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VOORWOORD 
 

Vorig academiejaar kreeg ik de kans om, in het kader van de opleiding Criminologische 

Wetenschappen, stage te lopen in het Penitentiair Complex Brugge. Ik werd geconfronteerd met 

gedetineerden die (bijna) alles in het leven hadden verloren: een gezin, werk, familie, het vertrouwen 

in zichzelf en in de maatschappij. Desondanks zag ik gedreven gedetineerden die elkaar hulp 

aanboden en ondersteunden op momenten waar het mis liep. Het zijn net die competenties die tot 

op vandaag onbenut blijven en ook andere gedetineerden ten goede kunnen komen.  

Naast mijn persoonlijke ervaring in de gevangenis en motivatie voor dit onderwerp wil ik graag alle 

respondenten bedanken die tijdens hun drukke agenda tijd hebben gemaakt voor mijn onderzoek en 

oprecht geïnteresseerd waren.  

Daarnaast wil ik in het bijzonder mijn moeder en haar partner Peter bedanken, voor hun 

onvoorwaardelijke steun en kritische visie op deze verhandeling. Alsook mijn vriend en mijn ‘crimi-

vrienden’ verdienen hier een plaats. 

Tot slot een welgemeende dankuwel aan mijn promotor Professor Freya Vander Laenen. Zij loodste 

mij doorheen dit onderzoek en stond steeds paraat met kritische en opbouwende feedback.  
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INLEIDING 
 

Wat doet een gevangenisstraf met je gezondheid? Dit is ongetwijfeld geen alledaagse vraag waarop 

een vrije burger die nog nooit een opsluiting heeft meegemaakt een pasklaar antwoord voor heeft.  

Het zet aan tot nadenken.  

“A liberal is a conservative who’s been arrested.” Dit citaat is afkomstig van het boek The Brethem 

van John Grisman. Het boek verwijst naar een rechter die jarenlang mensen naar de gevangenis 

gestuurd heeft, zonder dat het ooit op zijn gemoed speelde. Tot hij op een dag zelf in de gevangenis 

belandt. Pas dan beseft hij hoeveel schade hij toegebracht heeft aan heel wat mensen (Snacken, 

2009). Moet men eerst een vrijheidsberoving beleven vooraleer men beseft hoe erg het er soms aan 

toe gaat? Wellicht wel.  

Vrijheidsberoving is geen simpele time-out waarbij je als ex-gedetineerde boete doet en daarna 

opnieuw verder kunt in de samenleving (Snacken, 2009). 

Een strafrechter in België heeft de bevoegdheid om een persoon die een misdrijf heeft gepleegd te 

veroordelen tot een vrijheidsstraf die wordt uitgevoerd in een strafinrichting. Terwijl velen geloven 

dat een vrijheidsstraf enkel een deprivatie van de vrijheid mag inhouden, worden gedetineerden 

vandaag de dag nog steeds geconfronteerd met armtierige cellen, onvoldoende ondersteuning en 

begeleiding vanuit de gezondheidszorg. Dit resulteert dikwijls in mensonwaardige omstandigheden 

in Vlaamse gevangenissen. De langdurige problematiek van de internering in onze strafinrichtingen, 

de overbevolking en de recente stakingen (mei 2016) van het gevangenispersoneel in de Brusselse 

gevangenissen met de nodige rellen in de gevangenis van Merksplas als gevolg tonen dit aan 

(Deloof, 2016). De stakingen leidden tot onmenselijke en gevaarlijke situaties en  bracht alle 

pijnpunten van het hedendaagse gevangeniswezen naar boven: gefrustreerde cipiers, overbevolking, 

een bedorven relatie tussen penitentiaire beambten en gedetineerden, ondermaatse infrastructuur. 

Deze potpourri lijkt verantwoordelijk te zijn dat Belgische gevangenissen eerder een kweekvijver 

zijn voor criminaliteit en radicalisering, eerder dan een plaats waar gedetineerden zich voorbereiden 

op een nieuwe toekomst. Daarnaast liegen de recidivecijfers in België er niet om: vijftig tot zeventig 

procent van de gedetineerden in België komt terug in de gevangenis terecht (De Mildt & Vidal, 

2016).  Detentieschade is alomtegenwoordig. 
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De probleemstelling van deze scriptie kan als volgt kort omschreven worden: tot op heden is er 

onvoldoende begeleiding en ondersteuning vanuit de gevangenis voor gedetineerden, zowel voor 

zij die beklaagd zijn als voor zij die veroordeeld zijn tot een lange straf. Het strakke en 

onpersoonlijke regime is een verplicht onderdeel van het dagelijkse gevangenisleven. 

Vrijheidsberoving kraakt een mens. Een vrij verdoken probleem, met zeer kwalijke gevolgen op 

verschillende levensdomeinen. Sommige gedetineerden glijden op termijn af in een spiraal van 

negatieve gevoelens, angst, onzekerheid en vaak ook depressie. Suïcidaal gedrag is een van de 

belangrijkste doodsoorzaken in detentie (Liebling, 1992). Ook na de vrijlating blijven de schadelijke 

effecten van de opsluiting aanslepen. Men komt dikwijls slechter de gevangenis buiten dan men 

erbinnen ging. Sociale hulp- en dienstverlening voor gedetineerden is erbarmelijk. De Basiswet van 

2005 is tot op vandaag nog steeds niet volledig in uitvoering gebracht in Vlaamse en Brusselse 

gevangenissen. Om tegemoet te komen aan detentieschade en de onvoldoende ondersteuning aan 

gedetineerden werd gekeken naar buitenlandse initiatieven zoals peer support.  

Het doel van het onderzoek kan onderverdeeld worden in drie luiken. Het academisch doel strekt 

zich uit om nieuwe, relevante inzichten te verwerven in bestaande peer support-programma’s in 

detentie, zowel nationaal als internationaal. De centrale doelstelling van het onderzoek is om de 

meerwaarde van peer support-programma’s te bestuderen als een manier om detentieschade te 

reduceren. Op basis van empirisch onderzoek kunnen er aanbevelingen geformuleerd worden voor 

Vlaamse gevangenissen. Laatstgenoemde is de algemene doelstelling. Tevens wordt er gestreefd 

naar het genereren van kennis die een aanzet kunnen geven tot referenties en adviezen voor het 

Vlaamse gevangeniswezen.  

Dit onderzoek kan voor beleidsmakers nieuwe inzichten opleveren inzake de bestaande “pains of 

imprisonment” en de wijze waarop het gevangenisbeleid geoptimaliseerd en aangepast kan worden. 

Exploreren als doel is hier in zekere mate primair daar er weinig geweten is over peer support in 

Vlaanderen en toont des te meer aan dat er een zekere noodzaak is om nieuwe kennis te vergaren. 

Op basis van de opgedane kennis en resultaten kunnen vervolgens nieuwe hypothesen voor verder 

onderzoek geformuleerd worden. De centrale onderzoeksvraag luidt dan ook als volgt: welke rol 

kunnen ervaringsdeskundigen spelen in de ondersteuning van gedetineerden? Bijgevolg worden 

volgende deelvragen beantwoordt aan de hand van een literatuurstudie en diepte-interviews: 

1.! Hoe werkt peer support in detentie? 

2.! Wat zijn de voor- en nadelen, positieve- en negatieve gevolgen van peer support voor 

gedetineerden?  
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3.! Wat zijn de randvoorwaarden voor het implementeren van peer support-programma’s in 

Vlaamse gevangenissen?  

4.! Wat is de wenselijkheid van peer support-programma’s? Wenselijkheid als in de mate 

waarin er elementen zijn die de nood aan peer support aan het licht brachten. 

Om een antwoord te formuleren op de centrale onderzoeksvraag en deelvragen is het van belang dat 

centrale begrippen geoperationaliseerd worden. De belangrijkste begrippen zijn namelijk vatbaar 

voor verschillende interpretaties. Hiervoor wordt de methode van Verschuren en Doorewaad (2005) 

gebruikt daar het onderzoek praktijkgericht is en definities niet (altijd) letterlijk overgenomen 

kunnen worden doordat ze dikwijls te algemeen, te complex en/of te abstract zijn.  

Centrale begrippen die regelmatig terug zullen komen in deze masterproef en van grote invloed 

zullen zijn op wat er in het onderzoek is gebeurd zijn: peer(support), ervaringsdeskundigen, 

ondersteuning en peer interventies. Deze begrippen worden in deze masterproef toegelicht in het 

volgende deel onder het hoofdstuk 1.4.2. Kort samengevat kan peer support in detentie omschreven 

worden als hulp door gedetineerden aan gedetineerden.  

Peer support in Vlaamse gevangenissen is een domein waarover weinig informatie te vinden is. 

Vanuit een verkennend praktijkgericht onderzoek zal de werking, de voor- en nadelen van peer 

support in detentie achterhaald worden door middel van een uitgebreide (inter)nationale 

literatuurstudie. Vervolgens zal getracht worden om de haalbaarheid en wenselijkheid van peer 

support-programma’s in Vlaamse gevangenissen te achterhalen door middel van diepte-interviews 

met gevangenisdirecteuren, Vlaamse onderwijs- en beleidscoördinators van de gevangenissen en 

met VZW Touché. Tijdens deze interviews zullen vier beschikbare peer support-programma’s 

voorgelegd worden. Deze kennis wordt achteraf samen met de literatuurstudie geïmplementeerd. 

Deze masterproef is onderverdeeld in vier grote delen. Allereerst zal een uitgebreide (internationale) 

literatuurstudie een globaal beeld trachten te schetsen over de problematiek van detentieschade en 

de pains of imprisonment. Enerzijds wordt er gekeken naar het internationale gevangeniswezen en 

de manier waarop zij trachten om te gaan met detentieschade. Anderzijds wordt een overzicht 

gegeven van de Vlaamse situatie. Nadien wordt het begrip ‘peer support’ beschreven. Aansluitend 

worden drie buitenlandse peer support-programma’s beschreven afkomstig uit het Verenigd 

Koninkrijk en het Boule de Neige-project uit Waalse gevangenissen. Dit wetenschappelijk overzicht 

is de uitkomst van een diepgaande zoektocht doorheen de (internationale) literatuur. Er werden 

verschillende online databanken geconsulteerd (Web of Science, Pubmed, Google Scholar). De 

Faculteitsbibliotheek Rechtsgeleerdheid was ook een belangrijke bron van informatie. De meest 
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toegepaste zoektermen waren meestal een combinatie van pains of imprisonment, peer support en -

education, prison, health care, training, schemes, progams. De zoektermen werden ook in het 

Nederlands ingevoerd.  

In het tweede deel van de masterproef wordt de methodologie van het kwalitatieve onderzoek 

uiteengezet. Hierbij wordt het onderzoeksmateriaal en -setting, de dataverzameling en data-analyse 

beschreven. Binnen dit deel wordt ook gefocust op de ethische aspecten van het kwalitatieve 

interview. 

Het derde deel staat in teken van de voornaamste onderzoeksresultaten. De verschillende interviews 

worden geanalyseerd en per thema besproken.  

Tot slot omvat het laatste deel de discussie, waarin de onderzoeksresultaten teruggekoppeld worden 

naar de internationale literatuur. Enerzijds worden aanbevelingen geformuleerd voor beleid, 

onderzoek en praktijk en anderzijds worden de beperkingen van het onderzoek aangehaald. De 

masterproef wordt afgesloten met een algemene conclusie waarbij zo accuraat mogelijk de 

onderzoeksvragen zullen beantwoord worden.  
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I.! LITERATUURSTUDIE 
 

Hoofdstuk 1: Inleiding  
 

In de armoedesector in Vlaanderen zijn steeds meer ervaringsdeskundigen werkzaam. De 

overtuiging leeft intussen dat we naast het inzetten van professionele deskundigheid, ook 

ervaringsdeskundigheid nodig hebben; overigens niet alleen in de armoedesector maar ook in de 

geestelijke gezondheidszorg en de maatschappelijke opvang. (Vlaamse Vereniging voor Geestelijke 

Gezondheid, 2012). Dat Belgische gevangenissen achterlopen op vlak van peer support op 

buitenlandse gevangenissen zoals in Engeland werd duidelijk tijdens de totstandkoming van deze 

literatuurstudie. Hulp aan gedetineerden door gedetineerden; dit is het idee achter het gehele concept 

van peer support.   

De criminologische literatuur over de probleemervaringen van gedetineerden en de aanpassing aan 

het gevangenisleven wordt gekenmerkt door twee grote stromingen, namelijk het Deprivatiemodel 

van Sykes (1858) en het Importmodel (Irwin & Cressey, 1962). Tot slot wordt het begrip 

detentieschade geanalyseerd.  

1.1!Het Deprivatiemodel van Sykes  
 

Het idee dat misdadigers uit de samenleving gehaald en opgesloten moeten worden in een 

strafinstelling met de nodige fysieke lijfstraffen is al lang voorbij. De moderne penologie laat toe 

om vanuit een andere invalshoek naar ons huidig gevangeniswezen te kijken; namelijk vanuit de 

bril van een gedetineerde (Sykes, 1958). Een meer genuanceerde blik op hoe het binnen de 

gevangenismuren aan toe gaat. Wat doet een gevangenisstraf met iemands gezondheid en welke 

consequenties heeft dit op cruciale levensdomeinen zoals gezondheid, mentaal welbevinden, 

relaties, enzoverder ? Niet iedereen komt met dezelfde behoeften, noden en achtergrond de 

gevangenis binnen, daarom is het net van groot belang om vanuit verschillende perspectieven te 

vertrekken.  

Wat was het nut van de afschaffing van fysieke lijfstraffen en - uitbuiting als frustraties en negatieve 

bijwerkingen die gedetineerden ondergaan als gevolg van hun gevangenisstraf even schrijnend en 

pijnlijk zijn (Sykes, 1958; Hunt & Wickham, 1994)? Het moderne gevangeniswezen is jammer 

genoeg niet méér humaan dan vroeger, met uitzondering van Scandinavische landen zoals 

Noorwegen bij voorbeeld. De schadelijke effecten van detentie kunnen in verband gebracht worden 
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met de definitie van Goffman over het bestaan van totale instituties waarvan de gevangenis er één 

van is. “Een totale institutie kan gedefinieerd worden als een plaats van verblijf en werk waar een 

groot aantal individuen in een gelijkaardige situatie, voor een aanzienlijke periode afgesloten van 

de ruimere samenleving, tezamen een ingesloten, formeel geregeld leven leiden.” (Goffman, 1975). 

De gevangenis is een totaal instituut dat het dagelijkse leven van gedetineerden in al haar facetten 

beheerst en controleert. Goffman beschrijft daarnaast hoe ‘bewoners’ van een totale institutie het 

proces van disciplinering dienen te ondergaan, hetgeen hij benoemt als het mortificatieproces. Het 

mortificatieproces betekent dat de vroegere sociale rol wordt doodgemaakt en een nieuwe identiteit 

wordt aangemeten. De identiteit van de gedetineerde in kwestie wordt herleid naar de status van 

‘gevangene’. Dit proces start reeds al bij aankomst in de gevangenis waarbij men verplicht wordt 

om eigen kledij en persoonlijke bezittingen in te leveren en gevangeniskledij in ruil krijgt 

opgedrongen (Pauwels, 2012; Goffman, 1961). 

Het deprivatiemodel van Sykes stelt dat de gevangenisomgeving, het totalitair - hermetisch karakter 

en de machtsrelaties op zich een bron van stress vormen en een negatief effect hebben op de 

aanpassing aan de gevangenis. Dit model gaat uit van een ‘gebrek aan’ autonomie op verschillende 

domeinen die Sykes beschrijft als de ‘five pains of imprisonment’: 1) beroving van de 

(bewegings)vrijheid, 2) deprivatie van goederen en diensten, 3) verlies aan seksuele contacten, 4) 

deprivatie van autonomie en 5) deprivatie van veiligheid (Sykes, 1958). Deze tekorten leiden tot 

frustraties en vormen een bedreiging voor de persoonlijkheid en het gevoel voor eigenwaarde van 

de gedetineerde.  

Hieraan vullen Taylor en Cohen (1972) en Goffman (1961) de volgende pijnen en degradaties toe 

aan de pains of imprisonment van Sykes die volgens hen inherent zijn aan de aard van een 

institutionele opsluiting. Goffman ziet de micro-vernederingen en de aanval op het zelf van een 

individu ten gevolge van het mortificatieproces en het bestaan van een totale institutie als belangrijk 

element. Cohen en Taylor beschrijven de schadelijke gevolgen van existentiële angsten over de 

identiteit en overleving bij gedetineerden als gevolg van langdurige detentie. De gevangenis wordt 

gezien als een metafoor op zich van deprivatie en onderdrukking. Een langdurige gevangenisstraf 

kan volgens hen vergeleken worden met het overleven aan een ‘extreme situatie’ (Cohen & Taylor, 

1972).  

In eerste instantie wordt een extreme situatie beschreven als een ingrijpende verandering van de 

fysieke omgeving: kleine cellen, hoge muren omgeven met prikkeldraad en dikwijls een gracht, 

afgesloten deuren en begrensde ruimtes zijn voorbeelden van een gevangenis als extreme situatie. 
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Daarnaast wordt het alledaagse leven van een gedetineerde omgegooid naar een gecontroleerd en 

beheersbaar management. In tweede instantie wordt de gevangenis als extreme situatie 

gekarakteriseerd door zintuigelijke deprivatie: burgerkledij wordt verboden, bezoekruimtes en 

cellen zijn armtierig, monotoon van kleur, sober en kaal en het uitzicht naar buiten wordt 

afgeschermd door tralies. Vervolgens leiden deze vormen van infrastructuur tot een radicale 

beperking van sociale en seksuele contacten, zowel binnen als buiten de muren. Tot slot heeft het 

autoritaire, totalitaire, straffende karakter van een strafinrichting een psychologische impact op de 

gedetineerde (Cohen & Taylor, 1972). De idee van de gedetineerde als mens wordt praktisch 

verlaten. Het ontbreken van een rechtvaardige bejegening door het gevangenispersoneel en de 

daarmee samenhangende niet-ervaren legitimiteit van autoriteiten en de onzekerheid waarmee 

gedetineerden moeten leven naar aanleiding van strafuitvoeringsmodaliteiten zijn aanvullende ‘new 

pains’ die in de loop der tijd zijn aangevuld door verschillende auteurs in het kader van lange straffen 

(Sparks et al, 1996; Beyens et al, 2014; Crewe, 2011). De recent nieuwgebouwde gevangenissen in 

Beveren en Leuze-en-Hainaut bieden in theorie soelaas. In deze moderne gevangenissen wordt de 

overbevolking aangepakt en de mens komt meer centraal te staan (Federale Overheidsdienst Justitie, 

2014). 

Snacken (2010) bevestigt tot op vandaag het deprivatiemodel van Sykes maar stelt dat er grote 

verschillen bestaan tussen gevangenissen. Gevangenissen variëren in leefomstandigheden, regime 

(open of gesloten) en activiteiten die een belangrijke rol spelen in het aanpassingsvermogen van de 

gedetineerde. Ook de aanwezige penitentiaire beambten en het gevangenispersoneel spelen een 

cruciale rol op het welzijn van gedetineerden. Een goede, aangepaste ondersteuning kan zorgen voor 

een succesvolle aanpassing in de gevangenis (Marzano et al., 2012; Liebling & Arnold, 2004). Ook 

tussen Vlaamse gevangenissen zijn er grote verschillen waarneembaar. Empirisch onderzoek naar 

de morele kwaliteit van het gevangenisleven bevestigt deze verschillen (Liebling, 2011). ‘The 

differences that matter’ zoals interpersoonlijke relaties en een uitgebouwde geestelijke 

gezondheidszorg resulteren in grote verschillen op vlak van veiligheid, emotioneel welbevinden en 

algemeen leefklimaat en zelfs op vlak van zelfmoordcijfers tussen strafinrichtingen in Engeland 

(Liebling, 2011).  

Een bezwaar tegen het model van Sykes is dat gedetineerden beschouwd worden als een homogene 

groep. De gevangenispopulatie dat aanwezig is in eenzelfde strafinrichting kan immers 

onderverdeeld worden in verschillende doelgroepen: vrouwen, mannen, langgestraften, beklaagden, 

geïnterneerden enzoverder. Alsook vormen first-offenders en recidivisten een belangrijke 

doelgroep. 
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Bovendien blijkt uit verschillende empirische onderzoeken dat de pijnen van het gevangenisleven 

door iedere gedetineerde anders beleefd wordt; de ene gedetineerde beleeft het gevangenschap als 

een meer intense ervaring terwijl de andere gedetineerde er minder consequent last van heeft 

(Agnew et al., 2011). 

1.2!Het Importmodel 
 

Deze stroming is ontstaan vlak na het onderzoek van Sykes in de jaren ’60 van de vorige eeuw als 

kritiek op het deprivatiemodel. In theorie ligt de variatie aan detentiebeleving volgens het 

importmodel aan persoonlijke en sociale kenmerken van de gedetineerde die al voor de intrede in 

de gevangenis aanwezig waren. Ook de (on)conventionele waarden en normen die de gedetineerde 

van de samenleving en zijn buitenwereld importeert naar binnen is van groot belang. In tegenstelling 

tot het deprivatiemodel stelt het importmodel dat de zogenaamde ‘prison code’ binnen een 

gevangenis grote gelijkenissen vertoont met waarden binnen de criminele subcultuur buiten de 

muren (Lippens, Nuytiens, & Scheirs, 2009; Irwin & Cressey, 1962; Beyens et al, 2014; Wacquant, 

2001). Voorbeelden van importfactoren zijn leeftijd, sociaaleconomische status, 

gezondheidsproblemen, persoonlijkheidskenmerken en levenservaringen voor detentie.  

Het importmodel werd eerder getoetst door de correlatie na te gaan tussen de aanpassing aan het 

gevangenisleven en ‘preprison’ kenmerken zoals onderwijs, loopbaan, interpersoonlijke relaties, 

drugs- en/of alcoholgebruik en of er sprake is van een eerdere veroordeling of gevangenisstraf bij 

gedetineerden. Wright (1989) bijvoorbeeld vond met succes bewijsmateriaal voor het importmodel. 

Zo vond hij dat gedetineerden die hun studiecarrière niet verder hadden gezet na de middelbare 

school, ongeacht hun afkomst, minder lichamelijk bedreigd werden door medegedetineerden maar 

wel vaker verantwoordelijk gesteld werden voor verstorende overtredingen tijdens detentie. Met 

andere woorden is onderwijs een significante factor in de bejegening van gedetineerden. Daarnaast 

werd aangetoond dat onderwijs en educatie negatief gerelateerd zijn aan depressie en angst. De mate 

van ontwikkeling op verschillende levensdomeinen zijn van invloed op het aanpassingsvermogen- 

en proces van gedetineerden. (Dhami et al, 2007; Wright, 1989). Het empirisch onderzoek van 

Dhami et al., (2007) werd uitgevoerd in drie Amerikaanse federale mannelijke strafinrichtingen. 

Deze resultaten gaan niet op voor vrouwelijke gedetineerden en/of geïnterneerden.  

Het deprivatiemodel van Sykes (1958) vertrekt vanuit een structureel functionalistisch perspectief 

waarbij gevangenen herleidt worden tot een nummer die verplicht worden met elkaar samen te leven 

terwijl het importmodel van Irwin en Cressey (1962) vertrekt vanuit een verschillend mensbeeld: 
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namelijk de mens met een eigen wil en kan daarom als een interactionistisch perspectief benoemd 

worden. Kortom: het importmodel beklemtoont de pre- en extragevangenis-invloeden op zowel de 

moeilijkheden die gedetineerden ervaren in de gevangenis, alsook op de aanpassing aan de 

gevangeniscontext.  

De integratie van het deprivatiemodel en importmodel werd door diverse auteurs (Charles & Foster, 

1973; Johnson & Toch, 1982; Hunt et al, 1994) gesuggereerd omdat dit wellicht de meest volledige 

verklaringsbasis verschaft voor de levensstijl van personen binnen een strafinrichting.  

1.3!Het begrip “detentieschade” 
 

Vermits het doel van dit onderzoek is om de meerwaarde na te gaan van gedetineerden als 

ervaringsdeskundigen om detentieschade te beperken volgt in deze paragraaf een uiteenzetting en 

analyse van het begrip detentieschade in samenhang met de pains of imprisonment van Sykes en het 

importmodel. 

Onze maatschappij heeft het recht én de plicht om zijn burgers te beschermen tegen diegene die zich 

misdragen. In België is het Directoraal-Generaal Penitentiaire Inrichtingen (hierna, DG EPI) 

verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van vrijheidsberovende (humane) straffen en 

maatregelen. Daarnaast staat het DG EPI in voor het menswaardig bejegenen van gedetineerden, 

het beperken van detentieschade en het voorbereiden van gedetineerden op een optimale terugkeer 

naar de samenleving. Zoals Minister van Justitie Koen Geens in het jaarverslag van het DG EPI 

(2014) uitlegt, vergt het gevangeniswezen in België bijgevolg een multidisciplinaire aanpak 

(Federale Overheidsdienst Justitie, 2014).  

De vrijheidsberoving is de meest ingrijpende strafrechtelijke sanctie die in België kan worden 

opgelegd. Een verblijf in een gevangenis, van welke duur dan ook, gaat gepaard met negatieve 

gevolgen zoals werd aangetoond met de pains of imprisonment van Sykes. Detentieschade is dus 

met andere woorden de psychologische en fysieke schade die een gedetineerde ondervindt als 

gevolg van zijn of haar opsluiting in de gevangenis. Factoren die detentieschade 

ontwikkelen/uitlokken leken in eerste instantie gerelateerd te zijn aan de gevangenis zelf, maar het 

importmodel bewijst dat ook andere factoren een rol spelen. In hoeverre zijn eventuele problemen 

die zich ontwikkelen tijdens detentie geïmporteerd vanuit de situatie voor detentie? En welke 

factoren van detentieschade zijn gerelateerd aan de opsluiting zelf?  

Het verlies aan een baan, inkomen (en hierdoor vaak ook huisvestiging en financiële problemen) en 

sociale contacten met vrienden, familie en de buitenwereld zijn rechtstreekse gevolgen van een 
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opsluiting. Maar de schade gaat verder: gezondheidsproblemen (bij voorbeeld door alcohol- en 

drugsgebruik), depressies, angststoornissen, verbale en fysieke agressie onder gedetineerden 

kunnen in de periode van detentie het leven van een gedetineerde volledig ontwrichten. De hoge 

zelfmoordcijfers in detentie liegen er niet om, zowel in buitenlandse- als in Belgische gevangenissen 

en tonen de negatieve gevolgen van detentieschade aan. Gedetineerden vormen een belangrijke 

risicogroep wat betreft de kans op suïcidaal gedrag (Fazel et al., 2008). Het suïcidecijfer onder 

gedetineerden ligt veertien keer hoger dan in vergelijking met de vrije samenleving (Blauw et al., 

1997). Tot op vandaag is er nog steeds nood aan een afgestemd suïcidepreventiebeleid in Vlaamse 

en Waalse gevangenissen.  

Detentieschade treft overigens niet alleen de persoon van de gedetineerde. Ook familie, partners, 

kinderen en vrienden worden vaak als doelgroep vergeten (Vandamme, 2015). Volgens 

verschillende auteurs wordt het verlies aan contact met familie, vrienden en de buitenwereld door 

gedetineerden ervaren als het meest pijnlijke gevolg tijdens hun detentietraject (Murray, 2005; 

Flanagan, 1980; Richards, 1978) terwijl het onderhouden van deze contacten tijdens de 

detentieperiode één van de belangrijkste factoren is voor een geslaagde rehabilitatie en gunstige 

terugkeer naar de maatschappij (Murray, 2005; Social Exclusion Unit, 2002). Het beschikbare 

onderzoek naar de levenskansen van partners van gedetineerden laat zien dat een 

vrijheidsbenemening zorgt voor heel wat problemen op het leven van de partner die achterblijft. Een 

verslechtering van de financiële situatie is één van de belangrijkste problemen. Daarnaast werden 

moeilijkheden op vlak van sociale contacten, relaties, huisvestiging, psychische en lichamelijke 

gezondheidsproblemen en extra zorgen aan het licht gebracht (Dirkzwager et al, 2009; Petersilia, 

2003; Murray 2005). Kinderen van gevangenen lijden ook onder de vrijheidsbeneming van de ouder 

in kwestie, ondergaan een gebrekkige opvoeding, worden zelf gestigmatiseerd en hebben een groter 

risico om psychologische problemen te ontwikkelen (Dirkzwager et al, 2009; Murray, 2005).  

Ook alternatieve straffen en maatregelen zoals elektronisch toezicht brengen de nodige spanningen 

met zich mee. Men kan dus zeggen dat de negatieve effecten niet beperkt zijn tot detentie alleen 

(Vanhaelemeesch & Vander Beken, 2014).  

De impact van een vrijheidsberoving is niet te onderschatten; detentieschade heeft gevolgen op 

verschillende levensdomeinen. Namelijk op het sociaal netwerk van de gedetineerde, de fysieke- en 

psychische toestand en de sociaaleconomische positie van de (ex-)gedetineerde. Ook na detentie 

blijft de schade aanslepen. Hoe valt dit probleem nu op te lossen? Valt dit wel op te lossen? 
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1.4! Besluit  
 

Het deprivatiemodel van Sykes en het importmodel zijn belangrijke uitgangspunten voor de 

praktijk. Het deprivatiemodel verschaft elementen die door het gevangenispersoneel – en beleid 

te beïnvloeden zijn. Het importmodel daarentegen is voornamelijk van belang bij het uitwerken 

en implementeren van concrete strategieën in gevangenissen. Wat maakt dat detentie voor de 

ene zwaarder is dan de andere? De subjectieve beleving van de zwaarte van detentie is 

afhankelijk van zowel importkenmerken (leeftijd, voorafgaande opsluitingen, al dan niet 

aanwezige en ondersteunende partner enzoverder) als deprivatiekenmerken (gevoelens van 

onveiligheid en gebrek aan dagbesteding maakt de detentieperiode zwaarder).  
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Hoofdstuk 2: Op welke manier gaat het internationale gevangeniswezen om 
met de problematiek van detentieschade? 
 

2.1 Inleiding: Good Practices in het buitenland 
 

De Ducpétiaux-gevangenissen werden ontwikkeld vanuit het idee dat men de mens kon 

herschapen door middel van individuele isolatie en criminelen tot inzicht laten komen met 

behulp van religieuze beschouwing. In het artikel van Janssens en Beyens “Nieuwe tijden, 

nieuwe gevangenissen” (2009) wordt op zoek gegaan naar good practices in het buitenland die 

beter zouden aansluiten bij onze Belgische wetgeving; de Basiswet betreffende het 

gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden die tot op heden nog steeds vraagt naar 

implementatie in Belgische gevangenissen. Alsook wordt reeds sinds enkele jaren de vraag 

gesteld welk penitentiair beleid gevoerd moet worden voor gevangenissen van de 21e eeuw in 

België (Beyens & Janssens, 2009). In dit hoofdstuk wordt gekeken naar verschillende vormen 

van detentie in het buitenland zoals Scandinavië, Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk en Noord-

Amerika. Vervolgens wordt een analyse gemaakt van welke strategieën worden toegepast in 

Vlaanderen om tegemoet te komen aan detentieschade.  

2.2!Het Scandinavisch gevangeniswezen 
 

In deze paragraaf worden enkele voorbeelden van kleinschalige detentievormen in 

Scandinavische landen besproken. De internationale aandacht naar het strafrechtelijk- en 

penitentiair beleid van het Noorden is de laatste jaren toegenomen. Deze interesse kwam er 

onder meer omdat het bewustzijn rond sociale en economische kosten van een overtollige en 

massale opsluiting niet langer meer te verantwoorden is (Lappi- Seppälä, 2012). 

Scandinavië wordt gekenmerkt door een lage graad van gevangenispopulatie en humane 

leefomstandigheden in detentie. Er worden door verschillende auteurs in de criminologische 

literatuur verscheidene redenen aangereikt voor de lage cijfers betreffende de 

gevangenispopulatie: de korte gevangenisstraffen en lange wachtlijsten ten aanzien van 

veroordeelden die hun straf nog niet meteen kunnen aanvatten, alsook de publieke opinie 

worden door Pratt (2008) als voornaamste redenen opgesomd. Daarnaast worden ook 

strafalternatieven zoals geldboetes en werkstraffen toegevoegd door andere auteurs (Lappi-

Seppälä, 2012) als redenen. 
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Deze landen hebben een groot aantal van kleine gevangenissen met een gemiddelde 

gevangenispopulatie van 100 gedetineerden. De grootste gevangenis is terug te vinden in 

Zweden met uiteindelijk slechts 350 gedetineerden. Deze vorm van gevangenisorganisatie 

maakt het mogelijk dat gedetineerden dicht bij huis blijven en dus in contact kunnen blijven 

met partners, kinderen en familie (Pratt, 2008). Als we terugblikken naar de pains of 

imprisonment van Sykes (1958), is het gebrek en verlies aan sociale contacten met significante 

personen één van de belangrijkste pijnen van een vrijheidsberoving. Door de veelheid aan 

kleine (humane) detenties in het Noorden komt men hieraan tegemoet. Dit is een eerste kenmerk 

van het normaliseringsbeginsel dat men hanteert: het leven in de gevangenis zo normaal 

mogelijk laten verlopen zoals het leven in de vrije samenleving (Pratt, 2008; Snacken, 2011). 

Een straf wordt niet langer gezien als maatschappelijke wraak, maar als een nieuwe kans om 

een normaal leven te beginnen (De Mildt & Vidal, 2016).  

Noorwegen 

De Vlaamse krant De Morgen (2016) bracht een bezoek aan de gevangenis van Halden en nam 

een kijkje binnenin. Het doel van hun tocht naar Noorwegen was om op zoek te gaan naar 

buitenlandse oplossingen voor Belgische problemen, zoals detentieschade. Het eerste grote 

verschil met Belgische gevangenissen was de moderne, progressieve infrastructuur. De 

gebouwen leken er eerder op een nieuwe universiteitscampus dan een zwaarbeveiligde 

gevangenis: veel ruimte tussen de blokken, voetbalveldjes, tuintjes, familiebungalows waar 

gedetineerden hun gezin kunnen ontvangen enzoverder. Bovendien krijgen cipiers een gedegen 

opleiding gedurende twee jaar aan de cipiersacademie en leven ze ongewapend samen met 

gedetineerden. Het gevangenispersoneel wordt gezien als eerstelijnsactoren om gedetineerden 

te ondersteunen wanneer zij de gevangenis binnenkomen (Beyens & Janssens, 2009). Dit 

systeem van dynamische veiligheid wordt hoog in het vaandel gedragen. Een ander kenmerk 

van die dynamische veiligheid is dat de helft van penitentiaire beambten vrouwen zijn, 

waardoor veel spanning tussen gedetineerden en het personeel wordt weggenomen. Ondanks 

de hypermoderne gevangenis in Halden, bestaan er nog verouderde gevangenissen in de 

hoofdstad van Oslo die nog steeds dienen als strafinrichting. Toch zijn ook daar de principes 

van normaliteit en dynamische veiligheid reeds lange tijd ingeburgerd en zien ze ook bij hen 

een verbetering van de recidivecijfers ondanks hun slechte infrastructuur (De Mildt & Vidal, 

2016). Er wordt geïnvesteerd in de levenskansen van gedetineerden, door hen van aan de start 

onder andere een onderwijs- en toekomsttraject aan te bieden. Gedetineerden met een 

verslavingsproblematiek worden opgevangen en begeleid door experts en krijgen een 
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doorgedreven afkicktraject. De keerzijde van het Noorse gevangenisbeleid is dat het om een 

zeer duur systeem gaat (een gedetineerde kost er jaarlijks 84.000 euro). Vervolgens staat men 

voor de uitdaging om de persoonlijke aanpak ook aan te reiken aan de groeiende groep van 

buitenlandse gedetineerden die dikwijls niet staan te springen om een Noors diploma te behalen. 

Tot slot blijft de allergrootste pijn van vele gedetineerden het missen van hun gezin. De 

familiebungalows zijn zodanig ingericht opdat gedetineerden kunnen proeven van het 

gezinsleven, maar dit zijn, zoals een gedetineerde getuigt, “momenten van korte duur” (De 

Mildt & Vidal, 2016).  

Zweden 

Sinds eind jaren ’80 van de vorige eeuw baseert het Zweedse penale systeem zich op het ‘Just 

Deserts’- model. Dit betekent dat de waargenomen ernst van een overtreding dé belangrijkste 

penale waarde is in de beslissing voor een gepaste sanctie. Met andere woorden vertrekken 

straffen vanuit het proportionaliteitsbeginsel: de zwaarte van de straf is afhankelijk van de ernst 

van de overtreding. Vervolgens wordt deze proportionaliteit gekoppeld aan de mate van schuld 

en de toegebrachte schade. Dit betekent echter niet dat men in Zweden alleen 

gevangenisstraffen oplegt zoals het Just Deserts- model suggereert (von Hofer & Marvin, 

2001). Integendeel. De modern Zweedse penologie stelt volgende visie voorop: (…) “that, 

preferably, people ought not to be locked up. To deal with offenders by keeping them in the 

community is considered to be the best way of getting them to lead crime-free lives”. Kortom, 

de geest achter het Zweedse strafrecht is geëvolueerd naar een vermindering aan 

gevangenisstraffen en pleit voor meer alternatieve sancties daar zij de meest efficiënte straffen 

zijn zoals probatie, gemeenschapswerk, elektronisch toezicht en zelfs geldboetes (von Hofer & 

Marvin, 2001; Lindström & Leijonram, 2008). 

Volgens de Prison Treatment Act (hierna PTA) van 1979 blijft het primaire doel van een 

vrijheidsstraf de terugkeer naar de samenleving te bevorderen evenals de nadelige gevolgen van 

een opsluiting te beperken. Dit doet bekend klinken aan de Belgische Basiswet, die er bij ons 

slechts in 2005 kwam. De PTA is gebaseerd op vier principes: imprisonment as last resort 

(m.a.w de gevangenisstraf als ultimum remedium), normalization (normalisatie, dezelfde hulp- 

en dienstverlening intra muros zoals ze georganiseerd is in de vrije samenleving), vicinity 

(nabijheid bij de directe omgeving van de gedetineerde) en co-operation (een optimale 

samenwerking tussen de verschillende actoren van het penitentiaire systeem opdat een generale 

als individuele aanpak van gedetineerden toegankelijk is). 
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In Zweden vinden we drie verschillende types (A-F) van penitentiaire instellingen terug 

gebaseerd op veiligheidscategorieën. Één van de belangrijkste reden voor deze onderverdeling 

is “to place the right criminal in the right prison”. Deze onderverdeling steunt op risk-

assessment voor alle inkomende gedetineerden en peilt onder meer naar ontsnappingsgevaar en 

het vermogen om te gaan met moeilijke gedetineerden. Klasse A-gevangenissen zijn te 

vergelijken met zwaarbeveiligde gevangenissen zoals we ze kennen in Amerika en worden 

gekenmerkt door een zeer strikt regime en gevaarlijke criminelen (Lindström & Leijonram, 

2008). De principes van veiligheid en controle primeert in deze gevangenissen, waardoor men 

gerust kan stellen dat deze vorm van detentie haaks staat op het progressieve beeld dat men 

heeft van het Zweedse gevangeniswezen. Desondanks kennen deze gesloten gevangenissen in 

Zweden een beperkte aanhang in tegenstelling tot de open gevangenissen, met minder nadruk 

op veiligheid. In 2007 verbleef slechts negen procent van alle gedetineerden in klasse A-

gevangenissen. De open inrichtingen, de klasse F-gevangenissen, worden gekenmerkt door een 

open regime waarbij gedetineerden de kans krijgen om onderwijs te volgen of een job uit te 

oefenen buiten de gevangenis. Met het oog op vrijlating, worden er bijzondere maatregelen 

getroffen om recidive te verminderen en een optimale terugkeer naar de maatschappij te 

bevorderen, met name: 

;! Work release: toegestaan wordt dat gedetineerden tijdens hun opsluiting buiten de 

gevangenis tijd vertoeven om te werken of deel te nemen aan het (beroeps)onderwijs.  

;! Care service: toegestaan wordt dat gedetineerden tijd doorbrengen tijdens hun 

opsluiting met familie en vrienden of zich inschrijven in een behandel- of zorgcentrum. 

;! Half-way house: gedetineerden krijgen de mogelijkheid eens ze een deel van hun straf 

hebben uitgezeten, om te vertoeven in een ander logement dan de open gevangenis, die 

meer blootgesteld wordt aan de vrije samenleving georganiseerd door en onder 

begeleiding van het Prison and Probation Service. 

;! Extended work release: gedetineerden krijgen de mogelijkheid om hun straf thuis uit te 

zitten onder intensieve begeleiding. Terwijl dienen ze te werken of deel te nemen aan 

educatieve programma’s (PTA, 2006).  

Het doel van deze release measures is dat wanneer gedetineerden een voorwaardelijke 

invrijheidsstelling verleend krijgen, deze maatregelen na datum nog verder in uitvoer blijven 

waardoor ex-gedetineerden klaargestoomd zijn voor een leven in de vrije samenleving (PTA, 

2006).   
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Denemarken 

Een opsluiting in een gesloten gevangenis hoeft volgens de Denen niet gepaard te gaan met een 

leven vol beperkingen, deprivaties en preventiemaatregelen. Zo wordt het principe van 

normalisering en dynamische veiligheid in de gesloten gevangenis van Ringe in Denemarken 

in grote mate gerealiseerd door middel van een kleine infrastructuur, passieve 

veiligheidsmaatregelen, het organiseren van (gemengde) leefgroepen en het verzekeren van een 

goede verstandhouding tussen gedetineerden en het gevangenispersoneel (Bodil, 2008). In de 

gesloten gevangenis van Ringe verblijven zowel mannen als vrouwen als getrouwde koppels 

met een gevangenisstraf van minimum veertien jaar, waardoor koppels in vele gevallen samen 

hun straf kunnen uitzitten. Inner security wordt bereikt door middel van een hoog niveau aan 

activiteiten in de gevangenis in de vorm van opleidingen, recreatieve activiteiten, gericht 

werken aan het gedrag en eventuele problematieken van gedetineerden, maar in het bijzonder 

door het wederzijds vertrouwen en respect tussen penitentiaire beambten en gevangenen. Het 

principe van normalisering in de gevangenis van Ringe wordt dus progressief uitgewerkt 

(Bodil, 2008). Gedetineerden leven er samen in groepjes van twaalf à zestien personen, 

burgerkledij wordt er toegelaten, men kan er zelf inkopen doen in de plaatselijke superette in 

de gevangenis, iedereen kookt er ’s middags en ‘s avonds zijn eigen maaltijd en alle 

gedetineerden hebben er een eigen sleutel van hun verblijf. Overdag wordt er gewerkt, een 

opleiding gevolgd, of in sommige gevallen wordt er in therapie gegaan of wordt er een 

afkickprogramma gevolgd. Daarnaast hebben gedetineerden twee vertrouwenspersonen aan 

hun zijde die vervolgens ook de rol van penitentiaire beambte invullen. In tegenstelling tot de 

cipiersopleiding van twee jaar in Noorwegen, bedraagt de opleiding in Denemarken drie jaar. 

Het motief achter deze langdurige opleiding is omdat het belang van een respectvolle 

vertrouwensrelatie met gedetineerden de belangrijkste troef is om mensen te ondersteunen. 

Zodoende wordt er tijdens de cipiersopleiding voornamelijk ingezet op de relatie tussen 

penitentiaire beambten en gedetineerden (Janssens & Beyens, 2009). Het gevaar bestaat 

natuurlijk steeds dat een vertrouwelijke relatie omslaat in een destructieve, corrumpeerbare 

verhouding. Een adequate opvolging van bovenaf door middel van intervisie en supervisie is 

hier dan ook onontbeerlijk.  

In de Deense stad Aarhus bestaat het Pension Skejby voor gedetineerden in de overgang tussen 

de gevangenis en de vrije samenleving. De helft van de bewoners in het pension bestaat uit 

personen zonder crimineel verleden, doorgaans studenten, terwijl de andere helft uit (ex)-

gedetineerden bestaat. De assumptie achter het experiment is nagenoeg eenvoudig: niet-
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delinquenten zullen een positieve invloed hebben op criminelen door hen conventionele 

waarden en normen bij te leren die zich uiteindelijk vertaalt in het verminderen van recidive 

(Minke, 2011). Dit experiment bestaat al sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw en de resultaten 

op vlak van recidive mogen gezien worden. De Deense sociologe Linda Kjaer Minke stelde 

vast dat het recidivepercentage van pension Skejby ruim twintig procent lager is dan bij andere 

Deense pensions. Daarnaast weten ex-gedetineerden zich beter aan te passen aan de 

maatschappij eens ze vrijgelaten worden (Minke, 2011; Kruize, 2013). Hoe kan het lage 

recidivecijfer in Skejby verklaard worden?  

In eerste instantie heerst er geen typische gevangeniscultuur vanwege de combinatie van 

gedetineerden en niet-gedetineerden: “een crimineel verleden biedt hier geen status zoals in de 

gevangenis en het hebben van een strafblad vormt geen barrière zoals in de rest van de 

samenleving” (De Haan, 2014; Minke, 2011). Ook Minke (2011) bevestigt het belang van een 

huiselijke sfeer in het pension die van significante waarde is voor het sociale klimaat dat ervoor 

zorgt dat mensen er effectief wìllen verblijven in plaats van moeten verblijven. Op die manier 

wordt het pension niet ervaren zoals een totaal instituut beschreven door Goffman (1975), 

(Minke, 2011). Ook leren gedetineerden van niet-gedetineerden oplossingsgerichte methoden 

en technieken om conflicten te benaderen waardoor gedetineerden hun eigen strategieën 

heroverwegen en kiezen voor een constructieve aanpak om conflicten op te lossen. Volgens 

sommige gedetineerden leidt dit soms gaandeweg tot een herbeoordeling van hun vertrouwen 

in het systeem in het bijzonder, en in de samenleving in het algemeen waardoor een geleidelijke 

verbinding met de conventionele orde hersteld wordt (Minke, 2011).  

In tweede instantie is de relatie tussen het personeel en de bewoners informeel: uniformen 

worden er niet gedragen en het personeel bestaat voornamelijk uit pedagogen en 

maatschappelijke werkers. Toch kleden ze ook een rol in van penitentiaire beambten (Minke, 

2011; De Haan, 2014).   

Tot slot haalt Minke (2011) wellicht één van de belangrijkste reden aan: namelijk de 

bereidwilligheid van politici en penitentiaire autoriteiten om het repressieve gevangeniswezen 

zoals we ze vandaag kennen, te heroverwegen en na te denken over alternatieve vormen van 

detentie.  

Ondanks de positieve resultaten die vanuit het onderzoek van Minke (2011) en De Haan (2014) 

kwamen, zijn er enkele bedenkingen geformuleerd door beide auteurs. Ten eerste is het verblijf 

in Skejby niet voor alle gedetineerden even geschikt; het vraagt heel wat zelfstandigheid, 
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verantwoordelijkheid en sociale vaardigheden die in de vrije samenleving van groot belang zijn, 

maar niet bij iedereen aanwezig zijn (De Haan, 2014).  

Ten tweede zijn de kosten van het pension enorm hoog waardoor de Deense overheid sceptisch 

staat tegenover de opening van meer pensions (De Haan, 2014). Hier lijkt een kritische vraag 

op zijn plaats: is de maatschappelijke kost van deze pensions belangrijker dan de investering in 

de levenskansen van gedetineerden en een optimale terugkeer naar de samenleving te 

verzekeren?  

Ten derde wordt het verblijf in Skejby nog steeds als een straf ervaren door de meeste 

gedetineerden. Opnieuw wordt het verlies en gebrek aan familiale contacten als grootste 

pijnpunt aangehaald in het onderzoek van De Haan (2014). Nogmaals wordt het 

deprivatiemodel van Sykes bevestigd.  

2.3!Het Oostenrijkse gevangeniswezen: “Justizzentrum Leoben”  
 

Het denken rond de architectuur en de infrastructuur van strafinrichtingen heeft de laatste jaren 

aan belang toegenomen. De nieuwe wetenschap hecht steeds meer belang aan de impact die het 

interieur en exterieur uitoefenen op gedetineerden, gevangenispersoneel, bezoekers en 

buitenstaanders (Janssens & Beyens, 2009). Onze klassieke gevangenissen zijn verouderd, 

sober ingericht en gebouwd met de nadruk op controle, isolatie en veiligheid. De nieuwe 

gevangenis in Leoben in Oostenrijk vormt een onderdeel van het nieuwe Centrum voor Justitie. 

Het Oostenrijkse ministerie voor Justitie besliste om een nieuw complex op te richten waarin 

men tegemoet kon komen aan een jarenlange discussie: op welke manier kan men 

detentieschade voorkomen of reduceren zonder afbreuk te doen aan de nodige 

veiligheidsmaatregelen (Müller, 2009)? Daarnaast werd het complex in Leoben opgericht in 

reactie op de verloedering van de gevangenisinfrastructuur in vele Oostenrijkse gevangenissen 

en de drang om iets beter te doen met de gevangenisstraf dat maatschappelijk gezien wél 

rendeert (Wener, 2012). Het nieuwbouwcomplex bestaat uit drie bouwconstructies: de lokale 

rechtbank, het Openbaar Ministerie en het gevangeniscomplex (Müller, 2009; Wener, 2012). 

Deze staan continue met elkaar in verbinding.  

Een merkwaardig concept werd geïntroduceerd in de nieuwe gevangenis van Leoben tegenover 

de klassieke Oostenrijkse gevangenis, namelijk de implementatie van woongroepen als 

aanvulling op de normale cellen. Vijftien gedetineerden leven in sociale wooneenheden met 

elkaar samen. Het idee achter deze woongroepen is dat mensen behoren tot een bepaalde groep, 
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zoals dat in de vrije samenleving ook is. Het leven in een groep biedt de mogelijkheid om van 

elkaar te leren en verantwoordelijkheid op te nemen omtrent individuele taken. De leefgroepen 

worden zorgvuldig samengesteld aan de hand van door de gevangenis gehanteerde criteria. Op 

die manier is groepsgerichte therapie mogelijk en worden veiligheidsmaatregelen aangepast aan 

het strafregime per leefgroep. Ook werd vooraf nagedacht over hoe men de leefomstandigheden 

voor zowel de gedetineerden als het gevangenispersoneel kan verbeteren en optimaliseren. Er 

werd een menswaardige, rustige en aangename leefomgeving gecreëerd door aandacht te 

besteden aan zachte, lichte, kleurrijke en transparante materialen in het hele 

gevangeniscomplex. Sport- en werkfaciliteiten zijn open waardoor gedetineerden zelfstandig 

kunnen sporten en werken zonder continue gecontroleerd te worden. De bezoekruimtes voor 

familieleden zijn zodanig ingericht opdat men kan proeven van het leven in de vrije 

samenleving (Müller, 2009; Wener, 2012).  

Of dat het systeem van Leoben effectief zijn vruchten afwerpt is nog maar de vraag. In opdracht 

van het ministerie van Justitie van Oostenrijk werden reeds evaluaties afgenomen en empirische 

onderzoeken verricht naar het unieke gevangenissysteem in Leoben. Een opmerkelijk resultaat 

is de opvallende rustige maar werkzame relatie tussen de penitentiaire beambten en 

gedetineerden (Müller, 2009). Het gevangenissysteem van Leoben bevat zeker elementen die 

in het Belgische gevangeniswezen navolging verdient.  

2.4!Peer support in de U.K en Noord-Amerika: het belang van lotgenoten  
 

Ter afsluiting van de voorgaande paragrafen over de Good Practices in het buitenland wordt tot 

slot een korte introductie over het concept van peer support besproken.  

Niet alle gedetineerden ondervinden tijdens hun traject in detentie de juiste ondersteuning bij 

familie, vrienden en sociale diensten die aanwezig zijn in de gevangenis of penitentiaire 

beambten, maar integendeel, wél bij hun medegedetineerden. Het Verenigd Koninkrijk staat 

bekend om hun verscheidene peer support-programma’s in gevangenissen zoals het Listener 

Scheme, het Peer Advice project en het Insiders Scheme, die verder in de scriptie worden 

besproken.  

Ook in de Verenigde Staten wordt volop ingezet op peer support c.q. ervaringsdeskundigheid. 

Al midden jaren negentig van de vorige eeuw werd in New York – onder de vleugels van 

welzijnsorganisatie Community Access - de opleiding Howie the Harp (hierna, HTH) opgezet. 

Hier worden niet alleen mensen met een achtergrond in de psychiatrie, verslavingszorg en 
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maatschappelijke opvang, maar ook ex-gedetineerden opgeleid tot ervaringsdeskundige die 

anderen ondersteunen en begeleiden in hun herstel. Er werken heden ten dage rond de duizend 

HTH-ervaringsdeskundigen in New York e.o. en een aanzienlijk deel doet dat binnen het 

gevangeniswezen, de reclassering et cetera. HTH heeft inmiddels ook een drietal 

opleidingscentra in Nederland (Community Access, 2012; Howie the Harp, z.d). 

2.5!Besluit  
 

Het Amerikaanse idee van de langdurige opsluiting (‘three strikes and you’re out’; bij een derde 

veroordeling kan een zwaardere sanctie opgelegd worden) wordt stilaan verlaten in alle delen 

van de wereld. Het Scandinavische gevangeniswezen is wellicht het voorbeeld bij uitstek voor 

dit statement. Principes van isolatie en controle worden meer en meer naar de achtergrond 

geschoven bij de nieuwbouw van gevangenissen in Europa en maken plaats voor herstel, 

rehabilitatie en re-integratie. Detentieschade is een verdoken probleem, met pijnlijke gevolgen 

op heel wat levensdomeinen. Het internationale gevangeniswezen biedt ons mogelijkheden 

voor nieuwe vormen van detentie en rehabilitatie die in onze Vlaamse gevangenissen 

overwogen moeten worden.  
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Hoofdstuk 3: En het Vlaamse gevangeniswezen? 
 

3.1!Het Strategisch plan hulp- en dienstverlening voor gedetineerden 
 

Sinds de tweede staatshervorming van 1980 zijn de Gemeenschappen in Vlaanderen bevoegd voor 

persoonsgebonden materies, waaronder hulp- en dienstverlening aan diegene die in gevangenissen 

verblijven. Op hun beurt trachten zij samen te werken met verschillende actoren van Justitie: 

gevangenisdirecties, psychosociale diensten, penitentiaire beambten enzoverder. Deze 

samenwerking ging helaas niet van een leien dakje (Meyvis, 2005). 

De Vlaamse Overheid is bevoegd voor de ‘sociale hulpverlening aan gedetineerden met het oog op 

hun sociale re-integratie’. Vanuit het Vlaamse gevangeniswezen tracht men detentieschade te 

bestrijden of alleszins te beperken door een adequate hulp- en dienstverlening te organiseren binnen 

de gevangenis vanuit de Vlaamse Gemeenschap. Op 8 december 2000 keurde de Vlaamse regering 

het Strategisch plan ‘hulp- en dienstverlening aan gedetineerden’ goed. Sinds 2014 is de uitvoering 

van het Strategisch plan van kracht in alle Vlaamse en Brusselse gevangenissen en kent het 

merendeel van de Vlaamse en Brusselse gevangenissen een gedifferentieerd aanbod aan hulp- en 

dienstverlening. Het Strategisch plan en de Basiswet van 2005 zijn de hoekstenen van deze sociale 

hulpverlening (Polfliet et al., 2012).  Het Strategisch plan vertrekt vanuit een aantal basisprincipes, 

waarin het denkbeeld van ‘rechtsburgerschap’ een centrale plaats inneemt. De Vlaamse regering 

stelde met het strategisch plan een heldere visie en missie voorop, die als volgt werd omschreven 

(Polfliet et al., 2012):  

“De Vlaamse Gemeenschap waarborgt het recht van alle gedetineerden en hun directe 

sociale omgeving op een integrale en kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening zodat ook zij 

zich harmonisch en volwaardig kunnen ontplooien in de samenleving.” 

Gedetineerden worden van hun vrijheid berooft van zodra ze de gevangenis binnenkomen, maar 

behouden nog steeds dezelfde fundamentele (grond)rechten op een optimale maatschappelijke 

gezondheidszorg en hulp- en dienstverlening binnen de gevangenis als een vrije burger. Het 

Strategisch plan was een eerste stap in die richting. De Vlaamse beleidscoördinator van de 

gevangenis is verantwoordelijk voor de organisatie van deze hulp- en dienstverlening. Het 

Strategisch plan werd vervolgens stapsgewijs geïmplementeerd in Vlaamse en Brusselse 

gevangenissen (Meyvis et al, 2012; Hellemans et al, 2008). Een samenwerking tussen 

verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse Overheid (welzijn, gezondheid, cultuur, sport 

en onderwijs) was een feit. Dankzij dit aanbod wordt een succesvolle re-integratie bevorderd. 
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Daarnaast wordt het aanbod ook aangereikt aan de direct sociale omgeving van de gedetineerde 

en wordt deze doelgroep niet langer in de kou gelaten. 

In deze paragraaf wordt een sprong gemaakt naar het huidige Strategisch plan 2015-2020. Dit 

nieuwe plan is geen opvolger van het plan van 2000 maar biedt een beleidsmatige invulling van 

het basiskader van 2000. Het Decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en 

dienstverlening aan gedetineerden realiseerde de verankering van de organisatie van de 

Vlaamse hulp- en dienstverlening in Vlaamse en Brusselse gevangenissen. Vervolgens bood 

het Decreet van 2013 een wettelijke basis voor de missie en de doelstellingen van het strategisch 

plan. Tot slot biedt het Strategisch plan 2015-2020 verschillende strategische opties voorop 

waarbij een humane, persoonlijke en op maat, geïntegreerde hulp- en dienstverlening centraal 

staat (Vanherk, 2015).  

3.1.1! De Psychosociale dienst  
 

De hulp- en dienstverlening in strafinrichtingen neemt een significante plaats in het leven van 

vele gedetineerden. In Vlaamse en Brusselse gevangenissen profileren twee diensten zich als 

hulpverleners bij uitstek: de Psychosociale Dienst en Justitieel Welzijnswerk.  

In 1920 werd de Penitentiaire Antropologische Dienst (hierna PAD) binnen de gevangenis 

opgericht waarbij de nadruk lag op wetenschappelijke observatie, diagnose en classificatie van 

de persoonlijkheid van de veroordeelde en gerichtheid op de re-integratie in de maatschappij. 

De PAD werd in 1998 vervangen door een Psychosociale Dienst (hierna PSD) en valt sindsdien 

onder de bevoegdheid van het DG PI van de FOD Justitie. De herstructurering van deze dienst 

bracht met zich mee dat de opdracht van de PSD tegenwoordig gericht is op het verlenen van 

advies inzake de re-integratie van gedetineerden. Het doel is bij te dragen tot een veilige en 

humane strafuitvoering en terugvalpreventie bij terugkeer in de vrije maatschappij (Storme & 

Gyselinck, 2012). Elke gevangenis in België beschikt over een PSD. In eerste instantie is de 

dienst verantwoordelijk voor het onthaal van alle nieuwe gedetineerden. Tijdens het gesprek 

wordt de inkomende enerzijds geïnformeerd over de functie van de PSD binnen de 

strafuitvoering en wordt er geluisterd naar het verhaal van de gedetineerde anderzijds. 

Daarnaast wordt tijdens het onthaalgesprek toelichting gegeven over hoe men als gedetineerde 

beroep kan doen op (psycho)sociale, juridische en familiale bijstand (Storme & Boelaert, 2012). 

In tweede instantie verleent de PSD penitentiarie begeleiding en ondersteuning omtrent 

strafuitvoeringsmodaliteiten (zoals uitgaansvergunningen, penitentiaire verloven, beperkte 
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detentie, elektronisch toezicht en voorlopige en voorwaardelijke invrijheidstelling) op basis van 

psychosociaal onderzoek. De hulpverleners van de PSD zijn niet gebonden aan het 

beroepsgeheim als gevolg van hun adviserende rol (Storme & Boelaert, 2012). Dankzij de 

komst van de Basiswet van 2005 speelt de PSD een belangrijke rol in het beperken van 

detentieschade als onmisbaar basisbeginsel. De PSD heeft naast zijn adviserende rol ook de 

taak om de gedetineerde te begeleiden en ondersteunen in dagelijkse problemen die hij ervaart 

tijdens zijn traject en hen door te verwijzen naar andere diensten van de Vlaamse Gemeenschap 

zoals het Justitieel Welzijnswerk. Tot slot staat de PSD in voor pre-therapeutische begeleiding 

van de gedetineerde. Met de Basiswet van 2005 werd de opdracht van de PSD omtrent 

adviesverlening aan gedetineerden nog verder uitgeklaard (Storme & Gyselinck, 2012).  

3.1.2! Justitieel Welzijnswerk  
 

Het Justitieel welzijnswerk (hierna JWW) is verankerd in het algemeen welzijnswerk (hierna 

AWW) van de Vlaamse Gemeenschap. De regelgeving van de Centra voor Algemeen 

Welzijnswerk is vervat in het decreet Algemeen welzijnswerk van 1997. In het decreet werd 

specifiek vastgelegd dat de Centra voor Algemeen Welzijnswerk bevoegd is voor 

eerstelijnshulpverlening ten aanzien van specifieke doelgroepen en bepaalt dat in elke Vlaamse 

en Brusselse strafinrichting een JWW actief is. De dienst richt zich specifiek naar gedetineerden 

én hun direct omgeving met het oog op een optimale sociale-integratie (Nuyts et al., 2012). Een 

van de belangrijkste doelstellingen van het JWW in het kader van het Strategisch plan is om de 

negatieve gevolgen voor de gedetineerde en zijn directe sociale omgeving, veroorzaakt door en 

tijdens detentie, te beperken.  

In eerste instantie is het JWW enerzijds verantwoordelijk voor individuele en anderzijds voor 

een structurele ondersteuning van gedetineerden en hun directe omgeving. Dit houdt in dat 

gedetineerden onthaald en begeleid worden door JWW opdat zij opnieuw tot hun recht kunnen 

komen in hun dagelijkse leven en in de bredere maatschappij. Vrijwilligheid en vertrouwen zijn 

twee belangrijke principes die centraal staan in de werking van het JWW. In tegenstelling tot 

de PSD van de gevangenissen, steunen zij wel op het beroepsgeheim en kunnen dus enkel in 

verantwoorde situaties melding doen. Het aanbod van JWW is dus gebaseerd op een vrijwillige 

relatie tussen de gedetineerde en de hulpverlener (Nuyts et al., 2012). Nochtans schept 

vrijwilligheid en vertrouwen volgens Meyvis (2005) “ruimte in die zin dan ook een tegengif 

tegen bepaalde schadelijke effecten van de detentie zoals het ontnemen van 

verantwoordelijkheid en het vervreemden van de rollen die men vervult in de samenleving”.  
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In tweede instantie werd dankzij de implementatie van het Strategisch plan van 2000 enkele 

nieuwe functies in het leven geroepen om de doelstellingen waar te kunnen maken:  

;! De trajectbegeleiders: zij loodsen gedetineerden doorheen de brede waaier aan hulp- en 

dienstverlening tijdens hun verblijf in detentie. Verder bestaat hun op voor de evaluatie 

van het detentieverloop en helpen bij de uitbouw van een reclasseringstraject. 

Trajectbegeleiders staan in nauwe samenwerking met diverse actoren van de hulp- en 

dienstverlening en de met de PSD van de gevangenis.  

;! De organisatieondersteuners: zij staan in voor de praktische organisatie van de hulp- en 

dienstverlening in de gevangenis en zetten zich in door het organiseren van 

verschillende activiteiten (kinderbezoek, vormingsavonden,…) (Van Durme, 2012).  

;! De beleidsmedewerker: staat in voor de organisatie van de hulp- en dienstverlening 

zoals deze bepaald is door het strategisch plan, geïmplementeerd op maat van één 

gevangenis (Nuyts et al., 2012).  

Extra muros zijn er hulpverleners die specifiek familieleden en nabestaanden van gedetineerden 

begeleiden op het vlak van de gevolgen van detentie (Van Durme, 2012).  

Onderstaande citaat vanuit het artikel van Nuyts (2012) is het vermelden waard, omdat reeds 

hier een link terug te vinden is naar het inzetten van de eigen sterktes en talenten van 

gedetineerden in het kader van hun eigen herstel. Ook peer support kan binnen deze visie 

gesitueerd worden:  

De hulpverlening is erop gericht cliënten te versterken in hun autonomie, zelfredzaamheid en 

(draag)kracht. We doen expliciet appel op de eigen krachten en mogelijkheden. We streven 

naar die vorm van hulp die het dichts bij het individu staat, die het minst ingrijpend is. (Nuyts 

et al., 2012).  

3.2!De Basiswet van 2005 
 

Op het niveau van de Federale regering werd op 1 februari 2005 de wet betreffende het 

gevangeniswezen en de interne rechtspositie van gedetineerde bekrachtigd en afgekondigd 

(hierna ‘Basiswet’). Eén van de doelstellingen van de Basiswet is om de schade die een 

vrijheidsberoving met zich meebrengt zoveel mogelijk te beperken door de hulp- en 

dienstverlening vanuit de vrije samenleving op dezelfde manier te organiseren intra muros 

(Robert, 2007). Deze visie wordt ondersteund door artikel 6, §2 van de Basiswet (Basiswet, 

2005). De Basiswet regelt immers de rechten en de plichten van de gedetineerden en de 
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basisbeginselen voor de detentie. Jammer genoeg is de Basiswet tot op vandaag nog niet 

volledig ten uitvoer gebracht in onze Vlaamse gevangenissen en is het nog maar de vraag of de 

Basiswet ooit volledig geïmplementeerd kan worden.    

De belangrijkste basisbeginselen van de Basiswet zijn in het licht van detentieschade interessant 

om te bespreken, aanvankelijk te starten bij het schadebeperkingsbeginsel: de gedetineerde 

verliest zijn volledige bewegingsvrijheid in detentie. Daarom is het belangrijk om bij de 

uitvoering van de vrijheidsstraf te vermijden dat er leed wordt toegevoegd of vergroot wordt, 

en de nadelige gevolgen van de opsluiting zoveel mogelijk te voorkomen (Dupont, 1998).  

Het doel van de Basiswet is om deze schade zoveel mogelijk te beperken. Een eerste realisatie 

van het schadebeperkingsbeginsel is het normaliseringsbeginsel.  

Het normaliseringsbeginsel heeft sinds de komst van de Basiswet een belangrijke plaats 

ingenomen in het penitentiair beleid in België. Het uitgangspunt van het normaliseringsbeginsel 

start bij een noodzakelijke overeenstemming in de gevangenis met de vrije samenleving. Door 

de vrijheidsstraf te reduceren tot alleen het ontnemen van de (bewegings-)vrijheid van een 

persoon, kan de focus liggen op andere doelstellingen van de gevangenisstraf, met name herstel, 

rehabilitatie en re-integratie (Snacken, 2011; Robert, 2007). Er kunnen meerdere doelstellingen 

afgeleid worden vanuit het normaliseringsbeginsel, met name: voorkomen van detentieschade, 

re-integratie vergemakkelijken, persoonlijke behandeling en afstand van gelijkheid. 

Detentieschade voorkomen of reduceren gaat hand in hand met het normaliserings- en 

schadebeperkingsbeginsel.  

Dit beginsel is wellicht één van de belangrijkste principes van de Basiswet in de strijd tegen 

detentieschade. Het leven in de gevangenis moet tegemoet komen aan het leven in de vrije 

samenleving; de levensvoorwaarden in detentie dienen de omstandigheden van de vrije 

maatschappij te benaderen. Een belangrijke aanvulling op het normaliseringsprincipe is het 

onderscheid dat Snacken (2009) maakt tussen het individuele en het collectieve niveau van 

normalisering. Zoals Goffman aantoonde met het proces van mortificatie, wordt een persoon 

letterlijk doodgemaakt in zijn sociale rollen (vader, zoon, partner, vriend, collega,…) en wordt 

zijn rol teveel herleidt naar die van ‘een delinquent’. Snacken (2009) stelt dat men via een 

aangepast strafregime de diversiteit aan sociale rollen in stand moet houden, moet respecteren 

en voornamelijk moet stimuleren. Het normaliseringsbeginsel op collectief niveau moet 

volgens Snacken (2009) vertaald worden naar de introductie van de normale externe hulp- en 

dienstverlening intra muros, met consideratie van de specifieke noden en behoeften van de 
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gevangenispopulatie. Concreet is de interactie tussen een adequate (infra)structuur en een 

aangepaste professionele cultuur essentieel volgens Snacken (2009). Vier elementen zijn 

fundamenteel om tegemoet te komen aan het normaliseringsbeginsel: de grootte van de 

strafinrichting, een opendeurregime, voldoende constructieve activiteiten, en adequaat opgeleid 

en ondersteund personeel (Snacken, 2009). Robert (2007) maakt enkele belangrijke 

kanttekeningen bij het normaliseringsbeginsel die noemenswaardig zijn: in eerste instantie 

schijnt het normaliseringsbeginsel te vertrekken vanuit het idee dat de gevangenis en de 

samenleving als twee relatief van elkaar losstaande entiteiten functioneren. De 

samenlevingscondities kunnen op een gecontroleerde manier van de één op de ander 

overvloeien die toestaat om tot een gelijkwaardig niveau van levenskwaliteit te komen. In 

tweede instantie verwijst Robert (2007) naar het belang van importkenmerken, zoals eerder 

werd besproken in deze scriptie. In het licht van het importmodel wijst hij op het gevaar dat het 

normaliseringsbeleid in gevangenissen een mogelijke ruimte kan scheppen voor de voortzetting 

van deviante subculturen. Tot slot wijst Robert (2007) op het feit dat “maatschappelijke en 

penale gevoeligheden” de gevangenis in wezen reeds conditioneren en op die manier reeds een 

constante normalisering van de gevangenis plaatsvindt.  

Een tweede en derde realisatie van het schadebeperkingsbeginsel wordt vertaald in het 

respecterings- en responsabiliseringsbeginsel en het participatiebeginsel. Kort betekent 

eerstgenoemde dat de vrijheidsstraf uitgevoerd moet worden gelet op de inachtneming van de 

waardigheid van de mens, die het behoud of de groei van het gevoel van eigenwaarde van de 

gedetineerde mogelijk maken en die beroep doen op zijn individuele en sociale 

verantwoordelijkheid (Dupont, 1998). 

Het participatiebeginsel verwijst naar het actief participeren van de gedetineerde aan de 

realisering van een individueel detentieplan dat gericht is op een schadebeperkende en 

herstelbewuste strafuitvoering. Dit bekent onder meer dat de problematiek ten gevolge van de 

opsluiting in de gevangenis vanuit de belevingswereld en belangen van de gedetineerde 

behartigd moeten worden en dat zij zich profileren tot volwaardige gespreks- en overlegpartners 

in de besluitvormingsprocessen die hen aangaan (Robert, 2007). Tot slot verdient het principe 

van herstel, rehabilitatie en re-integratie van de Basiswet een importante plaats in dit hoofdstuk.  
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3.3!VWZ Touché als praktijkorganisatie in Vlaamse gevangenissen 
 

VZW Touché is een organisatie, opgericht in 2007 en gevestigd in Gent, dat transmurale 

agressiebegeleiding aanbiedt aan gedetineerden en ex-gedetineerden via oplossingsgerichte 

therapeutische programma’s, sensibilisering en hervorming van detentie onder de aandacht te 

brengen gericht op re-integratie. VZW Touché is werkzaam in de gevangenissen van Gent, 

Beveren, Brugge en Oudenaarde. In de gevangenis van Oudenaarde heeft VZW Touché een 

expertgroep van gedetineerden samengesteld in 2013 die reeds enige tijd agressiebegeleiding 

volgden en intussen ervaringsdeskundig zijn in het omgaan met agressie. De expertgroep zet 

zich in voor jongeren. Diezelfde projectgroep maakte samen met de Vlaamse filmregisseur 

Nick Balthazar de film Binneninzicht in combinatie met vormingen aan jeugdinstellingen en 

scholen. De film Binneninzicht is een documentaire waarin een aantal gedetineerden getuigen 

over hun ervaringen in detentie en hun herstelverhaal delen met jongeren. De vorming wordt 

gegeven door een begeleider en een ervaringsdeskundige (VZW Touché, 2015).  

VZW Touché is een uniek concept in Vlaamse gevangenissen in het kader van 

agressiebegeleiding. Het individuele aanbod in de gevangenis legt de nadruk op een 

oplossingsgerichte therapeutische aanpak op maat van de gedetineerde. Mensen leren hun eigen 

agressie te (h)erkennen, controleren, hanteren met als doel de kracht ervan constructief in te 

zetten (VZW Touché, 2015).  

De organisatie denkt ook actief na over constructieve vormen van detentie die gericht zijn op 

re-integratie. Zo denkt men aan detentiehuizen mét begeleiding op maat, zowel oplossings- als 

toekomstgericht (Touché, 2015).  

3.4!Alternatieve sancties: is elektronisch toezicht als autonome straf een hulpmiddel om 
detentieschade te beperken? 

 

De langdurige problematiek van de overbevolking sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw in 

onze Vlaamse en Brusselse gevangenissen zorgt voor mensonwaardige leefomstandigheden 

voor gedetineerden en moeilijke werkomstandigheden voor het gevangenispersoneel met 

personeelsstakingen en opstanden van gedetineerden tot gevolg. Vervolgens ligt de 

overbevolkingsproblematiek mee aan de basis van de rationaliseringstendens en maakt dat de 

toepassing van de Basiswet niet kan worden gegarandeerd. Negatieve gevolgen op het vlak van 

het detentieregime, het uitoefenen van rechten en de leef- en werkomstandigheden en 

problemen inzake veiligheid, classificatie, hygiëne, comfort, bezoekfaciliteiten, arbeids- en 
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voedselvoorzieningen zijn niet langer uit te sluiten. Met andere woorden: schrijnende 

leefomstandigheden voor heel wat gedetineerden in heel wat Vlaamse en Brusselse 

gevangenissen (Claes, 2011). Niet alleen het alledaagse leven in de gevangenis leidt onder deze 

problematiek, maar de sociale re-integratie van vele gedetineerden komt op die manier in 

gevaar. Het reclasseringsbeleid en de ontplooiingskansen van gedetineerden worden 

belemmerd.  

Elektronisch Toezicht (hierna, ET) kent sinds 1998 zijn opmars als strafuitvoeringsmodaliteit 

in België. De ‘virtuele gevangenis’ was zo goed als een feit. In 2004 besloot de regering 

Verhofstadt II tot de invoering van ET als autonome straf (Daems et al., 2009) en vandaag de 

dag is ET toe te passen in de verschillende fases van de strafrechtsketen (Vanhaelemeesch, 

2015).  

ET als autonome straf kan de negatieve gevolgen van een gevangenisstraf reduceren. 

Veroordeelden krijgen de kans om hun straf thuis uit te zitten met betere levensomstandigheden 

tot gevolg. De onder ET geplaatste persoon kan zijn sociale, economische en familiale relaties 

en contacten verder onderhouden. Dit bevordert de rehabilitatie en re-integratie in de 

samenleving. ET werkt minder stigmatiserend dan een gevangenisstraf, ondanks de zichtbare 

enkelband en de regelmatige controles door justitieassistenten (Vanneste et al., 2005).  

Het eerste Belgisch empirisch onderzoek omtrent ET werd uitgevoerd door Robert en Stassart 

en werd afgerond in 2000. Dit onderzoek ging onder meer in op de beleving van veroordeelden 

onder ET. Verder werd de vraag gesteld of de negatieve effecten van de klassieke 

vrijheidsberoving geminimaliseerd kunnen worden en of ET de re-integratie van de 

veroordeelde bevordert (Robert & Stassart, 2009). Door middel van diepte-interviews met 

veroordeelden onder ET legde men de motieven van veroordeelden bloot om voor ET te kiezen. 

Een van de belangrijkste motieven was het verlangen om terug van het gezinsleven deel uit te 

maken, een job of opleiding uit te oefenen en de gevangenis eerder te kunnen verlaten waarbij 

men verwees naar de negatieve ervaringen van de gevangenis. 

De onderzoekers toonden toen reeds aan dat ET ook heel wat bedoelde en onbedoelde effecten 

teweeg bracht: fysieke, psychologische en financiële gevolgen, de terugslag op het gezin en op 

diegene die bij de ET-geplaatste inwonen, op de werkvloer en op sociale contacten. De meeste 

respondenten in het onderzoek ervoeren ET nog steeds als een straf in plaats van een 

strafuitvoeringsmodaliteit en gaven aan dat het zelfs in sommige gevallen zwaarder is dan een 
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opsluiting in de gevangenis (Robert & Stassart, 2009). Vanhaelemeesch (2015) nuanceert deze 

uitspraak en toont aan dat een eerdere ervaring in de gevangenis bepaalt of men al dan niet ET 

als een ‘zwaardere’ straf zal beleven: “Ze vinden namelijk dat het ET – en vooral het thuiszijn 

– een luxe is in vergelijking met de gevangenis”. Toch valt het niet te ontkennen dat ET een 

zware straf blijft omwille van de beperkte vrijheid.  Doch is elke beleving uniek en afhankelijk 

van persoonlijke, sociale en contextuele factoren en dus kan de beleving van veroordeelden 

onder ET enorme verschillen vertonen.  

Het onderzoek van Robert en Stassart (2009) kampte met beperkingen omtrent de steekproef, 

inhoudelijke aspecten en praktische problemen en ging niet ten volle in op de ervaringen van 

eventuele huisgenoten.  

In het licht van detentieschade en de indirecte impact om familieleden is een recent kwalitatief 

belevingsonderzoek omtrent ET relevant, namelijk de doctoraatstudie van Delphine 

Vanhaelemeesch (2015). Dit is een onderzoek naar de dagelijkse beleving van elektronisch 

toezicht in vergelijking met de gevangenisstraf.  

Een eerste vaststelling was dat er nog niet veel empirisch onderzoek verricht werd naar de 

belevingen van elektronisch toezicht vanuit het oogpunt van significante anderen van de 

veroordeelde. In eerder onderzoek werd steeds vertrokken vanuit de visie van de gedetineerden. 

Huisgenoten voelen zich dikwijls mee gestraft of voelen zich mee verantwoordelijk voor de 

veroordeelde onder ET. Ze krijgen enerzijds de rol van sociaal werker en anderzijds de rol van 

een controleur opgemeten. Dé beleving bestaat niet, integendeel (Robert & Stassart, 2009). Het 

is van groot belang om hiermee in toekomstig empirisch onderzoek rekening te houden.  

3.5!Besluit  
 

Al jaren wijzen verschillende criminologen, psychologen, pedagogen, maatschappelijke 

werkers op de nadelige psychosociale gevolgen van detentie. Tegenwoordig is er een 

verandering gaande: er wordt ingezet op humanisering en oude principes zoals ‘less eligibility’ 

(het leven  in de gevangenis mag niet beter zijn dan het leven van de minst gegoede groepen in 

de samenleving) en afschrikking worden steeds meer losgelaten. 

Het Strategisch plan 2015-2020 hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en de Basiswet van 

2005 zijn intussen belangrijke regelgeving in het Vlaamse en Brusselse gevangeniswezen op 

vlak van rechten en plichten van gedetineerden. Maar of dit tot een volledige ommekeer van 
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het Belgische gevangeniswezen zal leiden is nog maar de vraag. Een eerste stap zal de volledige 

implementatie van de Basiswet in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen zijn. Tot nog toe is 

de erkenning van het recht op een adequate zorgverlening intra muros eigenlijk het belangrijkste 

feit.   

De PSD en de hulpverleners van JWW zijn samen verantwoordelijk voor de invulling van een 

integraal en geïntegreerd hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Ieder heeft een 

verschillende opdracht vanuit een andere bevoegdheid, maar dienen optimaal met elkaar samen 

te werken. Het doel van beide diensten is een optimale terugkeer naar de samenleving 

verzekeren.  

ET was in eerste instantie bedoeld om de overbevolking in Belgische gevangenissen tegen te 

gaan. Van strafuitvoeringsmodaliteit naar autonome straf heeft het elektronisch toezicht al 

verschillende gedaantewisselingen ondergaan. ET als autonome straf om detentieschade te 

reduceren wordt enerzijds in vraag gesteld omdat een aantal nadelige gevolgen die in de 

gevangenis bestaan, in wezen mee ‘verhuizen’ naar het gezin van de onder ET-gestelde 

persoon. Anderzijds wordt er tegemoet gekomen aan de overbevolkingsproblematiek in 

Vlaamse gevangenissen, en kunnen veroordeelden van thuis uit werken aan hun herstel en 

rehabilitatie. ET is een stap dichterbij vrijheid.  
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Hoofdstuk 4: Situering Peer support 
 

1.1!Inleiding 
 

Vermits sociale interactie inherent is aan een groep heeft peer support wellicht altijd al bestaan. Peer 

support is gebaseerd op wederzijdse ondersteuning op basis van gelijkheid. Trautmann omschrijft 

het als een natuurlijk mechanisme onder mensen dat ondersteund en gestimuleerd kan worden door 

projecten (1994). Peer support is volgens Trautmann niet geïnstitutionaliseerd en gebeurt dikwijls 

niet-intentioneel, omdat het nu eenmaal behoort tot een onbewuste routine (1994).  

Het actief gebruik van peer support-programma’s is relatief nieuw. De notie dat gevangenen elkaar 

onderling ondersteunen, mogelijkheden en opportuniteiten creëren als onderdeel van hun dagelijkse 

interactie binnen de gevangenismuren, is evenwel al vele jaren bekend en werd ook opgemerkt door 

verschillende auteurs over de gevolgen van een gevangenisstraf (Snow and Biggar, 2006; Schinkel 

and Whyte, 2012; Sykes, 1958). De afgelopen jaren maken peer-interventies geleidelijk aan meer 

en meer onderdeel uit van het internationaal gevangenisbeleid (Edgar et al., 2011). Dit op basis van 

de onderliggende aanname dat peer-programma’s zowel effectief als kosteneffectief zijn bij het 

aanpakken van psychische gezondheidsproblemen onder gevangenen en in het inlossen van 

maatschappelijke behoeftes (Delvilly et al., 2005).  

1.1.1! Theoretische ondersteuning voor peer support 
 

In deze masterproef werd vertrokken vanuit de sociale leertheorie van Bandura (1977) en de 

sociale vergelijkingstheorie van Festinger (1954) om een theoretisch denkkader te bieden voor 

peer support. 

1.1.1.1!De sociale leertheorie van Bandura 
 

Het uitgangspunt van deze theorie is dat de mens leert door het observeren en imitatie van 

modelgedrag van anderen. ‘Observationeel leren’ en ‘modeling’ krijgen in zijn theorie een 

centrale plaats. Het is duidelijk dat in deze theorie de omgeving van mensen belangrijk is. Het 

leren wordt beschouwd als een interactie tussen persoonlijke factoren, de omgeving en het 

gedrag van de mens. Bandura baseerde zijn theorie op de ‘Bobo-doll’ experimenten waarin hij 

het gedrag van kinderen bestudeerde nadat ze een filmpje te zien kregen waarin een volwassene 

agressief gedrag vertoonde tegenover een Bobo-pop. Het experiment was er op gericht om de 

achtergronden van agressief gedrag op te helderen (Beek, 2012).  



!

;32;!

Gedragsobservatie levert ons informatie op over de positieve- of negatieve gevolgen ervan. Het 

proces van observationeel leren bestaat volgens Bandura uit vier deelprocessen: aandacht, 

retentie, productie en motivatie (Bandura, 1977). Gedetineerden moeten de kans krijgen om 

voorbeeldgedrag waar te nemen zodat zij vertrouwd raken met nieuwe opvattingen en attitudes 

opdat zij zelf te stap durven zetten om zich aan te passen (Delvilly et al, 2005). 

Aandacht verwijst naar relevante aspecten afkomstig van de demonstratie enerzijds en van de 

waarnemer anderzijds. Belangrijke kenmerken van de demonstratie zijn snelheid, complexiteit 

en functionele betekenis, terwijl belangrijke kenmerken van de waarnemer zijn diens mate van 

opwinding, cognitieve vaardigheden en eerdere ervaringen. Hiermee wordt aangegeven dat een 

persoon niet veel kan leren op basis van observaties “if he does not attent to, or recognize the 

essential features of the model’s behavior.” (Bandura, 1977). Daarnaast stelt hij dat niet 

iedereen op een gelijkwaardige manier invloed kan uitoefenen en hij benadrukt het belang van 

geloofwaardigheid en status in de groep (Bandura, 1977).  

Herhaling van modelgedrag is een essentiële voorwaarde voor retentie opdat een persoon 

beïnvloed kan worden. Het belang van mentale herhaling is van groter belang dan de fysieke 

uitvoering ervan. Aandacht en retentie vormen samen de responsacquisitiefase: een mentale 

voorstelling van het te imiteren gedrag wordt hierin geconstrueerd (Beek, 2012). 

Het derde deelproces productie richt zich tot de vertaling van symbolische representaties van 

het waargenomen gedrag in de uitvoering ervan. Feedback speelt in deze fase een belangrijke 

rol: eventuele afwijkingen tussen het modelgedrag en de fysieke uitvoering moeten blootgelegd 

worden en fouten dienen op een constructieve wijze gecorrigeerd worden (Carroll & Bandura, 

1990). “In most everyday learning, people usually achieve rough approximations of new 

patterns of behavior by modeling and refine them through self-corrective adjustments on the 

basis of informative feedback from performance.” (Bandura, 1977). 

Tot slot is motivatie afhankelijk van interne en externe prikkels die het imiteren van 

modelgedrag aansturen. Productie en motivatie vormen in tegenstelling tot de eerste twee 

deelprocessen de responsreproductiefase waarin het modelgedrag wordt nagebootst (Bandura, 

1977).  

De mate waarin een individu modelgedrag overneemt en reproduceert is afhankelijk van drie 

factoren. Dit zijn (1) de mate waarin de waarnemer en het model op elkaar lijken, (2) de 

opbrengsten of het gevolg van het modelgedrag en (3) de frequentie waarmee het modelgedrag 

voorkomt (Beek, 2012). 
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Wanneer gedetineerden zich bepaalde vaardigheden eigen gemaakt hebben, kunnen zij als 

rolmodel dienen voor andere gedetineerden. De wijze waarop gedetineerden zich identificeren 

met medegedetineerden als rolmodel, bepaalt de kans dat zij het modelgedrag en de daarbij 

horende attitudes zullen overnemen. Argumenten en ervaringen van medegedetineerden 

waaruit blijkt dat ze succesvol zijn, zullen dikwijls acceptabeler zijn dan professionele hulp. 

1.1.1.2!De sociale vergelijkingstheorie van Festinger  
 

We vergelijken ons dagelijks met anderen. Vandaag de dag waarschijnlijk nog meer dan 

vroeger dankzij de opkomst van het internet en sociale media. Het uitgangspunt van de theorie 

van Festinger is dat mensen zichzelf evalueren door zich voornamelijk met anderen te 

vergelijken, op die manier wordt er een beeld gevormd van zichzelf. Dit is een subjectieve 

standaard. De keuze gaat uit naar een vergelijkbare andere waarbij gestreefd wordt om tot een 

gelijke sociale situatie te komen; in dit geval gaat het om medegedetineerden. Festinger maakt 

het onderscheid tussen opwaarts- en neerwaarts vergelijken met anderen. Bij peer support ligt 

de focus logischerwijs bij opwaartse vergelijking waarbij men zichzelf vergelijkt met anderen 

(rolmodellen) die het beter doen. Gedetineerden vergelijken zich met medegedetineerden 

waarvan ze hoge verwachtingen hebben voor die eigenschap die ze willen verbeteren bij 

zichzelf. Dit kan een positief effect genereren waarbij men dezelfde resultaten wil bereiken als 

de ander (Festinger, 1954).  

Deze sociale theorieën schetsen ons in eerste instantie een beeld van hoe mensen elkaars gedrag 

kunnen beïnvloeden via een proces van imitatie en observatie (Bandura) en door zichzelf met 

anderen te vergelijken (Festinger). Leden van eenzelfde groep hebben meer kans om invloed 

uit te oefenen op elkaars gedrag dan niet-leden. Een peer is meer dan alleen het behoren tot 

dezelfde leeftijdscategorie. Gedetineerden brengen veel tijd met elkaar door: ze nemen elkaars 

gedrag en attitudes waar en welke gevolgen deze met zich meebrengen. Uit deze theorieën blijkt 

dat een zorgvuldige selectie van geschikte peers essentieel is. Dit komt terug aan bod in 

onderstaande peer support-programma’s (Kinable, 2006). 
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1.2!Het begrip “Peer support” 
 

Om het aanbod aan peer support- programma’s in een detentiecontext toe te lichten is het 

noodzakelijk om de juiste terminologie toe te passen. Uit ontwikkelingspsychologisch 

onderzoek blijkt dat peers een grote invloed hebben op elkaar (Kinable, 2006). In de 

internationale literatuur omtrent ‘peer support’ is geen coherente definitie terug te vinden. In 

dit hoofdstuk wordt op basis van de literatuur eigen omschrijvingen geformuleerd en gehanteerd 

doorheen het empirisch onderzoek.  

Een peer kan omschreven worden als een leefstijlgenoot. Een ‘peer’ deelt een aantal 

eigenschappen met een andere ‘peer’ (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, cultuur, afkomst), heeft 

gelijkaardige ervaringen en behoren tot dezelfde groep (Kinable, 2006).  

In deze scriptie wordt aan peer support de volgende definitie verleent: peer support is de onderlinge 

steun en/of hulp van en door peers met een op de één of andere manier verglijkbare relevante 

achtergrond, die geen traditionele professionals zijn. Peers vervullen anderzijds (soms) wel degelijk 

betaalde functies en zijn vanuit dit opzicht wel degelijk professionals. Deze definitie is onder andere 

gebaseerd op wat de Schotste auteur Keith Topping onder “peer learning” verstaat, namelijk: “Peer 

learning can be defined as the acquisition of knowledge and skill through active helping and 

supporting among status equals or matched companions. It involves people from similar social 

groupings who are not professional teachers helping each other to learn and learning themselves 

by so doing”. Mead (2004) benoemt het belang van ‘shared experiences’ in peer support.  

Het begrip “ondersteuning” is een belangrijk aspect van peer support, hoewel dit op zich een erg 

algemeen begrip is. Ondersteuning kan in dit perspectief gezien worden als hulp in de vorm 

diensten, praktische en emotionele tegemoetkomingen aan personen met specifieke behoeften of zij 

die kampen met een specifieke problematiek in detentie. 

Tot slot omvat het begrip “peer-interventies” een veelheid aan benaderingen: peer-education, 

mentoring, peer support, peer counselling en peer training (South et al., 2014). Elke interventie heeft 

zijn unieke kenmerken, maar het uitgangspunt blijft hetzelfde: hulp organiseren voor gevangenen 

door gevangenen (Delvilly et al., 2005).  
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1.3!Buitenlandse peer support-projecten 
 

In deze paragraaf een beschrijving en analyse van buitenlandse cases die het werken met peers 

reeds toepassen in detentie. 

Uit de internationale literatuurstudie blijkt dat peer support-programma’s ingezet kunnen 

worden in verschillende soorten settings (scholen, penitentiaire inrichtingen, geestelijke 

gezondheidszorg,…), voor verschillende doelgroepen (scholieren, leerkrachten, verslaafden, 

gedetineerden, cliënten met psychische problemen…) en op verschillende problemen (pesten, 

geweld, middelenmisbruik, emotionele-, financiële, praktische ondersteuning) (Delvilly et al, 

2005). Logischerwijs werd in deze masterproef gezocht naar buitenlandse peer support-

programma’s voor gedetineerden in detentie.  

Vooraleer het onderzoek van start kon gaan, was een beeldvorming van bestaande peer support-

programma’s in detentie cruciaal. Hiervoor werd gekeken naar buitenlandse initiatieven in 

detentie, aangezien men in diverse landen veel verder in deze ontwikkeling staat dan in België. 

Er werden drie projecten gekozen die afkomstig zijn van het Verenigd Koninkrijk. Vervolgens 

wordt een peer support- project in vier Waalse gevangenissen besproken en geanalyseerd. Tot 

slot worden verschillende empirische onderzoeken rond de ervaringen van peer support 

besproken.  

1.3.1! The Listener Scheme in de U.K. 
 

Het Listener Scheme werd voor het eerst geïntroduceerd in de HMP Swansea gevangenis, een 

gesloten manneninrichting, in het Verenigd Koninkrijk in 1991. Het doel van dit programma is 

om suïcide, geweld en automutilatie in gevangenissen te reduceren. Listeners bieden 

vertrouwelijke emotionele steun aan hun medegedetineerden die met persoonlijke problemen 

worstelen en moeite hebben om zich aan te passen aan de gevangeniscultuur en –structuur 

(Jaffe, 2012; Foster, 2011). 

Het hele project start bij de Samaritans Volunteers in samenwerking met het penitentiair 

personeel. De Samaritans Service is een vrijwilligersorganisatie die sinds 1953 werkzaam is in 

het Verenigd Koninkrijk en in Ierland. De vrijwilligers van de Samaritans Service bieden een 

luisterend oor aan mensen via telefoon en chat. De meerwaarde van de dienst is het verstrekken 

van een veilige ruimte waar mensen hun verhaal kwijt kunnen zonder dat er geoordeeld wordt.  
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Hun taak bestaat erin gedetineerden te selecteren en op te leiden om uiteindelijk een “Listener” 

te worden. Gedetineerden dienen blijk van interesse te tonen vooraleer men geselecteerd kan 

worden. Vervolgens ondergaan ze dezelfde training als die van een Samaritaan, weliswaar 

aangepast aan de setting van de gevangenis. Tot slot krijgen gedetineerden na afloop van de 

opleiding een certificaat en wordt er tot een akkoord gekomen waarin gedetineerden zich 

verbinden te werken volgens de waarden en normen van een Samaritaan (Jaffe, 2012).  

Daarnaast handelen zij volledig volgens de regels van het beroepsgeheim en zijn ze er voor 

iedereen die nood hebben aan een babbel, 24u op 24u. Dit gegeven zet vaak gedetineerden aan 

om toch de stap te zetten naar een hulpverlener, daar zij in volledige vertrouwelijkheid werken. 

Ook wanneer een Listener de gevangenis uiteindelijk verlaat, geldt het principe van 

vertrouwelijkheid nog steeds. Listeners werken volledig vanuit de eigen ervaringen op 

vrijwillige basis en worden niet vergoed (Jaffe, 2012; Foster, 2011). 

1.3.2! Peer Advice project 
 

Het St Giles Trust’s Peer Advice Project is een innovatief project dat voor het eerst werd 

geïntroduceerd in HMP Wandsworth, de grootste gesloten mannengevangenis in het Verenigd 

Koninkrijk, in 2002. Ondertussen is het project werkzaam in meer dan 30 gevangenissen in 

Engeland en Wales (St Giles Trust, 2016a). St Giles Trust werd opgericht in 1962 in 

Camberwell, ten Zuiden van Londen en doen dienst als liefdadigheidsorganisatie die hulp 

verleent aan (ex-)gedetineerden en kansarme mensen in de samenleving door middel van peer 

support (St Giles Trust, 2016a). 

Het doel van dit programma is gericht op de reclassering van gedetineerden en op die manier 

recidive tegen te gaan. Daarnaast biedt het programma ondersteuning aan gedetineerden op vlak 

van werkgelegenheid en huisvestiging met het oog op hun vrijlating en aan diegene die de 

gevangenis net zijn binnengekomen. Hier gaat het om een adviserende en begeleidende functie 

door peers (St Giles Trust, 2016b; Boyce et al., 2009). Gedetineerden worden op vrijwillige 

basis geselecteerd op grond van vroegere werkervaring, vaardigheden en het vermogen te 

voldoen aan de criteria die toegang verlenen tot de National Vocational Qualification (Hierna, 

NVQ), met inbegrip van een veiligheidsmachtiging vanuit de gevangenis en regelmatige 

drugstests. Daarnaast worden diegene geselecteerd met de grootste kans op een succesvolle 

reclassering (Hunter & Boyce, 2009).   
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Het project zet in op drie aspecten: 

In eerste instantie tracht het project de vaardigheden en de mate van inzetbaarheid van 

gedetineerden te bevorderen op basis van een erkende kwalificatie genaamd “National 

Vocational Qualification”. Om een NVQ te bereiken moeten gedetineerden kunnen aantonen 

dat ze over de juiste competenties beschikken om een bepaalde functie in te nemen. Er zijn vijf 

verschillende niveaus van NVQ gaande van level 1, waarbij de focus ligt op eenvoudige 

werkzaamheden, tot niveau 5. Dit project legt de focus bij level 3 waarbij gepeild wordt naar 

de competenties in uiteenlopende werkzaamheden in diverse omstandigheden, gekenmerkt 

door een complex karakter (Boyce et al., 2009). 

In tweede instantie voorziet het project in ‘a housing advice service’ in verschillende 

gevangenissen in Londen en in het Zuiden van Engeland waarbij gedetineerden begeleid en 

getraind worden om advies inzake huisvestiging te leveren.  

In derde instantie voorziet het project in werkervaring voor ex-gedetineerden door hen te 

betrekken in mentoringprogramma’s waaronder ‘Trough the Gates-project’ om de terugkeer 

naar de maatschappij voor medegedetineerden te ondersteunen en te begeleiden. Het 

uitgangspunt is dat gevangenen op een zelfstandige manier een interessante bron kunnen 

vormen in het proces van rehabilitatie en herhuisvesting en tracht in te gaan in het algemene 

geloof dat alleen professionals als bron kunnen dienen. De aanpak van dit project bestaat erin 

om gedetineerden op te leiden die reeds in aanvaring kwamen met dezelfde struikelblokken als 

andere gedetineerden en hen in te zetten op deze problematiek (Boyce et al., 2009). 

1.3.3! Insiders Scheme 
 

Het Insiders Scheme werd voor het eerst uitgeprobeerd in 2002 in acht verschillende 

strafinrichtingen in het Verenigd Koninkrijk en werd ontwikkeld door de ‘Safer Custody 

Group’, waaronder drie vrouwengevangenissen. Het Insiders Scheme heeft twee belangrijke 

doelstellingen: geruststelling bieden aan nieuwkomers enerzijds en nieuwkomers voorzien van 

belangrijke informatie die van toepassing zijn in de vroege fase van hun opsluiting (Boothby, 

2011).  

Gedetineerden worden op vrijwillige basis geselecteerd op basis van personeelsaanbevelingen, 

een vertegenwoordiger van de Insider Scheme en een Insiders coördinator. Vervolgens worden 

ze getraind tot peers die als bron van informatie kunnen fungeren en advies kunnen verlenen 

voor nieuwe gevangenen. De eerste weken in hechtenis is dikwijls een risicovolle periode van 
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stress en angst en wordt gekenmerkt door een hoog suïciderisico onder nieuwe gedetineerden. 

Het inzetten van Insiders kan in deze periode een belangrijke rol spelen door de angstervaring 

onder nieuwkomers te reduceren onder andere door zo goed mogelijk het reilen en zeilen in de 

gevangenis weer te geven (Teers, 2002).  

Het Insiders Scheme is te onderscheiden van het Listener Scheme in termen van doelstellingen, 

werking en dienstverlening. De belangrijkste verschillen zijn dat van Insiders niet verwacht 

wordt om in te staan voor emotionele ondersteuning en dat Insiders niet werken onder het 

principe van vertrouwelijkheid. Zij staan in voor een meer praktische ondersteuning. Toch is 

het van essentieel belang dat ook Insiders de juiste begeleiding, advies en opvolging krijgen 

van professionals (Teers, 2002; Boothby, 2011) 

“You come in and all you see is uniforms and then to see a friendly face meant everything” 
(Teers, 2002).  

In bovenstaande projecten zijn op basis van de praktijk enkele overeenkomsten terug te vinden: 

de selectie van gedetineerden gebeurt vrijwillig, gecoördineerd en zorgvuldig. Vrijwilligers 

dienen betrouwbaar, geletterd, zorgzaam en in staat zijn om in teamverband te werken. 

Daarnaast wordt er belang gehecht aan interpersoonlijke vaardigheden en de duur van de 

gevangenisstraf bij de selectie van peers. Vervolgens wordt er voorzien in een opleiding of 

vorming waarin gedetineerden hun ervaringen en vaardigheden leren inzetten op een bepaalde 

problematiek in een gevangeniscontext. Afhankelijk van het type strafinrichting, worden deze 

programma’s ondersteund door het penitentiaire personeel, hetgeen een belangrijke voorwaarde 

is voor de implementatie van een peer support programma in detentie. 

1.4!Boule de Neige project in vier Waalse gevangenissen  
 

In België werden tot nu toe slechts twee peer support-projecten opgezet in vier Waalse 

gevangenissen in het kader van drugspreventie, namelijk het Détenus Contact Santé-project en 

het Boule de neige project. In deze scriptie wordt enkel gefocust op het Boule de Neige project 

daar het om twee gelijke projecten gaat. Het is een opportuniteit om rond problematisch 

druggebruik te werken tijdens detentie: een op drie van de Belgische gedetineerden bevindt zich 

namelijk in de gevangenis ten gevolge van een inbreuk op de drugwetgeving (De Ruyver et al., 

2009).  

Het Boule de Neige project is ontstaan uit het voorstel van Dr. Jean-Pierre Jacques in 1987 aan 

de toenmalige Brusselse Minister President Charles Piqué in zijn rapport “Mission Sida – 
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Toxicomanies”. Rond die tijd was er een minimum aan hulpverlening voor cliënten met een 

drugsproblematiek, met name in penitentiaire inrichtingen. Het project bood de mogelijkheid 

een samenwerkingsverband op te stellen tussen de professionele hulpverlening en 

ervaringswerkers van het Boule de Neige project. Vervolgens werd in vier Waalse 

gevangenissen het Boule de Neige-project georganiseerd door Modus Vivendi sinds 1993 

(Plettinckx et al., 2014).  

De belangrijkste doelstelling van het project is dat gedetineerden, gebruikers of ex-gebruikers 

onderwezen worden over de risico’s die gepaard gaan met druggebruik. Deze gedetineerden 

worden vervolgens ingezet om medegedetineerden te sensibiliseren rond de gevaren en risico’s 

van druggebruik (zoals het delen van parafernalia, de overdracht van seksuele aandoeningen 

enzoverder). Een tweede doelstelling is om druggebruikers te informeren over de bestaande 

hulpverlening (bijvoorbeeld spuitenruil etc) en hen eventueel door te verwijzen. Een laatste 

doelstelling is gericht op het verzamelen van informatie over het gedrag en de attitudes van 

druggebruikers met het oog op het adequater oriënteren van preventieprogramma’s (Belgische 

Federale Overheidsdiensten, 2011; De Ruyver et al., 2009; Goosdeel et al., 2015).  

Het Boule de Neige is een vorm van peer educatie; gedetineerden dragen via een 

sneeuwbalmethode informatie over aan medegedetineerden. Doch gaat dit project niet alleen 

om het overbrengen van informatie maar gaat het deels ook over het uitdagen van de 

onwetendheid van de andere persoon omtrent drugpreventie (Goodsdeel et al., 2015). 

De selectieprocedure van peers is het meest essentiële gebeuren van het project. Het succes van 

het project hangt af van de kwaliteit van de werving. Het is belangrijk diegene te selecteren 

waarvan men kan verwachten dat ze dicht bij andere gebruikers staan en dus gemakkelijk in 

contact kunnen komen met de doelgroep die men wil bereiken. Het gevaar bestaat er altijd in 

dat de doelgroep zich wantrouwig of afwijzend zal opstellen tegenover de peer.   

Er wordt een groep van acht a twaalf personen geselecteerd; een grotere groep wordt moeilijker 

te managen. Voor deze groep worden verschillende vormingen (meestal zes tot acht) 

georganiseerd, namelijk : een vorming rond het Boule de Neige project, de objectieven en de 

werking ervan; een vorming rond de rol die de groepsleden gaan spelen in drugspreventie en 

een soort van verantwoordelijkheidsgevoel creëren; een vorming rond medische inlichtingen 

rond aids en hepatitis; een rollenspel ter voorbereiding van de praktijk. Als de aldus opgeleide 

peers werkzaam zijn (overigens wel tegen betaling) worden ze individueel en collectief 
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geëvalueerd op basis van hun ervaringen met andere gebruikers door middel van intervisie en 

supervisie (Goosdeel et al., 2015).  

1.5!De mens als ervaringsdeskundige 
 

Zoals eerder gezegd zijn in de Geestelijke Gezondheidzorg en verslavingszorg steeds meer 

ervaringsdeskundigen werkzaam. Maar wat is het verschil tussen mensen met ervaring en 

ervaringsdeskundigheid?  

In het spraakgebruik is eenieder met een bepaalde ervaring ervaringsdeskundige over dat soort 

ervaringen in het algemeen maar onder professionele ervaringsdeskundigheid wordt iets 

helemaal anders verstaan.  

Daar er in de literatuur heel wat definities te raadplegen zijn, wordt de meest accurate definitie 

van ervaringsdeskundigheid weergegeven door de Nederlandse ervaringsdeskundige Hilko 

Timmer: 

“Ervaringsdeskundigheid betreft professionele inzet en overdracht van kennis die vergaard is 

door: analyse van en reflectie op eigen ervaringen en ervaringen van lotgenoten, aangevuld 

met kennis uit andere bronnen zoals literatuur, presentaties en media.” (Timmer, 2009). 

Ervaringsdeskundigheid is dus de competentie om op grond van eigen herstelervaring voor 

anderen plaats te maken voor herstel (van Bakel et al., 2013). Een ervaringsdeskundige is 

iemand die ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid inzet in een bepaalde professionele 

context, gekenmerkt door een bepaalde functieomschrijving, beroepsprofiel en 

arbeidsvoorwaarden (Van Haaster et al., 2013). Als ervaringsdeskundige zetten zij hun 

expertise in ten behoeve van lotgenoten en welzijnswerkers (Vandewalle et al., 2015). Het 

belangrijkste onderscheid met reguliere hulpverleners is dat de ervaringsdeskundige 

ervaringskennis heeft van de methodieken die het herstelproces van cliënten ondersteund en 

doordat hij of zij herstel en empowerment bevordert, zowel voor zichzelf als voor de cliënt. Ze 

zijn een voorbeeld van hoop en empowerment, die op hun beurt steunen op de ervaringskennis 

en ervaringsdeskundigheid. Een significante meerwaarde van ervaringsdeskundigen is dat zij 

herstel-belemmerende invloeden zoals zelfstigma en discriminatie benoemen, bestrijden en 

bespreekbaar maken (van Bakel et al., 2013; Verstraeten, 2013). Ervaringsdeskundigen kunnen 

deze rollen onder andere opnemen binnen zelfhulpprogramma’s, hulpverleningssettings, 

lotgenotencontacten, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en op beleidsniveau (Tambuyzer et 
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al., 2012). Kortom, naast wetenschappelijke en reguliere kennis, vormt ervaringsdeskundigheid 

een derde professionele bron van kennis.  

De professionele literatuur rapporteert ook enkele gevaren en valkuilen specifiek voor 

ervaringsdeskundigen in de GGZ enerzijds en voor de organisatie in het algemeen anderzijds. 

In eerste instantie is een herstelproces uniek/individueel en is dus niet zomaar transfereerbaar 

naar een grotere groep. In tweede instantie bestaat immers het gevaar dat de 

ervaringsdeskundige zijn of haar eigen ervaringen veralgemeend (Verstraeten, 2013) of niet 

meer vertrekt uit eigen ervaringen, maar voornamelijk vanuit de verworven professionele 

deskundigheid na een opleiding ervaringsdeskundigheid. In derde instantie verwijst men naar 

een mogelijke weerstand van vanuit de professionele hulpverlening bij de inschakeling van 

ervaringsdeskundigen (Tambuyzer et al., 2012). Bijgevolg wordt er aangeraden om 

ervaringsdeskundigheid in een organisatie stapsgewijs te implementeren, nadat men voldoende 

draagvlak gecreëerd heeft op alle niveaus. Een ander risico bij de inschakeling van 

ervaringsdeskundigen is de schijnparticipatie waarbij men als ervaringsdeskundige geen echte 

rol krijgt toegewezen. Tot slot is er tot op vandaag nog steeds geen erkend statuut voor 

ervaringsdeskundigen in de GGZ (Tambuyzer et al., 2012, Verstraeten, 2013). 

Ervaringsdeskundigheid kan dus op veel manieren worden ingezet, maar in deze scriptie wordt 

gefocust op de beroepsmatige inzet van ervaringsdeskundigheid in detentie. Er bestaat heel wat 

literatuur over het inzetten van gedetineerden als peers in een detentiecontext (Jaffe, 2012; 

Delvilly et al., 2005; Edgar et al., 2011; Goosdeel, 2015; Schinkel, 2012; Snow & Biggar, 2006 

etc). Wat maakt dit concept in detentie nu zo uniek? In het volgende hoofdstuk wordt getracht 

om op deze vraag een antwoord te formuleren.  

1.6! Peer support als antwoord op de pijnen van het gevangenisleven in Vlaanderen? 
 

Het omschrijven van een aantal buitenlandse peer support-initiatieven binnen een 

gevangeniscontext, tonen aan dat deze programma’s wel degelijk mogelijkheden kunnen bieden 

voor gedetineerden in Belgische gevangenissen. Om deze stelling te ondersteunen worden in 

dit hoofdstuk enkele empirische onderzoeken rond de ervaringen en effectiviteit van peer 

support besproken. 

Algemeen  

De kracht en meerwaarde van peer interventies is dat peers in staat zijn een groter gevoel van 

empathie te genereren dan het gevangenispersoneel en professionals zoals sociale assistenten 
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of psychologen (Mead  & Macneil, 2006). Daarnaast laat peer support toe om diegene, die 

weinig tot geen contact hebben met geïnstitutionaliseerde hulpverlening helpen te bereiken 

(Kinable, 2006). Opgeleide peers hebben hun deskundigheid te danken aan de soortgelijke 

ervaringen die ze delen met medegedetineerden. Opleiding en vaardigheidstraining zijn ook 

belangrijk om de ervaringskennis (de eigen ervaring, kennis van de ervaringen van andere en 

de theoretische kennis) te kunnen inzetten. Peers zijn in staat een uniek perspectief en advies te 

bieden aan medegedetineerden.  

Ondanks de vele positieve effecten van peer support-programma’s rapporteert de literatuur ook 

negatieve effecten op het niveau van het individu (prisoner) en het niveau van de organisatie 

(prison establishment). Misbruik van vertrouwen en positie zijn mogelijke gevolgen door de 

toegekende vrijheid aan peers (Boyce et al., 2009; Edgar et al., 2011; South et al., 2014). 

Listener Scheme 

Een grootschalig empirisch belevingsonderzoek naar het Listener Scheme gebeurde door een 

doctoraatstudente Michelle Jaffe in 2012 in vier Engelse gevangenissen vanuit de vaststelling 

dat er weinig tot geen onderzoek naar het peer support programma werd uitgevoerd. Door 

middel van een mixed method-onderzoeksdesign bestudeerde ze de werking van het programma 

en de ervaringen van gedetineerden en het penitentiair personeel. Een significante aanvulling 

op het onderzoek van Jaffe is de empirische analyse van South et al., die uitgevoerd werd in 

2014 met als titel: ‘A systematic review of the effectiveness and cost-effectiveness of peer-based 

interventions to maintain and improve offender health in prison settings”. In deze studie werd 

uitgegaan van de veronderstelling dat peer support programma’s in een gevangenissetting 

effectief en een aanvaardbare bron van hulp zijn en een positief effect genereren op zowel de 

peers als ook op degenen die gebruik maken van de dienst. Voornamelijk kwalitatieve studies 

bevestigden de positieve correlatie tussen het gebruik van peer support en zelfredzaamheid van 

gedetineerden. Terugkerende thema’s waren het belang van het gevangenismanagement en 

ondersteunend personeel om succesvol te kunnen opereren.  

Over het algemeen werd de werking van de Listener Scheme als positief ervaren door de 

listeners zelf. In verschillende studies kwam men tot het besluit dat opgeleide peers een positief 

effect ondervonden op hun gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Daarnaast hadden zij 

het gevoel dat ze hun tijd constructief benutten (Edgar et al., 2011; Levenson & Farrant, 2002; 

Hall & Gabor, 2004; Foster, 2011). Bovendien werden de aangeleerde luister- en 
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communicatievaardigheden door de listeners aangegeven als een groot pluspunt, daar zij deze 

vaardigheden en skills kunnen inzetten in de praktijk wanneer ze vrijgelaten worden in de 

samenleving (Foster, 2011). Een verschil in houding en attitudes tegenover het rechtssysteem 

en de samenleving werd beoogd en gerapporteerd (Richman, 2004).  

Uit een kwalitatief onderzoek naar de Listener Scheme door middel van diepte-interviews met 

gedetineerden van Foster (2011) bleek dat gedetineerden eerder een listener als aanspreekpunt 

nemen dan het gevangenispersoneel uit angst dat door het gevangenispersoneel hun problemen 

gebanaliseerd zouden worden. Een gesprek met een listener gaf hen de kans hun frustraties en 

angsten te ventileren. Dit resulteerde in een kalmerend effect op de gedetineerde waardoor het 

risico op automutilatie en geweld verminderde. Professionele hulpverleners erkenden de 

positieve rol van de listeners in het verbeteren van het emotioneel welzijn van vele 

gedetineerden. Ook heeft de aanpak van peer support een positief effect op diegene die 

depressief zijn, zich alleen voelen, problemen hebben met het aanpassen in de gevangenis of 

slecht nieuws gekregen hebben van het thuisfront (Hall & Gabor, 2004).  

Ondanks de vele positieve effecten die peers aangaven in verschillende studies, rapporteren 

verschillende empirische onderzoeken naar de ervaringen van peers ook negatieve effecten: 

listeners werden dikwijls geconfronteerd met een burn-out of mentale uitputting als gevolg van 

de eisen die worden gesteld door medegedetineerden. Confrontaties met suïcides en andere 

schrijnende situaties kunnen bijzonder belastend zijn als peer om persoonlijk te verwerken. 

Daarom is een zorgvuldige selectie van peers relevant, en dient er bovendien vervolgens een 

goede ondersteuning (o.a. via intervisie en supervisie) aan peers te worden verzekerd  

(Richman, 2004; Levenson & Farrant, 2002; South et al., 2014).  

Peer Advice project 

In de internationale literatuur werden slechts twee kwalitatieve studies teruggevonden omtrent 

het Peer Advice project in Engeland (Boyce et al., 2009; Hunter & Boyce, 2009).  

Gedetineerden die aan het project deelnamen waren over het algemeen positief, dit bleek uit 

een procesevaluatie uitgevoerd door Boyce et al (2009). Naast het verkrijgen van de NVQ, hielp 

de werkervaring om eigen vaardigheden te verbeteren, een arbeidsethos op te bouwen en de 

controle over het eigen te leven opnieuw in eigen handen te nemen (Boyce et al., 2009). Door 

het combineren van inzichten uit eerste hand en professionele training is men in staat om een 

dienst te creëren die de meest hulpbehoevende bereikt (St Giles Trust, 2016b). Beide studies 
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rapporteerden dat het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen bij de meeste peer advisors 

steeg omwille van de taakgebonden activiteiten zoals het bellen met huisvestingsinstanties of 

het leggen van contacten met medewerkers uit de gevangenis en reclassering teams. Beide 

studies (Boyce et al., 2009; Hunter & Boyce, 2009) rapporteerden evenwel moeilijkheden die 

opgeleide peer advisors ondervonden na hun vrijlating als gevolg van hun status als ex-

gedetineerden en het gebrek aan opvolging en begeleiding door het St Giles Trust.  

Tot slot wordt het gebrek aan een veilige financieringsbasis van het project aangegeven als 

knelpunt (Hunter & Boyce, 2009). Dit is een probleem waar vele liefdadigheidsorganisaties 

mee kampen. Dit heeft negatieve gevolgen voor de levensvatbaarheid van het project op lange 

termijn en beperken op korte termijn de vestiging en de effectiviteit van het project.  

Een belangrijke kanttekening over de besproken empirische onderzoeken over het Peer Advice 

project is dat geen van beide de ervaringen aanhaalt van gedetineerden die gebruik maken van 

de dienst. Een belangrijke aanbeveling die kan worden gedaan is het stimuleren van 

wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van het werken met peer advisors vanuit het 

perspectief van de cliënt.  

Insiders Scheme 

In 2002 werd het Insiders Scheme geëvalueerd door Rebecca Teers (Safer Custody Group) in 

zes van de acht gevangenissen waar het proefproject van start was gegaan. Een eerste fase van 

de evaluatie vond plaats voor het project van start ging. Het doel was om na te gaan welke 

informatie men verkreeg bij het binnenkomen in de gevangenis en welke nuttige informatie 

ontbrak. Fase twee van de evaluatie vond plaats nadat het project geïmplementeerd was. Er 

werden kwalitatieve interviews afgenomen met 55 gedetineerden die gebruik gemaakt hadden 

van de dienst, 17 penitentiaire beambten en 18 Insiders. Hen allen werd naar feedback gevraagd 

over het Insiders Scheme (Teers, 2002).  

Over het algemeen kreeg het Insider Scheme een goede score van gedetineerden die gebruik 

maakten van de dienst. Ze voelden zich na het gesprek met een insider gerustgesteld, beter in 

staat om te communiceren met andere gedetineerden en het gevangenispersoneel en kregen een 

realistischer beeld van het reilen en zeilen in de gevangenis. Gedetineerden die voor het eerst 

werden opgesloten vonden de werking van het Insider Scheme nuttiger dan diegene die voor 

een tweede keer veroordeeld werden tot een gevangenisstraf. Verschillende gedetineerden 

gaven aan dat het beter zou zijn dat het gesprek met een peer twee dagen na de opsluiting 

plaatsvond in plaats van de eerste 24 uren. De reden hiervoor was dat men in een staat van 
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shock verkeerden en men zich onmogelijk kon concentreren op de informatie die werd gegeven 

door een peer (Boothby, 2011).  

Uit het evaluatieonderzoek bleek dat Insiders een grote mate van persoonlijke voldoening uit 

hun rol als peer behaalden. Alsook werd hun verantwoordelijkheidsgevoel gestimuleerd eens 

het project volledig geïmplementeerd was in de gevangenis en  ze aansprakelijk werden gesteld 

voor een dagelijkse optimale werking van het project. Tot slot is een goede verstandhouding 

met de professionele hulpverlening en Listeners een essentiële voorwaarde voor het welslagen 

van het project (Teers, 2002).  

Ook werden verschillende moeilijkheden aangehaald door Insiders. Sommige problemen waren 

gerelateerd aan de bredere problematiek van het gevangenisleven zoals personeelstekorten, 

desinteresse van het personeel omtrent de geestelijke gezondheidszorg en behoeften van 

gedetineerden en praktische beperkingen. Andere problemen hadden betrekking op de rol van 

de Insiders zelf. De peers merkten dat een deel van het personeel niet altijd op de hoogte waren 

over de precieze inhoud van hun rol. Alsook werden moeilijkheden aangekaart met betrekking 

op de dagelijkse verantwoordelijkheden van hun rol: een gebrek aan tijd en het ondersteunen 

van een groot aantal gedetineerden waardoor het moeilijk werd op maat te werken van de 

individuele behoeften van de gedetineerden. Desondanks zijn insiders er van overtuigd dat deze 

moeilijkheden makkelijk te overwinnen zijn door middel van afspraken op de sectie en een 

goede samenwerking met de professionele hulpverlening en andere peers. Insiders benadrukken 

het belang van betrokkenheid, verantwoordelijkheid, competentie, opleiding én begeleiding bij 

het opzetten en beheren van het Insiders Scheme (Boothby, 2011).  

Het gevangenispersoneel oordeelde over het algemeen positief over de werking van de Insider 

Scheme. De meningen omtrent een stijging of daling van de werkdruk waren eerder verdeeld. 

(Teers, 2002).  

Boule de Neige project 

Ondanks de opzet van het Boule de Neige project, is de financiering van het project stopgezet 

(Modus Vivendi, 2015). Het project werd beoordeeld op basis van drie verschillende niveaus 

(Goosdeel, 2015), namelijk (1) de collectieve en individuele evaluaties en ervaringen van de 

peers door middel van een kwalitatief onderzoeksdesign, (2) de operationele evaluatie en (3) 

een effectbeoordeling door middel van een kwantitatief onderzoeksdesign.  



!

;46;!

De beoordeling werd opgesteld op grond van verschillende criteria die afhankelijk zijn van de 

vooropgestelde doelstellingen. Gedurende de collectieve evaluatiesessies kwamen alle peers 

aan het woord; om dit te verzekeren werd er voorzien in een vergoeding. Tijdens de individuele 

evaluaties werden de werkzaamheden van de peers beoordeeld en werd er gepeild naar de 

opinies van de peers. Ondanks het ontwerp van deze evaluatiemethode (Goosdeel, 2015), 

werden de resultaten van het onderzoek niet meegedeeld. Ondanks er heel wat literatuur werd 

gevonden omtrent de werking en de opzet van het Boule de Neige project, werden er geen 

evaluaties noch effectiviteitsonderzoeken gevonden rond het project. Alsook is niet geweten 

waarom er geen publicaties werden vrijgegeven. 

1.7!Besluit: stand van zaken 
 

Peer support in detentie is van vrij recente datum, althans in ons Belgisch gevangeniswezen. 

Het werd in dit deel van de scriptie duidelijk dat peers ingezet kunnen worden bij allerlei 

problemen die men in detentie ervaart. Het Listener Scheme biedt emotionele support door 

peers, waarvan uit empirisch onderzoek blijkt dat het ook effectief is en werkt. Het grote 

pluspunt van het Peer Advice project is het feit dat men na de opleiding een certificaat ontvangt 

in combinatie met werkervaring waardoor de kansen op de arbeidsmarkt na de vrijlating van de 

gedetineerden (i.c. peers) worden vergroot. Een zeer belangrijke aanbeveling die aan het Peer 

Advice project kan meegegeven worden is de nood aan wetenschappelijk onderzoek naar de 

effecten op gedetineerden die gebruik maken van de dienst.  

Het Insiders Scheme biedt mogelijkheden op vlak van begeleiding en ondersteuning voor 

binnenkomende gedetineerden. Peer projecten in de drugpreventie zijn voornamelijk gericht op 

de psychosociale factoren die een invloed uitoefenen op het problematisch middelengebruik en 

–misbruik. Het Boule de Neige project is ter ziele gegaan (Modus Vivendi, 2015) maar is wel 

belangrijk geweest, al was het maar omdat het het eerste peer support- project in Belgische 

gevangenissen was. Het project beschikt wellicht over belangrijke fundamenten voor 

toekomstige peer support- projecten in andere Belgische gevangenissen.  
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II.! METHODOLOGIE 
 

Hoofdstuk 1: Onderzoeksdesign 
 

Gedurende de periode februari tot juli 2016 werd vanuit een verkennend praktijkgericht onderzoek 

getracht de werking, de voor- en nadelen van peer support in detentie te achterhalen door middel 

van een uitgebreide (inter)nationale literatuurstudie. Vervolgens werd getracht om de haalbaarheid 

en wenselijkheid van peer support-programma’s in Vlaamse gevangenissen te achterhalen door 

middel van diepte-interviews met de directie van de gevangenis in kwestie. Het onderzoeksdesign 

bestond alleen uit een kwalitatief luik. Binnen dit luik werden semi-gestructureerde interviews 

afgenomen van een aantal professionals die actief zijn in het gevangeniswezen in Vlaanderen. Het 

kwalitatief interview als onderzoeksstrategie werd gekozen omdat in Vlaanderen geen empirische 

onderzoeken gevoerd zijn naar peer support in detentie. Kwalitatieve interviews zijn aangewezen 

bij waarom- en hoe- vragen waarbij gefocust wordt op het insider’s view van de betrokken actoren. 

Ter voorbereiding van de interviews werd de literatuur omtrent peer support(-programma’s) in 

detentie en de Pains of Imprisonment uitvoerig bestudeerd. Op die manier werd de stand van zaken 

in het buitenland zichtbaar en werden best practices in beeld gebracht die op hun beurt een 

belangrijke fundering vormden voor het latere veldwerk. 

1.1! Onderzoeksmateriaal 
 

In kwalitatief onderzoek heeft een random steekproef geen zin daar een beperkt aantal experts 

bevraagd zullen worden. Daarom werd geopteerd voor een doelgerichte steekproef van 

respondenten die de nodige kennis en ervaringen hebben opdat een antwoord kan worden 

geformuleerd op de onderzoeksvragen.  

Gevangenisdirecteuren van verschillende Vlaamse strafinrichtingen vormen een eerste 

belangrijke bron daar zij personen zijn met kennis van zaken in dit onderzoeksveld. Een 

aanvraagprocedure werd op 18 februari 2016 opgestart bij het Directoraal-Generaal 

Penitentiaire Inrichtingen in Brussel om een kwalitatief onderzoek te verrichten in zeven 

Vlaamse gevangenissen: Gent, Hasselt, Antwerpen, Leuven-Centraal, Oudenaarde, Brugge en 

Beveren. Een kopie van het onderzoeksdesign, een informed consent voor de respondent en de 

vragenlijst werden opgestuurd. Er werd uiteindelijk goedkeuring verleend voor de eerste vijf 

gevangenissen op 4 april 2016. Een kopie van de goedkeuring kan teruggevonden worden in de 
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bijlage. Vervolgens werden de betrokken respondenten via e-mail op de hoogte gebracht en 

werd hen gevraagd of zij bereid waren aan een interview te willen deelnemen 

In het kader van dit onderzoek werden volgende gevangenissen bezocht : Gent, Leuven 

Centraal, Hasselt, Oudenaarde en het Antwerpse arresthuis. In sommige gevallen zaten de 

(onderwijs-) of beleidscoördinators van de Vlaamse Gemeenschap mee aan tafel. Dit was het 

geval in de gevangenissen van Gent en Oudenaarde. Dusdanig kon er gekeken worden vanuit 

het perspectief van Justitie enerzijds en de Vlaamse Gemeenschap anderzijds. Dit resulteerde 

dikwijls in opmerkelijke verschillen.  

Tot slot werd door middel van een sneeuwbalmethode de steekproef uitgebreid: VZW Touché 

werd geïnterviewd omdat zij enige tijd bekend zijn met het concept van peer support in de 

gevangenis van Oudenaarde. Zoals eerder werd besproken in de literatuurstudie heeft VZW 

Touché in het verleden een expertgroep van gedetineerden opgesteld. Alsook de 

onderwijscoördinator van de gevangenis van Beveren en Brusselse gevangenissen werden door 

middel van de sneeuwbalmethode geïnterviewd. De uiteindelijke steekproef omvatte elf 

respondenten, met een spreiding over twee sectoren heen: Justitie en de Vlaamse gemeenschap 

met uitzondering van VZW Touché.  

Bijkomend werd de literatuur als informatiebron geconsulteerd om een antwoord te formuleren 

op de onderzoeksvragen wat betreft peer support-programma’s in buitenlande strafinstellingen. 

1.2! Onderzoeksetting 
 

De kwalitatieve face-to-face gesprekken met de eerste doelgroep, de gevangenisdirecteuren, 

vonden plaats binnen de strafinrichting zelf. Het interview met VZW Touché vond plaats op 

locatie waar de organisatie gevestigd is in Gent. Tot slot werd één interview afgenomen op de 

Universiteit van Gent, daar een afspraak binnen de gevangenis van Beveren niet mogelijk was.  

Gezien de onderzoeksetting varieert van respondent tot respondent, zal deze beschreven worden 

opdat het voor de lezer duidelijk is in welke context het onderzoek plaatsvond:  

Vooreerst werd de gevangenis van Antwerpen bezocht, met als inrichtingshoofd De Heer Jo 

Demuynck. De strafinrichting werd gebouwd in 1855 en doet nog steeds dienst als arresthuis 

en beschikt over een vrouwenafdeling en een psychiatrische annex. In de gevangenis heerst een 

gesloten regime. De infrastructuur van de strafinrichting wordt gekenmerkt door een 

stervormige indeling met een centraal controlepunt, geïnspireerd op het Ducpetiaux-model 

(Federale Overheidsdienst Justitie, 2016).  
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In tweede instantie werd de gevangenis van Gent bezocht, met als inrichtingshoofd De Heer 

Dirk Van Bogaert. Het interview werd echter afgenomen van iemand afkomstig uit de directie 

samen met de beleidscoördinator. De strafinrichting werd gebouwd in 1862 en doet nog steeds 

dienst als arrest- en strafhuis en beschikt net zoals Antwerpen over een vrouwen- en 

psychiatrische afdeling. In de gevangenis heerst een gesloten regime. De infrastructuur van de 

strafinrichting kan vergeleken worden met de gevangenis van Antwerpen (Federale 

Overheidsdienst Justitie, 2016).  

In derde instantie werd de gevangenis van Oudenaarde bezocht, met als inrichtingshoofd De 

Heer Hans Claus. Er werden twee afzonderlijke interviews afgenomen op twee verschillende 

tijdstippen. Twee medewerkers van de Vlaamse Gemeenschap stonden mij te woord in april 

2016. Het interview met Hans Claus vond plaats in juli 2016. Sinds 1936 doet de gevangenis 

dienst als strafhuis, hoofdzakelijk voor mannelijke langgestraften. De infrastructuur kan 

vergeleken worden met bovenstaande gevangenissen (Federale Overheidsdienst Justitie, 2016).  

In vierde instantie werd een gevangenis van meer recente datum bezocht, met name de 

gevangenis van Hasselt. Het inrichtingshoofd is De Heer Paul Dauwe. De gevangenis doet sinds 

2005 dienst als arrest- en strafhuis. Er is een aparte vrouwenafdeling waar kinderen tot en met 

drie jaar samen met hun moeders kunnen verblijven (Federale Overheidsdienst Justitie, 2016). 

Het idee van het Ducpetiaux-model, namelijk de stervormige indeling, werd verlaten. 

Tot slot werd de centrale gevangenis van Leuven bezocht, met als inrichtingshoofd Mevrouw 

Myriam Coucke. Het interview werd afgenomen van een collega van Mevrouw Coucke. Zowel 

beklaagden als veroordeelden verblijven in de strafinrichting. Deze gevangenis is een klassieke 

Ducpetiaux-gevangenis. De veroordeelden kennen een opendeur regime, in tegenstelling tot de 

beklaagden met een beperkt regime (Federale Overheidsdienst Justitie, 2016).  

De Heer Philippe De Ridder is onderwijscoördinator in de gevangenis van Beveren. Omwille 

van praktische redenen werd het interview op locatie afgenomen, namelijk op de Universiteit 

van Gent.  

Mevrouw Lies Evenepoel is onderwijscoördinator in Brusselse gevangenissen. Omwille van 

praktische redenen werd het interview online afgenomen. De onderzoeker had reeds voldoende 

informatie verkregen omtrent het peer tutoring-project in de gevangenis van Oudenaarde, 

waardoor een face-to-face gesprek overbodig was. De vragen die de respondent online kreeg 

toegezonden betrof enkele organisatorische vragen omtrent de selectie, de training, de 

begeleiding en opvolging van de tutors tijdens het experiment. 
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VZW Touché is een praktijkorganisatie in Gent, die sinds enkele jaren agressiebegeleiding 

biedt aan gedetineerden en ex-gedetineerden, zoals eerder werd besproken in de 

literatuurstudie. 

1.3! Dataverzameling 
 

Nadat het Directoraal-Generaal Penitentiaire Inrichtingen goedkeuring verleende over de 

samenstelling van de steekproef werden alle respondenten per mail op de hoogte gebracht, 

waarbij het onderzoeksopzet geconcretiseerd werd. Alle respondenten waren bereid om aan het 

eenmalige interview deel te nemen. Er werd telefonisch of per mail een afspraak gemaakt. De 

interviews vonden plaats gedurende april en juli 2016 op locatie waar de respondent werkzaam 

is.  

1.3.1! Kwalitatief interview 
 

In dit exploratief onderzoek werd geopteerd voor een half-open interview bij significante 

sleutelfiguren waarbij gebruik gemaakt werd van een logisch opgebouwde lijst met vragen en 

thema’s die aan bod kwamen tijdens het gesprek en waarvan makkelijk afgeweken kon worden 

indien dit gewenst werd. Anderzijds werd het mogelijk om de vragenlijst aan te passen 

doorheen het onderzoek afhankelijk van de functie van de respondenten (Decorte & Zaitch, 

2009). Zodoende werd de vragenlijst aangepast bij het interview bij VZW Touché en de 

onderwijscoördinator van Brussel.  

Door middel van doorvragen kan ingegaan worden op wat de desbetreffende respondent vertelt 

en kan het interview in een bepaalde richting geduwd worden. Bij een half-open interview 

wordt gebruik gemaakt van open vragen waardoor de respondent aangespoord wordt tot het 

geven van uitgebreide antwoorden en het biedt de interviewer de kans om bijkomende 

informatie te vragen indien het antwoord van de respondent onvolledig of onduidelijk is, niet 

ingaat op de vraag of wanneer het vermoeden bestaat dat het gaat om een sociaal wenselijk 

antwoord. De vragenlijst was semi-gestructureerd qua opzet, dit bracht met zich mee dat de 

onderzoeker tijdens het interview over de nodige flexibiliteit beschikte om op bepaalde zaken 

dieper in te gaan. Tot slot laat deze methode toe te werken via vignetten (hypothetische 

scenario’s) die de respondent in bepaalde situaties plaatst en vervolgens peilt naar hoe de 

respondent in de voorgelegde situatie zou handelen. Deze aanpak was interessant om 

redeneringen te achterhalen (Decorte & Zaitch, 2009) wanneer voorbeelden van peer support-
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programma’s voorgelegd werden aan de respondenten en zo naar de wenselijkheid van peer 

support-programma’s kon gepeild worden.  

Het nadeel van een open interview is dat de uitwerking ervan tijdrovend is; alles wordt letterlijk 

geregistreerd en dient uitgeschreven en geanalyseerd te worden. Anderzijds biedt dit het 

voordeel dat de onderzoeker zich volledig kan toespitsen op de vraagstelling en de antwoorden 

van de respondent daar er geen geschreven notities gemaakt moeten worden. Desalniettemin 

kan het van belang zijn om bijkomende aantekeningen te maken om accenten te leggen in het 

rapport dat achteraf geschreven wordt, maar hierdoor kan de mondelinge interactie verstoord 

worden. 

De materies/thema’s die werden besproken tijdens de interviews hadden betrekking op de 

onderzoeksvragen, met name: (1) positieve en negatieve gevolgen van peer support voor 

gedetineerden, (2) belemmeringen en beperkingen, (3) wenselijkheid en haalbaarheid 

(budgetten) van peer support- initiatieven in hun strafinrichting en (4) de randvoorwaarden voor 

het implementeren van peer support- initiatieven in hun strafinrichting.  

Het online-interview, door het gebruik van e-mail, bleek een geschikte tool te zijn binnen dit 

onderzoek voor één respondent. Het betrof een asynchroon interview waarbij de respondent de 

vragenlijst kreeg toegestuurd. De antwoorden werden enkele dagen later teruggezonden. Vanuit 

praktisch oogpunt was deze vorm van interviewen zeer voordelig voor zowel de interviewer als 

voor de respondent. Respondenten zijn dikwijls druk bezet. Het laat de respondent toe in zijn 

of haar vrije tijd onderbouwende antwoorden te formuleren en is transcriptie niet meer nodig. 

Toch bestaat enigszins het gevaar bij het gebruik van deze methode dat een belangrijk deel van 

de communicatie, zoals non-verbale taal, verloren gaat en is het niet mogelijk om door te vragen 

et cetera. Het betrof de onderwijscoördinator uit één van de Brusselse gevangenissen die bereid 

was enkele praktische vragen te beantwoorden omtrent het peer tutoringsproject dat door haar 

werd opgezet in het kader van haar stage binnen de opleiding Master Pedagogische 

Wetenschappen in 2011 in de gevangenis van Oudenaarde. Het peer tutoringsproject was in 

wezen een experiment in discussie, een proefproject dat door middel van een online-interview 

gepeild kon worden naar de ervaringen rond de opzet en implementatie in de gevangenis. Er 

wordt verder in de scriptie toelichting gegeven over het project.   

 

 



!

;52;!

1.3.2! Ethische aspecten van het kwalitatieve interview 
 

Informed Consent 

Vooraleer het interview van start ging werd de context, de probleemstelling en de doelstelling 

van het onderzoek samengevat. Dikwijls was het enige tijd geleden dat de respondent en de 

onderzoeker in contact waren geweest waardoor enige opheldering noodzakelijk was. De 

geïnformeerde toestemming van de respondenten werden zowel mondeling als schriftelijk 

verkregen. Hierdoor werd de anonimiteit van de respondenten verzekerd. Na afloop van het 

interview werd gevraagd of de gegeven antwoorden verwerkt mochten worden in de vorm van 

citaten. Het merendeel van de respondenten wenste anoniem te blijven. Dit heeft naar mijn 

inzien geen invloed op de onderzoeksresultaten.  

Voor het online interview werd veeleer een indirecte toestemming verkregen. In de eerste 

tentatieve e-mail werd het opzet en het doel van het onderzoek uiteengezet. Vervolgens werd 

gevraagd naar de bereidheid van de respondent om enkele vragen te beantwoorden. Er werd 

benadrukt dat de respondent voldoende tijd kreeg om de vragen terug te sturen en bijkomende 

informatie kon vragen.  

Audio-opname  

Het gebruik van een audio-recorder in een gevangenissetting is in wezen verboden. Iedere 

respondent verleende de goedkeuring om de recorder mee te nemen binnen de 

gevangenismuren. Het gebruik van audio-opnames kent immers een aantal voordelen: de 

onderzoeker kan zich vrij focussen op het gesprek daar er geen selectie moet worden gemaakt 

over de inhoud. Hierdoor wordt het risico op bias beperkt (Boeije, 2005). Gelet op het doel van 

deze masterproef om te werken met letterlijke citaten afkomstig uit de gesprekken met de 

respondenten, was een letterlijke transcriptie noodzakelijk waardoor de de recorder een 

onmisbare tool vormde. De gemiddelde duur van de zeven interviews bedroeg ongeveer een 

halfuur tot drie kwartier, afhankelijk van de uitgebreidheid van de antwoorden van de 

respondenten.  
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Verwachtingen ten aanzien van de onderzoeker  

Op het einde van het interview werd gepolst naar de verwachtingen van de respondent ten 

aanzien van de onderzoeker. Bij elk interview werd gevraagd of men graag een inzage wou 

nadat de masterproef afgerond en gepubliceerd werd. Alle respondenten waren geïnteresseerd 

in de onderzoeksresultaten.  

1.4!Data-analyse 
 

De interviews werden onmiddellijk na afname letterlijk uitgetypt. De transcriptie van de 

interviews is een noodzakelijk stap opdat data-analyse ervan mogelijk is. De uitgetypte teksten 

zijn een letterlijke neerslag van de natuurlijke taal van de respondent, in extenso en op een 

gestructureerde manier uitgeschreven door middel van vraag en antwoord. Op die manier ging 

er zo weinig mogelijk informatie verloren (Boeije, 2005).  

In tweede instantie werden de uitgeschreven teksten herlezen met het oog op het herkennen van 

enkele categorieën en om zo een extensief mogelijk beeld te vormen van alle interviews. 

Vervolgens werden de letterlijke neerslagen van de interviews voor analyse ingevoerd in het 

softwareprogramma Nvivo 11 (QSR International, Australië; Mortelmans, 2009). Door middel 

van de thema’s die tijdens de interviews werden besproken, werden verschillende theme nodes 

bepaald. Bij elke node werden de passende uitspraken van de respondenten ondergebracht.  

Dit programma maakte het verwerkingsproces van de kwalitatieve onderzoeksdata efficiënter 

waardoor deze stap in het onderzoek sneller verliep. Het is duidelijk dat dit softwareprogramma 

slechts een ondersteunend middel is en voert de kwalitatieve data-analyse niet automatisch uit. 

De grote hoeveelheid data werd op een gestructureerde en efficiënte manier verwerkt. Tot slot 

worden de onderzoeksresultaten weergegeven in de vorm van citaten.  

 

1.5!Besluit  
 

Aan de hand van een verkennend kwalitatief interview werden drie verschillende 

onderzoeksgroepen bevraagd: (1) vijf gevangenisdirecteuren, (2) drie beleidscoördinators, twee 

onderwijscoördinators, en (3) VZW Touché. Twee onderzoeksmethoden werden gehanteerd 

om tot de onderzoeksresultaten die in het volgende deel van de scriptie besproken worden, te 

komen: het face-to-face interview en het online asynchroon interview. Door middel van Nvivo 

11 werd een adequate data-analyse uitgevoerd en bekomen. 
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III.! RESULTATEN 
 

Inleiding 
 

In dit hoofdstuk zullen allereerst de resultaten van het kwalitatieve onderzoek worden 

besproken, met name de interviews met de verschillende respondenten. Dit zal gebeuren aan de 

hand van de thema’s die werden besproken. Alleen de belangrijkste aspecten van de interviews 

zullen in dit hoofdstuk aan bod komen. Daar de meerderheid van de respondenten anoniem 

wenste te blijven, worden de uitgeschreven teksten niet als bijlage toegevoegd.  

In eerste instantie wordt een korte beschrijving gegeven worden van de respondenten en hun 

respectievelijke functie. Vervolgens worden er per thema de antwoorden van de respondenten 

besproken. Ook de kennis en ervaringen omtrent peer support van de respondenten worden 

uitvoerig behandeld.  

 Tot slot zal een korte conclusie de belangrijkste vaststellingen weergeven van de interviews.  

Hoofdstuk 1: Vlaamse situatie  
 

Ik kreeg de kans om een gesprek aan te gaan met Marjan Gyrson (Dagelijks bestuur, VZW 

Touché). Zoals eerder in de literatuurstudie werd besproken heeft VZW Touché een 

expertgroep van gedetineerden samengesteld in de gevangenis van Oudenaarde. Zij zetten hun 

expertise in ten behoeve van jongeren. Hun project kan gezien worden als een voorbeeldmodel 

voor de ontwikkeling van soortgelijke proefprojecten in detentie.  

Vervolgens wordt de visie besproken van verschillende Vlaamse gevangenisdirecteuren, 

Vlaamse beleids- en onderwijscoördinatoren werkzaam in het gevangeniswezen.  

1.1! VZW Touché: expertgroep  
 

1.1.1! Opstart van het project 
 

Sinds 2007 is VZW Touché werkzaam in de gevangenis van Oudenaarde en begeleidt er 

gedetineerden op vlak van agressie. Na een tijdje merkten de begeleiders en therapeuten van 

VZW Touché dat er enkele gedetineerden voortreffelijke vorderingen maakten op vlak van hun 

herstel en reclassering. In plaats van de begeleiding met VZW Touché te beëindigen hadden 
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deze gedetineerden de wens om een actieve bijdrage te leveren in samenwerking met VZW 

Touché. 

“Wij vinden als mensen willen komen, dan zijn ze welkom en wij gaan nie… Wij willen geen 

drempels inbouwen. Maar als we bleven doen wat we deden met hen dan ondermijnden we 

eigenlijk onze eigen boodschap die we wouden geven.” (Marjan Gyrson, persoonlijke 

communicatie, 27 april) 

 

Om tegemoet te komen aan deze gedetineerden werd vanuit VZW Touché een groep van vijf 

gevangenen aangesteld om samen na te denken over hoe men hen kan inzetten en op welke 

manier VZW Touché ondersteuning kan bieden in wat zij graag wilden doen. Vervolgens is er 

een lang proces geweest van nadenken. Dat groepje gedetineerden kwam tot het besluit dat zij 

hun ervaringen, hun expertise wilden inzetten ten behoeve van jongeren. Ondertussen zijn er al 

verschillende zaken uitgewerkt, zoals onder meer de film “Binneninzicht” en het toneelstuk 

“Play Again” dat aangeboden wordt aan scholen in combinatie met een nabespreking door een 

ervaringsdeskundige.   

 

1.1.2! Selectie 
 

De gedetineerden die geselecteerd werden waren enige tijd in therapie bij VZW Touché en 

werden door middel van een gesprek geselecteerd. Een eerste criterium was het onderzoeken in 

welke mate deze gedetineerden reeds in staat waren voldoende afstand te nemen van hun eigen 

verhaal en vereist bijgevolg de nodige vaardigheden om deze valkuil te herkennen en ermee om 

te gaan. Omgaan met nabijheid en afstand is een veelvoorkomend spanningsveld, maar kan een 

grote kracht betekenen voor de ervaringsdeskundige. Dit brengt ons bij het tweede criterium, 

namelijk het onderzoeken of de gedetineerden voldoende vaardigheden ontwikkeld hebben om 

de handvaten aangereikt door VZW Touché, in te zetten. 

 “Als ze lastige dingen tegenkomen, daar iets mee te doen waardoor ze niet in duigen vallen 

op die moment. Dat kan zijn gewoon inschatten van “ik moet hier weg, op dit moment”. 

Aangeven van “ik moet efkes buiten”. (Marjan Gyrson, persoonlijke communicatie, 27 april). 
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1.1.3! Doelstellingen en werkwijze 
 

Het is belangrijk om van aan de start van een project af te bakenen voor welke doeleinden een 

expertgroep kan worden ingezet. De doeleinden van het project wordt grotendeels ingevuld 

door de gedetineerden zelf.  

 

“Namelijk, had er toen iemand voor ons geweest, wie weet had dat het verschil gemaakt en 

wie weet waren we hier niet beland. Dus als wij nu iets kunnen doen da voor jongeren 

verschil kan maken, dan kunnen we ook iets positiefs, euh, kunnen wij misschien iets positiefs 

betekenen voor anderen. Dus het zit daar iets herstellend in. Iets positief voor de samenleving 

willen doen.” (Marjan Gyrson, persoonlijke communicatie, 27 april). 

 

De doelgroep was reeds gekozen, de doeleinden waren afgebakend en het project kreeg 

geleidelijk aan invulling. VZW Touché koos bewust om geen opleiding 

ervaringsdeskundigheid te voorzien voor de expertgroep en een andere insteek te nemen.  

 

“Omdat da, voor ons nog veel te veel vertrekt vanuit wat dat er in het verleden mis gelopen is 

en dat moet verwerkt zijn om dan vooruit te kunnen komen. We willen mensen net de tools 

geven om op dezelfde manier te kunnen werken als dat wij werken. Dus vandaar kiezen we 

voor een opleiding in oplossingsgerichte coach worden of oplossingsgericht groepen 

begeleiden. Waar dat ze ook los van die ervaringsdeskundig zijn mogelijks iets mee kunnen 

doen.(…) Maar dat is nog in voorbereiding.”(Marjan Gyrson, persoonlijke communicatie, 27 

april). 

 

De kracht van het project is vervat in het aanbieden van professionele hulpverlening in 

combinatie met een eigen herstelervaring:  

 

Vanuit professionele kennis kunnen wij begeleiding bieden maar wij kunnen niet vanuit de 

ervaring spreken en das een ongelofelijke meerwaarde als ge die twee kunt verbinden met 

elkaar. (Marjan Gyrson, persoonlijke communicatie, 27 april).  
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Na een vorming is er ruimte voor nabespreking. Toch werd er bewust gekozen om geen 

collectieve intervisie of supervisie formeel te organiseren daar de gedetineerden nog dikwijls 

individueel op gesprek komen bij Touché. Er wordt gewerkt vanuit de visie van het 

oplosgerichte therapiemodel. Een van de principes is dat er op maat wordt gewerkt.  

 
Dus we proberen daar oog voor te hebben om mogelijkheden te scheppen voor de mensen om 

in gesprek te gaan rond wat ze nodig hebben maar we leggen daarin niets op. We hebben 

daar geen formele dingen rond voorzien. Maar bewust. (Marjan Gyrson, persoonlijke 

communicatie, 27 april).  
 

1.1.4! Samenwerking met de gevangenis van Oudenaarde 
 

De samenwerking met de gevangenis van Oudenaarde is organisch gegroeid in de loop der 

jaren. Dit was wellicht de belangrijkste voorwaarde opdat een succesvol project kon 

waargemaakt worden. Ook de samenwerking en de interne motivatie van de bestaande diensten 

en het gevangenispersoneel in de gevangenis waren essentieel voor de partnerschap. Het idee 

van een projectgroep werd door de gevangenis algemeen goed onthaald:  

 

“Euh ja, goed. Oudenaarde is natuurlijk een beetje het buitenbeentje van de gevangenissen. 

In die zin, gedetineerden zitten hier lang, er zijn zeer kleine secties, zeer persoonlijke aanpak 

en de beambten en de gedetineerden staan hier nie met getrokken messen tegenover mekaar.” 

(Respondent 5a, persoonlijke communicatie, 13 juli). 

 

Een van de belangrijkste struikelblokken is de beschikbaarheid van financiële middelen. Marjan 

Gyrson stelde dat het niet langer gaat over de vraag of er budget beschikbaar is in het 

gevangeniswezen, maar de manier waarop het geld wordt ingezet. Budget an sich is een 

relatieve term. Wanneer vanop beleidsniveau bewust gekozen wordt om in te zetten op 

soortgelijke projecten, kan er heel wat waargemaakt worden. De respondente erkent echter niet 

dat het gevangeniswezen in België elementen bevat dat dit soort werkingen eenmaal 

bemoeilijkt.  

Een andere moeilijkheid waar Touché in de samenwerking met de gevangenis van Oudenaarde 

op botst zijn praktische overwegingen. Enerzijds wordt de groep gedetineerden intra muros 
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beperkt omdat men nu eenmaal in de gevangenis verblijft en bijgevolg afhankelijk zijn van 

uitgaansvergunningen of beperkte detentie. Anderzijds heeft de groep ex-gedetineerden extra 

muros veel meer bewegingsvrijheid, maar hebben ze minder tijd vanwege de job die ze 

uitoefenen en de angst die leeft deze terug te kunnen verliezen.  

 

“(…) Bijvoorbeeld we hebben volgende week een vorming in een school, en ’t is heel erg 

zoeken naar de juiste mensen om mee te pakken naar die school, juist omwille van die 

praktische zaken, wie kan er op welk moment? Allez, dat is het enigste nadeel.” (Marjan 

Gyrson, persoonlijke communicatie, 27 april). 

 

Wanneer het peer support- concept uitgelegd wordt vanuit Engeland en gepeild wordt naar de 

haalbaarheid ervan in Vlaamse gevangenissen wordt de keuzevrijheid van gedetineerden om 

met een peer werker een conversatie te voeren omtrent emotionele aangelegenheden benadrukt.  

 

“’t Is niet omdat gij iemand die hebt die een opleiding gevolgd heeft en iemand die het 

moeilijk heeft, dat da zomaar een match geeft. Dat blijkt ook uit therapieonderzoeken hé, wat 

maakt dat therapie werkt? Dat is de relatie. En wat zit er in een relatie? Er moet ergens een 

of andere klik tussen twee mensen zijn.” (Marjan Gyrson, persoonlijke communicatie, 27 

april). 

 

Enerzijds wordt de inzet, bevestiging en erkenning door het directie- en gevangenispersoneel 

voor soortgelijke projecten ook als een belangrijke voorwaarde beklemtoont. Anderzijds vormt 

dit tevens een belemmering om eerstdaags een project te implementeren in een bestaande 

gevangenis. Een stapsgewijze implementatie wordt ten zeerste aangeraden. 

 

“Ik zou niet meteen ergens starten met een projectgroep. Omdat je dan de rijkdom van het 

vorige ook nie meer hebt. (…) En daar hebt ge tijd voor nodig. (Marjan Gyrson, persoonlijke 

communicatie, 27 april). 
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1.1.5! Effectiviteit?  
 

Een belangrijke vraagt dringt zich op: zijn alle inspanningen van de projectgroep effectief in 

termen van resocialisatie onder gedetineerden? Hebben de vormingen en getuigenissen wel 

degelijk effect op de doelgroep jongeren? Kortom, is er een redelijke verhouding terug te vinden 

tussen de geïnvesteerde kosten en het beoogde doel? 

Verder wetenschappelijk onderzoek omtrent de ervaringen en (kosten)effectiviteit van dit 

project zou in de toekomst onder de loep genomen moeten worden.  

Een belangrijke nuance in het verhaal van VZW Touché is dat het doel van het project extra 

muros ligt, namelijk preventie ten behoeve van jongeren. Strikt genomen is er geen sprake van 

peer support op georganiseerde wijze in detentie. Desondanks gebeurt er volgens Marjan 

Gyrson impliciet zeer veel binnen de projectgroepen op vlak van peer support.  

 

“Als wij samenkomen met een groep om een les voor te bereiden, tijdens die sessie checken 

die mannen bij elkaar; “en hoe ist met u? Ik weet dat ge SURB gehad hebt en ’t was nie goe 

en cava intussen?”. Dus die doen da, impliciet. Allez, alleen is da nie formeel geregeld.” 

(Marjan Gyrson, persoonlijke communicatie, 27 april) 

 

De projectgroep van VZW Touché biedt het Vlaamse gevangeniswezen belangrijke inzichten 

in de selectie van gedetineerden, het opzet en de werkwijze van soortgelijke projecten. Het 

interview met Marjan Gyrson vormt een belangrijke meerwaarde aan deze studie en betekent 

tevens een eerste stap naar een mogelijke implementatie van ervaringsdeskundigen in detentie.  

1.2!Visie van verschillende Vlaamse actoren uit het gevangeniswezen 
 

Uit de onderzoeksgroep van gevangenisdirecteuren nemen vijf deskundigen deel aan het 

onderzoek. Allen staan ze aan het hoofd van een Vlaamse gevangenis. Daarnaast nemen vijf 

actoren van de Vlaamse Gemeenschap deel aan het interview. Hoewel binnen deze 

onderzoeksgroep slechts vijf settingen werden bezocht, zijn zowel grote verschillen 

geconstateerd als overeenkomsten, afhankelijk van het thema. Ook binnen de gevangenissen 

van Gent en Oudenaarde waar een beleidscoördinator deelnam aan het interview zijn er dikwijls 

grote contrasten geconstateerd. Er werd nagegaan of hiervoor een samenhang aan te wijzen is 
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op grond van toepasselijk regime (open of gesloten) en/of infrastructuur, bouwjaar en tijdsgeest 

van de gevangenis.  

Per thema worden de resultaten van de interviews besproken door middel van citaten. 

1.2.1! Stand van zaken – Informele peer support  
 

Om te beginnen werd er gepeild naar de eigen ervaringen omtrent peer support in detentie en 

in welke mate peer support-programma’s in detentie gekend zijn. Globaal genomen hadden alle 

respondenten beperkte kennis van zaken omtrent peer support in detentie. Slechts één 

respondent gaf aan kennis te hebben van het Listener Scheme: 

 

 “Wel, ’t is te zeggen ooit, ik ga terug naar de vrouwenafdeling van de gevangenis van Gent 

eind de jaren ’80. Toen was er vrouwelijke gedetineerde die was overgeplaatst uit een 

Engelse gevangenis, die Nederlands sprak maar ook vloeiend Engels en ja die zat in Gent, en 

zij vertelde mij op ’t rapport dat zij, ja die zelf haar diensten aanbood. Omdat zij, de 

opleiding gevolgd had als Listener, en dus zegt ze ja ik zou da hier ook willen doen.” 

(Respondent 5a, persoonlijke communicatie, 13 juli).  

 

In de gevangenis van Oudenaarde werd in 2011 een experiment opgezet door een 

masterstudente Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit van Gent. Het opzet van het 

peer tutoringsproject hield in dat bepaalde gedetineerden ingezet werden om 

medegedetineerden een basis Nederlands, Frans en/of wiskunde bij te brengen. Er werd een 

samenwerkingsverband opgestart met het OpenLeerCentrum en de onderwijscoördinator van 

de gevangenis.  

 

Tijdens het online-interview met de Brusselse onderwijscoördinator Lies Evenepoel werd 

gepeild naar inhoudelijke en organisatorische elementen van het project zoals selectie, training, 

begeleiding en opvolging. De selectie van de tutors gebeurde volgens de respondente niet met 

strikte voorwaarden, wel werden alle tutors geslecteerd in de ‘pool’ van gedetineerden die les 

volgen of ooit gevolgd hebben. Hierdoor werd de selectie beperkter. Vermits dit een startproject 

betrof werd ervoor gekozen samen te werken met gedetineerden die reeds bekend waren voor 

de onderwijscoördinator. Aan de hand van aanbevelingen door de onderwijscoördinator en de 

leerkrachten werden gedetineerden uiteindelijk geselecteerd. Desondanks werd er voornamelijk 

gepeild naar motivatie van de gedetineerden. Daarnaast werden er ook vragen gesteld die 
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polsten naar competenties en vaardigheden, maar werden er geen concrete oefenenen gegeven 

om dit ook te testen (Lies Evenepoel, persoonlijke communucatie, 19 mei).  

 

De training van de tutors had veel sterker de focus op ‘individueel begeleiden’ dan op 

heropfrissing van leerstof (dit gebeurde  in individuele gesprekken wanneer de tutors ingelicht 

werden over wie welke hulp nodig had). De tutorvorming was gebaseerd op een tutorvorming 

voor het lager onderwijs: Een boek voor twee: strategieën voor begrijpend lezen via peer 

tutoring (2002, Van Keer). In de handleiding bij dit boek is ook een vorming inbegrepen. De 

begeleiding van de tutors werd onder meer opgenomen door de onderwijscoördinator, het 

Openleer Centrum en Lies Evenepoel zelf (Lies Evenepoel, persoonlijke communicatie, 19 

mei).  

 

Daarnaast volgde de directie het project van nabij op vermits het een precedent betrof in het 

aftasten van de grens waarbij een gedetineerde in een bepaalde machtspositie tegenover een 

andere gedetineerde kan komen te staan. De PSD van de betrokken tutors was op de hoogte van 

het project, maar werd er niet actief bij betrokken. Het betrof namelijk een klein proefproject 

en had nog niet de bedoeling om groots gedragen te zijn (Lies Evenepoel, persoonlijke 

communicatie, 19 mei).  

 

De tutors werden volgens de respondente steeds individueel opgevolgd; er werd overlopen wat 

goed liep en wat niet. Daarnaast was er ook één collectief intervisie- en evaluatiemoment van 

het proefproject, met het oog op een mogelijke verderzetting (Lies Evenepoel, persoonlijke 

communicatie, 19 mei).  

 

In de gevangenis van Gent werd gerefereerd naar het onderzoek “Ouders als onderzoekers”, in 

samenwerking met het VCOK (Vormingscentrum opvoeding en Kinderopvang) en de Rode 

Antraciet. Ouders en gedetineerden werden uitgenodigd om in samenspraak aanbevelingen te 

formuleren rond het bezoek van familie aan gedetineerden. Jammer genoeg kon de respondent 

in kwestie geen resultaten van het onderzoek meedelen (Respondent 2b, persoonlijke 

communicatie, 25 april). 

 

Overal werd er echter onmiddellijk verwezen naar vormen van informele peer support in hun 

gevangenis. Gelijkaardige voorbeelden van gedetineerden die elkaar op eigen initiatief 

ondersteunen op vlak van educatie en welzijn werden regelmatig aangehaald. Andere elementen 
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van informele peer support waren analfabetisme, de Nederlandse taal niet machtig zijn, onthaal 

van nieuwe gedetineerden enzoverder. Peer support op informele basis werd door iedereen 

aangegeven als iets dat vanzelfsprekend is in een strafinrichting.  

 

“Dat is langs een andere kant ook normaal, want hier zitten allemaal langgestraften, ze zitten 

hier lang bij mekaar, het zou maar raar zijn mochten ze niet mekaar beginnen ondersteunen 

bij manier van spreken op den duur dus, allez als je mekaar op al die jaren in zo een kleine 

ruimte samenleeft, ontstaat er automatisch een vorm van peer support hé ja.” (Respondent 

5b, persoonlijke communicatie, 27 april) 

 

“Ik denk dat sowieso peer support wel gebeurt tussen gedetineerden onderling. In de zin van 

informatie geven hé, over wat er allemaal hierbinnen gebeurd, procedures, voor mensen die 

hier nieuw binnen komen is dat vaak een groot onbekende.” (Respondent 2b, persoonlijke 

communicatie, 25 april).  

 

Ook de specifieke rol van de fatik (dit is een gedetineerde met een ondersteunende functie en 

betaalde arbeid) op de sectie werd verschillende malen aangehaald als steunfiguur voor 

gedetineerden. Mogelijke taken zijn: onderhoud van het cellulair (gangen en 

gemeenschappelijke delen van de sectie), helpen bij de etensbedeling, organisatie van 

sportactiviteiten enzoverder.  

 

“Die fatik, is dat eigenlijk ook een man die de nieuwe gedetineerden wat mee gaat informeren 

hé. Van kijk je bent nieuw, je gaat fysiek, logistiek ondersteunen, wat materiaal aanbrengen 

enzovoort voor nieuwe gedetineerden en ze naar de cel begeleiden. Maar ondertussen kan 

daar natuurlijk ook wel een gesprekje ontstaan enzovoort. Dus informeel ja, maar wel bewust 

gebeurt dat.” (Respondent 1, persoonlijke communicatie, 13 april). 

 

Naast de vele voorbeelden van gedetineerden die elkaar op eigen initiatief ondersteunen, werd 

ook aangegeven dat het directiepersoneel dikwijls gedetineerden inzetten in het ondersteunen 

van elkaar. Het is al lange tijd geweten dat men in Vlaamse gevangenissen gedetineerden bij 

elkaar op cel plaatsen wanneer er sprake is van een verhoogd risico op suïcide wanneer 

gedetineerden tegen een zware veroordeling aanlopen, slecht nieuws krijgen of een relatiebreuk 

vernemen. Dit is een vorm van sociale support.  
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“Dat is toen, dat heette toen niet peer to peer support, dat is nu een heel mooie term. Maar 

dat werd dus in die zin wel gedaan en dat is zo oud als de straat hé.” (Respondent 1, 

persoonlijke communicatie, 13 april). 

 
Buitenlandse gedetineerden die de Nederlandse taal machtig zijn staan dikwijls in voor het 

tolken in de gevangenis: 
 

“Er zijn heel wat heel nationaliteiten, en als mensen op het directierapport komen 

bijvoorbeeld dan, en ik begrijp ze niet omdat ze Pools spreken en alleen maar Pools spreken, 

dan is daar altijd de bereidheid van een andere Poolsprekende persoon die zal instaan voor 

de vertaling.” (Respondent 2a, persoonlijke communicatie, 25 april). 
 

1.2.2! Wenselijkheid – Haalbaarheid – Beperkingen  
 

Globaal genomen werd het concept van peer support positief onthaald bij het merendeel van de 

respondenten. Elementen die de nood aan zulke initiatieven aan het licht brachten, werden reeds 

hierboven besproken. Om te peilen naar de wenselijkheid van peer support- programma’s werd 

gevraagd naar het draagvlak bij het gevangenispersoneel enerzijds en de gedetineerden 

anderzijds. Er werd hierbij vastgesteld dat er grote contrasten aanwezig zijn tussen de 

verschillende inrichtingen. 

Over het algemeen waren de  gevangenissen van Oudenaarde, Leuven-centraal, Gent en 

Antwerpen optimistisch over het draagvlak bij hun gevangenispersoneel. De structuur en 

infrastructuur weerspiegelt in grote mate het denken over projecten die gedetineerden 

ondersteunen. De samenhang tussen het optimisme over peer support- projecten en de 

infrastructuur had grotendeels betrekking op de grootte van de strafinrichting, het aantal 

afdelingen in de gevangenis en het aantal gedetineerden die in de gevangenis verblijven. 

 

“Wel ik denk het wel. Als wij daar absoluut zouden willen op inzetten, dat wij dat zouden 

kunnen. Zonder daar veel extra veel moeite voor te moeten doen. Ik acht onze cultuur wel rijp 

maar ik denk dat we qua theoretisch inzicht en qua praktische kennis ook, dat we daar niet 

ver genoeg in staan.” (Respondent 4; Leuven-Centraal, persoonlijke communicatie, 16 mei). 
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Naast psychologische en emotionele voordelen halen verschillende respondenten wellicht de 

belangrijkste eigenschap van peer interventies aan, namelijk het sterk drempelverlagend 

karakter ervan en de meerwaarde die gedetineerden als ervaringsdeskundigen kunnen leveren 

aan de samenleving. Gedetineerden die de juiste begeleiding en steun niet terugvinden bij 

sociale diensten of familie, kunnen beroep doen op een vertrouwelijke relatie met een 

medegedetineerde. Daarnaast kunnen peer werkers de toeleiding naar de professionele 

hulpverlening faciliteren.  

 

“Dus vanuit peer support, allez het voordeel daarvan is dus eigenlijk dat ge geen 

professionele hulpverlener hebt die vastgeroest zit binnen een bepaalde problematiek. Gelijk 

gewoon iemand die er al ne keer doorgegaan is, die weet dat er ook lijm nodig is.” 

(Respondent 6; Vlaamse Gemeenschap, persoonlijke communicatie, 26 mei). 

 

Ook de praktische voordelen van een opleiding ervaringsdeskundige of vormingen in het kader 

van reclassering werden aangehaald. Naast de verschillende opleidingen die het 

gevangeniswezen intra muros aanbiedt, kan een certificaat worden behaald via het Listener 

Scheme. 

 
“Als je ze een opleiding laat volgen, ten eerste is dat een manier van, allez een manier van hulp 

bieden kwalitatiever kundet misschien wel noemen, maar langs de andere kant hebben ze dan ook iets 

om op hun CV te zetten, hoe raar dat ook klinkt maar ’t is wel zo.” (Respondent 5a, persoonlijke 

communicatie, 27 april) 

 

Een belangrijk aandachtspunt in het implementeren van een therapeutisch project voor 

gedetineerden is het duidelijk in kaart brengen van de bestaande gevangeniscultuur en de 

onderlinge verhouding tussen gedetineerden en het gevangenispersoneel. Doch rapporteerden 

ze allemaal dat er rekening gehouden dient te worden met een bepaalde weerstand tegenover 

projecten gebaseerd op peer support door het personeel van de gevangenis.  

 

“We kunnen het “angst” noemen onder het personeel, dat daar iets mis gaat, dat ja, dat de 

situatie oncontroleerbaarder wordt. Ik denk dat dat de belangrijkste is. Allez, de grenzen 

zitten minder in regelgeving en materiële mogelijkheden en zelfs in financiële ondersteuning 
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dan in de geesten van de mensen hé. Daar twijfel ik niet aan.” (Respondent 3; Hasselt, 

persoonlijke communicatie, 28 april). 

 

Ongeacht of er al dan niet een draagvlak bestaat voor een peer support- project, acht men de 

implementatie ervan niet vanzelfsprekend. Wanneer doorgericht gevraagd wordt naar hoe de 

verhouding ligt tussen hulpverlening en veiligheid wordt dit duidelijk.   

 

“We maken fundamenteel de verkeerde keuzes in het gevangeniswezen. We zijn meer 

geïnteresseerd in een dure betonnen muur en weet ik wat voor geavanceerde elektronische 

veiligheidsapparatuur die stukken van mensen kosten en nauwelijks te onderhouden is tussen 

haakjes, dan in de ondersteuning van ja eigenlijk, het stimuleren van groei van ons cliënteel 

in de positieve richting.(…) In het verhaal van de totale kost van zo een instelling, de 

maatschappelijke kost, is dat pinuts hé. Dat is het enige dat maatschappelijk rendeert hé op 

lange termijn. Al de rest zijn kosten die je afschrijft en die je kwijt zijt.” (Respondent 3; 

Hasselt, persoonlijke communicatie, 28 april). 

 

Professionals uit verschillende sectoren (zowel Justitie als Vlaamse Gemeenschap) uiten echter 

hun bezorgdheid omtrent enkele belemmeringen en beperkingen op vlak van de programma’s. 

Dit staat in contrast met het feit dat een aanzienlijk deel van de respondenten ook de nood aan 

zulke programma’s erkent. Ten eerste kaart men het probleem aan van bestaande drempels die 

overwonnen moeten worden bij het gevangenispersoneel. Een opsluiting in een gevangenis is 

nog steeds een straf en de mens moet boeten voor de schade die hij aan de samenleving heeft 

aangebracht. De publieke opinie ziet de gevangenis ten slotte nog steeds als een controle 

instituut. Ten tweede wordt de huidige infrastructuur en veiligheidsstructuur aangehaald als 

ontmoedigend voor de implementatie van soortgelijke projecten.  

 

“Infrastructuur is half oké, omdat die 6 secties aan mekaar gekoppeld zijn aan 

controlepunten. Dat is er teveel aan. Uniformiteit is een dwangmonster dat in alle 

gevangenissen rondwaart hé. Differentiatie, dat is iets dat ge moet voor vechten. Die dingen 

worden gemaakt om gedetineerden van elkaar te scheiden, en dan gaat gij ze gaan 

supporten.” 

(Respondent 5a, persoonlijke communicatie, 13 juli).  
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Zelf een moderne infrastructuur van een gevangenis voldoet niet. Een meer recent gebouwde 

gevangenis zoals Hasselt voldoen aan de normen van een humane detentie, maar peer support 

vraagt meer dan dat. Zo vormt personele inzet ook een belangrijke factor.  
 

“’t Is niet omdat ge een infrastructuur hebt die goed verweven is in de samenleving, dat ge 

peer support gaat krijgen. Dat vergt inzet van mensen die een gedragswetenschappelijke 

achtergrond hebben die weten wat een groepsdynamiek is, die naar mensen kunnen luisteren, 

die leiding kunnen geven. Dus dat zijn allemaal dingen die een klassieke beambte niet kan. Er 

zijn natuurlijk wel die het kunnen hé, dat zijn natuurtalenten, dat hebt ge overal.” 

(Respondent 5a, persoonlijke communicatie, 13 juli).  

 

Het regime van een strafinrichting bepaalt ook de draagwijdte voor nieuwe initiatieven. Een 

realiteit van een arresthuis zoals de gevangenis van Gent is dat er veel penitentiaire verloven 

zijn en een groot verloop van beklaagden. Hierdoor wordt de opportuniteit om beklaagden en 

kortgestraften in te schakelen als peer werker in vraag gesteld. 

 

De budgettaire manoeuvreerruimte voor zulke projecten is zo goed als onbestaand volgens 

verschillende gevangenisdirecteuren. Het voordeel bij de gevangenis van Gent en Oudenaarde 

is dat het interview samen met de beleidscoördinators werd afgenomen en hierdoor naar twee 

potten budgetten kon gekeken worden, enerzijds naar de budgetten van Justitie en anderzijds 

naar de budgetten van de Vlaamse Gemeenschap. Ook hier was een schril contrast terug te 

vinden in de antwoorden van beide respondenten. We mogen voorzichtig optimistisch zijn als 

we kijken naar het antwoord van de beleidscoördinator van de gevangenis van Gent: 

 

“Nu, ik moet zeggen zowel Justitie als de Vlaamse overheid kampt met serieus wat 

besparingen, maar daarnaast hebben we ook heel wat organisaties die we mee willen halen, 

en waar er misschien ook mee kan samengewerkt worden en door die netwerken te 

organiseren, dat daar misschien ook wel een soort van kapitaal kan bij ontstaan, sociaal 

kapitaal maar misschien ook financieel kapitaal die we kunnen inbrengen om dat te gaan 

versterken. Want uiteindelijk die support en die inspraak komt sowieso ten goede van al wie 

hier werkt.” (Respondent 2b, persoonlijke communicatie, 25 april). 

 

Anderzijds werd door het merendeel van de gevangenisdirecteuren eerder een negatieve visie 

weergegeven op het vlak van financiering. 
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“We leven op dat vlak in droeve tijden hé. Dat zijn natuurlijk de eerste zaken die sneuvelen 

hé.” (Respondent 3, persoonlijke communicatie, 18 april). 

 

Het tekort aan budgetten en de droeve financiering voor nieuwe initiatieven kan enerzijds 

toegewijd worden aan de rangorde van prioriteiten in een gevangenis. Voornamelijk de 

overbevolkingsproblematiek staat hoog op de agenda. De gevangenissen zitten volop in 

besparingslogica waardoor het dikwijls moeilijk wordt om tevens de basistaken voldoende snel 

en goed af te ronden. Ook dit is een belangrijke conditie om rekening mee te houden.  
 
“De PSD zwemt hier om al zijn dossiers klaar te krijgen, justitieel welzijnswerk kan niet alle 

gedetineerden zien want daarvoor hebben ze onvoldoende personeel voor. Ja, dan ga je je 

moeten afvragen; wat zijn onze prioriteiten? En, dan moet je de vraag stellen: is een peer 

support project in die realiteit, een prioriteit of niet?” (Respondent 4, persoonlijke 

communicatie, 16 mei).  

 

Desondanks biedt de Basiswet van 2005 heel wat mogelijkheden en schept het een bepaalde 

visie op detentie waarin peer support projecten zeker een plaats kunnen innemen volgens de 

meeste respondenten. Wanneer er gekeken wordt naar de geest achter de Basiswet en de 

algemene principes die er achter leven kan de Basiswet evengoed als vertrekpunt dienen. Toch 

waren enkele respondenten sceptisch over de Basiswet. Dit heeft ongetwijfeld onder meer te 

maken met het feit dat de wet grotendeels nog in uitvoering gebracht moet worden.  

  

“Maar allez, als ge het afmeet op de Basiswet en ge kijkt naar de principes van wat er 

eigenlijk zou moeten gebeuren met gedetineerden, herstel en re-integratie, normalisering en 

wat is ’t allemaal, participatief. Dat is allemaal goed, maar hoe zouden we dat allemaal nu is 

gaan doen ? Dan komt ge toch niet uit in dit hé. Dit is geschreven voor een utopie, die moet 

waargemaakt worden maar ondertussen zit ge met die erfenis, met dat gruis van het verleden 

die op den bodem blijft plakken en we geraken maar niet van die bodem los. Dat is gelijk het 

vliegtuig van Panamarenko, dat vliegt niet hé.”(Respondent 5a, persoonlijke communicatie, 

13 juli). 

 

Maar voor de Basiswet zelf was er al geen politiek draagvlak als ik eerlijk mag zijn. De 

mensen hebben daar kunstmatig hun hand naar boven gestoken en driekwart van de 

politiekers vinden dat dikke flauwekul. (…) Dat is hoe ik het formeel ervaar. Maar voor ons is 
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dat natuurlijk een stok achter de deur, de wet is er natuurlijk. (Respondent 3, persoonlijke 

communicatie, 28 april) 

 

België is op vlak van de Basiswet toonaangevend, maar met de praktijk kan er jammer genoeg 

minder gepronkt worden. Of de Basiswet zomaar een ingangspoort biedt voor peer support- 

initiatieven in detentie is een denkpiste dat verder onderzocht zou moeten worden.  

 

Verder wordt het risico en gevaar op misbruik (van vertrouwen, grensoverschrijdend gedrag) 

door gedetineerden gerapporteerd door verschillende respondenten en wordt het belang van een 

adequate screening op veiligheid absoluut aanbevolen. De scheidingsgrens tussen het 

productief zijn in peer support en het contraproductief worden moet optimaal afgebakend zijn. 

Toch is dit thema niet de grootste bezorgdheid onder de respondenten.   

 

“Allez, er zit natuurlijk ook wel ergens een risico tot misbruik. Maar laat het ons eerst is 

proberen en dan kijken waar de valkuilen zitten en dan weer oplossen ook.”(Respondent 6, 

persoonlijke communicatie, 26 mei) 

 

Niettemin wordt de capaciteit aan talenten, expertise en vaardigheden bij gedetineerden voor 

dit soortgelijke projecten door niemand ontkent. Meer nog, het niet inzetten van deze 

vaardigheden zou contraproductief werken in een gevangenissetting. 

 

“Het is het potentieel aan competenties, aan ervaringen, aan kennis maar ook in negatieve 

zin, bij gedetineerden die wij bijna door ons overgestructureerd en overgereglementeerd 

proberen in de hand te houden, fnuiken we en maken we dat dat geen kans krijgt. Integendeel, 

stimuleren we het negatieve in de subcultuur.” (Respondent 3, persoonlijke communicatie, 28 

april).  

 

Ter afsluiting werd specifiek in de gevangenis van Oudenaarde verwezen naar Europese 

regelgeving dat stelt dat gedetineerden geen hiërarchische positie tegenover elkaar mogen 

innemen. Wanneer teruggeblikt wordt naar de literatuurstudie is peer support per definitie niet 

hiërarchisch en om die reden wordt zowel het leidinggevend personeel als de penitentiaire 

beambten actief betrokken in de opzet van een peer support- projecten. Dit is volgens vele 

respondenten zeer moeilijk met de huidige bezetting van het gevangenispersoneel.   
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1.2.3! Randvoorwaarden  
 

Wanneer gepeild werd naar de startvoorwaarden waaronder een project gebaseerd op peer 

support geïmplementeerd kan worden in een gevangenis werden gelijkaardige resultaten 

gevonden in de antwoorden van de respondenten ondanks het gevangenisregime en 

infrastructuur.  

Vooreerst moet nagegaan worden voor welk doel peer werkers in een detentiecontext ingezet 

kunnen worden. Dit moet voor de praktische organisatie goed afgebakend worden opdat 

misverstanden en het risico op misbruik van positie geminimaliseerd kunnen worden. 

 

“De mens is ne wolf en hierbinnen.. ge moogt ze ook niet onderschatten hé, ze zitten ook voor 

iets binnen als je ze volledig koorden geeft naar mekaar, ge moet het in de gaten houden.” 

(Respondent 5a, persoonlijke communicatie, 13 juli). 

 

In tweede instantie menen alle respondenten dat een breed draagvlak cruciaal is. Opdat een 

project kan slagen en succesvol kan functioneren is het noodzakelijk dat zowel gedetineerden 

enerzijds en het gevangenispersoneel, directieleden en de bestaande sociale diensten anderzijds 

volledig achter het initiatief staan. Ondanks dat het merendeel van de respondenten, als 

inrichtingshoofd, voorstanders zijn van peer support- projecten, zal dit onvoldoende zijn om 

een project op te starten en te realiseren in een gevangenis. Een respondent gaf ook aan dat 

dergelijke projecten niet voor alle gedetineerden weggelegd zijn. Er is een bepaalde 

overtuigingskracht nodig om gedetineerden als peer werker in te zetten. Deze moeilijkheid 

wordt grotendeels ondervangen in een zorgvuldige selectie van peers.  

 

“Niet iedereen gaat daar voor openstaan, nie iedereen ziet daar ook hun nut van in. Dat 

hangt ook een beetje af van het opleidingsniveau, als ge gij zoiets hebt van ja pff ik ben toch 

nooit naar ’t school geweest, waarom zou ‘k ik da gaan doen? En dan nog hun zelfbeeld ook, 

ze moeten dan ook nog geloven dat ze het kunnen hé, want ’t zijn er altijd veel die op 

voorhand denken “dat kan ‘k ik nie ze”. (Respondent 6, persoonlijke communicatie, 13 mei).  
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Een opleiding tot ervaringsdeskundige is ongetwijfeld gunstig voor gedetineerden als deze, 

zoals reeds besproken, beantwoorden aan een aantal selectiecriteria. Het inzetten van 

ervaringsdeskundigheid moet immers steeds weloverwogen en zorgvuldig gebeuren. 

Ervaringsdeskundigheid inzetten hangt samen met de ervaring van kwetsbaar zijn. Het is juist 

de kracht om deze kwetsbaarheid in te zetten. Anderzijds werd door twee respondenten 

aangegeven dat een uitvoerige opleiding bepaalde gedetineerden die wel over de juiste 

competenties beschikken maar geen behoefte hebben aan een (nieuw) leertraject, kan 

afschrikken en men beter voorziet in een soort van basiscursus. 

 

“Dus op dat vlak vind ik een startpunt, ga uit van wat leeft er hier en ga niet uit van een 

cursus. Allez, dat er een basiscursus moet komen ja, maar je zit ook met mensen als ze aan 

iets willen meewerken mag dat niet te zwaar theoretisch overkomen. Ook het niveau van die 

mensen laat dat misschien niet altijd toe.”(Respondent 5c, persoonlijke communicatie, 27 

april).  

 

In derde instantie werd de terechte opmerking gemaakt dat er rekening gehouden dient te 

worden met de bestaande diensten in de gevangenis zoals de Psychosociale dienst en Justitieel 

Welzijnswerk bij de uitvoering van een project voor gedetineerden. Het naast elkaar laten 

functioneren van de sociale diensten van de gevangenis en een peer werking werd door vele 

respondenten afgeraden. Ook werd de samenwerking met externe organisaties en vrijwilligers 

beklemtoont in de opzet van een peer support- project. En toch lijkt een evidente samenwerking 

niet meteen voor het rapen: 

 

“Oké, als wij met onze psychosociale dienst daar tijd insteken wilt dat zeggen dat er voor 10 

gedetineerden geen verslag kan klaar liggen tegen hun datum voor voorwaardelijke 

invrijheidstelling. Dat zij niet kunnen vrijgaan bijgevolg ook op hun datum voorwaardelijke 

invrijheidstelling. Maar dan denk ik dat ge da ook omwille van de Basiswet niet kunt maken 

en omwille van de wet externe rechtspositie, dat iemand op zijn datum voorwaardelijke 

invrijheidsstelling niet kan vrijgaan omdat gij niet klaar zijt.” (Respondent 4, persoonlijke 

communicatie, 16 mei) 

 

In vierde instantie zijn budgettaire middelen onmisbaar voor de implementatie van een nieuw 

project. Ondanks dat de meningen verdeeld zijn tussen de respondenten van de Vlaamse 

Gemeenschap en de gevangenisdirecteuren, is er zo goed als geen geld beschikbaar. Budgetten 
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zijn er wel, maar de prioriteiten liggen elders. Dit hangt volgens sommigen samen met het feit 

dat het politieke en publieke draagvlak niet groot genoeg is voor soortgelijke projecten aan 

gedetineerden. 

 

Tot slot wordt de infrastructuur van een gevangenis en de personeelsomkadering als 

belangrijkste voorwaarden, alsook als belangrijkste belemmeringen aangehaald door de 

respondenten.  

 

“Ge hebt dus een heel ander personeelsomkadering nodig en een verbinding met de echte 

wereld van buiten. De fysieke wereld zoals ze bestaat, een school in de omgeving, een groot 

bedrijf in de omgeving, GGZ. In functie van die omgeving kunt ge dan inplantingen maken. 

Die peer support, die groepsdynamiek kunt gebruiken om uw doel te bereiken, te 

normaliseren, om mensen te helpen hun leven uit te bouwen.” (Respondent 5a, persoonlijke 

communicatie, 13 juli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



!

;72;!

Hoofdstuk 2: Buitenlandse peer support-initiatieven als vertrekpunt voor het 
Vlaamse gevangeniswezen?  
 

In dit hoofdstuk wordt een terugkoppeling gemaakt naar de literatuurstudie. Er werden drie 

buitenlandse peer support-programma’s besproken en geanalyseerd aan de hand van 

wetenschappelijke artikels, rapporten en empirische onderzoeken. De vraag is nu of het 

mogelijk is om peer support gebaseerd op buitenlandse projecten te introduceren in het Vlaamse 

gevangeniswezen. Om te peilen naar de wenselijkheid en haalbaarheid van peer support in een 

bepaalde strafinrichting werden het Listener Scheme, het Peer Advice project, het Insiders 

Scheme en tot slot het Boule de Neige project voorgelegd tijdens het interview met de 

gevangenisdirecteuren en coördinators. Welk buitenlands project sluit het best aan de noden en 

wensen van de strafinrichting in kwestie en waarom?  

Een zeer belangrijke nuance die gemaakt dient te worden vooraleer van start wordt gegaan is 

dat alle projecten die voorgesteld zijn aan de respondenten, afkomstig zijn uit een ander 

gevangenissysteem met uitzondering van het Boule de Neige project, namelijk die van 

Engeland. Sommige respondenten suggereerden dat het peer concept in Engeland gegroeid is 

om het gebrek aan professionals in de gevangenis op te vangen, zoals de Psychosociale dienst. 

 

“Het zou me niet verbazen dat dit een van de misschien “nep” oplossingen is om de lacune 

aan professioneel personeel voor hulp aan re-integratie in te vullen, en dat vind ik dan niet zo 

een goed plan.” (Respondent 1, persoonlijke communicatie, 13 april).  

 

Globaal genomen waren alle respondenten van mening dat de besproken peer support-

programma’s een meerwaarde kunnen bieden op vlak van praktische en emotionele 

ondersteuning in hun strafinrichting.  

Het Listener Scheme en het Insiders Scheme werden globaal genomen aanschouwd als een 

haalbare kaart daar het emotioneel en praktisch ondersteunen van gedetineerden onderling reeds 

informeel gebeurt in alle gevangenissen. Gedetineerden worden geselecteerd op basis van 

sociale vaardigheden en competenties die in de gevangenis rijkelijk aanwezig zijn. Alsook 

wordt het onthaal van nieuwe gedetineerden in Vlaamse gevangenissen reeds ondersteund door 

de sectiefatik. Deze projecten kunnen volgens de respondenten verder uitgebouwd worden op 

de reeds bestaande structuren in de gevangenis. 
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“Dat is minder technisch, dat is ook meer, laat zeggen, het aard van het beestje” (Respondent 

1, persoonlijke communicatie, 13 april). 

 

Vervolgens werd aan het Peer Advice project weinig aandacht geschonken door de 

respondenten. Het luik rond reclassering werd eerder in vraag gesteld daar het om zeer 

gespecialiseerde materie gaat, met als gevolg een lange opleiding. Ook zetelt de VDAB (de 

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) in de gevangenis en wordt de 

rol van de gedetineerde als peer werker op vlak van tewerkstelling mogelijkerwijs overbodig. 

In een strafhuis met lang gestraften is de kans ook groot dat gedetineerden vervreemden met de 

arbeidsmarkt en wordt de vraag gesteld of dat dit dan wel de meest geschikte man is om advies 

te verlenen.  

Ook het Boule de Neige project leek voor sommigen een haalbare kaart om te introduceren in 

Vlaamse gevangenissen. Buiten de gevangenis van Brugge, beschikt Hasselt sinds kort over 

een Drugvrije afdeling (hierna, DVA). Volgens de gevangenisdirecteur van de gevangenis van 

Hasselt zijn er jaarlijks twee à drie drugdoden. De DVA wordt compleet geïsoleerd van andere 

afdelingen en secties. Een belangrijke voorwaarde om toe te treden is de eigen 

verantwoordelijkheid naar het groepsgebeuren. Het grootste verschil met de gewone afdeling 

is dat er steun is van medegedetineerden (Respondent 3, persoonlijke communicatie, 28 april). 

Hoe dan ook blijft er een groot tekort aan DVA’s in Vlaamse gevangenissen. Ook de 

aangekondigde besparingen in Justitie blijven steeds een bedreiging voor de oprichting van 

drugvrije afdelingen en dienen er heel wat inhoudelijke drempels overwonnen te worden om 

dit te realiseren. 

 

“Maatschappelijk vind niemand dat blijkbaar een probleem, in het bestaan van deze 

gevangenis zijn er al meer mensen aan drugs gestorven dan aan terrorisme sinds dat het 

ontstaan is hé. Niemand vindt dat blijkbaar een probleem.” (Respondent 3, persoonlijke 

communicatie, 28 april). 

 

“Ik denk eigenlijk zelf niet dat een drugvrije afdeling kan functioneren zonder zo iemand, of 

zo een paar mannen die er al doorgegaan zijn. Een van de reden waarom gedetineerden in 
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een drugsverslaving blijft hangen is het gebrek aan zelfvertrouwen en dat ze niet zien dat 

iemand anders er kan uitkomen hé.” (Respondent 5a, persoonlijke communicatie, 13 juli). 

 

Of de oprichting van een DVA noodzakelijk is om het Boule de Neige project op te kunnen 

zetten, werd dus niet bevestigd. De gevangenis van Oudenaarde bijvoorbeeld kende in het 

verleden een straathoekwerker/peer in het kader van de toenmalige drugproblematiek in 

detentie. Alleen door zijn aanwezigheid merkte de gevangenisdirecteur al enkele veranderingen 

in zijn strafinrichting: 

 

“Het feit was, dat wanneer hij in huis was, werd er minder gevochten voor drugs, zakten de 

prijzen en was de kwaliteit beter in de gevangenis. De overlast, en wat men mekaar aandeed 

met al die verslavingen, die natuurlijk ook bekeken moeten worden binnen de context van 

gevangenissen. (…) Dat minderde door zijn aanwezigheid. En dat was een peer, want hij had 

ook nog in den bak gezeten. (…) Maar ja, de straathoekwerker is ondertussen ook weer 

afgevoerd door geldgebrek.” (Respondent 5a, persoonlijke communicatie, 13 juli).  
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Hoofdstuk 3: Besluit 
 

Uit de kwalitatieve onderzoeksmethode werden, door middel van semi-gestructureerde 

interviews met professionals, verschillende thema’s voorgelegd gaande van informele peer 

support tot nieuwe initiatieven afkomstig van het Verenigd Koninkrijk en het Waalse Boule de 

Neige project. Een grote mate van eensgezindheid op vlak van peer support tussen de 

respondenten werd vastgesteld. Globaal genomen waren de respondenten enthousiast over een 

peer support- werking in hun strafinrichting. Desalniettemin werden enkele beperkingen en 

belemmeringen geïdentificeerd met name betreffende het personeel, budget en de 

infrastructuur. Daarnaast werd ook consensus waargenomen tussen de respondenten van de 

Vlaamse Gemeenschap enerzijds en Justitie anderzijds.  

Namelijk op het vlak van budgetten werden echter belangrijke verschillen waargenomen. Het 

Listener Scheme en het Insiders Scheme bieden volgens de meeste respondenten de meeste 

kansen in het Vlaamse gevangeniswezen. Het Boule de Neige project wordt tevens aangeraden 

in een gevangenis zoals Brugge of Hasselt waar een Drugvrije afdeling georganiseerd is. 

Niettemin biedt ook het Boule de Neige project mogelijkheden voor gevangenissen zonder 

Drugvrije afdeling.  

Het gesprek met VZW Touché bracht meer inzicht in de werking van een projectgroep met 

ervaringsdeskundigen in de gevangenis van Oudenaarde. De kracht van VZW Touché schuilt 

in hun overtuiging dat ervaringsdeskundigheid op een professionele manier ingezet kan worden 

in detentie, samen met de reguliere hulpverlening. Hun progressieve gedachtengoed ligt aan de 

grondslag voor de implementatie van de expertgroep in de gevangenis van Oudenaarde.  

Alhoewel er van de start van dit onderzoek gesuggereerd werd dat er in Vlaamse gevangenissen 

zo goed als geen peer support ondersteund wordt, kan geconcludeerd worden dat de 

onderzoeksresultaten in positieve zin verassend zijn. 
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IV.! DISCUSSIE 
 

Hoofdstuk 1: Situering van het onderzoek 
 

Naar aanleiding van het goedgekeurde onderzoeksdesign vanuit het DG PI uit Brussel werd 

gedurende de periode februari tot juli 2016 een verkennend onderzoek gevoerd naar de kansen 

van gedetineerden als ervaringsdeskundigen in een detentiecontext. Teneinde de centrale 

onderzoeksvraag te beantwoorden (welke rol kunnen ervaringswerkers spelen in de 

ondersteuning van gedetineerden?) en de wenselijkheid van ervaringsdeskundigheid in detentie 

na te gaan werd een kwalitatief onderzoeksdesign aangewend. In eerste instantie werd het 

empirisch onderzoek waargemaakt door semi-gestructureerde interviews met professionals af 

te nemen. De uiteindelijke doelstelling van het onderzoek was om wetenschappelijke 

gefundeerde aanbevelingen te doen voor beleidsmakers en het Vlaamse gevangeniswezen.  

Hoofdstuk 2: Interpretatie van de onderzoeksresultaten 
 

In dit hoofdstuk volgt een overzicht van de opmerkelijkste bevindingen teruggevonden uit de 

empirische onderzoeksresultaten getoetst aan de internationale literatuur.  

Allereerst werd in de literatuurstudie een uitgebreide beschrijving gegeven van buitenlandse 

peer support-projecten. Alsook werd een Waals project uitvoerig besproken. Het doel was om 

een globaal beeld te scheppen voor de lezer en voor de respondenten. De respondenten konden 

achteraf een inschatting maken welke van de verschillende projecten het beste aansloten bij de 

noden en behoeften van hun gevangenis. Alle projecten worden gekenmerkt door een 

gelijkaardige structuur. Opgeleide gedetineerden worden in functie van praktische of 

emotionele ondersteuning ingezet voor hun medegedetineerden. Een belangrijke kanttekening 

die hier wellicht op zijn plaats hoort is dat het Verenigd Koninkrijk reeds decennia gebruik 

maakt van peer support- programma’s. Daar Vlaamse gevangenissen op het vlak van peer 

support nog in kinderschoenen staat, kan er logischerwijs geen vergelijking gemaakt worden 

op het vlak van effectiviteit. Bovendien moet er rekening gehouden worden met het verschil in 

gevangenissystemen tussen Engeland en België en kan er niet blindelings een vergelijking 

gemaakt worden in samenlevingen en het huidige bestraffingsbeleid in beide landen. Dit neemt 

niet weg dat deze buitenlandse projecten kunnen dienen als voorbeelden en inspiratiebronnen 

voor het Vlaamse gevangeniswezen voor het opstarten van soortgelijke initiatieven.  
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Vervolgens werd in de gevangenis van Oudenaarde een voorbeeld gevonden van een soortgelijk 

project. Weliswaar zijn er enkele opmerkelijke verschillen terug te vinden met de buitenlandse 

projecten op het vlak van selectie, opleiding en de werkwijze van het project. De projectgroep 

van VZW Touché in de gevangenis van Oudenaarde bestaat uit gedetineerden die reeds 

agressiebegeleiding achter de rug hadden. Alsook werd bewust niet gekozen voor een formeel 

opleidingstraject tot ervaringsdeskundige, maar werd er voorzien in individuele gesprekken met 

de kandidaten tijdens het hele denkproces. Met andere woorden werden gedetineerden actief 

betrokken in de opzet van het project. Tijdens het gesprek met Marjan Gyrson werd nogmaals 

duidelijk hoe belangrijk een breed draagvlak onder het gevangenispersoneel en de directie van 

de gevangenis cruciaal is voor de opzet en het slagen van het project.  

Wanneer de respondenten van de vijf Vlaamse gevangenissen (Antwerpen, Gent, Hasselt, 

Oudenaarde en Leuven-Centraal) bevraagd werden over hun kennis in het werken met peers 

binnen een strafinrichting klonk het concept niet vreemd in de oren. Zo gaven verschillende 

respondenten onderzoeken of proefprojecten gerelateerd aan peer support aan die in het 

verleden binnen hun instelling opgezet werden. Zo kon ook in ieder geval gemakkelijk 

voorbeelden van informele peer support aangetoond worden zoals de fatik op de afdelingen. 

Bovendien was het niet ongewoon dat gedetineerden bij elkaar op cel geplaatst werden als 

middel van sociale controle.  

De vraag of de Basiswet van 2005 een politiek draagvlak biedt voor peer support initiatieven 

in een penitentiaire inrichting werd noch bevestigd, noch ontkracht door de respondenten. Daar 

de Basiswet nog steeds vraagt om implementatie, vormt dit mogelijkerwijs een struikelblok 

voor een eventuele implementatie van peer support- projecten. 

De onderzoeksresultaten zijn in lijn met de internationale literatuur op het vlak van de voor- en 

nadelen van peer support. Vooreerst werd de onderlinge steun van peers als belangrijkste 

aanwinst naar voren geschoven. Peers hebben in tegenstelling tot de professionele 

hulpverlening meer voeling met de noden en behoeften van een medegedetineerde. Zo werd 

bijvoorbeeld de ondersteuning van de peergroup in de nieuwgebouwde Drugvrije afdeling in 

Hasselt als belangrijkste positief verschil met de gewone afdeling aangehaald. Vervolgens werd 

het inzetten van de eigen capaciteiten en vaardigheden van de gedetineerden in de context van 

een humane detentie met enthousiasme aangehaald. Het potentieel onder de 

gedetineerdenpopulatie is groot en moet volgens alle respondenten benut worden. Op die 

manier dragen gedetineerden bij aan de samenleving en worden nieuwe kansen op verschillende 

levensdomeinen gecreëerd op het moment dat ze de gevangenis verlaten. !
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De bereidwilligheid van alle respondenten om een peer support- programma te installeren in 

hun strafinrichting is groot; hoewel er heel wat beperkingen en voorwaarden verbonden zijn 

aan het werken met ervaringsdeskundigen in een gevangeniscontext. Budgetten zijn klein, de 

huidige infrastructurele context biedt geen juiste omkadering en het draagvlak onder het 

gevangenispersoneel is te klein voor peer support initiatieven. Ook dient er rekening gehouden 

te worden met de Europese regelgeving dat stelt dat gedetineerden geen hiërarchische positie 

mogen innemen tegenover medegedetineerden. Maar dit lijkt voor het merendeel van de 

respondenten geen onoverwonnen probleem. Peer support impliceert net het tegenovergestelde 

wanneer teruggeblikt wordt naar de literatuurstudie. Peers staan op gelijkwaardige voet met 

elkaar en staan dus allesbehalve in een hiërarchische positie tegenover elkaar. Er dient echter 

wel op toegezien te worden dat de relatie tussen een peer werker en een gedetineerde niet 

ontaardt in een dubbelzinnige verstandhouding.  

Tot slot concluderen alle respondenten dat het werken met peers tijdens detentie een 

meerwaarde kan bieden voor het gevangenispersoneel enerzijds op het vlak van werklast en 

voor de gedetineerden anderzijds op het vlak van herstel en reclassering. Desondanks staan de 

huidige prioriteiten gericht op de overbevolkingsproblematiek en het trachten voltooien van 

basiswerkzaamheden in detentie.  

De rode draad doorheen de interviews is, ondanks de verschillende gevangenisregimes, dat het 

inzetten van ervaringsdeskundigen in een gevangeniscontext kan dienen als een belangrijke 

aanvulling/meerwaarde op de huidige professionele hulpverlening.  

Hoewel het enthousiasme en het geloof onder de respondenten globaal genomen groot was, is 

er nog een lange weg af te leggen om een breed draagvlak te creëren bij de politieke en publieke 

opinie enerzijds en het lokaal, intern beleid van gevangenissen anderzijds.  

De internationale literatuur toont de meerwaarde van peers in een detentiecontext aan. Het 

benutten van deze ervaringskennis en het kunnen overdragen van die kennis maakt dat iemand 

ervaringsdeskundigheid ontwikkelt en kan de kwaliteit van de gezondheidszorg in detentie 

verhoogd worden. Uiteindelijk komt dit ten goede aan andere gedetineerden, hun sociale 

omgeving en zelfs de hele samenleving.  
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Hoofdstuk 3: Aanbevelingen voor de praktijk, beleid en onderzoek. 
 
Praktijk!!

Voor het welslagen van de implementatie van een peer support- project in detentie moeten een 

aantal startvoorwaarden vooropgezet worden. 

De doelstellingen van het project moeten duidelijk afgebakend worden voor alle betrokkenen: 

wanneer en voor welke doelgroep worden ervaringsdeskundigen ingezet. ‘Herstelgerichte 

detentie’ en ‘detentie op maat’ -waarbij sterk ingespeeld wordt op de noden en behoeften van 

de gedetineerden- kan een denkkader bieden. 

Ten tweede dient het project voldoende omkaderd en ondersteund te worden door bekwame 

medewerkers van de gevangenis, met name: de directie, de Psychosociale Dienst, Justitieel 

Welzijnswerk en gedreven penitentiaire beambten. Ook de samenwerking met externe sociale 

diensten en organisaties zoals VZW Touché, de Rode Antraciet enzoverder moeten uitgewerkt 

worden en actief betrokken worden bij de opzet van een project. Onderlinge verwachtingen en 

verplichtingen moeten zowel op korte als op lange termijn uitgeklaard worden. Daarnaast dient 

een nieuw project een plaats te vinden tussen bestaande initiatieven.  

Ten derde dienen de gebouwen van de gevangenis en de infrastructuur aan enkele 

randvoorwaarden te voldoen. De meeste Vlaamse gevangenissen zijn gebouwd op basis van het 

Ducpetiaux model, gericht op controle en veiligheid. Dit is een belangrijk struikelblok voor een 

degelijke implementatie, gezamenlijk met te kleine budgetten, de huidige personeelsbezetting 

en de beperkte uitvoering van de Basiswet van 2005. Anderzijds kan gestreefd worden naar een 

open penitentiair systeem met de focus op een menselijke en persoonlijke aanpak van 

gedetineerden waar herstel centraal staat zoals reeds gebeurd in Scandinavië. In de toekomst 

kan bij de uitbouw van nieuwe penitentiaire instellingen in Vlaanderen gedacht worden aan een 

betere integratie met de samenleving met het oog op re-integratie. VZW De Huizen vormt 

wellicht een van de beste infrastructurele contexten om peer support op georganiseerde wijze 

te implementeren (http://www.dehuizen.be/). Ook de nationale literatuur bevestigt het belang 

van kleinschalige, op mensenmaat gemaakte strafinrichtingen (Snacken, 2009; Janssens & 

Beyens, 2009) waar de Basiswet als leidraad moet dienen (Janssens & Beyens, 2009). 

Ten vierde dienen selectiecriteria per gevangenis opgesteld te worden afhankelijk van het 

gevangenisregime. Ten eerste is het mogelijk dat beklaagden en kortgestraften, afhankelijk van 

het programma, geen zekerheid kunnen bieden omtrent het voltooien van een opleiding 
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ervaringsdeskundigheid in detentie en bijgevolg uitgesloten worden in de selectieronde. Zij 

kunnen echter wel beroep doen op hun peers en kunnen, indien nodig, in de richting van 

bestaande professionele hulpverlening gestuurd worden. Ten tweede hebben peers in zekere zin 

meer verantwoordelijkheden dan andere gedetineerden. Het vertonen van goed gedrag in 

detentie is bij deze een belangrijke selectiecriteria. Indien er zich gewelddadige incidenten of 

andere vormen van asociaal gedrag voordoen, heeft dit onmiddellijke uitsluiting van het project 

tot gevolg. Tot slot is de persoonlijke motivatie van de gedetineerden om deel te nemen aan 

peer initiatieven een belangrijk element in de selectieprocedure en het welslagen van het 

project.   

Onderzoek  

Een van de belangrijkste aanbevelingen die in het kader van dit onderzoek geformuleerd kan 

worden is het stimuleren van wetenschappelijke onderzoek naar de effectiviteit van het werken 

met ervaringsdeskundigen in een detentiecontext. Alsook dienen gedetineerden die gebruik 

maken van peer support meer betrokken te worden in empirisch onderzoek. Dit kan op zijn 

beurt een basiskader bieden voor wetenschappelijke haalbaarheidsstudies in Vlaamse 

gevangenissen. Aldus kunnen peer werkingen evidence-based opgericht worden.  

Beleid 

Op beleidsmatig vlak dringt een volledige uitvoering van de Basiswet zich op. Ook andere 

(Europese) regelgeving inzake het gevangeniswezen dient onder de loep genomen te worden in 

het kader van het welzijn van gedetineerden. Tot slot dient het inzicht in de fundamenten van 

peer support aangescherpt te worden om een breed draagvlak te creëren .  
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Hoofdstuk 4: Sterktes en beperkingen van het onderzoek 
 

Daar er weinig empirisch onderzoek beschikbaar was rond peer support in het Vlaamse 

gevangeniswezen was deze studie een hele uitdaging. De respondenten werden geselecteerd op 

basis van hun bereidwilligheid nadat een goedkeuring werd verleend vanuit het DG PI in 

Brussel om het onderzoek te voeren. Uiteindelijk namen vijf van de zeven voorgestelde 

gevangenissen deel aan het onderzoek waardoor waardevolle gesprekken met leidinggevenden 

afgenomen konden worden. Door te kiezen voor semi-gestructureerde interviewtechnieken, 

kwam er voldoende ruimte vrij voor de respondenten om eigen (niet-gerapporteerde) 

onderzoeken en projecten aan het licht te brengen. Op die manier ontstond een duidelijk beeld 

over de gevangenissen in kwestie en kon een status-quo opgesteld worden.  

Ondanks dit onderzoek een verkennende studie is waar gefocust werd op de ervaringen en 

opinies van professionals omtrent de haalbaarheid en wenselijkheid over peer support in 

Vlaamse gevangenissen werd een belangrijke onderzoeksgroep uitgesloten van deze studie, met 

name de Vlaamse gedetineerden. Een bevraging onder de gedetineerdenpopulatie kon echter 

een andere blik werpen omtrent de wenselijkheid van soortgelijke initiatieven. De keuze voor 

een kleinschalig kwalitatief onderzoek in vijf Vlaamse gevangenissen heeft als gevolg dat de 

externe geldigheid van de onderzoeksresultaten beperkt blijven en per gevangenis te 

verantwoorden zijn. In kwalitatief onderzoek kan er echter niet gestreefd worden naar 

generalisatie. De data-analyse van de onderzoeksresultaten gebeurde door één enkele 

onderzoeker. De interne betrouwbaarheid van het onderzoek komt hierdoor in het gedrang maar 

zou opgelost kunnen worden wanneer meerdere onafhankelijke onderzoekers de gegevens 

analyseren (Decorte & Zaitch, 2009).  

De internationale literatuurstudie is beperkt in die zin dat gedetineerden die gebruik maken van 

een peer support- programma in detentie, te weinig aan bod kwamen in de empirische 

onderzoeken die gevoerd zijn.  
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CONCLUSIE 
!

Peer support betekent de onderlinge steun van en door peers, die onder meer als doel heeft om 

de schadelijke gevolgen die geassocieerd worden met detentie te reduceren. Internationaal 

onderzoek naar de effectiviteit van peer support-programma’s in detentie heeft aangetoond dat 

gedetineerden wel degelijk een rol als ervaringsdeskundige op zich kunnen nemen tijdens hun 

detentietraject.  

In dit finale hoofdstuk zal getracht worden om alle onderzoeksvragen die aan het begin van het 

onderzoek gesteld werden, adequaat te beantwoorden.  

De centrale onderzoeksvraag (welke rol kunnen ervaringsdeskundigen spelen in de 

ondersteuning van gedetineerden?) werd reeds indirect beantwoord door middel van de 

internationale literatuurstudie in deze scriptie. Ervaringsdeskundigen kunnen verschillende 

rollen op zich nemen tijdens hun gevangenschap. Het Listener Scheme stelt peers voor als 

gedetineerden die emotionele ondersteuning bieden aan medegedetineerden en nemen op die 

manier de rol van hulpverlener op zich. De Advisors in het Peer Advice project geven advies 

en informatie op het vlak van huisvestiging en werkgelegenheid aan medegedetineerden. Op 

die manier wordt er tegemoet gekomen aan het verlies van huisvestiging bij een veroordeling 

tot een gevangenisstraf en recidive door werkervaring aan te bieden. Het Insiders Scheme zet 

gedetineerden in als bron van informatie voor nieuwe gedetineerden in de eerste 24 uren van 

detentie. Daar de eerste 24 uren van detentie cruciaal is en het risico op zelfmoord het hoogst 

is, wordt aan Insiders een belangrijke rol als peer opgelegd. Ze vormen bijgevolg het eerste 

aanspreekpunt voor nieuwe gedetineerden.  

De eerste onderzoeksvraag die geformuleerd werd betrof de werking van peer support 

programma’s in detentie. Enerzijds werd getracht deze vraag door middel van een internationale 

literatuurstudie te beantwoorden en anderzijds te kijken naar de praktijk van de expertgroep van 

VZW Touché in de gevangenis van Oudenaarde. Uit de literatuurstudie kunnen we besluiten 

dat het Listener Scheme, het Peer Advice project en het Insiders Scheme opgericht in Engelse 

gevangenissen, opgezet en begeleid werden door vrijwilligersorganisaties zoals de Samaritans 

volunteers en St Giles Trust in samenwerking met de gevangenis in kwestie. De doelstellingen 

van een peer support- project worden zorgvuldig afgebakend. Vervolgens werden 

gedetineerden met de nodige voorzichtigheid geselecteerd en krijgen naderhand een gedegen 

opleiding waar ze klaargestoomd worden om als peer aan de slag te gaan in de gevangenis. 
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Reflectievaardigheids- en communicatietrainingen vormen een belangrijk onderdeel van de 

opleiding. De ervaringsdeskundige dient zijn ervaringskennis en –deskundigheid later in te 

zetten en herstel van andere gedetineerden te faciliteren. Dit betekent dat de 

ervaringsdeskundige zich gelijkwaardig dient op te stellen en in staat moet zijn om oordeelloos 

te luisteren, de ander hoop en uitzicht op herstel te bieden, creatief kan kijken en luisteren naar 

zichzelf én anderen om ruimte te bieden voor eigen herstel en krachten, en tot slot kan bezinnen 

op het eigen handelen om de essentie van zelfhulp te behoeden en om groei te faciliteren. 

Vervolgens worden peers in Engelse strafinrichtingen opgevolgd door middel van intervisie en 

supervisie. Alsook wordt de relatie met en de samenwerking met de bestaande sociale diensten 

in de gevangenissen ondersteund. 

Hoewel de internationale literatuurstudie aantoont dat er in het buitenland een behoorlijk 

aanbod bestaat van peer support- programma’s in detentie, werden ook diverse vormen van 

detentie aan het licht gebracht die wellicht een beter klimaat bieden voor de implementatie van 

dergelijke programma’s. (Cfr. Scandinavië). 

De tweede onderzoeksvraag betrof de opportuniteit van het werken met peers in een 

gevangeniscontext. Meer bepaald, wat zijn de voor- en nadelen, positieve- en negatieve 

gevolgen van peer support voor gedetineerden gezien de pains of imprisonment. Enerzijds kan 

uit de literatuurstudie besloten worden dat het werken met peers in detentie een positief effect 

kan genereren op de psychische gezondheid en het emotioneel welzijn van gedetineerden. 

Desondanks rapporteert de literatuur enkele risico’s met betrekking op het gebruik van peers in 

detentie. Het gevaar op misbruik en schending van vertrouwen is reëel. De selectie van peers 

dient dan ook met de nodige voorzichtigheid te gebeuren. De buitenlandse projecten kenmerken 

de programma’s als een vernieuwende tool om de gedetineerden te ondersteunen in hun poging 

om wederom deel uit te maken van de vrije samenleving. Een belangrijke kanttekening is dat 

deze projecten zich afspelen in het Verenigd Koninkrijk. Desondanks zijn de pains of 

imprisonment beschreven door Sykes universeel en kunnen deze projecten fungeren als 

inspiratiebron voor het Vlaamse gevangeniswezen.  

Ook kan niet met zekerheid geconcludeerd worden of deze programma’s effectief zijn voor het 

werken met geïnterneerden in de Vlaamse gevangeniscontext.  

De derde onderzoeksvraag  die opgezet werd in het licht van deze scriptie betrof de 

haalbaarheid van peer support-programma’s in een Vlaamse context door te peilen naar de 

randvoorwaarden tijdens het diepte-interview met professionals. Mogelijke obstakels en 
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belemmeringen (i.e politieke, infrastructuur, veiligheid, financiële en wettelijke) inzake de 

implementatie werden benoemd. Dit vormde een aanzet naar het identificeren van essentiële 

randvoorwaarden. Het merendeel van de respondenten achten een peer support- project 

mogelijk in hun strafinrichting mits de nodige theoretische en praktische kennis omtrent peer 

support vooreerst wordt aangescherpt.  

De voornaamste voorwaarden en belemmeringen voor het opstarten van een peer support-

project in detentie worden tot slot nogmaals kort beschreven: het politieke en publieke 

draagvlak verhogen zowel op beleidsniveau als in de gevangenis onder het penitentiair 

personeel, een aangepaste infrastructuur op maat van de gedetineerde en budgettaire prioriteiten 

dienen in de praktijk opnieuw overwogen worden. Alsook dienen de bestaande sociale diensten 

zoals de psychosociale dienst en justitieel welzijnswerk in het verhaal betrokken te worden.  

Als laatste onderzoeksvraag werd gepeild naar de wenselijkheid van peer support-

programma’s in het Vlaamse gevangeniswezen, met name de wenselijkheid als in de mate 

waarin er elementen zijn die de nood aan peer support aan het licht brachten. Zoals reeds bleek 

uit de onderzoeksresultaten waren er wel degelijk elementen aanwezig die peer support kunnen 

ondersteunen zoals suïcide, druggebruik, analfabetisme enzoverder. Het bestaan van informele 

peer support binnen alle strafinrichtingen die bevraagd werden (Gent, Antwerpen, Hasselt, 

Oudenaarde en Leuven-Centraal) geeft wel degelijk aan dat er een voedingsbodem aanwezig is 

voor de implementatie van peer support.  

In conclusie kan gesteld worden dat het werken met peers in een gevangeniscontext voordelig 

kan zijn voor gedetineerden enerzijds en het personeel anders. De buitenlandse projecten dienen 

hier als bron van informatie. Hoewel de bereidwilligheid onder de Vlaamse respondenten ruim 

present was tijdens de interviews, lopen we vandaag de dag tegen de harde 

realiteit/problematieken van het Belgische gevangeniswezen aan.  

Toch kan gesuggereerd worden dat het inzetten van ervaringsdeskundigheid in detentie in de 

toekomst langzamerhand tot een nieuwe beroepscategorie kan leiden, net zoals in het 

buitenlandse gevangeniswezen en in de Vlaamse Geestelijke Gezondheidszorg.  
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Bijlage 1 : Semi-gestructureerd interview 

 

Gevangenisdirecteuren 

STAND VAN ZAKEN 

1.! Bent u bekend met (buitenlandse) peer support- projecten in gevangenissen?  

2.! Zijn er in het verleden projecten opgestart binnen uw gevangenis die gelijkaardig zijn 

aan peer support-iniatieven? (Zo ja, kan u kort uitleggen wat het doel is/was van dat 

project en of er al enige resultaten bekend zijn?) 

3.! Bestaat er in uw strafinstelling al zoiets als “informele” peer support?  

 

WENSELIJKHEID/MOTIVATIE 

1.! Behoeften versus publieke opinie: zijn er elementen die de nood aan peer support- 

projecten in detentie aan het licht brachten in uw inrichting? (Vb. Suïcide, geweld, 

middelenmisbruik, analfabetisme,..).  

2.! Politiek draagvlak? (link maken met Basiswet) 

3.! Draagvlak/attitudes gedetineerden versus gevangenispersoneel 

 

VOORWAARDEN 

1.! Gecentraliseerd beleid (Basiswet!) versus lokale gevangeniscultuur : verhouding?  

2.! Startvoorwaarden? 

3.! Hulpverlening versus veiligheid : verhouding? Prioriteiten? 

4.! Budget: subsidies? 

5.! Welke belemmeringen en beperkingen ziet u voor deze iniatieven? (Veiligheid, 

infrastructuur,…) 

 

VIGNET/HYPOTHESE : PEER SUPPORT-PROGRAMMA’S (beknopte uitleg tijdens het 

interview) 

1. The listener Scheme (Samaritanen – selectiecriteria - emotionele ondersteuning door peers – 

programma in U.K – Doel: suïcide tegengaan – werking met vrijwilligers) 
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2. Peer advice project (St Giles Trust - vrijwilligers – selectiecriteria (2 levels: prison security 

& interview); vaak diegene met basic skills & previous employement - ondersteuning op vlak 

van huisvestiging en werkgelegenheid – certificaat! – Doel: reoffending tegengaan) 

3. Insider’s Scheme (Selectieprocedure - peers als bron van informatie en adviesverlening aan 

nieuwe gedetineerden – eerder praktische ondersteuning en werken in tegenstelling tot listeners 

niet met vertrouwelijkheid – enkel gedurende de eerste dagen van gevangenschap) 

4. België: Boule de neige-project (peers als bron van informatie over de risico’s die gepaard 

gaan met druggebruik – informerende en sensibiliserende functie) 

!! Hoe zou uw ideale peer support-programma eruit zien gebaseerd op voorgaande? 

Waarom?  

Wenst u een kopie van deze verhandeling ? JA/NEE  
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VZW Touché  

Vraag 1: Ik las in jullie jaarverslag van 2014 dat jullie een expertgroep opgezet hebben van 

gedetineerden die geruime tijd in behandeling waren en met andere woorden 

‘ervaringsdeskundig’ zijn. Op welke manier zijn jullie te werk gegaan met de selectie van deze 

mensen? 

Vraag 2: Randvoorwaarden? 

Vraag 3: Doeleinden? Motivatie? Vorming? (WAT) 

Vraag 4: Voor en nadelen?  

;! Psychologisch?  

;! Fysisch? 

;! Nabijheid versus afstand? 

;! Nieuwe cultuurwaarden versus bestaande cultuurwaarden?  

Vraag 5: Geloven jullie dat er een rol weggelegd is voor ervaringsdeskundigen binnen een 

gevangenissetting in het kader van rehabilitatie van gedetineerden? Kunnen zij een gelijkaardig 

positief effect genereren bij gevangenen als bij jongeren? 

Vraag 6: Belemmeringen en beperkingen? " Peilen naar wenselijkheid/ haalbaarheid/ 

bereidwilligheid 

Vraag 7: Ideale samenwerking met een strafinstelling?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



!

X!

Bijlage 2: Codeboom Nvivo 
Gevangenisdirecteuren 

STAND VAN ZAKEN  

;! Ervaring peer support  
;! Informele peer support  

o! Noden en Elementen  

 

WENSELIJKHEID/MOTIVATIE 

;! Draagvlak  
o! Lokaal 

#! Gedetineerden 
#! Gevangenispersoneel  

o! Politiek  
#! Basiswet  

;! Voordelen  
;! Nadelen 
;! Wenselijkheid projecten 

o! Het Listener Scheme 
o! Het Peer Advice Scheme 
o! Het Insiders Scheme 
o! Het Boule de Neige project 

VOORWAARDEN/HAALBAARHEID 

;! Hulpverlening versus veiligheid : verhouding  
;! Budget 
;! Beperkingen 

o! Gevaren  
o! Infrastructuur 
o! Personeel  
o! Budget 
o! Veiligheid  

VZW Touché 

;! Doeleinden  
;! Selectie 
;! Samenwerking met Oudenaarde 

o! Haalbaarheid in detentie algemeen  
;! Voorwaarden 
;! Voordelen  
;! Nadelen 
;! Opleiding/vorming 
;! Opvolging 
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Bijlage 3: goedkeuring DG PI  
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Bijlage 4: uitnodigingsmail respondenten 

 

Geachte Heer/Mevrouw 

 
Ik ben Cérane Vande Reyde, Master studente Criminologie aan de Universiteit van Gent en in 
het kader van mijn Masterproef had ik graag uw medewerking gevraagd om deel te nemen aan 
een interview betreffende de implementatiemogelijkheden van peer support in Vlaamse 
gevangenissen. Op 04/04/2016 kreeg ik toestemming van Els De Cat van het Directoraat-
generaal om u in het kader van dit onderzoek te contacteren. 

Ik heb vorig jaar stage gelopen in het Penitentiair Complex van Brugge. Vanuit die ervaring 
tracht ik een antwoord te formuleren over de rol die ervaringsdeskundigen kunnen spelen in de 
ondersteuning van gedetineerden. Daarnaast onderzoek ik de mogelijkheid, wenselijkheid, 
belemmeringen van peer support in detentie. Een voorbeeld van een peer support-programma 
is "The Listener Scheme" in de U.K. Dit programma maakt het mogelijk om gedetineerden als 
ervaringsdeskundigen op te leiden en vervolgens in te zetten om medegedetineerden emotionele 
ondersteuning te bieden.  

Om mijn onderzoek verder te zetten wil ik graag met Vlaamse gevangenisdirecteurs een 
kwalitatief interview houden om hun opinies en/of ervaringen hierover in kaart te brengen. Het 
interview zal slechts een uur in beslag nemen en zal worden afgenomen in de maanden maart 
2016 of april 2016 en is strikt vertrouwelijk. Alle gegevens worden anoniem verwerkt en 
gerapporteerd.  

Als bijlage bij deze brief vindt u de vragen die ik tijdens dit interview zou willen stellen.  

Indien U interesse heeft om aan het interview deel te nemen of meer informatie over mijn 
onderzoek wenst, neem dan gerust contact op via dit e-mailadres of mijn telefoonnummer (…)  

Ik kijk uit naar uw antwoord. 

Alvast bedankt. 

 
Met achting, 

 
Cérane Vande Reyde 

 
Studente Criminologie Ugent 
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Bijlage 5 : Informed consent  
 

 

Ik ondergetekende, .........................................................................., verklaar hierbij dat ik, als 

participant aan het onderzoek “Peer support in detentie: een kwalitatief onderzoek naar de 

implementatiemogelijkheden in Vlaamse gevangenissen” van de Universiteit Gent:  

(1) de informatiebrief heb gelezen. Die geeft uitleg over de aard van de vragen, taken, 

opdrachten en stimuli die tijdens het onderzoek zullen worden aangeboden. Op elk ogenblik 

wordt me de mogelijkheid geboden om bijkomende informatie te verkrijgen.  

(2) totaal vrijwillig deelneem aan het onderzoek.  

(4) de toestemming geef aan de onderzoekers om mijn resultaten op anonieme wijze te bewaren, 

te verwerken en te rapporteren.  

(5) op de hoogte ben van de mogelijkheid om mijn deelname aan het onderzoek op ieder 

moment stop te zetten. (6) ervan op de hoogte ben dat ik een samenvatting van de 

onderzoeksbevindingen kan krijgen.  

Gelezen en goedgekeurd te .............................(plaats) op ............. (datum) Handtekening van 

participant: ..........................................  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


