
Verschillen tussen regio's en gevangenissen
Klein bereik van het aantal (ex-)gedetineerden
Door het ontoereikende ondersteuningsaanbod heeft
ieder project een meerwaarde
Nood aan structurele verankering en continuïteit
projecten
De overheid heeft hierin een rol te spelen
Bedrijfsleiders willen winst creëren. Dit kan niet alleen
door de tewerkstelling van ex-gedetineerden. De
mogelijkheid kan bekeken worden om een
verdienmodel op te zetten met de focus op zowel
mensen met als zonder detentieverleden.

WAARDEVOLLE MAAR
VERSNIPPERDE PROJECTEN

BAKBREAK WERKEN NA VRIJLATING 
 

HIGHLIGHTS BREAK OUTS
     Klasbak, VUB en UA

Ex-gedetineerden hebben in de meeste gevallen nood om eerst
andere zaken (bv. huisvesting, verslaving) aan te pakken 
Casusmedewerkers die overzicht houden over vb. werk, woonst,
sociaal netwerk, gezondheid zou een meerwaarde zijn
Vaak is intensieve en aanklampende begeleiding van de doelgroep
nodig
Reeds inzetten op voorbereiding in de gevangenis, bijvoorbeeld
d.m.v. stages buiten de muren
Eens buiten, starten met een ‘activerende werkvloer’ om te werken
aan op tijd komen, arbeidsattitudes, communicatie,… Daarna komt
pas de focus op het werk zelf
Inzetten van ex-gedetineerden als buddy’s om gedetineerden die
recent vrij zijn te ondersteunen

VOORBEREIDEN OP WERK

KLASBAK, NETWERK VOOR LEREN IN DE GEVANGENIS

PARTICIPATION AND LEARNING IN DETENTION (PALD) RESEARCH GROUP, VUB

CENTRE FOR RESEARCH ON ENVIRONMENTAL AND SOCIAL CHANGE (CRESC), MASTER SOCIAL

WORK, UA

Kan verandering brengen in de praktijk maar dan is
er structurele verankering en continuïteit nodig
Aantonen wat werkt voor wie, kan de overheid
beïnvloeden
In kaart brengen van verschillende vormen van
impact, geen hoofdfocus op voorkomen van recidive
In kaart brengen waar praktijken op vast lopen, hoe
frustraties kunnen vermeden worden en het belang
van continuïteit bij de brug binnen buiten
Groot verschil tussen een kleinschalige
detentiecontext als een transitiehuis en een 'old
school' gevangenis voor w.b.t. toeleiding naar werk

 IMPACTONDERZOEK

Een goede match bij bepaalde profielen maar
niet voor elke gedetineerde
In kaart brengen van vaardigheden van
gedetineerden is belangrijk
Op maat werken zorgt voor het beste resultaat
Nu volgen gedetineerden vaak een
beroepsopleiding waar ze nadien niets mee doen
Samenwerking nodig tussen de verschillende
partners betrokken bij de begeleiding van de
(ex-)gedetineerde
Idealiter hebben bepaalde gevangenissen een
uitgesproken doelpubliek met een daarop
aansluitend aanbod
Transfers moeten meer mogelijk gemaakt
worden voor tewerkstelling en educatie

(EX-)GEDETINEERDEN EN
KNELPUNTBEROEPEN


