
Medegedetineerden

Veel ondersteuning
tussen gedetineerden 

Emotionele steun 
(bijv. troost bieden, moed

inspreken)

Informatieve steun
(bijv. over

gevangeniswerking of
strafdossier)

Instrumentele steun
(bijv. vertalen,

rapportbriefjes schrijven) 

Personeel

Weinig diversiteit onder
personeel

Goed contact met
activiteitenaanbieders

Migratieachtergrond is
niet zo belangrijk, wel
inspanningen op vlak

van taal en
respectvolle houding

 

Gebruik Skype, e-
mail, WhatsApp
Flexibelere bezoek-
regelingen

Familie & vrienden

Moeizamer contact
indien familie in het
buitenland woont 
(bijv. hogere telefoon-
kost, minder/geen
bezoek)

Wensen:

Indien participeren, vaak aan
meerdere activiteiten

Gemakkelijk toegang tot 
wandeling, sport en bibliotheek

Vnl. passieve ontvangers 
(bijv. volgen van lessen, deelname

aan sport, uitvoeren van werk)

Wensen meer deel te nemen

Verblijfsrecht
Sociaal netwerk
Perspectieven op zinvolle tijds-
besteding (bijv. werk, opleiding)

(On)zekerheid over land na detentie
wordt bepaald door het wel of niet
hebben van: 

Hoop op een normaal leven na
detentie  

"Ik ga naar de Canarische eilanden
en leven zoals een miljonair... Nee,
ik zou blij zijn met een kraampje

dat bier verkoopt en niets
bijzonders. Gewoon een fatsoenlijke

plek om te wonen. Gewoon een
normaal leven."

Kunnen volgen/deelnemen aan
cursussen (bijv.
beroepsopleiding, onderwijs,
integratie)
Voorbereidingsgesprekken
Informatie + hulp bij
repatriëring
Hulp voor het aanvragen van
verblijfsrecht
Toeleiding naar werk
Hulp voor verkrijgen/behouden
van woning
Ondersteunen communicatie
met sociaal netwerk om re-
integratie voor te bereiden (bijv.
Skype)

Nood aan hulp bij re-integratie: 

Geen nood aan aparte/andere
activiteiten dan Belgische

gedetineerden

Maar wel specifieke noden op vlak
van taal, religie en

herkomstland/cultuur  

Wens voor meer actieve rol 
(bijv. activiteit organiseren of

zeggenschap over wanneer aan
welke activiteit deelnemen)

FIP2-project
Foreigners’ Involvement and Participation in Prison

Contact & Ondersteuning

VRAGEN OF MEER INFORMATIE OVER HET ONDERZOEK:
PALD@VUB.BE OF +32-2-6292627

Interviews met 51 niet-Belgische
gedetineerden in vier Vlaamse gevangenissen

Participatie aan activiteiten in de gevangenis

Toekomstperspectieven

EU: 14 Niet-EU:
33

Dubbel: 4  

"Hoe meer activiteiten, hoe meer tijd voor activiteiten, hoe
beter eh, dat is echt plezanter."

"Als wij (gedetineerden) elkaar niet helpen, wie zal het dan doen?"

3 48

Nationaliteiten

Re-integratie


