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Vijf jaar geleden bundelden drie vormingsorganisaties, met elk een specifiek aanbod naar 
gedetineerden, de krachten om vanuit één organisatie sociaal-culturele doestellingen te 
realiseren: De Rode Antraciet. Die nieuwe organisatie zou het thema of beleidsdomein Cultuur 
behartigen van het Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden. Het thema 
Sport startte als een kleiner project in een beperkte regio en was toen ondergeschikt aan de 
vormingsopdracht. De Vlaamse Regering keurde dit Strategisch Plan reeds 10 jaar geleden 
goed en stelt hierin dat ook gedetineerden zich ten volle in de samenleving moeten kunnen 
ontplooien, ook al is dit binnen een penitentiaire context. 

Het aanbod aan hulp- en dienstverlening dat in de samenleving aanwezig is, wordt ook 
beschikbaar gemaakt voor zo veel mogelijk gedetineerden. De verantwoordelijkheid van de 
Vlaamse overheid dient aansluiting te vinden op de missie van de Federale Overheidsdienst 
Justitie nl. die van ‘een rechtsconforme, veilige en humane strafuitvoering’. 

De Rode Antraciet voorziet binnen deze contouren een aanbod van sport, cultuur en vormingswerk 
voor mensen die met justitie te maken krijgen. Het grootste deel van onze inzet gaat naar 
mensen die in de Vlaamse gevangenissen een straf uitzitten. Wij hebben ook een aanbod 
naar medewerkers van de gevangenissen en een verantwoordelijkheid naar de samenleving.

Sinds 2008 heeft ook Sport een structurele plaats verworven binnen De Rode Antraciet, 
binnen het Vlaams Strategisch Plan en binnen de gevangenismuren. Samen met het eigen 
gespecialiseerd cursusaanbod en de aanwezigheid van sociaal-cultureel werkers in de 
gevangenissen, werkt De Rode Antraciet zo aan het verhogen van kansen op sociale re-
integratie van gedetineerden.

Met deze brochure spreken we velen aan: gedetineerden, slachtoffers, penitentiaire beambten, 
directieleden van gevangenissen, hulp- en dienstverleners binnen maar ook buiten de muren, 
onderzoekers maar ook de gewone burger. De Rode Antraciet zorgt immers ook voor verbinding 
tussen de verschillende gevangenissen, verschillende gedetineerden en de samenleving. We 
laten u hier zien hoe onze organisatie via de sociaal-culturele methodiek bijdraagt tot de 
verdere humanisering van de penitentiaire context. En u moet daarvoor zelfs niet eens de 
gevangenismuren fysisch binnen te treden.



De nadruk van deze brochure ligt op het weergeven van acties binnen onze drie werkingspijlers: 
het cursusaanbod, het sociaal-cultureel werk en de sport. 

Deze brochure vervangt ons jaarlijks programma-overzicht niet. Zij kan ook niet volledig 
tegemoet komen aan vragen vanuit gevangenissen om een welbepaalde activiteit uit ons 
aanbod, ook bij hun uit te voeren. Koken kost geld en vraagt keuzes. We hopen het menu 
van De Rode Antraciet alleszins verteerbaar te maken.

De Rode Antraciet kiest voor het uitwerken van dit activiteitenaanbod waarbij we uitgaan 
van de waardigheid, de mogelijkheden en de verantwoordelijkheidszin van elke persoon. Zo 
brengen we   processen van persoonlijke groei op gang. Waarom doen we dan de dingen die 
we doen? En waarom gaan we er steeds van uit dat dit de goede dingen zijn? In plaats van 
onze doelstellingen uitgebreid te beschrijven en te motiveren, laten we u in de eerste plaats 
proeven van ons aanbod. Misschien zit er iets tussen dat u aanspreekt of roept het ideeën 
of verwachtingen bij u op. Daarover gaan we dan graag met u in gesprek. Zo schrijven onze 
medewerkers dagelijks aan deze brochure.

Een aantal aspecten van onze werking, kan je moeilijk verwoorden of zichtbaar maken. 
Een enthousiaste en professionele aanpak kan je wel stellen in een brochure, maar kan 
je enkel vaststellen in de praktijk. Een aspect van die professionaliteit is het principe van  
meerzijdig partijdigheid: we houden rekening met diverse en veelvuldige belangen. Als het 
kan, proberen we mee ‘beleid’ te maken. En dit zoeken naar structurele antwoorden is niet 
onmiddellijk zichtbaar voor medewerkers noch voor de gevangenissen.

We lanceren deze brochure op ons symposium ‘De gevangenis van de 21e. eeuw’ en spreken 
ons hiermee ook uit in het maatschappelijk debat over onveiligheid en criminaliteit. Verder 
in dit jubileumjaar organiseren we in elke Vlaamse gevangenis een ontspannende maar ook 
prikkelende activiteit met gedetineerden om onze vijfde verjaardag te vieren. Samen met 
mensen in detentie zoeken we naar hoop voor het nu en voor de jaren erna.

Ik wil graag de volgende mensen hartelijk bedanken: de leden van onze raad van bestuur, 
onze medewerkers, de redactieraad en de externe leesgroep van deze brochure, de 
mensen waarmee we mogen samenwerken om de culturele en sportieve participatie van 
gedetineerden te verhogen.

Graag tot bij gelegenheid en steeds bereid tot overleg
met vriendelijke en dankbare groeten

Dirk Roelandts  Gunter Gehre
directeur   voorzitter
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“Ik speel al een tijdje met het idee om iets te volgen? Maar wat?”
        Een zoeker

“Ik heb al aan meerdere activiteiten en vormingsmomenten deelgenomen. Het verbaast 
me telkens wat ik er aan heb. De tijd gaat hier zo langzaam en daarom is elk moment 
om de sleur te doorbreken voor mij een welgekomen afwisseling. Ik ben met iets bezig 
waar ikzelf direct een goed gevoel aan overhoud. Het is leuk om iets nieuw te proberen 
of om iets bij te leren. Ik zit al zoveel alleen en door in een aangenaam groepje samen 
met anderen iets te doen, voel ik dat ik nog leef.”
      Een deelnemer

Wat is een cursus ?

Bij De Rode Antraciet is elke cursus en elk creatief moment een groepsgebeuren. In onze 
gespecialiseerde cursussen wordt een thema verder uitgediept en werken we op een niet-
schoolse manier naar bepaalde doelstellingen. 

Accenten bij ons aanbod

Door de lage instapdrempel van sommige cursussen verdwijnen weerstanden en zullen 
geïnteresseerden nadien gemakkelijker inschrijven op andere cursussen en activiteiten.

CURSUSAANBOD VOOR GEDETINEERDEN 

Een cursus verloopt in groep. In het begin wordt er voldoende gewerkt aan kennismaking en 
vertrouwen alvorens verder te gaan. 

Naargelang de groep kunnen de verwachtingen van de deelnemers verschillen. Naast de 
geplande thema’s gaan we steeds in op de concrete vragen en noden die in elke groep 
leven. Het proces dat we met de groep afleggen, is belangrijk voor het nu, maar ook voor 
de toekomst.

Waarover gaan de cursussen ?

In de verschillende cursussen komen diverse thema’s of leerpunten aan bod:
• persoonlijke groei en bewustwording
• je leven in eigen handen nemen
• communicatieve en sociale vaardigheden
• kennis en vaardigheden op verschillende terreinen
• verbondenheid met familie, vrienden en maatschappij
• het tijdsgebruik in een beperkte – en beperkende – ruimte
• herstel
• betekenis en zingeving
• creativiteit

Verder in dit hoofdstuk vind je per cursusgroep een korte uitleg gebundeld volgens leerpunten. 
Het leerpunt persoonlijke groei en bewustwording komt altijd aan bod in ons volledig aanbod. 

Waarom bij De Rode Antraciet een cursus volgen ?

De Rode Antraciet ontwikkelde in de voorbije jaren verschillende cursussen voor gedetineerden. 
Ons aanbod is gevarieerd en toegespitst op de bijzondere leefwereld van de deelnemers. We 
hopen dat ze hierdoor steunpunten vinden:
• voor de organisatie van hun leven binnen de muren,
• voor het onderhouden van hun familiaal en sociaal netwerk met mensen buiten en binnen 

de muren,
• bij de voorbereiding van hun leven na de detentie.

Wij geloven dat een mens, waar hij zich ook bevindt, levenskansen kan scheppen. Door het 
ontdekken en ontwikkelen van mogelijkheden en door het aanleren van nieuwe vaardigheden 
groeien deelnemers en verbetert wellicht de kwaliteit van hun leefwereld.

CURSUSAANBOD 
VOOR GEDETINEERDEN



cursusgroep 1
communicatieve en sociale vaardigheden
je leven in eigen handen nemen

Omgaan met 
lastige situaties

“Het is weer hetzelfde. Telkens ik in een discussie terechtkom, loopt het verkeerd af.”

Eén cel delen met z’n drieën, je standpunt verdedigen tegenover de directie, eerlijk je mening 
zeggen zonder de ander te kwetsen of boos te maken, een moeilijk gesprek voeren via de 
telefoon, een ruzie uitpraten, … iedereen komt wel eens in lastige situaties terecht. Vooral 
in de gevangenis kunnen frustraties zich opstapelen. 

Je kan op verschillende manieren met lastige situaties omgaan. De meeste mensen pakken 
moeilijke situaties op steeds dezelfde wijze aan. Ze verliezen uit het oog hoeveel andere 
mogelijkheden er nog zijn. We zoeken naar wegen die je misschien nog niet geprobeerd 
hebt om jouw lastige situaties aan te pakken. 

De cursus omvat drie grote thema’s: communicatie, conflicthantering en omgaan met 
agressie. Communicatie is de basis. We staan uitgebreid stil bij hoe mensen communiceren, 
met woorden maar ook met lichaamstaal. Des te beter mensen met elkaar communiceren, 
des te beter ze elkaar begrijpen. Zo kan men veel conflicten voorkomen. Komt het toch tot 
een conflict, dan zijn er verschillende manieren om hiermee om te gaan. Agressie ontstaat 
meestal wanneer een conflict niet op een goede manier wordt opgelost. 

Tijdens deze vierdaagse cursus komt ook theorie aan bod, maar er wordt vooral veel gedaan 
en uitgeprobeerd. We werken samen in groep, omdat je tenslotte het meeste kan leren van 
mekaar. Het groepsproces en het zich veilig voelen binnen de groep zijn zeer belangrijk. 
Daarom werken we ook aan het wederzijds vertrouwen en het groepsgevoel. 

“Ik heb veel geleerd tijdens de afgelopen cursus. Dat was echter niet het belangrijkste 
voor mij. Dat jullie hier kwamen met een houding van respect, dat vond ik pas écht 
belangrijk. In de gevangenis mis je dat echt, je voelt je dikwijls amper nog een mens. 
En jullie komen naar hier van buitenaf, jullie spreken rustig, geven geen bevelen 
en luisteren naar ons. Het herinnert aan hoe het buiten was. Hierbinnen vergeet je 
snel hoe je op een normale manier met mensen omgaat. Ik voelde weer even dat ik 
gewaardeerd werd en dat deed deugd.”

Een deelnemer

“Een cursus ‘Omgaan met lastige situaties’ geven, is elke keer opnieuw boeiend. Wij 
zijn dan wel de cursusgevers, maar wij geven de cursus niet; samen met de deelnemers 
maken we de cursus. We gaan aan de slag met de dagelijkse realiteit, met wat zich 
afspeelt in ieders leven. We werken in gesprek, maar vooral in actie en vanuit ervaringen. 
In dat proces zijn deelnemers en cursusgevers even belangrijk. Het resultaat is telkens 
weer verrassend anders en nieuw. Het doel van de cursus is niet mensen te veranderen, 
wel om ze dingen aan te reiken die hen aan het denken kunnen zetten. Het is altijd 
hun keuze of ze hier iets mee doen of niet. Als je dan merkt dat mensen stappen 
gaan zetten, om zichzelf beter te leren kennen, om hun leven weer wat meer in eigen 
handen te nemen, dan is de cursus meer dan geslaagd.“

Leen
cursusbegeleider



Omgaan met 
eigen agressie

“Ik vind het niet eerlijk. Ik kan er niets aan veranderen en ik voel mij machteloos. Ik 
word daar zo kwaad van dat ik niet meer aanspreekbaar ben. Het gaat verkeerd en toch 
wil ik geen brokken maken.”

Enige kennis over communicatie en conflicthantering is nodig om deze cursus optimaal 
te kunnen volgen. We raden dan ook sterk aan om eerst de cursus ‘Omgaan met lastige 
situaties’ te volgen.

Agressie is op verschillende manieren aanwezig in de gevangenissen. Zo zitten velen een 
straf uit voor feiten die hiermee te maken hebben. Ook binnen de muren komt agressie 
geregeld voor. Dit kan zo bij iemands leven gaan horen, dat het lijkt alsof er geen andere 
mogelijkheden meer zijn.

In deze cursus werken we met deelnemers die hun eigen gedrag onder de loep willen 
nemen. Wie vindt dat hij hiermee een probleem heeft en hieraan ook wil werken in de 
cursusgroep, is welkom!
Samen met de groep gaan we op zoek naar oorzaken en gevolgen van agressie. We zoeken 
naar wat agressie in gang kan zetten. We reiken iedereen handvaten aan om de eigen 
agressie beter te leren kennen, te kanaliseren en te beheersen, zowel preventief als op het 
moment zelf.
Dit is een praktische en zeer concrete cursus van meerdere dagen. Theorie komt aan 
bod wanneer dit kan helpen. Om de cursus te verankeren in het eigen leven, krijgen de 
deelnemers een werkboekje dat hen voorbij de grenzen van de cursusuren begeleidt in hun 
proces.

Sociale vaardigheden 
en assertiviteit

Een vriend iets weigeren, een lastige verkoper afwimpelen, je eigen standpunt verdedigen 
tegenover een chef, een beleefd babbeltje doen met een onbekende, je niet laten 
misbruiken door anderen … Het zijn alledaagse sociale toestanden. Veel mensen voelen zich 
ongemakkelijk in sommige van die situaties. Ze hebben moeite om op een goede manier 
voor zichzelf op te komen.

Hoe kan je op een goede manier opkomen voor jezelf? Daarover gaat deze cursus.

Assertiviteit is opkomen voor jezelf met respect voor de andere. Die houding verduidelijken 
en oefenen we. De cursus is opgevat als training, de nadruk ligt dus op de praktijk. De 
cursus loopt gedurende 3 dagen. Het oefenen in sociale vaardigheden brengt ook een groter 
zelfvertrouwen mee.



“Ik geef nu bijna twee jaar de cursus ‘Slachtoffer in Beeld’ in verscheidene Vlaamse 
gevangenissen en elke cursus opnieuw is nog steeds een speciale ervaring. Beeld je 
in: je werkt samen met een kleine groep van mensen in vertrouwelijke sfeer rond de 
verhalen van de deelnemers en hun slachtoffers. Een aangenaam evenwicht tussen 
serieuze en luchtige gesprekken, van ernst en een vleugje humor. Velen zeggen me 
dat deze cursus voor hen het begin is van een andere kijk op de dingen, een nieuwe 
start. Dat doet me enorm goed om te horen en ook te zien. Ik heb mensen zien groeien, 
mensen zien lachen, mensen zien ontdekken met vallen en opstaan. De cursus biedt 
meer kennis, inzicht en aanvoelen in het eigen verhaal en dat van de slachtoffers. Het 
vraagt lef om in de cursus te stappen, maar eens gestart, zal je zien dat het de tijd meer 
dan waard is!”

Kato 
cursusbegeleider

cursusgroep 2
Je leven in eigen handen nemen 
Herstelgericht werken + Zingeving

Slachtoffer in Beeld 
- in detentie (SIB)

“Ik twijfelde om me in te schrijven omdat ik mij schaam voor mijn feiten, maar ik ben 
blij dat ik nu verder kan. Ik weet niet hoe slachtoffers zich voelen maar ik besef nu dat 
zij ons nodig hebben voor de verwerking. Dat het zoveel gevolgen zou hebben had ik 
niet verwacht. Deze cursus betekende een keerpunt in mijn detentie.”

Dit is een aanbod voor wie in groep stil wil staan rond slachtoffers van misdrijven, de eigen 
feiten en het dader zijn. Deelnemers komen sterker uit deze vorming, met meer inzicht in de 
feiten en de betekenis ervan zodat de toekomst er anders gaat uitzien. 
Deelnemers aan voorbije cursussen verwoordden dit als volgt:
‘Deze cursus is een aanrader voor iedere dader om de slachtoffers beter te verstaan.’ 
(Turnhout 2009)
‘Nu weet ik wat ik moet doen om dit hoofdstuk af te sluiten’ (Hoogstraten 2009)

Slachtoffer in Beeld biedt een veilige groep waarin je kan terugblikken op eigen ervaringen 
en op ervaringen van slachtoffers. Verantwoordelijkheid opnemen voor de eigen daden met 
respect voor het slachtoffer en voor zichzelf.
We bouwen de cursus samen op, stap voor stap gedurende 7 dagen. Hierbij zoeken we o.a. 
een antwoord op de volgende vragen:
• Wat is een slachtoffer/wie kan er allemaal slachtoffer zijn?
• Hoe ga je om met je feiten?
• Hoe leer je begrijpen wat een slachtoffer heeft beleefd?
• Hoe kom je als mens sterker uit deze cursus?
• Hoe kom je mogelijks tegemoet aan het slachtoffer?
• Hoe kan je verantwoordelijkheid opnemen voor de eigen daden met respect voor het 

slachtoffer en voor jezelf?

Het groepsproces en het zich veilig voelen in de groep zijn zeer belangrijk. Tijdens de 
eerste cursusdagen zorgen we voor een sfeer van vertrouwen. Verder werken we met 
een afwisseling van groepsgesprekken, spelvormen, bespreken van beeldmateriaal, een 
slachtoffergetuigenis, rollenspelen, gastsprekers, enz. 

Belangrijke opmerking
De cursus vraagt een groot engagement van de deelnemers. Andere cursussen – zoals hierna 
beschreven – zijn vaak een inleiding voor dit intens en langdurig groepswerk.



Over Leven 
op cel

“’t Is hier zo klein. Waar zijn de bomen? Waar ben ik? Wie weet het? Wie hoort mij?”

Hoe leef je in een gevangenis? En hoe over-leef je ? 

Deze vragen vormen het uitgangspunt van de cursus. Het is niet eenvoudig om hierover te 
praten, maar we creëren samen een groep waarin vertrouwen heerst. Een groep waarin 
belevingen en emoties bespreekbaar zijn en waar we van mekaar kunnen leren. 

Na een eerste kennismaking spelen we het spel ‘Over Leven op cel’. Het is een discussiespel 
en een soort levensloopspel, dat je uitnodigt om de dagelijkse dingen eens vanuit een 
andere hoek te bekijken. Het verrijkt je kijk op jezelf en maakt zichtbaar hoe je met anderen 
omgaat. Doorheen de cursus wordt ook duidelijk wat voor iemand belangrijk is, hoe mensen 
hun tijd zinvol doorbrengen, en hoe je je leven in handen kan nemen, ook in de beperkende 
situatie van de gevangenis.

Nadien kiezen we samen de thema’s die we dieper uitwerken zoals persoonlijke groei, 
verbondenheid en relaties, omgaan met de tijd, zingeving, … Het is een cursus van 8 
dagdelen of een combinatie van dagdelen en volle dagen.

Hoe kijken de deelnemers naar hun tijdsbesteding 
binnen de muren ?

Het schema hieronder is door deelnemers opgebouwd tijdens een cursus ‘ Over Leven op 
cel” in Antwerpen. 

  

“Waar het in ons cursuswerk vaak om gaat, is dat we een proces in gang willen zetten. 
Verhalen in beweging brengen. Respect tonen zodat vertrouwen kan groeien. Erkenning 
geven voor de positieve inzet van ieder, zodat het ook mogelijk wordt om kritisch te 
kijken naar wat fout loopt. Begrijpen en confronteren. Hulpmiddelen aanreiken zonder 
verantwoordelijkheid over te nemen. Een soort ‘compagnon de route’ zijn.
Het laat me niet koud, het grijpt me aan. Ook mijn verhaal wordt erdoor in beweging 
gebracht.”

Myriam, cursusbegeleider

ontspanning familie/vrienden georganiseerde activiteiten andere



Hoe kijk ik 
naar mijn straf ?

“De dagen duren zo lang. Ik wil zoveel, ik mag niet veel. En nu? Ik zit hier maar en 
wacht op wat komen gaat. “

Gestraft worden of opgesloten zijn roept vele gedachten en gevoelens op. Deze worden vaak 
ontkend of verborgen. Het is ongewoon om er met elkaar over te praten of men vindt niet de 
juiste plaats om dit te doen. Met deze cursus creëren we tijd en ruimte om deze gesprekken 
toch mogelijk te maken. 
De deelnemers staan stil bij de beleving van hun straf en wat gestraft zijn voor hen betekent. 
We kijken hierbij ook naar de reacties van de maatschappij en de media.

De kern van de gevangenisstraf is de vrijheidsberoving. Maar daarnaast zijn er nog heel 
wat bijkomende effecten, zowel voor de gedetineerde als voor zijn familie en vrienden. 
Bijvoorbeeld:
• Het verlies van identiteit en zelfwaardegevoel
• Losgescheurd zijn uit sociale levensruimten, uit de rol van vader, van kostwinner, van 

collega, van buur, …
• Onzekerheid en machteloosheid
• Gebrek aan autonomie, het eigen leven nog moeilijk in handen kunnen nemen
• Inkrimpen van sociale vaardigheden, vooral bij lange straftijden
• Moedeloosheid en depressie die om de hoek loeren

“Detentieschade! Ik wil er niet aan denken. Is het waar dat iedereen weet wat mijn 
straf is? Mag ik er ooit nog gewoon bij horen, erbij zijn?. Ik voel me zo afhankelijk en ik 
mag niets zelf beslissen. Ik wil niet behandeld worden alsof ik niets kan en niets waard 
ben. Ik wil houden van. Van iemand, van de kleine dingen, van de toekomst.“

Een deelnemer

Tijdens de cursus is er kans om stil te staan bij wat ieder beleeft als ‘detentieschade’. Maar 
we bespreken ook de acties die men kan ondernemen om in de gevangenis toch het hoofd 
boven water te houden, om te overleven, om te verwerken. Er komt een uitwisseling rond 
de strategieën waarmee iedere deelnemer op zijn of haar manier de schade probeert te 
beperken of toewerkt naar een bepaald perspectief. 

Deze ‘overlevingsstrategieën’ zijn zeer verscheiden, maar hebben steeds te maken met 
thema’s zoals: 
• (opnieuw) opbouwen van zelfvertrouwen 
• verbondenheid en relaties 
• voorbereiden van de toekomst
• omgaan met de tijd
• zingeving

Deze gespreksgroep van 8 dagdelen is een uitdrukkelijk herstelgericht programma waarin 
we met de deelnemers een weg afleggen. We vertrekken vanuit ieders persoonlijke beleving 
van de detentie, de straf en de mate van strafaanvaarding. Waar mogelijk staan we ook stil 
bij de dynamiek van schuld en herstel. 

“Overlevingsstrategieën! Heb ik die ook?
Het heeft lang geduurd vooraleer ik er kon aan denken wat dit voor mijn familie 
betekent. Ik had geen zin meer in werken, leren of zelfs niet in me te amuseren.
Dit kon zo niet verder! Ik moet en zal de sleur doorbreken en zelf het stuur van mijn 
leven in handen nemen. Ik wil blijven denken aan de goede dingen van buiten en aan 
de mensen die in mij geloven. “

Een deelnemer



Vader of moeder zijn 
in de gevangenis

“Mijn zoontje van 7 heeft het erg moeilijk met mijn afwezigheid en is de laatste tijd 
nogal agressief. En mijn dochtertje van 5 is erg angstig; ze klampt zich vast aan haar 
moeder en verdraagt niet dat er soms een babysit komt. Hoe kunnen we hier nu mee 
omgaan?”

“Nu ik in de gevangenis zit, worden onze kinderen opgevangen in een pleeggezin. Ik 
vind dit erg moeilijk en heb angst dat ze van mij zullen vervreemden. Zal die andere 
vrouw mijn plaats bij de kinderen niet innemen?”

“Ik wil mijn kinderen geen verdriet doen en wat niet weet niet deert. We vertellen 
dus aan onze kinderen dat ik op reis ben. Maar dit wordt moeilijk, want het duurt hier 
nogal lang.”

“Kan ik eigenlijk nog een goede vader zijn voor mijn kinderen? Ik heb tot nu toe zo 
weinig voor hen betekend. En wat zal de toekomst brengen? Wordt het niet moeilijk als 
ze aan hun lief moeten vertellen dat hun vader in de gevangenis zat? Kan ik hen dat 
niet beter besparen? Zou ik niet beter het contact met mijn kinderen verbreken?”

Deze en andere vragen komen aan bod in de cursus voor gedetineerde vaders en moeders. 
Een cursus duurt 6 tot 8 dagdelen. Volgende thema’s worden behandeld:
• De mogelijke reacties van kinderen die naar aanleiding van de gevangenschap naar boven 

kunnen komen. We staan stil bij de emotionele en psychische ontwikkeling van kinderen 
en hoe men hier als ouder kan mee omgaan.

• De beleving van de gedetineerde ouder en de manier waarop hij of zij die ouderrol invult 
vanuit de beperkende situatie van de gevangenis, soms al gedurende jaren. 

• We bespreken de vraag ‘hoe kan je met je kinderen praten over de gevangenis?’ De 
antwoorden zullen verschillend zijn, naargelang het gaat over jonge kinderen, pubers of 
volwassen zonen en dochters.

• De specifieke vragen van cursusdeelnemers.

Als vaders / moeders naar de cursus komen …
… praten we met hen over de relatie met hun kinderen, over hun angsten en zorgen, 
maar ook over de goede momenten. Dit is een uiterst gevoelig en daardoor moeilijk 
onderwerp en het vraagt tijd om vertrouwen te krijgen in de groep. Eens dat vertrouwen is 
geïnstalleerd, kan er heel veel en mogen ook hun eigen emoties naar boven komen, wat 
binnen een gevangenis niet vanzelfsprekend is. Velen komen terug van het kinderbezoek 
met een gezicht als een masker en sluiten hun gevoelens op om niet door celgenoten 
uitgelachen te worden. Eén van de positieve effecten van zo’n cursus is dan ook dat de 
cursusdeelnemers mekaar kunnen vinden tijdens de wandeling om wel nog eens over de 
kinderen te praten.

als vader of moeder in de gevangenis terechtkomt …
De detentie van een ouder is voor de meeste kinderen een schokkende gebeurtenis. 
Hoe kan je dan als ouder je kind begeleiden? De grote stelregel die we hierbij gebruiken, 
is dat kinderen moeilijke situaties kunnen overleven, op voorwaarde dat ze hier niet 
alleen doorheen moeten. Het vraagt dus dat ouders met hun kinderen in communicatie 
blijven. Dit is niet eenvoudig omdat ouders zelf ook door heel wat gedachten en 
gevoelens overweldigd worden. Tijdens de cursus bieden we inzichten en tips die 
helpend kunnen zijn. Ook de verhalen van de deelnemers zelf – lotgenoten – zijn vaak 
inspirerend.
 Myriam, cursusbegeleider

cursusgroep 3
Verbondenheid en relaties 
met familie en vrienden



cursusgroep 4
betekenis + zingeving

Lessen in levenskunst 
een inleiding in de filosofie

“Ik wil leven. Hoe? Ik wil gelukkig zijn. Waarom en met wie of wat? Ik zal het je vertellen 
op mijn manier.”

Deze cursus is gebaseerd op het boek van Alain de Botton: De troost van de filosofie (Uitg. 
Atlas - Amsterdam/Antwerpen, 2000). Over de zes hoofdstukken in dit boek heeft Alain de 
Botton ook televisieprogramma’s gemaakt. Deze programma’s zijn telkens het startpunt voor 
een open gesprek. Iedereen wordt uitgenodigd om zich te uiten, op verhaal te komen, te 
reflecteren over eigen gedrag en eigen uitgangspunten.

Tijdens deze cursus van 4 dagdelen presenteren we geen ‘academische filosofie’, maar we 
filosoferen zeer praktisch, aansluitend bij vragen die gedetineerden zich stellen. We laten 
ons hierbij inspireren door vier filosofen die we kiezen uit het volgende rijtje:

Socrates - “Hoe ga je ermee om als jouw ideeën niet stroken met de meningen van de 
meerderheid?”
Epicurus - “Hoe word je gelukkig (ook zonder heel veel geld)?”
Seneca - “Hoe ga je om met frustraties en woedeaanvallen?”
Montaigne - “Hoe vind je troost bij gevoelens van onmacht?”
Schopenhauer - “Hoe ga je om met liefdesverdriet?”
Nietzsche - “Hoe ga je verstandig om met moeilijkheden?”

Elke les is een oefening in goed luisteren, zich genuanceerd uiten, reflecteren, zoeken naar 
overeenstemming.

Gedetineerd, 
sta ik nu alleen ? 

Geven en ontvangen in relaties

“Plots was ik niet meer thuis. Alleen tussen muren. Niemand om mee te praten. Ik zou 
zo graag iemand horen, ik zou zo graag iemand zien, ik zou zo graag … maar …”

Deze cursus gaat over verbondenheid en relaties, een thema dat in het leven van de meeste 
gedetineerden een belangrijke rol speelt. Zowel de rijkdom van die relaties als belevingen 
van gemis komen hierbij aan bod. 

We denken hierbij aan veel verschillende soorten van relaties: familie, vrienden, partner, 
kinderen, collega’s, medegedetineerden … Relaties binnen de muren van de gevangenis en 
over de muren heen. Relaties van nu en van vroeger die nog steeds belangrijk zijn. En relaties 
voor de toekomst waarnaar we misschien verlangen… Zo is de cursus een verkenningstocht 
doorheen relaties die betekenisvol waren en zijn voor de deelnemers en gezien worden als 
ankers in hun geschiedenis. 

We kijken ook verder naar nieuwe mogelijkheden en onderzoeken hoe ieder zorg kan dragen 
voor het eigen netwerk van verbondenheid, buiten en binnen de muren. We staan stil bij 
wat vriendschap voor ons betekent en verkennen de balans van geven en ontvangen die in 
elke relatie een rol speelt. 

In de cursusgroep zorgen we er samen voor dat er vertrouwen is, en dat we betrouwbaar zijn 
voor mekaar. Er is ruimte voor uitwisseling en we maken ruimte voor vriendschap.

We werken hiervoor samen gedurende 8 dagdelen of een combinatie van dagdelen en volle 
cursusdagen.

“Eén van de meest typische aspecten van de groepen in de gevangenis zijn voor mij: 
de extreme verhalen, het grote contrast tussen licht en donker, tussen wat lelijk is en 
mooi. De mannen en vrouwen in de groepen kunnen mij shockeren maar ook ontroeren, 
kunnen mij boos maken maar ook dankbaar, roepen soms mijn verontwaardiging 
op, maar vaker mijn begrip. Maar altijd is een cursus een uitdaging. Soms voel ik mij 
machteloos en gefrustreerd omdat mijn doelstellingen de mist ingaan, dan weer blij om 
een plotse doorbraak in de groep of om de positieve effecten die iemand verwoordt.”

Myriam
cursusbegeleider



cursusgroep 5
creativiteit

Ervaar je kracht vanuit 
creativiteit en beweging

Cursus voor vrouwen

We spreken vrouwen rechtstreeks aan om de uitdaging aan te gaan om gewoontes in hun 
leven te doorbreken. Zo komen ze tot een andere kijk op zichzelf en op hun eigenwaarde. 

Deze cursus stimuleert vrouwen en helpt hen om zichzelf beter te leren kennen en in hun 
eigen vrouwelijke kracht te staan. Door dit te delen met de andere vrouwen kunnen zij de 
verbondenheid met elkaar ervaren en dat is heel ondersteunend. 
Gedurende vijf dagdelen gaat de groep aan de slag met lichaamsoefeningen (ademhalen 
en voelen) en creatieve expressie (schilderen, tekenen, collages maken en indien mogelijk 
boetseren).

De deelnemers geven vorm aan wat er in hun leven gebeurt en waar ze graag naartoe 
willen. Ze maken ook een begin met een ‘kunstdagboekje’ waar ze dan zelf verder aan 
kunnen werken.

Het is niet nodig om te kunnen tekenen en schilderen, je moet alleen zin hebben om samen 
met andere vrouwen op ontdekking te gaan.

Maskers
“Ik heb weinig met woorden. Ik kan het ook niet zo goed vertellen. Laat mij echter iets 
doen en ik zal je laten zien wie ik ben en wat ik kan.”

We willen een creatieve manier ontdekken om vorm te geven aan onze persoon en er 
contact mee te maken. Dit doen we met maskers.

Maskers tonen een deel van onszelf. 
Maskers nemen remmingen weg of maken ingehouden persoonseigenschappen vrij. 
Maskers stellen ons in staat om ons lichaam mee te laten spreken. 

In de cursus gaan we eerst praktisch aan de slag om zelf maskers te maken. Daarna gaan 
we spelen met die maskers op, en zoeken naar mogelijkheden om onszelf hiermee uit te 
drukken. Dit nodigt uit tot zelfreflectie. Naast het ontwikkelen van creatieve vaardigheden is 
dit ook vormend voor de persoonlijkheid. De cursus duurt 6 tot 8 dagdelen.



cursusgroep 6
creativiteit
Contact met de buitenwereld

Creatieve cursussen 
Beeldend werk

De cursisten krijgen voeling met vorm, kleur en materie en geven ook uiting aan wat er 
in hen leeft. Ze vertellen hun verhaal, uiten hun gevoelens en krijgen zelfvertrouwen door 
nieuwe talenten bij zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen.

Creatief bezig zijn is ook een manier om naar jezelf te kijken. Het is helend en verruimt de 
expressieve mogelijkheden. Bovendien helpt het om het contact met de buitenwereld te 
herstellen. Dit gebeurt bv. door tentoonstellingen of door het maken van werkstukken voor 
familie en relaties.

Er is een grote diversiteit aan inhouden en methodieken. Deelnemers kiezen uit volgende 
cursussen:
• Schilderen
• Pasteltekenen
• Boetseren van koppen of een menselijk figuur
• Creativiteit in speksteen
• Portrettekenen
• Druktechnieken
• Creatief atelier (wekelijks atelier tekenen of schilderen)

Timing: afhankelijk van het gekozen programma

“Blij dat we in een sfeer van repressie
tijd krijgen voor expressie”

Luc
Een deelnemer

“Ik heb op mijn 42e leren tekenen en ik had echt nooit gedacht dat ik dat kon. Het crea-
atelier is iets waar ik wekelijks naar uitkijk en ik wil het echt voor geen geld missen. 
Al zijn de mogelijkheden beperkt, Dominique probeert toch altijd om voor ons het 
onderste uit de kan te halen, ze leert ons technieken bij en helpt waar mogelijk. Toch 
zou ik liefst ook andere, nieuwe dingen willen leren, als die mogelijkheid zich voordoet. 
Ik dacht daarmee aan: soort beeldhouwen – druktechnieken - werken met klei - enz.”

Een deelnemer



cursusaanbod voor beroepskrachten

cursusaanbod 
voor beroepskrachten 

Waarom een cursusaanbod voor beroepskrachten ?

In een penitentiaire instelling leven en werken mensen zeer dicht op mekaar. Om de 
leefwereld van gedetineerden te begrijpen, is het belangrijk om ook de vinger aan de pols te 
houden bij het personeel van de gevangenis. Penitentiaire instellingen hebben immers een 
eigen rationaliteit, klimaat, gewoontes …

Voor De Rode Antraciet is het een evidentie om ook vorming te geven aan mensen die 
dagelijks met gedetineerden te maken hebben. Tijdens deze cursusuren wisselen we 
bekommernissen en behoeften uit verschillende leef- en werkwerelden op bevruchtende 
wijze met elkaar uit. Tegelijk is het een onmiskenbare kans om het sociaal-cultureel werk bij 
stakeholders te profileren en te promoten.

Onze ervaring

We hebben reeds verschillende jaren ervaring met vormingen voor allerlei doelgroepen 
binnen het gevangeniswezen.
Zo verzorgen medewerkers reeds 10 jaar de module ‘communicatie en interculturele 
communicatie, conflicthantering en omgaan met agressie’ binnen de basisopleiding voor 
PB’s in het Opleidingscentrum Penitentiair Personeel – Brugge (OCCP). 
In het voorbije jaar gaven we tevens de opleiding ‘leidinggeven voor kwartieroversten’ in 
het Vervolmakings Instituut voor het Penitentiaire Kader te Merksplas.
Daarnaast waren er cursussen op maat zowel voor het penitentiair kader als voor personeel 
en vrijwilligers van de Vlaamse Gemeenschap en voor personeel en vrijwilligers uit de brede 
penitentiaire context.

Waarvoor kan je bij ons terecht ?

We werkten onder andere volgende thema’s uit:
• Communicatie
• Conflicthantering
• Diversiteit en interculturele communicatie
• Omgaan met agressie op de werkvloer
• Omgaan met stress
• Weerbaarheid
• Leiding geven

• Functioneringsgesprekken
• Praktische opleiding voor technisch personeel omtrent leidinggeven en agressiehantering
• Mentorschap, coachen van nieuwe penitentiaire beambten op de werkvloer
• Begeleiden van intervisiegesprekken

We maken vormingen en trainingen op maat van de opdrachtgever.



sociaal-cultureel werk

sociaal-cultureel werk
“Sociaal-culturele activiteiten. Wat betekent dat? Is dit wel iets voor mij?”

Wat is sociaal-cultureel werk ?

Sociaal-cultureel werk is meer dan ‘sociaal’ en ‘cultuur’. Het is een methode van werken. 
Mensen in groep bewust laten bezig zijn. De focus ligt hierbij op de zelfontplooiing 
en de maatschappelijke participatie. Dit gebeurt op vrijwillige basis en zonder directe 
beroepsdoeleinden. Dit gebeurt overal, in elke stad, in elke buurt, buiten en binnen de 
muren. Door deel te nemen aan de meest uiteenlopende activiteiten krijgen mensen de 
kans om zichzelf te ontdekken en competenties te ontwikkelen. 

Wat is sociaal-cultureel werk in een gevangenis ?

De sociaal-cultureel werkers van De Rode Antraciet scheppen de voorwaarden, initiëren, 
begeleiden, organiseren en/of ondersteunen sociaal-culturele initiatieven. Zo creëren 
zij ruimte, binnen de penitentiaire context, waarin gedetineerden kunnen werken aan 
zelfontplooiing en zelfontwikkeling.

Wat doen wij ?

1. We creëren draagvlak en ruimte voor sociaal-cultureel werk in de gevangenis.
2. We creëren overlegorganen, samen met partners van Justitie en met partners uit de 

Vlaamse samenleving.
3. We zorgen voor het toeleiden van het bestaande aanbod in de samenleving (Vormingplus, 

cultuur- of gemeenschapscentra, initiatieven van een lokaal cultuurbeleid) naar de 
gevangenis; ook cursussen van De Rode Antraciet worden door de sociaal-cultureel werkers 
bemiddeld.

4. Waar mogelijk zetten we ook sociaal-culturele projecten (bij voorbeeld: Kaffee Détinee 
waarbij burgers in contact worden gebracht met gedetineerden voor een goed gesprek) of 
sociaalartistieke projecten in de steigers. 

5. In enkele gevangenissen trekken we aan de kar van ‘gevangenismedia’: de Pluskrant in 
Antwerpen, JailTV in Mechelen…

6. Voor ons is de gevangenisbibliotheek een zorg. Een goed uitgeruste en goed georganiseerde 
bibliotheek met een degelijke verzameling actuele boeken is een belangrijke plek in een 
gevangenis. 

Hierna geven we een aantal voorbeelden van deze sociaal-culturele taken.



taak 2
overleg creEren

taak 1
Een draagvlak creEren

De Werkgroep 
Sociaal-Cultureel Werk
penitentiair complex te Brugge (PCB)

Voor de uitbouw van een kwalitatief sociaal-cultureel aanbod is in de gevangenis 
van Brugge een werkgroep sociaal-cultureel werk opgericht. Deze werkgroep wordt 
voorgezeten door de sociaal-cultureel werker van De Rode Antraciet. In de werkgroep zijn 
volgende personen aanwezig: de bibliothecaris van de stad Brugge, de trajectbegeleider 
en de organisatieondersteuner van justitieel welzijnswerk, een penitentiair beambte 
verantwoordelijk voor het Educatief Centrum, en de beleidsmedewerker. De werking 
van deze werkgroep is te kaderen binnen het ruimere organisatiemodel van de hulp- en 
dienstverlening binnen de gevangenis van Brugge. 

Missie van de werkgroep

De werkgroep sociaal-cultureel werk wil in de gevangenis van Brugge een omgeving creëren 
voor alle gedetineerden en hun directe sociale omgeving waarin ze zich kunnen ontplooien. 
Ze vertrekt hierbij vanuit het recht op cultuur voor iedere persoon. De werkgroep maakt 
gebruik van de sociaal-culturele methodiek om een aanbod op maat te ontwikkelen voor de 
gedetineerden en hun directe sociale omgeving.

De werkgroep plant en evalueert het activiteitenaanbod binnen de gevangenis en dit op 
basis van de operationele doelstellingen. De werkgroep sociaal - cultureel werk omvat dus 
het sociaal - cultureel aanbod binnen het PCB. Dit moet zich situeren op één of meerdere 
functies namelijk cultuur, (informele) educatie, gemeenschapsvorming en maatschappelijke 
activering.

Concrete invulling

• bibliotheekwerking: samenwerking met de openbare bibliotheek op het vlak van IT 
 en uitwerking van een boekenbeurs
• creatieve ateliers
• (culturele) workshops en culturele voorstellingen in samenwerking met de 
 cultuurdienst van de stad Brugge (film, muziek, theater, infoavonden, ...)
• vormingscursussen
• ontspanningsactiviteiten (in groep)
• sociaal – artistieke projecten
• behoeftenonderzoek

Hotel California
Gevangenis Gent

Samen met de Gevangenis Gent, CAW Artevelde – afdeling Justitieel Welzijnswerk, Victoria 
DeLuxe, en het Festival van Vlaanderen was de Rode Antraciet medeorganisator van het 
muzikale theaterproject ‘Hotel California’. Het project ‘Hotel California’ is geïnspireerd op The 
Beggar’s Opera van John Gay, een van de populairste toneelstukken van de 18de eeuw en 
origineel omwille van het feit dat er geen notabelen maar gewone mensen in mee speelden. 
Bijzonder aan het project is de gerichte keuze om te werken met een specifieke doelgroep, 
namelijk beklaagden, veroordeelden en geïnterneerden van de gevangenis Gent.

Het werkproces werd opgestart in maart 2009. Samen met 44 gedetineerden, mannen en 
vrouwen van verschillende leeftijd, achtergrond en origine, brachten Tom Dupont en Walid 
Ben Chikha (medewerkers Victoria DeLuxe) muziektheater binnen de gevangenismuren. Als 
uitgangspunt namen zij de verhalen en ervaringen van de deelnemers en vertaalden die 
naar het thema ‘dromen en verlangens in de gevangenis’. De gesprekken gingen zowel 
over dromen en verlangens van vroeger, toen ze kind waren, als dromen en verlangens 
van nu. Muziek was een belangrijk element tijdens de voorstelling: samen zingen zorgt voor 
ontlading en troost in tijden van detentie.

Het project wil niet alleen talenten en vaardigheden van gedetineerden stimuleren of 
opfrissen en het zelfvertrouwen van deelnemers versterken, maar wil ook de stem van 
gedetineerden laten weerklinken buiten de gevangenismuren. In september werden er 
enkele publieksvoorstellingen georganiseerd in de Gentse gevangenis.

“Dat het iets met muziek ging worden -“zingen achter tralies”-veel meer wisten we 
niet...Sobere inkleding van het decor: een groot schoolbord waar regelmatig snel een 
hoofd kwam piepen of een tekening op verscheen: een vliegtuig, een Sinterklaas,.... 
Daarvoor zaten de gedetineerden op een rij, mannen, vrouwen. Eerst in koud licht 
met hun gevangeniskledij, dromend van hun kindertijd, dan in warm licht in gewone 
kledij, in korte scènes per groepje. Ontroerend, grappig en meeslepend, brachten ze 
heel herkenbare verhalen. Die verhalen werden afgewisseld met muziek, en wat voor 
muziek! Ritmisch, Arabisch of een typisch Vlaams volksliedje. Het spelplezier droop 
ervan af. De staande ovatie achteraf was dan ook dik verdiend. We hadden gerust nog 
wat langer van dit spektakel kunnen genieten.”

Sabine
toeschouwer



taak 3
toeleiden van het aanbod

deelnemers aan Heroes and Villains

“Beste mannen, jullie optreden heeft me geraakt. De levensenergie, de humor, het lef, 
de gevoeligheid om dingen onder woorden te brengen. Geen flauwe sentimentaliteit, 
geen vraag om medelijden. Chapeau!”

Ann
toeschouwer

Heroes and Villains
Theaterproject in de Hulpgevangenis van Leuven

In 2009 startten een aantal gedetineerden het theaterproject “Heroes and Villains” onder 
begeleiding van twee jonge theatermakers. Zeven weken doken de deelnemers in hun 
eigen verhaal en maakten er theater mee. Na het lachen, zingen, wenen, ‘ambras’ maken, 
opgeven en toch opnieuw beginnen… was er uiteindelijk de voorstelling. In totaal kwamen 
er zo’n 200 mensen naar de voorstelling. 

Voor de deelnemers aan het project was het een onvergetelijke ervaring. Uiteraard kon dit 
project enkel slagen door de inzet van het personeel, de directie van de hulpgevangenis, 
de verschillende organisaties die betrokken waren (CAW Leuven, Vormingplus Oost-
Brabant en De Rode Antraciet) en de gedetineerden die het theaterproject zelf uit de 
grond stampten.

Enkele reacties

“Wat bezielt een paar jonge mensen om een theatervoorstelling op te starten met 
gedetineerden? Werken met mensen die allemaal een problematiek met zich meedragen. 
Mensen met verschillende karakters, taal, leeftijd,… Hoe begin je daaraan?
Ik herinner me nog de eerste gesprekken. Vertel eens waarom je je hebt ingeschreven? 
Waarin heb je belangstelling? Wat verwacht je? Heb je ervaring? … Het leek me een 
uitdaging om mee te doen aan iets wat ik nog niet eerder had gedaan en waar ik mij 
volledig voor kon inzetten.”

“De samenkomsten verliepen niet altijd van een leien dakje. De gevraagde inspanning 
kwam soms op een ongelegen moment. Een periode met veel stress, onmacht, 
negatieve berichten,… Wonderwel hielden beide regisseurs daar rekening mee en 
pasten ze hun programma aan. Deelnemers gingen, anderen kwamen. Scenario’s en 
scripts werden veranderd, vervangen of geschrapt. Ook de zangrepetities waren erg 
leuk. Muziek, ritme, een uitlaatklep. Een schakel die in dit project zeker niet mocht 
ontbreken.”

“Ik maakte mij een beetje zorgen over het eventuele mislukken van de voorstelling. 
Meer voor de regisseurs dan voor mezelf. Hoe dan ook, alles kwam wonderwel, bijna als 
een tovertruc tot stand. De opkomst, ontvangst, sfeer in de zaal, de acts, humoristisch, 
speels, soms dramatisch, ritme, muziek. Alles was er. Theater dus!”



taak 4
sociaal-culturele projecten

Dranouter achter tralies

Ieper 

‘Dranouter achter tralies’ is een gezamenlijk initiatief van de gevangenis van Ieper, 
Dranouter Folkfestival en De Rode Antraciet. Dit festival bood een bonte mix van Belgische 
en internationale artiesten van diverse pluimage (folk, rock, …). ‘Dranouter achter tralies’ 
ging in 2008 voor de eerste keer door. Een drietal groepen van het festival zakten op zondag 
3 augustus af naar de wandeling van de gevangenis van Ieper om het beste van zichzelf te 
geven voor een enthousiast publiek. 

“Ook de gedetineerden in de Ieperse gevangenis mochten meegenieten van het 
folk-weekend in Dranouter. ‘Dranouter achter tralies’ zorgde voor een zondagmiddag 
vol muziek op het binnenplein van de gevangenis. Zowel Mrs Hyde, Luc De Vos als 
De Dolfijntjes stonden op het programma. De bibbers die de artiesten in het begin 
van hun concert hadden, verdwenen snel voor een ongetemperd enthousiasme. Hun 
uitzonderlijk publiek was dan ook heel blij dat de muzikanten hun zondagmiddag bij 
hen in de gevangenis wilden doorbrengen.”

Bron: VRT

“Het Dranouter Folkfestival pakt dit jaar voor de eerste keer uit met een festival voor 
gevangenen. Onder meer ‘De Dolfijntjes’ treden tijdens ‘Dranouter achter tralies’ op 
voor de gedetineerden van de gevangenis van Ieper. Niets nieuws onder de zon, denkt 
Midi Libre dan: Johnny Cash deed het ook al. Jan Hautekiet – zelf een grote Cash-fan 
– weet er alles van.”

Bron: Krant van West-Vlaanderen (1 augustus 2008)

De buren op bezoek …
Penitentiair landbouwcentrum Ruiselede

Door een samenwerking van De Rode Antraciet, Justitieel Welzijnswerk Brugge en de 
gevangenis Ruiselede participeert het keramiekatelier van de gevangenis Ruiselede dit jaar 
opnieuw aan ‘Buren bij kunstenaars’, georganiseerd door de Provincie West -Vlaanderen. 

Extern publiek krijgt hier de kans om de werking van het keramiekatelier in de gevangenis te 
bezoeken. Tijdens deze ‘opendeurdag’ werd een tentoonstelling opgezet met een selectie 
van de mooiste keramiekwerken van de gedetineerden. Tegelijkertijd waren de deelnemers 
bezig met het maken van nieuwe stukken en werden deze ter plaatse gebakken in een 
zelf gemaakte oven (rakutechniek). Zo kreeg het publiek het gehele creatieve proces te 
zien. Kunstenaar Antoine Delva en enkele gedetineerden gaven hierbij de nodige uitleg. 
Daarnaast werd via een diavoorstelling de werking van het keramiekatelier in de context van 
een open gevangenis toegelicht door de medewerkers van De Rode Antraciet en Justitieel 
Welzijnswerk.

Zowel het publiek als de gedetineerden waren heel positief over het initiatief. Het bood 
externen de kans zich een beeld te vormen over de werking van de gevangenis. De 
gedetineerden grepen op hun beurt de kans om de ‘buitenwereld’ te tonen dat ze meer zijn 
dan enkel ‘gedetineerde’.



De Haven

Strafinrichting Merksplas 

Om de dienstverlening aan de geïnterneerden met een mentale handicap te verbeteren 
heeft de gevangenis van Merksplas haar afdelingen voor geïnterneerden uitgebreid. 
De werking op deze nieuwe afdeling kreeg vorm door de samenwerking tussen de FOD 
Justitie en de Vlaamse Overheid (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) 
en is bestemd voor 60 geïnterneerden. Een haven biedt zowel veiligheid, verzorging en 
rust in moeilijke omstandigheden als een goede vertrekbasis voor verdere ontwikkeling en 
groei van kwetsbare mensen. Deze verhuis naar een nieuwe afdeling bracht sowieso een 
hele hoop vernieuwingen met zich mee. Voor de groep geïnterneerden die in “De Haven” 
verblijven was dit niet evident.

Vanuit een nauwe samenwerking tussen Justitie, het dienstverleningscentrum ’t Zwart 
Goor en De Rode Antraciet werd er een heus project uitgewerkt. We hebben samen met de 
groep geïnterneerden de verantwoordelijkheid voor deze aangename leefruimte in handen 
genomen door hen constructief en creatief hieraan te laten meewerken. Het project bestond 
uit vijf afzonderlijke fases. Door de verscheidenheid aan activiteiten kon een zo groot mogelijk 
aantal deelnemers bereikt worden. 

Het was ook erg belangrijk dat in de laatste fase, bij de opening van “De Haven”, al wat 
verwezenlijkt werd tijdens het project, voorgesteld kon worden.

Fotografie en fotogrammen

De deelnemers kregen de mogelijkheid om hun leven in beeld te brengen. Zowel het leven 
op dit moment, alsook het leven waar zij aan denken, van dromen, verwachten,… Met 
een aantal van hen werd gewerkt aan fotogrammen, een vorm van fotograferen zonder 
fototoestel. 

Poezie

Op een eenvoudige maar mooie manier werd duidelijk gemaakt hoe het leven er in de 
gevangenis van Merksplas uitziet, maar vooral wat de toekomstverwachtingen van de 
deelnemers zijn. Er werden 5 workshops ‘poëzie schrijven’ georganiseerd, die begeleid 
werden door schrijfster Hilde Droogné. 

Theater

In samenwerking met Theater Stap (toneelgezelschap van mensen met een mentale 
handicap) werd er gewerkt aan een productie. Met twee groepen van geïnterneerden 
gingen twee freelance regisseurs intensief aan de slag. Zij maakten eerst kennis met 
het theatergebeuren en de verschillende aspecten hiervan. Hierna werd een theaterstuk 
uitgewerkt en gerepeteerd.

Tafel

Tafel lof stoelgrof
Kil fles, raam, muren, 
kil vloer, schuren
Stoel bruin tafel schuim
Muren behangen tafel verlangen
Stoel verschuiven muur wuiven!
Fles staan muur gaan
Vloer knippen stoel versnippen
Ogen van vloer wenkbrauw van tafel
Deur open, goed gezien
Muur had beer verslaan
Muur hard lui verslaan
Dorpel gewis drempel gekwis
Gekwis verslaan drank verdergaan
Krokodil zag ‘ogen’ vloer gemis
Deur granpel dorpel gekrompel fles
Een lof een traan stoel 
verdergaan?

Marjo

Het verborgene

Mijn angst is verborgen
Achter mijn kleurrijke haren
Dat ze me de glimlach geven
Voor het nieuwe 
Dat gaat komen
Het verleden laten we rusten
Want ik wil
Aan iets nieuws beginnen
Ik laat het oude achter
En begin 
Aan iets nieuws

SG



Binnenste(b)uiten

Sociaal-artistiek project in Dendermonde

Het sociaal-artistiek project in Dendermonde kreeg de naam: Binnenste(b)uiten. Onder 
deze noemer werden enkele activiteiten georganiseerd waardoor deelnemers tot creatieve 
expressie konden komen: ze kregen de kans om hun binnenste te uiten. De activiteiten waren: 
een creatief atelier, een fotografieworkshop en een cursus met speksteen. Tijdens het creatief 
atelier gingen de deelnemers aan de slag met het schilderen van koppen en maskers. Ze 
werden ook gestimuleerd om een zelfportret te maken. Een andere groep maakte foto’s 
van hun eigen leefwereld binnen de muren samen met Marjan Van Doorselaer. Een vijftal 
deelnemers werkten twee dagen aan een eigen beeldje in speksteen.

Ter afronding van deze expressie-fase organiseerde men een toonmoment tijdens de ‘Open 
Atelier Ronde’ doorheen Dendermonde. Het creatief werk van gedetineerden werd getoond 
aan de voorbijgangers op straat. De spekstenen beeldjes, de schilderijen en de foto’s werden 
tentoongesteld. De gevangenis werd als het ware even binnenstebuiten gedraaid. Ongeveer 
250 mensen bezochten de tentoonstelling.

Commentaren en reacties op ‘binnenste buiten’.

• De spekstenen beeldjes zijn prachtig, beseffende dat daar maar twee dagen aan 
gewerkt is.

• Een mooie tentoonstelling. Een bewijs dat je nooit iemand mag afschrijven. Iedereen 
heeft talent. (JK)

• Bijzonder inspirerend. De foto’s geven een realistische kijk van hoe het binnen 
is. De werkjes in speksteen: WAUW! Ik zou het zo niet kunnen. Proficiat aan de 
organisatoren en de deelnemers. (Veerle)

• Positief, zinvol initiatief – tegengesteld aan de visie die sommigen omtrent 
gevangenen en gevangenissen ontwikkelen en uitdragen. Proficiat. (Herman Van 
den Abbeele, schepen van cultuur Dendermonde)

• Interessant natuurlijk. We hadden, hoe eigenaardig ook, liever eens binnen kunnen 
gaan. Ook de jongeren vinden het goed. (Pierre en Sarah) 

• Heel leuk initiatief. Het geeft mensen een beeld van de gevangenis. Prachtige 
foto’s. De beeldjes in speksteen zijn heel origineel en veelzeggend. Jammer dat zo 
weinig gedetineerden wilden meewerken. Laten zij die deelnamen een inspiratie 
zijn voor anderen. Dikke proficiat. (Tinneke)

Officiele opening en opening voor de nieuwe bewoners

In eerste instantie werd er door De Regie der Gebouwen en Justitie een officiële opening 
georganiseerd. Het was erg belangrijk om “De Haven” ook officieel te openen samen met 
de bewoners. Op deze feestelijke dag werd een receptie, een barbecue, een optreden, de 
opvoering van het theater van de deelnemers bij Theater Stap georganiseerd. Ten slotte trad 
er een clown- acrobaat op. 

Speelkaarten 

Alle geïnteresseerde geïnterneerden kregen één dag een digitaal fototoestel op hun 
toenmalige paviljoen waarmee zij foto’s mochten nemen van het leven in de gevangenis van 
Merksplas, van zaken die ze wel en absoluut niet zullen missen wanneer ze naar De Haven 
verhuizen … Enkele van deze foto’s zijn vergroot, ingekaderd en tentoongesteld tijdens de 
opening. Een selectie van de foto’s is gedrukt op speelkaarten en deze werden bij de opening 
als geschenkje meegegeven.



Buiten Beeld

Gevangenissen in Turnhout, Merksplas, Hoogstraten,  Wortel

In 2003 startte het Turnhoutse filmfestival Open Doek met het project Open Doek achter 
gesloten deuren. Voor het eerst werden gedetineerden betrokken bij het filmfestival. Er 
werd een selectie films vertoond in de vier gevangenissen van de Noorderkempen. 

In 2004 kwam hierop een vervolg met het project Offside Cinema. Aan de hand van 
spraakmakende voetbalfilms werden workshops voor de gedetineerden georganiseerd. Het 
resulteerde in een kortfilm met klank- en beeldopnames van de gedetineerden. 

In 2005 werden de gedetineerden uitgedaagd om in groep een animatiefilm te maken: hoe 
via een tekenfilm in beeld brengen wat voor het grote publiek Buiten Beeld blijft. Impressies 
van achter gesloten deuren. De resultaten van de workshops werden tijdens het filmfestival 
Open Doek voor het grote publiek getoond. 

In 2006 lag de nadruk op het auditieve. Gedetineerden werden geïntroduceerd in de liefde 
voor klanken en tonen. Zij maakten kennis met klanken, schreven hun eigen audioverhaal 
en verzamelden en monteerden hun eigen geluiden. Elke gedetineerde maakte een 1-
minuutdurende geluidsmontage. Deze geluiden klonken buiten de muren tijdens het 
filmfestival Open Doek 2006. Het resultaat werd getoond tijdens de tentoonstelling: ‘In 

Beeld, kolonies van weldadigheid’ - ‘Buiten Beeld, open doek achter gesloten deuren’ in het 
Stedelijk museum van Hoogstraten. 

In 2007 evalueerden de verschillende partners alle initiatieven van Buiten Beeld om te 
groeien naar een structureel project. 

Het project Buiten Beeld 2008 bestond uit het vertonen van zes films. Bij elke film voorzag 
men een nabespreking door een vaste groep gedetineerden die de films ook een score 
gaven. De film die als beste naar voren kwam over de verschillende gevangenissen heen, 
werd in Utopolis getoond voor het personeel van de gevangenissen. 

Deze formule was een groot succes en werd daarom in 2009 opnieuw georganiseerd. We 
blijven werken aan de optimalisatie van het project, maar zijn overtuigd van het concept. 
Daarom zijn de voorbereidingen voor de volgende editie reeds gestart. 

“Ik ben een cinefiel en deze films zien, is voor mij echt genieten. Een avondje cinema, 
enkel popcorn ontbreekt.” 

“Ik ben zelf opgegroeid in een arm gezin. Films zien rond verschillende problemen, 
helpt me beseffen dat niet alleen ik het moeilijk heb.“

“Het is interessant om tijdens de nabespreking te horen dat iedereen op een andere 
manier naar een film kijkt. Soms verschiet ik wat anderen goed vinden en ik er helemaal 
anders over denk en vice versa. In onze groep keek iedereen zeer kritisch naar de films 
zodat we dadelijk konden discussiëren over zowel het filmtechnische als de inhoud van 
de films. Soms kijk ik nu anders naar een film en let ik meer op camerawerk, muziek, 
…”

“De thema’s zijn soms heel aangrijpend. Het doet deugd om hierover in groep te kunnen 
praten. Het is ook leuk om over iets anders te discussiëren dan je eigen problemen en 
alles wat met de gevangenis te maken heeft. Waarom kunnen we niet elke week samen 
een film kijken? Hierdoor kan je je inleven in de wereld van anderen en ben je met je 
gedachten weg uit de gevangenis. Het zijn films die je niet dagelijks op tv ziet. Je moet 
er ook wel over nadenken en het zijn niet altijd de gemakkelijkste. Het zijn altijd films 
van verschillende landen zodat je verschillende landen en culturen een beetje beter 
leert bekijken. Voor mij is het een beetje een raam naar de grote buitenwereld.”

Enkele deelnemers



Als ik in de spiegel kijk

Gevangenis Antwerpen

In 2005 werd in Antwerpen een eerste sociaal-artistiek project in de steigers gezet naar 
aanleiding van de 150e verjaardag van de Antwerpse gevangenis. Men nam zich voor om 
in de onpare jaren telkens een sociaal-artistiek project (SAP) te voorzien. In 2007 werd een 
externe partner uitgedaagd om een nieuw thema te bedenken. Vormingplus Antwerpen 
nam deze uitdaging aan. “Het zelfbeeld van gedetineerden” kwam uit de bus. We grepen 
terug naar een pennenvrucht van een schrijvende gedetineerde in de Antwerpse gevangenis 
om het thema een naam te geven:

“Als ik in de spiegel kijk,
Vind ik niet 
Dat ik op mijn strafblad lijk”.

In overleg tussen Vormingplus Antwerpen en De Rode Antraciet werd het thema nauwer 
omschreven en verder uitgewerkt. Volgende elementen leken belangrijk voor het SAP 
2007. 
• Het interactieve proces dat bij de ontwikkeling van het zelfbeeld een grote rol speelt, 

zou ook in het sociaal-artistieke project zelf tot uiting moeten komen. De invloed van de 
omgeving, de wisselwerking met je naasten, de verwerking van die ervaringen… het 
kleurt de vorming en ontwikkeling van je zelfbeeld in grote mate.

• Geen therapeutische sessies maar de deelnemers werden wel uitgenodigd om de blik op 
zichzelf te richten. Je ziet jezelf in de spiegel. Maar je kunt ook door anderen een spiegel 
voorgehouden krijgen. Jezelf tegenkomen in de spiegel kan leiden tot reflectie.

• Wil je over het zelfbeeld spreken met gedetineerden, dan kan dit niet zonder hun 
leefwereld daarbij te betrekken. Dit bracht ook de penitentiaire beambten in het vizier 
en eveneens de familieleden die rechtstreeks met de gedetineerden te maken krijgen. 
De onvermijdelijke confrontatie met burgers, die zo vaak stereotypen hanteren, komt dan 
onvermijdelijk ook naar boven.

• Ten slotte moest ook de link ‘binnen-buiten’ aandacht krijgen. In de mate van het mogelijke 
zouden we een boodschap uitzenden naar de omgeving rondom de gevangenis en een 
wisselwerking burgers-gedetineerden organiseren.

We kozen voor een gefaseerde aanpak

Gedurende drie avonden verzamelden we reacties op de vraag: “Wat doet het met de kijk op 
jezelf als je in de gevangenis belandt?” Deze gespreksgroep diende als motor om het sociaal-
artistiek project op gang te trekken.

In het programma “Je eigen masker maken” nam men als vertrekpunt het eigen gezicht en 
vertaalde dat in twee opdrachten: maak een fantasiemasker en één met eigen emotie. De 
symboliek van dit gegeven kreeg een extra lading wanneer het vanuit de leefwereld van 
gedetineerden werd bekeken. 

Naast de workshops voor de gedetineerden werden er ook ‘goede gesprekken’ georganiseerd 
tussen gedetineerden en burgers uit de vrije samenleving.

De resultaten werden getoond op een tentoonstelling in de gevangenis, op placemats in 



taak 5
trekken aan de kar van de gevangenismedia

JailTV: crimineel goed

Gevangenis Mechelen

In de gevangenis van Mechelen is het startschot gegeven van het derde seizoen van JailTV, 
een intern televisiekanaal voor en door gedetineerden. 

Het in België unieke JailTV werd twee jaar geleden opgestart op initiatief van De Rode 
Antraciet. Gedetineerden gingen met de hulp van vier studenten Journalistiek van de 
Katholieke Hogeschool Mechelen aan de slag. Samen maakten ze televisie met als doel 
gevangenen te informeren en bij te scholen. Gelijktijdig werden ze creatief gestimuleerd en 
leerden ze een aantal sociale vaardigheden aan. 

Het project moet ook hun re-integratie bevorderen. De deelnemers vinden JailTV “crimineel 
goed”. 

“Ik vond het een goede ervaring, creatief en interessant. We waren een goed team, 
we hebben goed samengewerkt met BV’s. Het voelde net of ik geen gedetineerde was, 
maar een werknemer van JailTV”.

 getuigt een “cameraman”

“Ik beschouw JailTV niet als ‘zomaar tv maken, samen met gedetineerden’. 
Neen, JailTV is volgens mij een totaal-project waarin gedetineerden samen met 
studenten op ontdekkingstocht gaan. Ze verkennen nieuwe onvermoede technische en 
communicatieve vaardigheden. We doen een appel op de verantwoordelijkheidszin van 
àlle deelnemers, deadlines moeten gerespecteerd worden, interviews met ‘gewone 
mensen’ en BV’s – zingevingsvragen en faits divers – informatiegaring en -doorstroming 
in de gevangenis – verslaggeving over activiteiten – luisteren naar elkaar, vergaderen 
– resultaatgericht. Volgens mij mogen de deelnemers fier zijn op het eindresultaat. Ik 
beschouw JailTV als een boeiende ontdekkingstocht naar de mogelijkheden van zichzelf 
in samenwerking met anderen.”

Fons Van den Broeck
projectbegeleider



taak 6
zorg voor een goede gevangenisbibliotheek

De gevangenisbibliotheek
Marcel zit een tienjarige straf uit in de gevangenis van Brugge. Zijn getuigenis verscheen 
in een uitgave van Stichting Lezen, najaar 2008. Het werd verspreid onder de Vlaamse 
treingebruikers en bezorgd aan alle Vlaamse gedetineerden in het eindejaarspakket van 
Bond Zonder Naam. Het wilde onder de aandacht brengen hoe belangrijk een goede 
gevangenisbibliotheek is.

“Ik ben een trouwe bezoeker van de gevangenisbibliotheek omdat ik het belangrijk 
vind om bij te blijven. Boeken zijn daarbij een ideaal hulpmiddel. Het aanbod van onze 
bibliotheek is gevarieerd en recent. Bovendien kan je makkelijk boeken aanvragen als 
je iets niet vindt.”

“Als je hier pas binnenkomt, ben je teveel onder de indruk van wat er met je gebeurt. 
Dan is het geen goed idee om meteen je tanden te zetten in de ‘serieuze literatuur’. In 
het begin las ik vooral strips. Langzaamaan kwam daar al eens een thriller bij. Nu heb 
ik het gevoel dat ik het zwaardere werk aan kan. Ik lees graag de Vlaamse klassiekers. 
Maar ik kan net zo goed genieten van de poëzie van Rutger Kopland. Ik schrijf zelf ook 
af en toe iets: dat helpt om dingen van me af te zetten.”

“Met het werk van Franz Kafka heb ik een speciale band, vooral dan met Het proces. 
Het is een boek over hoe absurd, onbetrouwbaar en meedogenloos het rechtssysteem 
is. Ik vind het een klassieker in de zuiverste betekenis van het woord. Na al die jaren is 
het boek nog steeds relevant, actueel en confronterend. Het is levensecht beschreven 
en dus heel herkenbaar voor mij.”

De Rode Antraciet trok stevig aan de kar om het gevangenisbibliotheekwerk in Vlaanderen 
te verbeteren. We deden al een ronde langs de gevangenisbibliotheken in Vlaanderen in 
2005. We schreven artikels over de minimale voorwaarden waaraan een hedendaagse 
gevangenisbib moet beantwoorden. 

Op 12 mei 2006 organiseerden we een studiedag ‘Geboeide lectuur, naar een 
gevangenisbibliotheek van de 21ste eeuw’. Op deze dag werd het duidelijk dat het vanuit het 
‘lokaal cultuurbeleid’ onhaalbaar is om de verschillende mogelijke actoren (de gevangenis, 
de gemeentelijke, provinciale Vlaamse en federale overheid) op één lijn te krijgen om het g
evangenisbibliotheekwerk te ondersteunen. De minister van Cultuur besloot om een initiatief 
te nemen en via het participatiedecreet, lokale openbare bibliotheken te ondersteunen om 
het gevangenisbibliotheekwerk te professionaliseren en verder uit te bouwen. 

Op dit ogenblik schrijven vele gevangenissen, bibliotheken en het streekgericht bibliotheekbeleid 
aan nieuwe taakprofielen van medewerkers die in de gevangenisbibliotheken zullen ingezet 
worden. 



sport voor gedetineerden

Parallel aan het proces van lokale sportbeleidsplanning bij de Vlaamse steden en gemeenten, 
omschrijven onze sportfunctionarissen hun missie als sportdienst verbonden aan een 
gevangenis als volgt: ‘De sportdienst gaat er voor om zoveel mogelijk gedetineerden 
in de gevangenis aan te zetten om gezond te bewegen of te sporten in kwaliteitsvolle 
omstandigheden in samenwerking met anderen’.

‘Waarom nemen gedetineerden deel aan sportactiviteiten die in de gevangenis 
voor hen worden georganiseerd? Willen ze zich in de eerste plaats fitter, gezonder 
voelen of willen ze vooral hun eigen prestaties meten met de anderen? Is sport voor 
de gevangenen meer dan een leuke tijdsinvulling? Is het misschien voor velen een 
uitgelezen kans om even de dagelijkse sleur te doorbreken of is sport er vooral een 
middel tot sociaal contact? Helpt sport hen om vrienden te maken en om zich beter in 
de leefgemeenschap te integreren? En hoe voelen gedetineerden zich bij het sporten? 
Helpt sport hen om hun frustraties, hun negatieve emoties die verbonden zijn aan een 
gevangenisopname te verwerken?

Het besef dat gevangenschap meer moet zijn dan een zuivere straf bestaat al langer. 
De maatschappij heeft er alle belang bij dat er binnen de gevangenis een zo laag 
mogelijke graad van agressie en een zo hoog mogelijke graad van integratie heerst. Dit 
leidt ertoe dat gedetineerden in een relatief goede verhouding samenleven en dat hun 
eigenwaarde op een positieve manier beïnvloed wordt.

De organisatie van sport in de gevangenis is één van de middelen die daartoe door de 
inrichtende instanties wordt ingezet’.

Thomas Weemaes, 
‘Sport in de gevangenis’, thesis Sportsociologie WPO, 21 juni 2007.

Waarom sporten 
binnen de gevangenis?

Als je deelneemt aan een sportieve activiteit begeef je je als sportbeoefenaar op meerdere 
sociale terreinen, vaak onbewust of zelfs ongewild. Wanneer je een gevangenisstraf uitzit, 
zijn de mogelijkheden tot ontspanning zeer gering. Als je deelneemt aan georganiseerde 
sportactiviteiten kan dat de dagelijkse sleur doorbreken. Sport krijgt dan bijna een relaxerende 
betekenis. Sport heeft daarnaast, ook bij gedetineerden, een positieve invloed op de 
algemene gezondheid, de lichamelijke fitheid en daardoor ook op het psychisch evenwicht. 
De behoefte aan beweging is erg groot binnen gevangenissen; met uitzondering van de 
wandeling en het werk, zitten velen immers continu op cel.

Bij het sporten helpen de sportmonitoren bij het opstellen en het behalen van persoonlijke 
doelen. Als je dan je eigen mogelijkheden ziet groeien, zal je persoonlijkheid ook positief 
mee groeien.

Net als in de samenleving vind je in een gevangenis een grote diversiteit aan overtuigingen, 
interesses en nationaliteiten terug. Sport brengt individuen samen en spreekt een universele 
taal. Groepsspel leidt dikwijls tot gezonde competitie en vriendschap.

Het toenmalige project ‘Sportpromotie in de gevangenissen regio Antwerpen - Naar een 
actief sportbeleid’ kreeg na 5 jaar proefdraaien, in 2008 een structurele plaats binnen het 
Vlaamse beleid en binnen de werking van De Rode Antraciet.

VOORZET 1



VOORZET 2

Het ontstaan van 
een sportbeleidsplan 

Leuven Centraal

Sportactiviteiten organiseren in een gevangenis is niet eenvoudig. De veiligheidsvoorschriften 
blijven uiteraard van toepassing en dat leidt dikwijls tot een beperking van de mogelijkheden. 
De meeste gevangenissen beschikken niet over voldoende en aangepaste infrastructuur. 
Ook de strikte dagindeling van het gevangenisregime moet gerespecteerd worden. Het 
gedwongen karakter van het verblijf van gedetineerden in een gevangenis kan ook leiden 
tot andere effecten bij het beoefenen van sport zoals in de vrije wereld. Dit laatste kan 
zowel bedreigend zijn als mogelijkheden bieden tot daling van agressie, de zgn. passieve 
veiligheid.

Het is dus erg belangrijk dat elke gevangenis verschillende soorten van activiteiten vooraf 
goed plant. De sportkalender zorgt voor heel wat praktische kopzorgen. De plaats die 
sport inneemt binnen het beleid van de gevangenis is een zorg van een andere orde. De 
sportfunctionaris zoekt samen met de gevangenis en daarbuiten naar een antwoord hierop. 

“Als inwoner van het Leuvense hoorde ik vaak verhalen van vrienden die een of andere 
sportwedstrijd, meestal volleybal, hadden gespeeld in de Centrale Gevangenis van 
Leuven.

Boeiende ervaring, gewonnen of verloren, toch een beetje raar, maar vooral zeer fijn 
eigenlijk wel… dat was meestal de korte evaluatie. Niet alleen de sportwedstrijden 
tegen externe ploegen, maar ook interne competitie, jaarlijkse grotere evenementen, 
een verschillend programma voor zomer en winter. Het sportaanbod in de Centrale 
Gevangenis van Leuven is reeds lang een mooi voorbeeld naar andere gevangenissen toe.

En plots zat ik daar, in de bezoekzaal, voor de voorstelling van het Strategisch Plan Hulp- en 
Dienstverlening aan gedetineerden. Heel wat mensen vanuit de Vlaamse Gemeenschap 
bij elkaar, waaronder ikzelf: sportfunctionaris voor de Centrale Gevangenis. En dan de 
drie steunfiguren van het prachtige sportaanbod: directeur Guido Verschueren, Patrick 
Maessen en onzichtbaar, maar toch voelbaar aanwezig, Louis Verbeeck . 

Ik ontken niet dat ik druk voelde toen ik mezelf voorstelde en mijn plannen voor de 
Centrale Gevangenis duidde. Binnen De Rode Antraciet waren we ervan overtuigd dat een 
beleidsmatige invalshoek een meerwaarde kon betekenen voor de Centrale Gevangenis. 
De enthousiaste partners binnen de Centrale Gevangenis, de ondersteunende subsidies 

van de Stad Leuven en de constructieve samenwerking met relevante partners zorgden 
ervoor dat een half jaar na mijn eerste bezoek aan de Centrale Gevangenis een 
beleidsplan op tafel lag. We zijn ervan overtuigd dat het een nuttig werkinstrument is 
dat de missie en visie brengt die we nodig hebben. Directeur Guido Verschueren zag 
dat het goed was.

Het beleidsplan schrijven is een eerste stap. Nu zijn we bezig met de realisatie van de 
vooropgestelde jaaractieplannen. Jaar na jaar hopen we onze vooropgestelde doelen 
van het sportbeleid te bereiken. Op die manier en dankzij een goede samenwerking, 
zal naast het sportaanbod, hopelijk ook het sportbeleid een voorbeeld kunnen worden 
voor andere gevangenissen.”

Ine Melis
Sportfunctionaris

Het sportbeleidsplan brengt Oud-Heverlee Leuven 

in de Hulpgevangenis

De Hulpgevangenis herbergt een zeer diverse populatie met een expliciete vraag naar 
beweging. De Hulpgevangenis stelde net als andere gevangenissen een missie voor 
sport op. Binnen deze missie is aandacht voor de uitbouw van een volwaardig een 
kwaliteitsvol sportaanbod. Dit sportbeleidsplan maakt deel uit van een ruimer hulp- en 
dienstverleningsbeleid. Deze missie kadert voetbal als een maatschappelijk project met 
bijzondere aandacht voor de sociale dimensie ervan.

Oud-Heverlee Leuven is een toonaangevende voetbalvereniging in de regio Oost-Brabant. De 
club omvat een heren- en damesafdeling en een uitgebreide jeugdopleiding. Oud-Heverlee 
Leuven heeft net als andere grote ploegen een missie opgesteld. De voetbaltrainers van Oud-
Heverlee Leuven stelden in dit kader hun trainingsprogramma voor aan zestig geïnteresseerde, 
vaak moeilijker te bereiken gedetineerden. De deelnemers aan het programma verlegden hun 
grenzen, leerden nieuwe bewegingen aan en werden geconfronteerd met hun conditie. 

Het project tussen de Hulpgevangenis en Oud-Heverlee Leuven was een van de eerste 
vruchten van de samenwerking met de sportdienst. De Rode Antraciet werd vervolgens in 
het voorjaar van 2009 lid van de sportraad van Leuven. Hierdoor werd de Hulpgevangenis 
een volwaardige sportactor binnen het Leuvense sportgebeuren. 



VOORZET 3

Sportspelen 

PSC Hoogstraten

“De gevangenis van Hoogstraten is anders.” Hoor je wel eens zeggen. Het half-open karakter 
is een uitnodiging tot participatie aan sportactiviteiten.  De kerngroep van het Penitentiair 
School Centrum (PSC) Hoogstraten, gedetineerden met een verantwoordelijke functie binnen 
de inrichting, krijgt elk jaar van De Rode Antraciet een budget om een sportdag te organiseren. 
Zij plannen, begeleiden en evalueren. De voorwaarde hierbij is: zoveel mogelijk deelnemers 
aanspreken. Voor ieder wat wils dus. Elementen als kracht, uithouding, snelheid en lenigheid 
staan hier garant voor afwisseling en uitdaging. Samen met de organisatie-ondersteuner 
begeleidt de sportfunctionaris de kerngroep in haar weg naar de sportdag.

Een greep uit het aanbod van de vorige jaren: autoduwen, human bowlingball, rodeostier, 
kop van jut, … maar evenzeer zaklopen, nagelkloppen, blikken werpen.

Zumba voor vrouwen
Zumba betekent letterlijk ‘snel bewegen en lol hebben’. Het is een swingende workout op 
dynamische latinmuziek, waarbij er een grote calorieverbranding is.

Ongeveer 560 mannen en 30 vrouwen verblijven in de gevangenis van Hasselt, een nieuwe 
gevangenis met heel wat mogelijkheden op vlak van sport. Sportactiviteiten en fitness zijn 
samen goed voor ongeveer 250 uren sport per maand. Pogingen om ook voor de vrouwen 
een sportaanbod aan te bieden zijn er zeker geweest. Ploegsporten zijn bij deze doelgroep 
echter minder populair en het aantal deelnemers zakte snel.

Dankzij een behoeftenonderzoek kregen we een beter zicht op de voorkeur van deze groep 
vrouwen. Met de werkingsmiddelen van De Rode Antraciet werd een aanbod “Zumba” 
opgestart voor de vrouwenafdeling. We gingen al snel van 11 naar 18 inschrijvingen. De 
vrees voor een steeds kleiner wordende groep was dus onterecht. Ondertussen is “Zumba” 
reeds 15 weken een vaste waarde op dinsdagavond, we vonden een aanbod op maat van 
de vrouwen!

“Zumba”, een nieuwe rage, bleek het gepaste antwoord op de vraag van de vrouwen. Het 
is een eerste stap om ook bij de vrouwen iets aan hun bewegingsarmoede te doen. Ze zijn 
alvast zeer dankbaar en kijken week na week uit naar hun uurtje Zumba op dinsdagavond. 

Fitness tussen muren
Het doe-boek

22 uur per dag binnen zitten. De drang naar beweging, sport of fitness is vaak heel groot. 
Dikwijls zijn er veel praktische problemen om bewegen mogelijk te maken.
Het boek “Fitness tussen muren” is een vorm van de creativiteit en kwaliteit die we aanbieden 
om je te laten bewegen. Dat “Fitness tussen muren” een fitnessboek is dat aanslaat bij 
gedetineerden, blijkt uit de grote vraag van de gevangenissen. 

In het boek legt Tom Huys, sportfunctionaris bij De Rode Antraciet, uit wat fitness in feite is, 
wat het inhoudt en wat het zeker niet is. De lezer leert het menselijk lichaam beter kennen. Je 
vindt er een test in om de lichaamsconditie te bepalen en je vindt er uiteraard verschillende 
fitnessoefeningen in terug die gemakkelijk op een kleine ruimte, zonder toestellen, kunnen 
uitgevoerd worden. Het boek is een praktisch naslagwerk om gezonder te leven en het geeft 
de aanzet om in het bijzonder actiever te leven.

Het boek is verkrijgbaar via ons secretariaat in Wijgmaal. 



Onze organisatie
Het meerjarenbeleidsplan 2008-2010 van De Rode Antraciet legt meer nadruk op onze drie 
werkingspeilers: cursusaanbod, sociaal-cultureel werk en sport. 

Cursusaanbod

De Rode Antraciet probeert met het gevarieerd cursusaanbod, gedetineerden steeds weer 
opnieuw aan te spreken. Zo realiseren we meer dan 1.000 cursusuren op jaarbasis, verdeeld 
over alle gevangenissen van Vlaanderen. Het blijft een uitdaging om het eigen gespecialiseerd 
cursusaanbod zo goed als mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften van gedetineerden. 
Het blijft ook zoeken naar externe organisaties die andere capaciteiten kunnen inzetten 
binnen de context van detentie.

Onze cursusbegeleiders zoeken verder naar mogelijkheden om van de driehoek dader 
– slachtoffer – maatschappij, een vierkant te maken door de dimensie ‘familie van 
gedetineerden’ uitdrukkelijk in beeld te brengen. We verduidelijken ook steeds onze visie op 
deze gespecialiseerde en gevarieerde vorming.

We zoeken permanent naar mogelijkheden om meer gedetineerden te bereiken met ons 
cursuswerk. Het groot aantal anderstaligen vormt een grote moeilijkheid. Ook het bereiken 
van nieuwe deelnemers op onze cursussen blijft een uitdaging. Hiervoor is een goede 
samenwerking nodig tussen de cursusbegeleiders en de verschillende actoren binnen de 
gevangenis.

“Vorige zomer was ik voor de eerste keer in de gevangenis van Oudenaarde om er de 
cursus Slachtoffer in Beeld in detentie voor te bereiden. Gangen met foto’s van ‘inmate 
tattoo’, felrode kleuraccenten. We werden ontvangen in het bureau van de directeur, 
ook kunstenaar, voor een kennismaking bij een kop koffie. De rondleiding door Valerie, 
gebeurde in een heel spontane en hartelijke stijl. Al het personeel werd van in het 
begin betrokken, zodat ook de PB’s wisten wie we waren en wat we kwamen doen. 
Voor het cursusgebeuren kregen we de fitnesszaal, jawel, maar de ruimte was groot 
en een gedeelte kon afgeschermd worden. Het was een periode van stakingen, dus 
hebben we heel wat data moeten verzetten. Maar dankzij onze flexibiliteit én die van 
de organisatie ter plaatse is het toch gelukt. De cursus zelf? Die vonden we geslaagd, 
als we afgaan op onze eigen indrukken en de evaluaties van de deelnemers. Meestal 
konden we het evenwicht bewaren tussen intensiteit, confrontatie, gevoeligheid en 
lossere momenten waarin ook humor op z’n plaats was. We keerden graag terug voor 

Onze medewerkers

Roelandts Dirk directeur
Robben Rina administratief coördinator

Bruyninckx Joris educatief medewerker cursusaanbod
Callens Bjorn sociaal-cultureel werker
Campenaerts Gino sportfunctionaris
D’Haese Dominique educatief medewerker cursusaanbod
De Bock Sabine educatief medewerker cursusaanbod   
Dens Jan sportfunctionaris
DeVriendt Wouter sportfunctionaris
Haeseldonckx Natalie educatief medewerker - sociaal-cultureel werker
 educatief medewerker cursusaanbod
Hermans Kris sportfunctionaris
 stafmedewerker
Huys Tom sportfunctionaris
Janssens Frederik educatief medewerker - sociaal-cultureel werker 
 stafmedewerker
Kortleven Lies educatief medewerker - sociaal-cultureel werker
Melis Ine sportfunctionaris
Mestdagh Katrien educatief medewerker cursusaanbod
 educatief medewerker - sociaal-cultureel werker
Nolmans Karin educatief medewerker cursusaanbod
Pauwels Lies educatief medewerker cursusaanbod
Van Damme Myriam educatief medewerker cursusaanbod
 stafmedewerker
Van den Broeck Fons educatief medewerker cursusaanbod 
Van Kerckhoven Leen educatief medewerker cursusaanbod
Verstraeten Nele sociaal-cultureel werker
Vanherp Jan educatief medewerker cursusaanbod 
 communicatieverantwoordelijke

PRAKTISCH



een nieuwe cursus, omdat we merkten dat er zeker een draagvlak voor ons aanbod 
bestaat. Zelfs al liep de toeleiding de tweede keer minder vlot, alles werd in het werk 
gesteld om dit te verhelpen en met resultaat. Oudenaarde is voor ons een gevangenis 
geworden die op onze lijst met stip genoteerd staat.”

Sabine, cursusbegeleider

Sociaal-Cultureel werk

Ons sociaal-cultureel werk is het meest zichtbaar tijdens de uitwerking van een sociaal-cultureel 
of artistiek project. Onze sociaal-cultureel werkers kaderen deze projecten steeds binnen het 
beleid van de eigen organisatie en binnen de operationele planning van de gevangenissen 
waar ze actief zijn. Oog hebben voor vernieuwing blijft hierbij een aandachtspunt; zo zoeken 
we nu naar mogelijkheden en grenzen in het ontwikkelen van initiatieven die te maken 
hebben met het thema ‘participatie van gedetineerden’. Of hoe sociaal-cultureel werk kan 
bijdragen tot het vormen van een gemeenschap …

De sociaal-cultureel werker betrekt steeds het penitentiaire kader bij de voorbereiding, 
uitwerking en evaluatie van de initiatieven. En als tijdens de voorbereiding van een initiatief 
blijkt dat we niet genoeg aansluiten bij de interesses van een groep gedetineerden, zoeken 
onze sociaal-cultureel werkers ook naar externe partners om te voldoen aan die specifieke 
noden of behoeften.

Dit toeleiden van externe partners naar de gevangenis is waardevol. Zo blijft de noodzakelijke 
wisselwerking tussen de gevangeniscontext en de ruimere buurt gegarandeerd. Op die 
manier krijgen ook de begrippen ‘burgerschap en democratie’ een zinvolle betekenis binnen 
detentie. Het blijft een grote dagelijkse uitdaging om te zoeken naar methodes die de 
interculturele dialoog een kans geven. Tenslotte vervult het sociaal-cultureel werk op zich 
een sterke signaalfunctie inzake de verdere humanisering van de penitentiaire context.

Sport

Onze sportfunctionarissen werken eerst aan een duidelijk beleidsmatig kader voor elke 
gevangenis. Hierbinnen bieden ze een sportaanbod aan. Zo vergroot het draagvlak en krijgt 
sport een gelijkwaardige plaats binnen de gevangenismuren naast o.a. thema’s als onderwijs 
of hulpverlening.

In tweede instantie streven ze naar een verhoging van het effectieve sportaanbod. Hierbij 
houden ze rekening met de beperkte ruimtelijke mogelijkheden. Een sportaanbod waaraan 

alle gedetineerden op weekbasis kunnen deelnemen, is verre toekomst. Het credo ‘Een 
gezonde geest in een gezond lichaam’ en het streven naar fairplay zijn ook hier van toepassing. 
Het zoeken naar begeleiders voor sportieve activiteiten binnen een gevangenis blijft een 
probleem. Momenteel werken we aan een visietekst rond sport en interculturaliteit.

“Toen ik voor het eerst in mijn vrienden- en familiekring vertelde dat ik sportfunctionaris 
ging worden vond iedereen dit, de eerste dertig seconden toch, een schitterend idee. 
Tot ze hoorden dat het sportfunctionaris in de GEVANGENIS was. “Je gaat die gasten 
toch niet in de watten leggen zeker?”, “Ge gaat toch wel voorzichtig zijn hé jongen?”
Ik moet toegeven dat ik mijn eerste dag startte met knikkende knieën, maar dat gevoel 
was zeer snel weg. Ik had nooit gedacht dat een gevangenis zo hectisch kon zijn. Ook 
de (kleine) afstand tussen gedetineerde en personeel viel me op. De praktijk verschilt 
totaal van de beeldvorming in de buitenwereld. En gelukkig maar. Het kenmerk ‘oude 
gebouwen’ en ‘mindere infrastructuur’ is dan weer wel waar. Ik had geen hypermoderne 
sporthal verwacht maar de praktijk was toch nog een streep door de rekening. Dat 
maakte het juist ook weer een hele uitdaging. Nu, anderhalf jaar later, ben ik ervan 
overtuigd dat we met De Rode Antraciet een meerwaarde betekenen. Ook stel ik vast 
dat bij mijn vrienden en familie al heel wat vooroordelen zijn doorbroken. Neen, we 
leggen ze niet ‘in de watten’. We brengen gewoon een humaan aanbod. 

 Jan Dens, sportfunctionaris

Wij krijgen ook te maken met processen en procedures die elke werkingspijler overstijgen. 
Een duidelijk voorbeeld hiervan is onze zoektocht naar een plaats voor vrijwilligerswerk 
binnen detentie. Zo is ook het gegeven diversiteit een harde realiteit maar biedt ook 
mogelijkheden.

Van gevangenissen in het buitenland kunnen wij ook heel wat leren. Hiervoor werken we samen 
met buitenlandse educatieve organisaties en justitiële overheden. Tegen 2010 wil De Rode 
Antraciet beschikken over een communicatiestrategie en voldoende middelen om in dialoog 
te gaan met gedetineerden, het penitentiaire kader en de samenleving. We onderzoeken 
de mogelijkheden om ook aan de Brusselse gevangenissen onze bijdrage te leveren.

De ‘populatie’ van De Rode Antraciet op 29 oktober 2009 bestaat uit 23 personen. Dit 
betekent dat 19 voltijdse medewerkers instaan voor de decretale opdracht om de sportieve 
en culturele participatie van gedetineerden te bevorderen en dit in de 15 Vlaamse 
gevangenissen.



Links naar enkele van onze 
partners

• Vlaamse Overheid – Departement Cultuur Jeugd Sport en Media
 www.cjsm.vlaanderen.be
 Op deze pagina kan je doorklikken naar ‘sociaal-cultureel werk voor volwassenen’ en 

hieronder vind je een link naar het participatiedecreet.

• Vlaamse Overheid – Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
 www.wvg.vlaanderen.be/welzijnenjustitie

• Federale Overheidsdienst Justitie
 www.just.fgov.be

• VOCVO - Vlaams ondersteuningscentrum voor volwassenenonderwijs  
 www.vocvo.be

• VDAB - Werkgelegenheid 
 www.vdab.be

• Vormingplus
 www.vormingplus.be
 
• Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
 www.steunpunt.be

Beroep doen 
op De Rode Antraciet

Voor gedetineerden

Wil je weten wat De Rode Antraciet organiseert in jouw gevangenis?
Wil je weten hoe en wanneer je kan inschrijven?
Hou dan de affiches en flyers in de gaten of neem contact met je trajectbegeleider. Hij of zij 
heeft de nodige informatie over het aanbod van De Rode Antraciet. 

De Rode Antraciet zet je in beweging! 
Met verschillende activiteiten. Niet alleen cursussen en sportactiviteiten maar ook 
andere interessante projecten. 
We willen dat je erbij hoort en dat je het fijn vindt. 
Je hoort nog van ons.

Voor personeelsleden en geinteresseerden

Neem steeds contact op met het secretariaat: bezorg ons bij voorkeur via mail je vraag, wens 
of plan. Vermits onze medewerkers verspreid aan de slag zijn over alle gevangenissen in 
Vlaanderen, noteren wij je oproep. De juiste medewerker zal je contacteren om met jou in 
overleg te gaan. 

Het persoonlijk afstemmen en voorbereiden van ons aanbod en het overleg over de 
doelgroep, de selectie, en een eventuele intakeprocedure, kan als gevolg hebben dat er 
tussen je aanvraag en de werkelijke uitvoering ervan een wachttijd van twee maanden of 
meer kan zijn.

Onze coordinaten

De Rode Antraciet vzw
Stationsstraat 71
3018 Wijgmaal
tel: 016 20 85 10 
fax: 016 20 85 11
info@derodeantraciet.be
www.derodeantraciet.be

LINKS



zet je in beweging


