in de gevange-
nis. Maar op het einde van de rit is iedereen 
er rijker uitgekomen. Ik denk dat het bij alle 
betrokkenen wel gaat bijblijven, en dat merk 
je iedere keer weer bij zo’n project.

Je zag ze soms ook 
met een klein hart 
binnenkomen in de 
gevangenis. Maar op 
het einde van de rit 
is iedereen er rijker 
uitgekomen.

net iets makkelijker geweest om geïnte-
resseerden te vinden voor iets wat nog vrij 
abstract was op dat moment.

Wat was het aandeel van de 
vrouwelijke gedetineerden in  
het tot stand komen van het  
resultaat? 
Rob: Je komt met een lesconcept en voorbe-
reiding, maar je moet eigenlijk voortdurend 
schakelen, aanpassen, opnieuw beginnen… 
Opera Ballet Vlaanderen ondervond wel dat 
ze de lat te hoog legden in het begin. Het 
waren ook maar acht sessies, het was alle-
maal heel kort op de bal. Bovendien speelt 
de dynamiek in de groep, deelnemers die 
op gesprek met hun advocaat moeten, of in-
eens vrijkomen nog voor de voorstelling. De 
ene week heb je 7 deelneemsters, de andere 
week nog maar 5. Er is wel ruimte gelaten 
aan de deelneemsters om een stukje eigen 
choreografie in te bouwen, met input van de 
dansers van Opera Ballet Vlaanderen. Een 
heel aantal vrouwen had nog nooit gedanst, 
dus die input was ook wel nodig.  

Jullie zijn het komen en gaan van 
gedetineerden in een arresthuis 
als Antwerpen gewend, hoe  
ging Opera Ballet Vlaanderen 
daarmee om?
Rob: Op voorhand hadden we Opera Ballet 
Vlaanderen wel gebrieft over wat niet vol-
gens plan zou kunnen lopen. Toch was de 
begeleiding een echt leerproces. Dat kunnen 

ze meepakken naar een volgende samenwer-
king of project, dan zal het voor hen wellicht 
al makkelijker zijn om het aanvankelijke 
artistieke idee los te laten. De begeleidsters 
zelf, de dansers, hadden wel al ervaring met 
dergelijke projecten, bijvoorbeeld met Payoke.  
Voor de choreografen was het nieuw, en zij 
hebben veel geleerd over wat het is om zo’n 
proces met een specifieke doelgroep aan te 
gaan, een groep die het niet gewend is en 
niet zit te wachten op jouw artistieke in-
breng. Vaak hebben zij meer nood aan dingen 
ventileren of dingen samendoen, los van het 
feit of dat dan artistiek mooi oogt of niet. 

Tom: Toch was het voor hen een waanzinnige 
ervaring. Zij werken doorgaans met professio- 
nals die doen wat er gevraagd wordt. Terwijl 
je hier dan met een groep vrouwen zit die 
niet altijd zomaar akkoord zijn met wat er 
moet gebeuren, of die vandaag om een of 
andere reden geen goesting hebben, da’s een 
totaal andere dynamiek. En toch, op het einde  
zijn bij Opera Ballet Vlaanderen de ogen ook 
wel opengegaan, in zeer positieve zin.  

Wat was voor jullie het mooiste 
of tofste moment van heel het 
project?
Rob: Het was een voorzichtige poging om 
voor het eerst in 15 jaar iets in de theater-
zaal te organiseren. Dat op zich was al een 
overwinning. Ook bijzonder was de samen-
werking met het justitiepersoneel. 

Tom: Het was inderdaad heel fijn dat de 
nieuwe directie helemaal achter het project 
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Met dit project hebben we 
onder meer het verantwoorde-
lijkheidsgevoel en gevoel van 
vrouwelijkheid bij de gedeti-
neerden in het licht durven en 
kunnen zetten. Dit zijn onder-
delen van hun persoonlijkheid 
die vaak mee opgesloten  
worden. De reacties van de  
gedetineerden waren ontla-
dend, de dankbaarheid was 
groot. Ook onze artiesten  
gaven warm aan dat dit  
project op persoonlijk niveau 
verrijkend was.  

Reacties gingen over ‘uit de 
eigen comfortzone komen’ tot 
‘het opwaarderen van  
sociaal artistieke projecten in 
de eigen kunstpraktijk’.  
Hiermee denk ik dat we in twee 
richtingen verbeelding hebben 
laten leven.

Lotte Suvée, 
Opera Ballet Vlaanderen

Tom: Dat kan ik zeker beamen. Het succes 
van zo’n project hangt heel erg samen met 
een directie die je de mogelijkheden geeft 
en het belang ervan inziet. Voor volgen-
de projecten zou ik misschien wel mikken 
op een nog korter en intenser traject. Puur 
omwille van de turnover die eigen is aan een 
arresthuis. Het is heel moeilijk om iets op te 
bouwen op langere termijn. 

Rob: Ik zie wel iets in een structureel aan-
bod waar rond expressie gewerkt wordt. Een 
vast moment in de week waarbij vrouwen 
naar een ruimte kunnen gaan om onder 
begeleiding te werken, zonder de stress 
van een eindproduct of voorstelling. En aan 
zo’n structureel aanbod kan je nog altijd op 
bepaalde momenten het karretje hangen 
van een grote, gesubsidieerde organisatie en 
een voorstelling. Zo creëer je meteen ook de 
meerwaarde van een crossover tussen vrij-
willigers, freelancers en professionals.

Het succes van zo’n 
project hangt heel 
erg samen met 
een directie die je 
de mogelijkheden 
geeft en het belang 
ervan inziet. 

Tom: Je zag dat inderdaad bij de mensen van 
Opera Ballet Vlaanderen: het plotse besef 
dat de vrouwen in de gevangenis ook maar 
gewoon mensen zijn met hun problemen en 
zorgen én hun fijne kanten.  

Hoe zien jullie dergelijke  
projecten in de toekomst  
evolueren? 
Rob: Ik denk dat de directie in Antwerpen 
heel blij was met het resultaat en dat het 
project wel bepaalde deuren heeft geopend. 
Ik heb alleszins het gevoel dat ik het vertrou-
wen krijg om ook andere dingen te organi-
seren zoals bijvoorbeeld de concerten op de 
wandeling tijdens corona. 

Rob en Tom
vertellen

Meer weten 
over dit dansproject? 
Bekijk het filmpje dat 

Opera Ballet Vlaanderen 
maakte:

04: responsabilisering

Gevangenis Antwerpen © Marcel Lennartz 

49

https://www.youtube.com/watch?v=gyyJ_xXteeU


Ferm Noorderkempen: 
een partner die ‘steeds dichtbij’ 
wil zijn
In 2016 nam Ferm-medewerker Inge 
Rom contact op met Veer Dusauchoit, toen-
malig directeur van De Rode Antraciet. In 
het kader van hun doelgroepenwerking 
wilde ze samen bekijken of en hoe een 
werking met vrijwilligers kon worden op-
gestart in de gevangenissen. De bal ging 
aan het rollen: in de regio Hoogstraten  
vormde zich een groepje vrouwen die het 
zagen zitten om op de nieuwe vrouwen-
afdeling in de gevangenis van Hoog- 
straten - die begin 2017 zou openen -  
activiteiten te organiseren. Een van  
die vrouwen is Paula Van Den Heuvel,  
die met ons graag terugblikt op 2020.   

Maar eerst even terug naar het 
prille begin: hoe was de eerste 
kennismaking met de  
gevangenis? 
 Paula: In die eerste verkennende gesprekken 
in de gevangenis waren we nog wat onzeker 
en waren we benieuwd naar de vrouwen 
die daar in de gevangenis zouden zitten. De 
verhelderende antwoorden van de mensen 
van de gevangenis en van De Rode Antraciet 
hebben ons toen zeker geholpen om over die 
eerste twijfels heen te geraken.  

Hoe ziet de samenwerking er 
vandaag concreet uit? 
Paula: Sinds de opstart van de vrouwenafde-
ling in 2017 organiseren we elke maand een 
ontspannende activiteit. Ondertussen horen 
daar al enkele klassiekers bij zoals linedance, 
bingo en de jaarlijkse hapjes- en mocktail-

Waarom is het voor Ferm belang-
rijk om in te zetten op het thema 
detentie en op de doelgroep van 
gedetineerden? 
Paula: Ten eerste wil Ferm er zijn voor alle 
vrouwen en willen we, zoals onze missie 
zegt, ‘steeds dichtbij [zijn]: waar je ook bent’, 
daar hoort de gevangenis ook bij. Wij zijn 
er ook van overtuigd dat ons aanbod een 
meerwaarde kan betekenen voor de dames 
in de gevangenis. Anderzijds merken we dat 
ons vrijwilligerswerk in de gevangenis ook 
voor onszelf van belang is. In contact komen 
en samen dingen doen met de gedetineerde 
vrouwen doet ook bij ons een aantal stereo-
type beelden en gedachten doorbreken.  

Is er een voelbare impact van 
jullie inzet in de gevangenis?  
Paula: We merken dat we zelf actief het 
beeld proberen corrigeren dat er bestaat over 
gevangenissen en gedetineerden. In gesprek-
ken met kritische mensen delen we onze 

avond op de wandeling in de zomer. Daar-
naast proberen we ook geregeld iets nieuws: 
een knutselactiviteit met een techniek die de 
dames nog niet kennen, bloemschikken of 
een avond rond dromeninterpretatie.  
 
Welke impact had corona op de 
(geplande) samenwerking? 
Paula: Die was ernstig. We zijn 2020 gestart 
met twee zeer gesmaakte activiteiten, maar 
hebben daarna van maart tot aan de zomer 
niets meer kunnen doen. In september kon-
den we dan opnieuw starten, maar was het 
niet evident om genoeg vrijwilligers op de 
been te krijgen; sommigen bleven toch extra 
voorzichtig door een gezondheidsprobleem 
of een huisgenoot die risicopatiënt was. 
Uiteindelijk hebben we toch nog een fijne 
avond met hapjes en spelletjes kunnen laten 
doorgaan. Vanaf oktober ging helaas alles 
weer dicht.  

Wat maakt De Rode Antraciet 
voor jullie een waardevolle  
partner? 
Paula: Het is fijn dat we op de expertise van 
De Rode Antraciet kunnen rekenen, vooral als 
brug tussen ons en de gevangenis: de  
praktische ondersteuning, iemand die mee 
nadenkt over wat we nog zouden kunnen 
organiseren en wat daarvoor nodig is.  
En zeker bij de opstart van onze werking 
was het fijn als Thomas (cultuurfunctionaris 
De Rode Antraciet) de activiteiten mee kwam 
opstarten. Zo konden we met een gerust hart 
van start gaan. 

ervaringen, die dikwijls heel erg verschillen 
van de ideeën die andere mensen hebben. 
Zo proberen we dat beeld bij te stellen. De 
feedback van de gedetineerden is bijna uit-
sluitend positief. Ze zijn blij en dankbaar als 
we komen en vragen na afloop wanneer we 
de volgende keer terugkomen.  

Nemen jullie uit jullie werk in de 
gevangenis ook dingen mee voor 
andere activiteiten of projecten?
Paula: Ons vrijwilligerswerk in de gevangenis  
heeft ons ertoe gebracht ook andere doel-
groepen meer te betrekken bij onze activi-
teiten. Zo proberen we nu ook meer nieuw-
komers en vluchtelingen in onze lokale 
werking te betrekken, bijvoorbeeld op onze 
workshops intercultureel koken. 

Hoe zien jullie de samenwerking 
rond dit thema in de toekomst 
evolueren? 
Paula: Ik hoop dat onze samenwerking duur-
zaam blijft. De inzet van onze vrijwilligers-
werking is gevoelig aan het enthousiasme, 
de motivatie en de beschikbaarheid van onze 
mensen. We hopen na de coronatijd terug te 
kunnen starten met nieuwe moed!

samenferm.be 

Samen dingen  
doen met de  
gedetineerde  
vrouwen doet ook 
bij ons een aantal 
stereotype beelden 
en gedachten  
doorbreken. 
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De Rode 
Antraciet 2.0… 
Samen op weg naar 
een meer wendbare 
organisatie

Een nieuw en sterk verhaal

We zijn bijzonder trots op al onze 
medewerkers voor het reeds geleverde 
denkwerk. De start van onze nieuwe 
manier van werken voorzien we in 
september 2021. We zijn ervan over-
tuigd dat we met onze hernieuwde 
organisatie, DRA 2.0 onder collega’s, 
ons verhaal nog sterker kunnen  
maken: sport en cultuur voor en door 
alle gedetineerden in Vlaanderen en 
Brussel!

Regioteams

In het najaar van 2020 ging een  
cocreatief en participatief proces van 
start met het hele team. Medewerkers 
werkten zelf verschillende organisatie- 
modellen uit die daarna in groep 
besproken werden: wat hebben ze 
gemeenschappelijk, waar verschillen 
ze, over welke elementen moeten 
we verder discussiëren? Uiteindelijk 
kwamen we zo tot een nieuw en sterk 
model dat wordt gedragen door de 
hele organisatie. 

Hoewel het denkproces nog volop  
bezig is, zijn een aantal zaken al 
duidelijk. Zo verdelen we de kaart van 
Vlaanderen & Brussel in drie regio’s 
met telkens zes gevangenissen. Drie 
regioteams zullen ons aanbod sport 
en cultuur uitrollen binnen de  
gevangenissen. Ook de strikte lijn 
tussen cultuur en sport binnen onze 
eigen werking laten we los, binnen het 
nieuwe model zijn alle medewerkers 
mee verantwoordelijk voor het gehele 
aanbod cultuur én sport. 

In 2020 zetten we de eerste krijtlijnen uit  
om ons als organisatie te reorganiseren 
naar een nieuw model. Tijdens een  
denkoefening over ons nieuwe meer-
jarenbeleidsplan (2022-2026), werd 
duidelijk dat onze missie en visie stevig 
overeind blijven. Medewerkers hebben 
wel nood aan betere antwoorden  
op toekomstige uitdagingen. Als team 
willen we ons flexibeler inzetten in 
onvoorziene omstandigheden, zoals een 
staking in de gevangenis of de afwezig-
heid van een collega. Daarnaast willen 
we de samenwerking tussen de collega’s 

versterken en het aanbod in de  
verschillende gevangenissen beter op  
elkaar afstemmen. We streven kortom 
naar een meer wendbare organisatie, 
aangestuurd door de talenten en  
kwaliteiten van het ganse team.  
De opgelegde besparingen van 10% 
vanuit de overheid speelden zeker een 
rol in dit denkproces. Maar in plaats 
van ons te beperken tot een loutere 
besparingslogica, kozen we ervoor om 
te focussen op een breder perspectief: 
een krachtig organisatiemodel dat tege-
moetkomt aan diverse uitdagingen. 

53



05
vrijwilligers-

werk



In gesprek met Mips Meyntjens, 
vrijwilligster in de gevangenis 
van Brugge

Vanwaar de interesse om vrijwilli-
ger te worden in de gevangenis? 

Mips: Ik geloof in mensen kansen geven. 
Als je mensen kansen geeft, is er een kans 
dat ze iets doen met die kansen. Tijdens 
het crea-atelier hou ik me vooral bezig met 
schilderen. Veel gedetineerden denken dat 
ze dat nooit gaan kunnen, omdat ze nooit de 
kans hebben gekregen om te ontdekken of 
ze talent hebben. Ik geef hen graag die kans. 
Het is nooit te laat om de Picasso in jezelf te 
ontdekken. 

Helpt je opleiding plastische  
opvoeding je daarbij? 

Mips: Jazeker, ik ben pas op mijn 59ste aan 
die bachelor begonnen. Toen ik startte kon ik 
niets, ik had enkel goesting. Het helpt dat ik 
dat kan vertellen aan gedetineerden die wei-
nig zelfvertrouwen hebben. Ik zeg hen dan: ‘ik 
weet hoe je je voelt, ik dacht ook dat ik niets 
kon, maar ik kon het uiteindelijk wel’. Soms 
zeggen gedetineerden me dat ze na hun 
detentie gaan blijven schilderen. Of dat nu 
waar is of niet, het feit dat ze dingen maken 
waar ze fier op zijn, dat is al genoeg voor mij. 

Je bent al vier jaar vrijwilliger, hoe 
anders was 2020 voor jou?  
Wat was de impact van de corona- 
pandemie op jouw activiteiten in 
de gevangenis? 

Mips: Vanaf twaalf maart stopten alle acti-
viteiten, tijdens de eerste lockdown kon er 

niets doorgaan. Na de eerste voorzichtige 
heropstart werden we geconfronteerd met 
stakingen: opnieuw lag alles stil, dat was niet 
bemoedigend. In de eerste lockdown heb ik 
geprobeerd om het contact met de gedeti-
neerden te behouden. Ik schreef hen brieven 
en gaf hen opdrachten. Een student uit Gent 
maakte een prachtige tekenbundel voor de 
gedetineerden, echt heel knap.  

De vrouwenafdeling van de  
gevangenis van Brugge heeft wel 
een bijzondere activiteit op cel 
gehad, niet? 

Mips: Ja, dat klopt. In samenwerking met  
de aalmoezenier heb ik voor hen een  
knopenpakketje samengesteld. Met die  
knopen konden ze van alles knutselen,  
zoals colliers. Ik verzamel al meer dan  
twintig jaar oude knopendozen. Veel mensen 
weten dat intussen en zo belanden al die 
knopendozen van grootmoeders bij mij.  
Voor de vrouwelijke gedetineerden heb ik 
daarvan zakjes gemaakt met knopen, zo  
konden ze zich toch bezighouden. 

Was er buiten de knopen geen 
alternatief aanbod tijdens de  
coronapandemie? 

Mips: Niet bij mijn weten. Maar ik was en ben 
nog altijd bereid om individueel aanbod te 
organiseren, heel graag zelfs. Zet mij in het 
creatief atelier en laat gedetineerden komen 
die er deugd van zouden hebben. Maar ik 
weet niet of dat mogelijk is.

Het is nooit te 
laat om de Picasso 
in jezelf te 
ontdekken.
Mips organiseert als vrijwilliger het  
crea-atelier in de gevangenis van Brugge.  
Vier jaar geleden stapte ze voor het eerst 
door de beveiligde deuren de gevangenis 
in. ‘Ik was net begonnen aan mijn bachelor 
plastische opvoeding,’ vertelt ze over die 
beginperiode. Voor dit jaarverslag blikt 
ze graag terug op 2020 en de impact die 
corona had op haar engagement als  
vrijwilliger. 

05: vrijwilligerswerk

Mips Meyntjens © James Arthur

57



‘Vrijwillig in een  
andere wereld.  
Een kwalitatief  
onderzoek naar het  
referentiekader van  
vrijwilligers binnen  
een detentiecontext.’

• ‘Wie doet aan vrijwilligerswerk en 
waarom?’

• ‘Hoe ervaren vrijwilligers het  
werken met gedetineerden?’ 

• ‘Wat zijn moeilijkheden en hoe gaan 
ze om met conflicten?’ 

Deze en andere vragen maken deel uit 
van een onderzoek dat studenten van 
de VUB in het najaar van 2020 uitvoer-
den. Hoofdthema van het onderzoek 
is vrijwilligerswerk binnen een deten-
tiecontext. Ze bevroegen hiervoor een 
aantal vrijwilligers van De Rode Antra-
ciet.  

Het volledige onderzoek kan  
je hier downloaden 

Ik geef nog even mee dat 
de respondenten  stuk voor 
stuk met lovende woorden 
spraken over De Rode Antra-
ciet. Het is duidelijk dat jullie 
organisatie vrijwilligers op 
handen draagt en dit ook 
werkelijk laat merken. 
Chapeau voor wat jullie doen! 
De vrijwilligers voelen zich bij 
jullie thuis en geven aan dat ze 
de samenwerking zo lang mo-
gelijk willen behouden. 

Ze hopen bovendien snel terug 
naar de gevangenissen te mo-
gen gaan en hun passie samen 
met de gedetineerden te kun-
nen uitvoeren. Het is 
inspirerend om te horen hoe 
De Rode Antraciet onze 
respondenten zo kan 
motiveren.

Silke Pauwels, 
studente VUB

Cultuur reikt hen 
een omgeving aan 
waar ze terug mens 
kunnen zijn.  
Dat is de essentie.

Hoe zwaar weegt dat gemis aan 
cultuur volgens jou? 
Mips: Aanbod kan het verschil maken, of dat 
nu cultuur of sport of zelfs werk is. Tijdens 
die momenten zitten gedetineerden terug 
in een basisrelatie van mens tot mens en 
niet van gedetineerde tot mens. Als ze naar 
de psychosociale dienst of naar de zorg 
gaan heeft dat altijd te maken met de feiten. 
Komen ze naar het crea-atelier dan heeft dat 
alleen iets te maken met een penseel en het 
doek voor hun neus. Cultuur reikt hen een 
omgeving aan waar ze terug mens kunnen 
zijn. Dat is de essentie. 
 
Hoe kijk je na zo’n moeilijk jaar 
naar de toekomst? 
Mips: Ik start niet op in het voorjaar. Ik 
ben bang dat er na een heropstart van het 
groepsaanbod weer stakingen komen, terwijl 
ik wil staan voor continuïteit. Ik wil dat ge-
detineerden op mij kunnen rekenen. Daarom 
heb ik besloten om pas opnieuw te beginnen 
in september. Ik hoop dat de situatie dan 
rustiger zal zijn. Pierre, de cultuurfunctionaris 
van Brugge, denkt eraan om in projecten te 
gaan werken. Dan organiseren we geen vast 
crea-atelier meer voor een heel jaar, maar 
losse projecten met andere vrijwilligers of 
professionals. Dat vind ik erg interessant.  
 
Heb je getwijfeld om helemaal te 
stoppen? 

Mips: Ja, ik heb getwijfeld, ik was de voeling 
met de gevangenis kwijt. Ik wist zelfs niet 
meer hoe de poort openging! Door terug in 

de gevangenis te komen herinnerde ik me 
weer waarvoor ik het juist deed. Ik begon ook 
zelf terug te schilderen en daardoor besefte 
ik opnieuw wat mijn reden van bestaan is. En 
dat is lesgeven, de dingen die ik ken doorge-
ven. Daar haal ik veel plezier uit.

Mips  
vertelt
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Samen werk maken 
van een herstelgerichte 
samenleving

‘We zouden dat eigenlijk meer moeten 
doen.’  In dat ene zinnetje zat de kiem 
van wat uiteindelijk een intense samen-
werking van drie jaar zal worden. Na een 
geslaagde ontmoetingsdag in Brussel, 
bundelden we in het voorjaar van 2020 
de krachten met Avansa en De Huizen 
vzw om een projectvoorstel in te dienen 
rond herstelgericht werken. En ondanks, 
of misschien net dankzij corona, werd het 
een sterk inhoudelijk dossier dat eind 
2020 groen licht  - en middelen -  kreeg 
van de Vlaamse overheid als sociaal-cul-
tureel project met laboratoriumrol. Wij 
vroegen aan Kurt Declercq (stafmedewer-
ker Avansa MZW) en Lies Kortleven (sport- 
en cultuurfunctionaris De Rode Antraciet) 
hoe een crisis de nodige ruimte kan 
scheppen voor grote ambities.

06: samenwerking partners

Sommige regio’s 
wilden starten met 
herstelgerichte  
activiteiten maar 
wisten niet goed 
hoe. We wilden  
vermijden dat ieder 
op zich het warm 
water moest gaan 
uitvinden. 

Ontmoetingsdag Brussel © De Rode Antraciet
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Wat was de aanzet voor dit  
project? Hoe ging de bal precies 
aan het rollen?
Kurt: In alle regio’s was er al wel een  
bepaalde voorgeschiedenis van samenwer-
king, in meer of mindere mate. Op de boek-
voorstelling ‘Aantekeningen bij een moord’ 
van Peter Vermeersch in Leuven kwam ik 
toevallig Lies tegen. Ook Bart Schoovaerts 
van Avansa Oost-Brabant was daar. Samen 
stelden we ons de vraag: als we die samen-
werking ooit wat structureler zouden aan-
pakken, hoe moet dat er dan uitzien? Een 
eerste concreet gevolg was die gezamen- 
lijke uitstap naar Brussel.

Lies: Dat klopt. We wilden iedereen nog 
eens samenbrengen om uit te wisselen 
wat er in de verschillende regio’s allemaal 
gebeurde qua samenwerking. Tijdens die 
ontmoetingsdag sluimerde al de wil om 
meer de krachten bundelen en te leren van 
elkaar. Want nu was iedereen zo’n beetje 
hetzelfde proces aan het afleggen, maar dan 
apart. Sommige regio’s wilden starten met 
herstelgerichte activiteiten maar wisten niet 
goed hoe. We wilden vermijden dat ieder op 
zich het warm water moest gaan uitvinden. 

Kurt: Uiteindelijk is de bal door De Rode  
Antraciet in het veld geschopt, n.a.v. een 
projectoproep rond herstelgericht werken 
bij het Agentschap Zorg en Welzijn. We 
hadden plots een concrete aanleiding om 
samen te werken. 

Net toen kwam de eerste corona- 
golf en de lockdown op ons af. 
Welke impact had dat op de  
samenwerking? 

Kurt: Het maakte dat alles, van de eerste 
gesprekken tot nu, online moest gebeuren. 
Al bij al is het wel opmerkelijk dat we er 
toch in geslaagd zijn om zo’n project op 
poten te zetten. 

Lies: We hadden een kerngroepje gevormd, 
met mensen uit West-Vlaanderen tot Lim-
burg. We hebben heel intensief overlegd en 
ik denk niet dat dat mogelijk was geweest 
als we elke keer fysiek hadden moeten 
samenkomen. Het nadeel was dat we nooit 
eens een hele dag samen konden doorwer-
ken, wat toch ook belangrijk is naast het 
online vergaderen.

Kurt: Het had inderdaad zijn voor- en  
nadelen. Ik herinner me dat toen de goed-
keuring binnenkwam van ons voorstel, het 
toch heel vreemd voelde om dat niet samen 
te kunnen vieren, dat moest dan ook via een 
scherm. Maar het verplichte online werken 
heeft een aantal dingen ook wel gestroom-
lijnd. Non-verbale communicatie heeft zijn 
voordelen, maar kan soms ook storend zijn 
en de dingen vertragen.  
 

Stonden inhoudelijk gezien  
de neuzen meteen in dezelfde 
richting? 
Lies: We hebben over heel veel dingen heel 
hard doorgepraat. Niet dat we per se iets 

anders wilden, maar omdat we mekaar niet 
zo goed kenden was het wel nodig om eerst 
wat af te tasten. Maar dat maakte wel - en 
dat is ook Kurt zijn verdienste, hij hield de 
pen vast - dat we een goed, stevig dossier 
hadden. Er is op heel korte tijd een enorm 
engagement en vertrouwen binnen de kern-
groep tot stand gekomen. Iedereen nam zijn 
rol ten volle op. Ik denk dat de lockdown 
daar ook wel voor iets tussen zat, in die zin 
dat iedereen goesting had om inhoudelijk 
met iets bezig te zijn.

Kurt: Het project werd bovendien ervaren 
als een enorme kans. Vooral voor Avansa is 
het een kans om het thema in alle regio’s 
op tafel te leggen. Er waren in verschillende 
regio’s al wel praktijken, maar het belang 
ervan was niet altijd vanzelfsprekend. Er zijn 
nu eenmaal nog veel belangrijke thema’s 
en iedere regio ziet er ook anders uit. Het is 
een evolutie die binnen Avansa bezig is en 
die mooi de verschillende snelheden aan-
geeft waarmee partners soms aan het lopen 
zijn. Bij sommige zijn bijvoorbeeld al super-
veel praktijken rond het thema, terwijl an-
deren nog maar net aan de horizon komen 
piepen. Dat maakt het super boeiend!

Hoe zit het met de rolverdeling 
binnen het project?
Kurt: Het project werd formeel ingediend 
door Avansa MZW , maar in de praktijk 
ervaar ik niet dat het expliciet door ons 
getrokken wordt. We hebben een kerngroep 
met vier mensen van Avansa, twee van De 
Rode Antraciet en één iemand van De Hui-
zen vzw. Geleidelijk aan groeiden we naar 

een evenwicht waarbij iedereen zijn rol heeft. 
Een echte leider is er niet, wel hebben we 
een duidelijk overzicht van wat er dient te 
gebeuren. En er is tijdens de overlegmomen-
ten altijd wel iemand die conclusies trekt, 
waarna we samen de aanzet geven tot een 
volgende stap. We vullen elkaar mooi aan! 

Naast de kerngroep is er nog de groep 
ambassadeurs, waar stafmedewerkers van 
alle partners in vertegenwoordigd zijn. Deze 
groep zoekt nu samen met de kerngroep 
zijn weg doorheen het project, en zal  
DIALOOG stap voor stap ontwikkelen. 
 

Waar hopen jullie over drie jaar 
op het einde van dit traject te 
staan? 
Kurt: Ik hoop vooral dat we een mooi traject 
gegaan zijn. Met hopelijk ook toffe resulta-
ten, zodat we op het einde toch het gevoel 
hebben dat we een aantal stenen verlegd 
hebben en een basis hebben om op door te 
werken.  

Een steentje  
bijdragen aan een 
herstelgerichte  
samenleving zou 
wel mooi zijn.

Kurt en Lies
vertellen

06: samenwerking partners

65



Dat we de hele samenleving met dit ene 
project herstelgericht kunnen maken, is 
wellicht een illusie, wij zijn ook maar een 
radertje in het geheel. Maar een steentje 
bijdragen aan een herstelgerichte samen- 
leving zou wel mooi zijn. En ik kijk zeker ook 
uit naar de Herstelconferentie die we op het 
einde van het traject willen organiseren. 

Lies: Waar ik ook van droom is dat heel veel 
mensen de verhalen gaan horen die deel 
uitmaken van de tweede fase van het pro-
ject. En ik hoop net als Kurt dat we een basis 
zullen leggen om verder samen te werken. 
Er is lokaal heel veel aan het bewegen rond 
herstel, ook bij andere organisaties zoals 
Arktos en Moderator. Ik geloof dat we, met  
al die projecten samen en met vereende  
krachten, echt wel kleine veranderingen  
kunnen verwezenlijken. 

Hoe?
Via maaktrajecten zetten we die  
DIALOOG op verschillende manieren in 
beweging:
• organiseren van laagdrempelige 

sociaal-culturele activiteiten over 
‘misdaad, straf en herstel’;

• capteren en delen van verhalen van 
(ex)-gedetineerden, slachtoffers,  
familie, professionals uit de detentie- 
context, hulp- en dienstverlening 
zoals bemiddelaars en justitieel 
welzijnswerk, advocatuur;

• burgerpanels die op een verdiepen-
de, onderbouwde en betekenisvolle 
manier dialoog faciliteren;

• tijdens een grote publieke Herstel-
conferentie komen de burgerpanels  
samen, worden de inzichten uit  
de laagdrempelige activiteiten  
gedeeld en de verhalen verteld; 

• een doorgedreven natraject van 
disseminatie en verdieping van 
de dialoog. Aan de hand van de 
resultaten en de inzichten uit de 
eerdere maaktrajecten, werken we 
methodieken uit om deze brede 
open dialoog in de samenleving te 
faciliteren.

Volg DIALOOG op de voet via:
dialoogherstel.org of 
facebook.com/dialoogherstel 

DIALOOG: 
het project in een 
notendop

Wie?
De initiatiefnemer van het project is 
een partnerschap van verschillende  
organisaties: een netwerk van de 
Avansa’s, De Rode Antraciet en de 
Vlaamse en Brusselse gevangenissen, 
De Huizen vzw en lokale expertise- 
netwerken. 

Wat?
DIALOOG werkt aan een maatschappe-
lijk draagvlak voor een herstelgerichte 
samenleving en daagt daartoe burgers 
uit om met elkaar in dialoog te gaan 
over een betekenisvolle gerechtigheid 
met een bevredigende uitkomst voor 
dader, slachtoffer en samenleving. En 
breder willen we een groeiende polari-
sering en verscherping van  
tegenstellingen tussen groepen in de 
samenleving bespreekbaar maken en 
aanpakken.

Ik geloof dat we,  
met al die projecten 
samen en met  
vereende krachten, 
echt wel kleine ver-
anderingen kunnen 
verwezenlijken. 
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Dat mooie projecten of fijne samen- 
werkingen niet altijd ontstaan op eigen 
initiatief, maakt ‘The Breakaway’ wel  
duidelijk. Een e-cyclingteam in de  
gevangenis? We geven toe dat we er zelf 
nog niet aan gedacht hadden toen  
reclamebureau BBDO in augustus 2020 
met het idee bij ons aanklopte. Onze 
sportfunctionarissen hadden er wel  
meteen oren naar en sprongen  
enthousiast mee in het verhaal. Frederik 
Clarysse, creatief brein bij BBDO, vertelt 
over het waarom en hoe van dit initiatief.    

E-cycling 
in de gevangenis, 
powered by BBDO

Frederik 
vertelt

Hoe kwam BBDO bij De Rode 
Antraciet terecht? Waren jullie al 
vertrouwd met onze werking?
Frederik: Nee, eigenlijk niet. Het idee dat we 
wilden realiseren draaide wel heel specifiek 
rond de combinatie van wielrennen en gede-
tineerden. Een simpele zoektocht via Google 
bracht ons al snel bij De Rode Antraciet.  

Vanwaar jullie idee om als recla-
mebureau een e-cyclingteam op 
te richten?
Frederik: Ik doe zelf in mijn vrije tijd aan 
e-cycling. Op het online platform Zwift 
wordt koersen op rollen almaar populairder. 
De UCI (Union Cycliste Internationale) orga-
niseert zelfs een wereldkampioenschap en 

grote bedrijven zoals Canyon springen mee 
op de kar met een eigen e-cyclingteam. Om-
dat BBDO aan haar creatieve medewerkers 
de ruimte geeft om projecten uit te werken 
die aansluiten bij hun eigen passies ontstond 
het idee om ook zo’n team op poten te zetten.  
 

Waarom wilde je er graag ook 
een maatschappelijke dimensie 
aan geven? 

Frederik: Een zoveelste team oprichten, is 
weinig creatief. We vinden het belangrijk 
om aan onze projecten een uniek karakter 
te geven. We geloven dat ‘The Breakaway’ 
een fantastisch project kan zijn dat ook echt 
een meerwaarde biedt. En het is compleet 
nieuw. Da’s zoveel interessanter en span-
nender dan de begane paden bewandelen.

 
Vond je bij De Rode Antraciet 
snel een gemeenschappelijke 
basis om op verder te werken?
Frederik: De eerste gesprekken verliepen 
heel goed. Ik had echt het gevoel dat we 
op dezelfde golflengte zaten en dat er een 
match was tussen het project en de doel-
stellingen van De Rode Antraciet. 

2020 was een moeilijk jaar om 
dingen op te starten, maar in  
hoeverre kreeg het project toch 
vorm afgelopen jaar? 

Frederik: Een grote opsteker is dat Deca-
thlon mee in het verhaal stapt als sponsor, 

ze waren van in het begin heel enthousiast. 
Ze staan in voor de volledige financiering 
en ook hun voorjaarscampagne - ‘Freedom 
through sport’- hangen ze volledig aan dit 
e-cyclingproject op.  
 

Wat is de verdere timing van het 
project? 
Frederik: We hopen rond april van start te 
gaan, op een manier waar iedereen zich 
goed bij voelt. In de eerste plaats de gedeti-
neerden zelf!

Het e-cyclingproject ‘The Breakaway’  
is een samenwerking tussen BBDO,  
De Rode Antraciet, Decathlon en Cellmade.
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‘The Breakaway’  
een fantastisch  
project kan zijn 
dat ook echt een 
meerwaarde biedt. 
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De gevangenisbibliotheek: 
waar cultuur en boeken 
elkaar raken

Begin 2020 sloot minister Jambon met 
veertien Vlaamse steden en gemeenten 
een nieuw convenant om de gevangenis-
bibliotheken structureel te ondersteunen. 
Het zijn de openbare bibliotheken van 
deze steden en gemeenten die sinds 2008 
verantwoordelijk zijn voor de bibliotheek-
werking in onze gevangenissen. Dankzij de 
financiële middelen die bij de convenan-
ten horen werd het mogelijk om in elke 
gevangenis een professionele kracht aan 
te stellen, een personeelslid van de plaat-
selijke openbare bibliotheek. Deze biblio-
theekmedewerkers slaan in de lokale  
gevangenissen de handen in elkaar met 
fatikken, vrijwilligers, vaak ook met cipiers. 
We spraken met Sarah Michielsen, mede-
werker in de gevangenisbib van Sint-Gillis.   
 
Sarah, hoe ziet de samenwerking 
met De Rode Antraciet eruit op 
vlak van bibliotheekwerking?
Sarah: Jaarlijks organiseren we minstens 
twee projecten samen: poëzie, samen lezen, 
auteurslezingen, meestal ook met een link 
naar de buitenwereld. We gaan bewust op 
zoek naar het raakvlak tussen cultuur en 
bibliotheek. Zo werken we bijvoorbeeld sa-
men rond Supervlieg/Supermouche en het 
project ‘Papa leest voor’ waarbij gedetineer-
de vaders verhalen op dvd opnemen voor 
hun kinderen.

 
Wat is volgens jou de meerwaarde  
van de samenwerking?
Sarah: Ik vind de samenwerking erg verrijkend, 

07: samenwerking steden & gemeenten

ideeën groeien makkelijker met twee dan 
alleen. De medewerkers van De Rode  
Antraciet hebben zicht op wat er allemaal 
kan en hebben de expertise om het uit te 
rollen. Het is mijn persoonlijke betrachting 
om de bibwerking ruim te zien. Er komt meer 
bij kijken dan boeken alleen, het activeren 
van mensen is minstens even belangrijk. En 
dan is De Rode Antraciet een goede partner. 

De impact is vooral duidelijk tijdens toon- 
momenten, na poëzie- of illustratie-ateliers. 
Je ziet de bewoners opleven, ze worden 
aangesproken op andere aspecten van hun 
persoonlijkheid. Met groepsactiviteiten heb 
je de grootste impact op de gedetineerden. 

 

Hoe hebben jullie de samen- 
werking in 2020 beleefd? 

Sarah: Het was belangrijk om mogelijk-
heden te blijven zoeken om toch iets te 
realiseren. Het samenbrengen van mensen 
lukte niet meer, dat was een domper, een 
verarming voor de gedetineerden én voor 
de samenwerking. 

Met groepsactivi-
teiten heb je de 
grootste impact op 
de gedetineerden. 

Ideeën groeien 
makkelijker  
met twee  
dan alleen. Wonen in boeken 

© Stefaan Temmerman

73



Maakte de crisis misschien ook 
nieuwe dingen mogelijk, omdat 
er naar alternatieven gezocht 
werd voor het reguliere aanbod? 

Sarah: De balans blijft toch dat het gebrek 
aan een groepsaanbod een zwaar gemis is. 
We hebben alternatief aanbod bedacht en 
gerealiseerd zoals een wisselboekproject. 
De respons was heel waardevol en ook het 
resultaat, een kalender met poëzie en  
illustraties, was erg mooi. Het woog echter 
niet op tegen echt menselijk contact. We  
botsten bovendien op veel praktische  
beslommeringen waardoor het proces erg 
arbeidsintensief was. 

Ik hoop echt in het najaar van 2021 opnieuw 
van start te kunnen gaan met de gedetineer-
den, misschien met een leesclub binnen het 
project ‘Samen Lezen’ of met auteurs- 
lezingen. 

Sinds een jaar of drie programmeren 
we in samenwerking met het gemeen-
schapscentrum van Hoogstraten  
elk seizoen een voorstelling in de 
gevangenis van Hoogstraten voor een 
gemengd publiek van gedetineerden 
en vrije burgers: theater, een concert, 
een stand-upcomedyshow... Burgers 
betalen een toegangskaartje terwijl 
de stad het grootste deel van de uit-
koopsom van de voorstelling voor haar 
rekening neemt. Zo staat in april 2021 
de verteltheatervoorstelling Onwaar-
schijnlijk gebeurd van Geert Hautekiet 
gepland, al zal het afhangen van de 
actuele coronamaatregelen of die 
doorgaat. 

De goede verstandhouding tussen de 
stad en De Rode Antraciet zorgt ervoor 
dat we geen schroom voelen om bij  
elkaar aan te kloppen als we het  
gevoel hebben mekaars werking 
kracht bij te kunnen zetten. Voor de 
stad is het ondertussen een logische 
stap geworden om ons mee te nemen 
in een nieuw sportief of cultureel idee. 
En voor ons als medewerker van De 
Rode Antraciet is in de loop der jaren 
de drempel van het stadhuis bijzonder 
laag geworden en gaan we geregeld te 
rade bij onze collega’s van de sport- of 
cultuurdienst om beroep te doen op 
hun expertise of hun netwerk.

We kijken er alvast naar uit om 
onze banden opnieuw nauwer aan te 
halen en weer sportieve en culturele  
plannen te smeden die de gevangenis-
muren van Hoogstraten en Wortel 
overstijgen.

Samenwerking Stad 
Hoogstraten: structurele 
ondersteuning van kan-
sen voor gedetineerden

In haar meerjarenplanning 2020-2025 
nam de stad Hoogstraten een strate- 
gische doelstelling op die zegt dat 
‘iedereen kansen [krijgt] om zich te 
ontwikkelen, ontplooien en ontspan-
nen.’ De stad hecht er dan ook belang 
aan om de gedetineerden in de  
gevangenissen op haar grondgebied 
(die van Hoogstraten en Wortel) als  
volwaardige burgers te behandelen. 
Ook zij hebben recht op hulpverlening, 
onderwijs, gezondheidszorg, cultuur, 
sport enzovoort. Vanuit die visie  
ondersteunt de stad De Rode Antraciet 
al geruime tijd. Voor de sportwerking 
bestond er tijdens de vorige beleids- 
periode al een structurele subsidie. 
Met de ondertekening van de nieuwe 
afsprakennota tussen de stad en De 
Rode Antraciet in 2020, is dat voor het 
eerst ook voor het culturele aanbod zo.

De samenwerking met de stad behelst 
echter meer dan het louter financiële. 
Regelmatig zetten we de schouders on-
der een gezamenlijk project. Een mooi 
voorbeeld is Kunst achter schermen tij-
dens de Week van de Amateurkunsten 
in 2017, waarbij de creatieve ateliers 
van de gevangenissen van Wortel en 
Hoogstraten hun deuren openden voor 
het publiek. Of de tentoonstelling Kunst 
(B)uiten in 2018, waar er naast werk 
van lokale kunstenaars een indrukwek-
kende verzameling tekeningen, sculp-
turen en verhalen van gedetineerden 
werd geëxposeerd.

Het was belangrijk 
om mogelijkheden 
te blijven zoeken 
om toch iets te  
realiseren. 
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Meer 
info over de 

nieuwe afsprakennota’s 
met de gevangenis-
bibliotheken lees je 

op onze website:

Sarah 
vertelt
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Ook nog in 2020… 
Tien impactvolle 
blikvangers uit 
een bewogen jaar

M-idzomer Breekt Uit © De Rode Antraciet



Zomerspelen in de gevangenis
van Oudenaarde 

De echte Spelen in Tokio waren dan 
misschien uitgesteld, in de gevangenis 
van Oudenaarde werden wel degelijk  
zomerspelen georganiseerd! Drie weken  
lang vonden op de beide wandelingen  
sportwedstrijden plaats, waarbij gede-
tineerden zich uitleefden in een 20-tal 
sporttakken. Onze sportfunctionaris 
nam het administratieve luik op zich, 
terwijl de sportfatikken alle wedstrij-
den begeleidden en de rol  
van scheidsrechter opnamen.

Sporten & bewegen
na detentie

Waarom sporten en bewegen ook na 
detentie zo belangrijk zijn, vatten we 
begin 2020 samen in een handige 
publicatie. Bedoeld voor zowel  
gedetineerden als hulp- en dienst- 
verleners staat ze boordevol tips,  
wist-je-datjes en praktische info.  
Om alle sportieve voornemens in te 
plannen - en omdat van corona nog 
geen sprake was - maakten we op  
de keerzijde plaats voor een  
kalender. 

Sportkoffer in de gevangenis 
van Gent 

Onze sportfunctionaris in de  
gevangenis van Gent stelde begin juli 
een sportkoffer samen om gedetineer-
den tijdens de zomermaanden extra 
in beweging te zetten. En of het een 
succes was! Er werd wekenlang volop 
gevolleybald, gepingpongd en gebad-
mintond. Ook het Kubb-kegelspel, de 
spikeballset (een soort beachvolley in 
het klein) en speedball bleken  
heel populair. 

Coronachallenges
in de Noorderkempen

Geïnspireerd door Gudrun Hespel van 
The Fittest you en samen met de sport-
stagiairs van ROC Tilburg, zorgde onze 
sportfunctionaris van de Noorder- 
kempen voor een hele reeks online 
coronachallenges: telkens 1 song met 
een variatie van 3 oefeningen. Zolang 
er geen groepsaanbod mogelijk was, 
kwam er elke week eentje bij.  
Gedetineerden konden telkens mee-
doen via het videokanaal van hun 
gevangenis. Alle challenges vind je op 
ons YouTube-kanaal:  
Corona  
Challenges  
2020

Fitnessregels in cartoons

Welkom in de fitness! Dat is de eerste 
en belangrijkste boodschap die we aan  
fitnessliefhebbers in de gevangenis 
willen meegeven. Om het voor alle 
sportende gedetineerden veilig en 
aangenaam te houden, zijn er natuur-
lijk ook een aantal goede afspraken 
nodig. We vroegen aan cartoonist 
Arnoleon om de ‘fitnessregels’ op een 
leuke en toegankelijke manier vorm te 
geven. De fitnessregels met bijhorende 
cartoons kregen in 2020 een plek in 
de fitnessruimte van elke  
gevangenis.

sport
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Expo Verborgen talent in de 
plantentuin Meise 

Op uitnodiging van Fedos vzw  
exposeerden we artistieke werken 
van gedetineerden in het kasteel van 
de Plantentuin van Meise, onder de 
noemer ‘Verborgen talent’. De expo 
maakte deel uit van de kunstroute 
Natura Inspiratus op het domein van 
de plantentuin. Tussen begin juni en 
eind september 2020 bezochten heel 
wat mensen deze kunstroute met een 
25-tal werken van gedetineerden uit 
de gevangenissen van Brugge, Gent, 
Turnhout, Hasselt, Sint-Gillis en  
Hoogstraten.

M-idzomer Breekt Uit

Op zondag 23 augustus organiseerden 
we i.s.m. Het Depot een coronaproof 
editie van M-idzomer Breekt Uit in de 
hulpgevangenis van Leuven.  
Tijdens deze aangepaste versie gaven 
DJ Kamaradio Moskou en hiphop- 
artieste Chibi Ichigo korte optredens 
voor de gedetineerden. Chibi Ichigo 
stelde er meteen ook haar  
nieuwe EP ‘Bloei’ voor.

Nieuwjaarswens 
Begijnenstraat

Ook in de gevangenissen werd na een 
moeilijk jaar hoopvol uitgekeken naar 
2021. In de Begijnenstraat in Antwerpen  
werd een warme nieuwjaarswens aan 
de gevel bevestigd. Gedetineerden die 
deelnamen aan het crea-atelier zorg-
den voor de mooie beelden, de woor-
den waren van stadsdichter Seckou, 
eveneens met input van  
gedetineerden.

Nationale Dagen van de 
Gevangenis: oproep ‘Bood- 
schap achter de muren’

In het kader van de Nationale dagen  
van de gevangenis lanceerden we 
samen met onze partners van de  
hulp- en dienstverlening in de  
gevangenissen van Brussel een oproep 
aan burgers. We vroegen hen of ze een 
boodschap van hoop en moed hadden 
voor mensen die in de gevangenis 
wonen en werken. ‘Chapeau, jullie zijn 
helden!’, was slechts een van de bood-
schappen die binnenkwamen. De  
andere hartverwarmende boodschap-
pen bundelden we op affiches die in 
de gevangenissen van Brussel  
verspreid werden. 

ZINEZINEZINE 
 
In de gevangenis van Gent maakten 
gedetineerden een eigen artistiek  
magazine onder begeleiding van Topo- 
copy en SMAK. Fysieke workshops  
waren niet mogelijk dus kregen de 
gedetineerden schetsboekjes en 
houtskool om op cel te tekenen. Met 
de resultaten maakte Topocopy een 
magazine dat werd verdeeld binnen 
de gevangenis en via het museum. 
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