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Artikel 
 
c:vocv:13667 

Actor achter tralies. De beleving van agency door gedetineerden in interactie met penitentiair 
bewakingsassistenten  
[auteur] Jehaesa, Esther ; [auteur] Casier, Ineke. - ISSN 0771-1409 2017. 

In: Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk. - Jrg. 38             
(2017), nr. 2 ; p. 83-101 

 

Over the years, there has been a steady increase in research that focuses on prisoners as                
agents; prisoners are no longer seen as passive objects that comply obsequiously (i.e.             
without any personal input) with prison rules and regulations.  
In this article, we approach the relations between prison officers and prisoners from an              
agency perspective and explore how these relations shape the personal agency of prisoners.             
In order to answer this question 17 in-depth interviews have been conducted in one Flemish               
prison.These interviews have shown that the relations with prison officers rarely constitute a             
stepping stone toward the regaining of personal agency. We do, however, need to nuance              
this; there are differences between inmates which can be explained by or based on the               
reaction typology of Clemmer, revised by Crewe.  
The relations with prison officers tend to be instrumental, seldom offering a feeling of              
personal agency. 
Databank Panopticon 

                    Klik voor meer info 

 
c:vocv:13734 

Als ik mis. De verhalen van Valentina  
[auteur] Fobelets, Glen ; [auteur] Vienne, Matthias. - ISSN 1381-8201 2017. 

In: Les. - Jrg. 35 (2017), nr. 203 ; p. 16-18 

 

Aan het boek Als ik mis hebben veel mensen meegewerkt. Het is helemaal geschreven en               
vormgegeven dwars door muren heen, door vrouwen van binnen en buiten een gevangenis in              
Antwerpen.  
Een boek om voor te lezen aan of met kinderen. De auteurs hebben elkaar nooit ontmoet. Als                 
brug fungeerde Ilse Cockx, sociaal cultureel werker bij Vormingplus regio Antwerpen.           
Matthias Vienne en Glen Fobelets interviewden haar over het project.  
Als ik mis kreeg een eervolle vermelding van de jury van de Les-trofee 2017. 

                    Klik voor meer info 

 
c:vocv:13668 

Belgische gedetineerden in de Nederlandse Penitentiaire Inrichting Tilburg. Wat kunnen we hieruit 
leren?  
[auteur] Beyens, Kristel ; [auteur] Vanhouche, An-Sofie. - ISSN 0771-1409 2017. 

In: Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk. - Jrg. 38             
(2017), nr. 2 ; p. 137-141 
 
Dit artikel geeft een aantal opvallende vaststellingen uit onderzoek gevoerd naar de            
ervaringen van Belgische gedetineerden in de Nederlandse Penitentiaire Inrichting Tilburg en           
bespreekt welke lessen voor het beleid hieruit kunnen getrokken worden. 
Databank Panopticon 
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Connecting the dots. De evolutie binnen de Directie Detentiebeheer Noord bij elkaar gepuzzeld  
[auteur] Robberechts, Jana ; [auteur] Scheirs, Veerle. - ISSN 0772-5167 2016. 

In: Fatik. - Jrg. 33 (2016), nr. 151, p. 5-11 
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Ter voorbereiding van de sociale re-integratie en beperking van detentieschade, kunnen           
veroordeelden zich beroepen op het (subjectieve) recht op uitgaansvergunningen en          
penitentiaire verloven. Aan de hand van deze bijzondere strafuitvoeringsmodaliteiten kunnen          
veroordeelden de gevangenis een eerste keer voor een beperkte periode verlaten en starten             
met de voorbereiding van de invrijheidstelling.  
De aanvraag passeert verschillende handen, waarbij de Directie Detentiebeheer Externe          
Rechtspositie de eindbeslissing neemt. Hoewel de Directie Detentiebeheer de reputatie van           
een risicogerichte dienst heeft, maakt de dienst recent een evolutie door. Deze bijdrage tracht              
deze evolutie in kaart te brengen door de verschillende onderzoeken naar de Directie             
Detentiebeheer sinds de Wet op de Externe Rechtspositie naast elkaar te plaatsen. Daarnaast             
rapporteren we de resultaten van een recente meesterproef die de bestaande visies van             
diverse actoren op de dienst Directie Detentiebeheer en zijn evolutie heeft onderzocht.  
De focus in deze bijdrage ligt op de Directie Detentiebeheer Externe Rechtspositie Noord en              
hun kernopdracht betreffende beslissingen omtrent de bijzondere strafuitvoeringsmodaliteiten.        
De Franstalige tegenhanger valt buiten de scope van dit artikel. 
Archief 
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c:vocv:13659 

Detentie in Nederland doorgelicht  
[auteur] Robert, Luc. - ISSN 0772-5167 2016. 

In: Fatik. - Jrg. 33 (2016), nr. 152, p. 28-32 

 

FATIK sprak met dr. Anja Dirkzwager, één van de twee projectleiders van het Prison Project. 
Archief 
Prison project 
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De gevangenissen barsten uit hun voegen, want de alternatieven doen het nog steeds niet ?  
[auteur] Maes, Eric. - ISSN 0772-5167 2016. 

In: Fatik. - Jrg. 33 (2016), nr. 149, p. 25-30 

 

Barstende muren. Overbevolkte gevangenissen: omvang, oorzaken en mogelijke oplossingen         
luidt de titel van een boek over penitentiaire overbevolking dat begin jaren negentig van vorige               
eeuw van de persen rolt. Veel vroeger al schrijft Tony Peters een editoriaal voor Panopticon,               
met als toepasselijk opschrift: De gevangenissen zitten overvol want de alternatieve sancties            
doen het niet.  
Ook koppen in de berichtgeving van (Vlaamse) geschreven media liegen er de afgelopen             
jaren niet om:  

Nooit eerder zoveel volk in Belgische gevangenissen, Gevangenisbevolking in België          
op recordhoogte, Overbevolking gevangenissen bijna nergens groter dan in België.          
De overbevolkingsproblematiek van onze gevangenissen, of, beter nog, de         
zogenaamde penitentiaire inflatie,  

houden al meerdere decennia academici en beleidsmakers, en gaandeweg ook media en            
publieke opinie in de ban. 
Archief 
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Hoe bijzonder zijn bijzondere veiligheidsregimes voor terro-gedetineerden ?  
[auteur] Millen, Jürgen. - ISSN 0772-5167 2016. 

In: Fatik. - Jrg. 33 (2016), nr. 152, p. 21-24 
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Deze bijdrage heeft tot doel om het opleggen van individuele bijzondere veiligheidsregimes            
voor terro-gedetineerden te vergelijken met het opleggen van dergelijke veiligheidsregimes          
aan gedetineerden die niet het etiket van terrorist opgeplakt krijgen.  

- Wat is de wettelijke basis voor het opleggen van dergelijke regimes?  
- Respecteren richtlijnen betreffende het opleggen van dergelijke regimes de wettelijke          

bepalingen?  
- Wanneer worden terro-gedetineerden onder een individueel bijzonder veiligheidsregime        

geplaatst?  
- Genieten zij dezelfde procedurele waarborgen als anderen gedetineerden?  
Archief 
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Het huidige debat over de levenslange gevangenisstraf in Nederland  
[auteur] van Hattum, Wienne. - ISSN 0772-5167 2016. 

In: Fatik. - Jrg. 33 (2016), nr. 151, p. 12-18 

 

In Nederland is sinds enige tijd een debat gaande over de levenslange gevangenisstraf. De              
discussie gaat over de vraag hoelang de straf moet, casu quo mag, duren en of het                
gevangeniswezen ressorterende onder de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zich          
actiever zou moeten inzetten voor de resocialisatie van levenslanggestraften.  
Deze vragen zijn actueel geworden door de rechtspraak van het Europese Hof voor de              
Rechten van de Mens (EHRM).  
Deze rechtspraak neemt namelijk afstand van het in Nederland gevoerde beleid, dat erop             
gericht is de levenslange gevangenisstraf ongeacht de ontwikkeling van de persoon van de             
veroordeelde tot de dood te laten voortduren. Onlangs heeft een levenslanggestrafte, die nu             
ruim 23 en een half jaar is gedetineerd, met een beroep op de Europese rechtspraak het recht                 
op zijn resocialisatie bij de rechter afgedwongen. In dit artikel geef ik een overzicht van de                
Nederlandse situatie rond de oplegging en de tenuitvoerlegging van de levenslange           
gevangenisstraf en beantwoord ik de vraag waarom het tot een ingrijpen door de rechter              
moest komen. 
Archief 
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Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Strategische planning en beleidsaanpak  
[auteur] Vanherk, Gert. - ISSN 0771-1409 2015. 

In: Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk. - Jrg. 36             
(2015), nr. 6 ; p. 562-567 
Databank Panopticon 
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Humane detentie : een utopie ?  
[auteur] Hermans, Chris. - ISSN 0777-5954 2016. 

In: Fatik. - Jrg. 33 (2016), nr. 152, p. 3-4 

 

Over de preventie van foltering en onmenselijke en vernederende behandeling of bestraffing            
en stakend penitentiair personeel. 
Archief 
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Humane detentie en sociale rechten. Een thematische verkenning binnen en overheen de muren  
[auteur] Claes, Bart ; [auteur] Maeseele, Thomas ; [auteur] Vettenburg, Nicole ; [auteur] van Garsse, Leo. -                 
ISSN 0771-1409 2016. 

In: Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk. - Jrg. 37             
(2016), nr. 2 ; p. 122-132 
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In het rondetafelgesprek op 11 december 2015 te Gent focusten we op drie subthema’s ten               
aanzien van sociale rechten van gedetineerden: arbeid (en inkomen), gezondheid en           
huisvesting. Steeds hadden we oog voor de wijze waarop de rechten op deze thema’s binnen               
én overheen de gevangenismuren worden gerealiseerd. We nodigden praktijkwerkers vanuit          
verschillende diensten uit die elk vanuit hun eigen expertise en blik werden uitgedaagd te              
reflecteren over deze drie thematieken.  
Onderstaande personen namen deel aan het rondetafelgesprek:  

- Dirk Bamelis, teambegeleider Justitieel Welzijnswerk CAW Oost-Vlaanderen  
- Paul Dauwe, directeur gevangenis Hasselt  
- Hilde Deslypere, parketmagistraat parket Brugge  
- Kathleen Hertleer, stafmedewerker OCMW Gent  
- Marieke Remans, psycholoog, Psycho-Sociale Dienst gevangenis Brugge  
- Ilse Schellaert, justitieassistent, Justitiehuis Brussel  
- Filip Van Canegem, therapeut, Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Leuven  
- Franky Van Belleghem, detentieconsulent VDAB in de gevangenis Brugge  
- Jana Verstraete, doctoranda KU Leuven  
- Ati Wetzels, coördinator gevangenisarbeid gevangenis Hasselt Cellmade 
Databank Panopticon 

 
c:vocv:12461 

Integrale aanpak om ex-gedetineerden te begeleiden naar werk  
2015. 

In: Slinger. - Jrg. 20 (2015), nr. 1, p. 13-14 

 

Als ex-gedetineerde is het niet evident om werk te vinden. Voor ex-gedetineerden met een              
arbeidshandicap is dat nog moeilijker.  
Het ESF-project Vast => Werk wil bijdragen tot een geslaagde reclassering door tijdens de              
detentieperiode te starten met de voorbereiding van een traject op maat met het oog op een                
duurzame tewerkstelling. In dit artikel lichten we de ontwikkelde methodiek toe. 
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Licht aan het einde van de interneringstunnel voor iedereen ?  
[auteur] Permentier, Annelies ; [auteur] Vander Laenen, Freya ; [auteur] Vanderplasschen, Wouter ; [auteur]              
Vander Beken, Tom. - ISSN 0777-5954 2016. 

In: Fatik. - Jrg. 33 (2016), nr. 152, p. 5-12 

 

Een stand van zaken en vooruitblik in de aanpak van onbehandelbare geïnterneerden.  
Dit artikel focust op de doelgroep van geïnterneerden die achterblijven in detentie. Ondanks             
vele initiatieven in het verleden en projecten die in de toekomst kunnen worden verwacht,              
verblijven nog heel wat geïnterneerden in de gevangenis.  
Een onderzoek rond deze doelgroep vormt de basis waartegen de recente interneringswet            
van 4 mei 2016 wordt afgezet. Deze wet kan in theorie tot een daling van het aantal                 
geïnterneerden leiden; of dat ook zo zal zijn in de praktijk valt af te wachten. De fundamentele                 
vraag is of we ook een daling van het aantal onbehandelbare geïnterneerden zullen zien. 
Archief 
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Onderwijs in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen : mijnenveld of werf van de toekomst ?  
[auteur] Van Acker, Inge. - ISSN 0777-5954 2016. 

In: Fatik. - Jrg. 33 (2016), nr. 150, p. 10-15 
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In alle Vlaamse en Brusselse gevangenissen wordt een Nederlandstalig aanbod aan           
volwassenenonderwijs voorzien. Dit aanbod heeft als doel om de persoonlijke ontwikkeling           
van gedetineerden te stimuleren en om de kansen op re-integratie in de maatschappij en op               
de arbeidsmarkt te vergroten. Er wordt een relatief brede waaier aan cursussen            
aangeboden, gaande van Nederlands voor anderstaligen (NT2) en geletterdheidsonderwijs         
tot volledige beroepsopleidingen zoals schilder of bakker.  
Hoewel het totale aanbod betrekkelijk gevarieerd is, moeten we vaststellen dat het aanbod             
per gevangenis veeleer beperkt blijft. De beperkte afstemming van de onderwijsregelgeving           
op de gevangeniscontext is hiervan een belangrijke oorzaak.  
Daarnaast is het soms pijnlijk duidelijk hoe afhankelijk het onderwijsaanbod is van de             
goodwill van partners. Zo is er al bijna een volledig schooljaar geen enkele onderwijsactiviteit              
in de gevangenis van Sint-Gillis omwille van syndicale acties.  
Hoe is het gesteld met onderwijs in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen? Betreft het              
een mijnenveld waar we misschien niet ongehavend uit komen? Of staan we voor de werf               
van de toekomst? Vanuit een beschouwing van het beleid en de praktijk trachten we tot een                
conclusie te komen. 
Archief 

 
c:vocv:13661 

Ondraaglijk psychisch lijden en euthanasieverzoeken van gedetineerden en geïnterneerden  
[auteur] Devynck, Caroline ; [auteur] Snacken, Sonja. - ISSN 0772-5167 2016. 

In: Fatik. - Jrg. 33 (2016), nr. 149, p. 12-16 

Sinds de inwerkingtreding van de Euthanasiewet van 28 mei 2002 in België, werd er een               
juridisch kader voorzien voor euthanasie.  
Onder de strikte voorwaarden van de wet is euthanasie door een arts niet strafbaar indien de                
patiënt zich in een medisch uitzichtloze toestand bevindt van aanhoudend en ondraaglijk lijden             
dat niet kan gelenigd worden, en dat het gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke, door                
ziekte of ongeval veroorzaakte aandoening. Het verzoek van de patiënt dient duurzaam en             
herhaaldelijk te zijn en mag niet tot stand zijn gekomen onder enige vorm van externe druk.  
Vanaf 2011 tot begin januari 2016 zijn er reeds 20 euthanasieverzoeken geformuleerd door             
geïnterneerden en gedetineerden op grond van ondraaglijk psychisch lijden.  
Het betreft zowel geïnterneerden die omwille van de maatregel voor onbepaalde duur in de              
gevangenis verblijven als gedetineerden die een lange of levenslange straf uitzitten. De            
specificiteit van de gevangeniscontext bemoeilijkt echter de vraag naar de oorzaak van het             
lijden. De gevangenis kan immers zelf ook zowel psychisch lijden als psychiatrische            
aandoeningen genereren, in stand houden of verergeren. Hierbij is het dan ook noodzakelijk om              
de mogelijke impact van de detentie op de mentale toestand van de geïnterneerden en              
gedetineerden na te gaan.  
In dit artikel bespreken we de complexiteit van deze problematiek op basis van lopend VUB               
onderzoek. 
Archief 

 
c:vocv:13669 

Peer-to-peer leren en ondersteuning : ook mogelijk in gevangenissen !?  
[auteur] Brosens, Dorien ; [auteur] De Donder, Liesbeth. - ISSN 0771-1409 2017. 

In: Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk. - Jrg. 38             
(2017), nr. 2 ; p. 142-146 
 
Deze rubriektekst zoomt in op de mogelijkheden van peer-to-peer programma’s in           
gevangenissen. Programma’s waarbij peers elkaar ondersteunen, hebben ingang gevonden         
in uiteenlopende sectoren om het hoofd te bieden aan allerlei problemen, gaande van HIV              
en aids, gokken tot tienermoeders (Parkin & McKeganey, 2000).  
Terwijl bepaalde landen al (redelijk) ver staan met de implementatie van peer-to-peer            
programma’s in gevangenissen (vb. USA, UK, Canada Bagnall et al., 2015), wordt hiermee             
in ons land amper en vaak impliciet geëxperimenteerd. Omdat de interesse vanuit de             
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Vlaamse praktijk echter sterk groeiende is, wil deze tekst een inspiratieoverzicht bieden van             
verschillende types peer-to-peer programma’s in gevangenissen.  
Hieronder staan we dan ook stil bij de twee vormen die het vaakst voorkomen in de                
literatuur: peer-educatie en peer support (Bagnall et al., 2015; South et al., in press).              
Daarnaast bespreken we ook kort peer-onderzoek, een soort peerinterventie die niet           
opgenomen wordt in de bestaande classificaties in de penitentiaire literatuur (vb. Bagnall et             
al., 2015; South et al., in press), maar waar in de realiteit wel projecten rond bestaan. 
Databank Panopticon 
Klik voor meer info 

 
c:vocv:12518 

PrisonCloud. Een ICT-platform voor de Belgische gevangenissen  
[auteur] Beyens, Kristel. - ISSN 0771-1409 2015. 

In: Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk. - Jrg. 36             
(2015), nr. 2 ; p. 122-126 
 
We leven vandaag in een geïnformatiseerde en gedigitaliseerde wereld. Smartphones,          
tablets en computers zijn volledig geïntegreerd in het private, publieke en professionele            
leven. Weinigen kunnen zich het leven nog voorstellen zonder toegang tot internet, e-mail             
en sms. Communicatie, informatievergaring en -verspreiding hebben hiermee nieuwe         
dimensies gekregen. Deze evolutie heeft ook haar invloed gehad op de strafuitvoering,            
waar het gebruik van technologische middelen steeds meer ingeburgerd geraakt.  
Reeds meer dan twintig jaar geleden werd het elektronisch toezicht ingevoerd, maar de             
informatie- en communicatietechnologie (ICT) heeft ondertussen ook haar weg gevonden          
naar het hart van de gevangenis, tot in de cel van de gedetineerde. 
PrisonCloud is het ICT-paradepaardje van het Belgische gevangeniswezen en er zijn vele            
redenen om dit initiatief toe te juichen, niet in het minst omdat België hiermee de digitale                
trein niet mist. We kunnen ons zelfs de vraag stellen waarom het zo lang heeft geduurd                
vooraleer dit gerealiseerd werd, gezien de overheersende ICT-cultuur van de laatmoderne           
samenleving. Tegelijkertijd is het ook belangrijk om dit project te kaderen binnen een             
breder penologisch perspectief op het reilen en zeilen in de gevangenis.  
Naast het toejuichen van de kansen die PrisonCloud biedt voor de gedetineerden en het              
personeel, moet ook de vinger gelegd worden op de mogelijk (ongewenste) neveneffecten            
voor het leven in de gevangenis en de bedreigingen waarmee het project wordt             
geconfronteerd. Maar vooraleer dit debat te voeren sta ik eerst kort stil bij het project               
PrisonCloud, zoals het in België momenteel wordt ingevoerd. 
Databank Panopticon 

 
c:vocv:13654 

Private gevangenissen in Verenigde Staten onder vuur  
[auteur] Daems, Tom. - ISSN 0772-5167 2016. 

In: Fatik. - Jrg. 33 (2016), nr. 151, p. 29-30 

 

Bespreking: Department of Justice Office of the Inspector General, Review of the Federal             
Bureau of Prisons Monitoring of Contract Prisons. augustus 2016, 79p. 
Archief 

 
c:vocv:13657 

Het profiel van moeders in de gevangenis: toch niet zo stereotiep ? Reflecties over implicaties voor 
onderzoek en beleid  
[auteur] Nuytiens, An. - ISSN 0777-5954 2016. 

In: Fatik. - Jrg. 33 (2016), nr. 152, p. 13-20 
 
Wereldwijd bestaat de gevangenispopulatie hoofdzakelijk uit mannen. Het aantal kinderen          
met een vader in de gevangenis is dus veel groter dan het aantal kinderen met een                
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opgesloten moeder. Ondanks het feit dat er veel minder kinderen geraakt worden door de              
maternale opsluiting, gaat er een grote bezorgdheid uit naar deze problematiek.           
Criminologisch onderzoek heeft meermaals aangetoond dat straffen een verschillende         
impact kunnen hebben op mannen en vrouwen. Dit geldt zeker voor wat betreft een              
gevangenisstraf. Omdat vrouwen een specifiek profiel hebben zouden zij hun detentie           
anders beleven dan mannen. 
Archief 

 
c:vocv:13180 

Radicalisering in de gevangenis : welke aanpak ?  
[auteur] Beyens, Kristel. - ISSN 0771-1409 2016. 

In: Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk. - Jrg. 37             
(2016), nr. 2 ; p. 164-171 

 

Deze bijdrage focust zich op een beschrijving en bespreking van het penitentiaire beleid en              
meer bepaald van het Actieplan Aanpak Radicalisering in Gevangenissen van 11 maart            
2015. Vanuit de Cel Veiligheid en Internationale Samenwerking van het Kabinet van minister             
van Justitie Geens ontving ik een recente stand van zaken. 
Ik zal eveneens nagaan in welke mate het Belgische beleid strookt met het ontwerp van               
richtlijnen van de Council for Penological Co-operation van de Raad van Europa (RvE) over              
radicalisering en gewelddadig extremisme.  
Maar eerst sta ik kort stil bij het concept radicalisering en de verklaringen die ervoor worden                
aangereikt, aangezien deze de uitwerking van een anti-radicaliseringsbeleid moeten sturen. 
Databank Panopticon 
Minister van Justitie Koen Geens 

 
c:vocv:13666 

Roepen met schorre stem ? Enkele reflecties bij het jaarverslag van de Centrale Toezichtsraad voor 
het gevangeniswezen (2011-2014)  
[auteur] Vanhouche, An-Sofie ; [auteur] Casier, Ineke ; [auteur] Breuls, Lars ; [auteur] Robberechts, Jana ;                
[auteur] Scheirs, Veerle ; [auteur] Vanquekelberghe, Clara. - ISSN 0771-1409 2017. 

In: Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk. - Jrg. 38             
(2017), nr. 1 ; p. 1-8 
Databank Panopticon 
Klik voor meer info 

 
c:vocv:13651 

System error. Een pilootarrest over internering in Belgische gevangenissen  
[auteur] Robert, Luc. - ISSN 0772-5167 2016. 

In: Fatik. - Jrg. 33 (2016), nr. 151, p. 3-4 
 
Internering als vergeetput. De manier waarop een samenleving omgaat met haar zwakste            
burgers, zegt iets over dat land zelf. Onze geïnterneerde medemensen behoren tot de             
allerzwaksten. Tot enkele jaren geleden was zelfs niet geweten hoeveel geïnterneerden er            
zijn een duidelijkere indicatie voor een gebrek aan aandacht is moeilijk in te beelden. 
Vandaag verblijft ongeveer één op vier geïnterneerden in een gevangenis; de geïnterneerden            
populatie maakt volgens de laatst beschikbare cijfers iets meer dan 8% uit van de dagelijkse               
gevangenisbevolking. Dat er nog steeds geïnterneerden vaak gedurende een langere tijd in            
een gevangenis verblijven, is hoogst problematisch en wel om meerdere redenen.  
Het ontbreekt er aan voldoende gespecialiseerde omkadering en behandeling die          
geïnterneerden in de mogelijkheid voorzien om te werken aan de problematiek die aan de              
basis van hun internering ligt.  
Geïnterneerden zijn vaak personen met een multiple problematiek (niet alleen op het vlak van              
hun geestelijke gezondheid, maar ook qua maatschappelijke omstandigheden, zoals een          
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minimaal perspectief op werk, woonst en andere basisbehoeften) en beschikken niet altijd            
over de capaciteiten om zelf hun rechten te af te dwingen.  
Geïnterneerden hebben ontoereikende juridische mogelijkheden om een opname in een          
niet-penitentiaire instelling af te dwingen: het blijkt nog steeds perfect mogelijk dat            
geïnterneerden omwille van hun specifiek profiel en hun problematiek door psychiatrische           
ziekenhuizen en andere residentiële centra geweigerd worden.  
Voor geïnterneerden die geen behandeling krijgen en niet naar een meer geschikte instelling             
met een aangepaste behandeling kunnen, dreigt koudweg de menselijke vergeetput. De duur            
van de interneringsmaatregel is potentieel oneindig, wat voor geïnterneerden in de           
gevangenis zonder een perspectief op behandeling en de daaruit te verhopen verbetering van             
hun toestand de facto kan neerkomen op een levenslange opsluiting. 
Archief 
Klik voor meer info 
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Transitiehuizen ... Naar een vorm van justitie die meer humaan en efficiënt is ?  
[auteur] Noens, Liesbeth ; [auteur] Roebben, Kristel ; [auteur] Molmans, Jan ; [auteur] Claes, Koen ; [auteur]                 
Vos, Bruno ; [auteur] Versele, Alexis. - ISSN 0771-1409 2016. 

In: Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk. - Jrg. 37             
(2016), nr. 4 ; p. 387-392 

 

Justitie en veiligheid blijven hoog op de politieke agenda staan. Niet dat de meeste politici daar                
echt op aansturen, maar de ontwikkelingen op het vlak van veiligheid, nationaal en             
internationaal, en de niet-aflatende stroom van structurele en punctuele problemen waarmee           
de Belgische justitie blijft kampen, zorgen ervoor dat de aandacht van de rechtsonderhorigen             
groot blijft. De media spelen er dankbaar op in en houden de druk op de ketel.  
Het was bij het aantreden van de regering Michel dan ook uitkijken naar de beleidsintenties               
van de nieuwe Veiligheidsexcellenties, Koen Geens (Justitie) en Jan Jambon (Binnenlandse           
Zaken en Veiligheid). Voor de eerste lag een aantreden op Justitie aanvankelijk niet voor de               
hand. Ondertussen zijn we een aantal maanden verder, heeft minister Geens de kans             
gekregen om de toestand van de Belgische Justitie realistisch in te schatten en weet hij dat                
het departement één grote uitdaging is. Voor minister Jambon ligt de situatie anders.  
Van bij de opstart van de regeringsonderhandelingen was het duidelijk dat hij door zijn partij,               
die in de verkiezingen hoog had ingezet op het veiligheidsthema, naar voren werd geschoven              
als toekomstig minister van Binnenlandse Zaken. Een dubbele reden om uit te kijken naar het               
regeerakkoord en naar de beleidsverklaring van minister Jambon. 
Databank Panopticon 
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Verdiepingen en verschuivingen in het hulp- en dienstverleningslandschap aan gedetineerden. 
Reflecties bij het nieuwe strategisch plan 2015-2020  
[auteur] Claeys, Bart ; [auteur] Brosens, Dorien. - ISSN 0771-1409 2015. 

In: Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk. - Jrg. 36             
(2015), nr. 6 ; p. 519-534 

 

Elaborations on the shifts in the landscape of social aid and services for prisoners. Reflections               
on the new strategic plan 2015-2020 On 17 July 2015, the Flemish government approved the               
first strategic plan for the period 2015-2020 in relation to the social aid and assistance for                
detainees in prisons in Flanders and Brussels.  
This plan follows Flemish law of 2013 on the organisation of social aid and services which                
provides the drafting of such a strategic plan for each legislature. In this article we focus on the                  
historical evolution of the forms of social aid and services in Flemish and Brussels prisons, and                
also outline the context in which the current social aid and services takes place. Then we will                 
discuss a number of strategic options for the future which are included in this new strategic                
plan 2015-2020 and focus on more overarching themes namely  
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(1) the bridge between inside and outside prison,  
(2) the growing participation and involvement of prisoners and  
(3) health care for certain prisoners with specific needs. 

Databank Panopticon 

 
c:vocv:13660 

De Vlaamse Justitiehuizen - Quo vadis ?  
[auteur] Paterson, Neil. - ISSN 0772-5167 2016. 

In: Fatik. - Jrg. 33 (2016), nr. 149, p. 3-4 
 
Als gevolg van de zesde staatshervorming werden de opdrachten, organisatie en werking van             
de Justitiehuizen en het Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht aan de           
gemeenschappen toegewezen. 

1. Met de transfer van het personeel en het budget in januari 2015 werd deze              
overheveling compleet. De gemeenschappen zijn nu effectief bevoegd voor bijna          
alle straffen en maatregelen die niet in de gevangenis worden uitgevoerd.           
Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor twee van de drie centrale pijlers van            
slachtofferzorg, namelijk de dienst slachtofferonthaal van de Justitiehuizen én         
slachtofferhulp.  

2. En er is meer. De gemeenschappen kunnen kiezen - weliswaar in overleg met de              
federale staat - om de uitvoering van de opdrachten van de Justitiehuizen anders te              
organiseren of zelfs toe te kennen aan een andere organisatie. Zij hebben ook de              
mogelijkheid om bijkomende opdrachten toe te bedelen aan de Justitiehuizen mits           
deze opdrachten binnen het toepassingsgebied van de gemeenschappen vallen.         
Samen genomen betekenen deze ontwikkelingen dat ingrijpende veranderingen in         
de structuur en organisatie van para-justitiële dienstverlening in België mogelijk          
zijn. 

Archief 
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VN keurt Mandela-regels goed : de herziening van de Standard Minimum Rules for the Treatmant of 
Prisoners  
[auteur] Hermans, Chris. - ISSN 0772-5167 2016. 

In: Fatik. - Jrg. 33 (2016), nr. 149, p. 17-24 

 

Op 17 December 2015 heeft de Algemene Vergadering van de verenigde naties bij resolutie              
70/1751 de herziene Standard Minimum Relus for the Treatment off prisoners aangenomen en             
ze besliste ook dat de tekst als "The Nelson Mandela Rules" zou worden herdoopt.  
De internationale Nelson Mandela Dag (18 Juli) zal worden aangewend om humane            
detentieomstandigheden te promoten, om te sensibiliseren rond gedetineerde als blijvend deel           
uitmakend van de samenleving en om het werk van het gevangenispersoneel te waarderen als              
bijzonder belangrijke maatschappelijke dienstverlening. 
Archief 
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Welzijn in de gevangenis - dossier  
- ISSN 1371-9092 2015. 

In: Weliswaar. - Jrg. 2015, nr. 122 ; p. 13-20 

 

Wie in de cel belandt, die zit in de gevangenis. Maar er gebeurt meer dan zitten alleen.                 
Gedetineerden in Brugge dansen, in Beveren wandelen ze met stappentellers en overal in             
Vlaanderen wordt er hard gewerkt in de gevangenisateliers. Er beweegt dus wat in de              
gevangenis. 
Klik voor meer info 
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Boek 
c:vocv:12678 

Als ik mis ... De verhalen van Valentina  
- Antwerpen : Vormingplus, 2015 ; Gevangenis Antwerpen, 2015. - 54 p. 

6 praat-kaarten 5 doe-kaarten 

Samen uitgegeven met: Als ik mis ... De verhalen van Valentina. - Antwerpen, 2015 

40 vrouwen, sommigen anderstalig, anderen in de gevangenis in Antwerpen, schreven en            
illustreerden het voorleesboek "Als ik mis ... De verhalen van Valentina". Ideaal te gebruiken op               
een oefenmoment Nederlands.  
Het boek verschijnt in november. Kom alvast luisteren naar live fragmenten op donderdagavond             
15 oktober.  
CREATIEF GROEPSPROCES De ene groep bestaat uit anderstalige vrouwen. Ze komen           
wekelijks samen bij Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad (Kiel) om hun Nederlands te oefenen.            
De andere groep dames zit in de Antwerpse gevangenis. We namen beide groepen mee in               
creatief groepsproces, zonder dat de twee groepen elkaar ontmoetten. Beide groepen voelden de             
behoefte om te vertellen, verhalen te delen, te creëren. De anderstalige vrouwen benoemden ook              
de nood aan eenvoudige, mooie leesboeken die niet kinderachtig zijn. We spraken hen aan op               
hun kracht als creatieve burger. De vrouwen leerden kinderverhalen vertellen of schrijven.            
Daarna gingen ze elkaars verhalen illustreren en vormgeven. Vervolgens gingen ze expressief            
voorlezen. Zo werkten ze via opgenomen verhalen mee aan een kleine multimediale            
vertelvoorstelling. Samen met al deze dames kwamen we nogmaals uit op de kracht van              
verhalen, die als ze gedeeld worden, mensen verbinden. 

INSPIRERENDE PRAAT-EN-DOE-KAARTEN Na deze creatiefase ging de proefdruk van Als ik           
mis naar vier testgroepen. Op basis van hun feedback ontstonden de definitieve versie en ook de                
inspirerende praat-en-doe-kaarten. Het boek en de praat-en-doe-kaarten kan je inzetten tijdens           
taaloefenmomenten en uiteraard bij anderstalige ouders en kinderen thuis. Bedoeling is om            
praten en lezen nog leuker te maken. 
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Asiel en detentie, waar een hulpverlener zijn grenzen bereikt : psychosociale ondersteuning van 
asielzoekers in een gesloten setting  
[auteur] Lopez, Melina. - ISBN13 978-90-441-3270-0 [paperback] - 1 ed. - Antwerpen : Garant, 2015. - 294                 
p., ill. 

Het gesloten asielcentrum is een complexe setting waar migratie, asiel, detentie en terugkeer             
elkaar ontmoeten. Een context achter gesloten deuren met een actuele thematiek. Zowel            
interculturele hulpverlening als psychodiagnostiek bij migranten en vluchtelingen zijn vaak          
weerkerende onderwerpen.  

- Wat houdt het in om iemand cultuursensitief psychisch te begeleiden?  
- Hoe dienen we bepaalde gedragingen te begrijpen?  
- Welk ziektebeeld zien we?  
- Welke tests kunnen we afnemen?  
- Hoe interpreteren we de testresultaten?  

Er rijzen heel wat moeilijkheden bij multiculturele hulpverlening, vooral met de psychosociale            
begeleiding in een asielcentrum met het oog op terugkeer. Onder meer aan de hand van               
ervaringen en casussen worden handvatten aangereikt voor interculturele hulpverlening, de          
psychische begeleiding van vluchtelingen, de complexe verwevenheid van de asielprocedure,          
met allerlei persoonsgebonden factoren, en interculturele psychodiagnostiek. 
Inhoud 
Inleiding 
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Beleidsplan 2016 - 2019. Klasbak - netwerk voor educatie in de gevangenis.  
- Mechelen : Klasbak, 2016. - 43 p. 

Door de vele veranderingen binnen Klasbak en de uitbreiding van de partners en stakeholders,              
drong een grondige denkoefening over de doelen en werking van Klasbak zich op. Er was nood                
aan een nieuwe, gemeenschappelijke missie en visie.  
Daarnaast moest ook uitgeklaard worden hoe Klasbak zich de komende jaren in het veld zou               
positioneren. Dit was nodig ten aanzien van leden, partners en stakeholders, maar evenzeer             
ten aanzien van potentiële financierders.  
De raad van bestuur van Klasbak besloot dan ook om in het eerste werkjaar 2015-2016 werk te                 
maken van de opmaak van een beleidsplan, inclusief een nieuwe missie en visie. 
Klik voor meer info 
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Beyond walls. A publication of the Belgian Prison Service - FPS  
- Brussel : FPS Justice, 2015. - 45 p. 

- Fotografen : Christophe Lalmand - Olivier Michiels - Stephan Vincke  
- Tekst : Annelies Boffé - Inge Nagels 
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Detained abroad. Assisting Dutch nationals in foreign detention  
[auteur] Hofstee-van der Meulen, Femke. - ISBN13 978-94-6295-410-6 - Uitgeverij BOXpress B.V., 2015. -              
430 p. 

Foreign national prisoners (FNPs) are detained practically everywhere in the world and in             
relatively large numbers. Prison authorities are often not aware of the multiple difficulties which              
FNPs encounter in daily prison as a result of their foreign status, foreign language and distance                
from home. As a result, FNPs feel often socially excluded and are unable to exercise their                
rights. One of their rights is to receive consular assistance from their country of origin. In                
practice, only a few countries provide support to their nationals detained abroad. One of these               
countries is the Netherlands.  
This study provides insight into the detention experience and special needs of nearly 600 Dutch               
FNPs detained in 54 countries. It further measures the impact of consular assistance as              
received by them. The fact that consular assistance is provided by consular staff in cooperation               
with Dutch volunteers is unique in the world. This innovative and cost-effictive approach turns to               
be very powerful. 

Klik voor meer info 
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Educational background, preferences and needs. A qualitative study of prisoners from Iraq, Poland, 
Russia, Serbia and Somalia  
[auteur] Westrheim, Kariane. - ISBN13 978-82-92828-27-4 ; ISBN13 978-82-92828-26-7 - Kopenhagen :            
Netprint, 2013. - 192 p. 

In reeks: Education in prisons 

 

Klik hier voor abstract/korte inhoud 
 Klik voor meer info 
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De gevangenisbewaarder : het professioneel leven in beeld  
[auteur] Tournel, Hanne. - ISBN13 978-90-466-0697-1 - 1 ed. - Antwerpen : Maklu, 2014 ; 28-11-2014. - 302                  
p. 

Gevangenissen vormen zonder twijfel unieke werkomgevingen. Weinig andere instellingen zijn          
immers belast met de centrale taak van het waken over een populatie die er niet vrijwillig                
verblijft en bovendien potentieel gevaarlijk is.  
Het onderzoek naar gevangenisbewaarders heeft zich in de loop der jaren voornamelijk            
gefocust op hun professionele attitudes en cultuur, alsook op de impact van gevangeniswerk op              
hun sociale en private levens.  
We hebben tot op heden echter weinig kennis over wat bewaarders daadwerkelijk op dagelijkse              
basis doen en welke mechanismen er ten grondslag liggen van deze attitudes en gedrag.              
Hanne Tournel observeerde meer dan een jaar in een Belgische gevangenis.  
Dit boek biedt een unieke kijk in het professionele leven van bewaarders en speelt in op deze                 
heersende lacunes. 
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Howardreizen : de rol van gevangenissen in Europa  
[auteur] Vander Beken, Tom. - ISBN13 978-90-466-0756-5 - 1 ed. - Antwerpen : Maklu, 2015. - 214 p. 

Ruim twee eeuwen geleden trok John Howard (1726-1790) door Groot-Brittannië en vele            
andere Europese landen om te kijken hoe mensen in gevangenissen en andere instellingen             
werden opgesloten. Zijn ervaringen leidden onder meer tot het befaamde The state of the              
prisons in England and Wales. With preliminary observations, and an account of some foreign              
prisons and hospitals en inspireerden vele gevangenishervormers en wetenschappers over de           
hele wereld. De methode van Howard was eenvoudig: hij reisde in een ijltempo rond en klopte                
voor een bezoek aan bij de gevangenissen die op zijn weg lagen. Hij observeerde de situatie in                 
de gevangenis, nam notities en vertrok naar een nieuwe gevangenis. En dit telkens opnieuw,              
vele jaren aan een stuk met een bijna manische verbetenheid.  
Tom Vander Beken inspireerde zich op John Howard voor zijn tocht door Europa. Anders dan               
Howard wil hij daarbij niet zozeer te weten komen hoe het er in gevangenissen in verschillende                
delen van Europa aan toegaat, maar wil hij inzicht krijgen in de rol en functies die                
gevangenissen vandaag vervullen.  
Dit boek vertelt over zijn bezoeken aan Engeland, Noorwegen, Frankrijk, Nederland, Italië en             
Azerbeidzjan en reflecteert over wat hij heeft gezien, gehoord en gelezen. 

  Download hier inhoudstafel 
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Hulpverlening in detentiecontext : methodisch kader voor trajectbegeleiders welzijnswerk  
[auteur] Van Campfort, Steven ; [auteur] Demeersseman, Eddy ; [auteur] Nuyts, Kristin. - Brussel : SAW -                 
Steunpunt Algemeen Welzijn, 2009. 
 

Het methodisch kader voor trajectbegeleiders justitieel welzijnswerk biedt een kader, handvaten           
en instrumenten voor de begeleiding van gedetineerden. De map zal in de toekomst nog verder               
aangevuld en verfijnd worden en er zal een bijhorend vormingsprogramma uitgewerkt worden. 

                 Klik voor meer info 
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Innovative learning models for prisoners  
[auteur] Torlone, Francesca ; [auteur] Vryonides, Marios. - ISBN13 978-88-6655-924-5 - Florence : Florence              
University Press, 2016. - 106 p. 

Prison education should be a top priority issue in most societies. Prison conditions must not               
infringe human rights and dignity and must offer meaningful treatment programmes in order to              
support inmates in their rehabilitation and reintegration in society.  
The use of ICT’s within a penitentiary context plays a crucial role in that. The present Volume                 
looks at the learning potential in prisons and reports on innovative (e-)learning pathways for              
basic skills education as designed and tested in Cyprus, Greece, Italy and Romania.  
Research investigated on what counts as educational in such a complex context and how to               
combine relevant pieces in a learning mosaic (the broad range of any learning opportunity              
across it).  
This Volume argues that such an approach may be adopted in a wider European perspective               
within the frame of dynamic security. 

                   Klik voor meer info 
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Leren met Taalles achter de tralies. Een handige tool voor docenten en trainers in het 
gevangeniswezen  
[auteur] Talbot, Paul. - ISBN13 978-3-902847-26-3 - Wenen : die Berater, 2014. - 51 p. 

Samen uitgegeven met: Beter communicatie achter de tralies. Een handige tool voor docenten 
en trainers in het gevangenis- en detentiewezen / Talbot, Paul. - Wenen, 2014 

 

Het werkboek - vergelijkbaar met een tekstboek bij standaard taalverwervingslessen - bestaat            
uit een reeks leereenheden die ontwikkeld zijn om aan de communicatiebehoeften in het             
gevangeniswezen te voldoen. Van het geven van persoonlijke informatie en praten over            
nationaliteiten tot het geven en begrijpen van gevangenisspecifieke instructies en het           
bespreken van de rechten en plichten in de gevangenis, kan dit werkboek gebruikt worden door               
zowel gevangenen als personeel die hun communicatievaardigheden met anderen in de           
gevangenis willen verbeteren.  
De structuur van het boek maakt het gebruik in een klas en training mogelijk, maar ook in                 
privélessen. Leerlingen worden aangemoedigd het boek te gebruiken om vertalingen in hun            
eigen taal te noteren en woorden en uitdrukkingen als naslag bij te houden. 

 Klik voor meer info 
 Download hier 
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Onderwijs aan gedetineerden. Een kwantitatief onderzoek naar de evolutie van en de deelname aan 
het kwalificerend aanbod van centra voor basiseducatie en volwassenenonderwijs voor 
gedetineerden in Vlaams een Brusselse gevangenissen sinds 2009 tot en met 2014  
[auteur] Neefs, Inès ; [auteur, prom.] De Maeyer, Sven. - Antwerpen : Universiteit Antwerpen, 2015. - 114 p. 

Masterproef voor Opleidings- en Onderwijswetenschappen 

 

Eerder onderzoek heeft het belang aangetoond van het aanbieden van een kwalitatief            
onderwijsaanbod binnen een detentiecontext, zowel voor de gedetineerden zelf als voor de            
maatschappij omdat het de kans op recidivisme verkleint. Ex-gedetineerden die deelnamen aan            
een onderwijsaanbod re-integreren sneller in de samenleving.  
Dit onderzoek richt zich specifiek naar de evolutie van het onderwijsaanbod van de centra voor               
basiseducatie en volwassenenonderwijs en de deelname hieraan in de Vlaamse en de            
Brusselse gevangenissen over een periode van vijf jaar. …… 

                 Klik voor meer info 
                 Download hier 
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Over stoute dingen doen : een inleiding tot criminologische psychologie  
[auteur] Decoene, Stef. - ISBN13 978-94-6292-571-7 - Leuven : Acco, 2016. - 352 p. 

Over stoute dingen doen is het eerste Nederlandstalige handboek criminologische psychologie           
dat vanuit de meest recente psychologische kennis beschrijft hoe een persoon zo ver kan              
komen dat hij (ernstig) normoverschrijdend handelt.  
Het boek neemt expliciet afstand van een psychopathologische visie op daders (ze zijn             
gestoord) en van morele verwerping (ze zijn slecht), maar toont hoe gewone psychologische             
processen kunnen leiden tot normoverschrijdend handelen.  
Het handelen is 'stout' eerder dan gestoord of slecht: het conformeert niet aan de morele en                
ethische verwachtingen die we als sociale groep hebben. Hoe vreselijk de gevolgen ook vaak              
zijn, de dader is noch ziek noch des duivels. 

                 Klik voor meer info 
                 Inhoudstafel 
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Penitentiair tuchtrecht  
[auteur] Eechaudt, Vincent. - ISBN13 978-90-486-0120-2 [paperback] - 1 ed. - Brugge : Die Keure, 2014. -                 
VI, 112 p., ill. 

 
Het voorbije anderhalve decennium werd duidelijk gekenmerkt door een versterking van de            
interne rechtspositie van de gedetineerde binnen het penitentiair tuchtrecht. Zo werden in 2011,             
na meerdere wetswijzigingen, de bepalingen met betrekking tot het penitentiair tuchtrecht uit de             
basiswet grotendeels van kracht.  
Dit leidde onder andere tot: de invoering van een limitatieve lijst van tuchtinbreuken en              
tuchtsancties het uitwerken van een formele tuchtprocedure waarbij de gedetineerde een steeds            
actievere rol speelt een complexer tuchtregime waarbij een toenemend aantal actoren betrokken            
zijn en waarbij de initiële voorschriften verder werden ontwikkeld via wetgeving,           
beleidsdocumenten en jurisprudentie.  
Dit boek wenst daarom duiding te bieden bij het huidig penitentiair tuchtrecht. Binnen welk              
rechtskader kan elk van de actoren manoeuvreren en van welke rechten en plichten genieten de               
gedetineerden?  
Er wordt veelvuldig verwezen naar de verschillende bronnen van het penitentiair tuchtrecht (de             
basiswet en de relevante koninklijke besluiten, het algemeen reglement van de strafinrichtingen,            
de algemene rechtsbeginselen, de collectieve brieven en andere beleidsdocumenten) en de           
recente nationale en internationale jurisprudentie omtrent het onderwerp.  
Deze uitgave richt zich tot advocaten, medewerkers binnen de penitentiaire administratie,           
gedetineerden, beleidsmedewerkers en bij uitbreiding al diegenen die een bijzondere interesse           
betonen voor het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden. 
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Poëzie geeft vleugels - La poésie donne des ailes  
- 2017. - 55 p. 
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Het is werk van gedetineerden en andere cursisten, met medewerking van de gevangenisbib             
Sint-Gillis en van Wim Ipers, lesgever van Brusselleer in de Brusselse gevangenissen. 
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Prisons  
[auteur] Van Malleghem, Sébastien. - ISBN13 9791092265316 - André Frère éditions, 2015. - 208 p., ill. 

Drie jaar lang deelde fotograaf Sébastien Van Malleghem de cel van gedetineerden in twaalf              
Belgische gevangenissen. In Wallonië, Brussel en Vlaanderen, bij mannen en vrouwen,           
langgestraften en geïnterneerden. De realiteit die hij er vastlegde, staat mijlenver af van het              
geromantiseerde clichébeeld uit de televisieseries. (De standaard) 

 Klik voor meer info 
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Re-imagining imprisonment in Europe : effects, failures and the future  
[auteur] Carroll, Eoin ; [auteur] Warner, Kevin. - ISBN13 978-1-908308-56-6 [paperback] - Dublin : The Liffey                
Press, 2014. - xxxii, 272 pages 

Countries throughout Europe are sending more and more of their citizens to prison, yet this               
has no correlation with crime figures. Alongside this, people are being sent to prison for               
longer. It appears too that an increasingly punitive approach to penal policy is being adopted               
throughout Europe by parties coming from both the left and right of the political spectrum.               
While there has been an increase in domestic, European and UN prison oversight structures              
and corresponding pressures to reform prison policy and practice, conditions of imprisonment            
and the incidence of breaches in standards continue to be a matter of serious concern in                
many European countries.  
This book stems from the Scribani international conference organised by the Jesuit Centre for              
Faith and Justice which was held in Trinity College Dublin. The chapters analyse some of the                
key features of imprisonment throughout Europe today, including the political, social and            
economic forces shaping prison policy and practice. Authors explore how people in prison are              
treated and portrayed and what future imprisonment should look like in terms of policy,              
population size, prison conditions and most importantly, its use. A unique publication, this             
book brings together contributors from across Europe who work in different capacities in and              
around national penal systems: prison and probation officers, prisoner rights advocates,           
teachers, academics and others.  
A number of chapters act as conduits for the voices and opinions of people in prison. What                 
binds together the variety of authors in this book is an immense desire to re-imagine how we                 
respond to people who fall foul of the law, recognising them as fellow members of our society,                 
and responding more constructively and with greater humanity. 
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c:vocv:12602 

Recidivist als medeburger  
[auteur] Van Vliet, Jaap. - ISBN13 978-90-8850-579-9 [paperback] - Amsterdam : SWP, 2014  
 

Jaarlijks keren ongeveer 30.000 ex-gedetineerden terug in de lokale samenleving. In een flink             
aantal gevallen vallen zij na enige tijd terug in het plegen van strafbare feiten. Bekend is dat circa                  
70 procent van de ex-gedetineerden na 6 jaar weer in aanraking komt met politie en justitie. Dit                 
leidt, zeker wanneer het gaat om ex-zedendelinquenten en plegers van gewelddadig gedrag, in             
toenemende mate tot maatschappelijke onrust en gevoelens van onveiligheid in de samenleving.            
De rol van de burgemeester en in het algemeen het openbaar bestuur is in deze situaties van                 
toenemend belang.  
De kans dat een ex-gedetineerde een recidivist en een veelpleger wordt en blijft is groot. Een                
goede begeleiding van de terugkeer van ex-gedetineerden is dan ook van groot belang om te               
voorkomen dat zij terugvallen in hun oude gedrag. Velen van hen hebben meerdere problemen              
die een goede terugkeer in de samenleving in de weg staan: geen identiteitsbewijs, geen              
huisvesting, schulden, geen baan, verslaving, (geestelijke) gezondheidsproblemen en een         
netwerk van verkeerde vrienden.  
Bij deze nazorg vanuit detentie zijn dan ook verschillende partijen betrokken. In eerste instantie              
het gevangeniswezen, waar de terugkeer in de samenleving al moet worden voorbereid. Tijdens             
detentie moet een aantal basisvoorwaarden voor re-integratie in de samenleving worden           
geregeld, zoals een identiteitsbewijs, inkomen en waar nodig onderdak, schuldhulpverlening en           
(geestelijke) gezondheidszorg. Maar ook gemeenten, veiligheidshuizen, verslavingszorg en de         
reclassering spelen een belangrijke rol bij het zorgen voor een goede maatschappelijke inbedding             
van de ex-gedetineerde. In dit boek wordt deze problematiek door een aantal gerenommeerde             
deskundigen uiteen gezet en er worden voorbeelden gegeven van succesvolle praktijken om            
ex-gedetineerden en ex-Tbs-gestelden te re-integreren in de (lokale) samenleving, waarbij ook           
enkele buitenlandse praktijken worden beschreven.  
Deze kennis is van belang voor een brede groep professionals, zowel voor lokale overheden als               
voor hen die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg, de VG-sector,              
het gevangeniswezen, de reclassering en voor gedragsdeskundigen, advocaten, rechters en          
officieren van justitie. 

 

E-document 
c:vocv:13190 

Beter communicatie achter de tralies. Een handige tool voor docenten en trainers in het gevangenis- 
en detentiewezen  
[auteur] Talbot, Paul ; [auteur] Resch, Katharina ; [auteur] de Jager, Joost. - ISBN13 978-3-902847-26-3 -                
Wenen : die Berater, 2014. - 13 p. 

Samen uitgegeven met: Leren met Taalles achter de tralies. Een handige tool voor docenten en 
trainers in het gevangeniswezen / Talbot, Paul. - Wenen, 2014 

 

Talen achter de tralies (LBB - Languages Behind Bars) is een hulpprogramma dat ontwikkeld is               
voor Europese gevangenissen en dat betrokken is bij drie nauw verbonden thema’s: 

- Communicatie in meertalige gevangenissen, 
- Gevangenisonderwijs en de Beroepstraining en  
- ontwikkeling van gevangenispersoneel.  

LBB richt zich op het gevangenismanagement en de docenten en trainers in de gevangenis,              
waaronder degenen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van personeel.  
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LBB biedt nuttig materiaal om betere communicatie in het gevangeniswezen te bevorderen en             
om te zorgen dat zowel aan de behoeften van buitenlandse gevangenen en gedetineerden als              
aan die van het gevangenispersoneel zo goed mogelijk tegemoet wordt gekomen. 

                   Klik voor meer info 
 
c:vocv:13817 

Distance education for citizens detained abroad. Evaluation of the FORINER pilot projects  
[auteur] Brosens, Dorien ; [auteur] De Donder, Liesbeth ; [auteur] Croux, Flore. - Zelzate : University Press,                 
2017. - 80 p. 

Evaluatierapport Foriner. 

                   Klik voor meer info 
 
c:vocv:8833 

Educatieve vrijheid achter de tralies: een weg naar reïntegratie  
[auteur] Bosmans, Melissa ; [auteur, prom.] Notten, A.L.T.. - Vrije Universiteit Brussel, 2008. 

Eindverhandeling Sociale en Culturele Agogiek 

 

Zowel de strafinrichting van Oudenaarde als het Vlaams ondersteuningscentrum voor de           
basiseducatie stelden zich de vraag of het educatieve aanbod te Oudenaarde voldoende            
gekend en afgestemd is op haar gedetineerdenpopulatie.  
Uit de literatuur is gebleken dat er een duidelijke behoefte is aan onderwijs en vorming op maat                 
van de strafinrichtingen. Hiervoor werd rond de eeuwwisseling enige regelgeving ontwikkeld.           
Tevens past het binnen het beleid van gelijke kansen en binnen een herstelgerichte detentie .               
Tot slot sluit het aan bij een maatschappelijke nood. 

 
c:vocv:13818 

Research report about the educational participation of European citizens detained in a foreign 
European country  
[auteur] Brosens, Dorien ; [auteur] De Donder, Liesbeth ; [auteur] Foriner consortium. - Brussel : Vrije                
Universiteit Brussel, 2017. - 83 p. 

The FORINER project makes adivision between 3 types of education/learning:  
- formal,  
- non-formal and  
- informal education/learning.  

With in this report, we focus on formal and non-formal education/learning. 
                  Klik voor meer info 

 
c:vocv:12984 

De tijdsbesteding in drie Vlaamse gevangenissen : Gent - Oudenaarde - Ruiselede  
[auteur] Standaert, Filip ; [prom.] Vander Beken, T.. - Universiteit Gent, 2001. - 137 p. 

Master Criminologische Wetenschappen 

 
 
Tijdschrift 
 
c:vocv:9927 

BONJO : Belangen Overleg Niet-Justitiegebonden Organisaties  

In: http://www.bonjo.nl/  
 
BONJO (Belangenoverleg niet-justitiegebonden organisaties) is een belangenvereniging voor        
ruim 70 vrijwilligersorganisaties, die zich inzetten voor gedetineerden, ex-gedetineerden en hun           
relaties.  
BONJO verstrekt informatie over thema s die deze groepen raken, over o.a. detentie,             
penitentiair recht, opvang na detentie en resocialisatie.  
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BONJO bevordert deskundigheid door het geven van trainingen.  
BONJO zet projecten op voor (ex-) gedetineerden, zoals Huisbewaring, het BONJO           
Contactbureau en de BONJO Privé Polis.  
BONJO beantwoordt vragen via de Helpdesk of verwijst door. BONJO geeft informatie in de              
vorm van brochures, het BONJO Bajes Bulletin en deze website.  
BONJO signaleert mogelijkheden tot samenwerking en stimuleert contacten en         
informatie-uitwisseling tussen de lidorganisaties door bijvoorbeeld themabijeenkomsten te        
organiseren. 

 
c:vocv:12105 

Fatik : tijdschrift voor strafbeleid en gevangeniswezen - Gent : Liga voor Mensenrechten, 1982- . - 4x 
per jaar  
- ISSN 0772-5167 Gent : Liga voor Mensenrechten. 

Lopend abonnement: ja 

Bewaartermijn: onbepaald 

 

FATIK volgt recente evoluties van het strafbeleid op de voet. Je vindt er kritische artikels en                
besprekingen van regelgeving en rechtspraak omtrent het gevangeniswezen. Ook kan je er            
boeiende interviews en besprekingen van academische publicaties en recente onderzoeken          
lezen. 

                 Archief 

 
c:vocv:13773 

Journal of prison education and reentry - JPER  
- ISSN 2387-2306 . 

URL: https://jper.uib.no/index.php/jper/index  

 

Journal of Prison Education and Reentry (JPER) is an international, open access,            
peer-reviewed journal for researchers and practitioners. Topics covered include but are not            
limited to sociology, criminology, adult education and literacy, instructional design, mental           
and behavioral health, and administration and policy as it relates to the context of prisoner               
education and subsequent reentry into the community beyond prison walls. - Except where             
otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0              
International License.  
Archief 

 
c:vocv:12115 

Panopticon : Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch welzijnswerk - Antwerpen : 
Maklu - 2011 - . - 6x per jaar  
- ISSN 0771-1409 . 

Lopend abonnement: ja 

Bewaartermijn: onbepaald 
 
De artikelen die in Panopticon verschijnen, zijn steeds peer-reviewed: elk artikel wordt            
door drie leden van de redactie gelezen en besproken in de redactieraad. Deze             
zorgvuldige selectieprocedure waarborgt de hoogste kwaliteit. Onder de hoofding forum          
kortere bijdragen die een stellingname van een auteur bevatten. Onder de hoofding            
rubrieken worden vanuit de deelredacties nieuwe ontwikkelingen gesignaleerd in de          
verschillende vakgebieden.  
Zij verzekeren het 'panoptische' karakter van elke aflevering. De behandelde rubrieken           
zijn: Opsporing en politie; Vervolging, berechting en magistratuur; Deskundigenonderzoek;         
Rechtshulp en advocatuur; Strafuitvoering en justitiële hulpverlening; Recht en geestelijke          
gezondheidszorg; Maatschappelijke dienstverlening; Jeugdbescherming en bijzondere      
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jeugdzorg; Criminologie en strafrechtstheorie; Internationaal en Europees strafrecht;        
Vreemdelingen; Criminografie en methodologie; Mensenrechten. Onder de hoofding        
proefschriften worden in het kort, verdedigde maar nog niet gepubliceerde proefschriften           
voorgesteld. 

                     Klik voor meer info 
                     Archief 

 

Website 
c:vocv:13259 

Prison watch  

In: http://www.prisonwatch.org/  

 

Prisons and prisoners remain hidden from the public view.  
This website is created to make information widely available. It guides you to international              
and regional prison rules, prison statistics, national prison services and organisations which            
are active on various prison issues. As Prison Watch is specialised in foreign national              
prisoners and independent monitoring these topics receive particular attention. 

 
c:vocv:9927 

BONJO : Belangen Overleg Niet-Justitiegebonden Organisaties  

In: http://www.bonjo.nl/  

 

BONJO (Belangenoverleg niet-justitiegebonden organisaties) is een belangenvereniging voor        
ruim 70 vrijwilligersorganisaties, die zich inzetten voor gedetineerden, ex-gedetineerden en          
hun relaties.  
BONJO verstrekt informatie over thema s die deze groepen raken, over o.a. detentie,             
penitentiair recht, opvang na detentie en resocialisatie. BONJO bevordert deskundigheid door           
het geven van trainingen.  
BONJO zet projecten op voor (ex-) gedetineerden, zoals Huisbewaring, het BONJO           
Contactbureau en de BONJO Privé Polis.  
BONJO beantwoordt vragen via de Helpdesk of verwijst door.  
BONJO geeft informatie in de vorm van brochures, het BONJO Bajes Bulletin en deze              
website.  
BONJO signaleert mogelijkheden tot samenwerking en stimuleert contacten en         
informatie-uitwisseling tussen de lidorganisaties door bijvoorbeeld themabijeenkomsten te        
organiseren. 

 
c:vocv:8721 

Epea : European Prison Education Association  

In: http://www.epea.org  

 

...working to promote sound principles and good practice for prison education in Europe... and              
beyond The European Prison Education Association is an organisation made up of prison             
educators, administrators, governors, researchers and other professionals whose interests lie          
in promoting and developing education and related activities in prisons throughout Europe in             
accordance with the recommendations of the Council of Europe. EPEA is recognised by the              
Council of Europe as a Non-Governmental Organisation (NGO).  
It is committed to working with prison administrations in Europe to further its aims, but is totally                 
free-standing and independent. Apart from serving the aims of the organisation by            
encouraging the formation of national branches, etc. the EPEA organises a major international             
conference on prison education every two years. 
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Federale Overheidsdienst Justitie  
Brussel : Federale overheidsdienst justitie. 

In: http://justitie.belgium.be/nl  

 

De Federale Overheidsdienst Justitie werd op 15 juli 2002 officieel opgericht. De FOD Justitie is               
de motor van: - een optimale en begrijpelijke wetgeving; - een adequate ondersteuning voor              
een toegankelijk en efficiënt gerechtelijk apparaat; - een evenwichtige uitvoering van de            
gerechtelijke beslissingen; - een integratie van de supranationale dimensie voor deze           
problematieken om een bijdrage te leveren aan een meer rechtvaardige samenleving. 

 
c:vocv:13272 

Foriner - project  

In: http://www.foriner.com/  

 

The FORINER project, launched on the 1st of January 2016, was initiated to provide EU               
foreign national inmates in EU prisons with access to qualitative, low threshold, certified             
learning opportunities provided by home institutions but received by the inmate in an EU              
foreign prison. To this end a structure will be designed and tested which allows education               
providers to reach out to their national prisoners in other EU countries, at the same quality                
standard as the home offer. This website will provide you with an update on the progress of                 
the project, along with the contact details of all members involved and locations on where we                
will be hosting events. 

 
c:vocv:13705 

De huizen  

http://dehuizen.be/nl/home  

 

De Huizen streeft naar kleinschalige, gedifferentieerde detentie-vormen op maat die beter           
verankerd en geïntegreerd zijn in het maatschappelijk weefsel. 

 
c:vocv:13649 

IPS - Innovative Prison Systems  

In: http://www.prisonsystems.eu/  

We conceptualize, develop and implement comprehensive, cutting-edge customized services in          
Justice, correctional services, community sanctions and measures, juvenile justice, and law           
enforcement. Our activity consists in developing policy recommendations, business policies,          
procedures, programs and IT solutions and it is based on almost two decades of experience. We                
develop integrated projects, caring for change management in complex organizations such as            
prison and probation systems while developing and implementing programs targeting staff, top            
management, and offenders.  
Our team relies in more than a decade of expertise in policy advisory, working since 2002, on                 
justice innovation systems in different countries. IPS team has visited more than 35 prison systems               
in 33 countries, comprising more than 350 visits to prison and juvenile education and detention               
centers. 

 
c:vocv:10807 

Klasbak  

http://www.klasbak.net/  

 

De vzw Klasbak is een netwerk voor educatie in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel.               
Zowel organisaties als personen kunnen lid worden van Klasbak. 
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c:vocv:10954 

La Strada: steunpunt thuislozenzorg Brussel  

In: http://www.lastrada.brussels/portail/nl/  

 

In Brussel, net als in andere grootsteden, is thuisloosheid de harde realiteit van mensen met               
zeer uiteenlopende profielen, levensverhalen en situaties. Deze waaier aan problematieken          
hebben tot gevolg dat talrijke openbare- en privédiensten verschillende types hulp aanbieden.            
Om een betere samenhang van de maatschappelijke actie te verzekeren, heeft het Verenigd             
College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels        
Hoofdstedelijk Gewest een instrument in het leven geroepen dat tegelijk een hulpmiddel is bij              
het nemen van politieke beslissingen en tevens een steun voor netwerkvorming tussen de             
sociale actoren en voor innoverende projecten en initiatieven. 

 
c:vocv:10314 

NICC : Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie  
FOD Justitie. 

In: http://nicc.fgov.be/  

 

Het NICC is een federale wetenschappelijke instelling binnen de FOD Justitie, die onafhankelijk             
wetenschappelijk onderzoek verricht op vraag van de gerechtelijke overheden. Twee directies           
zijn actief: - De directie Criminalistiek spoort daders van misdrijven op en bouwt bewijslast op via                
identificatie en analyse van sporen van verdachten en modus operandi. - De directie             
Criminologie zoekt naar een betere kennis van het functioneren van het strafrechtelijk systeem. 

 
c:vocv:12053 

Prison Education Service  

In: http://www.irishprisons.ie/index.php/services-for-prisoners/prison-education-service  

 

Educational services are available in all prisons and are provided in partnership with a range of                
educational agencies including the Educational Training Boards (ETBs), Public Library Services,           
the Open University and the Arts Council. The Department of Education and Skills provides an               
allocation of 220 whole-time teacher equivalents. Literacy, numeracy and general basic           
education provision is the priority and broad programmes of education are made available which              
generally follow an adult education approach. Programmes are adapted to take account of the              
diversity of the prisoner population and the complex nature of prison life. Junior and Leaving               
Certificate courses are available. FETAC accreditation is widely used with assessment by            
portfolio compilation. 

 
c:vocv:11730 

Prison Project  

In: http://www.prisonproject.nl/  

 

Het Prison Project is een grootschalig en langlopend wetenschappelijk onderzoek naar de            
effecten van detentie op het verdere leven van gedetineerden en hun families. Om dit te               
onderzoeken, zijn mannen die tussen oktober 2010 en april 2011 in een Huis van Bewaring               
binnenkwamen gevraagd mee te werken aan het onderzoek. De deelnemers worden gedurende            
enkele jaren gevolgd en op meerdere momenten bevraagd over hun leven voor, tijdens en na               
afloop van hun detentie.  
Op deze manier is gedetailleerde informatie verzameld over hun ervaringen in detentie en over              
diverse levensdomeinen (o.a. crimineel gedrag, werk- en woonsituatie, sociale netwerk,          
gezondheid en het welzijn van familieleden). Op deze website vindt u meer informatie over het               
onderzoek, de onderzoekers en de eerste publicaties. 
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Prisoners education Trust - PET  

In: http://www.prisonerseducation.org.uk/  

 

Prisoners' Education Trust (PET) is the only charity working across England and Wales to              
support people in prison to study distance learning courses. 
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De rodeantraciet  
Leuven : De Rode Antraciet vzw. 

In: http://www.derodeantraciet.be  
 
De Rode Antraciet is een instelling voor vormingswerk in de penitentiaire sector. De Rode              
Antraciet ontplooit een werking, gebaseerd op de sociaal-culturele methodiek, voor          
gedetineerden en hun directe sociale omgeving, voor al wie strafrechterlijk met justitie in             
aanraking komt en voor wie werkzaam is in de penitentiaire context als leefwereld. De Rode               
Antraciet staat voor cultuur en vormingswerk met mensen die met justitie te maken krijgen. Het               
grootste deel van onze inzet gaat naar mensen die in de Vlaamse gevangenissen opgesloten              
zitten. Wij hebben eveneens een aanbod naar medewerkers van de gevangenissen. 
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De socialekaart  

In: http://www.desocialekaart.be/  

 

De sociale kaart van de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie van            
Brussel is gratis toegankelijk, werkt over de provinciegrenzen heen en bevat concrete, actuele             
info. De sociale kaart bevat een overzicht van de diensten, organisaties en voorzieningen uit              
de welzijns- en gezondheidssector in Vlaanderen en Brussel. Per dienst van een organisatie             
(vb. poetsdienst van het OCMW) vind je een handige fiche met adresgegevens,            
contactmogelijkheden, openingsuren, een heldere uitleg over de werking, de beoogde          
doelgroep, en veel meer.  
De sociale kaart is een organisatiedatabank. Dit betekent dat je er niet terecht kunt voor een                
overzicht van alle huisartsen, diëtisten, logopedisten, en andere vrije beroepen. De sociale            
kaart bevat het aanbod van volgende sectoren en domeinen uit de welzijns- en             
gezondheidszorg: Algemene sociale dienstverlening: Lichamelijke gezondheidszorg:      
Geestelijke gezondheidszorg: Thuiszorg: Relaties en seksualiteit: Opleiding, werkloosheid en         
tewerkstelling: Huisvesting: Rechtshulp en justitie: Kinderen en gezinnen: Jongeren Bijzondere          
jeugdbijstand: Ouderen: Personen met een handicap: Etnisch-culturele minderheden: Armoede         
en kansarmoede: Samenlevingsopbouw: Overheden: 
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Vocvo : Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs  

In: http://www.vocvo.be  

 

De portaalsite van Vocvo, het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs.          
Vocvo ondersteunt twee niveaus van het volwassenenonderwijs: - Basiseducatie: op het niveau            
lager en eerste graad secundair onderwijs - Secundair volwassenenonderwijs: op het niveau van             
de tweede en derde graad van het voltijds secundair onderwijs. 
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Heb je nog vragen?  
Contacteer dan onze infotheekverantwoordelijke. 
 
De infotheek is enkel na afspraak te bezoeken. Mail naar ludwine.liefooghe@vocvo.be of bel naar 015 44 65 03 om een afspraak te                      
maken.  
Bibliotheekcatalogus      Bibliotheekreglement  
 
 
Infotheek  
Vocvo, Frederik de Merodestraat 27, 2800 Mechelen 
t. 015 44 65 11 
e. ludwine.liefooghe@vocvo.be 
w. www.vocvo.be  
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