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In de gevangenis van Antwerpen blijkt de informatie over het hulp- en dienstverleningsaanbod niet 

altijd tot aan de gedetineerden te komen. In dit onderzoek wordt er daarom onderzocht welke 

informatiekanalen er in deze gevangenis gebruikt worden om het aanbod bekend te maken. Het 

doel van het onderzoek is om in kaart te brengen welke kanalen gebruikt worden om de mannelijke 

gedetineerden te informeren over het hulp- en dienstverleningsaanbod, alsook te onderzoeken hoe 

de gedetineerden staan tegenover deze informatiekanalen. Als laatste wordt er onderzocht welke 

kanalen het meest en het minst worden geraadpleegd.  

De resultaten hiervoor werden bekomen door middel van vijf focusgroepen te interviewen 

bestaande uit twee Nederlandstalige groepen, een Engelse, een Franse en een Berberse groep. 

Deze interviews werden opgenomen om alles letterlijk te kunnen uittypen. Hierna werd de data 

handmatig geanalyseerd en verwerkt in de resultaten.  

Uit dit onderzoek blijkt dat de meerderheid van de ondervraagde gedetineerden hun 

medegedetineerden als de beste informatiekanaal ervaren. De rapportbriefjes zijn gekend onder 

gedetineerden, maar de werking hiervan verloopt niet goed volgens hen. De penitentiaire 

beambten zijn op de hoogte van het aanbod, maar kunnen er verder geen informatie over 

verschaffen. Er kan geconcludeerd worden dat de meerderheid van de  informatiekanalen die 

gebruikt worden in de gevangenis van Antwerpen geen succes zijn omwille van de talen die 

gebruikt worden.  



 
 

Daarnaast blijkt dat gedetineerden moeilijk te bereiken zijn en informatie op maat nodig hebben. 

De informatie kan voor deze gedetineerden bijvoorbeeld voorgelezen worden of vertaald worden 

door tolken zoals medegedetineerden of penitentiaire beambten. Onder gedetineerden bevinden 

zich anderstaligen en laaggeletterden waardoor gedetineerden tot een kwetsbare groep behoren.  

Vervolgens zouden de gedetineerden graag alles gedigitaliseerd zien in de toekomst waarbij 

gebruik wordt gemaakt van alle talen die aanwezig zijn in de gevangenis zodat de informatie 

toegankelijk is voor iedereen.  
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Deel 1 Inleiding 

 Probleemstelling 1.

 
Volgens Walmsley (2015) worden meer dan 10.2 miljoen mensen vastgehouden in strafrechtelijke 

instellingen over de hele wereld. Bijna de helft hiervan bevindt zich in de Verenigde Staten (2.24 

miljoen gedetineerden in 2011), China (1.64 miljoen in 2012) en Rusland (0.68 miljoen in 2013). 

In België lag het aantal gedetineerden in 2015 op 11 040 (FOD Justitie, 2016). 

 

Het gevangenissysteem van elk land moet volgens de Raad van Europa op een zodanige wijze 

georganiseerd worden dat de behandeling van de gedetineerden primair gericht is op het behouden 

van hun gezondheid, zelfrespect, verantwoordelijkheidsgevoel en hun houding en vaardigheden. 

Deze zijn nodig voor hun re-integratie in de maatschappij na de beëindiging van hun 

gevangenschap. Het leven binnen de gevangenis moet volgens de Raad van Europa zoveel 

mogelijk overeenstemmen met datgeen buiten de gevangenis. Hierbij moet de schade die het 

gevolg is van detentie zoveel mogelijk beperkt worden (Barsaglini, Kehrig, & de Arruda, 2015; 

Nelson, Specian, Tracy, & DeMello, 2006; Seiter & Kadela, 2003; Stewart, Wilton, & Sapers, 2016).  

Zowel op Europees niveau (Conseil de l‟Europe & Comité des ministres, 2006), Federaal niveau 

(Federale Overheid, 2005) als op Vlaams niveau (Lenaers & Valgaeren, 2001) wordt gesteld dat 

gedetineerden recht hebben op hulp- en dienstverleningsactiviteiten. Het is daarom van belang dat 

er een hulp- en dienstverleningsaanbod aanwezig is in elke gevangenis. Dit aanbod moet volgens 

het decreet betreffende de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden bestaan uit volgende 

domeinen: welzijn, gezondheidszorg, onderwijs, arbeid, sport en cultuur  (Federale Overheid, 

2005, Strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, 2013, 2015; Conseil de 

l‟Europe & Comité des ministres, 2006; Lenaers & Valgaeren, 2001).  

Het hulp- en dienstverleningsaanbod dient afgestemd te worden op de gedetineerden (Beckford, 

2013). De gedetineerden in de gevangenis hebben namelijk verschillende achtergronden waarbij 

verschillende culturen en overtuigingen komen kijken (Beckford, 2013). Zo is de 

gevangenisbevolking ook multicultureel. De gevangenissen zijn al het ware een weerspiegeling van 

de samenleving op cultureel vlak. Door deze diversiteit en multiculturaliteit hebben gedetineerden 

andere behoeften. Het is daarom belangrijk dat het hulp- en dienstverleningsaanbod afgestemd 

wordt op de behoeften van de gedetineerden (Bennett, 2013).  

 

Uit onderzoek van Brosens, De Donder & Verté (2013) blijkt dat gedetineerden in de gevangenis 

van Antwerpen die niet deelnemen aan hulp- en dienstverleningsactiviteiten vaak geconfronteerd 

worden met een gebrek aan informatie over het feit dat deze activiteiten georganiseerd worden of 

dat ze niet weten hoe ze zich moeten inschrijven. 

De informatie omtrent dit aanbod moet dan ook tot aan de gedetineerden komen. Aangezien uit 

onderzoek van Brosens e.a. (2013) blijkt dat dit niet altijd zo is, is het doel van deze masterproef 

te onderzoeken welke informatiekanalen gebruikt worden in de gevangenis van Antwerpen om 

hulp- en dienstverleningsactiviteiten bekend te maken bij gedetineerden en wat de ervaringen van 

gedetineerden hiermee zijn.  
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 Literatuurstudie  2.

 
Binnen de literatuurstudie wordt de bestaande wetgeving over het hulp- en dienstverleningsaanbod 

in de gevangenissen besproken. Daarna wordt elk domein (sport, cultuur, onderwijs, arbeid, 

welzijn en gezondheid) kort in context geplaatst zodat het duidelijk wordt over welk aanbod het 

hier gaat. Nadien wordt de doelgroep kort besproken. Om te eindigen worden de verschillende 

bekendmakingskanalen besproken die er zijn in de gevangenissen.  

2.1 Wetgeving  

a) Vlaams niveau 

Door de staatshervorming van 1980 werden de bevoegdheden omtrent hulp- en dienstverlening 

aan gedetineerden doorgegeven van de Federale Overheid naar de Vlaamse Gemeenschap 

(Bijzondere wet, 1980). De Vlaamse Gemeenschap en de Federale overheid ondertekenden het 

Samenwerkingsakkoord waardoor het voor de Vlaamse Overheid mogelijk werd om hulp- en 

dienstverlening aan te bieden in gevangenissen (Samenwerkingsakkoord, 1994).   

In 2000 werd het Strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden opgesteld 

(Strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, 2013). Eind 2002 en begin 2003 

vond een eerste evaluatie plaats van het Strategisch plan. Deze evaluatie gaf aanleiding tot het 

opstellen van een bijkomend implementatieplan. In dit plan worden de vroeger geformuleerde 

aanbevelingen en vragen naar bijsturing van het terrein vertaald in een aantal aanvullende 

richtlijnen (Bijkomend implementatieplan, 2007).  

Door het Vlaams decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening 

aan gedetineerden wordt het recht van gedetineerden en hun sociale omgeving op een integrale en 

kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening voor het eerst wettelijk verankerd (Vlaamse Overheid, 

2013). Dit decreet stelt dat voor de Vlaamse regering voor elke legislatuur een strategisch plan 

dient op te stellen. Het eerste strategisch plan is reeds opgesteld en loopt van 2015 tot 2020 

(strategisch plan, 2015). 

b) Federaal niveau 

Volgens de basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden 

geniet de gedetineerde van dezelfde rechten en plichten als een vrije burger op zijn vrijheid na. Dit 

wil zeggen dat de gedetineerde het recht heeft op het in de gevangenis aanwezige aanbod inzake 

sociale hulp- en dienstverlening (Federale Overheid, 2005). 

c) Europees niveau 

De European Prison Rules zijn gebaseerd op de reeds lang bestaande rechten van de mens 

beginselen die waarschijnlijk niet zullen veranderen, al zijn de details in de individuele regels 

voortdurend in ontwikkeling. Volgens deze regels moet het leven in de gevangenis zoveel mogelijk 

de positieve aspecten benaderen van het leven in de gemeenschap, onder meer door activiteiten 

aan te bieden aan gedetineerden (Conseil de l‟Europe & Comité des ministres, 2006). 

Gedetineerden moeten minstens één uur per dag buiten hun cel kunnen spenderen. Gevangenissen 

moeten ernaar streven om gedetineerden zoveel mogelijk werk aan te bieden. Verder moeten 

gedetineerden volgens deze regels toegang krijgen tot onderwijsprogramma‟s. Binnen de 
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gevangenis geldt de vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst ook. Gedetineerden moeten 

schriftelijk en mondeling in een voor hen begrijpbare taal worden geïnformeerd over hun rechten 

en plichten in de gevangenis. Als laatste moet er toegang zijn tot de gezondheidszorg voor alle 

gedetineerden (Conseil de l‟Europe & Comité des ministres, 2006). 

2.2 Hulp- en dienstverlening in de Vlaamse gevangenissen van 

nabij bekeken 

Hieronder worden de verschillenden domeinen  van het hulp- en dienstverleningsaanbod kort 

besproken om een beeld te kunnen vormen over wat deze domeinen juist inhouden en waarom ze 

relevant zijn voor gedetineerden. Deze 6 domeinen vallen onder het hulp- en 

dienstverleningsaanbod: sport, cultuur, onderwijs, arbeid, welzijn en gezondheid.  

a) Welzijn 

Onder welzijn wordt verstaan dat de gedetineerden een trajectbegeleider hebben, dat ze 

kinderbezoek en bezoek van anderen uit hun netwerk kunnen krijgen. Slachtoffer- en 

daderbemiddeling valt hier ook onder (Brosens e.a., 2013). 

 

Uit onderzoek blijkt dat het belangrijk is om te investeren in zowel welzijn binnen als buiten de 

gevangenismuren (Lloyd e.a., 2015). Investeren in het behouden van de sociale banden is 

belangrijk om isolatie, anonimiteit, geestelijke gezondheidsproblemen en het begaan van ergere 

misdaden te voorkomen (Lloyd e.a., 2015; Seiter & Kadela, 2003; Wallace, Fahmy, Cotton, 

Jimmons, McKay, Stoffer, & Syed, 2016).  

Sociale steun is hierbij een belangrijk element. Sociale steun zoals die van familie en vrienden kan 

de kwaliteit van de geestelijke gezondheid op een directe manier verbeteren door het gevoel van 

een doel te hebben in het leven te bevorderen (Lloyd e.a., 2015; Wallace e.a., 2016). Sociale steun 

kan er namelijk voor zorgen dat de gedetineerden een doel hebben om voor te vechten. Zo blijkt 

uit onderzoek dat gedetineerden die deelnemen aan bezoekprogramma‟s een sterkere sociale band 

voelen met hun familie en zich geestelijk dichter bij hun familie voelen dan zij die niet deelnemen 

(Wallace e.a., 2016).  

b) Gezondheid 

Er is een verschil zichtbaar tussen gedetineerden en de gehele bevolking m.b.t. de gezondheid van 

gedetineerden. Uit onderzoek naar de verschillen in gezondheidszorg tussen de gedetineerden en 

de gehele bevolking buiten de gevangenis blijkt dat gedetineerden benadeeld worden. Twee op de 

drie gedetineerden zouden minstens op één gezondheidsvlak zoals op fysiek of psychisch vlak, 

achteruit gaan (Désesquelles, 2005; Dorn e.a., 2014; Rekrut-Lapa & Lapa, 2014).  

 

Uit onderzoek blijkt dat gedetineerden met heel wat gezondheidsproblemen kampen zowel 

psychische als fysieke gezondheidsproblemen. Psychische gezondheidsproblemen zoals depressies, 

alcohol- en drugsmisbruik/gebruik, zelfmoordneigingen, psychische  stoornissen (Barsaglini e.a. 

2015; Dorn e.a., 2014; Rekrut-Lapa & Lapa, 2014; Stewart e.a., 2016). Fysieke 

gezondheidsproblemen zoals chronische lichamelijke stoornissen. Trauma‟s komen ook voor bij 

gedetineerden en er is ook nood aan manieren van omgang met alcohol- en drugsmisbruik en 

chronische ziekten (Dorn e.a., 2014; Lloyd e.a., 2015; Rekrut-Lapa & Lapa, 2014). 
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Internationaal onderzoek toont dat gedetineerden lijken te lijden aan een hoge mate van medische 

aandoeningen zoals astma, epilepsie en diabetes. Ze hebben ook een relatief hoog percentage van 

infecties zoals hiv, hepatitis en tuberculose (Rekrut-Lapa & Lapa, 2014). 

Volgens onderzoek ontstaan deze gezondheidsproblemen door geweld van medegedetineerden, 

lange tijden in de cel en door gescheiden te zijn van familie en vrienden (Dorn e.a., 2014; Louise 

Condon, Hek, & Harris, 2008; Wallace e.a., 2016). Toch zijn er ook gedetineerden die het krijgen 

van bezoek en telefoontjes van familieleden ervaren als een pijnlijk element waardoor ze het 

contact liever vermijden (Louise Condon e.a., 2008). 

Het domein gezondheidszorg in de gevangenis van Antwerpen houdt vooral in dat gedetineerden 

gesprekken kunnen voeren met de therapeuten van VAGGA. Tijdens de gesprekken wordt er 

bekeken welke problemen de gedetineerde ondervindt en wordt er gezocht naar een gepaste 

behandeling. Daarnaast is er het Centraal Aanmeldingspunt Drugs. Zij richten zich op 

gedetineerden met een verslavingsproblematiek (Brosens e.a., 2013).  

c) Onderwijs 

Europa formuleert enkele aanbevelingen over de behandeling van gedetineerden en onderwijs. Al 

de lidstaten zijn moreel verbonden aan deze aanbevelingen en moeten deze dan ook naleven 

(Barrett & Baker, 2012; Lemmers, z.d.).  

 

Veel gevangenissen bieden onderwijsprogramma‟s aan die bedoeld zijn om gedetineerden te 

helpen bij het bereiken van functionele niveaus van geletterdheid en wiskundekennis (Barrett & 

Baker, 2012; Seiter & Kadela, 2003). Ook is het de bedoeling om met deze onderwijsprogramma‟s 

de inter- en intrapersoonlijke en beroepsvaardigheden te ontwikkelen die de gedetineerden kunnen 

helpen bij de re-integratie in de maatschappij (Barrett & Baker, 2012; Brosens e.a., 2013; 

Lemmers, z.d.; Ozano, 2008; Seiter & Kadela, 2003).  

Onderzoek van Brosens e.a. (2013) toont aan dat  29% van de gedetineerden deelnemen aan deze 

onderwijsprogramma‟s ook als ze op vrijwillige basis worden aangeboden. Deze programma‟s van 

educatie zorgen ervoor dat de gedetineerden na vrijlating meer kansen hebben op het vinden van 

werk en dat er minder kans is op recidive (Brosens e.a., 2013; Hurkmans & Dierckx, 2012; 

Lemmers, z.d.; Ozano, 2008; Seiter & Kadela, 2003). 

Hoewel er de mogelijkheid is om deel te nemen aan onderwijs in de gevangenis, zijn er toch nog 

gedetineerden die hier niet aan deelnemen. Deze redenen kunnen persoonsgebonden zijn of 

organisatorisch. Persoonsgeboden oorzaken kunnen gaan om het gebrek aan motivatie. Het niet- 

deelnemen kan ook organisatorische redenen hebben zoals een tekort aan klaslokalen, aan 

begeleiders, leerkrachten, … (Brosens e.a., 2013). 

d) Arbeid 

Uit onderzoek blijkt dat het belangrijk is dat gedetineerden werkprogramma‟s aangeboden krijgen. 

Zij maken zich namelijk het meest zorgen om het vinden van werk na hun vrijlating zonder 

beroepsvaardigheden en weinig werkgeschiedenis. Ook hun strafblad trekt niet gemakkelijk 

werkgevers aan (Hurkmans & Dierckx, 2012; Seiter & Kadela, 2003).  

Uit onderzoek blijkt dat gedetineerden meer deelnemen aan werkprogramma‟s als ze geloven dat 

deelname hen kan helpen een baan te krijgen na vrijlating (Hurkmans & Dierckx, 2012). 
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Onderzoek toont aan dat opleidingen en werkprogramma‟s motivatiegericht moeten zijn. Deze 

programma‟s moeten daarom op maat van de gedetineerden aangeboden worden, waarmee 

bedoelt wordt dat er wordt ingespeeld op de noden van de gedetineerden. Sommige 

werkprogramma‟s helpen de gedetineerden bij het integreren in de maatschappij op vlak van 

arbeid, maar helpen andere gedetineerden dan weer niet. Daarom moet er rekening gehouden 

worden met ieder gedetineerde zijn specifieke situatie (Alos, Esteban, Jodar, & Miguelez, 2015; 

Hurkmans & Dierckx, 2012).  

e) Sport 

Sport heeft een positieve invloed op verscheidene vlakken. Zo blijkt uit onderzoek dat sport goed is 

voor het psychosociaal functioneren. Ook heeft sport een goede invloed op het fysiek functioneren 

en op de algehele gezondheid (Buckaloo, Krug, & Nelson, 2009; Dorn e.a., 2014; Leberman, 2007; 

Louise Condon e.a., 2008; Ozano, 2008; Wallace e.a., 2016). Gedetineerden die sporten hebben 

een hoger zelfbeeld en minder slaapproblemen (Dorn e.a., 2014; Elger, 2009; Louise Condon e.a., 

2008; Wallace e.a., 2016). Ook hebben ze minder last van stress, angst, depressies en gevoelens 

van hopeloosheid, wat nogal veel voorkomt bij gedetineerden (Buckaloo e.a., 2009; Dorn e.a., 

2014; Leberman, 2007; Louise Condon e.a., 2008; Ozano, 2008; Wallace e.a., 2016). 

Sport is volgens onderzoek een goede buffer tegen negatief sociaal gedrag (Leberman, 2007; 

Martos-Garcia, Devis-Devis, & Sparkes, 2009; Ozano, 2008). De energie die de gedetineerden 

hebben kunnen ze in sport investeren. Sport bewaart de sociale orde binnen een gevangenis en 

heeft daarbij ook een sociale functie (Martos-Garcia e.a., 2009).  

Uit onderzoek blijkt dat sport het verantwoordelijkheidsgevoel bij de gedetineerden bovenhaalt 

(Martos-Garcia e.a., 2009; Ozano, 2008). Het zorgt ook voor een persoonlijke groei, het leren van 

nieuwe vaardigheden, ontwikkelen zelfvertrouwen, zelfwaarde, verbeterde interpersoonlijke 

communicatie en leren omgaan met strategieën (Nelson e.a., 2006; Ozano, 2008). 

f) Cultuur 

Er is nog relatief weinig onderzoek gedaan op dit domein (Brosens e.a., 2013). Eén van de 

culturele domeinen binnen een gevangenis is de bibliotheek.  

 

Bibliotheken en gedetineerden klagen over een gebrek aan computers en de toegang tot het 

internet. Deze factoren belemmeren adequate bibliotheek- en informatiediensten aan 

gedetineerden (Eze, 2015). In België nemen de gedetineerden deel aan minstens één activiteit, 

waaronder de bibliotheek de grootste participatiegraad heeft met een percentage van 85,8. 

Gedetineerden hebben één keer per week de kans om naar de bibliotheek te gaan. Hier kunnen ze 

materiaal uitlenen zoals DVD‟s, CD‟s, strips, videogames, boeken (Brosens, De Donder, Dury, 

Vanwing, & Verte, 2015).  

De bibliotheek kan gebruikt worden als brug, omdat gedetineerden vaak deelnemen aan andere 

activiteiten indien ze gebruik maken van de bibliotheek. De bibliotheek kan een belangrijke rol 

vervullen bij het adviseren van gedetineerden over het aanbod via flyers en folders. Deze manier is 

echter niet succesvol, omdat de flyers en folders al snel in de vuilnisbak belanden. De bibliothecaris 

daarentegen kan fungeren als informateur als deze persoon bewust is van het aanbod (Brosens, 

e.a., 2015). 
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Een tweede onderzoek toont aan dat muziekprogramma‟s in de gevangenissen gunstige effecten 

hebben voor de gedetineerden. Zo hebben ze een gunstige effect op de mentale- en lichamelijke 

gezondheid, welzijn en de ontwikkeling op antisociaal gedrag waardoor het onrechtstreeks recidive 

voorkomt (Barrett & Baker, 2012). 

Het participeren aan muziekprogramma‟s zorgt ervoor dat er zich een vertrouwensrelatie tussen 

personeel en gedetineerden en tussen de gedetineerden onderling ontwikkelt. Deze programma‟s 

hebben ook een motiverend effect, waardoor recidive onrechtstreeks vermeden kan worden 

(Barrett & Baker, 2012). 

2.3 Communicatie en informatie naar kwetsbare groepen toe 

 

Nu dat er een beeld geschetst is van de verschillende domeinen wordt hier besproken waarom 

gedetineerden tot kwetsbare groepen behoren en waar rekening mee gehouden moet worden bij 

het overbrengen van informatie naar gedetineerden toe. De informatie geldt voor kwetsbare 

groepen over het algemeen en niet specifiek voor gedetineerden. Kwetsbaarheid kan verwijzen 

naar individuen, groepen, gemeenschappen of plaatsen en kan voortkomen uit vele factoren zoals 

leefomstandigheden, taal, immigratiestatus en risicoperceptie (Paton & Johnston, 2001; Vaughan & 

Tinker, 2009). Aangezien zij tot een kwetsbare groep behoren, heeft dit mogelijks ook betrekking 

op hen. Veel gedetineerden groeien namelijk op in armoede en krijgen te maken met sociale 

uitsluiting. Zo zijn er gedetineerden die laaggeletterd zijn, anderstalig zijn, geïnterneerden, 

gedetineerden met een beperking, … (strategisch plan, 2015). Volgens Hayton (2007) is het 

grootste deel van de gevangenispopulatie in Europa afkomstig uit lagen van de maatschappij 

waarin armoede en sociale exclusie heerst. 

Volgende punten worden hieronder besproken: de mondelinge en schriftelijke methodieken die 

gebruikt worden om met gedetineerden te communiceren en het toegankelijk maken van 

informatie voor kwetsbare groepen. 

a) Mondelinge en schriftelijke communicatie  

Communicatie is het uitwisselen van informatie (Dam, Tilburg, Steenkist, & Buisman, 2008; 

Mcquail & Windahl, 2015). Er zijn verschillende communicatievormen zoals schriftelijke en 

mondelinge communicatie (Dam e.a., 2008). Mondelinge communicatie is datgene dat verbaal 

wordt geuit. Schriftelijke communicatie is datgene dat op papier wordt weergegeven of digitaal 

(van Dam e.a., 2008). 

Mondelinge communicatie kan zowel massacommunicatie als interpersoonlijke communicatie zijn. 

Geschreven communicatie zijn bijvoorbeeld advertenties op het internet en e-mails. Tv-reclame 

daarentegen hoort zowel bij mondelinge als schriftelijke communicatie. Dit hangt wel af van de 

vorm van de reclame. Als er enkel beeld en spraak wordt gebruikt zonder geschreven tekst behoort 

dit bijvoorbeeld enkel bij mondelinge communicatie (Janoschka, 2004).  

 

Uit onderzoek blijkt dat kwetsbare groepen zoals analfabeten, laaggeletterden en anderstaligen 

specifieke communicatiebehoeften hebben (Brosens, De Donder, Mievis, Salhi, & Van Roy, 2016; 

Paton & Johnston, 2001). Dit komt doordat gedetineerden vaak een lage graad van geletterdheid 

hebben wat een taalbarrière is. Ze hebben daardoor behoefte aan communicatie op maat (Moens, 
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Bultiauw, & Smits, 2008; Vaughan & Tinker, 2009). Uit deze onderzoeken blijkt dat er op maat van 

de kwetsbare groepen gecommuniceerd moet worden zodat zij de belangrijke informatie ook 

ontvangen. Berichten, materialen en documenten zouden vertaald moeten worden en beschikbaar 

zijn in de talen die de kwetsbare groepen spreken en begrijpen. Door deze documenten aan te 

bieden in de eigen taal worden kwetsbare groepen meer gemotiveerd om te handelen naar deze 

informatie (Moens e.a., 2008; Vaughan & Tinker, 2009). Daarnaast kan er voor deze groep de 

informatie bijvoorbeeld voorgelezen worden zodat het hen wel bereikt (Brosens e.a., 2016). Er 

moet gecommuniceerd worden op maat van de gedetineerden. Zo kan er gebruik gemaakt worden 

van pictogrammen om bijvoorbeeld laaggeletterden en anderstaligen te betrekken. Op deze manier 

wordt er geprobeerd om het begrijpen van de informatie voor gedetineerden te vergemakkelijken 

(Brosens e.a., 2016). 

2.4 Informatie toegankelijk maken voor gedetineerden 

Uit onderzoek blijkt dat de toegang op het vlak van informatie communiceren naar de kwetsbare 

groepen toe, waaronder de gedetineerden, moeilijk te krijgen is. De diversiteit op vlak van cultuur, 

religie, sociale status, economische status, … zorgt ervoor dat een standaardsysteem moeilijk te 

handhaven is. Mensen hebben verschillende leerstijlen. Sommige mensen zijn visuele leerlingen, 

terwijl anderen beter leren door middel van audio-berichten. Er moet rekening gehouden worden 

met deze leerstijlen om de informatie te kunnen overbrengen naar deze kwetsbare groepen. 

Iemand die meer visueel aangetrokken wordt, kan het best benaderd worden door de informatie 

over te dragen op een visuele manier. Het is volgens onderzoek ook belangrijk dat de informatie 

toegankelijk is op verschillende plaatsen (Chang, Bakken, Brown, Houston, Kreps, Kukafka, & 

Stavri, 2004).  

 

De informatie moet toegankelijk zijn voor iedereen (Chang e.a., 2004; Kaiser, 2002). Voor alle 

generaties, culturen en ongeacht de economische status. Hierbij moet er zoals eerder vermeld 

rekening gehouden worden met de diverse leerstijlen en de mediavoorkeuren van de gebruiker 

(Chang e.a., 2004). 

De kanalen waaruit de kwetsbare groepen de informatie krijgen, moeten ervaren worden als 

informatief, geloofwaardig en toegankelijk (Vaughan & Tinker, 2009). Mogelijke kanalen in deze 

onderzoeken zijn geschreven kanalen, uitzendingen en elektronische media zoals internet, 

tijdschriften, cd‟s, video, audio, tv- spraaktekst, grafisch, reclame, sociale media, animatie en 

andere communicatietechnologieën (Chang e.a., 2004; Vaughan & Tinker, 2009).  

Volgens dit onderzoek is de gemeenschap ook een goed medium om informatie over te brengen. 

Zo zou er bij etnische diverse bevolkingsgroepen een liaison (sleutelfiguur) aangeduid moeten 

worden die de taal van de bevolking spreekt om te fungeren als kanaal om boodschappen te 

ontwikkelen en over te brengen (Vaughan & Tinker, 2009). Dit kan vergeleken worden met het 

peer support in de gevangenis. In de gevangenis kunnen er programma‟s zoals de listener en de 

insider schemes worden gebruikt om gedetineerden te informeren (HM Prison Service, 2005). Het 

is dus belangrijk dat er rekening gehouden wordt met de doelgroep bij het bekendmaken van de 

informatie (Chang e.a., 2004; Mcquail & Windahl, 2015; Moens e.a., 2008; van den Berg, Holland, 

& Vermaas, 2008; Vaughan & Tinker, 2009). 
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2.5 Bekendmaking van het hulp- en dienstverleningsaanbod binnen 

Belgische en Buitenlandse gevangenissen  

 

Publicaties die betrekking hebben op de gevangenissen van Gent, Ieper, Hasselt en Hoogstraten 

maken duidelijk dat er verschillende acties ondernomen worden om het hulp- en 

dienstverleningsaanbod bekend te maken (Ongenaert, 2010; Polfliet, 2012; Van Herk, 2010; 

Voets, 2011; Wouters, 2012).  

 

a) Schriftelijke communicatie 

Het hulp- en dienstverleningsaanbod wordt op een schriftelijke manier bekend gemaakt. Zo wordt 

het aanbod bekend gemaakt via folders (Ongenaert, 2010; Van Herk, 2010; Voets, 2011; Wouters, 

2012), affiches (Ongenaert, 2010; Van Acker, 2014; Van Herk, 2010; Voets, 2011; Wouters, 

2012), flyers (Kaiser, 2002; Ongenaert, 2010; Polfliet, 2012; Van Acker, 2014; Wouters, 2012), 

boekjes (Van Acker, 2014) en promofilmpjes (Wouters, 2012).  

 

In Ieper krijgen de gedetineerden ook een onthaalmap, zowel in het Nederlands als in het Frans 

(Ongenaert, 2010). In dat mapje krijgt de gedetineerde een overzicht van het hulp- en 

dienstverleningsaanbod van de gevangenis (Ongenaert, 2010; Polfliet, 2012; Van Herk, 2010; 

Wouters, 2012).   

 

Op verschillende plaatsen in de gevangenissen zijn prikborden en folderrekken geplaatst. Hierdoor 

worden de affiches (Ongenaert, 2010; Polfliet, 2012; Vanherk, Gert, 2010; Wouters, 2012) en 

folders gericht gepresenteerd (Brosens e.a, 2016; Polfliet, 2012; Van Herk, 2010; Wouters, 2012). 

Het gehele aanbod komt ook uitgebreid aan bod op teletekst (Ongenaert, 2010; Van Herk, 2010; 

Voets, 2011; Wouters, 2012). Daarnaast wordt er ook nog een onthaalfilm via het televisienetwerk 

vertoont in de wachtzaal voor nieuwkomende gedetineerden (Brosens e.a., 2016).  

In Ieper worden er persoonlijke brieven zoals aanmoedigingsbrieven geschreven naar 

gedetineerden om bijvoorbeeld deel te nemen aan het tweede deel van een vorming. 

Motiveringsbrieven werden ook geschreven naar gedetineerden die afhaakten (Ongenaert, 2010). 

In de gevangenissen werd in het verleden ook gebruik gemaakt van Krant X. In deze nieuwsbrief 

werd een overzicht gegeven van het volledige aanbod (Brosens e.a., 2016; Ongenaert, 2010; 

Polfliet, 2012; Van Acker, 2014; Van Herk, 2010; Wouters, 2012). Deze kranten werden verspreid 

bij personeel en gedetineerden en worden door de psychosociale dienst (PSD) meegegeven tijdens 

het onthaalgesprek van nieuwkomende gedetineerden (Ongenaert, 2010; Polfliet, 2012; Van 

Acker, 2014; Van Herk, 2010; Voets, 2011).  

Het gevangenispersoneel en de gedetineerden communiceren met elkaar via multifunctionele tv 

schermen (Nellis, Beyens, & Kaminski, 2013). Gedetineerden in de gevangenis van Gent geven aan 

dat ze graag hun informatie schriftelijk ontvangen en dat er formeel gecommuniceerd wordt 

(Brosens e.a., 2016).  

Uit internationaal onderzoek blijkt dat kranten (Jewkes, 2002; Mcquail & Windahl, 2015; Neira 

Cruz, 2016; Pyszora e.a., 2003), vakbladen, tijdschriften (Jewkes, 2002) en brochures (Neira Cruz, 



15 
 

2016) ook informatiekanalen zijn die gebruikt worden om informatie te verschaffen aan de 

gedetineerden. 

 

De bibliotheek is ook een belangrijke actor in de bekendmaking van het aanbod (Ongenaert, 2010; 

Polfliet, 2012; Rafedzi & Abrizah, 2016; Van Acker, 2014; Van Herk, 2010; Wouters, 2012). 

Uit onderzoek in een gevangenis in de VS blijkt dat de gevangenis aan gevangenisjournalistiek 

doet, geschreven door de gedetineerden zelf. Maandelijks gaven ze een krant uit. Uit de verhalen 

die in de krant terecht kwamen, kon de gevangenis weten wat de gedetineerden ervaren tijdens 

hun verblijf in de gevangenis (Novek, 2005). De krant werd op een creatieve manier opgesteld en 

er werd rekening gehouden met een zo aantrekkelijk mogelijk lay-out waarbij de pagina‟s van de 

kranten werden versierd (Moens e.a., 2008; Novek, 2005). 

 

In de gevangenis van Beveren is elke cel uitgerust met PrisonCloud, dit is een dienstenplatform 

voor gedetineerden. Via PrisonCloud ontvangen gedetineerden informatie op cel over de 

gevangenis, haar werking, kunnen zij bellen op cel, producten bestellen via de kantine, films huren 

en een gesprek aanvragen met een bepaalde dienst (Vyncke e.a., 2015). 

 

Uit internationaal onderzoek in Maleisië blijkt dat internet de belangrijkste bron van informatie is 

voor gedetineerden die hoger geschoold zijn. Zij baseren zich op Internet-gebaseerde middelen als 

Google en online bibliotheken als bron van informatie en referentie. Er is wel maar een beperkte 

toegang tot het internet. De informatiebronnen blijken ook verouderd te zijn (Rafedzi & Abrizah, 

2016). 

Uit een onderzoek dat in Europa is uitgevoerd blijkt dat als er internet beschikbaar is in de 

gevangenis, dat dit dan meestal buiten de celdeuren is, meer bepaald in de klaslokalen. Een 

uitzondering is PrisonCloud in België in de gevangenis van Beveren (Brosens e.a., 2016).  

Daarnaast blijkt uit internationaal onderzoek in Spanje dat gedetineerden computers mogen 

gebruiken en gecontroleerde toegang hebben tot het internet (Neira Cruz, 2016).  

b) Mondelinge communicatie  

Uit internationaal onderzoek blijkt dat informatie via verschillende mondelinge 

communicatiekanalen bekend gemaakt worden in gevangenissen. Zo wordt er gebruik gemaakt 

van de tv (Jewkes, 2002; Mcquail & Windahl, 2015; Neira Cruz, 2016; Nik, 2012; Pyszora e.a., 

2003) en de radio (Jewkes, 2002; Neira Cruz, 2016; Nik, 2012).  

 

Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat zowel professionelen als medegedetineerden een rol 

spelen in het mondeling verspreiden van informatie. Via diverse kanalen wordt geprobeerd om 

penitentiair beambten op de hoogte te brengen van het aanbod. Zo kunnen zij de gedetineerden 

informeren (Brosens e.a., 2016).  

Het hulp- en dienstverleningsaanbod wordt ook bekend gemaakt door de trajectbegeleiders samen 

met andere actoren via het onthaal van nieuwkomende gedetineerden (Ongenaert, 2010; Polfliet, 

2012; Van Herk, 2010; Voets, 2011; Wouters, 2012). Nadien kunnen ze via een rapportbriefje 

verdere informatie vragen (Ongenaert, 2010; Polfliet, 2012; Van Acker, 2014; Van Herk, 2010; 

Voets, 2011; Wouters, 2012).  
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Afhankelijk van het soort aanbod worden er in de gevangenis van Gent soms informatiesessies 

ingericht die aan een groep gedetineerden uitleg verschaft over het aanbod dat zal uitgevoerd 

worden (Polfliet, 2012). Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van face-to-face communicatie 

en campagnes (Mcquail & Windahl, 2015).  

 

De informatieverspreiding bij personeel is niet gemakkelijk, omdat er geen overzichtelijke 

informatiegids is die het individuele en groepsaanbod weergeeft (Ongenaert, 2010; Polfliet, 2012; 

Van Herk, 2010; Wouters, 2012). In Gent gebeurt dit via de bekendmakingskaart. Hierin wordt het 

vast wekelijkse hulp- en dienstverleningsaanbod in kaart gebracht en dit voor ongeveer 2 maanden 

(Polfliet, 2012). 

Uit onderzoek blijkt dat gedetineerden contact met de penitentiaire bewakingsassistenten 

vermijden. Ze gaan ervan uit dat de penitentiaire bewakingsassistenten niet de juiste of de 

voorkeur bron is om informatie te krijgen (Rafedzi & Abrizah, 2016). 

Afhankelijk van omstandigheden kan gevangenistaal (de taal die gedetineerden spreken in de 

gevangenis, die zich ontwikkelt in de gevangenis om te communiceren met elkaar zonder dat 

anderen, zoals het penitentiaire personeel, hen begrijpt) de communicatie tussen gedetineerden en 

gevangenispersoneel verbeteren of verslechteren. Een onvolledig begrip van de wijze waarop 

gedetineerden communiceren kan makkelijk leiden tot moeilijke of onmogelijke communicatie met 

de gevangenispopulatie. Vertrouwen is de grootste communicatiebarrière tussen gedetineerden en 

penitentiaire personeel (Wittenberg, 1996). 

Daarnaast spelen ook medegedetineerden een rol in het doorspelen van informatie. In Gent blijkt 

de informatie over het aanbod enkele groepen niet te bereiken. Deze groepen zijn de 

laaggeletterden en analfabeten. Voor deze groepen kan de informatie voorgelezen worden. 

Daarnaast zijn er ook nog de nieuwe gedetineerden die moeilijkheden ondervinden bij het zoeken 

naar informatie. Voor hen zijn de medegedetineerden een belangrijke bron van informatie 

aangezien het boekje dat ze krijgen bij aankomst waarin het reglement staat niet altijd up-to-date 

blijkt te zijn (Brosens e.a., 2016).  

Anderstaligen zijn ook een groep die moeilijk geïnformeerd worden, omdat alle informatie in het 

Nederlands wordt gegeven. Voor hen zijn de medegedetineerden en het Justitieel Welzijnswerk 

belangrijke informatiebronnen. In Gent worden gedetineerden soms ook door penitentiaire 

bewakingsassistenten gevraagd als tolk. Zij kunnen de informatie dan vertalen aan de anderstalige 

medegedetineerden waarvan hij de taal spreekt (Brosens e.a., 2016).  

 

Het gebruiken van gedetineerden als sleutelfiguur voor het informeren van medegedetineerden 

over het aanbod is ook een manier dat gebruikt wordt. Gedetineerden weten namelijk beter wat er 

leeft bij hun medegedetineerden en weten ook beter waar zij nood aan hebben (Brosens e.a., 

2016). Zo zijn er hiervoor programma‟s ontwikkeld zoals de Listener en de Insider schemes. De 

Listener schemes is een peer ondersteunend programma uit het Verenigd Koninkrijk (Bagnall e.a., 

2015). Door deze schemes kunnen gedetineerden hun medegedetineerden informatie verschaffen 

over activiteiten, emotionele ondersteuning bieden, … (Devilly e.a., 2005). De Insider scheme  is 

een programma dat als hoofddoelen heeft om vrijwillige gedetineerden op te leiden om 

basisinformatie door te geven en nieuwkomers gerust te stellen (HM Prison Service, 2005). Dit 

heeft heel wat voordelen voor gedetineerden die deze dienst aanbieden. Zo zorgt dit voor een 
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hoger zelfvertrouwen en zelfbeeld (Champion & Aguiar, 2013; Hayes, 2011; Levenson & Farrant, 

2002). Ook spreekt het hun verantwoordelijkheidsgevoel aan en kan het hierdoor de 

detentieschade beperken (Bishop, 2006; Guffens e.a., 2012). Het opwekken van dit gevoel is ook 

belangrijk voor na de vrijlating (Toch, 1995). Elkaar helpen kan voor een 

persoonlijkheidsverandering zorgen die zorgt dat gedetineerden en ex-gedetineerden niet hervallen 

in criminele daden (Maruna, 2007). Het zorgt ook voor sociale banden en sociaal kapitaal (Rocque, 

Bierie, & MacKenzie, 2011). Het geeft hiernaast hun verblijf in de gevangenis een doel (Edgar e.a., 

2011). Ook ontwikkelen ze empathie (Magee & Foster, 2011) en nieuwe vaardigheden zoals 

communicatieve- en luistervaardigheden (Champion & Aguiar, 2013). Gedetineerden die een rol op 

nemen in de schemes hebben als voordeel dat ze iets terug kunnen doen voor anderen (Edgar e.a., 

2011; Magee & Foster, 2011).  

Samenvattend blijkt uit onderzoek dat tv de meest gebruikte medium is door de gedetineerden. 

Daarnaast wordt er veel gesproken met medegedetineerden, raadplegen ze teletekst, 

informatiekanaal en lezen ze de gevangenis brochures (Vandebosch, 2000). 

Uit onderzoek blijkt dat gepersonaliseerde acties en mond-aan-mond reclame een goede werking 

hebben (Ongenaert, 2010; Van Acker, 2014; Wouters, 2012).  

De informatiebronnen die de meerderheid van de gedetineerden het meest vertrouwen zijn hun 

vrienden, leraren, families, televisies en boeken. Gedetineerden geven de voorkeur om informatie 

te verkrijgen van vrienden, medegedetineerden en familie (Rafedzi & Abrizah, 2016). Daarnaast 

blijkt uit een onderzoek uit Maleisië dat het internet en informele netwerken tussen gedetineerden 

de voorkeur van informatiebron waren (Rafedzi & Abrizah, 2016).  
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 Onderzoeksvragen  3.

 

De hoofdonderzoeksvraag is:  

Hoe staan de mannelijke gedetineerden in de gevangenis van Antwerpen tegenover de 

verschillende informatiekanalen waarlangs het hulp- en dienstverleningsaanbod wordt bekend 

gemaakt? 

 

Hieronder volgen de deelonderzoeksvragen die dieper ingaan op de hoofdonderzoeksvraag. 

Deelonderzoeksvragen:  

 Op welke manier worden de mannelijke gedetineerden in de gevangenis van Antwerpen 

geïnformeerd over het hulp- en dienstverleningsaanbod dat aangeboden wordt in de 

gevangenis van Antwerpen?  

o Welke schriftelijke informatiekanalen zijn er in de gevangenis van Antwerpen? 

o Welke mondelingen informatiekanalen zijn er in de gevangenis van Antwerpen? 

 

 Welke kanalen worden het meest geraadpleegd door de gedetineerden in de Antwerpse 

gevangenis?  

o Welke kanalen worden het minst of niet geraadpleegd door de gedetineerden in de 

Antwerpse gevangenis?  

 

 Wat zijn de ervaringen van gedetineerden met de verschillende informatiekanalen? 
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Deel 2 Data en methode  

In dit deel worden de deelnemers besproken die hebben deelgenomen aan het onderzoek. Daarna 

wordt het onderzoeksopzet besproken en het materiaal dat gebruikt werd om de data te 

verkrijgen. Als laatste wordt er besproken op welke manier de data geanalyseerd werd.  

 Deelnemers 1.

 
De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op antwoorden verkregen van gedetineerden uit de 

gevangenis van Antwerpen door middel van interviews. Tijdens een rondleiding met Dave, een 

Justitieel Welzijnswerker, werden de verschillende informatiekanalen waarlangs het hulp- en 

dienstverleningsaanbod bekend wordt gemaakt getoond. Deze rondleiding werd gegeven om het 

interviewschema te kunnen opstellen dat gebruikt werd tijdens het bevragen van de 

gedetineerden.  Voor de dataverzameling werden 27 mannelijke gedetineerden met verschillende 

achtergronden geïnterviewd en dit is gebeurd in verschillende talen. Figuur 1 geeft per taalgroep 

een duidelijk beeld van het aantal respondenten die hebben deelgenomen.  

 

 Aantal respondenten Taal  

Focusgroep 1 7 Nederlands 

Focusgroep 2 7 Engels 

Focusgroep 3 5 Frans 

Focusgroep 4 3 Berbers 

Focusgroep 5 5 Nederlands 

Figuur 1: overzicht gedetineerden geïnterviewd door middel van focusgroepen 

  

 Algemene onderzoeksopzet 2.

 
Er werd gekozen voor een kwalitatief onderzoek om antwoorden te kunnen bieden op 

vooropgestelde onderzoeksvragen. Dit was essentieel om de meningen en ervaringen van 

gedetineerden in kaart te kunnen brengen. De data voor dit onderzoek werd verkregen door 

gedetineerden te interviewen in de vorm van focusgroepen. Voor aanvang van de focusgroepen 

werden flyers opgesteld om de respondenten te informeren over het onderzoek. De focusgroepen 

hadden een maximumduur van twee uur. Voor het onderzoek werd er voor focusgroepen gekozen, 

omdat de gedetineerden op deze manier elkaar konden aanvullen indien nodig. De gedetineerden 

kunnen dingen vergeten te zeggen die naar boven komen wanneer ze anderen horen praten. Het 

was ook mogelijk dat de gedetineerden zich gemakkelijker voelden om te praten in een groep 

(Baarda, 2013). De bevraging van de focusgroepen zijn allemaal doorgegaan in de gevangenis van 

Antwerpen.   
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 Materiaal 3.

 
De dataverzameling is gebeurd aan de hand van een semi-gestructureerde interviewschema (zie 

bijlage 2). Dit interviewschema werd gebruikt om de focusgroepen te leiden. Het schema is 

opgebouwd uit hoofdvragen en subvragen die dieper ingaan op de hoofdvraag (Baarda, 2013). 

Specifiek werd gevraagd naar de bekendmaking van het hulp- en dienstverleningsaanbod zoals de 

bekendmaking van de cursussen Nederlands en VDAB, sport, VAGGA, kinderbezoek, ... Om de 

interviews op te nemen werd er gebruik gemaakt van twee opnamerecorders. Daarnaast werd 

gebruik gemaakt van een informed consent om de toestemming te vragen van gedetineerden voor 

het gebruiken van de dictafoons. Vervolgens werd vermeld dat deelname vrijwillig is en dat ze de 

focusgroep mochten verlaten indien ze dit wensten. Als laatste gaf de informed consent meer uitleg 

over het onderzoek. 

 Analyseprocedure 4.

 
Analyse van de resultaten gebeurde in verschillende stappen. Eerst werden de focusgroepen 

opgenomen met twee dictafoons. Via het informed consent werden de respondenten hiervan op de 

hoogte gebracht vooraleer begonnen werd met interviewen. De focusgroepen werden letterlijk 

uitgetypt. Nadien werd een lijst opgesteld met labels en sublabels. Deze lijst van labels en 

sublables werd gevormd op basis van het interviewschema. Deze dienden voor het opstellen van 

de structuur van de rapportering. Analyse van de verkregen data is handmatig gebeurd. 

Deel 3 Resultaten 

In dit deel worden de onderzoeksresultaten van de focusgroepen weergegeven. Er worden 

verschillende citaten gebruikt om een beter beeld te vormen van de gedachtegang van de 

respondenten.  

 

In de gevangenis van Antwerpen wordt er gebruik gemaakt van zowel schriftelijke als mondelinge 

kanalen. De schriftelijke kanalen die gebruikt worden zijn: brochures, flyers, pictogrammen,  

teletekst, promofilmpjes en rapportbriefjes. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van mondelinge 

informatiekanalen zoals medegedetineerden, penitentiaire beambten, Justitieel Welzijnswerk 

Antwerpen (JWA) en bezoekers. Ondanks de verschillende kanalen die aanwezig zijn, blijkt uit de 

gesprekken met gedetineerden dat niet alle gedetineerden op de hoogte zijn van het hulp- en 

dienstverleningsaanbod in de Antwerpse gevangenis.  

 

In wat volgt worden de verschillende kanalen besproken, alsook de ervaringen van gedetineerden 

hiermee. Eerst worden de schriftelijke informatiekanalen besproken en daarna volgen de 

mondelinge informatiekanalen. 
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 Schriftelijke informatiekanalen 1.

Blad binnenkomst 1.1

 

Het blad binnenkomst is een blad waarop alle activiteiten staan. Gedetineerden krijgen dit op de 

eerste dag dat ze in de gevangenis komen. De minderheid van Nederlandssprekende en Franse 

gedetineerden kent het blad dat ze zouden moeten krijgen bij binnenkomst, terwijl de meerderheid 

van de Berberse en Engelse groepen het blad wel kennen. Eén iemand heeft het blad gehad bij 

binnenkomst met uitleg, maar had er geen oor naar. Dit komt omdat het hem op dat moment 

allemaal niet interesseerde. Twee andere personen hebben het blad hangen in hun cel. Bij één van 

deze gedetineerden heeft de vorige bewoner van de cel dit blad opgehangen en er niet afgehaald 

bij het verlaten van de cel. De gedetineerden uit de eerste Nederlandse en Engelse groep  zouden 

het blad bij aankomst willen krijgen en willen het zien hangen in de cellen.  

 

But also I think why don‟t you have one of this inside the cell. All the time on the wall. That 

don‟t move, you know. Because when you‟re in the cell sometimes you walk around. If this 

was on the wall, just hanging there. I would notice it more than somebody giving it to me, 

you know. Because it‟s on the wall, like you know you just, you can‟t ..  you‟ll see it. 

Sometimes they give you stuff when you come in. You don‟t even know what it is. You put 

it away in your bag or whatever it is, you know. But if this was on the wall they‟ll got me 

read it. (Engelse gedetineerde) 

1.2 Pictogrammen 

 

In de gevangenis van Antwerpen worden pictogrammen gebruikt ter ondersteuning van de tekst 

die het hulp- en dienstverleningsaanbod bekend maakt. Zo een voorbeeld is het blad dat ze krijgen 

bij binnenkomst. De pictogrammen worden op het blad gebruikt om de tekst te ondersteunen zodat 

laaggeletterden, analfabeten en anderstaligen het ook kunnen begrijpen. Daarnaast komen de 

pictogrammen terug op verschillende plaatsen in de gevangenis.  

De gedetineerden hebben de pictogrammen al zien hangen op verschillende plaatsen in de 

gevangenis zoals aan de ingang van de secties, bij de dokter, bij het bad, kantinebladen, kantine, 

op het bord en bij binnenkomst van de blokken. Een minderheid ziet ze praktisch nergens 

verschijnen. De pictogrammen worden volgens de gedetineerden gebruikt voor gedetineerden die 

helemaal geen Nederlands spreken.  

De gedetineerden vinden het gebruik van pictogrammen goed aangezien die door iedereen 

begrepen worden, maar zeggen erbij dat ze na een week zelf de weg wel weten en dat iedereen 

wegwijs wordt gemaakt door de beambten en medegedetineerden. Daarnaast vinden de 

gedetineerden het gebruik van pictogrammen goed, omdat het de anderstaligen ondersteunt. “En 

zoals ze vragen van ja eet je varkensvlees, dan begrijpen ze da ni, dan zie je die pictogram hangen 

aan de muur, dan zeggen ze van eet gij dat dan zeggen ze ja of nee e” (Nederlandse 

gedetineerde). 

 

Daarnaast vinden ze dat het gebruik van pictogrammen moet doorgevoerd worden als één 

systeem. De gedetineerden vinden het goed dat er met een systeem wordt gewerkt dat iedereen 
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kan begrijpen, maar het moet doorgevoerd worden zoals bijvoorbeeld in ziekenhuizen wordt 

gedaan. Bijvoorbeeld: volg de gele lijnen voor orthopedie.  

1.3 Boekje aanbod 

 

Van de gedetineerden uit de eerste Nederlandse groep en de Franse groep kent niemand het 

boekje waarin het aanbod wordt weergegeven terwijl de meerderheid van de andere groepen het 

boekje wel kent. Zij vinden het goed dat er veel dingen goed in uitgelegd staan. Een minderheid 

vindt het boekje iets te dun, maar vindt het goed dat er foto‟s in staan. Zo weten de anderstaligen 

ook een beetje waarover het gaat. Een minderheid stelt ook voor om het boekje in een kleiner 

formaat te maken en naast de foto‟s ook pictogrammen te gebruiken in het boekje. Daarnaast 

zouden ze het ook graag op naam willen krijgen zodat het zeker uitgedeeld wordt. De 

gedetineerden zouden graag hebben dat het boekje vertaald wordt zoals naar het Engels, Frans, ... 

Vervolgens vermelden ze ook dat het niet mooier weergegeven mag worden dan het in 

werkelijkheid is, bijvoorbeeld een voetbalgoaltje als afbeelding terwijl er jassen worden gebruikt 

om de palen aan te duiden.  

De gedetineerden hebben het boekje ofwel niet ofwel van JWA gekregen, in de bibliotheek of op 

sectie gezien, ofwel veel later gekregen. Zo heeft een gedetineerde het pas zeven maanden later 

gekregen. De minderheid heeft er wel eens doorgebladerd, maar niet gelezen. Ze vinden het wel 

een probleem dat niet iedereen het boekje bij aankomst krijgt, want zo weten ze niet welke opties 

er allemaal zijn en kunnen ze er ook geen gebruik van maken. Ze zouden het boekje graag willen 

ontvangen bij binnenkomst want zoals volgende citaat duidelijk maakt, heeft niet iedereen dat bij 

binnenkomst gekregen. “Ja maar die boek heb ik ook niet in het begin gekregen pas na 7 

maanden” (Nederlandse gedetineerde). 

1.4 Brochures 

 

De minderheid van de gedetineerden kent de brochure voor deelname aan de lessen. Ze weten 

allemaal dat er cursussen zijn in de gevangenis, maar kennen de brochure niet. Dat er 

onderwijscursussen georganiseerd worden, weten de meeste gedetineerden door 

medegedetineerden en enkelen hebben de brochure in de bibliotheek zien liggen. Een minderheid 

van de groep die de brochure kent heeft er in gekeken. Een gedetineerde heeft de brochure pas 

gekregen nadat hij zich heeft ingeschreven voor de lessen.  

 

Daarnaast kent de meerderheid van de gedetineerden wel de brochure van VDAB. Ze krijgen de 

brochure op cel, maar zijn gefrustreerd dat de beambten de brochure onder hun cel schuiven. 

Verder krijgt niet iedereen die een aanvraag indient werk volgens de gedetineerden. De 

meerderheid van de Franse, Engelse en Berberse groepen vinden dat het ook in andere talen moet 

opgesteld worden zodat de andere gedetineerden het ook begrijpen. Momenteel is de brochure 

opgesteld is het Nederlands, Frans en Engels. Zo zou een gedetineerde uit de Berberse groep graag 

hebben dat de brochure ook beschikbaar is in het Duits.  

 

De gedetineerden krijgen sommige brochures ook op naam. Volgens hen worden de brochures van 

Justitieel Welzijnswerk Antwerpen (JWA) en Psychosociale Dienst (PSD) op naam gegeven. De 
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meerderheid vindt het goed dat ze brochures ontvangen op naam, omdat de beambten het dan 

moeten uitdelen. Dan zijn ze ook meer geneigd het te lezen, omdat ze willen weten wat er instaat. 

Het wekt hun interesse op. Als er geen naam opstaat dan denken ze dat het maar een papier is en 

dan gooien ze de brochure weg. Vooral voor de anderstaligen is het interessant als ze het op naam 

krijgen want dan zijn ze nieuwsgierig naar wat er op staat en gaan ze vragen aan 

medegedetineerden om het voor hen te vertalen.  

 

Dus ik zat met een Marokkaan op cel. Die zegt tegen mij wat is dat? Ik zeg tegen hem niet 

belangrijk, begrijp je? Maar is het voor hem wel heel belangrijk. Maar wat kan ik uitleggen 

en hij die informatie wil. Zeg ik dat is niet belangrijk is, omdat ik dat niet belangrijk vind. 

En dan kan je wel een groot verschil maken voor ieder persoon apart e. (Nederlandse 

gedetineerde) 

 

Een minderheid vraagt zich af waarom het op naam is als iedereen de brochure krijgt. Ze vinden 

het verspilling en vinden het niet aanvaardbaar dat het onder hun deur naar binnen wordt gegooid. 

“Ja da is gewoon zo. Die doen de moeite niet voor de deur open te doen. Die kelden da onder de 

spleet van de deur, kelden ze da binnen tot onder uw bed” (Nederlandse gedetineerde). 

 

Enkel voor de Franse groep maakt het geen verschil of het met naam of zonder naam wordt 

gegeven. Ze worden toch nooit opgeroepen om deel te nemen aan de activiteiten, zeggen ze. 

 

De minderheid van de gedetineerden kent de brochure voor kinderbezoek, maar de meerderheid 

weet wel dat er kinderbezoek is. De gedetineerden zeggen dat ze de brochure in de ochtend 

krijgen van de cheffen. Anderen hebben het dan weer op sectie gezien op de prikborden. De 

gedetineerden vinden het frustrerend dat ze niet mogen stilstaan bij de prikborden om ernaar te 

kijken.  

 

En als je stilstaat bij de prikbord, vragen ze om door te stappen. Ja, ze moeten u gewoon 

een beetje de ruimte geven op de moment om eens te kunnen kijken. Want ook als… soms 

sta ik daar gewoon om te zien welke films dat er afspelen. Chef zegt komaan doorlopen, 

doorlopen gij hebt daar niets te zoeken. En ik ah niets te zoeken. Da hangt daar toch voor 

ons? Ik vind da wel eigenaardig dat ik altijd moet doorlopen terwijl ik informatie wil euh … 

de plaats is goe. maar je krijgt de gelegenheid ni. Je krijgt de tijd ni voor ernaar te kijken. 

(Nederlandse gedetineerde) 

 

De gedetineerden weten ook dat je een rapportbriefje moet vragen indien ze kinderbezoek willen. 

Eén gedetineerden zegt dat ze de brochure pas krijgen als ze bij VAGGA zijn geweest. Daarnaast 

blijkt een gedetineerde ook geen kinderbezoek te mogen ontvangen, omdat zijn kinderen geen 

Belgische nationaliteit hebben. De gedetineerde bleek hierover in het bezit te zijn van verkeerde 

informatie. Zo blijken de gedetineerden over verkeerde informatie te bezitten en dit over meerdere 

zaken in de gevangenis wat leidt tot frustraties en irritaties. 
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Als laatste is er de brochure van VAGGA. Enkel een minderheid van de Franse groep kent de 

brochure. Van de andere groepen kent niemand de brochure van VAGGA. Ze kennen VAGGA wel, 

maar dit kennen ze door de promofilmpjes die verder in de resultaten besproken worden. 

1.5 Flyer vader/moeder zijn 

 

De minderheid van de gedetineerden kent de flyer vader/moeder zijn. Enkele van hen hebben het 

zien hangen op de muur, maar zeggen dat ze er niet naar mogen kijken van de beambten.  

 

Attends attends c‟est même pas ça, même si il le mets dans le mur comme maintenant 

c‟est écrit la s‟il te plait moi je le mets la regarde, regarde bien attends toi tu peux regarder 

toi mijek rien de dessin du tout. (Franse gedetineerde) 

 

De anderstaligen begrijpen de brochure niet, omdat het enkel in het Nederlands is. Voor hen is het 

decoratie op de muur. Een gedetineerde zag het op de vloer in de cel en is het ook al 

tegengekomen in de bibliotheek. 

1.6 Rapportbriefje 

 

Rapportbriefjes/inschrijvingsbriefjes zijn briefjes die gedetineerden kunnen gebruiken om zich in te 

schrijven voor activiteiten. Deze rapportbriefjes/inschrijvingsbriefjes hangen aan de brochures. 

Daarnaast is er een brochure waar geen rapportbriefje/inschrijvingsbriefje aanhangt. Dit is de 

brochure voor kinderbezoek. Bij deze brochure moeten de gedetineerden een 

rapportbriefje/inschrijvingsbriefje vragen indien ze dit wensen. Als laatste zijn er ook nog de 

rapportbriefjes die ze kunnen gebruiken indien ze vragen hebben voor een bepaalde dienst.  

Alle gedetineerden kennen de rapportbriefjes. Ze weten waarvoor ze gebruikt worden door het zelf 

te ondervinden en door medegedetineerden die het systeem al kennen. Voor hen is dat de manier 

van communiceren. Bovenaan de rapportbriefjes staat op naar wie de rapportbriefjes gaan. Dus ze 

weten waar hun rapportbriefjes terecht komen. De meerderheid vindt de rapportbriefjes niet goed, 

omdat er niet of veel te traag op gereageerd wordt. Zo moeten ze meestal twee tot drie weken 

wachten vooraleer ze een antwoord ontvangen. Eén gedetineerde weet dat er niet altijd of veel te 

traag gereageerd wordt op de rapportbriefjes, maar zegt dat dit bij hem niet het geval is.  

 

But the report sometimes works. Sometimes people like it, sometime people have not like 

it  because every time I send a report, they call me. When i get to go to JWA … but some 

people, they have not been lucky, they send a report and … the people complain, but i 

cannot complain. (Engelse gedetineerde) 

 

Volgens de minderheid helpt het dat de rapportbriefjes aan de brochures hangen en is het 

interessant voor de mensen die daarin geïnteresseerd zijn. Op die manier raken ze het ook niet 

kwijt. De gedetineerden krijgen al zoveel papieren waardoor ze het beter vinden dat het aan de 

brochure hangt. “Als het eraan hangt is dat beter. Eén papiertje is beter dan twee” (Berberse 

gedetineerde). 
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Volgens de meerderheid maakt het niet uit of het eraan hangt of niet. Het resultaat blijft volgens 

hen toch hetzelfde.   

 

De gedetineerden zouden daarnaast willen dat alles gedigitaliseerd wordt zoals in Beveren het 

geval is. Zo zou volgens hen alles beter verlopen en zijn er geen problemen met de rapportbriefjes 

die er nu wel zijn. Nu weten de gedetineerden bijvoorbeeld niet of hun rapportbriefje is 

aangekomen bij desbetreffende dienst. Als dit via de computer verloopt kunnen ze het zelf 

opvolgen. De meerderheid van de gedetineerden is het over eens dat indien alles gedigitaliseerd 

wordt de papieren informatiekanalen niet meer nodig zijn.  

1.7 Teletekst  

 

Volgens de gedetineerden kan je op teletekst het hele aanbod terugvinden. Ze halen er veel 

informatie uit maar het is niet up-to-date en het is enkel in het Nederlands. Volgens hen mag het 

in meerdere talen worden toegepast, omdat het anders een probleem is voor de anderstaligen. 

Anderstaligen vragen aan celgenoten wat er opstaat, maar als die zelf geen Nederlands spreken 

dan zitten ze nog steeds met al hun vragen. De gedetineerden die Nederlands spreken, zouden 

teletekst graag vertaald zien in meerdere talen, zodat ze niet constant moeten vertalen voor de 

anderstaligen. De anderstalige gedetineerden willen dat het tenminste in drie talen wordt 

weergegeven zoals in het Nederlands, Frans en Engels. Voor een gedetineerde zou het beter zijn 

als er een blad aan de muur in de cel hangt, omdat hij meer naar de muur kijkt dan naar tv. “I 

think you should have something on the cell like with a poster like saying exactly the facilities you 

have here, you know” (Engelse gedetineerde). 

 

De minderheid van de Franse groep en Engelse groep kent teletekst. Ze kijken er niet naar, omdat 

het enkel in het Nederlands is en iemand heeft geen afstandsbediening dus kan er niet naar kijken. 

“Il n‟y a pas le télé… euh… même, même le télécommande n‟a pas. On a demandé la 

télécommande pour changer, afstand 2 mois ont pas remmener 2 mois” (Franse gedetineerde). 

 

De meerderheid van de Berberse groep kent en kijkt naar teletekst. Ze vinden teletekst een goed 

informatiekanaal ondanks ze moeten zoeken naar informatie. Ze begrijpen niet alles wat er op 

staat omdat ze gebrekkig Nederlands spreken, maar er zijn andere gedetineerden die dat wel 

begrijpen en aan wie ze het dan vragen. Zo weten ze wat de gevangenis hen aanbiedt zoals het 

menu, wanneer je naar de kapper kan gaan, wanneer het staking is, …  

De gedetineerden blijken toch wel wat problemen te ondervinden zoals een gedetineerde hieronder 

mooi verwoordt.  

 

Bij de categorie sta wel categorie zeg maar, maar er staat geen cijfer naast. Dus je kan wel 

lezen dat die categorie bestaat maar informatie over die categorie bestaat ni, want er staat 

geen cijfer. Je wordt niet doorverwezen naar een pagina. (Nederlandse gedetineerde) 
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Er is ook niemand van het gevangenispersoneel die uitdrukkelijk zegt dat er teletekst is en dat ze 

daar alles op kunnen vinden. Ze komen teletekst toevallig tegen tijdens het tv-kijken of het wordt 

naar aanleiding van een vraag verteld door de beambten of gemeld door medegedetineerden.  

 

Ik ben na drie maanden ook pas eigenlijk achter gekomen van de teletekst, want ik wist 

het ook eigenlijk van te voren niet. Das omdat ik.. toen ik vroeg van de bezoektijden. Wie 

kan bij mij op bezoek komen enzo. Toen zei 1 van die cheffen van jah dat kan je op 

teletekst vinden. (Nederlandse gedetineerde) 

1.8 Promofilmpjes 

 

In de gevangenis van Antwerpen wordt er gebruik gemaakt van promofilmpjes om reclame te 

maken voor VAGGA. Deze worden vertoond op het videokanaal. Dit is een kanaal waarop films 

worden afgespeeld en staat los van teletekst. 

Volgens de gedetineerden wordt na drie films een promofilmpje getoond. De minderheid van de 

gedetineerden kijkt naar de promofilmpjes. Dit is vooral het geval bij de anderstalige groepen en 

de tweede Nederlandstalige groep. Bij de anderstalige groep is de taal hiervan de oorzaak. 

“Comment il vont comprendre une vidéo promotionnelle c‟est en Néerlandais” (Franse 

gedetineerde). 

Ze vinden het wel jammer dat er geen reclame wordt gemaakt die aangeeft dat er promofilmpjes 

zijn die bekeken kunnen worden op het videokanaal. Ze vinden het gebruik van promofilmpjes 

goed, maar ze vinden dat het vaker moet worden afgespeeld. Na drie films pas een promofilmpje 

vertonen is volgens de gedetineerden te lang want ze moeten dan alle drie de films zien vooraleer 

ze het promofilmpje te zien krijgen. Daarnaast vinden ze dat ze het eventueel moeten plaatsen bij 

teletekst of op een aparte kanaal, want nu staan ze op het videokanaal. Het is volgens  de 

gedetineerden wel een betere kanaal dan de papieren versies want er wordt zoveel opgehangen 

dat niemand er meer naar kijkt. Er wordt volgens hen meer naar de tv gekeken dan naar de 

prikborden. Ze willen dat de promofilmpjes getoond worden in de wachtruimtes, omdat de 

wachtruimte een plaats is waar vaak irritatie ontstaat. Op deze manier kunnen er twee dingen 

aangepakt worden: irritatie wegnemen en informatie verspreiden. Er zijn namelijk vele 

wachtruimtes: voor het bad, dokter, directie, bij de telefoon, voor ze naar hun werk gaan, … 

Beelden blijven veel beter hangen dan tekst volgens de gedetineerden. Als ze iets willen onthouden 

dan onthouden ze het eerder in beeld dan in tekst.  

1.9 Taal en lay-out informatiekanalen 

a) Talen 

 

De gedetineerden zijn van mening dat de informatiekanalen in meerdere talen opgesteld zouden 

moeten worden. De talen die het meest werden opgenoemd waren Engels, Frans en Nederlands. 

Daarnaast werden er nog talen genoemd zoals Arabisch, Russisch, Spaans, Duits, Pools en Turks. 

Ze vinden het belangrijk dat elke gedetineerde de gegeven informatie begrijpt. Volgens de 

gedetineerden zou het toch niet moeilijk moeten zijn om met een vertaalpagina alles te vertalen. 

Enkel de meerderheid van de Berberse groep vindt het goed dat alle informatiekanalen in het 
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Nederlands zijn. Zij vinden dat ze Nederlands moeten leren aangezien ze in België zijn en alles in 

het Nederlands maken is voor hen een manier waarop ze de taal ook leren.  

b) Lay-out  

 

Over de lay-out hebben de gedetineerden niets aan te merken. Het zou volgens een minderheid 

bijvoorbeeld wel in een groter lettertype mogen voor mensen die een bril dragen en deze niet bij 

zich hebben.  

Daarnaast is er een minderheid die enkel iets aan te merken heeft over de grootte van de 

rapportbriefjes. 

 

Ik ben eigenlijk een beetje gefrustreerd door de bezuiniging die ze doen op papier, want als 

je kijkt naar heel veel rapportbriefjes e, bijvoorbeeld e. Die waren eerst zo (A4 blad). Die 

waren eerst. Da was het rapportbriefje en nu zijn die rapportbriefjes de helft geworden. Dan 

moet je hier, hier moet je je naam opschrijven, je datum, hetgeen wat je wil. Geachte heer, 

mevrouw. Da past allemaal niet. (Nederlandse gedetineerde) 

 

 Mondelinge informatiekanalen  2.

 
In het volgende deel worden de mondelinge kanalen besproken die aanwezig zijn in de gevangenis: 

penitentiaire beambten, medegedetineerden, Justitieel Welzijnswerk Antwerpen (JWA) en bezoek. 

Penitentiaire beambten  2.1

 

Het hangt van beambte tot beambte af of vragen over de activiteiten of meer algemene vragen 

beantwoord worden en of ze bereid zijn om informatie over de activiteiten te geven aan de 

gedetineerden. “Wat kan ik zeggen? Soms vind je goeie cipiers en soms vind je cipiers die minder 

goed zijn” (Berberse gedetineerde). 

Volgens de gedetineerden wordt er direct heel kort een antwoord gegeven op de vragen en meestal 

antwoorden de beambten dat de gedetineerden een rapportbriefje moeten schrijven. Ze moeten 

een rapportbriefje schrijven, maar ontvangen geen informatie over waarom ze bijvoorbeeld geen 

antwoord ontvangen op hun rapportbriefjes of waarom ze geweigerd worden voor iets en wat de 

regels voor deelname zijn. Enkel door medegedetineerden weten ze waarom ze bijvoorbeeld 

geweigerd werden. Als ze aan een „goede‟ beambte iets extra vragen en de beambte niet zoveel 

werk heeft, dan krijgen ze wel extra informatie. Aan sommige beambten kunnen ze ook informatie 

vragen over de activiteiten.  

Volgens de gedetineerden weten de beambten niet hoe ze moeten omgaan met gedetineerden en 

ze vinden dat de beambten socialer moeten zijn. Ze zijn veel te streng. Zodra je een onderdanig 

gevoel uitstraalt als gedetineerde, dan zijn ze eerder bereid om informatie te geven dan wanneer  

gedetineerden zichzelf zijn of op gelijk niveau staan. De gedetineerden zouden graag eens een 

gesprek hebben met de penitentiaire beambten over het aanbod of over andere zaken indien ze 

hier nood aan hebben. Penitentiaire beambten zouden volgens de gedetineerden moeten 

herkennen wanneer een gedetineerde nood heeft aan een gesprek. Volgens hen kan dit namelijk 
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ervoor zorgen dat er minder ruzies ontstaan in de gevangenis. Volgens de gedetineerden zouden 

op de 4e sectie de beambten moeten gezet worden die veel uitleg geven aangezien daar de nieuwe 

gedetineerden binnen komen die meer behoefte hebben aan informatie.  

Dat terzijde is de communicatie tussen de beambten ook niet zoals het zou moeten zijn. Doordat er 

telkens andere beambten zijn op sectie wordt niet alles doorgegeven. Volgens hen is de hiërarchie 

en de wijze waarop intern gecommuniceerd wordt hiervan het probleem.  

 

De bibliotheek is gekend bij de gedetineerden, omdat de beambten daarvoor aan cel komen. De 

meerderheid van de beambten spreekt Engels en dat vinden de gedetineerden goed, maar soms 

zijn er beambten die zeggen dat ze Nederlands moeten spreken, ook als ze Engels of Frans 

kunnen. Sommigen beambten zeggen daarnaast ook dat ze geen Engels of Frans spreken. Volgens 

de gedetineerden zijn er beambten die Frans spreken, maar die het weigeren te spreken dus 

kunnen ze ook niet met hen communiceren. “Alors, ils savent très bien parler Français ils savent 

très bien parler français” (Franse gedetineerde). 

Volgens een gedetineerde zijn er soms wel goede beambten die in het Duits met hem proberen te 

communiceren. Volgens een minderheid begrijpt enkel de directie hen een beetje. Verder zijn er 

volgens de gedetineerden ook beambten die, indien ze niet in de stemming zijn, het af reageren op 

de gedetineerden. De beambten praten op een onbeleefde manier. Ze lijken depressief. Ze zijn niet 

effectief en er is niet genoeg toezicht/bewaking, volgens de gedetineerden. 

 

Gedetineerden vinden dat de beambten geen rekening houden met hen en sommige beambten 

lachen de gedetineerden uit. Zo wordt bijvoorbeeld een gedetineerde een grappenmaker 

(komediant) genoemd, omdat hij met een kruk rondloopt. “Zoals ik met mijn been. Ze zeggen dat 

ik een komediant ben. Dat is niet goed. Een persoon heeft iets aan zen been en zij lachen u 

daarboven nog uit” (Berberse gedetineerde). 

 

Gedetineerden stellen enkel vragen als er goede beambten op sectie staan. Ze hebben het gevoel 

dat de beambten niet voldoende op de hoogte zijn van de activiteiten. Ze weten dat er activiteiten 

zijn, maar inhoudelijk kunnen ze er verder niets over vertellen. Bij alles dat ze aan hen vragen, 

hebben de meeste beambten te weinig tijd om deftig antwoord te geven, ze beschikken over te 

weinig informatie om deftig antwoord te geven of de regels veranderen zo vaak dat ze zelf het 

antwoord niet meer weten.  

2.2 Medegedetineerden 

 

Gedetineerden die lang zitten of voor meerdere keren, zijn volgens de Nederlandse groepen 

belangrijk voor het doorcommuniceren van informatie rond activiteiten naar de 

medegedetineerden. Zoals een gedetineerde hieronder verwoordt zou er gebruik gemaakt kunnen 

worden van sleutelfiguren die de informatie doorcommuniceren naar hun medegedetineerden. 

 

Anders dan misschien euh sleutelgevangenen eruit kiezen om die boodschap rond te 

brengen. Dat zou nog wel een optie zijn. Kijk der lopen natuurlijk binnen een gevangenis 

altijd een aantal gedetineerden die hier zitten voor euh nauw vroeger assisen, een moord. 
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Nauw die moeten over het algemeen langer in een arresthuis blijven. Iedereen kent die 

mensen want die zijn op 1 hand te tellen. Die mensen zouden bij uitstek mensen kunnen 

zijn voor jullie om een aanbod uit te dragen, want die mensen komen namelijk overal. Die 

hebben de faciliteiten. Die kennen de gevangenis. Spreken de juiste mensen. Die spreken 

de juiste talen. Dat is een manier, dat zou een andere manier zijn dan dit om dat nu te 

doen. (Nederlandse gedetineerde) 

 

Plaatsen waar gedetineerden met elkaar in gesprek gaan zijn bijvoorbeeld de werkruimtes, bij de 

dokter, tijdens de wandeling. De gesprekken komen meestal ook op gang door onvrede over de 

gang van zaken in de gevangenis. Op deze manier komen de gedetineerden te weten welke 

activiteiten aanwezig zijn in de gevangenis. Medegedetineerden ondersteunen elkaar en zijn de 

grootste hulp die ze ervaren. Of ze elkaar kunnen helpen en ondersteunen hangt af van op welke 

sectie ze zitten. Een sectie is de gang waarop de gedetineerden verblijven. Het is afhankelijk van 

de sectie waarop ze zitten of ze al dan niet geconfronteerd worden met anderstaligen. Zo zijn er 

bijvoorbeeld secties waar voornamelijk Berberse gedetineerden zitten of Russische gedetineerden. 

Mensen van dezelfde sectie hebben namelijk samen hun wandeling, waardoor ze eerder met elkaar 

in contact komen.  

 

Gedetineerden stellen elkaar vragen over de activiteiten en helpen elkaar als ze de taal spreken die 

de ander spreekt. Zo proberen ze elkaar bijvoorbeeld ook te helpen door gebruik te maken van 

gebarentaal of een tolk. Ook JWA, PSD en de directie maken gebruik van professionelen en 

gedetineerden als tolken. Gedetineerden worden daarbij eerder gebruikt als tolk dan 

professionelen. Volgens gedetineerden is het belangrijk dat er gekozen wordt voor een werkwijze 

en dat deze doorgevoerd wordt naar het personeel zodat het daadwerkelijk wordt gehandhaafd. Als 

er bijvoorbeeld voor gekozen wordt om te werken met brochures om het hulp- en 

dienstverleningsaanbod bekend te maken dan moet deze werkwijze bekend gemaakt worden bij 

het personeel. Op deze manier is het personeel ervan op de hoogte dat het aanbod op deze manier 

bekend wordt gemaakt. Zo kan het personeel bijvoorbeeld de gedetineerden verwijzen naar 

bepaalde brochures indien de brochures bekend zijn bij hen. Nog een voorbeeld van werken met 

één werkwijze wordt hier beneden uitgelegd door en gedetineerde. 

 

Als er maar duidelijk gekozen wordt voor een werkwijze. Kijk als de werkwijze is, we 

voeden mekaar op, want dat kan ook een werkwijze zijn. Op het moment dat je een blad 

introduceert en een maand erna weer iets anders introduceert. Toen ik binnenkwam kreeg 

ik een boekje. Niet zo‟n blad. Dat betekent dat er eens in de zoveel tijd nieuwe mensen 

komen die met nieuwe plannen aan de slag gaan terwijl de oude plannen daar nog liggen. 

(Nederlandse gedetineerde) 

 

De meerderheid van de Engelse groep praat niet veel over de activiteiten met medegedetineerden. 

Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld dat de persoon geen interesse heeft in de activiteiten of dat ze 

er niet voor in aanmerking komen. Met medegedetineerden praten ze bijvoorbeeld wel over wat er 

op Discovery Channel komt. Toch zijn er gedetineerden die bijvoorbeeld op de wandeling dingen te 

weten komt over de activiteiten. Zo is er een gedetineerde door een medegedetineerde te weten 
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gekomen dat hij naar de kerk kan gaan. Dit weet hij enkel omdat de gedetineerde, die zijn vriend 

is van buiten de gevangenis, hem dit heeft verteld. Deze gedetineerde gaf hem ook nog informatie 

over andere activiteiten.  

De Franse groep zou graag willen praten met gedetineerden die ook Frans praten, maar bij de 

vraag om hen samen op cel te zetten werd dit geweigerd. Ze moeten vaak verhuizen van cel, maar 

ze worden niet bij de mensen gezet die hen kunnen helpen. Op deze manier kunnen ze elkaar niet 

helpen en informeren over de activiteiten. De brochures en flyers die ze krijgen, zijn in het 

Nederlands opgesteld. Tijdens de wandeling willen zij deze laten vertalen of vertalen voor anderen, 

maar ze mogen de brochures en flyers niet meenemen. Een minderheid van de gedetineerden 

praat enkel met gedetineerden die ook Frans spreken. Zij zouden wel graag in contact willen 

komen met gedetineerden die zowel Frans als Nederlands spreken zodat zij hen bijvoorbeeld 

kunnen helpen in de kantine en bij het schrijven van een rapportbriefje.   

2.3 JWA (Justitieel Welzijnswerk Antwerpen)  

 

De meningen over JWA zijn verdeeld over de verschillende groepen. Zo ervaart de minderheid van 

de gedetineerden JWA als behulpzaam en dat voornamelijk in het begin van hun detentieperiode. 

Dit is vooral bij de Berberse groep zo. 

 

JWA de eerste dag dat ik hier kwam. Ze sturen direct een brief als je binnenkomt. Ze 

zeggen da we moeten komen. Ze vragen hem dingen en helpen. Ze geven u lessen, zeggen 

dat je kan werken. JWA is wel goed. JWA is wel goed. Ja ze roepen iemand als er 

bijvoorbeeld iemand bijvoorbeeld Arabisch spreekt, Nederlands… of iemand die twee talen 

spreekt of… Of een chef die Arabisch spreekt of Berbers, dan roepen ze een tolk. (Berberse 

gedetineerde) 

 

De medewerkers van JWA hebben bijvoorbeeld voor een gedetineerde naar zijn ouders gebeld, 

omdat hij dit niet zelf kon doen door de staking en omdat hij zelf nog geen geld had. Daarnaast is 

er ook een minderheid die de indruk heeft dat JWA niet van slechte wil is, maar dat ze er gewoon 

de middelen niet voor hebben en onderbemand zijn om goed te kunnen functioneren. Toch is er 

een meerderheid van de Nederlandse groepen die JWA als niet behulpzaam ervaart. Het duurt 

meestal lang voordat er een antwoord komt op de vragen die de gedetineerden stellen. Daarnaast 

vinden ze dat er meer persoonlijk contact moet zijn tussen de gedetineerden en JWA zodat ze op 

maat van de gedetineerden kunnen werken. De meerderheid van de gedetineerden verkiest JWA 

wel boven PSD, omdat volgens hen JWA meer mogelijkheden biedt. Daarnaast zijn er 

gedetineerden die JWA niet kennen zoals een gedetineerde hier beneden vertelt. 

 

Non c‟est toi , c‟est toi. JWA, je connais Fatima nous appeler aujourd‟hui si non. Jamais 

connais JWA. Je connais pas si c‟est pas Fatima on viens pas … JWA je l‟ai changer de nom 

j‟appelle sa Fatima moi je reçue sur le feuille Fatima, je dis la vérité il aurais pas écrit 

Fatima je n‟aurais pas venue. (Franse gedetineerde)  
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2.4 Bezoekers  

 

Bij een minderheid van de gedetineerden zijn hun bezoekers bekend met het hulp- en 

dienstverleningsaanbod dat beschikbaar is in de gevangenis. Daarnaast wordt er over het aanbod 

gesproken met bezoek dat zelf ook al in de gevangenis heeft gezeten. “Ja als iemand eerder in 

dees gevangenis heeft gezeten wel. Ja dan hoorde wel ge kunt da doen, ge kunt da doen” 

(Nederlandse gedetineerde). 

 

Zo is er ook een minderheid die geen familie heeft in België en daarnaast ook geen bezoek 

ontvangt. Bij een minderheid van de gedetineerden weet niemand van de familie dat ze in de 

gevangenis zitten, dus kunnen zij hen ook niet informeren over de activiteiten. “Nee ze weten niet 

waar ik ben. Ze weten niet dat ik in de gevangenis zit” (Berbers gedetineerde). 

 

Deel 4 Discussie en conclusie  

 Bespreking  1.

 

Het doel van dit onderzoek is een antwoord formuleren op hoe de mannelijke gedetineerden uit de 

gevangenis van Antwerpen tegenover de informatiekanalen staan waarlangs het hulp- en 

dienstverleningsaanbod bekend wordt gemaakt.  

 

Volgens Dam e.a. (2008) bestaan er verschillende communicatievormen zoals schriftelijke en 

mondelinge communicatie. Dit blijkt ook zo te zijn in de gevangenis van Antwerpen. Daar zijn er 

schriftelijke kanalen zoals brochures, flyers, teletekst en promotiefilmpjes en mondelinge kanalen 

zoals penitentiaire beambten,  medegedetineerden, JWA en bezoek. Informatie communiceren naar 

gedetineerden blijkt volgens onderzoek geen gemakkelijke opdracht omwille van verschillen op 

cultureel vlak, in leerstijl (Chang e.a., 2004),… Zoals in de resultaten besproken is, in het puntje 

promofilmpjes, blijken gedetineerden eerder te onthouden door visueel materiaal dan door 

geschreven materiaal. Een reden hiervoor kan zijn dat visueel materiaal laagdrempelig is en 

toegankelijker is dan tekst. Zo kunnen afbeeldingen ook begrepen worden door laaggeletterden en 

anderstaligen.  

Daarnaast zijn er volgens het strategisch plan (2015) gedetineerden die laaggeletterd zijn, 

anderstalig zijn, … Hierdoor hebben gedetineerden specifieke communicatiebehoeften (Brosens e.a, 

2016; Paton & Johnston, 2001). Door de lage graad van geletterdheid hebben de gedetineerden 

behoefte aan communicatie op hun maat (Moens, Bultiauw, & Smits, 2008; Vaughan & Tinker, 

2009). Dit is ook het geval in de gevangenis van Antwerpen. Er zijn namelijk gedetineerden met 

verschillende achtergronden, verschillende talen waardoor zij ook behoefte hebben aan 

communicatie op maat. Tijdens de focusgroepen werd duidelijk dat de gedetineerden behoefte 

hebben aan informatie over het aanbod, maar dat deze niet op maat wordt aangeboden. Zo 

worden de documenten bijvoorbeeld grotendeels in het Nederlands aangeboden terwijl de 

gevangenis van Antwerpen voor een groot deel bevolkt is door anderstaligen. Om meer 
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gedetineerden te informeren over het hulp- en dienstverleningsaanbod kan de informatie 

bijvoorbeeld voorgelezen worden, kunnen de documenten vertaald worden en kan er gebruik 

gemaakt worden van pictogrammen om de laaggeletterden en anderstaligen te betrekken (Brosens 

e.a., 2016). In de gevangenis van Antwerpen worden deze methodieken reeds toegepast, hoewel 

dit in mindere mate gebeurt. Zo wordt er gebruik gemaakt van pictogrammen maar deze zijn niet 

doorgevoerd als één systeem waardoor het voor gedetineerden alsnog moeilijk blijft om hun weg te 

vinden. De gedetineerden komen de pictogrammen bijvoorbeeld pas tegen op de deur van de 

dokter, maar er zijn geen pijlen met hetzelfde pictogram in de gevangenis die aanwijzen langs 

waar de gedetineerde moet lopen om bij de dokter te geraken. Daarnaast worden de documenten 

vertaald door medegedetineerden indien er gedetineerden op cel zitten die de taal spreken van de 

gedetineerde. Enkel het voorlezen van de documenten blijkt niet toegepast te worden in de 

gevangenis van Antwerpen.  

Vervolgens is het ook belangrijk dat de informatie op verschillende plaatsen beschikbaar is (Chang 

e.a., 2004). Zo blijkt uit onderzoek dat de bibliotheek in de gevangenis ook een belangrijke actor 

kan zijn in het verspreiden van informatie (Ongenaert, 2010; Polfliet, 2012; Rafedzi & Abrizah, 

2016; Van Acker, 2014; Van Herk, 2010; Wouters, 2012). In de gevangenis van Antwerpen 

worden de documenten gepresenteerd op een prikbord, in de bibliotheek en daarnaast soms ook 

op cel gegeven. De informatie is dus op verschillende plaatsen in de gevangenis te vinden. Tijdens 

de interviews bleek dat er gedetineerden zijn die brochures en flyers zien liggen in de bibliotheek. 

Het blijft een uitdaging om de gedetineerden aan te zetten om daadwerkelijk een brochure of flyer 

vast te laten nemen en te lezen. De taal die gebruikt wordt, is een mogelijke barrière. 

Daarnaast moet de informatie volgens onderzoek als informatief, toegankelijk en geloofwaardig 

worden ervaren (Vaughan & Tinker, 2009). Dit is niet altijd het geval in de gevangenis van 

Antwerpen. Zo blijkt dat het boekje met het aanbod mooier wordt weergegeven dan het in 

werkelijkheid is. Er staat bijvoorbeeld een voetbalgoaltje op afgebeeld terwijl er in werkelijkheid 

jassen gebruikt worden om de palen aan te duiden. De informatie is ook niet informatief voor 

iedereen. Dit blijkt het geval te zijn voor de anderstaligen en de laaggeletterden. Zij kunnen 

namelijk ofwel niet lezen of wel begrijpen ze geen Nederlands, waardoor het voor hen niet 

informatief is. Daarnaast ervaren ze de informatie om diezelfde reden als niet toegankelijk.  

In de gevangenis van Gent worden af en toe informatiesessies opgestart die informatie verschaffen 

aan een groep gedetineerden (Polfliet, 2012). Dit is niet het geval in de Antwerpse gevangenis. 

Daar zouden de gedetineerden graag eens af een toe een gesprek hebben met penitentiaire 

beambten over het aanbod. Gedetineerden zouden ook graag hebben dat de beambten met hen 

gesprekken voeren indien ze merken dat een gedetineerde hier behoefte aan heeft. 

Daarnaast zijn medegedetineerden in de gevangenis van Gent een belangrijke bron van informatie 

voor nieuwkomende gedetineerden, voor laaggeletterden en anderstaligen (Brosens e.a., 2016). 

De gedetineerden van de gevangenis van Antwerpen ervaren ook veel hulp van hun 

medegedetineerden. Voor hen zijn gedetineerden die al lang zitten of al eerder in de gevangenis 

hebben gezeten belangrijke bronnen van informatie. Volgens onderzoek wordt soms gebruik 

gemaakt van gedetineerden als tolk (Brosens e.a., 2016). In de gevangenis van Antwerpen worden 
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gedetineerden ook gebruik als tolk. Zij worden vaker gevraagd als tolk dan de penitentiaire 

beambten.  

Vervolgens worden medegedetineerden in gevangenissen in het Verenigd Koninkrijk ingezet als 

sleutelfiguren om andere gedetineerden te informeren. Zij weten namelijk beter wat de noden zijn 

van hun medegedetineerden. Zo zijn er programma‟s ontwikkeld zoals de insider scheme waarbij 

gedetineerden opgeleid worden om informatie door te geven aan hun medegedetineerden (HM 

Prison Service, 2005). In de gevangenis van Antwerpen zijn deze programma‟s niet aanwezig, 

maar gedetineerden zien het gebruik van sleutelfiguren wel als een mogelijke manier om 

informatie op een effectievere manier door te spelen naar hen toe.  

Naast de medegedetineerden die fungeren als bron van informatie wordt in de gevangenis van 

Gent een onthaalfilm vertoont in de wachtzaal voor nieuwkomende gedetineerden (Brosens e.a., 

2016). Dit is niet het geval in de gevangenis van Antwerpen, maar dit zou wel kunnen toegepast 

worden om de nieuwkomende gedetineerden al een eerste vorm van informatie te bieden. 

Aangezien gedetineerden beter onthouden indien er gebruik wordt gemaakt van beeldmateriaal zou 

dit een mogelijke methodiek zijn om toe te passen in de gevangenis van Antwerpen. 

Vervolgens blijkt uit onderzoek dat informatie over het aanbod ook verspreid wordt door 

professionelen. Professionelen zoals penitentiaire beambten worden via diverse kanalen op de 

hoogte gesteld van dit aanbod zodat zij dit kunnen communiceren naar de gedetineerden (Brosens 

e.a, 2016). In de gevangenis van Antwerpen worden de gedetineerden ook geïnformeerd door hun 

medegedetineerden en in mindere mate door de beambten. De gedetineerden melden dat de 

beambten het aanbod kennen dat aanwezig is in de gevangenis, maar er verder niets over weten 

waardoor ze hen niet kunnen informeren. 

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat gedetineerden contact met penitentiaire beambten vermijden, 

omdat zij er vanuit gaan dat zij niet de voorkeur bron zijn om informatie te verschaffen (Rafedzi & 

Abrizah, 2016). In de gevangenis van Antwerpen vermijden gedetineerden contact met beambten 

waarvan ze weten dat zij niet de juiste personen zijn om iets aan te vragen. Zo zijn er namelijk 

beambten die op alles zeer kort en geërgerd reageren. Dit is vooral het geval bij anderstalige 

gedetineerden. Zij melden dat de beambten ofwel weigeren in een andere taal te spreken zoals 

Engels en Frans of gewoon geen andere taal kunnen.  

Naast de penitentiaire beambten wordt in de gevangenis van Beveren gebruik gemaakt van 

PrisonCloud (Vyncke e.a., 2015). Dit is de enige gevangenis in België die er gebruik van maakt. Uit 

gesprekken met de gedetineerden van Antwerpen blijkt dat ze alles graag gedigitaliseerd willen 

zien. Het gebruik van PrisonCloud kan hiervoor een oplossing zijn.  

Als laatste blijkt uit onderzoek van Vandebosch (2000) dat tv de meest gebruikte medium is door 

gedetineerden en dat gepersonaliseerde acties en mond-aan-mond reclame een goede werking 

hebben (Ongenaert, 2010; Van Acker, 2014; Wouters, 2012). De gedetineerden van de gevangenis 

van Antwerpen kijken ook veel naar de tv zoals naar films op het filmkanaal en naar teletekst. 

Diegene die er niet naar kijken zeggen dat ze ernaar zullen kijken als het in meerdere talen wordt 

weergegeven, omdat ze er anders niets van begrijpen. Daarnaast is de meerderheid het er over 
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eens dat gepersonaliseerde acties zoals de brochures die ze op naam krijgen voor meer interesse 

zorgt en een groter kans heeft dat het gelezen wordt. Zoals eerder vermeld is mond-aan-mond 

reclame een manier van informatie doorcommuniceren die ook gebruikt wordt in de gevangenis 

van Antwerpen. 

 Beperkingen eigen onderzoek 2.

 
Bij het lezen van dit onderzoek moet de lezer er rekening mee houden dat de resultaten niet 

generaliseerbaar zijn omwille van het kwalitatieve karakter van het onderzoek. Daarnaast kunnen 

de resultaten tussen de verschillende groepen niet vergeleken worden aangezien er bijvoorbeeld in 

de Berberse groep slecht drie gedetineerden aanwezig waren terwijl er bij de andere groepen 

tussen de vijf en acht gedetineerden aanwezig waren. Hierbij werd wel de ervaring van de 

gedetineerden besproken om een beeld te vormen van wat er leeft. 

De resultaten kunnen ook verschillen indien de groepen een gelijk aantal gedetineerden bevat. 

Verder zijn er nog veel meer taalgroepen aanwezig in de gevangenis van Antwerpen die niet 

geïnterviewd konden worden door het taalverschil. De interviewer was immers niet alle talen 

machtig.  

Daarnaast kunnen de resultaten ook verschillen indien er geen Justitieel Welzijnswerker aanwezig 

zou zijn tijdens het interviewen.  

 Aanbevelingen verder onderzoek 3.

 

Verder onderzoek naar het justitieel gedeelte zou een antwoord kunnen bieden op nieuwe vragen 

die naar voor zijn gekomen. Uit de gesprekken met de gedetineerden blijkt namelijk dat de 

gedetineerden veel te vertellen hadden over het justitieel gedeelte. Zo zijn er veel klachten over 

het eten, de douches, de telefoonkosten, … Daarnaast waren er ook heel wat klachten over de 

inhoud van de activiteiten en de manier waarop alles geregeld wordt. Bijvoorbeeld: pas na vier 

maanden mogen deelnemen aan sportactiviteiten. Er kan hierover onderzoek gedaan worden 

waarbij gezocht wordt naar de problemen die de gedetineerden ondervinden.  

Daarnaast kan onderzocht worden wat ze al dan niet goed vinden aan de activiteiten en wat ze 

graag georganiseerd zouden willen zien. Als laatste zijn de gedetineerden in het bezit van 

verkeerde informatie over de gang van zaken in de gevangenis. Tijdens de focusgroepen bleek 

namelijk dat niet alles wat de gedetineerden vertelden juist te zijn zoals het voorbeeld over 

kinderbezoek. Hierop gaf een medewerker van JWA na het interview de juiste informatie aan de 

gedetineerden. Verder onderzoek dient uitgevoerd te worden om na te gaan vanwaar de informatie 

komt en wat de oorzaken hiervan zijn. Onderzoek hiernaar kan mogelijk een oplossing bieden voor 

dit probleem waardoor de gedetineerden over de juiste informatie zullen bezitten, wat voor minder 

frustraties en irritaties zal zorgen. 

 

 Praktische en beleidsaanbevelingen  4.

4.1 Het opzetten van een infopunt  
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Gedetineerden passeren altijd door de gang om naar activiteiten, afspraken en dergelijke te gaan.  

Indien er een infopunt op gang staat met alle informatie over de activiteiten, kunnen de 

gedetineerden zelf nemen wat voor hen interessant is. Een infopunt verschilt van de prikborden die 

er nu aanwezig zijn. De prikborden worden volgehangen waardoor de gedetineerden er niet veel 

naar kijken. Een infopunt is overzichtelijker dan een prikbord. Daarnaast  kunnen de gedetineerden 

de flyers en brochures nemen die ze zelf interessant vinden indien de penitentiaire beambten de 

gedetineerden de tijd geven om naar het infopunt te kijken. Hiermee wordt er minder papier 

verspilt, omdat het infopunt enkel aangevuld wordt als er daadwerkelijk gebruik van wordt 

gemaakt. De penitentiaire beambten bewust maken van het aanbod en de manier waarop deze 

bekendgemaakt worden, zorgt ervoor dat de beambten de gedetineerden de tijd zullen geven om 

naar de brochures en flyers te kijken. Daarnaast zorgt een infopunt ook voor minder frustraties die 

ontstaan bij de gedetineerden doordat ze telkens brochures en flyers op de vloer van hun cel 

vinden. De brochures op naam kunnen daarnaast behouden worden indien de penitentiaire 

beambten deze in de handen geven van de gedetineerden in plaats van deze onder de deur te 

schuiven. Zo kunnen er brochures of flyers op naam aangeboden worden die niet voor alle 

gedetineerden van toepassing zijn.   

4.2 Digitaliseer alles en maak gebruik van wachtruimtes  

 

Wanneer alles gedigitaliseerd wordt, neemt het bovengenoemde problemen weg zoals de 

frustraties en de papierverspilling. Daarnaast zijn de papieren informatiekanalen niet zozeer nodig. 

Deze kunnen wel behouden worden indien deze op een goede manier gebruikt worden zoals de 

brochures en flyers gericht sturen naar de gedetineerden die er belang bij hebben. Indien alle 

gedetineerden de brochures en flyers op naam krijgen dan kan dit namelijk even goed zonder 

naam aangeboden worden. De brochures en flyers die voor iedereen bestemd zijn kunnen 

bijvoorbeeld op het infopunt geplaatst worden of op televisieschermen vertoont worden en de 

andere brochures die specifiek voor een bepaalde groep zijn, kunnen op naam uitgedeeld worden. 

 

Daarnaast besteden gedetineerden veel tijd in de wachtruimtes zoals de wachtruimtes voor de 

dokter, voor bad, …  Deze wachtruimtes goed benutten door tv-schermen op te hangen waarop het 

aanbod wordt weergegeven, zorgt ervoor dat gedetineerden informatie ontvangen tijdens het 

wachten. Naast het plaatsen van een infopunt op de gangen zorgt het plaatsen van infopunten in 

de wachtruimtes ervoor dat de irritatie die er ontstaat in de wachtruimtes weggenomen wordt. 

Daarnaast zorgt het ervoor dat er weer informatie gecommuniceerd wordt naar de gedetineerden. 

Op momenten dat er gewacht moet worden, zoeken gedetineerden naar zaken om te lezen of om 

naar te kijken. De informatie op deze plaats communiceren naar de gedetineerden is hiervoor een 

mogelijke oplossing.  

 

Een mogelijkheid om in te spelen op het taalprobleem is een applicatie ontwikkelen waarin alle 

activiteiten staan in verschillende talen. Voor deze applicatie is geen internet vereist. Deze 

applicatie starten met een taalkeuze waarna een overzicht gegeven wordt van het aanbod zorgt 

ervoor dat de applicatie toegankelijk is voor iedereen. Bij het openen van een activiteit op de 

applicatie wordt hierrond informatie gegeven. Daarna kan de gedetineerde de keuze gegeven 
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worden om zich al dan niet in te schrijven voor deze activiteit. De gedetineerde kan ook zelf 

nakijken of zijn aanvraag al behandeld is en of hij een antwoord heeft ontvangen op zijn vraag(en). 

In de gevangenis van Beveren wordt al gebruik gemaakt van het platform PrisonCloud (Vyncke 

e.a., 2015), dat vergeleken kan worden met de applicatie.  

Indien een applicatie nog iets te ver gezocht is, kan er gebruik gemaakt worden van teletekst. 

Gedetineerden kijken veel naar de televisie aangezien ze vaak op cel zitten. Het probleem met 

teletekst is dat gedetineerden er niet naar willen kijken indien ze geen Nederlands kunnen. Indien 

teletekst vertaald zou zijn in verschillende talen, zouden ook anderstaligen op die manier 

geïnformeerd kunnen worden over het hulp- en dienstverleningsaanbod. Een mogelijkheid om in te 

spelen op dit ontoegankelijkheidsprobleem is teletekst voor iedereen toegankelijk maken door 

dezelfde werkwijze te hanteren als de applicatie. Ervoor zorgen dat de gedetineerde een taal kan 

selecteren  die hij verstaat is een mogelijke oplossing. Daarnaast kan ervoor gezorgd worden dat 

teletekst logisch is opgebouwd zodat de gedetineerden niet verdwaald raken tijdens het zoeken. Op 

deze manier is de informatie toegankelijk voor elke gedetineerde die kan lezen. Voor analfabeten 

kan een functie ingesteld worden die de informatie voorleest in de gewenste taal zodat het ook 

toegankelijk is voor deze gedetineerden. 

 

4.3 Penitentiaire beambten bekend maken met het aanbod en een 

communicatiecursus aanbieden 

 

Indien er infosessies georganiseerd worden om de penitentiaire beambten bekend te maken met 

het hulp- en dienstverleningsaanbod kunnen zij de gedetineerden hierover informeren. Na de 

infosessies een mapje meegeven aan de beambten met daarin alle informatie over het aanbod 

zorgt ervoor dat zij het op elk moment van de dag kunnen raadplegen. Indien wijzigingen in het 

aanbod gecommuniceerd worden naar de beambten blijven ze hierover op de hoogte en een bron 

van informatie voor gedetineerden. Dit kan bijvoorbeeld door opnieuw een infosessie te 

organiseren indien er meerdere wijzigingen zijn in het aanbod. 

Voor gedetineerden zijn beambten personen met wie ze eens een babbeltje willen slaan. 

Gedetineerden zijn hun vrijheid verloren en daarnaast ook hun familie en vrienden. Gedetineerden 

hebben daardoor soms eens behoefte om met een beambte te praten. Een mogelijkheid om in te 

spelen op dit probleem is door penitentiaire beambte bewust te maken van deze behoefte die 

gedetineerden hebben. Dit kan bijvoorbeeld door de beambten een communicatiecursus aan te 

bieden. Indien gedetineerden die prikkelbaar of slechtgezind zijn opgemerkt worden door 

beambten kunnen de beambten communicatievaardigheden toepassen en worden gevechten/ruzies 

in de gevangenis zoveel mogelijk voorkomen. 

4.4 Gebruik audiomateriaal 

 

Analfabeten hebben niet veel aan teletekst en andere geschreven materiaal als er niemand is die 

het kan voorlezen. Om in te spelen op dit probleem kan er gebruik gemaakt worden van 

audiomateriaal. Boxen in de cellen installeren en het aanbod in verschillende talen laten afspelen, 

maakt de informatie voor analfabeten toegankelijk.  
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4.5 Medegedetineerden: Sleutelfiguren en celgenoten 

 

Naast het gebruik van audiomateriaal kan er gebruik gemaakt worden van sleutelfiguren. In het 

Verenigd Koninkrijk wordt gebruik gemaakt van programma‟s zoals de insider scheme om 

gedetineerden te informeren (HM Prison Service, 2005). Gedetineerden kunnen hierdoor hun 

medegedetineerden informatie verschaffen over activiteiten (Devilly e.a., 2005). Gedetineerden die 

al langer of vaker in de gevangenis hebben gezeten zijn goede informatiedragers. Indien er 

gezocht wordt naar gedetineerden die langer in de gevangenis zitten en meerdere talen spreken 

wordt een grotere groep bereikt. Daarnaast zorgt het bij elkaar zetten van gedetineerden die 

meerdere talen spreken ervoor dat de informatie vertaald kan worden door elkaar. Zo kunnen zij 

de informatie voor elkaar voorlezen en is de informatie toegankelijker voor een grotere groep.  

 Conclusie  5.

 

In dit onderzoek is gekeken naar de manier waarop de mannelijke gedetineerden worden 

geïnformeerd over het hulp- en dienstverleningsaanbod dat aangeboden wordt in de gevangenis 

van Antwerpen. Uit de resultaten komt naar voren dat er gebruik wordt gemaakt van zowel 

schriftelijke als mondelinge kanalen om de gedetineerden te informeren over het hulp- en 

dienstverleningsaanbod. Zo zijn er de schriftelijke kanalen zoals blad binnenkomst, boekje aanbod, 

brochures, flyers, rapportbriefjes, teletekst, promofilmpjes en mondelinge kanalen zoals 

medegedetineerden, penitentiaire beambten, JWA en bezoek. 

Verder is er gepeild naar de kanalen die frequent of juist niet frequent gebruikt worden door de 

gedetineerden. De meerderheid van de gedetineerden geven medegedetineerden aan als 

belangrijke informatiebron. Daarnaast is gebleken dat de brochures op naam het meest worden 

gelezen. Verder is gebleken dat de meerderheid van de gedetineerden teletekst en de 

promofilmpjes kent.  

Als laatste is er gekeken naar hoe de mannelijke gedetineerden van de gevangenis van Antwerpen 

staan tegenover de verschillende informatiekanalen waarlangs het hulp- en dienstverleningsaanbod 

bekend wordt gemaakt. De meerderheid van de gedetineerden staat negatief tegenover de 

rapportbriefjes, omdat ze te lang moeten wachten op een reactie of omdat ze helemaal geen 

reactie ontvangen. De meerderheid van de gedetineerden heeft gemeld dat ze de 

medegedetineerden als een grote hulp ervaren. Daarnaast heeft de meerderheid van de 

gedetineerden gemeld dat ze meer verwachten van de penitentiaire beambten. Zo blijkt dat de 

gedetineerden graag meer informatie zouden willen krijgen van de beambten over het hulp- en 

dienstverleningsaanbod. Over de brochures met naam is gebleken dat de meerderheid het een 

goede manier vindt om de brochures gelezen te krijgen. Zonder naam worden de brochures zelden 

gelezen terwijl de brochures met naam de interesse van de gedetineerden blijken te trekken. 

Daarnaast heeft de meerderheid van de gedetineerden gemeld dat het niet voldoende is om alle 

informatiekanalen in het Nederlands aan te bieden. Uit de gesprekken is gebleken dat de 

gedetineerden willen dat alle kanalen in meerdere talen worden opgesteld zodat de informatie door 

iedereen begrepen kan worden.   
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In dit onderzoek is rekening gehouden met anderstaligen door focusgroepen te interviewen in 

verschillende talen. Het interviewen in de vorm van focusgroepen was een meerwaarde, omdat de 

gedetineerden elkaar konden aanvullen. Daarnaast is het een beperking dat niet elke taal kon 

opgenomen worden, door het gebrek aan taalkennis. Uit dit onderzoek kan de gevangenis van 

Antwerpen en mogelijk andere gevangenissen oorzaken en oplossingen halen voor de problemen 

die ze ondervinden op vlak van informatie communiceren naar gedetineerden. Het kan ook als 

aanleiding dienen voor verder onderzoek. 
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Bijlagen 

 Bijlage 1: Interview Nederlandse focusgroep 1.
Aantal aanwezige respondenten: 7 

Andere aanwezigen: 3 

 
Introductie+toelatingsformulier 

Interviewer: Welke activiteiten zijn hier zoal? Een algemene vraag. 

D: sport 

F: onderwijs  

M: cursussen, vooral Nederlands enzo denk ik en informatica kweet het niet, computer les, kwe ni. 

Ik ben hier nog niet lang.  

H: das het enigste. 

Interviewer: hoe weet ge dat er sportactiviteiten zijn of dat er onderwijscursussen zijn. Hoe weet 

ge da? Hoe komen jullie dat te weten? 

M: mondeling via de wandeling met medegedetineerden, mondelings. Brochures, informatica, 

informatie krijgen. 

Interviewer: dus het zijn eigenlijk de medegedetineerden da u vertellen dat er activiteiten zijn, op 

de wandeling? 

P: in de meeste gevallen zijn het de medegedetineerden die je vertellen over de activiteiten. 

Interviewer: en hoe komen jullie op gesprekken over die activiteiten? Is da dan dat iemand een 

vraag over stelt of? Hoe wordt dat het gespreksonderwerp? 

P: op een activiteit heb je de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten buiten de wandeling om. 

Interviewer: en dat is dan een reden waarom je er naartoe gaat? 

P: eigenlijk wel. 

Interviewer: om anderen eigenlijk te ontmoeten? Oke. En euhm… als het me… ja je zegt je komt 

dat te weten van medegedetineerden. Euhm… Zijn da… medegedetineerden op de wandeling. Zijn 

da Nederlandstaligen of praat ge daar ook wel eens over met mensen die een andere taal spreken. 

P: als je die andere taal zelf spreekt. 

Interviewer: ja dan wel. En hoe zit dat bij de anderen?  

W: dat hangt er vanaf van op welke sectie da ge zit e.  

Interviewer: kunde da wa meer uitleggen? 

W: je hebt een sectie waar bijvoorbeeld in hoofdzaak waar Berbers gesproken wordt. Je hebt hier 

ook secties waar dat Russisch wordt gesproken. Dat is ook zo, dat is verdeeld en als je dan op de 

wandeling zit, dan zit je met die mensen van de sectie op de wandeling.  

Interviewer: dus ge gaat per sectie gade wandelen? 

W: dat hangt af van de sectie van waarop da ge zit waar da ge al dan niet geconfronteerd wordt 

met een bepaalde cultuur. Maar qua inlichten is het gemakkelijk als ge geld hebt e. 

Interviewer: hoe bedoelde? Als ge geld hebt? 

W: dan kunde bijvoorbeeld een contract voor tv betalen en kunde op tv net zien wat er waar te 

doen is.  

H: ge haalt er wel meer informatie uit. Je krijgt wel meer informatie. 

Interviewer: dus als ge op tv kunt kijken… 

W: der is een informatiekanaal waar post kan huren met een huurcontract van 4€50 per week. Hou 

er rekening mee e.  

Interviewer: 4€50 per week zegt ge?  

P: dat is niet al voor het infokanaal, maar het is voor het totale televisie. Want het infokanaal heb 

je namelijk ook op het moment dat je niet betaalt. Dat hoort bij je gratis vastgoed. 

Interviewer: dus als ik het goed begrijp heeft iedereen een tv… 

P: iedereen heeft een tv, iedereen heeft 4 kanalen plus een infokanaal. Op het moment dat je meer 

kanalen wilt hebben dan betaal je … 

Interviewer: gratis is 4 kanalen en het infokanaal 

W: ge hebt de Nederlandstalige vrt, ge hebt de Franstalige. Dan krijg je ook twee filmkanalen.  

Interviewer: oke ja, ook dat infokanaal?  
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P: ook dat infokaal. 

Interviewer: en wat staat daar op dat kanaal? Wat moet ik mij daarbij voorstellen? 

D: alles van de gevangenis. 

Interviewer: alles van de gevangenis? En wat bedoel je met alles van de gevangenis? Wat moet ik 

mij daarbij voorstellen? 

D: wat er allemaal is. Wat er allemaal te doen is. Da kunde allemaal opzoeken op teletekst.  

Interviewer: en gebruiken… wie gebruikt da?  

D: ni veel mensen. 

W: wel tis te zeggen het wordt gebruikt, maar het wordt niet zeer actueel bijgehouden. 

Bijvoorbeeld, ik ga een voorbeeld geven. Als ge wilt opzoeken wa da er te eten valt dan kan da 

voor een maand geleden zijn. Dus het wordt niet bijgehouden. Het wordt niet actueel bijgehouden. 

Interviewer: het wordt niet bijgehouden? 

W: dat is het probleem. Ze staan serieuze achterstand op het gebied van, met aanvullende infos. 

Interviewer: en gaat da over het eten of gaat da ook… 

W: nee, nee da gaat over alles. 

Interviewer: over het algemeen is dat eigenlijk verouderde informatiekanaal als ik het goed 

begrijp? 

F: behalve bijvoorbeeld voor de informatie van de cursussen, dat staat voor een maand genoteerd 

dus dat kun je iets gemakkelijker volgen, maar of da bijgehouden wordt is nog effe wachten tot de 

maand voorbij is.  

Interviewer: oke maar dat is normaal gezien per maand, over de cursussen is da per maand dat da 

opgeload wordt. Is er nog iemand anders da wel eens naar da infokanaal kijkt? 

P: ik denk dat het vooral belangrijk is ook voor jullie onderzoek da ge een onderscheid maakt 

tussen een arresthuis en een correctionele gevangenis, omdat een arresthuis, daar komen heel 

veel mensen die voor het eerst opgesloten worden. De eerste prioriteit is niet naar het kijken van 

een infokanaal. Dat ga je gewoon niet doen, want er komt heel veel op je af. Je bent in de war. Je 

slaapt slecht. Je krijgt vreemde kleding aan. Je krijgt te maken met een vreemde werkwijze, voor 

jou niet bekend. Met mensen die er veelal vanuit gaan dat je het wel snapt, dus geïrriteerd zijn op 

het moment dat je niet zo reageert als dat ze wensen. Ni heel rectief is het hele onderwerp 

faciliteiten die der gewoon worden voor door de gevangenis. Die gaat aan je voorbij. Zeker de 

eerste maand gaat dat aan je voorbij. In maand twee ga je pas, en dat is meestal naar aanleiding 

van andere gedetineerden, e die je dan in sportkleding of met boeken ziet rondlopen. Waarop je 

denk van nauw oke ik ga voor mezelf kijken of ik kan nestelen in de gevangenis. En dan pas ga je 

op zoek naar een mogelijkheid of andere dingen die er zijn om je leven wat leuker te maken.  

Interviewer: was dat ook bij de anderen zo? 

M: ja 

Interviewer: ja? Bij iedereen? 

H: algemeen wel ja. 

Interviewer: H, algemeen? 

H: ja, ja. 

Interviewer: dan heb ik ineens een vraag. Ik heb hier. De gevangenis heeft mij dat gegeven. Bij, 

wanneer dat jullie binnen komen. Nu moet ik efkes zien. Dus wanneer dat jullie hier binnen komen 

hebben ze mij verteld dat jullie een gesprek krijgen waarop jullie dit formulier (blad binnenkomst) 

meekrijgen.  

P: heb ik niet gehad. 

Interviewer: gij hebt da gehad? Kunde dan nog vertellen wa hebde daarmee gedaan ofzo? 

J: Zit in een enveloppe. 

Interviewer: zit in een enveloppe. Oke  

P: het sluit weer aan bij het verhaal over de eerste maand.  

Interviewer: en dan krijgde een enveloppe mee met informatie of hoe moet ik da … 

J: al die informatie van wat hier gaande is en dat en dan het reglementenboekje en … 

F en W: ik heb da ni gehad. 

Interviewer: W heeft da ni gekregen en F ook niet?  

JWA: maar is da ook niet overlopen met jullie bij het onthaalgesprek met JWA? 

F: nee, nee niks. 
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Interviewer: bij u wel L? Nee sorry J. 

J: bij mij is da overlopen, welken dienst wat doet en al die toestanden, maar ik heb er geen oren 

voor wat mij collega zegt. Eerste maand is dat niet de grootste zorg. 

W: laat het ons zo stellen je hebt hier geen ontvangstcomité. 

Interviewer: geen ontvangstcomité? Oke. En dus als ik het goed begrijp zegde van dit formulier 

niemand heeft het gezien of als get hebt gezien zit het nog altijd in dienen envelop da ge toen hebt 

meegekregen en eigenlijk is da niet blijven liggen. 

W: of hebde geluk als ik, dan is het uitgevangen in de cel door de vorige. 

Interviewer: ah dus da hangt in uw cel? 

W: als de vorige gedetineerde da uitgehangen heeft en da hangt er nog. Dan heb ik geluk da als je 

de cel binnenkomt als dat er hangt. 

Interviewer: en was dat bij u het geval? 

W: bij mij was da nu toevallig zo, daarmee weet ik wat die … 

Interviewer: ah ja oke, dus tis wanneer een andere gedetineerde da ophangt … 

W: ja per toeval e, want als ze da opruimen en opkuisen dan heb je niets e.  

Interviewer: nee nee nee, das waar. Was da ook bij andere gedetineerden dat da ophangt, ophing 

in cel? 

M: ja.  

Interviewer: en heb je er dan naar gekeken? 

M: ja 

Wener: hoewel automatisch zie je da als je die pictogrammen ziet, da komt ook weer, bij de 

kantine komt da ook terug die pictogrammen. 

Interviewer: ik hoor jullie nu spreken over pictogrammen. Dus hier staan er op en waar zijn er nog 

pictogrammen?  

W: hier hebde zo een fantastisch systeem uitgedokterd en ik denk de gevangenis bestaat hier van 

1869 zeker e? 

Interviewer: da kan. 

W: Dus er is te weinig ervaring waarschijnlijk in die tijd opgedaan om te weten hoe da ze hier 

kantine moeten uitdelen. Ik heb da nog nooit meegemaakt zo‟n organisatie. Da heb ik nog nooit 

meegemaakt. 

Interviewer: en wa bedoelde dermee? 

W: hier moete een kantineblad invullen, da wordt dan besteld, da wete ni zeker als die bestelling 

binnenkomt. Twee dagen pas nadien…dus de dag daarvoor wordt het geld er afgehaald, twee 

dagen nadien wordt da pas geleverd, dan zedde niet zeker dat alles mee is, dan wordt het of te wel 

terug gestort of te wel na geleverd ik heb al veel, veel meer gezien, maar dees hen ik nog nooit 

meegemaakt en nooit… nooit.  

Interviewer: nee, nee allee... 

W: da kost kei veel centjes... Ik ga ne keer mijn mening zeggen daarover e. Zo een lezertje om 

een barcode te lezen e. Of, of met een mobiele computer dus te lopen da kost misschien laat ons 

zeggen 1500€. Das een eenmalige investering e. Ze kunnen hier een stok aanhangen, ze hebben 

hier plaats genoeg. Ze hebben hier genoeg zalen beneden die vrij staan. Als ze nu gewoon een kar 

vol laden en met zo'n toestelleke zo een lezer overal de cellen aflopen dan kunde als ge goesting 

hebt op het moment zelf bestellen en kopen wa da ge wilt... maar da snappen ze hier nog niet. Ze 

zitten hier nog in de middeleeuwen.  

P: ik denk dat het belangrijk is dat je voor ogen houdt dat je nu praat over de wijze waarop der 

gecommuniceerd wordt. Dus waarop een mededeling wordt gedaan binnen de gevangenis aan 

medegedetineerden. De pictogrammen zijn bedoeld voor mensen die niet kunnen lezen en 

schrijven. Als ik het goed heb. Dat komt vanuit het verleden. Dus vandaar dat er een 

budjettekentje en een spaarvarkentje… Het is gewoon dat mensen, bijvoorbeeld mijn celgenoot, 

die kan bijvoorbeeld niet lezen en schrijven. 

W: .... over het systeem zelfde manier hoe dat de … wordt. Als dat al fout loopt hoe wil je het dan 

hebben dat de communicatie loopt.  

P: Dat er qua uitvoering dingen mankeren aan deze gevangenis daar kunnen we …. 

Interviewer: maar ik vind het wel efkes interessant om verder te gaan op de pictogrammen, omdat 

het hier gaat over hoe da we … ik ga het zeker meenemen da van de kantine en dat da systeem 
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totaal ni, totaal ni goe werkt. Ik ga het doorgeven. Maar nu efkes wil ik terug verder gaan over 

over die pictogrammen. Van waar komen jullie. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Ik zie die hier 

nu staan op papier. Waar komen jullie nog pictogrammen tegen?  

W: op de kantine bladen. 

Interviewer: op de kantine bladen ook, ja. W was da. En ik zag jouw daarstraks ook knikken toen 

het over de pictogrammen ging D. Kun jij daar nog iets over vertellen? 

D: nee 

Interviewer: nee? 

F: ik kan bevestigen die pictogrammen … die zie je praktisch nergens verschijnen, kzalt zo zeggen. 

Of ge let er niet op. Het enige op het kantineblad om het te bevestigen. 

Interviewer: en voor de rest… Ja P? 

P: het belangrijkste is als ge met pictogrammen gaat werken, dan moet je dat doorvoeren als één 

systeem en als je dat niet doet en er wordt dus willekeurig met pictogrammen gewerkt, dus je 

komt een pictogrammetje tegen. Als je beneden bij de fitness komt of verder op beneden bij de 

fitness dan zie je daar een gedichtje staan. Maar op het moment dat ik van de eerste sectie van 

beneden afkom en ik ben opzoek naar de fitness kan ik die ni vinden, want de picto.. er staat er is 

geen euh, der staat geen borden met voor de fitness moet je die kant op. Dus wat ga je doen? Je 

gaat in de rond lopen waardoor je mensen irriteert want wat doe je hier. Ik ben opzoek naar de 

fitness. Daarop wordt dan geïrriteerd gereageerd dat je dat nog niet weet. En dat moet eigenlijk 

diegene zeggen die op je sectie staat. Van daar moet je wezen, het vijfde sectie. Is niet logisch, 

maar is op 1 oog. Enzovoort. Dus op het moment dat je pictogrammen gebruikt voer dan door. En 

als je gaat naar het laagste niveau. E dat verhaal over de zwarte schakel, daar ga je mee 

beginnen. Dus je gaat naar een systeem dat in ieder geval iedereen kan begrijpen. Dus niet een 

berbers, een Nederlands, een spaans of een Engels. Maar je gaat naar een systeem met 

pictogrammen e want dat is universeel. Voer het dan door. 

Interviewer: en dus het systeem. Als ik u goe begrijp is dat er ni alleen een pictogram moet staan 

bij dit is de fitness zaal of dit is dat. Dit is een leslokaal bijvoorbeeld, maar echt ook met wegwijzer, 

met pijlen onderweg naar de fitnesszaal. 

P: exact zoals in moderne ziekenhuizen. Volg de gele lijnen voor orthopedie nsns. 

W: ik denk dat hij de juiste woordgebruik heeft e. De willekeur waarmee hier gewerkt wordt is 

waanzinnig. En eerlijk er zijn hier wel regels, maar ze worden maar niet gevolgd. Dat hangt er 

vanaf e de stemming, ... of voor wat het is, zoals ge zegt ook, als ge de pictogrammen van de 

fitness wilt zien, dan moet er juist onder staan anders zie je hem niet. Dus dat is 1 verhaal. 

Interviewer: en hetgeen wa we hebben gehoord. Oke die wegwijzering en da is een manier om die 

pictogrammen meer gebruikt zou kunnen worden. Hebben jullie nog andere suggesties of ideeën 

van hoe kunne we nu die werking van de pictogrammen uitbreiden en euh… 

W: Uithangen e. 

F: in de eerste fase is het al belangrijk dat je zoals je hebt vernomen niet iedereen heeft zo‟n 

papier verkregen. Da ze daarmee starten. Om iedereen degelijke info te geven en dat zou een 

groot begin zijn. En verder verhalen op het begeleidend systeem of een wegwijzersysteem. Dan 

zou het al veel toegankelijker zijn voor iedereen op eender welk intellect niveau.  

Interviewer: ja, dus het is belangrijk dat iedereen dat papier krijgt.. 

P: het belangrijkste is da je van begin af aan over alles duidelijke informatie geeft. Hier krijg je 

niets, niets. 

Interviewer: oke, euhm dus de pictogrammen momenteel voor jullie. Is da voor iemand een 

hulpmiddel momenteel, zoals het er nu per systeem is? 

M: maar ge hebt hier ook ni zoveel… ge hebt hier een sportlokaal een dokterslokaal euh …,  

directeur lokaal… ge hebt hier maar heel beperkte lokalen dus na een week weet je perfect waar da 

ge moet zijn en iedereen wordt wegwijs gemaakt door de cheffen enzo dus. 

Interviewer: gaat iedereen daarmee akkoord? 

P: dat is de manier waarop het werkt nu. 

Interviewer: zo werkt het momenteel? Dus het is echt met de cheffen en die geven dan informatie 

door en… En wa vinden jullie daarvan, van de manier van werken momenteel? 

F: ik ben de cheffen dankbaar dat die de leiding geven natuurlijk e. 

P: over het algemeen zijn mensen hier lang genoeg om daar vanzelf achter te komen. 
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Interviewer: dus het is momenteel, maar naar mate dat de tijd vordert… 

P: snap je alles. Snap je ook wat niet werkt en wat wel werkt. 

Interviewer: oke, ja. En om efkes terug te komen op die beambten. Vertellen jullie. Vertellen zij 

ook wel een iets over welke activiteiten hier allemaal zijn? 

D: Hangt ervan af wie het is. 

Interviewer: Hangt ervan af wie het is D? Ja 

W: en welke soort vragen je ze zelf stelt. 

Interviewer: hoe bedoelt ge? 

W: als ge niets vraagt, ga je ook niets weten. 

Interviewer: ah ja, dus tis… ge moet zelf vragen stellen en dan gaan ze … 

W: dan gaan ze iets meedelen. 

Interviewer: dan gaan ze iets meedelen. 

W: Hangt er van af van chef topt chef. 

Interviewer: ja, hangt van chef tot chef af. 

D: normaal zouden ze op de 4e sectie de goeie chefs moeten zetten. Die een beetje uitleg geven. 

Daar komen de mensen allemaal binnen dus die weten van niets, omdat da hun eerste keer is, die 

staan ook met vragen. 

Interviewer: dus de cheffen da veel informatie geven die moeten eigenlijk op de vierde sectie 

komen vindt gy? 

D: ja, als ge de eerste week, moet je op de 4e sectie tot 5 dagen en dan ga je naar een andere 

sectie. 

Interviewer: en momenteel. Nu ga ik even terug. Toen da jullie binnenkwamen. De cheffen hebben 

die jullie toen informatie gegeven in jullie eerste weken hier?  

F: het komt erop neer da je, als je toevallig een celgenoot hebt die niet voor de eerste keer hier 

binnenkomt, maar voor de tweede of derde keer. Die kan meer informatie geven. Dat is het enige 

da je zegt ah ja we weten toch een beetje hoe da die is. 

Als je dan aan de chef iets extra vraagt en die ni zoveel werk heeft, dan krijg je wel extra 

informatie.  

Interviewer: ah ja oke. Dus de belangrijkste als ik het zo begrijp, zijn medegedetineerden? Ge 

moet een beetje chance hebben me wie da ge op cel zit. 

F: van diegene die het al gewoon zijn e natuurlijk. 

Interviewer: ja, ja diegene die hier al wa langer zijn? Vindt ge da ook M? 

M: ja, natuurlijk. 

Interviewer: nu ga ik eens naar daar kijken, want u heb ik nog niet zoveel gehoord. Als je iets zelf 

hebt toe te voegen dan euh…  Efkes om terug te komen op dit blad wanneer da gulle binnenkomt. 

Jullie zegt van we hebben dat eigenlijk allemaal niet gekregen behalve dan J. Die heeft het wel 

gekregen. Wanneer vinden jullie dat dit blad gegeven zou moeten worden. Wat zou het ideaal 

moment zijn?  

M: direct bij het binnenkomen. 

Interviewer: M, direct bij het binnenkomen? Meneer R, gij vindt dat ook?  

D: in ieder cel aan de deur hangen. 

Interviewer: in ieder cel aan de deur hangen, D? Dus echt dat het standaard in de cel hangt?  

P: ik denk dat het niet daar om gaat, als er maar duidelijk gekozen wordt voor een werkwijze. Kijk 

als de werkwijze is, we voeden mekaar op, want dat kan ook een werkwijze zijn. Zoals het nu 

functioneert. Zou het eventueel  in de toekomst altijd kunnen functioneren. Als je hier wat langer 

bent dan vertellen medegedetineerden hoe het werkt. Als je hier voorlopig bent heb je dat 

natuurlijk niet nodig e. Maar kies een werkwijze. Op het moment dat je een blad introduceert en 

een maand erna weer iets anders introduceert. Toen ik binnenkwam kreeg ik een boekje. Niet zo‟n 

blad. Dat betekent dat er eens in de zoveel tijd nieuwe mensen komen die met nieuwe plannen aan 

de slag gaan terwijl de oude plannen daar nog liggen. Dus ik denk dat in de basis ze eerst moeten  

kiezen voor de manier waarop je werkt. Op dat moment dat je de manier waarop je werkt hebt 

gekozen dan rol je dat uit aan je personeel en dan handhaaf je dat ook. Want dan wordt het pas 

voor iedereen duidelijk. Als jij komt met een formulier die je niet hebt gehad, heb je die wel eens 

gezien en snap je het formulier ook? Dat is één van de vele formulieren die euh..  
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Interviewer: en als jullie nu mogen dromen. Wat zou voor jullie de ideale werkwijze zijn om jullie 

op de hoogte te brengen van de activiteiten die hier plaatsvinden? Als ge nu moogt dromen en 

moogt zeggen, ik ben directeur van de gevangenis hier. Ik mag nu beslissen van euh op die manier 

gaan we gedetineerden informeren. Waarvoor zouden jullie kiezen. 

P: waarop werk het op dit moment in de maatschappij buiten? Wat werkt daar voor jouw? Hoe 

krijg jij jouw informatie op dit moment. Wat is het apparaat ik zal een voorbeeld geven, dat jij op 

dit moment het meest gebruikt? 

Interviewer: computer, is het dat…  

P: computer, tablet, iphone. Voor ons precies hetzelfde. Op het moment dat ik met een telefoon, 

een intranet of een computer op cel zou kunnen communiceren met medegedetineerden, in  

beperkte mate kunnen communiceren naar huis. Communiceren met de directeur. Een 

rapportbriefje niet hoeven schrijven met papier. Wat zijn we aan het doen? Hoeveel bomen liggen 

er plat voor al dit, voor het formulier dat wat je aanprijst. Allemaal niet nodig natuurlijk in deze 

maatschappij. Wat kost een computer? De kabels liggen er al.  

Interviewer: ja? De kabels liggen er? Computers staan er ook D? 

D: dat werkt voor ons hetzelfde als voor jullie buiten. 

Interviewer: maar wat vindt de rest daarvan, van P zijn suggestie? 

F: ik sluit mij bij hem. 

Interviewer: F, sluit jij u daarbij aan? 

M: elke inkomende moet de volgende dag naar de directie. Ik vind dat de directie gewoon euh 

moet meedelen van, of dat een, beetje wegwijs.  

...........: dan zegt de directeur zie maar naar teletekst. 

M: Je krijgt ook geen uitgebreide info over wa da ge kunt doen. Is gewoon een kort gesprek en ge 

moogt gaan. Dus de directeur die zou daar toch wel een groot euh … 

Interviewer: de directeur zou daar ook een belangrijke rol in moeten spelen? Oke. J je wou ook 

nog iets zeggen? 

J: het is zoals P zegt. Ge zie. Als ge naar de nieuwere gevangenissen ziet werken die zo. Alles gaat 

via een intern systeem elektronisch, hedendaags e. (31m58-32m07) Maar dat is de beste manier, 

met de nieuwe gevangenissen ook e.  

Interviewer: ja, dus elektronisch. 

W: Van de nieuwe gevangenis 

Interviewer: kunt get nog eens zeggen? Khebt ni … 

W: Van de nieuwe gevangenis die komt. 

Interviewer: … ah hier in Antwerpen. Ja wie weet is er daar een mogelijkheid om computer en … 

maar dat is voor jullie de ideale methode eigenlijke om jullie informatie te geven? 

P: ik denk de moderne methode om informatie te geven. Je praat over dragen van informatie. Er 

zijn echt verschillende manieren waarop je informatie kan dragen van de ene naar de andere 

persoon. Op het moment dat je wil dat de informatie overkomt, even helemaal terug naar de basis 

en naar die opleiding dan moet je ervoor zorgen dat je die informatie plaatst daar waar de persoon 

het, het meest gebruikt. Daarom is de telefoon ook zo succesvol, de iphone zo succesvol  voor je 

foto‟s, voor je Twiet, voor je Facebook, voor je whatsapp, voor je … het is knap dat je er niet op 

hoeft te kijken als je van buiten komt. Als ik kijk naar mijn kinderen. Die moet je ze afpakken als 

je boos bent. En men zoon opeens derde bekeuring en ik zeg tegen mijn ex pak die telefoon maar 

een week af. Ja dat vindt die erger dan wat dan ook. E dus waar je het over hebt is dragen van 

informatie. Daar in moet je in kijken wat er mogelijk is binnen een arresthuis. Sterk verschillend 

van een correctionele gevangenis. Of binnen een correctionele gevangenis zoals Beveren 

bijvoorbeeld daar werkt het prima. 

M: of ze moeten socialer zijn met de gedetineerden. Dus euh als ge in Mechelen bijvoorbeeld 

binnenkomt in de gevangenis hebt ge echt een sociale contact met de cheffen. Hier in Antwerpen 

als ge binnenkomt is eerste 6 dagen, doen ze een, hoe noemt da hier… een observaties, eerst 6 

dagen een observatie, maar als ge dan iets vraagt krijgde een kort antwoord en euh de cheffen zijn 

dan ook ni zo goed omgaan met gedetineerden. Een harde regime een beetje  

P: sorry dat ligt aan de wijze waarop ze opgeleid worden. Kijk zij krijgen een cursus observeren en 

bij … op de gang willen ze …. Van ja weet je, als je uw naam kan schrijven, dan mag je nog twee 

fouten maken, dan kan je bewaker worden hier. Dat is een beetje lullig. Schrap dat maar. Maar 
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waar het om gaat is. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn, een aanbeveling, een cursus communicatie 

voor diegene die hier op de gang staan. Want je hebt het weer over informatie dragen. Nauw 

informatie, de bewakers of de cheffen die op gang zijn, dragen ook informatie uit en dat is hier 

mogelijk probleem. Dan heb je nog een sterke hiërarchie. Want de directeur en je bezoekje aan de 

directeur overrult alles, overrult de kwartierchef, overrult de advidante, overrult alles wat de chef 

op sectie zegt. Als de directeur zegt oke, jij mag gaan werken, of jij mag wel je bezoek ontvangen 

of jouw tucht is opgeheven, dan is het klaar. Dan euh dan moet die chef op sectie dat ook 

accepteren. Dus de hiërarchie en de wijze waarop er intern gecommuniceerd wordt, die rammelt 

ook. Dus dat maakt het ongelooflijk moeilijk. 

Interviewer: oke, ik ga heel efkes terugkomen op dat van u, omdat … gij zei daarnet in Mechelen, 

in de gevangenis van Mechelen wordt ge onthaalt door cheffen. Kunde daar meer over zeggen? 

M: ja, in Mechelen hebben de gedetineerden een betere omgang met de cipiers. Cipier heeft meer 

tijd, luisterende oor. Geeft u een goed gevoel. Hier is het een beetje streng, ik weet ni. Oke, Zij 

hebben het ook ni moeilijk, euh ook ni gemakkelijk, maar ik vind een beetje omgang tussen de 

gedetineerden en een cipier da moet. 

Interviewer: ah ja, maar tis ni da je in Mechelen echt me een cipier een gesprek hebt ofzo? 

M: jawel, je kan daar gemakkelijk een gesprek aangaan. Die geven u wel een beetje tijd. Ook ni 

zoveel maar…. Die geven ons een goei gevoel en da vind ik belangrijk. Hier in Antwerpen ist ja, ge 

moet een onderdanigheidsgevoel tonen voordat ge een gesprek kunt aangaan met één of andere  

chef. Houdt het kortig, krachtig een beetje streng ook. 

Interviewer: en als ze dan informatie geven aan jullie op bepaalde momenten. Wat voor soort 

informatie geven ze. 

M: hetgeen da ge vraagt e. 

Interviewer: hetgeen da ge vraagt M? 

M: daar krijg je direct op 1 antwoord heel kort en schrijven zeggen ze, schrijven. 

Interviewer: en wat bedoelde met schrijven? 

M: rapportbriefje e. Ze verwijzen altijd naar  rapportbriefjes. Zoekt gij iets? Wil je iets? Opschrijven 

zeggen ze.   

Interviewer: ah ja, ok. 

P: het is wel essentieel wat hij zegt. Het is wel dat zodra je, zodra je een onderdanig gevoel 

uitstraalt als gevangenen of geeft, dan zijn ze eerder bereid jouw informatie te geven dan wanneer 

je jezelf bent bijvoorbeeld of op gelijk niveau staat, want we zijn allemaal mensen natuurlijk.  

Interviewer: W? Ik heb niet gehoord wa ge zei. 

W: in feite ben ik voorstander van een groot gecomputeriseerd en goed systeem waar dat alle 

informatie gevraagd en gegeven kan worden, maar en dat is wel een hoofdzaak. Het moet een 

programma zijn die zo simpel is met pictogrammen ingebouwd dat ook analfabeten ermee kunnen 

werken. Das één, en ten tweede da moet ook up to date kunnen zijn. Het heeft ook geen zin als ge 

zo‟n systeem hebt de maandag een vraag stelt en pas de maandag erop een antwoord krijgt. Ah 

ja. 

Interviewer: dus je wilt zeggen dat digitale dingen. 

W: we zijn 2016 toch al e. We zitten niet meer in de middeleeuwen , dus ge haalt da effe. Das ook 

ni zo duur ni meer om me me, het heeft met een commercieel systeem te maken. Maar dat hangt 

er natuurlijk vanaf welk soort programma ge der opzet e. 

Interviewer: maar als ik dan begrijp, moet da heel simpel zijn met eventueel met de pictogrammen 

daarop ook op zodat ook de analfabeten … 

W: er zijn ook analfabeten die hier binnenkomen en ni iedereen dus taalvaardigheden e. Er zijn 

mensen die echt geen Nederlands spreken e. Het moet ook leefbaar blijven e. 

Interviewer: en hebben jullie een idee, jullie spreken natuurlijk allemaal Nederlands maar de 

anderstaligen, op welke manieren zij geïnformeerd worden over activiteiten die dat plaatsvinden? 

W: gebarentaal. 

Interviewer: gebarentaal W? Vindt iedereen … voor gebarentaal? 

H: meestal met een tolk. 

Interviewer: H? 

H: meestal met een tolk. 

Interviewer: nen tolk? 
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H: dus als iemand geen Nederlands kan. Dus bijvoorbeeld iemand spreekt Arabisch of Russisch of 

Turks en zoeken zij een gevangenen, eventueel een cipier die de taal spreekt en roepen die hen 

ook op om te tolken eigenlijk. Dus ge zij ook voor eender welke dienst, voor het JWA, directie, voor 

PSD, dus. Eigenlijk voor alles zoeken ze een tolk en … 

Interviewer: en dat is dan een cipier of een medegedetineerde? 

H: een cipier of een medegedetineerde. Het is ook even welke taal dat het eigenlijk is. Ge hebt hier 

mensen die weinig Russisch spreken en dan proberen ze toch een gevangene te zoeken die iets 

van Russisch kent of kan begrijpen om te tolken.  

Interviewer: ah ja, oke cava. F? 

F: op het verhaal volgend. Als ze zoeken naar een tolk, tzal eerder met medegedetineerden zijn 

dan met een chef of een cipier bij wijze van spreken. Gezien het IQ niveau, dan denk ik da ge daar 

ni veel tussen zal vinden…. Op het gebied van hulp, als ge hier als medegedetineerde mekaar niet 

ondersteunt. Ik denk da ge heel weinig hulp krijgt van die gasten.  

Interviewer: en dat hebben al een paar keer gehoord e dat medegedetineerden belangrijk zijn voor 

de informatie te geven. Is da op een structurele manier georganiseerd da jullie informatie krijgen 

van gedetineerden?  

P: ik snap wat je zoekt. Je moet meer in levende organisme gaan zoeken. Ze wil een stukje dieper 

gaan daarvoor in de cultuur. Gevangeniscultuur. Daarin moet je euh… dat is wel leuk want dan kan 

je uw onderzoek niet horizontaal euh… Ik vind het jammer werk e, maar je gaat in culturen 

werken. Want dat is feitelijk waarover je, waarover dit gaat en ik denkt dat dat de basis is, de 

oorsprong van het hele gevangeniswezen. 

Interviewer: kun je dat wat meer uitleggen wat je daarmee precies bedoelt? 

P: ja maar dan gaat het blijven duren … 

Interviewer: oke, dus medegedetineerden, is da… ik heb al gehoord op de wandeling, euhm 

celgenoten zijn belangrijk. Zijn er nog andere plaatsen ofzo waarmee je me medegedetineerden in 

contact komt? 

D: in de werkhuizen 

Interviewer: in de werkhuizen D? In de werkhuizen ook? 

F: dan zijn we der denk ik. 

.........: bij den dokter. 

F: en bij den dokter. 

Interviewer: bij den dokter ook? Oke. Dus het is niet dat er hier, dat da echt georganiseerd is, van 

bijvoorbeeld dat er hier iemand binnenkomt en dat die een medegedetineerde ziet zowizo 

automatisch en dat die medegedetineerde dan informatie geeft? Dat er iemand voor opgeleid wordt 

fzo? 

…………: als ge die kent van buiten fzo e, dan begin je er automatisch over te praten e. 

Interviewer: ah ja, oke. Dus tis echt met iemand da je kent, samen bij de werkhuizen, wandeling … 

P: en gesprekken bij de, komen meestal op gang uit onvrede. Dus in op plekken waar 

gedetineerden elkaar ontmoeten, starten de meeste gesprekken uit onvrede over de gang van 

zaken in de gevangenis. Dat is de wijze waarop gesprekken starten. 

Interviewer: en vanuit de onvrede komen jullie daarop? 

P: vanuit de onvrede kom je te weten wat je wel kan doen, dit of dat, die moet je niet vragen, daar 

moet je zijn, dat moet je zo doen, ik zie je altijd lopen bij de sport, hoe regel je dat, …. Dat is de 

manier waarop het gaat.  

Interviewer: oke, cava. Dan ga ik nog eens verder gaan. Ik heb hier nog een aantal andere dingen 

meegekregen ook. ik heb u daarstraks al horen spreken over rapportbriefjes, dat je dat nodig hebt 

als je informatie wilt vragen en weet ik veel allemaal wa. Kunnen jullie wat meer vertellen over 

rapportbriefjes? Wat moet ik mij daarbij voorstellen. Waarvoor gebruiken jullie da allemaal? 

D: voor alles. 

Interviewer: voor alles? D. 

W: omdat er is geen communicatiesysteem, is dat de manier van communiceren. 

F: Het moderne internetsysteem zijn de rapportbriefjes. 

Interviewer: Het moderne internetsysteem zijn de rapportbriefjes. 
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F: Dus eender welke vraag da ge hebt. Tis eender over wa, moet ge allemaal via rapportbriefjes 

noteren. En als ge geluk hebt wordt er snel op gereageerd. En als ge pech hebt wordt het 

vergeten. 

Interviewer: dus alles vragen da ge hebt moet ge. En hoe komde te weten… ik kan mij voorstellen 

dat jullie veel vragen verschillende vragen hebben. Zeker als ge dan zegt in het begin als ge hier 

binnenkomt. Hoe weet ge naar welke persoon je een bepaalde vraag kunt richten?  

W: door op het rapportbriefje te kijken naar welke richting dat gaat. 

D: ge moet da ondervinden. 

Interviewer: ondervinden D? 

J: ik zoek da op papier. Ik heb da gekregen, dus ik wist wel wa waar moest. 

Interviewer: dus door da onthaal papier wist ge naar welke diensten ge moest schrijven. En dan de 

rest, want alleen J had da papier gekregen. Hoe weten dan de rest da door ondervindingen heb ik 

al gehoord bij … 

F: door medecellen, die da de ervaring kent, van het systeem. 

Interviewer: dus opnieuw uw medegedetineerden die zeggen naar die en die kunt ge sturen. 

F: of de cheffs. Daar kundet ook aan vragen. 

Interviewer:  ah ja, de cheffen ook? Oke. En. Ik heb hier nu een flyer, allee een dinge liggen. Da 

gaat hier over cursus hoe zoek ik werk en ja das gewoon een voorbeeld da ze mij hebben 

meegegeven. Zo‟n dinge, waar krijgen jullie da? 

D: die worden onder de deur geschoven. 

Interviewer: die worden onder de deur geschoven, D. Is da bij iedereen zo? Krijgt iedereen da 

onder de deur? En wat vinden jullie daarvan? 

F: op zich vind ik da zeker ni slecht qua informatie dat er extra iets is, maar tot hier toe wat ik heb 

gemerkt bij de medecelgenoten. De eerste reactie is van, wat voor rommel is dees nu weer. 

Interviewer: ah ja, M? 

M: ni iedereen die werk vraagt, krijgt werk. 

Interviewer: ni iedereen die werk vraagt, krijgt werk? Ah ja.  

W: ik vind een beetje da is te algemeen. 

Interviewer: wa is te algemeen? 

W: das te algemeen volgens mij. Ge kunt toch … oke. Als … hoe zouk zeggen… iedereen als 

medegevangene een datum afspreekt en zegt ik wil bijvoorbeeld een persoonlijke onderhoud. Da 

snap ik da… contact maakt. Maar voor te zeggen, kom ik ga werk… plaats… nemen. Iedereen da 

hier zit heeft zijn eigen leven, heeft een ander structuur, heeft een andere filosofie, heeft een 

ander leven: Dus iedereen is hier niet om werk te leveren. dat is de logisch da ge verschillen hebt. 

Dus waarom wordt er geen, hoe zou ik het zeggen, persoonlijk onderhoud gehouden met iedere 

gevangene van wa zijn uw doelstellingen. Wat zijn uw bedoelingen als ge hier buiten komt? …. Dat 

vind ik toch vele persoonlijker en dan kunde ook in een bepaalde richting voor gevangenen 

opschrijven van oke die heeft da nodig, die heeft een cursus nodig, die heeft … ja er zijn mensen 

die hier binnenkomen die hebben bijvoorbeeld maar, die geen Nederlands kunnen. Kan 

bijvoorbeeld voor hen interessant zijn om Nederlands te leren. En als die persoon zegt, ja maar 

nee ik blijf hier ni in België, ik ga terug naar Frankrijk. Wat misschien niet is e … maar persoonlijk 

is da. Ge kunt toch ni voor iedereen hetzelfde bouwen e. 

Interviewer: nee das waar. En da persoonlijk gesprek dan da ge bedoelt, me wie zou ge da willen 

hebben? Wie zou da kunnen doen?  

W: dat hangt van de organisatie af dat hier dus een bepaald iemand. Ik denk dat er hier een 

organisatie kan gemaakt worden met verschillende mensen, misschien met een geestelijk iemand, 

iemand met een pedagogische opleiding of iemand met hoe dan ook, samen met twee of drie 

mensen zoals da hier het structuur met het JWA, maar dan voor de gevangenen e waar dat 

persoonlijk kan advies gegeven worden of hulp geboden kan worden of eerder hoe, maar dan 

persoonlijk, maar hier is er niets persoonlijk e.... 

F: ik denk dat ze dat kunnen koppelen aan de PSD dienst. Dat is uiteindelijk toch een psychosociale 

dienst die meerdere vragen stellen over heel uw levensloop die ge al hebt meegemaakt. Wat uw 

toekomstplannen zijn buiten dus. Dat er een vragenlijst gesteld wordt en da ge gewoon moet 

invullen. En als ge buiten komt factoren extra mee kunt incalculeren. Als er dan een goeie 

samenwerking is met de betrokken diensten van kunt ge mij da beter intens… euh… als cursus 
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laten mee begeleiden want daar is interesse voor of niet. Ik denk wel dat da een betere richting 

gaat geven … dat da een ideale richting gaat zijn, die PSD. Om mensen verder te helpen.  

H: niet mee akkoord. 

Interviewer: niet mee akkoord H? 

H: nee niet mee akkoord. Beter JWA. Jwa vind ik beter om, dat is een betere dienst waarmee je 

kunt overleggen en psd vind ik ni echt zo … 

Iemand zegt: dat klopt 

Interviewer: en waarom zout ge dan voor jwa kiezen? 

H: jwa die helpt u eigenlijk meer, meer opties eigenlijk. Betere opties dan de psd en voorlichting. 

De psd geeft u eigenlijk vier opties terwijl het jwa meer dan 20  opties geeft en dat is eigenlijk een 

betere kans waarmee je kunt overleggen en. 

W: Dat bedoel ik met dat algemeen. Als ge die verschillende mensen samen zet voor een 

Persoonlijke … dan kunde het ganse pakket voor iemand … want ik vind dat allemaal zot.... ze 

zetten mij hier vast, oke swat. In de toekomst laten ze mij hier vrij, kmoet naar huis. Niemand 

weet waar ik woon, niemand heeft mij de vraag gesteld wie dak ben, wat dak doe, moet ik iet 

hebben, ... werk die weten niets e. Die weten gewoon niet wie dak ik ben e. Dat is eigenlijk niet 

logisch. praktisch na jaren komde buiten, maar ge wilt ni naar buiten.   

Interviewer: ja, dus als ik het goed begrijp, moet de gevangenissen eigenlijk beter weten wie dat 

hier allemaal zit? 

W: tuurlijk. Dan kunnen ze ook hulp bieden e. waar wordt er nu hulp geboden op de vragen die ik 

stel.... 

Interviewer: ja, en da zou dan kunnen door da persoonlijk gesprek met dan verschillende mensen 

van Jwa. Ik ga gewoon efkes denken e, allee hoe da ik het begrijp e. Dat er dan een soort van plan 

ofzo opgesteld wordt van om naar re-integratie toe te werken? 

W: dat er een soort team gemaakt wordt, die inderdaad instaat om persoonlijk contact met iemand 

in alle privacy per gevangene kan werken. 

Interviewer: ja, en hoe werkt da momenteel? Hebde nu…. 

W: nu vullen we een rapportbriefje in. We vragen jwa … als we geluk hebben, hebben we de 

volgende dag contact met jwa, maar als het tegenslaat kan het een week duren. En da gade de 

week nadien naar jwa en dan stelde vragen, dan zeggen ze ik zal u antwoord geven, da duurt weer 

een week. Dan zijn we al 14 dagen verder. Heb ik dus meegemaakt. Ze hebben al mijn huisdieren 

afgemaakt e daardoor, snap je? Dan zijn ze verwonderd da ge anargistisch wordt. 

Interviewer: ja, cava. Ik ben efkes ant zien wa ik hier nog op euh mijn papiertje heb staan. Wat 

vinden jullie ervan e… Dit is dan bijvoorbeeld een flyer en da, nu terug op die vraag te komen, der 

staat dat de cursus wordt aangeboden en da rapportbriefje hangt er aan vast. Wa vinden jullie 

daarvan?  

……….: dat is geen rapportbriefje. 

Interviewer: dit, is dat geen rapportbriefje? Er staat boven rapportbriefje. 

………: das alleen voor de cursus. 

Interviewer: das alleen, dus dat is alleen voor de cursus? 

………..: ja. 

Interviewer: wa vinde daarvan dat da alleen voor de cursus, dat da daaraan vasthangt? Is da…  

F: Da helpt. 

………: da helpt. 

Interviewer: da helpt F? 

F: voor de mensen die da geïnteresseerd zijn, is het interessant. Dan weten ze ook da het gericht 

naar dienen dienst gaat.  

Interviewer: ja oke, maken jullie daar al eens van gebruik als er zo een rapportbriefje aan zo een 

flyer vasthangt? 

W: als je een ander rapportbriefje invult, heb je juist hetzelfde resultaat. 

Interviewer: als ge dit … 

W: als ge een ander rapportbriefje invult en ge wilt meedoen aan de cursus, hebt ge hetzelfde 

resultaat.  

Interviewer: dus voor u zou dit er eigenlijk ni aan vast moeten hangen? M? 

M: vindt gij daar iets verkeerd aan, aan die euh 
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Interviewer: nee nee tis gewoon een vraag aan jullie om … wa werkt er wel en wa werkt er ni. Als 

dit werkt dan gaat de gevangenis. Als jullie zeggen ja dit is goed, dan gaat de gevangenis dat 

behouden. Als jullie zeggen nee dat is helemaal ni goe, ge zou het beter zo en zo en zo doen, dan 

kunnen zij daarover nadenken. Ik zeg ni da ze da ze zowizo da gaan aanpassen. Dan kunnen ze er 

over nadenken om het systeem aan te passen.  

P: het is heel simpel. 

Interviewer: want bijvoorbeeld bij het kinderbezoek. Ik weet niet of dat er hier mensen 

kinderbezoek hebben. Daarbij hangt er geen rappoortbriefje aan de flyer.  

P: volgens mij wel. 

Interviewer: nee … 

P: normaal is er een apart briefje dat erbij hoort. Maar het is natuurlijk zowizo handig dat als ge 

iets aanbiedt da daar een formulier aanhangt waar je je ook op kan inschrijven , dat op de juiste 

plek terecht komt. Dus die discussie lijkt me overbodig of dat goed is dat ze dat doen dat is buiten 

kijf. Het is handig om dat te doen. 

Interviewer: ah ja, dus het is handig als het er ineens bijzit? 

P: tuurlijk. Alleen het is handiger om eerst te inventariseren voordat je papier verspilt. Dat is denk 

ik. Dat is ook wat iedereen zegt, inventeer en inventariseren … er wordt gods een re-

integratiebrochures maakt, maar euh de basis van wat die zegt klopt wel en dat is inventariseer 

nauw eerst eens voordat je leuke dingen gaat bedenken. Want wat voor jullie aan de buitenkant 

misschien heel erg leuk is, is voor ons niet zo relevant soms. 

Interviewer: en inventariseren? Dat gaat verder op wat W zei of van het is belangrijk om te weten 

wat de noden zijn …?   

P: de manier waarop je inventariseert, ja, kun je over discussiëren natuurlijk. …directeur  of 

persoonlijke gesprekken. Als je maar inventariseert. Als je maar te weten komt, wat is er speelt. 

Om je aanbod erop aan te kunnen sluiten en niet andersom denken. Niet denken van ah leuk, ik ga 

sport geven en dan ga ik flyers ronddelen en dan ga ik kijken hoe de opkomst is. Is de opkomst 

goed? Dan hebben we het goed gedaan. Maar dat is, dat draai je om. 

Interviewer: ja, dus tis belangrijk om eerst te weten waar dat er nood aan is om dan het aanbod 

daaraan aan te passen. 

P: perfect. 

Interviewer: oke cava, das goed. Dan heb ik… de mensen van hulp- en dienstverlening hebben mij 

ook vertelt dat er promotiefilmpjes zijn voor bepaalde activiteiten. …  

(gemompel tussendoor) 

Interviewer: ik zie jullie allemaal fronsen. Ja? Gij zet die ertussen? 

J: ja ik zet die tussen de films voor den Dave zet ik die op het kanaal. Dus die zitten, als ge drie 

films hebt dan komt er eerst een promotiefilmpje, reclame (praten door elkaar) en dan krijg je 

terug die drie films. 

…………: dan moet je al die films kijken.  

..........:Ah ja. 

D: je moet naar het kanaal kijken natuurlijk. 

..........: ah ja. 

D: maar dat is het ding, niemand weet da ni dat da filmpje daar tussenstaat. 

Interviewer: niemand weet dat da filmpje bestaat? Das hier zeer duidelijk dat niemand da weet, 

behalve dan … 

D: Ik weet da omdat ik da ertussen zet. 

W: ja das normaal e. 

D: ja das een filmpje dus. Das een mooi filmpje da ze mij geven da ik er tussen moet zetten maja 

er wordt eigenlijk geen reclame rond gemaakt van hallo kijkt eens naar het filmpje. 

J:Ge moet eerst drie films zien en dan ziede da filmpje. 

(iedereen lacht en praat door elkaar) 

Interviewer: oke dus, als ik het goed begrijp, die promotiefilmpjes wordt niet naar gekeken. Hoe 

denkt ge of hoe denkt ge dat de gevangenis dat wel toto bij jullie kan laten komen. Allee of de 

mensen van hulp- en dienstverlening. Da gullie da wel kunt bekijken. Zijn daar andere 

mogelijkheden voor, W?  

W: digitaliseren. 
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Interviewer: digitaliseren.   

D: Gewoon bij den teletekst zetten, die er gewoon bijzetten. 

Interviewer: bij den teletekst. Want vertel nu nog eens om helemaal mee te zijn. Ge hebt die 

fillmpjes die staan op den teletekst ofni? 

…………: nee 

Interviewer: nee, das nog iets anders. 

………….: op het videokanaal. 

Interviewer: op het videokanaal. Oke. En gij stelt dus voor van zet die filmkes D. Gij stelt voor van 

zet die fimpkes op het, op het teletekstkanaal. 

D: op het eerste pagina ofzo, dan kan iedereen het toch zien, zeker. 

(praat door elkaar) Als ge drie films moet zien voor ge da filmke kunt zien... 

P: hang hem in de wachtruimte. Tussen de zwaar beveiligde weggewerkte televisie. De 

wachtruimte waar vaak irritatie ontstaat moet je een manier zien te vinden, want dan kun je twee 

dingen voorkomen. Dat is irritatie wegnemen en gelijk animeren. 

Interviewer: en de wachtruimte gewoon om …. 

P: nauw daar heb je vele van. Voor het bad bijvoorbeeld. 

Interviewer: ah ja oke. 

P: daar heb je een wachtruimte. Je hebt bij de dokter een wachtruimte. Voor de directie heb je een 

wachtruimte. 

Interviewer: dus echt om die wachtruimtes eigenlijk die promotiefilmpjes te tonen? 

(iedereen praat door elkaar) 

Interviewer: H? 

H: da is ook een wachtruimte e. De cachot is ook een wachtruimte.  

(iedereen praat door elkaar) 

Interviewer: maar dus wachtruimtes van bad, voor naar de dokter te gaan, voor… 

P: ja op sectie boven de telefoon daar wacht je ook vaak voordat je naar het werk gaat en euh … 

Interviewer: vinden jullie wachtruimtes nu… wordt daar informatie gegeven over activiteiten?  

(Gemeenschappelijke nee) 

H: er wordt informatie gegeven, maar ni echt zo veel. De is, wordt gewoon opgedeeld, celnotaties 

ja moet je bij de kwartierchef zijn, niet meer bij de directie. Euh de.. als je een extra medicatie 

nodig hebt niet meer naar de medische dienst, ook naar de kwartierchef. Das het enigste 

momenteel, maar vroeger was da een foto van sport een foto van dit, kost gij meer informatie 

zien. Momenteel is da ant verminderen minderen minderen en minderen, maar … 

Interviewer: ik zag daar J en … 

J: da klopt wat em zegt, maar er wordt zoveel papier opgehangen dat niemand er meer naar kijkt. 

Dus in principe moeten ze dat moderniseren. Zat da op een tv waar niemand ni aankan en da 

speelt het mooie filmpje af da ze gemaakt hebben, …. Terwijl je daar zit krijg je toch da filmpje te 

zien. En mensen zijn geneigd toch meer naar den tv te kijken dan er op het prikbord hangt. Want 

ik hang veel van die flyers uit voor het jwa. Meeste mensen als die komen scannen aan den tv dan 

vragen die ja waar kan ik dit doen of waar kan ik dat doen? Ja maar het hangt op bord, maar 

niemand leest da ni.  

Interviewer: kijkt hier iemand naar een prikbord als ge daar voorbij komt. 

W: heel oppervlakkig. 

Interviewer: oppervlakkig. 

P: naar dit prikbord wel omdat beelden veel beter blijven dan tekst. Das in de psychologie ook 

duidelijk. Als je iets wil onthouden dan onthoud je het in beeld. Eerder in beeld dan in tekst. 

Vandaar ook daar komt het pictogrammen lanceer idee vandaan.  

Interviewer: ge zegt van ik kijk wel naar dit prikbord. En de andere prikborden die zijn dan anders? 

D: het prikbord daar hangen al die folders aan. Het is te veel dat mensen daar helemaal ni euh … 

(praten door elkaar) 

W: en niet up to date. 

Interviewer: dus als ik het goed begrijp. Die prikborden op sectie moet minder opkomen en meer 

met beeld werken? 

D: Dat zou opvallender zijn en dan zout ge het misschien interessanter zijn om da eens te 

bekijken.   
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Interviewer: oke, dus het interessanter maken, dus de aandacht te trekken dan. 

…………: ja …… tv  

Interviewer: een tv om daar dan het op te laten verschijnen?  

D:Ja maakt een nieuw videoke aan, derde kanaal. Ge zet daar dan een filmpje op, da ze ni dan 3u 

moeten wachten op het promofilmpje. Ge kunt da gewoon overal ophangen.  

(M verlaat het lokaal) 

Interviewer: ik heb, de gevangenis, allee de hulp- en dienstverlening heeft me vertelt dat ze soms 

ook dingen uitdelen op naam. 

W: ja. 

Interviewer: ja? Wordt alles op naam uitgedeeld of ni? 

W: nee. 

Interviewer: nee W? Kunnen jullie zeggen, welke dingen krijgen jullie bijvoorbeeld wel op naam?  

............: dingen van jwa. 

F: psd, jwa. 

Interviewer: psd, jwa. Da komt op naam? Informatie daar over. En wat voor informatie daar over?  

H: hoe bedoelt u? 

JWA: meer informatie, als ze u terugschrijven, een rapportbriefje dat is jwa e.   

W: das cursus in de gevangenis krijgde op naam. 

Interviewer: dat da persoonlijk aan u gericht is.  

H: ja je krijgt da ni meestal. Meestal krijgde da ni. Meestal als je een rapportbriefje opstuurt naar 

de dienst en dan antwoorden ze terug.  

JWA: maar bijvoorbeeld deze folder wordt op naam uitgedeeld. 

H: ja da maar voor de rest eigenlijk ni echt zo veel. Tis alleen de Engelse lessen of opleidingen, of 

euh hoe zoek ik werk. Of euh  

JWA: of de cursus vader moeder zijn. 

H: of die gavva of euh … das de enigste, denk ik, maar voor de rest… 

Interviewer: ja. Wat vinden jullie daarvan da jullie zo soms informatie krijgen op naam. Is da een 

meerwaarde of zeggen jullie das eigenlijk totaal ni nodig.  

W: op welke basis is da gebaseerd da ge da op naam zet. Waar baseren zij zich op? 

Interviewer: da weet ik ni op wat da gebaseerd is. 

JWA: euh… dit is dan vooral naar het, voor anderstaligen, Nederlandstaligen en voor iedereen 

eigenlijk echt wel kan buiten die echt geen Nederlands spreken. Doen we da op naam, omdat we 

ook merken als we da op naam uitdelen hebben we veel meer inschrijvingen, en ook echt een 

groot verschil soms. Maar nu bijvoorbeeld de cursus vader moeder zijn in de gevangenis start ook. 

Dat delen we ook op naam uit omda we efkes uitzoeken van wie heeft er kinderen. Diegene die 

geen kinderen hebben krijgen de folder dan niet en diegene die kinderen hebben wel.  

W: waarom krijg ik dat dan op naam?  

JWA: iedereen krijgt dat op naam. 

W: ah de basis, als iedereen da op naam krijgt, waarom moet dat dan op naam? 

JWA: omdat wij merken alst op naam is dat er veel meer inschrijvingen zijn. 

W: dus is het systeem dan. Wil de zeggen…. Als je het personaliseert en binnenkomt in de 

gevangenis en een gesprek hebt en weet met wie het gaat dan is het toch vele interessanter dan 

kunde met naam werken. Nu heeft dat toch geen zin? 

D: als het op naam is moeten ze het wel uitdelen. 

Interviewer: D? 

JWA: en ze delen, dat da ook is, folders op naam …  

D: delen ze uit. 

JWA: delen ze uit. En de andere worden soms weggemoffeld e.  

Interviewer: F. 

F: als da gepersonaliseerd is, zijde meer geneigd om dat te lezen.  

Interviewer: ja, oke. 

F: ik denk dat da wel een hulp geeft naar jullie toe Natuurlijk. 

Interviewer: merken jullie da zelf. Als ge iets op naam krijgt of niet op naam, wa gade, gade dan 

die op naam sneller lezen da die niet op naam? 

H:In principe, ik persoonlijk wel.  
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Iedereen knikt ja.) 

Interviewer: gij ook, ja. 

P: tuurlijk. 

H: das ook op u gericht eigenlijk, want gij ziet u naam dus. 

P: das psychologisch, dus automatisch lees je eenmaal in de gevangenis zou je een briefje kunnen 

schrijven een instantie waardoor je … inschakelt. Dus je leest zowizo de spullen die je op naam 

ziet. 

Interviewer: ja, en dan ben ik effe tussen de informatiekanalen ant gaan die allemaal bestaan e. Ik 

zie hier ook nog dit. Kennen jullie dat? 

…………: ict? 

Interviewer: ge moogt het anders ne keer doorgeven. Niemand kent het? 

(iemand zegt nee) 

Interviewer: dat is ook een informatiebrochure over welke hulp- en dienstverleningsactiviteiten er 

allemaal zijn en euh … Ge moogt het anders eens efkes doorgeven en zeggen wat ge ervan vindt. 

D: het is misschien iets te dun. 

Interviewer: te dun? Maar het bestaat. 

F: te groot voor uit te delen. 

Interviewer: te groot voor uit te delen? Ja. Wa denkt ge da allee sewwes gaat zien van wa is 

eigenlijk voor jullie de ideale moment of de plaats waar da jullie da zouden kunnen krijgen. 

F: ik denk da euh 

Interviewer: F. 

F: zoals dat er al is aangehaald voor in die wachtkamers voor daar het aller meeste toe te spitsen 

voor de digitaliseert……voor alles door te geven. Zodat ze tenminste kunnen kijken terwijl ze toch 

aan het wachten zijn. Ze kunnen van wat voor aanbiedingen zijn er allemaal. 

Interviewer: dus da digitaliseren in de wachtkamer enzo… euhm dat is genoteerd, maar stel nu die 

informatiebrochure. Als jullie zeggen ja, daar staat informatie in da we misschien wel kunnen 

gebruiken, ik weet het ni. Waar kunde, waar zouden ze die kunnen uitdelen of kunnen plaatsen of 

.. zoda jullie die kunne … 

W: op naam. 

Interviewer: op naam? (lacht) Op naam uitdelen? W  

D: als ge binnenkomt een boekske meegeven. 

Interviewer: als ge binnenkomt. Dus bij … D. 

D: een boekske meegeven. 

Interviewer: Vinden jullie, want jullie hebben nu al bekeken hier. Wa vinden jullie dervan? 

D: Er staan tenminste fotos in. 

Interviewer: foto‟s. beeldmateriaal heb ik opgeschreven dat da belangrijk is. 

D: voor mensen die geen Nederlands kennen….die zien sport enzo  

Interviewer: ja. 

F: en euh… 

Interviewer: F? 

F: en euh om te bevestigen wat W juist zei als ge da personaliseert gade da misschien wel sneller 

lezen.  

..........: of zet het in een kleiner formaat. 

Interviewer: kleiner formaat. Ist te groot? (lacht) 

F: we krijgen zoveel papierwerk bij elkaar soms da ge snel geneigd zijt om ietske weg te gooien. 

Dat da te veel plaats in beslag neemt. 

(iemand zegt: ja) 

Interviewer: oke. 

D: en pictogrammen integreren.  

Interviewer: dus uitleg en daarnaast pictogrammen om de tekst te ondersteunen. Oke, ik heb  het 

euh, ik heb het genoteerd. Als er nog dingen zijn? Als jullie zeggen van het lettertype of de kleur 

ofzo, dat euh, het formaat …. 

H: het is eigenlijk. 

Interviewer: H? 
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H: het is eigenlijk alleen zoals mevrouw derjuist ook had gezegd van ja mensen die geen 

Nederlands kunnen. Het is ook eigenlijk die infokanalen. Da staat allemaal op Nederlands, niets op 

Engels of op zen Frans of andere talen. 

(Iemand zegt: das juist) 

H: mensen als ze gaan klikken of teletekst ofzo om te gaan kijken, zijn deze alleen int Nederlands, 

dus ze begrijpen geen woord dat er opstaat. Dus dan gaan ze ook vragen aan de celgenoten van 

wa staat er op, maar als die celgenoot ook geen Nederlands kan, dan zitten ze daar eigenlijk mee 

al hun vragen. 

P: hoeveel mogelijkheden heb je als externe organisatie eigenlijk binnen de gevangeniswezen. 

Want jullie zijn een externe organisatie die euhm proberen om je informatie op een zo goed 

mogelijke manier bij de gevangenen te krijgen. Maar welke mogelijkheden hebben jullie anders 

dan het uitdelen van formuliertjes? Hetzij gepersonaliseerde in het algemeen. Ik denk niet zo veel.  

Interviewer: W? 

P: want ik bedoel, dat is eigenlijk het enige dat je kan doen als externe organisatie op dit moment.  

Interviewer: ja. 

P: toch? 

Interviewer: ja momenteel….  

P: dus, dus je kan alleen maar discussiëren , eigenlijk over de grote, de kleur, een plaatje of een 

tekst, een pictogram of een euh .. of een geschreven tekst. Dat is eigenlijk de discussiekas hier. 

Heel erg beperkt en tot euh de wijze waarop de formuliertjes in elkaar gestoken worden. 

Interviewer: ja, maar zo van da digitaal kanaal enzo we nemen da ook wel zeker mee.  

P: ja maar dat is leuk voor je intro in je onderzoek, maar als externe organisatie probeert nu de 

activiteiten aan te bieden en je hebt te maken met het nu. En binnen het nu kun je…. Dit is 

eigenlijk het enige dat je kunt doen. Want je kunt niet een JWA voor je laten werken of of 

informaties, of de informatie van de gevangenis koppelen aan een externe organisatie …. Ook dat 

zou natuurlijk ideaal zijn. Als het gevangeniswezen een inventarisatie maakt van hun gevangenen  

en die informatie kan gedeeld worden met een externe organisatie zodat jullie je aanbod op een 

betere wijze kunnen gaan aanbieden en ook op een snellere manier kunnen gaan aanbieden. Dat 

gaat natuurlijk niet gebeuren. Dat mag ook niet. Daar heb je juridische al problemen. 

……………….: Ja dat is.  

P: dus feitelijk praat je alleen maar over dat wat jullie bedenken en hoe je dat kan communiceren 

binnen de gevangenis, weet je. 

Interviewer: euheu..  

P: en op het moment dat je daar zegt van ja dat gaat eigenlijk van gevangenis tot gevangenis. Dat 

is een leuke wetenschap, maar jullie kunnen daar verder weinig mee doen. Anders dan misschien 

euh sleutelgevangenen eruit kiezen om die boodschap rond te brengen. Dat zou nog wel een optie 

zijn. Kijk der lopen natuurlijk binnen een gevangenis altijd een aantal gedetineerden die hier zitten 

voor euh nauw vroeger assisen, een moord. Nauw die moeten over het algemeen langer in een 

arresthuis blijven. Iedereen kent die mensen want die zijn op 1 hand te tellen. Die mensen zouden 

bij uitstek mensen kunnen zijn voor jullie om een aanbod uit te dragen, want die mensen komen 

namelijk overal. Die hebben de faciliteiten. Die kennen de gevangenis. Spreken de juiste mensen. 

Die spreken de juiste talen. Dat is een manier, dat zou een andere manier zijn dan dit om dat nu te 

doen.  

Interviewer: ja, dat je echt gedetineerden … 

P: dat je echt, dat je echt vraagt naar welke gedetineerden zitten hier het langst. En als de 

gevangenis dan bereid is om die namen te noemen dan zou je via die mensen je aanbod aan de 

man kunnen brengen...  

Interviewer: euheu. 

P: Dat is de enige wat ik zie. Ja anders dan dit kun je eigenlijk niet doen. In kleuren en formaten 

en onder de deuren of niet onder de deuren… 

Interviewer: euheu ja, en wat ik ook al heb genoteerd is dan gebruik maken van de 

televisiezender.  

P: ja, maar ja die moeten dan op de juiste plekken gaan hangen. 

Interviewer: das waar, maar da is allee… we kunnen die suggestie doen en ook… tis een suggestie 

dat vanuit jullie komt en dan kunnen ze bekijken.  
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(iemand zegt: succes) 

Interviewer: We geven het alleen maar mee en alle kleine (lacht) kleine dingen da kunne 

verandere, kunnen maar een sprong zijn, vooruit denk ik dan, dus euh.. Oke, dan gan ik nog eens 

gewoon… 

P: ja, ja 

P: je moet natuurlijk met de folder wel oppassen dat je het niet mooier weergeeft dan het in 

werkelijkheid is. Dan komt het natuurlijk als een boemerang terug he op organisatie.  

Interviewer: staat het mooier weergegeven?  (lacht) 

P: bijvoorbeeld zo‟n voetbalgoaltje daar loopt het kwijl van naar men mond. We hebben namelijk 

jassen om de palen aan te duiden. 

Interviewer: jaah, oke.  

H: vroeger, vroeger 

Interviewer: H? 

H: vroeger. Die goaltjes waren er vroeger, maar omdat ze hier niet zorgzaam zijn voor spullen 

hebben ze die goaltjes hier weggenomen, maar als mensen willen voetballen of ze … dus gij denk 

aan een sport. Wij krijgen voetbal dus gaat er een goaltje zijn ofzo maar nee tis twee kleine 

kegeltjes die… Dan is er nog steeds discussie van ja goal of niet goal en dat is het nu ook eigenlijk. 

P: het probleem is eigenlijk dat ze gewoon geen mensen verantwoordelijk maken voor kleinere 

gedeeltes binnen de gevangenis. Vraag het maar eens aan de chef op sectie of aan de 

kwartierchef: waar ben jij verantwoordelijk voor. Eigenlijk niets alleen voor mijn werkplek. Dus die 

goaltjes zijn der, die worden gesloopt. Die zitten een beetje los, dat is te gevaarlijk. Want ja je kan 

het als wapen gebruiken en dan is het weer geklaag. Maar zou er iemand verantwoordelijk zijn 

voor die goaltjes. En het zou ook een groep met mensen kunnen zijn, zelfs ook gedetineerden. Dus 

ook van jullie uit, vanuit jullie organisatie. Oke we gaan nu, we organiseren een voetbaltornooi. 

Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Althans bij deze dan het grootse gemene deel denk ik en euh je 

maakt een ploeg verantwoordelijk voor het materiaal. Jullie zorgen zelf dat de shirtjes keurig, 

netjes terugkomen. Is het niet zo, dan doen we het niet meer.  

Interviewer: ja, dus echt ook medegedetineerden verantwoordelijk stellen voor het materiaal … 

P: het geven van verantwoordelijkheden. Het zal je verbazen hoeveel mensen der zullen opstaan 

om zorg te dragen voor spullen. Maar op het moment dat er niemand verantwoordelijk is, ja dan 

neemt ook niemand de verantwoordelijkheid.  

Interviewer: ja dus echt iemand … formeel zeggen van jij bent verantwoordelijk voor da of jullie 

zijn …   

P: ja en het liefst ook als groep want dan ga je weer binden. 

Interviewer: ja oke. Ik heb het genoteerd. Ik ga efkes. Ik denk… kom ik tot mijn laatste vragen. 

Gewoon om nog eens af te sluiten en het gewoon duidelijk te hebben voor ons, van momenteel de 

kanalen da bestaan wat vinden jullie daarvan het beste en waarom? Wa moet de gevangenis of de 

hulp- en dienstverlening zeker blijven behouden van jullie, van de dingen da vandaag aan bod zijn 

gekomen? 

H: hoe bedoelde? Van tv eigenlijk of euh…  

Interviewer: ja van de verschillende manieren waarop da jullie geïnformeerd worden over sport, 

over de cursussen, over … 

H: van tv is het eigenlijk…. 

Interviewer: H? 

H: van de informatie dat ze geven op tv gewoon ook in andere talen dat ook de andere 

gevangenen dat beter begrijpen. Dat we ook niet continu moeten vertalen … 

Interviewer: dus das een suggestie da ge zegt van … 

H: das een suggestie ja, das eigenlijk het belangrijkste in heel de gevangenis momenteel. Tis de 

communicatie van de infokanalen. Als da verbeterd wordt, ni alleen in het Nederlands, maar ook in 

het Frans of in het Engels of euh… Gewoon de drie basistalen eigenlijk. Als ze zeggen van da wordt 

goedgekeurd dan is het eigenlijk beter. Dan weten mensen meer informatie en kunnen ze ook 

meer doen en … maya. 

F: tis ook het enige momenteel. Dus dagelijkse infokanalen. Teletekst infopagina. Maar dan kan ik 

inderdaad meevolgen dat het in meerdere talen mag worden toegepast, anders wordt dat een 

probleem voor anderstaligen natuurlijk. 
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D: of vaste cheffen op sectie. 

Interviewer: vaste cheffen op sectie D? 

D: ja. 

Interviewer: momenteel is dat niet het geval? 

D: nee. Ze mogen een voorbeeld nemen van Tilburg vind ik. Daar krijgt iedere cel een 

verantwoordelijke op cel. 

H: …. Ge hebt ook hun wandeling das hetzelfde. Ge hebt vaste cheffen. Zoals in Gent is da 

hetzelfde aan de nieuwe wandeling. Elke sectie heeft zijn eige vaste chef. Hier is da ni. Hier is da 

om de dag, allee om de dag hebt gij twee verschillende cheffen, twee verschillende groepen. En 

dus ge vraagt aan 1 chef meneer mag ik een aspirineke bijvoorbeeld en dan zegt hij ja wacht efkes 

een ureke dus. Na een ureke komt een andere chef: nee der zijn geen aspirinekes. Nee gij hebt 

niks gevraagd aan mij. Of wij weten van niks. De communicatie tussen de cheffen is ook eigenlijk 

ni zoals het moet. 

Interviewer: ja.  

P: daar heb je weer dat oude probleem dat dus dat… automatisch nemen ze dan ook geen 

verantwoordelijkheid voor hun werk. Als antwoord op uw vraag. De beste manier. De huidige 

manier is het gepersonaliseerde aanschrijven. Dat is een open deur. Want jullie weten dat zelf ook 

wel dat dat beter werkt. Het enige wat je … dus dat zou ik voorlopig handhaven. Op korte termijn 

ga je toch niet zoveel veranderen daaraan. Enige wat je kan toevoegen is een betere 

inventarisatie.  

Interviewer: voor in de toekomst beter detecteren wat de noden zijn en vandaar … 

P: ja, je hebt een aanbod en ik denk maar … ik weet niet van waaruit je begint. Begin je vanuit ik 

heb hier een schoenendoos liggen en ik moet hem verkopen. Of begin je vanuit euhm … ik heb een 

groep met mensen en die willen we iets gaan aanbieden, wat gaan we doen?  

H: een schoenendoos of .. . (maakt een vergelijking met handgebaar)  

P: Daar ligt het een klein beetje aan. Net als de cursus. Ik heb de mogelijkheid om een cursus te 

geven en die cursus heet hoe zoek ik werk, wie zou dat leuk vinden? Dat is de manier waarop het 

nu gaat e. En in de toekomst zou het natuurlijk zo kunne zijn, op het moment dat je inventariseert, 

waar heeft men behoefte aan? Dat je dan een bepaalde cursus zou kunnen zoeken. Nu gaat het 

andersom. Nu is er een cursus en dan ga je uitvinden om die cursus, om mensen te 

enthousiasmeren voor die cursus. Daar ga je duidelijk je cursus aan verkopen.  

Interviewer: ja, en dat zou andersom… 

P: dus dat zou andersom moeten. Jullie zijn een dienst en een dienst levert een behoefte, maar die 

behoefte moet je wel eerst inventariseren want anders ben je een verkooporganisatie. Snap je? 

Interviewer: ja, oke cava das genoteerd. Zijn er nog dingen da jullie zeggen van da moete ook 

zeker behouden van manieren om jullie te informeren? 

(W zegt iets.) 

Interviewer: W? 

W: volgens mij het enige dat nu een beetje werkt dat is het heel het JWA. Systeem, omdat je er 

het meeste informatie uit kan halen als gevangene. Conclusie… of als ik mijn persoonlijke conclusie 

trek en over anderen ook als nu werkelijk … in ieder gevangenis een team kan hebben waarda ze 

persoonlijk contact met de gevangene kan personaliseren dan speel je ook veel rechtstreekser op 

de bal. Hebben ze ook mensen van externe organisaties zoals jullie erbij vragen om de noden te 

beantwoorden heel concreet en direct te geven aan die mensen. Dan spaarde toch tijd en dan gade 

het regenwoud veel minder rap kleiner maken 

Interviewer: dus persoonlijk contact. 

W: ja natuurlijk da. Dan kunnen ze … externe organisatie wie da ons wil, hebben ze direct 

antwoord. En weten ze direct wie da... organisatie die da er zit. Dus kunnen ze rechtstreeks 

antwoorden, speel je rechtstreeks de bal. Dan hebde geen verloren tijd. spaarde tijd. spaarde alles. 

Dan heb je ook geen papier nodig.  

Interviewer: oke. 

W: Das toch logisch?   

P: ik denk dat je meer ruimte zou kunnen vragen.  

Interviewer: P? 
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P: voor voor alles wat je organiseert dat da een succes is. Kijk want je ziet, dat is eigenlijk vreemd, 

bijvoorbeeld kinderbezoek dat mag je stellen dat is een groot succes. En toch blijft dat maar die 

drie dagen in de maand. Zou dat vier dagen worden dan zouden meer mensen kunnen genieten 

van dat succes. Want een cursus vader en moeder die zitten altijd vol, nauw waarom zouden we 

dat niet kunnen verruimen naar meerdere keren. Want zo krijg je als externe organisatie meer 

ruimte en meer ruimte brengt automatisch meer zeggen schap binnen een gevangeniswijze, dus 

meer doorborduren op je succes, al zijn dat … 

JWA: maar hoe meet je successen? Is dat het aantal e want bijvoorbeeld voor dit hebben we altijd 

rond de 100 inschrijvingen. Is dat dan een succes?  

P: nauw, je meet je succes door veelal te spreken met sleutelpersonen binnen gevangenissen en 

dat zijn er hooguit 10. Want het zijn mensen die lang zitten of dat zijn mensen die zich sociaal 

vaak mengen. Door daarmee in gesprek te gaan kom je veelal heel veel dingen te weten wat er 

speelt. Ik weet bijvoorbeeld dat kinderbezoek dat iedereen dat, heel veel weten op dit moment nog 

niet heel goed hoe het werkt en dat het formulier in de bib ligt. Weet je? Want daar moet je het 

eigenlijk pakken. Maar heel veel mensen gaan helemaal niet naar de bib, want ik kan niet lezen en 

schrijven en ik spreek ook de taal niet. Ik spreek Portugees. Hebben we wel een afdeling voor mij 

in de bib? Ja dan kom ik daar niet. Dan kom ik dus automatisch ook niet aan dat formulier. Kan je 

op sectie ook vragen, maar als je het niet weet. Als je niet weet wat je vragen moet, vraag jet niet. 

JWA: euheu.. 

Interviewer: en hoe denk je dan dat, dat da wel beter bekend zou gemaakt kunnen worden? Dat 

da wel bij de juiste personen zou kunnen komen.  

P: ja dat is ontzettend moeilijk, dat is ontzettend moeilijk en dat is natuurlijk de kern waarvoor je 

hier zit. 

Interviewer: ja (lacht). 

P: als je het antwoord had dan ging het snel, maar ik denk toch via de gevangeniscultuur. Denk  

toch via... Dat is op dit moment het snelste ver weg de snelste manier om dat voor mekaar te 

krijgen. Nog veel meer te kijken naar de personen die zich veelal sociaal mengt. 

Interviewer: dus echt werken met sleutelfiguren binnen die gevangenis die mee informatie kunnen 

… 

P: ja, echt met sleutelfiguren binnen de gevangenis, ja.   

H: zoals … 

Interviewer: H? 

H: zoals J eigenlijk e. Hij doet dat voor Dave. 

P: ja, … fatieken.  

Interviewer: we hebben onze eerste sleutelfiguur dus. 

P: absoluut. 

(Iedereen lacht.) 

P: absoluut. 

H: via hun kun je da eigenlijk doen, kun je van cel naar cel gaan en gesprekken voeren of een 

geestelijke zoals … ik ben de naam vergeten van die man die komt ook dagelijks in onze sectie. Die 

ga dan elke cel langs en die voert een gesprek en die komt bij u zitten in uw cel eigenlijk. En me u 

een koffieke drinken en me u babbelen. En kijken hoe het me u gaat en wat voor vragen je hebt. 

P: een soort uitrouw. 

Interviewer: dus het gaat wel breder als gedetineerde? Ik kijk nu naar u J. Het gaat breder als 

gedetineerde maar ook bijvoorbeeld als geestelijke hoor ik u zeggen.  

P: ja, die komt ten slotte in onze cel. 

H: zoals zuster Maria. Das hetzelfde. Dan komt ze naar u me u babbelen en kun je een gesprek 

voeren. Ten minste iemand die u echt uit de gevangenis eigenlijk. Das iemand van buiten die komt 

naar binnen en kun je rustig een gesprek voeren. En dan voelt gij u ook ni eigenlijk in de 

gevangenis. Dan voelt gij u van ja, een beetje buiten en kun je eigenlijk, informatie krijgen en 

geven en dan helpt zij u als het mogelijk is. Als da niet mogelijk is dan zegt ze ook je kan naar 

deze dienst gaan of je kunt naar deze dienst gaan en ... maar euh der zijn te weinig eigenlijk van 

die .. Momenteel dat ik weet zijn er minstens drie personen ofzo. Denk ik toch, das goe, maar als 

er een stuk of 10 man zijn dan … 

P: bij de gevangenen moet je wezen. 
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Interviewer: P? 

P: ja, bij gevangenen moet je wezen denk ik. Nog meer dan bij het gevangeniswezen want die 

hebben namelijk andere prioriteiten. Voor hun is het ook ni perse leuk he kinderbezoeken.. 

kinderen die moeten daar twee uur zitten wachten. Maar voor gevangenen is dat leuk. Dus je 

begint altijd bij de mensen voor wie het leuk is. Daar zoek je het contact mee. En ik denk ook dat 

op het moment dat je dat eenmaal voor elkaar heb je ook makkelijker andere dingen die je 

aanbiedt aan de man kan brengen. Of je informatie weer terug kan krijgen om een betere aanbod 

te … 

Interviewer: dus enerzijds zijn ze belangrijk om informatie te geven maar anderzijds om noden te 

detecteren bij andere gedetineerden en dan … 

P: ja. 

Interviewer: oke, ik heb het genoteerd. Euhm zijn er nog dingen da jullie zeggen van da wil ik nog 

echt meegeven vooraleer da we hier stoppen? Da moeten jullie echt nog weten over de 

bekendmaking van activiteiten? Nog dingen da we moeten meenemen? 

P: ja. 

Interviewer: P? 

P: ja, ik denk dat het belangrijk is dat jullie er niet van uit moeten gaan dat het ophoudt bij het 

gevangeniswezen op het moment dat je het formuliertje afgeeft. Want die mensen hebben 

namelijk niet jullie, dezelfde prioriteiten. Ik denk dat je navolg meer nog moet hameren op het 

vervolg. Want ik deelde jouw 100 formuliertjes uit. Ik geef jouw 100 formulieren, hoeveel heb je er 

terug? Hoeveel worden er weggegooid? Waarom continu als ik bij de bib 100 formulieren afgeef, 

krijg ik ze alle 100 terug. Weet je in gesprek gaan, dus met de daar waar je je boodschap neerlegt. 

Interviewer: ja, dus tis ni alleen de formulieren uitdelen, maar ook nadien weer terug op 

persoonlijk contact … 

P: het geeft toch een beetje psychologische druk als ik tegen jouw zeg van luister ik geef jouw e, ik 

heb jouw die koekjes meegegeven en ik kom ze straks weer ophalen. Kan je me dan vertellen wie 

die koekjes heeft gegeten en wat ze ervan vonden. 

Interviewer: ja, jaja. 

P: weet je dat legt een bepaalde druk bij jouw. Je denkt shit straks komt die dan gaat die me … 

dus je automatisch meer je best.  

Interviewer: ja, cava ik heb het genoteerd. Nog iemand iets aan te vullen? 

F: ik sluit aan bij hetgeen da hij zei. 

Interviewer: F? Oke, cava. W ik zie u fronsen? 

W: nee  

(gelach) 

Interviewer: ah oke. Niemand nog iets aan te vullen? Oke dan euh gaan we hier stoppen en dan wil 

ik jullie nog heel hard bedanken voor de informatie. En we hebben dus nog een aantal gesprekken 

me… We hebben nog 4 andere gesprekken met gedetineerden en dan gaat de hulp- en 

dienstverlening hier verder mee aan de slag gaan. En zien van zijn we goe bezig of zijn we niet goe 

bezig en wa kunnen we eventueel veranderen. Voila. 

W: tis graag gedaan. hou er rekening mee wij zijn wel de braafste groep e.  

Interviewer: ja jullie zijn de braafste groep? 

(gelach) 

Interviewer: ja de rest gaat Fatima doen dus dan ben ik heel blij dat jullie de braafste groep zijn. 

(gelach) 

H: is da de enigste infodinge of moeten we nog eens komen? 

Interviewer: eum nee nu ist met andere gedetineerden. We gaan nog ne groep gedetineerden da 

Frans spreken euh … we vragen een groep da Engels spreekt en een groep da berbers spreekt en 

dan nog ene groep Nederlandstalige. We weten dat hier veel anderstaligen zijn, da we ook die. 

........  
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 Bijlage 2: Nederlandse interviewschema 2.

Vragenlijst gevangenis Antwerpen  

Ik zal eerst algemene vragen stellen om er nadien dieper op in te gaan. 

- Laat ons eerst beginnen met een voorstellingsrondje.  

o Wat is jullie naam en leeftijd? 

- Algemene vragen over het aanbod 

o Welk aanbod is er hier in de gevangenis van Antwerpen? 

o Op welke manieren worden jullie geïnformeerd over het aanbod?  

 

- Blad aanbod binnenkomst 

o Kennen jullie dit blaadje? (Zo niet, uitleggen wat het is.) 

o Wanneer hebben jullie dit blaadje gekregen? (Voor als ze het bladje wel 

herkennen.) 

o Wie van jullie heeft dit blaadje gelezen? 

o Wat vinden jullie van het blaadje waarop de verschillende activiteiten in de 

gevangenis worden uitgelegd? 

 Is de informatie op het blaadje duidelijk? 

 Wat vinden jullie van de taal die gebruikt wordt? 

 Wat vinden jullie van de hoeveelheid informatie op het blaadje? 

- Boekje waarin het hulp- en dienstverleningsaanbod wordt uitgelegd  

o Kennen jullie dit boekje? (Zo niet, uitleggen wat het is en tonen.) 

o Wanneer krijgen jullie dit boekje? 

o Wie van jullie heeft het boekje gelezen? 

o Wat vinden jullie van het boekje waarin het aanbod van de gevangenis wordt 

uitgelegd? 

 Wat vinden jullie van de opbouw van het boekje? 

 Wat vinden jullie van het aantal bladzijdes? 

 Wat vinden jullie van de taal die gebruikt wordt? 

- Brochures en folders 

o Wat vinden jullie van de bekendmaking van het aanbod via brochures en folders?  

o Wie van jullie leest de brochures en folders? 

o Wanneer krijgen jullie de brochures en folders?  

 Wanneer worden de folders opgehangen? 

 Wat vinden jullie van de tijd waarop het geplaatst of uitgedeeld wordt? 

 Wanneer zouden de brochures en folders volgens jullie uitgedeeld of 

opgehangen moeten worden? (Hoelang op voorhand?) 

o Waar ontvangen jullie de brochures en folders? 

 Op welke plaatsen worden de folders en brochures gelegd/geplaatst of 

uitgedeeld?  

 Worden de folders en brochures op een zichtbare plaats(en) gehangen/ 

geplaatst?  

 Waar zouden deze moeten hangen volgens jullie? 

o Wat vinden jullie van de lay-out van de brochures en folders?  

 Wat vinden jullie goed?  

 Wat vinden jullie niet goed?  

 Wat vinden jullie van de lay-out? 

 Wat vinden jullie van de hoeveelheid tekst dat er gebruikt wordt op de 

brochures en folders?  

 Wat vinden jullie van het lettertype dat er gebruikt wordt op de 

brochures en folders? 
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 Wat vinden jullie van de kleuren die gebruikt worden op de brochures 

en folders? 

 Hoe zou een ideale brochure of folder er volgens jullie uit moeten zien? 

o Welke talen worden er gebruikt op de brochures en folders? 

 Begrijpen jullie de talen die er gebruikt worden? 

 Wat vinden jullie van het woordgebruik in de brochures en folders? 

 In welke taal(en) vinden jullie dat de brochures en folders gemaakt moeten 

worden? 

o Wat vinden jullie ervan dat jullie een brochure krijgen met jullie naam erop? 

 Maakt het een verschil voor jullie als jullie de brochure met of zonder naam 

krijgen? 

- Teletekst  

o Wat vinden jullie van de bekendmaking van het aanbod via teletekst? 

o Kunnen jullie wat meer vertellen over de kanalen die te vinden zijn op teletekst? 

o Wanneer raadplegen jullie teletekst? 

o Waarvoor raadplegen jullie teletekst? 

o Vinden jullie de informatie gemakkelijk terug op teletekst? 

o Wat vinden jullie van het uitzicht van teletekst? 

 Wat vinden jullie van de hoeveelheid tekst dat gebruikt wordt op teletekst?  

 Wat vinden jullie van het lettertype dat gebruikt wordt op teletekst? 

 Wat vinden jullie van de kleuren die gebruikt worden op teletekst? 

o Welke talen worden er gebruikt op teletekst? 

 Wat vinden jullie van het woordgebruik op teletekst? 

 In welke taal(en) vinden jullie dat teletekst gemaakt moet worden? 

o Hoe zou teletekst er volgens jullie uit moeten zien? 

- Promotiefilmpjes  

o Welke promotiefilmpjes kennen jullie? 

o Wie van jullie kijkt naar de promotiefilmpjes? 

 Wat vinden jullie van deze bekendmaking van het aanbod via 

promofilmpjes? 

o Op welke plaatsen worden de promofilmpjes vertoont? 

o Wanneer (op welk tijdstip(en)) worden de promofilmpjes vertoont op tv?  

 Wanneer (op welk tijdstip(en)) zouden ze het volgens jullie moeten 

vertonen? 

o Worden de promotiefilmpjes lang genoeg afgespeeld? 

o Welke talen worden er gebruikt in de promofilmpjes?  

 Wat vinden jullie van het woordgebruik in de promofilmpjes? 

 In welke taal vinden jullie dat de promofilmpjes gemaakt moet worden? 

o Wat vinden jullie van de lay-out van de promotiefilmpjes?  

o Hoe zouden de promotiefilmpjes er volgens jullie uit moeten zien? 

- Mond aan mond 

o Bij wie kunnen jullie terecht om vragen te stellen over het aanbod?  

 Medegedetineerden 

 Praten jullie over het aanbod met medegedetineerden? 

o Wat vertellen jullie aan elkaar over het aanbod? 

o Op welke plaatsen spreken jullie over het aanbod met de 

medegedetineerden? 

o Wanneer (op welke tijdstippen/momenten) praten jullie met 

de medegedetineerden over het aanbod? 

 Communiceren jullie met anderstaligen over het aanbod? 

o Over welk aanbod praten jullie met hen? 

o Wanneer helpen jullie hen? 

 Penitentiair beambten 

 Over welk aanbod worden jullie geïnformeerd door penitentiair 

beambten?  
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 Wanneer worden jullie door hen geïnformeerd?  

o Wanneer (op welke tijdstippen/momenten) stellen jullie de 

penitentiair beambten vragen over het aanbod? 

 Welke vragen stellen jullie over het aanbod aan de 

penitentiair beambten? 

 Waar worden jullie door hen geïnformeerd?  

 Worden jullie gemotiveerd door de penitentiair beambten om 

informatie te raadplegen over het aanbod?  

Nu volgen er enkele vragen over de rapportbriefjes en de pictogrammen. 

- Rapportbriefjes 

o Wat vinden jullie van de opbouw van de rapportbriefjes? 

o Wat vinden jullie ervan dat de rapportbriefjes aan de brochures hangen? 

o Wat vinden jullie ervan dat jullie een rapportbriefje moeten vragen als jullie 

kinderbezoek willen? 

- Pictogrammen  

o Op welke plaatsen hebben jullie pictogrammen zien hangen? 

o Waarvoor worden deze gebruikt? 

o Wat vinden jullie van de pictogrammen? 

 Ervaren jullie de pictogrammen als een hulpmiddel? (vooral voor 

anderstaligen en analfabeten) 

 Indien ja, waarom ervaren jullie dit als een hulpmiddel?  

 Indien nee, wat zou er kunnen veranderen zodat het wel een hulpmiddel 

kan worden? 

- Frequentie 

o Gebeurt de bekendmaking van het aanbod nog via andere kanalen dan die vandaag 

al aan bod gekomen zijn. Zo ja, welke kanalen?  

Als laatste volgen er enkele vragen om alles een beetje samen te vatten. 

- Suggesties kanalen 

o Welke van de gebruikte kanalen vinden jullie het beste en waarom?  

o Uit welke kanalen halen jullie het meest informatie? 

o Welke kanalen zijn het duidelijkst?  

o Welke kanalen worden het meest geraadpleegd en waarom? 

o Denken jullie nog aan andere manieren om het aanbod bekend te maken die 

vandaag nog niet bestaan in de gevangenis?  

o Welke kanalen vinden jullie helemaal niet goed? 

Dit waren de vragen. Is er nog iets dat jullie willen zeggen of toevoegen?  

Ik wil jullie dan heel hard bedanken voor jullie hulp bij mijn onderzoek.  

 

 

 

 

 

 

 

 


