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ACHTERGRONDINFO GEVANGENISSEN 

 

 

 Daems, T., Pletincx, P., Robert, L., Scheirs, V., van de Wiel, A. & 

Verpoest, K. (eds.), Achter tralies in België, Academia Press, Gent, 

2009 

Waar staan we met de vrijheidsberoving in België en welke richting 

gaan we uit? Dit boek bundelt de uiteenzettingen van de sprekers op 

een studiedag georganiseerd door Fatik op 24 april 2009. Hen werd 

gevraagd te reflecteren over de realisaties en de toekomst van het 

Belgisch gevangeniswezen. 

Vindplaats: Bibliotheek VOCVO, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 

  Demyttenaere B., Levenslang. Een blik achter de tralies van de 

Belgische gevangenissen, Uitgeverij Manteau, Antwerpen, 2002  

In dit toegankelijke standaardwerk wordt de lezer geconfronteerd met 
indringende levensverhalen en persoonlijke getuigenissen van 
gedetineerden die een lange straf uitzitten en mensen die jarenlang in 
de gevangenis werken. De schrijver brengt knelpunten in kaart en 

gaat uitvoerig in op de beeldvorming over gedetineerden en de rol 

van de media daarin.  
 

Vindplaats: Bibliotheek VOCVO 

 

 Maes, E., Van gevangenisstraf naar vrijheidsstraf, 200 jaar 

Belgisch gevangeniswezen, Maklu, Antwerpen, 2009 

Dit monumentale werk (1228 pag.) belicht de ontwikkeling van het 

Belgisch gevangeniswezen en het regime van gedetineerden van 1795 

tot 2006. 

Vindplaats: Bibliotheek VOCVO, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 

 

 
 

 Van den Berge, Y., Uitvoering van vrijheidsstraffen en 

rechtspositie van gedetineerden, Larcier, Gent, 2006  

Dit werk geeft een overzicht van de regels met betrekking tot de  

uitvoering van de gevangenisstraf en de invloed daarvan op de 

rechtspositie van de gedetineerden. Een volledig en actueel juridisch 

naslagwerk over de rechten en plichten van gedetineerden. 

Vindplaats: Bibliotheek VOCVO, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 
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 Van Limberghen, G. & van der Plancke, V., Sociale zekerheid van 

ex-gedetineerden en hun verwanten, die Keure, Brugge, 2008 

Naslagwerk over de situatie van gedetineerden en hun gezin op de 

verschillende terreinen van de sociale zekerheid (werkloosheid, 

ziekteverzekering, pensioen,…). In een tweede deel worden 

aanbevelingen voor verbetering van de huidige regelgeving gedaan. 

Vindplaats: Bibliotheek VOCVO, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 

  Brems E., Sottiaux S., Vanden Heede P., Vandenhole W. (eds.), 

Vrijheden en vrijheidsbeneming. Mensenrechten van 

gedetineerden, Intersentia, Antwerpen/Oxford, 2005 

De rechten van gedetineerden in België getoetst aan internationale 

mensenrechtenstandaarden 

Vindplaats: Bibliotheek VOCVO, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 

  Snacken, S (red.), Strafrechtelijk beleid in beweging, VUBPress, 

Brussel, 2002 

Dit boek belicht een aantal actuele thema’s binnen het strafrechtelijk 

beleid: de hervorming van het openbaar ministerie, de toegenomen 

aandacht voor slachtoffers, de alternatieve sancties, de toenemende 

gevangenisbevolking, de aanpak van drugs- en seksuele delicten 

Vindplaats: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk,  K.U.Leuven – bibliotheek 

Rechtsgeleerdheid 

  Dagboek achter tralies 

Gevangenismuseum vzw publiceerde Dagboek achter tralies. Dit is 

een boek over de Belgische interneringskampen na de tweede 
wereldoorlog. Het is het resultaat van een nauwgezet onderzoek dat 
de jonge historica Elisabeth Bruyneel in 2003-2004 ondernam voor 
haar licentiaatverhandeling. 
 

Vindplaats: Bibliotheek VOCVO 
 

  Neys A. (red.), Tralies in de weg: het Belgische 

gevangeniswezen: historiek, balans en perspectieven, 

Universitaire Pers, Leuven, 1994 

Vindplaats: K.U.Leuven – bibliotheek Rechtsgeleerdheid 

  Beyens K., Snacken S., Eliaerts C., Barstende Muren: overbevolkte 

gevangenissen: omvang, oorzaken en mogelijke oplossingen, 

Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1993 

Vindplaats: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, K.U.Leuven – bibliotheek 

Rechtsgeleerdheid 

  Kinderen, vrijheidsbeperking en vrijheidsberoving, 

Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw,  Gent, nr. 4 , 2007 

Een bundeling van verschillende bijdragen over kinderen 

geconfronteerd met een vorm van vrijheidsberoving of –beperking. 

Ook de situatie van kinderen van gedetineerde ouders is hierin 

belicht. 

Vindplaats: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 

  Van Daele, E. & Vanhoeck, K., Herstel vanuit de cel. 

Werkwoorden van daders, Federale Overheidsdienst Justitie, 2007. 
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Erkennen, beslissen, verantwoorden, verplaatsen,… Het zijn 

verschillende stappen die daders kunnen doorlopen in hun zoektocht 

naar de gevolgen van de feiten en naar het herstel van de schade. Dit 

boek is een werkboek voor gedetineerden dat hen stimuleert en 

ondersteunt in hun proces op weg naar herstel; het biedt stof tot 

reflectie, oefening, om mee aan de slag te gaan. 

Vindplaats: bibliotheek VOCVO, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 

 

 Schuermans, F. & Vandermeersch, D. Justitierepertorium. Uw 

wegwijzer in de organisatie, procedures en data, Politeia, 2009. 

Het handboek  Justitierepertorium geeft u in één boek antwoord op de 

drie vragen:  

1. het biedt u een heldere wegwijzer in de justitiële organisaties, 

2. een volledige en correcte beschrijving van alle (strafrechtelijke) 

procedures 

3. en alle nuttige contactgegevens van de diensten en 

verantwoordelijken bij Justitie. 

Vindplaats: bibliotheek VOCVO, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 

 

 Aertsen , I., Beyens, K., Daems, T. & Maes, E. (eds). Hoe punitief is 

België? Panopticon, Maklu Uitgevers NV, 2009. 

Is er sprake van een verharding van het strafbeleid en waaruit zou dit 

dan blijken? Hoe verhoudt de bestraffingspraktijk zich tegenover de 

evoluerende criminaliteit? Wat is de visie van de burger over het 

straffen? Wordt er selectief opgetreden tegen bepaalde groepen in de 

samenleving? Hoe moeten we de samenhang zien met bredere 

maatschappelijke ontwikkelingen? Academici en bevoorrechte 

getuigen uit het bestraffingsveld geven in dit boek een eerste aanzet 

tot antwoord op deze vragen.  

Vindplaats: K.U.Leuven – bibliotheek Rechtsgeleerdheid 
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HULP- EN DIENSTVERLENING IN DE GEVANGENIS 

 

 

 Huys T., Fitness tussen muren, Garant, Antwerpen, 2004              

Een fitnessboek op maat van gedetineerden!  
 

Vindplaats: aan te kopen via De Rode Antraciet 
 
 

 
 

 De Rode Antraciet, Wie vast zit, wil bewegen, 2013  

 
Boekje over het Europees project “prisoners on the move” 

 

Vindplaats: verkrijgbaar bij De Rode Antraciet  
 
 
 
 

 

 

 Roose, R. e.a., Handboek Forensisch Welzijnswerk, Gent, Academia 

Press, 2012 

Hét naslagwerk over het Forensisch Welzijnswerk in Vlaanderen met 

aandacht voor de ontstaansgeschiedenis, het beleidskader, de actuele 

regelgeving en beleids- en praktijkvraagstukken.  

Vindplaats: bibliotheek VOCVO, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 

  

 “Leer-kracht veer-kracht”: een reflectieboek 

Dit boek is opgevat als een reflectieboek voor schoolteams. Het geeft 
teamleden informatie, voorbeelden en tips, maar het stimuleert ook tot 
overleg, reflectie en debat. Het boek reikt stapstenen aan voor het 
begeleiden van jongeren met gedragsproblemen. Zeker bruikbaar voor 
onze doelgroep. 
Meer info: www.vlor.be/leerkrachtveerkracht  

 
Vindplaats: bibliotheek VOCVO 

 

 
 

 Van der Straete, I. & Put, J., Beroepsgeheim en hulpverlening. 

Brugge, die Keure, 2005 

Dit boek bespreekt op een juridisch-wetenschappelijk verantwoorde en 

tegelijkertijd toegankelijke wijze het beroepsgeheim in de hulpverlening 

Vindplaats: bibliotheek VOCVO, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 

http://www.vlor.be/leerkrachtveerkracht
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 Menger, A. & Krechtig, L. Het delict als maatstaf. Methodiek voor 

werken in gedwongen kader. Amsterdam, Uitgeverij SWP, 2010 

Het delict als maatstaf is een algemene methodiekbeschrijving voor het 

reclasseringswerk zoals dit vorm krijgt bij onze Noorderburen: hoe 

werken begeleiders en daders in Nederland samen in een gedwongen 

kader, in een begeleiding opgelegd door justitie met het oog op 

recidivepreventie? Dit werk is ontwikkeld in opdracht van Stichting 

Reclassering Nederland  

Vindplaats: bibliotheek VOCVO 

 

  Casselman, J., Hulpverlening onder druk. Gerechtscliënten in de 

geestelijke gezondheidszorg. Kluwer, Mechelen, 2002 

Dit boek brengt specifieke aspecten die van belang zijn bij de opvang 

van gerechtscliënten binnen de geestelijke gezondheidszorg in beeld 

zoals de eigenheid van de rechtsbedeling en de gerechtelijke statuten, 

hoe omgaan met dwang en wat met het beroepsgeheim in een 

verplichte hulpverlening.   

Vindplaats: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, K.U.Leuven – bibliotheek 

Rechtsgeleerdheid 

 

 

GETUIGENISSEN EN LEVENSVERHALEN 

 
  De Bock S., Geboeid voor het leven. Het ongekuiste  verhaal van 

vijf jonge criminelen uit Everberg, Van Halewijck, Leuven 2006  

Vindplaats: bibliotheek VOCVO 

 
 

 

 Vermassen J., Moordenaars en hun motieven: monsters of mensen, 

Meulenhoff/Manteau, Antwerpen, 2004 

Vlot leesbaar boek van één van de bekendste Belgische strafpleiters Jef 
Vermassen, waarin hij ingaat op alle aspecten van het verschijnsel 
moord. 
 

Vindplaats: bibliotheek VOCVO 

  Goris R., Een mens vermoord. Nabestaanden en moordenaars 

vertellen, Van Halewyck, Leuven,1999   

Ria Goris laat nabestaanden van slachtoffers én daders van 
levensdelicten aan het woord. Verhalen over angst, woede, wroeging, 
verdriet.     
 

Vindplaats: bibliotheek VOCVO 
 

 

 De Cock J., Hotel Prison. De wereldreis van een Tralie-trotter, Tielt, 

Lannoo, 2003 

Beschrijft de ervaringen van Jan De Cock, die zich een jaar lang 
wereldwijd, van Hoogstraten tot Kaapstad, vrijwillig liet opsluiten in 
gevangenissen, op zoek naar het leven achter de tralies.  
 

Vindplaats: bibliotheek VOCVO 
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 Boeij C., Even luchten: openhartige verhalen uit de gevangenis, 

Walburg Pers, Zutphen, 2006 

Openhartige, ontroerende en soms schokkende getuigenissen van 
gevangenen en personeelsleden over het leven in de gevangenis.  
 

Vindplaats: K.U.Leuven - bibliotheek Rechtsgeleerdheid, KATHO campus 
kortrijk 

 

 

 Stockfleth, G., Schaduw van mijn spiegelbeeld. Leven in een 

gevangenis, Antwerpen, Garant, 2010 

De auteur van dit boek is penitentiair beambte in de gevangenis van 

Mechelen. Zij geeft een inkijk in de realiteit van het leven achter de 

muren aan de hand van zelfgeschreven (levens)verhalen en gedichten 
van gedetineerden en persoonlijke ervaringen van mensen op de 
werkvloer.  

 
Vindplaats: bibliotheek VOCVO, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 

 

 

 Dewaele, L., Achter slot en grendel. Roeselare, Roelarta Books, 2010 

Ook dit boek is geschreven door een penitentiaire beambte. Hij geeft zijn 

persoonlijke kijk op het leven in de gevangenis, gedetineerden, cipiers en 

hun onderlinge relaties. 

Vindplaats: bibliotheek VOCVO 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Van Oers, H., De dag van de grote ontsnapping. Antwerpen, 

Witsand Uitgevers, 2010 

Het verhaal van ere-inspecteur-generaal van het Belgische 

gevangeniswezen Harry Van Oers, die in 1993 de wereldpers haalde toen 

hij tijdens een spectaculaire ontsnapping van drie topgangsters uit de 

Brusselse gevangenis van Sint-Gillis een dag lang door hen werd 

gegijzeld.  

Vindplaats: Bibliotheek van het Belgisch federaal Parlement 

 

 De Vos, S., Traliemama’s. Uitgeverij: linkeroever, 2013.  

Een unieke blik achter de schermen van een ongekende wereld vol 

geheimen en nog nooit vertelde verhalen over de kracht van 

moederliefde, of het ontbreken ervan... 

 

 

 

 

 

 

 



 

WEVO – Werkgroep Vorming en Ondersteuning – april 2013 7 

 

 

 

 Verschueren, G. en Segers, V., Burgemeester achter tralies. 

Davidsfonds Uitgeverij, 2013.  

  

 

 

VAKTIJDSCHRIFTEN 
 

 

 Metanoia  

Matanoia is het contactblad van de katholieke 

gevangenisaalmoezeniers. Het brengt interessante informatie voor 
al wie in de gevangenis actief is. 
http://members.chello.be/sf15557/html/tijdschrift_metanoia.html 
 

Vindplaats: K.U.Leuven – bibliotheek Rechtsgeleerdheid 
 

 

 Fatik, Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen 

Een zo volledig mogelijke berichtgeving over de evoluties op het 

vlak van strafbeleid en gevangeniswezen. Driemaandelijkse uitgave 

van de Liga voor Mensenrechten. Info en lidmaatschap via 

www.mensenrechten.be 

Vindplaats: bibliotheek VOCVO, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 Panopticon, Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en 

forensisch welzijnswerk 

Vaktijdschrift dat een forum biedt waar informatie op het terrein 

van de strafrechtsbedeling, de criminologie en het forensisch 

welzijnswerk systematisch en deskundig aan bod komt 

Vindplaats: bibliotheek VOCVO, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, 

K.U.Leuven – bibliotheek Rechtsgeleerdheid, documentatiecentrum 

Suggnomè 

Themanummer: ‘Panopticon. Forensisch Welzijnswerk.’, Kluwer, 

1996, nr. 6  

Vindplaats: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 

  Themanummer ‘Orde van de Dag’. Criminaliteit en Samenleving: 

‘Gedetineerde als klant. De implementatie van het 

Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening vanuit 

verschillende hoeken bekeken.’, Kluwer, nr. 31, september 2005 

http://members.chello.be/sf15557/html/tijdschrift_metanoia.html
http://www.mensenrechten.be/
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Vindplaats: bibliotheek VOCVO, K.U.Leuven – bibliotheek 

Rechtsgeleerdheid, documentatiecentrum Suggnomè 
 

  Themanummer ‘Orde van de Dag’. Criminaliteit en samenleving: 

‘Gevangenissen voor de 21ste eeuw. Opportuniteit of gemiste 

kans?’, Kluwer, nr. 48, december 2009 

Vindplaats: K.U.Leuven – bibliotheek Rechtsgeleerdheid, 

documentatiecentrum Suggnomè 

 
 

INTERNATIONALE LITERATUUR 
 

  Lamb W., Van binnenuit geschreven, Mouria, Amsterdam, 2004 

fascinerende, soms hartverscheurende autobiografische verhalen van 
een aantal vrouwen die een cursus creatief schrijven hebben gevolgd in 
de extra-beveiligde gevangenis van York. Over leven, lijden, hoop en 
verdriet in de gevangenis.  

 

 

 Claudel P., Le bruit des trousseaux, Parijs, Stock, 2002 

Philippe Claudel heeft jaren les gegeven in de gevangenis van Lyon. Hij 

schrijft zijn ervaringen neer in korte impressies, anekdotes, 
bedenkingen. Afstandelijk en toch betrokken.  
 

Vindplaats: bibliotheek VOCVO 

 

 Voskuil B., Achter de deur: de gevangenis van binnenuit, Het 

Spectrum, Utrecht, 1997 

 
 
 
 

 
 

 Wacquant, L., Straf de armen. het nieuwe beleid van de sociale 

onzekerheid, EPO, 2006 

Vlijmscherp portret van de VS als gevangenisstaat. 

Opgesloten staat netjes. Tegen die moderne onrechtvaardigheid heeft 
de Franse socioloog Loïc Wacquant deze striemende aanklacht 

geschreven. 
 

Vindplaats: bibliotheek VOCVO, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 
 

 
 

 
 Van Zyl Smit, D en Snacken, S., Principles of European Prison Law 

And Policy, Oxford University Press, 2009 
 

Hét naslagwerk over het beleid en bijhorende jurisprudentie m.b.t. 
detentie en gevangeniswezen op het vlak van de Raad van Europa en 

de Europese Unie.   

 
Vindplaats: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 
 
 
 Padfield, N, Van Zyl Smit, D en Dűnkel, F., Release from Prison- 

European policy and practice, Routledge, 2012 
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Vrijlating uit de gevangenis is een kwestie van toenemende 
belangstelling in heel Europa. Dit boek bevat belangrijke vergelijkende 
informatie over vrijlating uit de gevangenis in verschillende Europese 
landen en verkent enkele van de belangrijkste thema's en onderwerpen. 
Er is ook een gedetailleerd hoofdstuk over de situatie in België. 

 
Vindplaats: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 

 
 
 Ugelvik, T en Dullum, J., Penal Exceptionalism? Nordic Prison 

Policy and Practice, Routledge, 2012 
 

Zijn de Scandinavische landen echt een strafrechtelijke paradijs, 

gekenmerkt door het lage gebruik van de gevangenisstraf en humane 
gevangenissen, of de vectoren van meer subtiele en indringende 
vormen van de vrijheidsbeneming? Deze bundel bevat zowel interne als 
externe perspectieven vanuit diverse disciplines om deze kwesties te 
analyseren. 

 

Vindplaats: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 

VOOR KINDEREN EN JONGEREN 
 

 

 Rottiers B., Papa is weg, Lannoo, Tielt, 2006 

kinderboekje geschreven i.s.m. de gevangenis van Mechelen, speciaal 

voor kinderen van gedetineerden. Het gaat over de negenjarige Rodrigo 
wiens vader in de gevangenis zit en over alle gevoelens, vragen , twijfels 
en problemen dat dit teweegbrengt.   
 

Vindplaats: bibliotheek VOCVO 

  Pollet F., Foert!, Abimo, Waasmunster, 2005 

boek voor jongeren vanaf 12 jaar, over Miet, een meisje wiens vader in 
de gevangenis terecht komt op verdenking van moord op haar moeder.  
 

Vindplaats: bibliotheek VOCVO 

 

 
  Van de Woude K., Waarom draagt de rechter een jurk, Clavis BVBA, 

Hasselt, 2003 

zeer handig en informatief boekje van en voor kinderen waarin een 
antwoord wordt gegeven op allerlei vragen  rond rechtspraak, rechten 
van kinderen, de rechtbank, de gevangenis, wetten, … 
 
 

  Clauwaert P., Elsje bezoekt haar papa: mijn eerste bezoek aan de 

gevangenis, Justitieel Welzijnswerk Gent-Eeklo, 1999 

boekje van Justitieel Welzijnswerk Gent dat kinderen van 4 tot 10 jaar 

voorbereidt op een eerste bezoek aan de gevangenis. 
 

 
  Van Andel L., De Gevangenis, Educatieve Partners Nederland, Houten, 

1998 

boekje voor kinderen vanaf 4 jaar waarin aan de hand van korte 
hoofdstukjes en veel foto’s en tekeningen wordt verteld hoe het er aan 
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toe gaat in de gevangenis. 

 
 

  Van Mieghem L., Achter de Muur, Davidsfonds/Infodok, Leuven, 1998 

jeugdboek voor kinderen vanaf 10 jaar, over de tienjarige Joos en zijn 
zus Sinne die ontdekken dat hun papa niet voor zijn werk in Brazilië 
verblijft, maar in de gevangenis zit wegens fraude. Over wat het 
betekent als papa in de gevangenis zit… 
 

 

 

 

BEELDMATERIAAL 

 
  DVD ’Op bezoek bij papa in de gevangenis. Kinderbezoek in 

woord en beeld’. CAW Artevelde, Justitieel Welzijnswerk Gent, 2008. 

Het kinderbezoek in de gevangenis van Gent, in woord en beeld. Focus: 

de beleving van de kinderen. De kinderen zelf komen aan het woord en 

getuigen over hun bezoek in de gevangenis. 

Vindplaats: Bibliotheek VOCVO 

 

 Fotoboek Lieve Blancquaert, [Straf]tijd. Getuigenissen van mijn lief, 

mijn kind, mijn ma, mijne chef en ik, Hulpgevangenis Leuven, 2006 

Lieve Blancquaert schets met dit mooie fotoboek het leven zoals het is in 

de gevangenis, en focust in het bijzonder op tijd en tijdsbeleving in de 
gevangenis.   

 
Vindplaats: bibliotheek VOCVO 

 

  Video ‘De Believers’, VRT, 2005 

6-delige documentaire waarin 16 gedetineerden in de gevangenis van 
Ruiselede de strijd aangaan met hun drugsverslaving. 

Nollet L., Inside: de gevangenissen in België, Lannoo, Tielt, 2004 
een aangrijpend portret van het interieur van 10 Belgische 
gevangenissen en de belevingswereld van gedetineerden door 
kunstfotograaf Lieven Nollet, begeleid door teksten van recensent Johan 

de Vos en filosoof Richard Anthone, ingeleid door Jef Vermassen. 
 

 

 

 Fotoboek Lieven Nollet, Inside, Gevangenissen in België, LAnnoo, 2005 

Een blik achter de muren van verschillende gevangenissen in België. 

Met bijdragen van Jef Vermassen, Johan de Vos en Richard Anthone.  
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 Fotoboek Verborgen Talent uit de Centrale Gevangenis Leuven 

Dit boek is de catalogus van een tentoonstellingsproject van ‘verborgen 

mensen’. 23 gedetineerden stellen hun tekeningen, schilderijen, 

knutselwerken en poëzie tentoon.  

   Vindplaats: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 

    

 



 

WEVO – Werkgroep Vorming en Ondersteuning – april 2013 12 

 

INTERESSANTE STUDIES EN RAPPORTEN 
 

 Rapporten over België van het CPT (Europees antifoltercomité), te raadplegen via: 

http://www.cpt.coe.int/en/states/bel.htm 

 Demeersman, T. Thuisloosheid na detentie. Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, 2008.  

 Vindplaats: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 

 Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen, Jaarrapport 2007. Te raadplegen via: 

http://www.just.fgov.be/nl_htm/organisation/html_org_rechtscolleges/centrale_toezichtsraad.ht

ml 

Vindplaats: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 

 Tassier M. (red.), Van crisis naar kans. Een handreiking voor de organisatie en coördinatie 

van het onderwijs aan gedetineerden, Vocb, november 2005 

Vindplaats: VOCVO, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 

 Welzijnszorg, Gevangen in armoede. Achtergronddossier campagne 2003, Brussel, 2003. 

Vindplaats: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 

 Koning Boudewijnstichting, Buitenlanders in de Belgische gevangenissen: knelpunten en 

mogelijke oplossingen, onderzoeksrapport 1/11/2003- 31/1/2004 

Vindplaats: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 

 Bouverne- De Bie M., Snacken S., Goethals J., Vanthuyne T., Tubex H., Van Camp T., 

Onderzoek naar de kwaliteit en effectiviteit van de Vlaamse Hulp- en Dienstverlening aan 

gedetineerden in de Vlaamse gevangenissen, onderzoeksrapport Ugent, VUB, KUL, 2003 

Vindplaats: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 

 Lenaers S., Valgaeren E., De Gemeenschap achter tralies. Onderzoek naar de behoeften 

van gedetineerden aan maatschappelijke hulp- en dienstverlening, Sociaal Economisch 

Instituut, Diepenbeek, 2001 

Vindplaats: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 

 Buyse S., Als je ouder in de gevangenis zit…: over de relatie van kinderen met hun 

gedetineerde ouder: de situatie in België, Koning Boudewijnstichting, Brussel, 1996 

Vindplaats: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 

 Liga voor Mensenrechten, Detentie in België, Een kritische analyse van het rapport van het 

Europees Comité ter Preventie van Foltering over hun bezoek aan België, Liga-dossier nr. 

15, 1995 

 Koning Boudewijnstichting, Gevangenis en Samenleving II, 1994 

 

 Koning Boudewijnstichting, Gevangenis en Samenleving I, 1991 

 

 

 Moens Isabel & Pauwelyn Ludewei. Geen opsluiting maar sleutels tot re-integratie. 

Voorstellen voor een gecoördineerd zorgtraject voor geïnterneerden. Zorgnet Vlaanderen 

2012. 

Vindplaats: Zorgnet Vlaanderen 

 

 

http://www.just.fgov.be/nl_htm/organisation/html_org_rechtscolleges/centrale_toezichtsraad.html
http://www.just.fgov.be/nl_htm/organisation/html_org_rechtscolleges/centrale_toezichtsraad.html
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 Brosens Dorien, De Donder Liesbeth en Verté Dominique, Hulp- en dienstverlening 

gevangenis Antwerpen: een onderzoek naar de behoeften van gedetineerden. Vrij Universiteit 

Brussel 2013.  

Vindplaats: 

http://www4wvg.vlaanderen.be/wvg/welzijnensamenleving/nieuws/Paginas/Resultaten-

behoefteonderzoek-gevangenis-Antwerpen-bekend.aspx 

 

 

WEBSITES 
 

WELZIJN 

 

www.welzijnensamenleving.be 
 

Doorklikken naar ‘hulp aan gedetineerden’. 
Hier vind je meer info over de organisatie van 
de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, 
adressen van beleidscoördinatoren per 
gevangenis, jaarverslagen van de 
gevangenissen, … .  

 

http://www.steunpunt.be/onderwerpen/detentie 
  
 
 

Op deze webpagina’s van het Steunpunt 
Algemeen Welzijnswerk vind je alle relevante 
info over de diensten Justitieel Welzijnswerk: 
missie en visie, opdrachten, werkingsprincipes, 
regelgeving, contactgegevens en allerlei 
achtergrondinfo.  

Na doorklikken kan je hier ook heel wat info 

vinden over andere thema’s die binnen het 
algemeen welzijnswerk worden opgevolgd: 
slachtofferhulp, thuislozenzorg, 
schuldbemiddeling,… 

 
www.caw.be 

 
 

 
Bij een centrum voor algemeen welzijnswerk 

kan je terecht met vragen en problemen. 
Hulpverleners luisteren naar je vraag en 
zoeken samen met je naar een oplossing.  
Het algemeen welzijnswerk biedt hulp- en 
dienstverlening aan alle burgers.  
Advies en hulp is er voor iedereen, zeker voor 
mensen die meer kwetsbaar zijn.  

Zevenentwintig CAW's in Vlaanderen en 
Brussel bieden op eenvoudige vraag een 
luisterend 
oor, opvang en psychosociale begeleiding. De 
diensten Justitieel Welzijnswerk zijn deel van 
de CAW’s. 
 

www.suggnome.be 
 
 
www.kindengezin.be 
 

Website van Suggnomè, een organisatie die 
werkt rond herstelrecht en bemiddeling 
 
Kind en Gezin staat in voor het welzijn en de 
gezondheid van alle kinderen in Vlaanderen. 
De preventieve gezondheidsondersteuning 

omvat zorg op maat voor toekomstige ouders 

en gezinnen met jonge kinderen van 0 tot 3 
jaar. Het betreft vooral medische en 
psychosociale preventie en 
opvoedingsondersteuning. 
 

www.weliswaar.be 

 

Via deze site kun je gratis abonneren op het 

vakblad ‘Weliswaar’. Het bericht over de 

http://www.welzijnensamenleving.be/
http://www.steunpunt.be/onderwerpen/detentie
http://www.caw.be/
http://www.suggnome.be/
http://www.kindengezin.be/
http://www.weliswaar.be/
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wetenschap, het beleid  en het vele harde werk 

in de zachte sector. Weliswaar is een uitgave 
van de Vlaamse overheid. 
 

  
 
 

GEZONDHEID 

 
www.gezondheid.be 
 

De gezondheidssite voor Vlaanderen. 
 

www.sensoa.be 
 

Vlaams service- en expertisecentrum voor seksuele 
gezondheid en hiv. 
 

www.vig.be 
 

De site van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie. 
Dit instituut heeft als doel gezond gedrag en een gezonde 
omgeving te bevorderen en te behouden. 
 

www.vad.be 
 

De site van de Vereniging voor Alcohol- en andere 
Drugproblemen. 
 

http://geestelijke-
gezondheidszorg.pagina.be 
 
 
http://www.zorg-en-
gezondheid.be/Nieuws/Uniforme-
tarieven-voor-centra-geestelijke-

gezondheidszorg/ 
 
 
www.zorgnetvlaanderen.be 
 

Website met overzicht van links naar diverse thema’s 
aangaande geestelijke gezondheidszorg. 
 
 
Website met overzicht aanbod Centra Geestelijke 
Gezondheidszorg 
 

 
 

Zorgnet Vlaanderen is een werkgeversorganisatie die 

initiatieven verenigt uit de social profit: algemene 
ziekenhuizen, voorzieningen uit de geestelijke 
gezondheidszorg en uit de ouderenzorg. Meer dan 500 
voorzieningen zijn lid van Zorgnet Vlaanderen 

 
 

www.fdgg.be            Website Federatie Diensten Geestelijke Gezondheidszorg 
 
 

ONDERWIJS 

 
www.klasbak.net  Website van Klasbak, netwerk voor 

onderwijs aan gedetineerden 
 

www.stuurgroepvo.be 
 
 
 
 

 
 
 
 
www.ond.vlaanderen.be/volwassenenonderwijs 

 
 

 
 
www.vol-ant.be 
 
 

Website van de Stuurgroep 
volwassenenonderwijs, een 
samenwerkingsverband rond kennis- en 
expertiseontwikkeling in het 
volwassenenonderwijs. De ondersteuning 

van het onderwijs aan gedetineerden is een 
project van de Stuurgroep 
volwassenenonderwijs. 
 
Website van het departement Onderwijs en 

Vorming met informatie en nieuws 
betreffende het volwassenenonderwijs. 

 
 
Website van het consortium 
volwassenenonderwijs van de regio 
Antwerpen – Kapellen (gevangenis 

http://www.gezondheid.be/
http://www.sensoa.be/
http://www.vig.be/
http://www.vad.be/
http://geestelijke-gezondheidszorg.pagina.be/
http://geestelijke-gezondheidszorg.pagina.be/
http://www.zorg-en-gezondheid.be/Nieuws/Uniforme-tarieven-voor-centra-geestelijke-gezondheidszorg/
http://www.zorg-en-gezondheid.be/Nieuws/Uniforme-tarieven-voor-centra-geestelijke-gezondheidszorg/
http://www.zorg-en-gezondheid.be/Nieuws/Uniforme-tarieven-voor-centra-geestelijke-gezondheidszorg/
http://www.zorg-en-gezondheid.be/Nieuws/Uniforme-tarieven-voor-centra-geestelijke-gezondheidszorg/
http://www.zorgnetvlaanderen.be/
http://www.fdgg.be/
http://www.klasbak.net/
http://www.stuurgroepvo.be/
http://www.ond.vlaanderen.be/volwassenenonderwijs
http://www.vol-ant.be/
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www.consortiumderank.be 
 
 
 
 
 

www.samenstromen.be 
 
 
 
 
www.leereenlevenlang.be 

 
 
 
 
www.brucovo.be 
 
 

 
www.cvlz.be 
 
 
 
www.consortiumix.be 
 

 
 
www.consortiumx.be 
 
 
 

www.onderwijsvoorvolwassenen.be 
  
 
 
www.comenes.be 
 
 

 

www.webros.be 
 
 
 
 
www.basiseducatie.be 

 

Antwerpen). 

 
Website van het consortium 
volwassenenonderwijs van de regio 
Antwerpse Kempen (gevangenissen Wortel, 
Hoogstraten, Turnhout en Merksplas). 
 
Website van het consortium 

volwassenenonderwijs van de regio 
Mechelen – Lier – Willebroek – Boom 
(gevangenis Mechelen). 
 
Website van het consortium 
volwassenenonderwijs regio Leuven – 

Hageland (gevangenissen Leuven-Hulp en 
Leuven-Centraal). 
 
Website van het consortium 
volwassenenonderwijs regio Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (gevangenissen Sint-
Gillis, Vorst en Berkendael). 

 
Website van het consortium 
volwassenenonderwijs regio Zuid-Limburg 
(gevangenissen Hasselt en Tongeren). 
 
Website van het consortium 
volwassenenonderwijs regio Waasland – 

Dendermonde (gevangenis Dendermonde). 
 
Website van het consortium 
volwassenenonderwijs regio Aalst – 
Oudenaarde (gevangenis Oudenaarde). 
 

Website van het consortium 
volwassenenonderwijs regio Gent – 
Meetjesland – Leieland (gevangenis Gent).  
 
Website van het consortium 
volwassenenonderwijs regio Kortrijk, 
Roeselare, Tielt (gevangenis Ruiselede). 

 

Website van het consortium 
volwassenenonderwijs regio Westhoek, 
Brugge, Oostende (gevangenissen Brugge 
en Ieper). 
 
De site bij uitstek om alles te weten te 

komen over leren in de basiseducatie : 
cursusaanbod in de centra, 
nieuwsberichten, vacatures, getuigenissen, 
achtergronden, … De website bevat 
informatie voor een breed publiek : 
volwassenen die een cursus willen volgen, 

bedrijven en organisaties, studenten, … 
 

  
  
www.wordwatjewil.be   
 

Hier vind je een zeer volledig overzicht van 
cursussen en opleidingen voor volwassenen 
in Vlaanderen en Brussel. 

 
  
  

http://www.consortiumderank.be/
http://www.samenstromen.be/
http://www.leereenlevenlang.be/
http://www.brucovo.be/
http://www.cvlz.be/
http://www.consortiumix.be/
http://www.consortiumx.be/
http://www.onderwijsvoorvolwassenen.be/
http://www.comenes.be/
http://www.webros.be/
http://www.basiseducatie.be/
http://www.wordwatjewil.be/
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CULTUUR 

 
www.derodeantraciet.be 
 

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. 

De Rode Antraciet biedt aan: 
Cursuswerk over communicatie, verbondenheid, familie, zingeving,… 
vaak tegen de achtergrond van tragische gebeurtenissen  
Cultuur - Scheppen, genieten, vertonen, bewaren… Artistieke 
activiteiten in de gevangenis zijn een bron van expressie, ontspanning, 
zingeving, communicatie…  

Bibliotheekwerk - Mensen in gevangenischap hebben recht op lectuur 
en informatie. Een gevangenisbibliotheek werkt bijvoorkeur zo goed 
mogelijk als de bibliotheek in uw gemeente. 
Sport – De stress van het voortdurend opgesloten zitten kan via sport 
uitstekend afgereageerd worden. Samen-spelen en fair play staan op 
de voorgrond.  
Procesbegeleiding – in de gevangenis samenwerken is een boeiende 

opdracht maar veronderstelt voortdurende aandacht, zorg en overleg.  
 

www.prettiggeleerd.be 
 

Deze website is de nieuwe activiteitenkalender van SoCiuS (Steunpunt 
voor Sociaal-Cultureel Werk), met een uitgebreid overzicht van de 
activiteiten die sociaal-culturele verenigingen, diensten, 
vormingsinstellingen en volkshogescholen op touw zetten. De 
activiteiten zijn divers : lessenreeksen, tentoonstellingen, studiedagen, 

uitstappen, … 
 

www.bibliotheek.be 
 

De site van de Vlaamse Openbare Bibliotheken. 
 

www.bib.vlaanderen.be 
 

Allerhande informatie over bibliotheken in Vlaanderen. 
 

 

SPORT 

 
www.sport.be 
 

Alles over sport. 
 

www.bloso.be 
 

De site van het Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de 
Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie. 

 

www.vlabus.be De site van het Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding. 
 

 
 

WERKGELEGENHEID 

 

www.vdab.be 
 

De site van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 
Beroepsopleiding. 
 

www.vokans.be 
 

Vokans staat voor Vorming en OpleidingsKansen. Deze 
organisatie houdt zicht bezig met vorming, opleiding, 
(loopbaan)begeleiding en (her)oriëntering van 

laaggeschoolden. 
 

www.kopa.be/benjeo/home.asp 
 

Kans Op Arbeid is een samenwerkingsverband van 
opleidingsprojecten en zet zich in voor de duurzame 
(her)inschakeling van de meest kwetsbare doelgroepen op de 
arbeidsmarkt. 
 

 
  

http://www.derodeantraciet.be/
http://www.derodeantraciet.be/aanbod_gedet.htm
http://www.derodeantraciet.be/aanbod_cultuur.htm
http://www.derodeantraciet.be/aanbod_cultuur.htm
http://www.derodeantraciet.be/aanbod_sport.htm
http://www.derodeantraciet.be/aanbod_proces.htm
http://www.prettiggeleerd.be/
http://www.bibliotheek.be/
http://www.bib.vlaanderen.be/
http://www.sport.be/
http://www.bloso.be/
http://www.vlabus.be/
http://www.vdab.be/
http://www.vokans.be/
http://www.kopa.be/benjeo/home.asp
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VINDPLAATSEN 

 
 
 

Bibliotheek VOCVO www.vocvo.be 
contact: ludwine.liefoghe@vocvo.be 
 

Steunpunt Algemeen 

Welzijnswerk 
 

www.steunpunt.be 

Contact: secretariaat@steunpunt.be  
 

K.U.Leuven – bibliotheek 
Rechtsgeleerdheid 
 

http://www.law.kuleuven.be/lib/  
Contact: bibliotheek@law.kuleuven.be  
 

KATHO campus Kortrijk http://www.katho.be/page.aspx?smid=2071 

contact: bibliotheek-kortrijk@katho.be  
 

Bibliotheek van het Belgisch 
federaal Parlement 

http://www.dekamer.be/toegankelijk/laChambre_biblio_accue
il.htm 
Contact: bibliotheek@dekamer.be  
  

Documentatiecentrum 

Suggnomè 

http://www.suggnome.be/openbiblio/opac/index.php 

Contact: info@suggnome.be  
 

http://www.vocvo.be/
mailto:ludwine.liefoghe@vocvo.be
http://www.steunpunt.be/
mailto:secretariaat@steunpunt.be
http://www.law.kuleuven.be/lib/
mailto:bibliotheek@law.kuleuven.be
http://www.katho.be/page.aspx?smid=2071
mailto:bibliotheek-kortrijk@katho.be
http://www.dekamer.be/toegankelijk/laChambre_biblio_accueil.htm
http://www.dekamer.be/toegankelijk/laChambre_biblio_accueil.htm
mailto:bibliotheek@dekamer.be
http://www.suggnome.be/openbiblio/opac/index.php
mailto:info@suggnome.be

