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VOORWOORD
Niet meer zo onbekend…

Het begon enkele jaren geleden tijdens een gesprek met beleidscoördinator Sara Buelens naar aanleiding van 
een vaderproject in de gevangenis van Merksplas. Op een bepaald ogenblik kwam het onderzoek over ouderen 
en intergenerationele projecten uitgevoerd door de AP-hogeschool (toen nog Artesis) ter sprake. Meteen werd 
het verband gemaakt met het leven in gevangenissen. Alhoewel grotendeels onzichtbaar voor de buitenwereld, 
waren er in Merksplas duidelijk sporen van een toenemende vergrijzing bij gedetineerden. Zou dit ook zo zijn in 
andere penitentiaire instellingen en in welke mate beïnvloedt dit de werking van de activiteiten georganiseerd 
door de Vlaamse Gemeenschap. De interesse bij diverse medewerkers van de Vlaamse Gemeenschap en van 
FOD justitie bleek reëel. Dankzij de PWO-middelen of de financiering van het onderzoek aan de hogescholen, 
kon een studie naar de behoeften van de ouderen gedetineerden en de praktijken in de gevangenis opgestart 
worden. Tijdens de voorbereidende contacten bleek al snel dat er twee andere onderzoeksprojecten over 
oudere gedetineerden uitgevoerd werden of in de nabije toekomst van start zouden gaan. Reden te meer om 
voorliggend onderzoek te concentreren op de houding en de perceptie van de medewerkers die met deze 
groep gedetineerden aan de slag gaan. Voorliggend onderzoek vertrok van andere methodologische principes. 
Het onderzoek verliep in nauwe samenwerking met de praktijk en het tussenliggend overleg nam het karakter 
aan van wederzijdse beïnvloeding. Geen klassiek lineair empirisch proces, maar een gezamenlijk leren van 
al de betrokkenen. Het onderzoek zou inderdaad niet tot stand zijn gekomen dankzij de medewerking van de 
praktijk. In eerste instantie beleidscoördinator Sara Buelens en Herwig Hermans van de Vlaamse Gemeen-
schap, alsook de beleidscoördinatoren van 9 andere gevangenissen: Marieke De Jong, Karen De Win, Annelies 
Jans , Chris Wouters, Eleni De Roeck, Steven Van Campfort,  Anke Gittenaer, Joke Sannen en Gert Vanherk. Dank 
ook aan Lotte Schellens voor de ondersteuning met cijfers, aan Isabel Storme en Sam Fonteyn van FOD justitie 
die de weg naar de medewerking met de PSD vereenvoudigde, aan Kris Hermans, Frederik Jansens en andere 
medewerkers van De Rode Antraciet voor hun openheid en opmerkingen en aan Neil Patterson van het Steun-
punt Algemeen Welzijnswerk met zijn luisterend en kritisch oor. Erkentelijkheid aan de medewerkers van de 
VDAB, aan Gorik Kaesemans (coördinatie CGG) en aan Inge Van Acker van het VOCVO om in een veranderende 
onderwijscontext het onderzoek bekendheid te geven en de leraren te stimuleren tot medewerking. Dankjewel 
aan de medewerkers van CAW, PSD, CGG en Onderwijs die in de gevangenissen voor de verdere verspreiding 
van de vragenlijsten zorgden en in het bijzonder aan Charline Libbrecht om interviews in de vrouwenafdeling 
van Brugge te organiseren. En zonder twijfel dank aan de gedetineerde mensen, mannen en vrouwen, die tij-
dens een open interview hun verhaal kenbaar maakten. In dit verband ook een woord van dank aan AP- collega 
Catherine Vanderzande om een deel van de interviews op haar te nemen. 

Aangezien ook een dertigtal professionals werkzaam in de welzijnszorg buiten de gevangenis bereid waren om 
tijd te investeren in een interview is een dankbetuiging ook hier op zijn plaats. 

Tijdens de uitvoering van het onderzoek ontstond een interessante uitwisseling met de andere onderzoekers 
Diete Humblet van de VUB en Stef De Smet van HoGent. Bedankt en hopelijk wordt dit verder gezet. Dit laatste 
lijkt een feit. Ondanks de recente moeilijkheden in diverse gevangenissen namen Sara Buelens en Marieke De 
Jong het initiatief voor een denktank om de situatie van de oudere gedetineerden verder op te volgen en te 
verbeteren. 

Er waren zoveel mensen die in de loop van dit onderzoek op de een of de andere manier interesse toonden 
en ondersteuning boden of later willen helpen bij de verspreiding van de resultaten, zowel in AP, de Vlaamse 
Gemeenschap als in diverse gevangenissen. Onmogelijk om ze allemaal op te sommen. Bedankt.

Als laatste, maar de allerbelangrijkste persoon, wil ik collega Dries Claessens bedanken voor de fijne samen-
werking en de complementaire aanpak tijdens dit onderzoek en last but not least collega Britt Dehertogh voor 
de aanmoediging en de voortrekkersrol in de uitbouw van praktijkonderzoek aan de AP-hogeschool. De publi-
catie van dit onderzoeksrapport kadert in de activiteiten van een nieuw kennis-en onderzoekscentrum Sociaal 
Werk en Orthopedagogie aan de AP-Hogeschool. 

Hopelijk kunnen de onderzoeksresultaten nog bijdragen - hoe beperkt ook- in de verbetering van de situatie 
van de oudere gedetineerden en de omkadering door professionele hulp-en dienstverlenig.

Hilde Maelstaf
Kenniscentrum Sociaal Werk en Orthopedagogie
AP-Hogeschool
16 december 2016

VOORWOORD



ACHTERGROND

De toenemende vergrijzing wordt meestal geassocieerd met toenemende problemen van betaling en 
aangepaste zorg. Dit onderzoek heeft niet als bedoeling de positieve elementen van vergrijzing te be-
lichten, maar richt zich op de vraag of deze vergrijzing ook te merken is in de criminaliteit en de gevan-
genispopulatie (Pacolet, 2004) en dit zowel bij de veroordeelden als geïnterneerden. De vergrijzing van de 
samenleving werkt logischerwijze ook door in de criminaliteit en de gevangenispopulatie. In zowat alle 
Engelstalige bronnen op dit domein wordt de stijging van het aantal oudere gedetineerden uitvoerig geïl-
lustreerd (HMIP, 2004; Abner, 2006; Dawes, 2009, Snyder, Yeager, 2012, Arkin, 2013;). Zal ook in België het 
aantal oudere gevangen stijgen naarmate de babyboomgeneratie veroudert en met welke consequenties? 

Impliceert dit dan nieuwe problemen op het vlak van de gezondheid, zorg en het algemene welbevinden? Welke 
spanningen kan dit als gevolg hebben tussen de gedetineerden onderling en met het penitentiair personeel? 
Gevangenissen zijn niet ontworpen met ouderen in gedachte (Raijmakers-Breederveld, 2008). Wat is de situ-
atie van gedetineerden in hun laatste of palliatieve levensfase en is het personeel op dit alles voorbereid? 

Detentie is een als straf opgelegde vrijheidsberoving; een juridische maatregel genomen ter bescher-
ming van onze maatschappij met zeer ingrijpende gevolgen voor de persoon die hierdoor getrof-
fen wordt. In welke mate beïnvloedt deze gesloten institutionele context het proces van veroudering? 

Uiteindelijk is het voor de meeste gedetineerden wel de bedoeling dat ze na het uitzitten van hun straf terug 
aansluiting vinden in de maatschappij. Deze re-integratie is zo wie zo al niet evident. Hoe kan re-integratie 
plaats grijpen in een samenleving die in constante verandering is en waarvan men tijdelijk geen deel uitmaakt? 
Jongere ex-gedetineerden kunnen via arbeid, opleiding en hun familiale netwerk nieuwe kansen krijgen, maar 
wat betekent dit voor de oudere gedetineerden. Zijn de begeleidingsmethoden in een detentiecontext aangepast 
aan de oudere groep? Werkloze vijftigplusser vinden zo wie zo al zeer moeilijk werk (VDAB,2012), de kansen van 
oudere gedetineerden zullen op dat vlak quasi nihil zijn. Oudere gedetineerden hebben daarenboven ook een 
veel beperkter ondersteunend netwerk en soms is er zelfs niemand meer (Snyder, 2009) waarop ze beroep kun-
nen doen. Betekent het verlaten van de gevangenis voor de eerder eenzame ex-gedetineerde de terugkeer naar 
de straat of meteen richting woonzorgcentra? Alhoewel dit laatste ook geen vanzelfsprekendheid is wanneer 
rekening wordt gehouden met de wachtlijsten en de vereiste graad van hulpbehoevendheid. Welke methoden 
hanteren hulpverleners en begeleiders bij het werken met deze groep? Bezitten ze de noodzakelijke kennis en 
competenties om dit probleem op te vangen? In het versnipperde landschap van hulp- en dienstverlening bij vrij-
lating is re-integratie voor veel oudere ex-gedetineerden, met weinig kansen op de arbeidsmarkt geen evidentie.

Een duidelijk zicht hebben op het aantal is belangrijk alsook op de problemen die ze ervaren. Er zit-
ten bijna 12.000 mensen opgesloten in de Belgische gevangenissen1. Recent werd het aantal vijftigplus-
sers door de Raad van Europa geschat op 12,5% (Aebi & Delgrande, 2014 in Giele, 2014-2015). Het aan-
deel 60-plussers is beduidend kleiner, maar hoeveel zal hun aandeel bedragen binnen 10 jaar. Redenen 
om aan te nemen dat het zal verminderen zijn er niet. Dat het een minderheid betreft impliceert het risi-
co om juist aan deze groep geen aandacht te schenken (Snyder, 2009). De onderzoeksgroep sociaal werk 
van de AP-Hogeschool wil juist aan deze groep aandacht schenken of “giving a voice to the voice less. 

Dit onderzoek werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met het praktijkveld. Op regelmatige basis was 
er uitwisseling met twee andere onderzoekers die rond hetzelfde thema werken, Diete Humblet (VUB) en 
Stefaan De Smet (HoGent) om zodoende de complementariteit tussen de onderzoeksprojecten te bewaren.

INLEIDING EN CENTRALE ONDERZOEKSVRAAG 

1 Tilburg inbegrepen
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INLEIDING EN 
ONDERZOEKSOPZET 

Dit deel bestaat uit 2 hoofdstukken:  - Inleiding
  - Hoofdstuk O: Onderzoeksmethodologie 

Het rapport vangt aan met hoofdstuk 0 waarin het gehanteerde onderzoeksdesign wordt 
toegelicht. Zo werden de hulp- en dienstverleners via een schriftelijke vragenlijst be-
vraagd. Via interviews werden de oudere gedetineerden betrokken bij dit onderzoek en 
voor de bevraging van de hulpverleners actief buiten de muren werd beroep gedaan op 
een telefonische bevraging aan de hand van een semigestructureerde vragenlijst. 

Inhoudelijk start het rapport met de literatuurstudie. Deze bestaat uit twee hoofdstukken. 
In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de complexe institutionele context waarin de oudere 
gedetineerde het detentietraject doorloopt, de diensten of organisaties die hierbij aan 
bod komen en het onderscheid tussen Vlaamse en Federale bevoegdheid. Daarna wordt 
ingegaan op het profiel en de specifieke behoeften van deze groep gedetineerden. De lite-
ratuurstudie wordt afgesloten met een hoofdstuk 3 gewijd aan de status questiones van 
het methodisch-technische aanbod van hulp-en dienstverlening.

De resultaten van de bevraging worden in 2 afzonderlijke delen beschreven. Het deel in-
tra-muros bevat een uitgebreid hoofdstuk 4 met de verwerking van de antwoorden van de 
hulp-en dienstverleners. In hoofdstuk 5 zijn de oudere gedetineerden zelf aan het woord. 
In hoofdstuk 6 (deel intra-muros) wordt de brug gemaakt naar buiten, waarbij hulp-en 
dienstverlening, de mogelijkheden en beperkingen voor ouderen ex-gedetineerden geïn-
ventariseerd wordt. 

De laatste hoofdstukken zijn voorbehouden voor conclusies en aanbevelingen.

0
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CENTRALE DOELSTELLING

Aan de hand van dit onderzoek willen wij ons verdiepen in de institutionele context en leefwereld van de 
oudere gedetineerden. Enerzijds willen wij nagaan of het recht op maatschappelijke hulp- en dienstverlening 
effectief geldt voor de oudere gedetineerden (50-70 jarigen), anderzijds willen we het profiel bepalen van de 
oudere gedetineerden, de behoeften en problemen als gevolg van het verouderingsproces in een institutionele 
context. Tevens willen wij onderzoek uitvoeren naar hun verwachtingen, noden en de specifieke problemen 
waarmee de re-integratie van deze groep gepaard gaat. Daarnaast beogen we met dit onderzoek een analyse 
te maken van de interventiestrategieën en methoden gehanteerd door diverse professionals (binnen en buiten 
de muren) en hopen we een antwoord te kunnen formuleren op de vraag of methodisch werken in de gevan-
genis een volwaardige kans krijgt en in welke mate?. We hopen op basis van deze resultaten aanbevelingen 
te suggereren voor het welzijnsbeleid , de begeleiding en de methodische hulpverlening (sociaal werk in het 
bijzonder), zowel tijdens detentie maar vooral met het oog op de re-integratie. In het kader van dit laatste wil-
len we nagaan of er volwaardig multimethodisch gewerkt wordt en/of men daarbij geen mogelijkheden onder-
benut laat? In dit onderzoek richten we ons in eerste instantie op de perceptie van de hulp-en dienstverleners. 
Aanvullend zullen de gedetineerden zelf aan het woord komen.

Het onderzoek valt uiteen in drie delen: .

DEEL 1: Profiel van de oudere gedetineerden: conceptualisering, categorisering, perceptie van behoeften, ang-
sten, mogelijkheden en verwachtingen, voorbereiding op re-integratie.

DEEL 2: Opmaak van een status quaetionis van methodisch-technisch werken. Overzicht van interventiestrate-
gieën en methoden gehanteerd door de diverse professionals in detentie-context

DEEL 3: Focus op regio Antwerpen (casus-model) . In kaart brengen van het dienst-en hulpverleningsaanbod 
na het verlaten van de gevangenis en de door hen gehanteerde methoden (gericht op integratie en 
participatie). Analyse van enkele good practices ( zoals topcoach in Antwerpen, good practices. in de 
ons omringende landen) en het hertalen naar de oudere ex-gedetineerde in Vlaanderen. Twee rede-
nen liggen aan de grondslag voor deze regio-keuze. Veel ex-gedetineerden trekken naar de steden en 
Antwerpen is het praktijkgebied bij uitstek van de opleiding sociaal werk Artesis-Plantijn Hogeschool.

Het rapport vangt aan met hoofdstuk 1 waarin het gehanteerde onderzoeksdesign wordt toegelicht. Zo werden 
de hulp- en dienstverleners via een schriftelijke vragenlijst bevraagd. Via interviews werden de oudere gedeti-
neerden betrokken bij dit onderzoek en voor de bevraging van de hulpverleners actief buiten de muren werd 
beroep gedaan op een telefonische bevraging aan de hand van een semigestructureerde vragenlijst. 

Inhoudelijk start het rapport met de literatuurstudie. Deze bestaat uit  twee hoofdstukken. In hoofdstuk 2  
wordt  ingegaan op de complexe institutionele context waarin de oudere gedetineerde het detentietraject 
doorloopt, de diensten of organisaties die hierbij aan bod komen en het onderscheid tussen Vlaamse en 
Federale bevoegdheid. Daarna wordt ingegaan op het profiel en de specifieke behoeften van deze groep gede-
tineerden. De literatuurstudie wordt afgesloten met een hoofdstuk 3 gewijd aan de status questiones van het 
methodisch-technische aanbod van hulp-en dienstverlening.

De resultaten van de bevraging worden in 2 afzonderlijke delen beschreven. Het deel intra-muros bevat een uit-
gebreid hoofdstuk 4 met de verwerking van de antwoorden van de hulp-en dienstverleners. In hoofdstuk 5 zijn 
de oudere gedetineerden zelf aan het woord. In hoofdstuk 6 (deel intra-muros) wordt de brug gemaakt naar 
buiten, waarbij hulp-en dienstverlening, de mogelijkheden en beperkingen  voor ouderen ex-gedetineerden  
geïnventariseerd wordt.  

De laatste hoofdstukken zijn voorbehouden voor conclusies en aanbevelingen.



Na het overlopen van de onderzoeksvragen, lichten we de methodologische uitwerking toe. We beschrij-
ven het onderzoeksdesign, geven uitleg bij de steekproeven, argumenteren de wijze van dataverzameling 
i.f.v. de gehanteerde methoden en instrumenten en geven kort toelichting bij de analyse van data. Het 
onderzoek is in eerste instantie een verkennend onderzoek sterk gericht op de behoeften en vragen uit 
het werkveld.

0.1. DOELSTELLINGEN

De centrale onderzoeksvragen kunnen als volgt worden samengevat:

•  Wat is de perceptie van de hulp-en dienstverleners werkzaam in de gevangenis over de institutionele 
context en de leefwereld van de oudere gedetineerden en welke strategieën of methoden hanteren ze 
bij het werken met deze doelgroep?

•  Hoe ervaren de oudere gedetineerden zelf hun situatie?

•  Welke mogelijkheden en problemen ervaren sociaal werkers bij de begeleiding en de re-integratie van 
oudere ex-gedetineerden in de regio Antwerpen?

Om deze onderzoeksvragen gericht te beantwoorden werden deze opgesplitst deeldoelstellingen en ope-
rationele onderzoeksvragen.

DOELSTELLING 1

Verduidelijking van het concept ‘oudere gedetineerde’ en over de invloed van de gesloten institu-
tionele context op het verouderingsproces.

•  Operationele onderzoeksvraag:
 Welke omschrijving van het concept “oudere gedetineerde” wordt in de wetenschappelijke literatuur 

gehanteerd en komt dit overeen met het beeld van de medewerkers van de Vlaamse gevangenissen?

•  Operationele onderzoeksvraag:
 Wat is de invloed van de gesloten institutionele context op het verouderingsproces volgens de weten-

schappelijke literatuur?

DOELSTELLING 2

Inventariseren van inzichten op basis van de literatuur over de situatie van de oudere gedetineer-
den en het bestaan van specifieke opvang en begeleiding.

•  Operationele onderzoeksvraag:
 Wat zijn de specifieke noden en behoeften van de oudere gedetineerden waarvan de wetenschappelijke 

(buitenlandse) literatuur melding maakt?

DOELSTELLING 3

Inzicht in de perceptie van diverse professionals (Vlaamse gemeenschap en PSD) in de Vlaamse 
gevangenissen over het profiel van de oudere gedetineerden (veroordeelden en geïnterneerden), 
hun specifieke noden en behoeften en de spanningen en conflicten die als gevolg hiervan kunnen 
ontstaan.

•  Operationele onderzoeksvraag:
 Wat zijn de specifieke fysieke, sociaal-emotionele, mentale en andere problemen en behoeften van de 

oudere gedetineerden volgens diverse groepen professionals?
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DOELSTELLING 4

Een overzicht van de interventiestrategieën en methodieken gehanteerd door hulp-en andere 
dienstverlenersverleners in de gevangenis  met het oog op de bevordering van de re-integratie van 
de oudere gedetineerden, in het bijzonder de 50-65 / 50-70 jarigen2.

•  Operationele onderzoeksvraag
 Welke handelingen en werkwijzen hanteren de diverse medewerkers van de Vlaamse gemeenschap in 

detentiecontext wanneer ze geconfronteerd worden met problemen van de oudere gedetineerden, de 
mogelijke toename hiervan?

•  Operationele onderzoeksvraag
 Welke specifieke activiteiten (en andere structurele maatregelen) bestaan er voor de oudere gedeti-

neerden met het oog op de re-integratie en wat zijn hiervan de voor-en nadelen ?

DOELSTELLING 5

In kaart brengen (in de regio Antwerpen) van de mogelijkheden en problemen ervaren bij de be-
geleiding en de re-integratie van de oudere gedetineerde (en de diverse logica’s), met focus op de 
50-65 jarigen na vrijlating. 

•  Operationele onderzoeksvraag
 Welke problemen ervaren sociaal werkers en andere professionals (straathoekwerkers, OCMW-mede-

werkers, justitieel medewerkers van de CAW’s, justitieassistenten, medewerkers uit de drugshulpver-
lening, uit de sociale huisvesting ervaringsdeskundigen (armoedebestrijding, e.a.) bij het streven naar 
re-integratie van de oudere ex-gedetineerde 50-70 jarige en welke strategieën hanteren ze hierbij?

•  Operationele onderzoeksvraag
 Welke mogelijkheden (interventiestrategieën, methodieken, samenwerkingsverbanden) hanteren en 

suggereren de sociaal werkers (en andere dienstverleners) om de integratie van de oudere ex-gedeti-
neerden te bevorderen en naar welke good practices wordt er verwezen

DOELSTELLING 6

Inzicht in de ervaringen, behoeften en wensen van de oudere gedetineerden (of ex-gedetineerden).

•  Operationele onderzoeksvraag:
 Hoe ervaren de oudere gedetineerden hun situatie in de gevangenis en hun vooruitzichten… 

0.2. GEHANTEERDE ONDERZOEKSMETHODEN

0.2.1.  Algemeen overzicht

Voor de uitvoering van dit project werd er gekozen voor een exploratief onderzoek met afgebakende onder-
zoeksvragen. Op vlak van onderzoeksmethodologie vereisen bovenstaande doelen, mede door de diversiteit 
aan respondenten en context een combinatie van verschillende werkwijzen. Er werd beroep gedaan op een 

multi-methode aanpak. Er wordt vertrokken van een literatuurstudie, aangevuld met secundaire analy-
ses interne rapporten en bestaande statistische gegevens (zoals COGNOS, data Vlaamse Gemeenschap, 
SIDIS). Bij de verzameling van de eigen data ligt de focus op de perceptie van sleutelfiguren werkzaam in 
en buiten de penitentiaire instellingen. Voor de bevraging intra-muros of binnen de gevangenis werd een 
survey aan de hand van een vragenlijst opgezet. Dit werd aangevuld met visie van de ouderen zelf. Diepte-
interviews (individueel) zijn de meest aangewezen methode aangezien de nadruk van dit onderzoek ligt 
op subjectieve gegevens en ervaringen. Voor het deel extra muros werden telefonische interviews van 
professionals in het brede welzijnsveld afgenomen. In de laatste fase van het onderzoek zullen de resulta-
ten en de aanbevelingen voorgelegd worden aan enkele bevoorrechte getuigen en een expertengroep van 
beleidscoördinatoren van de Vlaamse Gemeenschap. Dit heeft een dubbele bedoeling: aan de ene kant de 
bekendmaking van de resultaten en bespreekbaarheid van deze problematiek vergroten, aan de andere 
kant het verfijnen en verder ontwikkelen van de gesuggereerde (beleids)verbeteringen en methodieken.

Deze wisselwerking met professionals uit het werkveld is typerend voor het soort praktijkonderzoek eigen 
aan de opleiding sociaal werk-AP Hogeschool. Alhoewel het geen echt participatief onderzoek in de senso 
stricto is, proberen we te streven naar een maximale participatie van de betrokkenen bij de uitvoering 
van het onderzoek en interpretatie van de resultaten. In de eerste plaats was er overleg met 9 beleids-
coördinatoren Vlaamse Gemeenschap (8 Vlaamse gevangenissen en de Brusselse gevangenissen) en de 
coördinerende ambtenaar. De beleidscoördinatoren zijn het best geplaatst voor informatie over al de 
hulp-en dienstverlening. Daarnaast werd rechtstreeks overleg gepleegd met coördinatoren van de diverse 
domeinen hulp-en dienstverlening3, in de eerste plaats met het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en daar-
naast met De Rode Antraciet, VOCVO (onderwijs aan gedetineerden), VDAB en coördinatie overleg forensi-
sche zorg door centra geestelijke gezondheidszorg (CGGZ).  Alhoewel niet volmondig van een participatief 
onderzoek kan worden gesproken, werden de centrale richtlijnen voor dit soort onderzoek gevolgd als 
inspiratiebron voor het betrekken van het werkveld . 

De tabel hieronder geeft een overzicht van al de gehanteerde methode. In een volgende paragraaf volgt 
meer uitleg over de diverse methoden.

Tabel 1   |   overzicht van de doelstellingen gekoppeld aan de gekozen methode

DOELSTELLING METHODE TOELICHTING

1 Verduidelijking van het concept 
‘oudere gedetineerde’ en inzicht 
in de invloed van de gesloten 
institutionele context op het 
verouderingsproces

Desk research / literatuurstudie
(wetenschappelijke databanken, 
EBSCO, Web of science)
(toetsing: onderdeel diepte-
interviews)

De invulling van het concept is 
het uitgangspunt voor het ver-
dere onderzoek en verzameling 
van de gegevens

2 Inventariseren van inzichten op 
basis van wetenschappelijke 
literatuur over de situatie van 
de oudere gedetineerden en het 
bestaan van specifieke opvang en 
begeleiding

Desk research / literatuurstudie 
(wetenschappelijke databanken, 
EBSCO, Web of science)

Deze inzichten worden vergeleken 
met de resultaten van de diepte-
interviews. 

3  Voor meer informatie hierover, verwijzen we naar het hoofdstuk Literatuurstudie.2  De leeftijdsgrens van 50-65 of 70 moet niet strikt worden gehanteerd. De omschrijving van de ‘oudere’ in een  
 institutionele context is zelf een onderdeel van het onderzoek. 
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DOELSTELLING METHODE TOELICHTING

3
(C )

Inzicht in het profiel, de specifieke 
noden, behoeften, problemen 
en de algemene beeldvorming 
over de ouderen in de Vlaamse 
gevangenissen, de spanningen en 
de knelpunten bij de opvang van 
deze groep gedetineerden  

Survey
De respondenten zijn verbonden 
aan de diverse domeinen waar-
voor de Vlaamse Gemeenschap 
bevoegd is (medewerkers in de 
gevangenis en coördinatoren). 
Daarnaast worden ook de 
medewerkers van de psycho 
sociale diensten (PSD) bevraagd.

Analyse registratie Vlaamse  
gemeenschap (en SIDIS)

De resultaten van deze bevrag-
ing laten ons ook toe een eerste 
vergelijking te maken tussen de 
ingeschatte behoeften van de 
diverse professionals

4 Een overzicht van de interven-
tiestrategieën en methoden 
gehanteerd door de medewerk-
ers Vlaamse gemeenschap  
alsook  de medewerkers van de 
PSD)  met het oog op de bevor-
dering van de re-integratie van 
de oudere gedetineerden, in het 
bijzonder de 50-70 jarigen5.

Onderdeel survey zoals hierboven 
beschreven

Vanaf deze doelstelling komt het 
accent te liggen op de re-inte-
gratie, de 50-70 jarigen, sociaal 
werk methodieken en het beleid 
van de Vlaamse gemeenschap  
Bijzondere aandacht zal gaan 
naar sociaal werkers actief in de 
gevangenis (traject-begeleiders 
van het justitieel welzijnswerk)

5 In kaart brengen (regio Antwer-
pen) van de interventiestrat-
egieën, de mogelijkheden en de 
problemen ervaren bij de bege-
leiding en de  re-integratie van de 
oudere gedetineerde, met focus 
op de 50-65 jarigen na vrijlating.  

Telefonische bevraging bij 
Antwerpse organisaties werk-
zaam op diverse, voor oudere 
gedetineerden relevante, 
re-integratiedomeinen in de 
gezondheidszorg, het algemeen 
welzijnswerk, opleidingsinstan-
ties, de sector van (vrijwilligers)
werk, de huisvestingssector, en 
de sociaal-culturele sector.

Een 30-tal interviews. Het is niet 
de bedoeling om een representa-
tief beeld te schetsen, maar wel 
een beter inzicht in de potentiële 
mogelijkheden en hindernissen.
Waar kunnen en komen oudere 
gedetineerden (45+) na hun straf 
(niet) terecht binnen de regio 
Groot-Antwerpen? 
Hoe (on)toegankelijk zijn deze 
settings ten aanzien van de 
problematiek van oudere gedeti-
neerden? 
Waar is deze doelgroep volop en 
eerder partieel aanwezig ?
Welke leemten, uitdagingen en 
best practices zijn er in het kader 
van voorgaande? 

6 Inzicht in de mogelijkheden 
(methoden, samenwerking) 
gericht op de re-integratie van de 
oudere ex-gedetineerden

Deel telefonische bevraging 
bij dezelfde respondenten als 
hierboven. Het betreft het tweede 
deel van het interview.

Zie punt 5. 

DOELSTELLING METHODE TOELICHTING

7
(F)

Inzicht in de ervaringen, behoef-
ten en wensen van de oudere ge-
detineerden (of ex-gedetineerden

Diepte-interviews De resultaten van deze interviews 
zijn grotendeels illustratief. Met 
de grootste gevangenis in Vlaan-
deren, Merksplas werd reeds 
contact opgenomen hiervoor.

8 Enkele aanbevelingen om de situ-
atie van de oudere gedetineerden 
te verbeteren en aanbevelingen 
voor een aangepaste methoden 
en begeleiding

Diepte-interviews met enkele 
bevoorrechte getuigen:
- FOD-justitie Brussel, verant-

woordelijke ambtenaren voor 
PSD

- Steunpunt Algemeen Welzijn-
swerk, coördinator justitieel 
welzijnswerk

- Bond Zonder Naam omwille van 
lange ervaring met detentie-
problematiek en activiteiten 
ex-gedetineerden.

Expertseminar met de beleidsme-
dewerkers

Dit expertseminar bestaande uit 
beleidscoördinatoren werd in 
eerste instantie gebruikt voor 
toetsing van de resultaten.

0.2.2. Toelichting bij de gehanteerde methoden

Waar mogelijk wordt het principe van triangulatie gehanteerd. Bij triangulatie is het belangrijk dat een 
fenomeen of het te bestuderen vraagstuk vanuit diverse invalshoeken wordt bekeken. Van een zuivere 
triangulatie is wellicht geen sprake, omdat we eenzelfde fenomeen niet uit diverse invalshoeken bekijken, 
maar door de ogen van diverse betrokkenen. Centraal bij triangulatie is verder het betrekken van of het 
bevragen van alle betrokkenen om zodoende een goed overzicht te krijgen van de invalshoeken en per-
cepties (Harinck, 2007). Aan deze eis beantwoordt het onderzoek. Noden en behoeften van oudere gede-
tineerden volgens hulp-en dienstverlening en volgens de gedetineerden zelf. Daarnaast vullen we dit aan 
door de resultaten te bespreken met bevoorrechte getuigen. Zij werken meestal niet rechtstreeks met de 
gedetineerden, maar coördineren activiteiten. 

DESK RESEARCH : LITERATUURSTUDIE

De literatuurstudie voedt het denkkader waarop we het onderzoek baseren (status quaestionis), brengt 
nuance in de methodologische onderbouwing en verfijnt de onderzoekshypothesen en – vragen (Billiet & 
Waege, 2003). 

In Vlaanderen is er bijzonder weinig onderzoek, naast ons eigen onderzoek lopen er 2 andere onderzoeks-
projecten over oudere gedetineerden. In de Angelsaksische landen kunnen we stilaan wel spreken van een 
onderzoekstraditie. Het is noodzakelijk om een goed overzicht te hebben van de belangrijkste conclusies, 
de overeenkomsten en verschillen in aanpak te inventariseren. 

De literatuurstudie zal ons in staat stellen de Vlaamse situatie te toetsen, overeenkomsten en verschillen 
te bepalen.

4 Oorspronkelijk was het de bedoeling om ook de gegevens van de federale databank COGNOS te raadplegen, 
maar wegens een interne verandering in FOD-Justitie en daarna gebrek aan tijd, werd besloten dit deel niet 
meer uit te voeren. Het maakt geen deel uit van de kern van het onderzoek en ondertussen werd dit reeds 
door andere  onderzoekers geraadpleegd.  Naar deze gegevens wordt wel verwezen in de literatuurstudie

5 De leeftijdsgrens van 50-65 moet niet strikt worden gehanteerd. De omschrijving van de ‘oudere’ in een 
institutionele context is zelf een onderdeel van het onderzoek
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SURVEY EN VRAGENLIJST 

Het accent van de dataverzameling ligt op de schriftelijke bevraging aan de hand van een vragenlijst voor-
gelegd aan de hulp-en dienstverleners in de Vlaamse gevangenissen. 

Omdat er nog geen voorgaand onderzoek is en rekening houdend met de beperkte looptijd van dit on-
derzoek, werd geopteerd voor een vragenlijst bestaande uit vragen met gestructureerde antwoorden en 
verschillende open vragen. Als onderdeel van de vragen met een gesloten karakter integreerde we schaal-
technieken in de vragenlijst. Schalen laten de respondenten toe om een gradatie in hun antwoorden aan te 
duiden. Er werd gebruik gemaakt van een vier-en vijfpuntenschaal (Likert). Deze werden niet op voorhand 
getoetst naar hun interne geldigheid of betrouwbaarheid. De analyse van de resultaten zal aantonen of 
deze vragen in de toekomst als schaal kunnen gehanteerd worden, dan wel uitsluitend als afzonderlijke 
vragen. 

Volgende thema’s kwamen aan bod in de vragenlijst:

- Achtergrond als beroepsprofessional;

- Perceptie van de ouderen in de gevangenis en hun aanwezigheid,

- Perceptie noden en behoeften in een gevangeniscontext (bij dit thema worden de respondenten be-
schouwd als sleutelfiguren). 

- Methoden en interventiestrategieën door de hulp-en dienstverleners;

- Visie op re-integratie.

De thema’s en de inhoud van de vragen werden op voorhand wel besproken met vertegenwoordigers van 
het werkveld. Als ervaringsdeskundigen kunnen ze een aanvullingen of nuanceringen aanbrengen die uit 
de literatuur niet altijd blijken.

DIEPTE-INTERVIEWS 

De interviews hebben een aanvullend karakter. Aangezien het een exploratief onderzoek is waarbij we stre-
ven naar conceptverduidelijking en categorisering (oudere gedetineerden, methoden en interventiestra-
tegieën) is kwalitatief onderzoek gebruik makend van het diepte-interview aangewezen, waarbij het in de 
‘diepte’ exploreren en flexibel inspringen op de antwoorden van de respondent mogelijk zijn. Om de kans 
op uitgebreide antwoorden te vergroten bij deze kwetsbare onderzoekspopulatie nam het interview zo veel 
mogelijk de vorm aan van een gesprek of een dialoog6. De vergelijkingsbasis met de antwoorden van de 
hulp- en dienstverleners is verzekerd aangezien het open interview verliep aan de hand van een topiclijst 
op basis van dezelfde vragen als in de survey. Het open interview gaf de interviewer de gelegenheid dieper 
in te gaan op specifieke problemen eigen aan de situatie van een specifieke gedetineerde. 

TELEFONISCHE INTERVIEWS

Bij de selectie van de 30 organisaties lieten we ons in eerste instantie leiden door de hoger beschreven 
reïntegratiedomeinen (werk, relaties, huisvesting, …). Gezien de aard van het onderzoek (kwalitatief, in de 
diepte) en de klassieke beperkingen naar tijd en budgettaire ruimte, ligt de focus van dit deel op één regio. 
We kozen voor de regio Antwerpen deels vanuit pragmatische overwegingen (dichtbij, gekend werkveld en 
in lijn met de visie van de AP Hogeschool), maar ook vanuit inhoudelijke. We veronderstellen immers dat de 
stedelijke, anonieme context voor onze doelgroep de meeste kansen op een nieuw leven kan garanderen 
en dat we de vele welzijnsarrangementen die er voor deze doelgroep (niet) zijn op die manier het breedst 
in kaart kunnen brengen. 

In het voorjaar van 2015 voerde ook een groepje 2de jaarstudenten maatschappelijk werk aan onze hoge-
school een praktijkonderzoek (o.l.v. Britt Dehertogh & Hilde Maelstaf) naar de re-integratie van oudere 
gedetineerden op de domeinen werk, huisvesting en netwerken. Zij hanteerden dezelfde vragenlijst, maar 
selecteerden 8 respondenten buiten het Antwerpse (Donckers, Mason, Van Santvoort & Verlinden, 2015). 
We integreerden ook hun resultaten mee in de analyse. 

EXPERTEN-FEEDBACK

Het expertseminarie dat we willen opzetten vertrek vanuit van een verbrede focusgroepmethode. De be-
vindingen uit de literatuur en de verzamelde gegevens in Vlaanderen worden voorgelegd aan een panel 
bestaande uit beleidscoördinatoren die in verschillende fases thematisch reflecteren en discussiëren en 
verbeteringen en beleidsaanbevelingen formuleren. De deelnemers aan het expertseminar bestaan uit 
vertegenwoordigers van beleid wetenschappelijke wereld, zorg en andere hupverlening (sociaal werk). 
Ze kunnen dus beschouwd worden als sleutelfiguren die bevraagd worden op basis van hun bijzondere 
positie of deskundigheid m.b.t. het onderzoeksthema zoals in een expert-interview (Baarda e.a. 2000).  
Aangezien er een nauwe samenwerking zal zijn met het team beleidsmedewerkers Vlaamse Gemeenschap 
zal een deel van een van de bijgewoonde bijeenkomsten van het team als focusgroep georganiseerd wor-
den. Wegens hun globale overzicht over de dienst-en hulpverlening zijn zij aangewezen personen. Een 
focusgroep is meestal een homogeen samengestelde groep bestaande uit minimaal 5 en maximaal 15 
respondenten. Niet al de beleidsmedewerkers zullen er aan deel nemen, aangezien ze niet allemaal met 
de oudere gedetineerden geconfronteerd worden. De sterkte van de focusgroep ligt in de interactie, in 
dit onderzoek over de ideeën en denkwijze inzake de situatie van en dienstverlening aan de oudere gede-
tineerden. Een focusgroep wordt niet gehanteerd voor een eenzijdige informatieverzameling, maar het 
actief meedenken krijgt een belangrijke plaats in. Deze experten-focusgroep kwam drie maal bijeen: 

- Aan het  begin van de eigen dataverzameling: omdat er nog relatief weinig bekend is over het onder-
werp.

- Na de literatuurstudie: om de theoretische inzichten te confronteren met ervaringsdeskundigheid

- Eindfase: bespreking en interpretatie van de resultaten en mogelijke disseminatie

Daarnaast werden de resultaten voor publicatie besproken met medewerkers van FOD-Justitie (PSD ver-
antwoordelijken) en de coördinator van het justitieel welzijnswerk bij SAW.

0.3. TOELICHTING BIJ DE ONDERZOEKSPOPULATIE EN STEEKPROEF

De onderzoekspopulatie bestaat in eerste instantie uit sleutelfiguren die inzicht hebben in de situatie 
van de oudere gedetineerden. Hieronder bevindt zich een schematisch overzicht van de belangrijkste be-
vraagde groepen.

Figuur 1   |   overzicht onderzoekspopulatie 

6 Om de betrouwbaarheid te vergroten werden sommige interviews opgenomen. Een aantal gedetineerden 
vroegen expliciet om het niet op te nemen en hun wens werd gerespecteerd. Het vertrouwen krijgen van de 
gedetineerde tijdens het gesprek was een belangrijke doelstelling. Sommigen dachten dat we een controle-
functie uitoefenden of van de politie waren. Dit kon telkens snel werden rechtgezet en met uitzondering van 

 1 interview, verliepen ze allemaal uiterst vlot.

Hulp-en dienstverlening

Gedetineerden

Sociaal werk extra-muros

Survey: N=189

Interviews, N=25

Telefonische interviews in Antwerpen, N=30
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Verscheidene professionals7 zijn betrokken bij de ‘gedetineerden’ en het gevangeniswezen. Ze bekijken 
de problematiek vanuit diverse visies en hanteren diverse methodieken. Aangezien het onderzoek ook 
gericht is op de re-integratie na vrijlating worden ook sleutelfiguren opgenomen die werken buiten de 
gevangenismuren. 

In het kader van deze beperkte, verkennende studie is het niet mogelijk, maar ook niet noodzakelijk 
om medewerkers van al 14 Vlaamse gevangenissen te bevragen. Alhoewel de gegevens grotendeels 
kwantitatief zullen verwerkt worden wordt een representatieve verdeling medewerkers van de diverse 
domeinen niet nagestreefd. De bedoeling van het onderzoek is in eerste instantie om een beter beeld te 
krijgen van de situatie van de oudere gedetineerde en de gehanteerde methoden of ervaren tekorten. 
Exacte verschillen tussen domeinen worden niet in kaart gebracht en is slechts aandacht voor een 
indicatie van potentiële invloed van de achtergrond waaruit men werkt. 

Bij de respondenten of hulpverleners betrokken na vrijlating ligt het accent op sociaal werk.

Tabel 2   |   overzicht respons per gehanteerde methode

METHODE AANTAL RESPONDENTEN

Survey-vragenlijst N=189, maar slechts 180 bruik-
baar

Jww
PSD

Diepte-interviews bij de gegevensverzameling aan 
de hand van kwalitatief onderzoek 
laten leiden door het principe van 
de saturatie

Deze inzichten worden vergeleken 
met de resultaten van de diepte-
interviews. 

Telefonische interviews N=30, stad Antwerpen
Hierbij werd rekening gehouden 
met de belangrijkste domeinen:
Wonen, werken (ook vrijwil-
ligerswerk), activiteiten met en door 
armen, welzijn en samenlevingsop-
bouw, ouderen, gezondheidszorg.

OCMW Antwerpen, enkele deel-
werkingen van het CAW (: dak- en 
thuislozenopvang, woonbegeleiding, 
team levens- en gezinsvragen, de 
dienst schuldbemiddeling en het 
outreachteam), twee verenigingen 
waar armen het woord nemen, 
een woonzorgventrum en twee 
dienstencentra, twee respondenten, 
samenlevingsopbouw, Twee sociale 
huisvestingsmaatschappijen, hous-
ing first en het sociaal verhuurkan-
toor Antwerpen (SVKA), Steunpunt 
vrijwilligers, vzw De Ploeg. 

SURVEY EN VRAGENLIJST 

Enkele basigegevens om de respondenten beter te situaren. Zo zijn 22% van de ondervraagde hulp-en 
diensterleners mannen tegenover 78% vrouwen. Alhoewel het onderzoek in eerste instantie gericht is op 
veroordeelden, werken veel hulp-en dienstverleners ook met beklaagden of met een gemengde populatie, 
zoals blijkt uit onderstaande tabel. 

Tabel 3   |   doelgroep waarmee de hulp-en dienstverleners werken

DOELGROEP AANTAL UITGEDRUKT IN %

Beklaagden 6 3,4

Veroordeelden 46 26,1

Combinatie 124 70,5

TOTAAL 176 100,0

De plaats waar ze werken vertoont een verspreid beeld. De respondenten komen uit 11 Vlaamse Gevange-
nissen (en uit Brussel) . De meeste werken in een gevangenis (37%) of een combinatie met een arresthuis 
(37%). De overige werken in een arresthuis8. De meerderheid van de respondenten zijn medewerkers van 
CAW of PSD wat in de lijn van de verwachting ligt en beantwoordt aan een belangrijk aandachtspunt van 
dit onderzoek (methoden sociaal werk). 

Tabel 4   |   aantal respondenten opgesplitst per domein of organisatie

DIENST OF ORGANISATIE AANTAL UITGEDRUKT IN %

PSD 42 23,3

CAW-Justutieel welzijnswerk 60 33,3

Rode Antraciet 15 8,3

Centrum geestelijke gezond-
heidszorg

15 8,3

VDAB 9 5,0

Suggnomè 1 ,6

Onderwijs (CVO, CBE..) 20 11,1

Andere 14                    7,8

Geen antwoord 4 2,2

TOTAAL 180  100%

7 Naast de professionals zijn vrijwilligers actief voor de hulp- en dienstverlening van de Vlaamse Gemeenschap. 8 Wat de arresthuizen betreft, komend de respondenten voornamelijk uit Antwerpen omdat extra aandacht 
naar deze regio gaat
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Het aantal jaren werkzaam in de gevangenis vertoont een goede spreiding :  21% werkt er minder dan 2 
jaar, 23,5% tussen de 2 en de 5 jaar en 55,5% meer dan 5 jaar. Interessant dat er voldoende respondenten 
deelnemen met een langere periode in de gevangenis, omdat een aantal vragen betrekking hebben op 
evoluties

0.4. ANALYSE 

Aangezien het onderzoek uiteenvalt in een kwantitatief en een kwalitatief deel, worden de resultaten geana-

lyseerd met de hiervoor geijkte methodes. 

0.4.1. Kwantitatieve analyse: survey Hulp-en dienstverleners

Beschrijvende statistische technieken vormden de basis van de analyse van de bevraging van de hulp-en 
dienstverleners. De verwerking gebeurde in het statistische analysepakket SPSS.  Het betreft univariate en 
eenvoudige bivariate analyses weergegeven in voor een groot publiek toegankelijke tabellen en grafieken.  
Aangezien bij de bevraging ook gebruik werd gemaakt van schaaltechnieken (zie paragraaf over gehan-
teerde methoden), loont het de moeite in het kader van toekomstig onderzoek de betrouwbaarheid van 
enkele schalen te controleren en na te gaan of deze schalen gereduceerd kunnen worden tot een kleiner 
aantal componenten.

Een belangrijke doelstelling van het onderzoek is inzicht in de specifieke noden en behoeften van oudere 
gedetineerden vergeleken met jongeren of met hun leeftijdsgenoten buiten de muren. Hiervoor werd een 
schaal ontwikkeld bestaande uit 12 stellingen over de aangepastheid van de infrastructuur, het regime en 
de dagbesteding, over de gezondheidssituatie en over de netwerken en contacten van de oudere gedeti-
neerden. Het betreft een klassieke Likertschaal waarbij respondenten hun antwoord kunnen aanduiden 
op een vijfpunten schaal gaande van volledig akkoord tot volledig niet akkoord met ‘ik weet het niet’ in het 
midden.  Na het uitvoeren van een factoranalyse met varimax rotation blijkt het moeilijk te zijn om de 12 
stellingen te reduceren tot een aantal componenten. Een belangrijke reden hiervoor is de antwoordcatego-
rie ‘ik weet het niet’ en deze werd door veel respondenten aangeduid. Door deze antwoorden wordt eerder 
de kennis van het personeel getest dan de positionering op de vergelijking ouderen-jongeren of ouderen 
binnen en buiten de gevangenis. 

Een volgende factoranalyse werd uitgevoerd waarbij de antwoorden ‘ik weet het niet’ als een missing 
worden aangeduid. Het resultaat geeft een opsplitsing in 4 factoren of componenten (69,5% van de variatie 
verklaard). De factoren betreffen volgende deelthema’s:

- Aanpassingen voor ouderen

- Ouderen tegenover jongeren identieke problemen binnen als buiten

- Ouderen vergelijken met jongeren en onderhevig aan “pains of imprisonement” 

- Sociale en relationele elementen

Wegens het belang van het kenniselement en dus het antwoord “ik weet niet niet”, werd besloten om 
tijdens de analyse de stellingen als afzonderlijke variabelen te hanteren. De uitgevoerde factoranalyses 
kunnen bruikbaar zijn voor verder onderzoek en een verbetering van de gehanteerde schaal (zie bijlage). 

0.4.2. Kwalitatieve analyse: interviews en open vragen survey 

De antwoorden van de telefonische interviews werden geregistreerd in een Excell tabel met de respon-
denten in de rijen en de vragen (uitgedrukt als codes) in de kolommen. We verwijzen naar de bijlagen voor 
de vragenlijst, het analyseschema en de beschrijving van de respondenten (organisaties). Vandaaruit 
voerden we een kwalitatieve analyse waarbij de rijen en kolommen grondig met elkaar vergeleken werden 
en op zoek gegaan werd naar patronen. 

Zowel bij de interviews (gedetineerden, hulpverleners extra-muros) als bij de verwerking van de open 
vragen bij de survey vormt het  zoeken naar systematische patronen door vergelijking van het datama-
teriaal  de basis voor de kwalitatieve dataverwerking. Elk interview en antwoord op open vragen werd 
meermaals doorgenomen en aan de hand van een codeschema, gebaseerd op het theoretisch kader (King 
et al., 2003), opgedeeld. De interviews met de gedetineerden werden aan de hand van centrale codes uit 
de onderzoeksvragen geanalyseerd. Voor de interviews met de hulpverleners alsook een groot deel van 
de open vragen werd een meer open en inductieve codeerwijze gebruikt. Door de aanwezigheid van de vol-
ledige antwoorden in de vragenlijst en datamatrix en van de verbatim transcripten van een groot deel van 
de interviews worden in het rapport citaten gebruikt ter illustratie van de uitspraken van respondenten. 
Ze dienen ter ondersteuning van de gevonden patronen of categorieën of van de kwantitatieve resultaten 
(survey).

7 Naast de professionals zijn vrijwilligers actief voor de hulp- en dienstverlening van de Vlaamse Gemeenschap. 8 Wat de arresthuizen betreft, komend e respondenten voornamelijk uit Antwerpen omdat extra aandacht naar 
deze regio gaat



1.1. VLAAMSE GEMEENSCHAP EN FEDERALE OVERHEID: 
 EEN GEDEELDE BEVOEGDHEID9 

De achtereenvolgende staatshervormingen en de regionalisering van domeinen die rechtstreeks of on-
rechtstreeks betrekking  hebben op de situatie van gedetineerden maakt van de sociale kaart een com-
plexe situatie .

De twee grote spelers zijn de federale overheid bevoegd voor de strafuitvoering , de gevangenissen en 
de justitiehuizen en de Vlaamse overheid10 die sinds 1980 bevoegd werd  voor welzijn, onderwijs, cultuur, 
sport, werkgelegenheid en gezondheidszorg en dus ook voor de hulpverlening aan  gedetineerden met 
het oog op hun re-integratie.  Na de verkiezingen van 2014 en met ingang van 2015  vallen de justitiehuizen 
onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid .

In dit deel concentreren we ons op de situatie van de gevangenissen en de personen in detentie.

In 1985 werd een dienst voor justitieel welzijnswerk opgericht  om het welzijnswerk binnen de muren te 
garanderen (Meyvis, 2003).  Omdat de grenzen van de bevoegdheden van beide overheden onduidelijk zijn 
en elkaar raken werd in 1994  een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap 
en de Federale staat  over de sociale hulpverlening aan gedetineerden. De basiswet (2005) betreffende 
het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerde effende de weg voor een verdere normali-
sering en humanisering van de straf . Gedetineerden verliezen door hun straf hun vrijheid , maar blijven 
de andere grondrechten behouden. De federale en de Vlaamse overheid hebben een gemeenschappelijke 
ambitie en opdracht: “een veilige, rechtsconforme , humane, herstel en re-integratie gerichte invulling 
van de vrijheidsberovende straf of maatregel” (Gezamenlijk bijkomend implementatieplan, 2007, p 7). De 
gevangenissen en de diensten of voorzieningen van de Vlaamse Gemeenschap  moeten de gedetineerden 
helpen hun detentietijd door te komen en hun sociale re-integratie voor te bereiden en dit zowel via het 
hulp- en diestverleningstraject als het penitentiair traject

Figuur 2   |   trajecten in detentie   
 (operationele samenwerking Vlaamse Gemeenschap en Justitie, n.d., p 5) 

9  Omdat de justitiehuizen in dit onderzoek niet betrokken worden, worden ze in dit deel niet beschreven 
10  We spreken verder in dit deel over Vlaamse Gemeenschap, maar dit impliceert ook enkele domeinen   
 waavoor het gewest verantwoordelijk is zoals de VDAB bij tewerkstelling
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In dit deel wordt een overzicht gegeven van een belangrijk deel van de literatuur over de 
oudere gedetineerde. Wat is er in de literatuur al geweten over de specifieke situatie van 
deze mensen? In Vlaanderen is er op enkele sporen na over het algemeen weinig geweten 
over de specifieke noden van en het aanbod voor deze doelgroep. Vooraleer we dieper op 
ingaan op de situatie van de oudere gedetineerde (profiel, behoeften en aanbod) aan de 
hand van literatuur in binnen en buitenland (hoofdstuk 2), vinden we het noodzakelijk om 
eerst de institutionele context van het gevangeniswezen intra muros te typeren (hoofd-
stuk 1).  Dit voor een goed, of alleszins beter, begrip van de daaropvolgende delen. Daarin 
zal immers vaak gerefereerd worden naar de organisatorische grondvormen, structuren 
en actoren binnen de justitiële sector in België en Vlaanderen.  

Dit deel bestaat uit 3 hoofdstukken:  

-  Hoofdstuk 1: Institutionele context

-  Hoofdstuk 2: De oudere gedetineerde en de gevangeniscontext 

-  Hoofdstuk 3: Status quaestiones van het methodisch-technische aanbod 

LITERATUURSTUDIE

1
HOOFDSTUK 1   INSTITUTIONELE CONTEXT (SOCIALE KAART) 

Hulp- en 
dienstverlenings-

traject

Penitentiair 
traject

Detentie-
traject 
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Deze visie en gemeenschappelijke opdracht vraag veel samenwerking en organisatieverandering en dit 
zowel op het lokale niveau of het niveau van elke gevangenis als op het bovenlokale niveau.

Om de taken waarvoor de Vlaamse Overheid verantwoordelijk is beter uit te voeren en te coördineren 
werd in 2000 door de toenmalige regering het Strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedeti-
neerden goedgekeurd. Dit plan moet voor de organisaties (overheidsdiensten of gesubsidieerde organi-
saties) een kader zijn om de hulp- en dienstverlening die ze buiten de muren aanbieden, ook op een 
kwaliteitsvolle manier  te organiseren voor gedetineerden (Vlaamse Gemeenschap in de gevangenis, 
2010) . Het plan voorziet ook in een  interne coördinatie tussen de aanbieders op het niveau van een 
gevangenis  om  continue, integrale, coherente en kwaliteitsvolle dienstverlening te verzekeren. Dit aan-
bod moet degelijk afgestemd worden op de eigen opdracht van de gevangenissen (vzw Morkhoven n.d.; 
Operationele samenwerking Vlaamse Gemeeschap- Justitie, n.d.). Na een experimenteerfase in vijf gevan-
genissen in Vlaanderen werd het plan sinds 2008 geïmplementeerd in alle gevangenissen in Vlaanderen 
en Brussel, met name in: Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Gent, Hasselt, Hoogstraten, Ieper, Leuven 
Hulp, Leuven Centraal, Mechelen, Merksplas, Oudenaarde, Ruiselede, Sint-Gillis, Turnhout, Vorst en Wortel

De uitgebouwde hulp- en dienstverlening, alsook de coördinatie en samenwerking wordt verder verank-
erd sinds de recente omzetting van  het Strategisch plan in het decreet betreffende de organisatie van 
hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, goedgekeurd in maart 2013.

De gevangenissen zijn verschillend op diverse gebieden. Het bouwjaar en de aanwezige infrastructuur 
accentueren deze verschillen, maar ook de grootte, de populatie gedetineerden, hun cultuur en traditie. 
Daarnaast zal het aanbod  en de werkwijze van hulp -en dienstverlening van de Vlaamse gemeenschap 
niet identiek zijn. Dit laatste is deels het gevolg van de eigenheid en mogelijkheden van de gevangenis en 
haar populatie alsook van de aanwezigheid van lokale partners en aanbieders. In een arresthuis zullen 
bijvoorbeeld geen langdurige cursussen worden aangeboden. Het is de taak van elke beleidscoördinator 
om deze lokale samenwerking op punt te zetten (Vlaamse Gemeenschap in de gevangenis, 2010).

1.2.  BELANGRIJKSTE ACTOREN

1.2.1.  Verschillende bevoegdheden

Op bovenlokaal niveau  zijn er twee grote spelers: de Federale overheid (FOD-Justitie of  het DGUVSM = 
Directoraat-Generaal voor Uitvoering van Vrijheidsberovende Straffen en Maatregelen) en de Vlaamse 
overheid (afdeling Welzijn en Samenleving) met in haar kielzog autonome organisaties verantwoordelijk 
voor hulp- en dienstverlening. Zoals uit bovenstaande schema blijkt bevat de begeleiding van gedetineer-
den elementen waarvoor de Vlaamse Gemeenschap bevoegd is, maar ook de psychosociale dienst die on-
der FOD-Justitie ressorteren zijn verantwoordelijk voor delen van de begeleiding .  De kans is reëel dat een 
gedetineerde betrokken is in een veelheid van interventies of trajectonderdelen (Samenwerking Vlaamse 
Gemeenschap en Ministerie van Justitie, n.d.). Op het niveau van een gevangenis geeft onderstaand schema 
kort een overzicht van de verschillende actoren van de Vlaamse of Federale overheid en hun raakvlakken.

Figuur 3   |   overzicht belangrijkste actoren begeleiding gedetineerden 

7 Naast de professionals zijn vrijwilligers actief voor de hulp- en dienstverlening van de Vlaamse Gemeenschap.

Beleidsmedewerker: coördineert 
de hulp- en dienstverlening, maakt 
samen met de vertegenwoordigers 
van de sectoren een plan op van de 
dienstverlening, bekijkt nieuwe op-
portuniteiten en mogelijke samen-
werkingen met organisaties, overleg 
met directie

Organisatieondersteuner: organi-
seert en ondersteunt de organisa-
ties en sensibiliseert om nieuwe 
aanbieders aan te trekken

Trajectbegeleiders: op niveau van 
de individuele gedetineerde wordt 
in samenspraak met hem/haar een 
individueel programma opgemaakt 
met het oog op betere integratie.

De partners van een gevangenis of 
de aanbieders van hulp- en dien-
stverlening. Dit kan, afhankelijk van 
de lokale context per gevangenis 
verschillend zijn.

De lokale hulp- en dienstverlenende 
actoren vormen in elke gevangenis 
,onder voorzitterschap van de 
beleidscoördinator, het PMD of plan-
ningsteam maatschappe-lijke dien-
stverlening (vervangt de vroegere 
welzijnsteams)

Inrichtingshoofd, leidinggevende 
van de gevangenis. Voor de samen-
werking met de Vlaamse Gemeensc-
hap wordt meestal een lid aangeduid 
van het directieteam. De directie 
moet instaan voor de verandering 
naar een meer op herstel gerichte 
gevangenis

Penitentiaire gezondheidsdienst

PSD of Psychosociale Dienst : 
multi-disciplinair samengesteld. 
Adviserende medewerking verlenen 
aan de psychosociale integratie van   
gedetineerden. Beperken van de 
detentie- schade

Daarnaast zijn er de zorgequipes 
gericht op de geïnterneerden. Het 
voorliggend onderzoek richt zich niet 
op deze groep, maar in de eerste 
plaats op de veroordeelden .

Arbeid in detentie: gedetineerden 
kunnen werken in werkplaatsen

En de penitentiaire beambten

VLAAMSE
OVERHEID

FEDERALE
OVERHEID
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Hieronder worden een aantal van deze organisaties of sectoren relevant voor het onderzoek verder toe-
gelicht.

De beleidsmedewerkers of beleidscoördinatoren zijn personeelsleden van de Vlaamse Gemeenschap. 
Ze maken deel uit van Vlaamse Overheid en van het team Algemeen en Forensisch Welzijnswerk. De be-
leidscoördinatoren bekijken nieuwe opportuniteiten en mogelijke samenwerkingen met organisaties in 
functie van het beleid (Buelens, 2014). Behalve deze activerende en coördinerende taak moeten ze de 
samenwerking met justitie verankeren en het draagvlak in de samenleving versterken voor hulp- en 
dienstverlening in de gevangenis . Met een sterke transparantie en gerichte communicatie moeten ze het 
streven naar een solidaire samenleving ondersteunen (Vlaamse Gemeenschap in de gevangenis, 2010). 

Voor de organisatieondersteuning, trajectbegeleiding en aanverwante hulpverlening subsidieert de 
Vlaamse Gemeenschap het Justitieel Welzijnswerk, onderdeel van de Centra voor Algemeen Welzijn-
swerk. De organisatieondersteuners leggen contacten met organisaties om het aanbod te concretiseren 
( vb. contacteren van een muziekgroepje om af te spreken hoe laat ze komen, kostprijs en welk materiaal 
ze gaan binnenbrengen).

WELZIJNSTEAM 

Het justitieel welzijnswerk vormt samen met de psychosociale dienst het welzijnsteam van een gevan-
genis. De PSD en de trajectbegeleiders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun gemeenschap-
pelijke opdracht: een humane en op herstel en re-integratie gerichte gevangenisstraf of een integrale 
hulp-en dienstverlening. De eerste deeltaak kan omschreven worden als een humane en welzijnsgerichte 
invulling van de vrijheidsstraf met allerlei overgangsmomenten zoals verlof en halve vrijheid waarvoor 
de PSD verantwoordelijk is. De tweede grote taak of dimensie betreft het waarborgen van de sociale 
hulp- en dienstverlening aan de gedetineerden en hun gezin waarvoor het JWW instaat (Steunpunt 
Algemeenwelzijnswerk,n.d.)). Een aantal taken vertonen duidelijk raakvlakken en welllicht overlappingen. 
Justitieel welzijnswerk is met een honderdtal medewerkers actief in de gevangenissen. 

Als we het bekijken vanuit het standpunt van de gedetineerden zijn dit de twee diensten waarmee ze 
vrijwel meteen in aanraking komen bij hun inhechtenisneming. Binnen de week na aankomst in een ge-
vangenis zal de gedetineerde een gesprek hebben met iemand van de PSD.

PSYCHOSOCIALE DIENST

De psychosociale dienst bestaat uit psychiaters, psychologen en maatschappelijk assistenten….staat 
in voor het onthaal van elke binnengekomen gedetineerde, voor diagnostiek, oriëntatie en advies. De 
belangrijkste taak ligt in dit advies. Het betreft advies over de toekenning van strafuitvoeringsmoda-
liteiten zoals uitgaansvergunning, penitentiair verlof, voorwaardelijke invrijheidstelling, elektronisch toe-
zicht, enz. De medewerkers zullen de gedetineerden bijstaan bij het uitwerken van zijn reclasseringsplan 
alsook dit evalueren. Voor het uitvoeren van hun opdracht werken ze samen met externe diensten en in 
eerste instantie met de trajectbegeleiders van het justitieel welzijnswerk. De PSD -medewerker verant-
woordelijk voor het onthaal zal tijdens het gesprek uitleg geven hoe hij of zij beroep kan doen op sociale, 
psychosociale, juridische en familiale bijstand en informatie geven aan de gedetineerde over de mogeli-
jkheid om beroep te doen op de trajectbegeleiders (Leven in de gevangenis, n.d.)

JUSTITIEEL WELZIJNSWERK EN DE TRAJECTBEGELEIDERS

De trajectbegeleiders op hun beurt maken de gedetineerden wegwijs in de hulp -en dienstverlening. 
Op basis van persoonlijke contacten en gebaseerd op het aanwezige aanbod maken ze een geïndividu-
aliseerd en gefaseerd programma op en sturen het bij wanneer wenselijk. Ze informeren, motiveren, 
oriënteren en begeleiden de gedetineerden (Morckoven, n.d, strategisch plan hulp-en dienstverlening 
2013-2014.). Ze staan in voor het integraal casemanagement van de detentie en de reclasseringsplannen 
voor gedetineerden.

Het justitieel welzijnswerk kan ook zelf een hulpverleningsaanbod uitbouwen zoals schuld-hulpverlening, 
rechtshulp, hulp bij relationele problemen of identiteitsvragen binnen de gevangenismuren en hulp ger-
icht op de ondersteuning van de sociale omgeving

Hieruit blijkt dat een samenwerking en geregeld overleg tussen beide noodzakelijk is. Bij dit overleg 
wordt het onderscheid gemaakt tussen het structureel en het cliëntoverleg. Het eerste is gericht op de 
organisatie van de samenwerking en de wederzijdse opdrachten terwijl het cliëntenoverleg gericht is op 
uitwisseling van informatie over individuele gedetineerden.

In sommige gevangenissen werkt het justitieel welzijnswerk met vrijwilligers die voor bepaalde, meestal 
ontspanningsactiviteiten ingezet worden.

1.2.2.  Andere voorzieningen

De Vlaamse overheid erkent en subsidieert organisaties die hulp- en dienstverlening verstrekken aan 
gedetineerden of ze verstrekt ze zelf. De belangrijkste sectoren zijn: Welzijn en Gezondheid, Werkgel-
egenheid, Onderwijs, Cultuur en Sport. Het betreft quasi altijd organisaties die daarnaast een taak (be-
langrijkste taak) buiten detentie hebben, maar hun opdracht ook in de gevangenis kunnen uitvoeren. 
Een uitzondering hierop is De Rode Antraciet , een organisatie die juist werd opgericht met het oog op 
activiteiten voor mensen in detentie en de interactie tussen hen en de buitenwereld.

Naast het justitieel welzijnswerk zijn er andere voorzieningen met een aanbod op vlak van gezondheid 
en welzijn

• Kind en Gezin: deze instelling is voornamelijk actief in vrouwenafdeling .

• Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (cgg)

Veel gedetineerden kampen met depressieve klachten, andere psychische problemen, agressie- en ver-
slavingsproblemen. Het aantal zelfdodingen ligt in de gevangenissen ongeveer vijf maal hoger dan buiten 
de muren (Verzoekschrift, 2008). De behoefte aan ondersteuning voor de geestelijke gezondheid is groot 
en in de eerste plaats bij de oudere gedetineerden (Brosens, De Donder & Verte, 2013.). Toch moest er 
gewacht worden tot 2008 voor de uitbouw van de geestelijke gezondheidszorg binnen de muren. Elk ger-
echtelijk arrondissement moet minstens over een centrum voor geestelijke gezondheid beschikken met 
een forensisch team. Op dit ogenblik zijn er 10 centra ggz actief binnen de gevangenissen en 16 voltijdse 
krachten . Het betreft de centra die reeds sinds het einde van de jaren ‘90 een erkend team hadden voor 
de begeleiding en behandeling van seksuele delinquenten   (Kaesemans, mondelinge mededeling, 2014). 
De gedetineerden kunnen rechtstreeks in contact komen met de cgg-hulpverlening of na doorverwijz-
ing van medewerkers van het justitieel welzijnswerk, de psychosociale dienst of het zorgteam.  Het is 
wel de bedoeling dat de geestelijke gezondheidszorg goed aansluit op en in samenwerking gebeurt met 
de eerstelijnshulpverlening (Forensische doelgroep, n.d.). De werking zelf bestaat uit individuele thera-
piesessies of groepsaanbod, afhankelijk van de penitentiaire instelling en het CGG. Doelstellingen van dit 
aanbod in de gevangenis vormen kennismaking met therapie, bevorderen van motivatie en probleemin-
zicht, behandeling of een aanzet tot behandeling maken tijdens detentie.

Eigen aan het beleid is de keuzevrijheid van de lokale gevangenissen (en de verantwoordelijke actoren 
van de Vlaamse Gemeenschap) om naast het justitieel welzijnswerk en de centra voor geestelijke gezond-
heidszorg met andere lokale partners te werken. In jet jaarverslag van de elke beleidscoördinator wordt 
de samenwerking met al de lokale partners besproken.  Zo opteren bepaalde gevangenissen om met Sug-
gnomé te werken, anderen werken met teleonthaal en weer anderen opteren voor nog een verschillend 
partnerschap. Specifiek voor geïnterneerden zijn er ook een aantal voorzieningen in de gehandicapten-
zorg waarmee wordt samengewerkt wanneer sprake is van een mentale handicap11.

11 Aangezien dit onderzoek zich uitsluitend richt op de beklaagden en veroordeelden worden de diensten 
gericht op geïnterneerden niet verder uitgelegd
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SUGGNOMÉ

Sommige gevangenissen werken samen met Suggnomè. Dit is een erkende en gesubsidieerde organisatie 
die zich toelegt op bemiddeling tussen dader en slachtoffer. Ze fungeert als neutrale bemiddelaar en 
ondersteunt de partijen bij het omgaan met de negatieve gevolgen van een misdrijf. De vragen of wensen 
van de partijen kunnen aan elkaar meegedeeld worden door tussenkomst van de bemiddelaar, maar deze 
kan ook een ontmoeting tussen daders en slachtoffers organiseren en begeleiden (www.sugnommé.be).

In de meeste gevangenissen wordt er gewerkt aan een beleid op het gebied van alcohol- en drugsbestri-
jding-behandeling waarvan FOD-justitie de trekker is. Hiervoor kan samengewerkt worden met de CGG, 
maar ook andere organisaties of zelfhulpgroepen, zoals Anonieme Alcoholisten zijn hierin actief. De mate 
van implementatie van dit beleid en samenwerking met welzijnsorganisaties is verschillend . In sommige 
gevangenissen is er wegens andere prioriteiten weinig aandacht voor een echt beleid (Buelens, monde-
linge mededeling, 2014).

VOLWASSENENONDERWIJS

De aanbieders van onderwijs in de gevangenis zijn in de eerste plaats de Centra voor Basiseducatie en 
de Centra voor Volwassenenonderwijs (cvo’s). Ze zijn verantwoordelijk voor de informatieverspreiding 
over het onderwijsaanbod, individuele onderwijstrajecten van gedetineerden en het zelf verstrekken van 
onderwijs. Een ondersteunende rol werd toegekend aan het VOCVO of het Vlaams ondersteuningscentrum 
voor Volwassenenonderwijs. Om de ondersteuning nog beter te profileren heeft VOCVO hiervoor in 2012 
KLASBAK (klasbak.net) opgericht. Een belangrijke uitdaging is de lokale situatie en mogelijkheden van een 
gevangenis afstemmen op de wenselijkheid en het recht op onderwijs. VOCVO en klasbak werken aan een 
Vlaams opleidingsplan gedetineerden met een antwoord op diverse vragen zoals de verderzetting van 
een opleiding na verplaatsing naar een andere gevangenis of na vrijlating (De Meyer, 2013). Daarnaast 
hebben bijna alle gevangenissen een open leercentrum met ICT ondersteuning waar de gedetineerden 
op individueel tempo een computer en andere basisvaardigheden kunnen bijwerken. De opleidingen zijn 
divers. Enerzijds gericht op beroepsopleidingen en de arbeidsmarkt; anderzijds op taal en basiskennis.

Op het niveau van elke gevangenis is er een consortium volwassenenonderwijs. Dit bestaat uit lokale en 
regionale samenwerkingsverbanden tussen de centra voor basiseducatie en cvo’s (Ramakers, 2012).

ARBEIDSBEGELEIDING EN TEWERKSTELLING: BEGELEIDINGSPROGRAMMA VAN DE VDAB

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) wenst de gedetineerden, net 
zoals andere werkzoekenden, te begeleiden in hun zoektocht naar een job. In 2001 startte de VDAB haar 
activiteiten in negen Vlaamse gevangenissen met het project ‘Aan de bak’ (Ramakers, 2012). In theorie 
zal deze begeleiding geactiveerd worden iets meer dan een jaar voor de vermoedelijke invrijheidsstel-
ling. Alle gedetineerden los van de duur van hun straf hebben recht op informatie over tewerkstelling en 
het aanbod van de VDAB. Sinds 2008 is de VDAB aanwezig in al de Vlaamse gevangenissen. Elke Vlaamse 
gevangenis telt een VDAB-detentieconsulent (16 in het totaal) om deze dienstverlening te waarborgen. 
Ze geven praktische informatie over jobs en opleidingen, sollicitatie- en communicatietraining, de mogeli-
jkheid tot heroriëntering of omscholing, en job begeleiding. Meestal betreft het individuele begeleiding, 
maar er worden ook sessies (trainingen) in groepsverband aangeboden. 

Tijdens de begeleiding in de fase voor de invrijheidsstelling overlegt de detentieconsulent regelmatig met 
de psychosociale dienst.

Diverse gevangenissen werken daarnaast met vzw Vokans of Vormings-en OpleidingsKANSen. 

Vokans is een vzw gespecialiseerd in vorming en loopbaanplanning. In sommige gevangenissen doet men 
beroep op hen voor coaching of assessment om een beeld te krijgen van competenties van de gedeti-
neerden (Hulp-en dienstverlening, n.d., .Vokans, n.d.)

CULTUUR EN SPORT

In al de gevangenissen wordt cultuur, vormingswerk en sport georganiseerd door vzw De Rode Antra-
ciet. De Rode Antraciet richt zich op de penitentiaire sector met drie werkingspijlers: het vormings-cur-
susaanbod, het sociaal-cultureel werk en de sport . Dit aanbod is gericht op de speciale leefwereld van 
de deelnemers en gericht op de persoonlijke groei. Daarnaast wil men verbindend werken, maatschap-
pelijke activering en re-integratie bevorderen (De Rode Antraciet, een vernieuwde aanpak, n.d.).

De vormingen hebben meestal een rechtstreekse link met de detentiesituatie. Voorbeelden van cursus-
sen zijn: ‘omgaan met lastige situaties’, ‘vader zijn in de gevangenis , ‘een geslaagde terugkeer naar de 
samenleving’.

De gesloten structuur van een gevangenis is bewegingsbeperkend bij uitstek. Sport kan dit gedeeltelijk 
opvangen en krijgt een ontspannende betekenis.  De sportfunctionarissen staan in voor de uitwerking 
van een aangepast sportprogramma. Het sportprogramma is overwegend gericht op de jongere gedeti-
neerden, maar in Merksplas heeft de sportfunctionnaris BLOSO aangesproken om bewegingsoefeningen 
te organiseren voor 50-plussers en werd de lokale senior-sport uitgenodigd ter kennismaking (Buelens, 
mondelinge mededeling, 2014). De Rode Antraciet wil ook de culturele participatie van gedetineerden 
bevorderen en hun kansen geven op expressie. Met hun cultuurfunctionarissen begeleiden of onder-
steunen sociaal-artistieke initiatieven en creatieve workshops.. Er wordt hierbij altijd naar een concreet 
resultaat, een artistiek product toegewerkt. In 2013 werd door de Rode Antraciet de Prisons Art Galerie 
geopend. Dit is een tijdelijke galerie in pop-up stijl waar geselecteerde werken van gedetineerden ten 
toon worden gesteld aan een breed publiek . Andere voorbeelden zijn de organisatie van een filmfestival 
‘Buiten Beeld’ binnen de muren of een concert. In 2013 was er een samenwerking met de Koninklijke 
Filmharmonie die met een 35 koppig orkest diverse concerten gaven (Rode Antraciet, programma 2013).

De Rode Antraciet heeft daarenboven een algemeen sensibiliserende taak gericht op de verdere humani-
sering van de penitentiaire context. De hierboven vermelde galerie is hiervan een voorbeeld. 

Eigen aan de werkwijze is het werken met lokale partners. In sommige regio’s wordt er bijvoorbeeld met 
Vorming plus samengewerkt (Buelens, 2014, .) en in Leuven Centraal werd reeds samengewerkt met 
Seniornet Vlaanderen ( Jaarverslag Leuven centraal, 2010)

BIBLIOTHEKEN

Literatuur horen bij het domein cultuur. Bibliotheken zijn een belangrijke dienstverlening die ook binnen 
de muren georganiseerd wordt. De gevangenisbibliotheken worden uitgebouwd door een samenwerking 
met openbare (lokale) bibliotheken.

Om dit deel over hulp- en dienstverlening af te sluiten, moeten we nog melding maken van 2 belangrijke 
diensten die behoren tot de federale bevoegdheid:

VRIJWILLIGERSWERK

getuigenis van een vrijwilliger, binnendemuren, n.d

Ik doe dit vrijwilligerswerk nu al 16 à 17 jaar en ik doe het nog altijd met 
overtuiging, enthousiasme en veel plezier. Ik vind het zeer zinvol en mooi 
werk. Niet alleen ten voordele van de gedetineerden, maar ook voor onszelf. 
Wij krijgen namelijk vaak iets in return – daar doen we het niet voor, maar 
het doet wel plezier. Wij krijgen vaak positieve reacties zowel van de directie, 
als van de gedetineerden, zowel tijdens hun verblijf in de gevangenis, als 
nadien, soms lang nadat ze zijn vrijgekomen.
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Bij de opmaak van een sociale kaart mag een deeltje over vrijwilligerswerk niet ontbreken. In de ene 
gevangenis is dit al beter onderbouwd dan in de andere. Meestal betreft het vrijwilligers die aangesloten 
zijn bij een bestaande organisatie. De regionale consortia onderwijs die het onderwijs aan gedetineerden 
verzorgen werken allemaal met vrijwilligers. Meestal betreft het ondersteuning voor de taallessen en in 
het bijzonder de Nederlandse taallessen voor anderstaligen. Daarnaast zijn vrijwilligers actief als bege-
leider in de open leercentra waar gedetineerden zelfstandig aan de slag gaan (vrijwilligerswerk, n.d.). 
Hetzelfde geldt voor de CAW’s die een uitgebouwd vrijwilligersbeleid hebben, dat zich weliswaar niet 
beperkt tot de gevangenissen. In de gevangenissen helpen vrijwilligers in de bibliotheken, helpen bij 
recreatieve activiteiten en bezoeken gedetineerden om op deze manier het netwerk van de man of vrouw 
in kwestie te verstevigen. De Rode Antraciet doet ook regelmatig beroep op vrijwilligers voor de culturele 
en recreatieve activiteiten. In elke gevangenis zijn ook religieuze organisaties of stichting morele bijstand 
aan gevangenen aanwezig met vrijwilligerswerk als een onderdeel van hun bestaan.

Er zijn gevangenissen met een langere traditie van vrijwilligerswerk. Leuven centraal kent een afzonder-
lijke organisatie: ‘het beschermcomité’ bestaat nu uit een 30-tal vrijwilligers die zich willen inzetten voor 
de gedetineerden en ex-gedetineerden en hun familie. Bezoek en gesprekken met de gedetineerden zijn 
de belangrijkste activiteiten (binnendemuren, n.d) 

Bond Zonder Naam (BZN) is een andere organisatie met een lange traditie van werken met vrijwilligers 
en werken met gedetineerden en ex-gedetineerden. Het verzorgen van kerstpakketten en de briefactie zijn 
twee activiteiten waarmee veel gedetineerden bereikt worden. Met het briefwisselingsproject probeert 
BZN “de wereld van binnen en de wereld buiten de gevangenis met elkaar te verbinden”. Aangezien veel 
gevangenen een beperkt (of onbestaand) netwerk hebben kunnen gedetineerden via deze actie in contact 
komen met de buitenwereld en hun gevoelens en gedachten met anderen delen. De bedoeling van de 
activiteit is in de eerste plaats gedetineerden krachtiger maken en op die manier een bijdrage leveren 
– hoe beperkt ook-  in het voorkomen van recidivisme.  De vrijwilligers worden begeleid door BZN en 
normaal gezien stopt de briefwisseling bij het vrijkomen van de gedetineerde. Na de vrijlating kunnen de 
ex-gedetineerden aan de algemene activiteiten van Bond Zonder Naam deelnemen.

DE PENITENTIAIRE GEZONDHEIDSDIENST

Gedetineerden hebben net zoals ‘vrije burgers’ recht op gezondheidszorg, maar ze is aangepast aan de 
context van het gevangeniswezen (federaal niveau).  Aangezien gezondheidsproblemen stijgen met de 
leeftijd, kan verwacht worden dat de oudere gedetineerden hier meer beroep op doen.

De gezondheidszorg in de gevangenissen is vastgelegd in de Basiswet van het gevangeniswezen (2005) en 
de wet op de patiëntenrechten, met uitzondering van de stervensbegeleiding  (Van Mol, 2012).  Op basis 
van het gelijkheidsbeginsel heeft elke gedetineerde ook recht op euthanasie, maar dit wordt geregeld 
door andere wetten en er wordt dan beroep gedaan op deskundigen buiten de gevangenis.  In elke gevan-
genis is een team van verpleegkundigen aanwezig die instaan voor de medische zorgen. Daarnaast zijn er 
dokters, psychiaters, tandartsen en kinesitherapeuten aanwezig op bepaalde uren. Er zijn ongeveer 250 
statutaire en contractuele zorgverleners in de gevangenissen en ongeveer 500 zelfstandige zorgverstrek-
kers.  Op hun beurt leveren de zorgverleners een bijdrage tot de re-integratie van de gedetineerden door 
de verbetering van het fysieke en psychische welzijn of minstens door de schade hieraan te beperken 
(Van Mol, 2012).

Voor de ernstig zieke gedetineerden of zij die een operatie moeten ondergaan is er een gespecialiseerde 
opvang en zorg.  Ze worden overgebracht naar  het Genees- en Heelkundig Centrum van de gevangenis van 
Sint-Gillis, naar het Medisch Centrum van het penitentiair complex van Brugge of naar de polikliniek van 
de gevangenis van Lantin.  Voor bepaalde ziektes of operaties kan een gedetineerde ook worden verzorgd 
in een ziekenhuis buiten de gevangenis (Het leven in de gevangenis, n.d.).

De penitentiaire instelling  Merskplas beschikt sinds enkele jaren over een zaal waar permanent een 
twintigtal hulpbehoevende gedetineerden tussen de 50 en de 85 , met beperkte mobiliteit verblijven. 

GEVANGENISARBEID

Gedetineerden kunnen een aanvraag doen om te werken in een werkplaats of een werkhuis in de ge-
vangenis . Meestal betreft het eenvoudig werk dat uitgevoerd wordt in opdracht van externe bedrijven. 
Dit soort arbeid moet geplaatst worden in een sociale context en niet louter economisch bekeken.  Oor-
spronkelijk was de gevangenisarbeid een extra straf, maar de betekenis die eraan gegeven wordt kent 
een duidelijke evolutie en de wens naar arbeid is groot.  Naast de economische,  educatieve en struc-
turerende functie,  wordt nu  ook gewezen op de mogelijkheid om hierdoor sociale contacten op te 
bouwen (Van den Berghe, 2002).  Het helpt de detentietijd op een zinvolle manier door te komen en de 
gedetineerden ontplooien hierdoor sociale en professionele vaardigheden die nuttig kunnen zijn voor 
hun re-integratie op de arbeidsmarkt.  Ze ontvangen hiervoor een vergoeding en dit blijft de belangrijk-
ste economische functie.  De tewerkstelling structureert de dagen van de gedetineerden en handhaaft 
mee de orden en de rust in de vaak overbevolkte gevangenissen. Detentieverzachting en het opnemen 
van verantwoordelijkheden behoort volgens de basiswet tot de doelstellingen van de penitentiaire ar-
beid (Venturuzza, 2013).  De regie van de Gevangenisarbeid is de overheidsdienst belast met het beheer 
en de tewerkstelling van de gedetineerden en hun begeleiders. Deze dienst moet daarnaast de markt 
onderzoeken,  bedrijven sensibiliseren, contacteren en overeenkomsten met hen sluiten wanneer deze 
sommige werken willen uitbesteden aan de gevangeniswerkplaatsen. ( Gevangenisarbeid, n.d.)

 

 



Hoewel men steeds verder kan differentiëren naar subtypen zoals veroordeeld, beklaagd of geïnterneerd 
is detentie op zich een relatief helder begrip. Dat geldt echter niet voor leeftijd. Wat of wie is immers oud? 
Humblet (2015) maakt eerst een klassieke onderscheid tussen de biologische, sociale, en de psychologi-
sche  leeftijd om vervolgens stil te staan bij functionele leeftijd en de meer subjectieve feel-age. Leeftijd 
is een in meerdere opzichten relatief en situationeel begrip.  
Maar wie is nu precies de oudere gedetineerde? 

2.1.  WIE ZIJN ZE ?

2.1.1.  Stijging

De vergrijzing van de samenleving werkt logischerwijze ook door in de criminaliteit en de gevangenispo-
pulatie. In zowat alle Engelstalige bronnen op dit domein wordt de stijging van het aantal oudere gedeti-
neerden uitvoerig geïllustreerd (Cox & Lawrence, z.d; HMIP, 2004; Abner, 2006; Dawes, 2009; Snyder, 2009; 
Age UK, 2011; Aclu, 2012; Human Right Watch, 2012; Yeager, 2012; Arkin, 2013;) We illustreren hieronder met 
enkele cijfers en citaten die boekdelen spreken:

Abner, 2006, p. 8

Van 1995 tot 2010 verviervoudigde de gevangenispopulatie van mensen met de leeftijd van 55 jaar of meer. 
Men schat de tegen 2030 ongeveer een derde van alle gevangenen ouder zullen zijn dan 55 jaar. Dit betreft 
een onwaarschijnlijke toename van wel 4400% over een periode van 50 jaar (Chettiar et al., 2012).                                                         

Alhoewel de literatuur in hoofdzaak betrekking heeft op de Verenigde Staten, is er een stijgende bekom-
mernis vast te stellen in diverse Europese landen. 

In 2012 waren er in de Spaanse gevangenissen 2.051 gedetineerden ouder dan 60 jaar of 2,9% van een 
totaal van 69.113 gedetineerden op het einde van dat jaar. Van deze groep zijn er 1700 tussen de 60 en de 
69 jaar en slechts een klein deel is ouder dan 70 jaar. Het betreft bijna uitsluitend mannen: 93% (Andujar, 
Barrios, et al, 2007). 

In 1990 bevolkten 449 zestigplussers de Franse gevangenissen. In minder dan 20 jaar is er een vervijfvou-
diging van deze populatie in Frankrijk en op 1 januari 2012 tikte het aantal af op 2565 zestigplussers. Met 
amper 3,5% blijft het in verhouding tot de rest van gedetineerden een minderheidsverschijnsel, maar toch 
3 maal zoveel als de minderjarige gedetineerden waarover wel veel wordt geschreven (Peeren, 2012) . De 
gevangenispopulatie omschreven als ‘oudere gedetineerden’ is geen marginaal verschijnsel meer (Bril-
let, 2013). In Zwitersland is het aantal ouderen in de gevangenissen tussen 1984 en 2008 verdubbeld en 
de penitentiaire instellingen zijn er niet op voorbereid (Quelle, 2011). Tussen 1995 en 2014 is het aantal 
60-jarigen in de Duitse gevangenissen meer dan verdrievoudigd (Zschunke, 2014). 
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HOOFDSTUK 2   DE OUDERE GEDETINEERDE EN DE GEVANGENISCONTEXT 

According to the U.S. Justice Department’s Bureau of Justice Statistics, the 
U.S. prison population has grown from just over 319,000 in 1980 to nearly 1.5 
million in 2005. Some estimates suggest that the elder prisoner population 
has grown by as much as 750 percent in the last two decades. Experts say 
the growth of the elder inmate population is expected to continue
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Alpen en Oie (2008) wijzen op de toenemende 60+ criminaliteit in Nederland. In 2007 waren er meer dan 
4000 zaken met een 60 plusser als verdachte. Over een periode van vier jaar tijd stellen ze een stijging vast 
van 32% (van daden door de 55+plussers). De sterkste stijging van de schuldigverklaringen in de periode 
2000-2005 betreft de groep boven de zestig jaar (Fiselier, 2007) .

De vergrijzing van de gedetineerdenpopulatie is een thema dat in het afgelopen decennium dan ook steeds 
vaker opduikt in de – in hoofdzaak Angelsaksische – penologische literatuur (zie o.a. Fiselier, 2007). Li-
teratuur over oudere gedetineerde in Vlaanderen blijkt echter erg schaars. In het beste geval kunnen 
we spreken van een beginnend bewustzijn . Denken we hierbij aan de masterproef van criminologie van 
Deceuninck, 2010 en het exploratief onderzoek van Humblet en Decorte (2013). Dit laatste kent een vervolg 
in de doctoraatstudie van Diete Humblet (VUB) over de situatie van de 65-plussers. Recent was er ook het 
onderzoek van Stefaan De Smet (HoGent) en ontving criminologe Doris Giele met haar masterproef onder-
zoek naar de vergrijzing van de gevangenissen in 2015 de Vlaamse scriptieprijs. 

De cijfers voor België blijven uiteenlopend. De ochtendeditie van De Standaard (De Bock, 2010) bericht over 
een verviervoudiging van het aantal 60-plussers in 12 jaar. Het groeiend aantal personen in voorhechtenis 
is de hoofdoorzaak van die stijging. Voor wat betreft het aantal oudere gevangenen zijn de cijfers minder 
eenduidig. In 2002 zou het aantal gedetineerden in de Vlaamse en Brussels gevangenissen ouder dan 60 
schommelen rond de 150. De Bock in De Standaard (2010) pakt uit met een ander cijfer en wijst vooral op 
de stijging: in 1998 zouden er 117 gedetineerden ouder dan 60 jaar zijn en in oktober 2010 was dit reeds 
opgelopen tot 328. Tijdens een zitting in de Senaat Kamer van Volksvertegenwoordigers ( 2011) werd ge-
sproken over een stijging van 180% van de oudere gedetineerden tegenover een stijging van 20% van de 
totale gevangenispopulatie. Begin 2012 werd door de minister van justitie het cijfer 195 gegeven op een 
vraag in de Senaat naar het aantal 65-plussers (Commissiehandelingen, 2011-2012). De cijfers vertonen 
geen eenduidig beeld. Volgens de registraties van de Vlaamse Gemeenschap is er sprake van meer dan 
driehonderd 60 plussers die gebruik maakten van een of ander dienst-of hulpverlening (Patterson, 2012). 
Dit is eerder een onderschatting aangezien niet alle activiteiten geregistreerd worden. De 50-plussers 
worden dan nog niet meegerekend. Op basis van cijfers van de Raad voor Europa is het aantal Belgische 
gedetineerden tussen 2009 en 2013 eveneens serieus gestegen. In de leeftijdscategorie tussen 60 en 70 
zelfs met 72% ! In 2009 verbleven er zo 308 gedetineerden ouder dan 60 in de Belgische gevangenissen. In 
2013 waren dat er al 486 (Pourveur, 2015) of een stijging met 58%. Voor Vlaanderen wijst De Smet (2015) 
op een tijdsmoment met 272 zestig plussers.  Volgens cijfers van de Raad van Europa waren in 2012 in to-
taal 1.542 vijftig-plus gedetineerden in België, 12,5% van de totale gevangenispopulatie ((Aebi & Delgrande, 
2014 in Giele, 2014-2015) .

VERKLARINGEN

Los van het aantal lijkt deze populatie in diverse landen te stijgen als gevolg van een combinatie van diverse 
factoren (Aclu, 2012; Cox & Lawrence, n.d.; Human Right Watch, 2012; Yeager, 2012 Fiselier, 2007,Peeren, 
2012 !). Het gaat in het bijzonder om een combinatie van demografische, sociaaleconomische en juri-
dische factoren. Behalve de zilveren tsunami die ons allemaal (dus ook de gevangenispopulatie) raakt, 
wordt onder meer melding gemaakt van de economische crisis en de stijgende armoede en ongelijkheid 
(Aclu, 2012; zie ook Franse bron). In de Spirit Level beschreven Wilkinson & Pickett (2010) bijv. het verband 
tussen ongelijkheid en criminaliteit en onderbouwden dit met spraakmakende cijfers in verschillende 
Noord-west Europese landen. Age UK (2011) stelt echter (en althans voor de Engelse situatie) dat er geen 
“elderly crime wave” is. Een andere reden betreft de zwaardere strafuitspraken waarmee we de laatste ja-
ren geconfronteerd worden en in het bijzonder het stijgend aantal langgestraften (Le Mesurier, 2010) , zie 
ook Franse bron ). Opvallend in Frankrijk het hoge aandeel van de ouderen veroordeeld wegens seksuele 
delicten (Peeren, 2012

2.1.2. Profiel

nen vormen een heterogene groep in meerdere opzichten. Zij verschillen onderling sterk in leeftijd (45, 
50, 60, …), naar aanwezigheid en niveau van functionele beperkingen en gezondheid, maar ook naar soort 
delict, de strafduur en de inrichtingservaring (Fiselier, 2007, Snyder, 2009). Oudere gedetineerden zijn 
logischerwijs in mindere of meerdere mate actief en onafhankelijk, geïsoleerd en behoeftig, ziek, hebben 
meer of minder zelfvertrouwen, etc, … (HMIP, 2004, Wahidin, 2011). Een exacte leeftijd is ook geen eviden-
tie, aangezien de gevangenispopulatie niet stabiel is. Volgens de gegevens van de Raad van Europa bestond 
bijna 13% van de totale Belgische gevangenispopulatie uit vijftig plussers ((Aebi & Delgrande, 2014 in 
Giele, 2014-2015, De Smet, 2015). Wanneer we het criterium nationaliteit bekijken is de groep zestigplus-
sers minder heterogeen dan de jongeren. Bijna 90% is van Belgische origine (De Smet, 2015), maar ook 
hier zal verandering in optreden. 

Deze heterogeniteit neemt niet weg dat oudere gevangenen vaak gelijkaardige problemen kennen zoals 
somatische ouderdomsverschijnselen, psychologische problemen, moeilijkheden om zich aan het gevan-
genisleven aan te passen (mobiliteitsproblemen, lawaai), isolatie, … (Humblet & Decorte, 2013, Humblet, 
2016, ). Het is altijd mogelijk om een heterogene groep verder te differentiëren. Een klassieke indeling 
is bijvoorbeeld te maken naar leeftijd, sekse, etniciteit, … (zie o.a. Snyder et al., 2009). In België is de 
(oudere) gevangenispopulatie hoofdzakelijk mannelijk, Belgisch en laagopgeleid (Deceuninck, 2010). In 
de penologische literatuur komen ook duidelijk 3 types naar voren op basis van criminologisch verleden 
(Deceuninck, 2010; Dawes, 2009; Human Right Watch, 212; Snyder, 2009). Het gaat om ten eerste om primo 
delicten: gevangenen die op oude leeftijd een eerste keer in de gevangenis verblijven, ten tweede veelple-
gers (recidivisten) en ten derde om gevangenen die oud zijn geworden in de gevangenis. Deze indeling of 
categorisering heeft niet uitsluitend gevolgen voor de detentie, maar ook voor de kansen op re-integratie. 
De resultaten van De Smet (2015) wijzen op ongeveer 15% van de veroordeelden met een eerste opsluiting 
na hun 60 jaar.

2.2. BEHOEFTEN(AANBOD), ALGEMENE SITUERING

In België en Nederland staat men wat opvang van oudere gedetineerden betreft nog in de kinderschoe-
nen. Met een groter aandeel gedetineerden in het algemeen en in verhouding veel langgestraften is het 
niet verwonderlijk dat de VSA reeds een traditie ontwikkelt van onderzoek naar de situatie van de oudere 
gedetineerden. Dichter bij België hebben landen als Groot-Brittanië en Duitsland reeds langer weten-
schappelijke belangstelling voor de problemen die oudere gedetineerden ervaren tijdens hun opsluiting 
(Raijmakers-Breederveld, 2008). Hierdoor zou een groeiend begrip ontstaan voor de mentale, fysieke en 
gezondheidsproblemen die oudere gedetineerden ondervinden en die de terugkeer naar de maatschappij 
bemoeilijken (Sparks & Crawley, 2005). 

Behoeften en problemen van oudere gedetineerden spelen op verschillende domeinen binnen het werk-
veld van zorg en welzijn (HMIP, 2004). Snyder (2010) spreekt in die optiek van biopsychosociale zorgnoden 
waarbij fysieke, sociale en psychische behoeften samenhangen en elkaar beïnvloeden. Tegen de achter-
grond van de vele “biopsychosociale behoeften” wordt ook een gebrek aan een specifiek, aangepast aan-
bod voor oudere gedetineerden vastgesteld. Althans in Engeland (HMIP, 2004) stelt men het ontberen van 
een specifiek behoefteassessment bij de start en een aangepast aanbod tijdens verblijf in de gevangenis 
en naar re-integratie toe aan de kaak. Er zijn weinig (geen ?) gegevens over de noodzaak van een aange-
past detentiebeleid voor oudere gedetineerden in België. 
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Verdere differentiatie (inventarisatie en ordening) dringt zich op. Behoeften spelen bijvoorbeeld binnen 
én buiten de gevangenis (i.c. bij reclassering, vrijlating, reïntegratie). Behoeften kunnen “Maslowiaans” 
gerangschikt worden in een hiërarchie van primaire tot eerder secundaire behoeften (zie verder: Deceu-
ninck, 2010 & Van Haegendoren, Lenaers en Valgaeren (2001) voor een behoeftenstudie van alle gedeti-
neerden). 

Verder kan ook een onderscheid gemaakt worden tussen gesignaleerde behoeften en aanbod in het 
buitenland (het Angelsaksisch wereldgedeelte) en bij ons (in Vlaanderen). Zo worden in de Angelsaksi-
sche literatuur (zie o.a. Aclu, 2012; Branham, 2010; Human Right Watch, 2012; Morton, 2009) doorgaans de 
veeleer praktische en materiële behoeften en problemen als gezondheidszorg (o.a. verslavingsproblema-
tiek), huisvesting, werk, opleiding , … (al dan niet gelieerd aan reïntegratie) beklemtoond. Ook het belang 
van relaties en sociale contacten wordt sterk benadrukt. Amerikaanse bronnen (Aclu, 2012; Branham, 
2010; Snyder et al., 2009) beklemtonen veel sterker de taak van de sociale werker tegen de achtergrond 
van de structurele noden van deze doelgroep. Het gaat dan om het probleem van discriminatie van een 
minderheidsgroep binnen de gevangenisomgeving (Snyder et al., 2009) die afgestemd is op de situatie 
van de jongere (doorgaans ook mannelijke) gedetineerde. Het gaat echter evenzeer om het stigma van 
de ex-gedetineerde en het gebrek aan nieuwe kansen op maatschappelijke participatie (het in de U.S. 
ook conservatief-rechtse en wijdverspreide paradigma van “lock-them-up-and throw away the key” (Aclu, 
2012). Het gaat daarbij ook om nadenken over ethische vragen en afwegingen als ‘het recht op orgaan-
transplantatie of dure kankerbehandeling voor delinquenten’ (Branham, 2010). Het gaat ten slotte ook om 
onaangepaste, achterhaalde wetgeving uitmondend in te lange straffen ter zake (zie Aclu, 2012). Sociale 
zorgnoden -zeg maar het ruimere, meer welzijnsgerichte aanbod van de welzijnssector -ontsnappen niet 
aan de aandacht, maar lijken in de Angelsaksische welvaartsstaat (gekenmerkt door haar residueel mo-
del, zie Titmuss in Cantillon, 2008) veeleer secundair. De taak van de sociaal werkers verschijnt op die 
manier als eerder begrensd. Er wordt wel veel heil verwacht van (geriatrisch) case- of caremanagement 
(Yeager, 2012) tegen de achtergrond van de gesignaleerde biopsychosociale zorgnoden (Snyder, 2010). ). 
Uit een kwalitatief behoefte- en belevingsonderzoek van Dawes (2009) komen bijvoorbeeld deze behoefte 
topics naar voren: gevangenisregime en –infrastructuur, gezondheidszorg en de implicaties bij vrijlating. 

Spaans onderzoek ( Andujar, S., Barrios, L.F., Cáceres, J.M., Lerín, F., Martín, M. Análisis, 2007) maakt mel-
ding van een groot aantal oudere gedetineerden in de ziekenboeg. Dit wordt aangekaart en bekritiseerd 
door de vakbonden die een aangepaste behandeling vragen waarbij rekening wordt gehouden met de 
speciale behoeften van deze groep. Waar mogelijk wensen ook zij een verandering van de infrastructuur. 

Deceuninck (2010) maakt voor Vlaanderen in haar masterproef een veel gedetailleerder onderscheid tus-
sen behoeften op vlak van dienstverlening (als activiteiten binnen de gevangenis: sociaal-cultureel vor-
mingsaanbod, bibliotheektoegang en -aanbod, sport en fysieke recreatie, arbeid en arbeidsvoorbereiding, 
scholing en opleiding) en op vlak van hulpverlening (onveiligheidsgevoel / kwetsbaarheid, fysieke en psy-
chische gezondheidszorg, behoefte aan godsdienst / levensbeschouwing). In de lijn van eerder onderzoek 
Van Haegendoren, Lenaers en Valgaeren (2001) maakt zij daarbinnen een behoeftehiërarchie waarin zij 
vertrekt van een centrale, allesoverheersende behoefte aan vrijheid. Dit uit zich in het centrale belang dat 
gedetineerden stellen in hulpverlening met het oog op re-integratie, eerder dan in dienstverlening als het 
aanbod van een gamma aan activiteiten binnen de gevangenis. Dit maakt ook dat gevangenen een grotere 
behoefte kennen aan contacten met de buitenwereld. Het gaat dan zowel om contacten met het sociale 
netwerk (familie en vrienden) als met het voorzieningennetwerk (re-integratie naar werk, huisvesting, 
zorg, …). Gevangenen zouden deze zaken alleszins belangrijker vinden dan het activiteitenaanbod binnen 
de gevangenis (werk, opleiding, animatie, relaties, …). 

Humblet en Decorte (2013) komen op basis van exploratief literatuuronderzoek tot oplijsting van 8 thema’s 
(topics)waarin de behoeften van oudere gevangenen kunnen gesitueerd worden: gevangenisinfrastruc-
tuur, welzijns- en gezondheidszorg, relatie met medegedetineerden, relatie met penitentiaire beambten, 
vereenzaming en isolement, dagbesteding en arbeid, gevangenisregime, terugkeer naar de samenleving.  

We bouwen in onze analyse voort op dit onderscheid om verschillende redenen. Ten eerste is dit on-
derzoek – de bovenstaande masterproef niet te na gesproken – een van de weinige wetenschappelijke 
en dus betrouwbare analyse voor de specifieke situatie van oudere gedetineerden in Vlaanderen12. Ten 
tweede vertrekt dit onderzoek van de beleving van de oudere gedetineerde zelf. In sociaal werk onder-
zoek wordt de stem van de gebruiker al te vaak genegeerd (in tegenstelling tot die van de hulpverlener, 
het beleid, …) en de visie van onze onderzoeksgroep sociaal werk van de AP-Hogeschool bestaat er ook 
expliciet in om de stemlozen een stem te geven. Ten derde laten de 8 topics o.i. toe om de zorgnoden 
gedifferentieerd en breed genoeg in kaart te brengen. Sommige topics nemen we echter samen om het 
overzicht goed te kunnen blijven bewaren en eigen accenten te leggen. 

2.3.  PROBLEEMDOMEINEN IN DE CONTEXT VAN DE GEVANGENIS

Voor wat betreft het vervolg van de analyse proberen we de problemen en behoeften (noden, verwachtin-
gen, angsten, onzekerheden, coping…) van de oudere gedetineerde te typeren op volgende 5 domeinen:

1. De totale institutie: gevangenisinfrastructuur en -regime 

2. Welzijns- en gezondheidszorg

3. Interne en externe relaties 

4. Dagbesteding en arbeid (in de gevangenis)

5. Terugkeer naar de samenleving

Rekening houdend met het specifieke karakter van de re-integratie problemen alsook de doelstellingen 
van het eigen onderzoek, behandelen we het vijfde probleemdomein als een afzonderlijk deel.

2.3.1.  De totale institutie: gevangenisinfrastructuur en -regime

Cox & Lawrence, z.d.

12 Dat gold althans bij de start van ons onderzoek in januari 2014. In 2015 zet Diete Humblet echter haar doctor-
aatsonderzoek naar de situatie van oudere gedetineerden verder en is ook Stefaan de Corte met deze topic 
bezig. 

Substantive assistance for the inmate who has aged in prison must be             
accompanied by an awareness of the cumulative effects of living and ageing 
within the unique sociocultural environment of the total institution
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Gevangenissen zijn het prototype van de totale institutie (Goffman, in: Deceuninck, 2010). . Dit begrip werd 
door de de Amerikaanse socioloog E. Goffman in 1957 geïntroduceerd. Hij analyseerde in zijn boek Asylums 
(1961) de invloed van grote instellingen of instituten zoals ziekenhuizen, internaten, kloosters, gevangenis-
sen en psychiatrische instellingen op het individu. Deze worden o.m. gekenmerkt door een gebrek aan 
privacy, een strikte hiërarchische communicatie en organisatie, het wegvallen van de grenzen tussen de 
levensdomeinen. De bewoners van een totale institutie verblijven samen met mensen met dezelfde ken-
merken waarvoor ze niet gekozen hebben. Dit is zeker zo in een gevangenis waar het ‘gedwongen’ karakter 
allesoverheersend is. De bewoner van deze instituties moet zich aanpassen. Goffman (1961) spreekt over 
het proces of de loopbaan die leidt tot de ‘mortificatie’ van de persoonlijkheid of een  proces van de voort-
schrijdende “onttakeling”.  Eigen aan een gevangenis en vrijheidsberoving is de omvorming van de persoon 
of de gedetineerde tot object van straf en controle-interventies ( (Daroqui, (2000) in Tejero, 2014).

Ook in de criminologische literatuur is er aandacht voor de wijze waarop de gedetineerden zich aanpassen. 
Ongeveer in dezelfde periode als de publicaties van Goffman introduceerde Clemmer het concept van de 
prisonatie (Clemmer in Slotboom, Menting en Bijleveld, 2009). Dit is eigenlijk een vertaling van mortificatie-
concept van Goffman in de context van een gevangenis, en het wijst op de aanpassing van de gedetineerde 
aan de verwachtingen en normen van de gevangenis. Het is een copingsmechanisme om de “pains of im-
prisonement” (zie verder) te verwerken (Sykes & Messinger, 1960 in Slotboom, Menting en Bijleveld, 2009). 
Dit aanpassingsmodel wordt ook het deprivatiemodel genoemd omdat  het verlies van de oorspronkelijke 
mogelijkheden en eigenschappen van de gedetineerden het uitgangspunt vormt. 

Tegenover het deprivatiemodel waarin het accent op verlies van autonomie ligt en de aanvaarden van 
de ‘object ’rol werd het impactmodel geplaatst (Irwin & Cassey in Slotboom, Menting en Bijleveld, 2009) 
waarin vertrokken wordt van de unieke kenmerken van de gedetineerden en hun ervaring buiten de ge-
vangenis als belangrijke invloed op het aanpassingsproces. Leeftijd en soort delict zijn voorbeelden van 
dergelijke bepalende factoren. Recentere literatuur en onderzoek vertrekt van een combinatie van beide 
modellen. Als de ervaring buiten de gevangenis een rol speelt bij het aanpassingsproces lijkt het logisch 
dat bij oudere langgestrafte gedetineerden het deprivatiemodel en dus “prisonatie” de overhand krijgt. 

Tegenwoordig zijn er ook stemmen die een evolutie in West-Europa schetsen, waarbij het totalitaire ka-
rakter van de gevangenis kleiner wordt (Tourtel & Kennes, 2011)  zonder dat er sprake is van een open 
systeem .

Het leven in dergelijke  institutie schept dus  bepaalde behoeften.  Niet alleen tijdens detentie, maar ook 
bij vrijlating. Zeker na langdurige opsluiting kan de buitenwereld plots sterk veranderd lijken en de veilige 
structuur binnen weggevallen zijn (Yeager, 2012). Daarenboven leiden ze tot (inadequate)  copingmecha-
nismen als zich terugtrekken, rebelleren, koloniseren, aanpassing, play-it-cool (strategisch dienstbetoon).

Gevangenissen zijn niet ontworpen met ouderen in gedachte (Raijmakers-Breederveld, 2008). Ze zijn ge-
concipieerd naar het doorsnee-model van de jongere, actieve gedetineerde (Age UK, 2011; Dawes, 2009; 
HMIP, 2004). 

Pourveur, 2015, p. 1 

Gevangenissen blijken niet alleen cultuurlijk (qua regime en aanbod van activiteiten), maar ook ruimtelijk 
(infrastructuur) onvoldoende aangepast aan en ongeschikt voor de situatie van ouderen (HMIP, 2004; Wil-
liams, 2006; Humblet & Decorte, 2013; ). De infrastructuur en het gevangenisregime houden geen rekening 
met de beperkingen en behoeften waarmee de ouderen dagelijks te kampen hebben (Raijmakers-Bree-
derveld, 2008).  Crawley en Sparks (2005, spreken in dit licht van institutional thoughtlessness. De insti-
tutional thoughtlessness verwijst ook naar de gevolgen van een totale institutie waarbij de behandelde 
of betrokken personen niet als individuen maar als onderdelen van een gestandaardiseerde behandeling 
worden geobjectiveerd. Het risico op de aantasting van de menselijke waardigheid is groter voor de oude-
ren geconfronteerd met een infrastructuur die hen dagelijks confronteert met hun minderwaardigheid. 
Lange gangen en afstanden voor eenvoudige zaken, groot aantal trappen wijzen op de ongeschiktheid voor 
mensen met fysieke beperkingen (Peeren, 2012).

Humblet en Decorte (2013) hanteren in het licht van gezondheidszorg ook specifieke “pains of inprison-
ment”. Williams (2006) spreekt van typische p(risoner) ADL’s als onveiligheidsgevoelens, valaccidenten, 
depressies en fysiek geweld. Stressfactoren, gerelateerd aan het leven binnen een gevangenisinstelling 
zouden hier de verklarende factoren zijn en de  oudere bevolking zou hier verhoudingsgewijs gevoeliger 
voor zijn.

Oudere gevangenen worden opgevangen in een regime dat is afgestemd op jongeren (Age UK, 2011). Het 
leven in en gevangenis eist fysiek ook meer: rechtstaan bij het appèl, op de vloer gaan liggen bij alarm, 
het aanbod van eerder fysieke jobs in de gevangenis (zie Williams, 2006). Gevangenisregels, tijdsindeling, 
activiteiten, celcontrole, … zijn op maat van de jongere gevangene. Alles moet daardoor bijvoorbeeld  snel 
gaan (Humblet & Decorte, 2013). Snelheid blijkt hier een belangrijke variabele. Dawes (2009) vraagt zich 
bijv. af hoe realistisch is het is voor een oudere gevangene om in pakweg 15 minuten op te staan en aange-
kleed te staan voor het appèl. Human Right Watch (2012)stelt dat het voor (al dan niet demente) ouderen 
moeilijk is om snel bevelen te kunnen opvolgen.

Weinig gevangenissen en cellen zijn afgestemd op de noden van de ouderen (Age UK, 2011). Te denken 
valt onder meer aan mobiliteitsproblemen als gevolg van de trappen die ouderen moeten doen, of de 
lange afstanden die ze moeten afleggen (al dan niet met rolstoel of krukken, …). In de cellen en gemeen-
schappelijke vertrekken gaat het om dunne matrassen waarop geslapen moet worden,  de lawaaierige 
omgeving…. (Dawes, 2009 ; Human Right Watch, 2012; Humblet en Decorte, 2013). Ook wasplaatsen zijn 
niet voorzien van de noodzakelijke infrastructurele aanpassingen of voorzieningen om de kans op valon-
gelukken te minimaliseren (Mara, 2006).

Er lijkt in de literatuur (zie o.a. Dawes, 2009; Human Right Watch, 2012; Pourveur, 2015) dan ook wat onder-
steuning te vinden voor aparte gevangenisregimes en faciliteiten voor gevangene voor oudere gevangen 
onder de vorm van rustige, veilige ruimten, waarin gevangenen toch een tijdje stabiel kunnen verblijven 
(lees: niet voortdurend overgeplaatst moeten worden)  met makkelijke(re)  toegang tot gemeenschap-
pelijke voorzieningen als maaltijden, recreatie, werk, … Veiligheidsoverwegingen lijken voor ouderen dan 
ook minder prioritair. In Duitsland en de V.S.A. bestaan er zelfs enkele speciale instellingen voor oudere 
gedetineerden (Human Right Watch, 2012 ; Kreuzer & Schramke, 2001 ; Snyder et al, 2009). Uit de onder-
zoeken van Humblet & Decorte (2013) en De Smet bij Vlaamse gevangenen zelf, wordt de wenselijkheid van 
afzonderlijke gevangenissen of afdelingen slechts door een minderheid aangehaald. Het lijkt hier eerder 
zaak  om in de bestaande gevangenissen de institutional thoughtlesness om te zetten in institutional 
thoughtfulness (Humblet & Decorte, 2013). Als creatieve doeners en collectieve belangenbehartigers kun-
nen sociale werkers mee denken over kleine structurele ingrepen in de gevangenisomgeving en –regime 
die het leven voor ouderen draaglijker maakt (vb. extra dekens in de winter, cellen op de benedenverdie-
ping dicht bij gemeenschappelijke voorzieningen, …). 

Le prison n’est pas conçue pour des personnes âgées. […] les aînes ont 
besoin du calme […] dans la plupart des prisons, aucune adaption n’est 
prévue, comme par exemple un acès facilité au lit, aux douches, aux préaux 
ou l’améngement d’un passage éventuel d’un fauteuil roulant, des activités 
spécifiques, etc. 
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Op basis van een schriftelijke bevraging van medewerkers van PSD (De Smet , 2015) wordt wel de zinvol-
heid bevestigd van afzonderlijke afdelingen (of aanpak) van een groep gedetineerden, zoals een zorgafde-
ling en een afzonderlijke behandelafdeling voor seksuele delinquenten. 

Detentie (‘in hechtenis nemen’) kan een mensenleven fundamenteel veranderen. Men is niet meer actief 
betrokken in de samenleving en stress, zorgen en frustraties riskeren de overhand te krijgen. Onderzoek 
toont bijvoorbeeld aan dat de fysiologische leeftijd van gedetineerden in de gevangenis hoger is dan hun 
chronologische leeftijd doet vermoeden. Dat komt door de stress die gepaard gaat met de opsluiting (Ma-
ker, 2001) en de risicovolle leefgewoonten van gedetineerden die resulteren in een fysiologische leeftijd 
die 10 jaar meer is dan anderen uit dezelfde sociaal-economische categorie (HIMP, 2004; Fiselier, 2007). 

Het risico dat deze kloof tussen ‘vrije’ ouderen en ouderen in ‘detentie’ groter wordt is reëel. In de Westerse 
samenlevingen ligt het accent sinds de laatste decennia op “active aging”. 2012 werd uitgeroepen tot het 
Europese jaar van “active aging”. De stimulerende omgeving die de oudere aanzet tot activiteit, initiatief 
en autonomie speelt hierbij een belangrijke rol. Het is juist dit gegeven dat wegvalt in een gevangeniscon-
text. Voor de oudere geïnterneerde stelt het probleem zich nog extremer met een onzekerheid over hun 
situatie die als een zwaard van Damocles boven hun hoofd hangt. Het belang van bewegen wordt ook in 
toenemende mate erkend in de Vlaamse gevangenissen. De gevangenis van Merksplas bijvoorbeeld startte 
in 2015 samen met het OCMW en enkele andere lokale partners met het initiatief liever actief om ouderen, 
ook in de gevangenis aan te zetten tot meer beweging en betere voeding om o.a. vallen tegen te gaan.

2.3.2.  Welzijns- en gezondheidszorg

Pourveur, 2015, p. 1

Uit divers onderzoek blijken gevangenen doorgaans ongezonder en minder mobiel dan hun leeftijdsge-
noten. Ze zijn vaker ziek en kennen meer aandoeningen (Deceuninck, 2010). Gedetineerden zijn ook meer 
vatbaar voor psychologische problemen dan de algemene Belgische bevolking (Brosens, de Donder en 
Verté, 2013). Gesignaleerd worden in dit verband diverse mentale, fysieke en chronische beperkingen (Age 
UK, 2011, Baidawi, Turner et al, 2011, Williams , Stern, et al, 2012). 

De meeste gevangen in de UK hebben een fysiek probleem dat vaak ook chronisch is (Age UK, 2011). 
Het gaat dan meer bepaald om sensorische beperkingen (gezichtsproblemen, hoorproblemen,…)(HMIP, 
2004; Human Right Watch, 2012), tandproblemen (kunstgebit) , functionele beperkingen (m.b.t. ADL) (Hu-
man Right Watch, 2012), chronische ziekten en aandoeningen zoals hartproblemen, arthritis, hypertensie, 
astma (Williams, 2006, De Smet, 2015). Wat als gevangen plots zwaar ziek worden ? Uit onderzoek in Vlaan-
deren (Deceuninck, 2010; Humblet & Decorte, 2013) blijkt bijv. dat een arts niet permanent bereikbaar is. 
Ook Dawes (2009) signaleert de eerder beperkte medische zorg die voorhanden is in de gevangenis . “Ze 
doen wat ze kunnen”, lijkt de mening van de gedetineerden in Vlaanderen (Humblet & Decorte, 2013). 

In de Verenigde Staten wordt ook het probleem van medicatietrouw aangehaald. Mensen die met een pre-
caire gezondheidstoestand te kampen hebben voor ze werden opgenomen in de gevangenis hebben een 

grote kans dat die alleen maar verergert. Factoren die hiertoe bijdragen zijn de gebrekkige interne com-
municatie, de diverse transfers van de ene naar een andere strafinstelling waardoor het risico ontstaat 
dat geen of verkeerde medicatie wordt toegediend. De oudere bevolking welke verhoudingsgewijs vaker 
onderhevig is medicinale therapie wordt hier weerom verhoudingsgewijs meer benadeeld (Binswanger, 
2012). In Vlaanderen geeft 82% van de 60 plussers in de gevangenis aan medicatie te gebruiken (De Smet, 
2015).

Ook de situatie van de terminale patiënt wordt aangehaald (Human Right Watch, 2012; Snyder et al., 2009) 
en de behoefte aan praten over levensbeschouwing, religie bij de moreel consulent (Deceuninck, 2010). 
Volgens De Smet (2015) denkt 44% er soms aan dat ze wel kunnen overlijden in de gevangenis. 

Naast fysieke beperkingen en de kans op snellere veroudering is er daarenboven sprake van een overver-
tegenwoordiging van mentale problemen. James & Glaze (2006) spreken in hun onderzoek zelf over per-
centages welke meer dan twee maal hoger liggen dan bij de bevolking buiten de strafinstellingen. Ook in 
België zouden gedetineerden vatbaarder zijn voor psychologische problemen dan de algemene Belgische 
bevolking. Ze zouden onder meer behoefte hebben aan gesprek m.b.t. de gepleegde feiten, relatieproble-
men en angsten, depressies en trauma’s (Brosens, de Donder en Verté, 2013). De helft van de oudere ge-
vangen in de UK heeft minstens één mentaal probleem (Age UK, 2011). Het gaat dan o.m. over depressies, 
verslavingen (alcohol en drugs) en psychische stoornissen zoals dementie, schizofrenieën, fobieën, PTSS 
(zie: Cox & Lawrence, 2010; Deceuninck, 2010; Crawley, 2005, Fiselier, 2007; Human Right Watch, 2012). 
Mentale problemen en zeker beginnende dementie worden door het veiligheidspersoneel –die het meest 
geconfronteerd worden met de gedetineerden- vaak niet herkend. Een van de meest belangrijke vereisten 
om het in een gevangenis te overleven zijn gehoorzaamheid en discipline, alleen op die manier kan men 
ontkomen aan disciplinerende maatregelen (Maschi, Kwak et al, 2012). Er bestaat een grote kans dat het 
veiligheidspersoneel mentale gedragsproblemen eerder zullen interpreteren als een vorm van ongehoor-
zaamheid, met straf als gevolg. Een disciplinerende maatregel opleggen bij een persoon met dementie 
heeft geen enkele zin omdat een leercurve niet meer bestaat.

Cox & Lawrence (2010) beschrijven de nood aan aangepaste zorg en strategieën voor gevangenen met 
een mentale ziekte op 7 domeinen: vroegdetectie, toegang tot adequate geestelijke gezondheidszorg, pre-
ventieve screening van zelfmoordrisico’s, omgaan met verlies en stress van opsluiting (‘confinement’, cf. 
totale institutie), gecoördineerde zorg en planning (casemanagement), staff-training (kennis van ouderen, 
hun levensloop, …) en re-integratie.

Hoewel oudere gevangenen soms stellen ‘what doesn’t kill you makes you stronger’ benadrukken auteurs 
als Loeb (2010), Deceuninck (2010) en Humblet en Decorte (2013) vooreerst stellig de nood aan preventie 
(als gezondheidsvoorlichting en –opvoeding) én aan een voldoende medisch aanbod. Deceuninck (2010) 
beklemtoont de nood aan een psychotherapeutisch aanbod tegen de achtergrond van de vele mentale 
problemen die zich bij oudere gedetineerden voordoen. 

Sommige auteurs verwachten verder heil van 
“hulp door collega gevangenen”. Het gaat 
er dan om de ‘eigen kracht’ van gevangenen 
te versterken (Dawes, 2009) bijv. middels 
groepsprojecten, of hulp bij ADL-activiteiten 
door een andere gevangene als zinvolle dag-
besteding (Human Right Watch, 2012). An-
deren benadrukken (het gebrek aan) medi-
sche competenties (op vlak van ouderen en 
gezondheidszorg) van stafleden en de nood 
aan (methodische) training op dit vlak. De 
vraag rijst dan naar de bekwaamheden en

Les conditions de détention en général […] viennent souvent aggraver l’état 
de santé, tant physique que mentale préexistant à l’enfermement. Pour cer-
tains, les signes du vieillissement sont précoces et il n’est pas rare de ren-
contrer des détenus paraissant dix voire quinze ans de plus que leur âge 
physiologique. On vieillit plus rapidement en prison !

Working in a ‘old folks home’ is 
something to be resisted by many 
prison officers

Crawley , 2005
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de opleiding van het personeel om deze taak naar behoren uit te voeren (zie o.a. ook Pourveur, 2015). 
Dikwijls zou er ook weerstand zijn omdat tegemoet komen aan deze specifieke noden niet als mannelijk 
werk ervaren wordt.

Gezondheidsproblemen kunnen een zuiver biologische en/of mentale component hebben, maar kunnen 
ook psychosociaal ingegeven zijn (Dawes, 2009). Dan worden zij voer voor SW’ers (o.m. indicatie voor 
lichaamsmethode, preventie,…). De stress van een in meervoudig opzicht ongezond leven achter tralies 
eist zoals gezegd z’n tol (Aclu, 2012 ; Dawes, 2009; Loeb, 2010). Oorzaken van de verschillende gezond-
heidsproblemen liggen dan o.m. in gevangenisregime, ongezonde levensomstandigheden voor het leven 
in de gevangenis, verslaving, angst voor jongeren…)(Dawes, 2009). P(risoner)ADLs (Williams, 2006) als 
onveiligheidsgevoelens, valaccidenten, depressies, fysiek geweld illustreren dit. In de Angelsaksische 
literatuur worden onveiligheids- en angstgevoelens van oudere naar jongere gevangenen (Dawes, 2009) en 
het gebruik van fysiek geweld vaak benadrukt. Deceuninck (2010) en Humblet en Decorte (2013) relativeren 
echter deze gegevens stellig voor Vlaanderen. Ze stellen enerzijds wel dat ouderen zich vaak onveiliger en 
kwetsbaarder voelen ten opzichte van hun jongere collega en dat zij vaker ook slachtoffer zijn van bele-
digingen en psychologisch geweld. Anderzijds relativeren zij de kwestie van fysiek geweld met onderzoek 
dat aantoont dat oudere gevangenen juist meer respect (eerbied, prestige, status) genieten (Deceuninck, 
2010). Daarenboven zouden ouderen, deels uit wantrouwen, deels ook omdat ze er andere opvattingen 
op nahouden door het generatieverschil, zichzelf vaker isoleren, zich terughoudender opstellen en (zo) 
geweld mijden. 

Daarmee zijn we bij de topic van relaties, eenzaamheid en isolement aanbeland. Deze spelen zowel binnen 
(met medegedetineerden, stafleden, als buiten de gevangenis.

2.3.3.  Interne en externe relaties (eenzaamheid en isolement)
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Alle gevangenen benadrukken in dit licht het verlangen naar sociale contacten. De meesten zijn hun ban-
den met familie en vrienden kwijt. Het missen van familie is een van de grootste problemen bij gedetineer-
den (Brosens, de Donder en Verté, 2013). Men hunkert naar steun en gezelschap van lotgenoten, maar dat 
lukt niet altijd omdat sommigen met jongere gedetineerden geen uitstaans hebben en er soms ook weinig 
of geen leeftijdsgenoten op de afdeling zijn (Humblet & Decorte, 2013).
Vooral vrouwen zouden het belang van relaties, intramurale vriendschappen tegen de achtergrond van 
hun teruggetrokken bestaan, gevoelens van isolatie en depressie benadrukken (HMIP, 2004;, Rivière and 
Young, 2004, Humblet & Decorte, 2013)

Relaties met medegedetineerden blijken op het eerste zicht in Vlaanderen niet zo slecht als buitenlands 
onderzoek soms suggereert (Deceuninck, 2010 en vooral Humblet en Decorte, 2013). Ouderen geven wel 
vaak aan geen behoefte te hebben aan contacten met het doorgaans jongere publiek en isoleren zo soms 
zichzelf. Er is soms wantrouwen, ze houden er andere opvattingen en houdingen op na (o.m. meer nood aan 
rust en privacy – denk aan muziek, TV, lawaai, roepende jongeren, …). 

Pourveur, 2015, p. 1

Ook over relaties met penitentiaire beambten lopen de meningen sterk uiteen (Humblet en Decorte, 2013). 
Volgens Deceuninck (2010) staan echter vooral de contacten met buiten (vooral kinderen en familie) hoog 
in de behoeftehiërarchie van gevangenen.

Zorgen dat ouderen niet vereenzamen, zichzelf niet isoleren, uitgesloten worden, … schept binnen de 
gevangenis onder meer nood aan een aangepast activiteitenaanbod of een intensieve(re) groepswerking 
(zie verder: dagbesteding en arbeid). Voor wat betreft de contacten met buiten zou ook de bezoekrege-
ling herbekeken kunnen worden. Omstaanders moeten zich immers vaak ver verplaatsen, daartoe verlof 
nemen en de bezoekuren blijken soms erg begrensd (Deceuninck, 2010). 

2.3.4.  Dagbesteding en arbeid

Op vlak van dagbesteding en arbeid tijdens detentie kan een onderscheid gemaakt worden tussen een 
dienstverlenend aanbod binnen de gevangenis en een reclasseringsaanbod. In het eerste geval gaat het 
om zinvolle tijdsbesteding via een gedifferentieerd aanbod aan sociaal-culturele activiteiten op het domein 
van animatie en educatie. Zij worden vormgegeven door actoren binnen en buiten het gevangeniswezen 
(Rode Antraciet, VDAB, justitieel welzijnswerk). In het tweede geval gaat het om voorbereiden op re-inte-
gratie en staat het justitieel welzijnswerk als actor centraal. Dit laatste vormt onderwerp van de volgende 
paragraaf. 

Deceuninck (2010) en Brosens, De Donder & Verté (2013) onderscheiden inzake het dienstverlenend aan-
bod 5 clusters en zeggen daarover het volgende:

1. Cultuur- en vormingswerk: cursussen, info-avonden, film, toneel en optredens, gespreksgroepen. De 
Rode Antraciet is hier een centrale speler (zie ook lager onder sport) Voor ouderen is er geen spe-
cifiek aanbod. Zij zouden volgens Deceuninck ook minder interesse hebben en minder participeren 
dan de generieke populatie. Uit het behoefteonderzoek van Brosens, de Donder en Verté (2013) in de 
Antwerpse gevangenis blijkt echter dat de 50-plussers op het vlak van (aantallen) toneel-, musical, 
optreden en filmmbezoek niet moeten onderdoen tegenover hun jongere collega’s. 

2. Bibliotheekaanbod: in de gevangenis zelf bevinden er zich (vaak?) bibliotheken. Deze ervaart men door-
gaans echter als klein en verouderd. Gevangenissen werken daarom (vaak?) ook samen met openbare 
bibliotheken. Ook hier blijkt de participatie vaak lager dan soms gedacht wordt. Mogelijk werkt de 
gevangenisomgeving ‘afstompend’. In de gevangenis van Antwerpen wordt de bibliotheek echter meer 
dan bovengemiddeld gefrequenteerd door gedetineerden (in vergelijking met het Vlaamse gemiddel-
de). De bib bereikt maar liefst 85,7 % van alle gedetineerden (terwijl in Vlaanderen daarentegen maar 
33% het afgelopen jaar een bib bezocht!). Uit het onderzoek van Brosens, de Donder en Verté over de 

Les détenus âgés se retrouvent souvent seuls, confrontés à des problèmes 
existentiels; Ils vivent à distance la mort de leurs proches ou la coupure de 
liens familiaux, amicaux et sociaux. Certains se laissent envahir par cete 
“solitude”, qui se tradituit soit par un repli sur soi, soit par des emporte-
ments, de l’agressivité. 

Les jeunes ont besoin de mouvement, tandis que les aînes ont besoin du 
calme. Ces derniers subissent parfois des moqueries, des humiliations de le 
part des plus jeunes. Les centres d’intérêt ne sont plus les mêmes.
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Antwerpse gedetineerden komt meer algemeen het beeld naar voren van oudere gedetineerden als 
passieve cultuurconsumenten (i.t.t. de active ageing beweging …). Qua deelname aan doe-activiteiten 
(toneel spelen, muziek spelen, koken, …) scoren de Antwerpse respondenten immers wel lager (met 
uitzondering van breien en haken, dat zal aan die oudere meekes liggen ☺ )

3. Sport en fysieke recreatie. Op dit vlak is er een breed aanbod binnen de gevangenis zelf, alsook i.s.m. 
de Rode Antraciet. Ouderen zouden echter behoefte hebben aan een minder intensief sportaanbod dat 
ook meer op eigen tempo en individueel kan worden beoefend (vb. biljart, zwemmen, petanque, …). 
Dit verklaart mogelijk mee de lagere participatiegraad van oudere gedetineerden. Ook hier zien we im-
mers dat ouderen doorgaans minder participeren dan de algemene populatie. 

4. Arbeid en arbeidsvoorbereiding: Arbeidsbegeleiding gebeurt onder de vorm van arbeidstoeleiding 
via een detentieconsulent van de VDAB (casemanagement, o.m. samenwerking met JWW en de PSD, 
leidend tot een VDAB-attest). Zij gaan met gedetineerden op zoek naar job interesses, de kennis en 
vaardigheden die daarvoor nodig zijn, hoe solliciteren,… Meestal gebeurt dit individueel, soms ook in 
groepsverband. Nazorg (werk behouden !) blijkt de grote uitdaging. Bovenop het  extern aanbod van de 
VDAB bestaat arbeidstoeleiding ook via werk in de gevangenis. Gedetineerden zouden vooral informatie 
van de VDAB willen over concrete mogelijkheden qua tewerkstelling. Ouderen blijken daarnaast minder 
geïnteresseerd in beroepsopleidingen gezien hun loopbaanperspectief (einde carrière) en het feit dat 
ze meestal al wat jobs (en dus ervaring) hebben (op)gedaan om verder te kunnen. Ook de gewijzigde 
maatschappelijke context speelt mee. Voor veel oudere gevangenen is en blijft studeren iets elitair. 
Gaan werken was in hun tijd het credo. Het behoefteonderzoek binnen de Antwerpse gevangenis (Bro-
sens, De Donder & verté, 2013) bevestigt deze gegevens. Deelname aan de dienstverlening van de VDAB 
gebeurt zeer weinig door oudere gedetineerden. Oorzaken die men aanhaalt zijn gevangenen met een 
vrijstelling van de RVA (die zich niet meer beschikbaar moeten houden voor de arbeidsmarkt) en het 
gebrek of de afwezigheid van concrete beroepsmogelijkheden.  

5. Onderwijs. In Vlaanderen is Klasbak “netwerk voor onderwijs aan gedetineerden” (klasbak.net) de 
centraal-coördinerende instantie op vlak van onderwijs aan gedetineerden. Zij coördineert de werking 
van de consortia die regionaal de onderwijsbehoeften van gedetineerden in kaart brengt. Onderwijs 
zelf wordt meestal door partners van buitenaf verschaft (vormingscentra, basiseducatie,…) al bestaat 
er in de meeste gevangenissen ook een specifiek aanbod. Het opleidingsaanbod blijkt doorgaans erg 
breed wat strookt met de vele behoeften, maar ook met de lage vaardigheden van vele gevangenen. 
Ingezet wordt bijv. naast op beroepsopleidingen ook op life-skills zoals budgetteren, taal, ICT,... Over 
de specifieke behoeften van oudere gedetineerden op vlak van onderwijs (minder nood aan beroep-
specifieke opleidingen?) blijkt weinig of niets geweten, zowel bij ons als in het buitenland. Als men het 
heeft over diversiteit in onderwijsaanbod beperkt dit zich vaak tot specifieke behoeften en aanbod 
naargelang sekse en (etnisch-culturele) achtergrond. Uit onderzoek van Lise Jones in Noorwegen13 
(2013) blijkt wel dat jongeren vaker aan onderwijs participeren dan ouderen wat in het licht van mo-
gelijkheden tot arbeidsparticipatie (in de toekomst), en het feit dat ouderen doorgaans ge-leerder zijn 
dan jongeren niet hoeft te verbazen. Ook in Antwerpen worden het hebben van een doel  of toekomst-
perspectief, i.c. de wil om iets bij te leren en om een diploma te behalen aangestipt als de belangrijkste 
motieven om te participeren door gevangenen. Jongeren en ouderen participeren er echter significant 
minder dan de 26-50 jarigen (Brosens, de Donder & Verté, 2013). 

De geringere participatie van ouderen op al deze domeinen (ook in UK, zie Age UK, 2011) kan uiteraard 
verklaard worden door meerdere factoren. Ten dele lijkt hier het onaangepaste en/of ongeschikte regime 
in het geding (nood aan aangepast werk, recreatie en onderwijsaanbod, zo stelt Human Right Watch, 
2012). Dit schept mogelijkheden en uitdagingen voor sociale (+ culturele) werkers om op zoek te gaan 
naar een geschikt aanbod (maatzorg) dat aansluit bij hun behoeften. Te denken valt bijv. aan quiz, spel-
letjes in groep en buitenshuis (Age UK, 2011).  

Oudere gevangenen, zo blijkt uit de Antwerpse situatie, participeren anders en doorgaans minder. In het 
arresthuis van Antwerpen participeren ze bijv. meer aan VAGGA (andere, hogere behoeften: meer mentale 
problemen, schuld- en schaamtegevoelens, depressies, angsten, …), doen ze minder actief aan sport, en 
doen ze minder aan actieve cultuurbeleving. Op vlak van passieve cultuurbeleving moeten ze echter niet 
onderdoen voor hun jongere collega’s.  De 50 plussers participeren algemeen ook vaker aan slechts 1 
activiteit, terwijl de jongeren vaker aan 2 activiteiten participeren (Brosens, de Donder en Verté, 2013). 
Participatie is nochtans belangrijk, zo toont divers internationaal onderzoek binnen de gevangenismuren 
aan, in functie van vermindering van recidive, verbetering van basisvaardigheden, een hoger zelfbeeld en 
een verbeterde fysieke en mentale gezondheid (Brosens, Verté en de Donder, 2013, p.118 en 128)  

Een opvallend ander beeld krijgen we te zien bij de deelname aan de geestelijke gezondheidszorg. De 
meerderheid van de gedetineerden kampt met geestelijke gezondheidsproblemen. Een differentiatie naar 
gender en leeftijdsgroepen is aangewezen. Volgens Brosens en De Donder (2013)  gaan meer ouderen in 
op dit aanbod. In de Vlaamse gevangenissen zijn de centra voor geestelijke gezondheidszorg, de Anonieme 
Alcoholisten, het Centraal aanmeldingspunt voor drugs de belangrijkste spelers op dit gebied. In Antwer-
pen doet 32% van al de 50 plussers in de gevangenis een beroep op de diensten van het centrum voor 
geestelijke gezondheidszorg, terwijl dit voor de andere leeftijdscategorieën minder dan 20% is. 

EEN GEMENGD BEELD

Oudere gevangenen houden zich naar eigen zeggen vooral bezig met lezen, schrijven, knutselen, schilde-
ren, spelletjes spelen, tv kijken, muziek luisteren en praten. Er zijn weinig aangepaste mogelijkheden ook 
op dit domein echter (vb.  sport, ..?). Sommige ouderen werken voor het geld of om iets om handen te heb-
ben; sommigen ervaren het ook als een verplichting (Humblet & Decorte, 2013). Er liggen mogelijkheden 
in de sfeer van expressie. Liggen er ook geen mogelijkheden in het inschakelen van (oudere) gevangen 
inzake zorg-, hulp- of dienstverlening naar andere (oudere) gevangen toe ? Human Right Watch (2012) 
lanceert bijv. de idee van hulp bij ADL-activiteiten als zinnige arbeid.  

Niet enkel in de Verenigde Staten, maar ook in enkele Europese landen is er een groter bewustzijn van de 
specifieke behoeften en problemen van oudere gedetineerden en heeft men specifieke activiteiten of zelfs 
afdelingen opgericht. In Engeland bijvoorbeeld hebben sommige gevangenissen een ouderenafdeling en 
in Duitsland is er sinds 1970 een seniorengevangenis in Singen. De gedetineerden zijn tevreden over deze 
gevangenis en de wachtlijsten voor overplaatsing bevestigen dit (Gielen, 2014-2015).  Buiten Europa is er 
in Japan een gekend voorbeeld van een “gevangenis-rusthuis” voor kwetsbare ouderen, maar het aantal 
ouderen in de gevangenis kent dan ook grote proporties (Peeren, 2012). Een nadeel van afzonderlijke ge-
vangenissen is vaak de afstand waardoor bezoek nog moeilijker wordt. Alhoewel de tevredenheid in deze 
landen over de afzonderlijke afdelingen of gevangenissen groot is, lijkt de wenselijkheid hiervoor in de 
Vlaamse gevangenissen beperkt.  Gielen (2014-2015) constateert in haar onderzoek dat slechts 30% van de 
gedetineerden hierover enthousiast is. Een reden hiervoor is wellicht dat veel 50 plussers nog zeer actief 
zijn en zich maximaal inzetten voor tewerkstelling in de gevangenis.

13 xxx
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2.4.   PROBLEEMDOMEIN: TERUGKEER 
 NAAR DE SAMENLEVING (RE-INTEGRATIE)

Een vrijheidsstraf dient niet enkel ter bescherming van de samenleving en als ‘straf’, maar zou de gede-
tineerde vooral ook moeten voorbereiden op re-integratie (Daems, 2011) In België is de aandacht voor 
integratie-gerichte detentie relatief recent (Van der Laenen en Polfliet, 2010, Vlaams Parlement 2012). Het 
“strategisch plan” (cf. supra) onder paragraaf 2 ‘institutionele context) kadert in deze visie en de uitbouw 
van een kwalitatief hoogstaand aanbod heeft als doelstelling de re-integratie van de gedetineerden te 
vereenvoudigen en te stimuleren (Meyvis, 2001). Dit laatste wordt echter sterk bemoeilijkt door de logica 
van controle, protocollen en de problematiek van de overbevolkte gevangenissen (Daems, 2011) . Kriti-
sche stemmen twijfelen overigens sowieso aan de mogelijkheden van een re-integratie gerichte detentie. 
“De opsluiting in de gevangenis is voor een deel van de gedetineerde bevolking niet alleen een voorlopig 
eindpunt, maar ook een nieuw startpunt in het proces van sociale uitsluiting.” (Bouverne - De Bie, 2000 
geciteerd in Demeersman, 2008) 

Re-integratie is om verschillende redenen moeilijk voor oudere gedetineerden. Recidivisme na gevange-
nisstraf is zeer hoog in Begiê. Volgens het eerste grote onderzoek van het Nationaal Instituut voor Crimina-
listiek blijkt dat iets meer dan 44% terug in de gevangenis belandt en voor de meesten binnen de twee jaar. 
Mannen hebben een veel grotere kans op recidivisme dan vrouwen en ouderen hebben een kleinere kans 
om recidivist te worden dan jongeren (Mine & Robert, 2015).

Ondanks de kleinere kans op recidivisme worden ook ouderen geconfronteerd met diverse problemen. 
Vrijlating schept niet alleen diverse praktisch-materiële problemen m.b.t. wonen, kleding, voedsel- en 
budgethulp, relaties, vrije tijd, zorg (Aclu, 2012; Branham, 2010; Cox & Lawrence, z.d.; Dawes, 2009). Het 
vinden van een woning op de huurmarkt verloopt moeilijk en extra woonhulp is noodzakelijk( BZN, 2013, 
VandeVelde en Paterson, n.d.). Er zijn weinig gegevens over de woonsituatie van ex-gedetineerden in België, 
maar het samengaan van een aantal risicofactoren verhoogt de kans op een instabiele woonsituatie (Ver-
straete 2014). Sociaal demografische factoren zoals opleidingsniveau en sekse gezinssituatie beïnvloeden 
de kans op een stabiele woning. Leeftijd speelt slechts in beperkte mate (Van Den Braak, 2003). Huisvesting 
vinden is een van de belangrijkste factoren om recidivisme te voorkomen. Sommige gedetineerden hebben 
nog een hypothecaire lening lopen, maar als de detentie te lang duurt, kan de lening niet meer worden 
afbetaald en verliezen ze de woning (Demeersman, 2009 in Verstraete, 2014). 

Na een lange detentie komen ex-gedetineerden soms terecht in een totaal nieuwe wereld (die bijv. tech-
nologisch veranderd is)(Age UK, 2011). Sociale contacten zijn mettertijd ook vaak weggevallen (Fiselier, 
2007). De uitdrukking “tijd wacht op niemand” is voor hen erg van toepassing (Yeager, 2012). Sommige 
krijgen bij hun vrijlating de hulp van vrienden en familie, maar voor een groot deel van de oudere ge-
detineerden ligt daar een extra probleem (Yeager, 2006; Human Rights Watch, 2012). Contacten met de 
buitenwereld zijn erg belangrijk en goede familiale banden en andere sociale contacten zijn quasi onmis-
baar voor een succesvolle re-integratie van gedetineerden (Snacken, 2009, Snyder, 2009). Werk vinden 
is sowieso al moeilijk voor ouderen (VDAB, 2012), laat staan voor ex-gedetineerden. Humblet en Decorte 
(2013) benadrukken daarbovenop ook diverse immateriële problemen zoals de onzekerheid, gekoppeld 
aan het precaire toekomstbeeld van gevangenen in het kader van re-integratie. Gevangenen ervaren dat 
hierrond te weinig wordt gedaan. Dit schept, zeker naar het einde van de gevangenisstraf toe, een nood 
aan (existentiële) counseling hieromtrent. De PSD bleek, zeker tot voor kort, echter niet tot veel meer 
in staat dan advies en praktisch-materiële begeleiding. Voor hulpbehoeftige oudere gevangenisverlaters 
duikt een ander probleem op. Het vinden van een woonzorgcentrum of verpleegtehuis blijkt bijvoorbeeld 
in het Verenigd Koninkrijk zeer moeilijk (Human Rights Watch, 2012) en dakloosheid vormt een ernstige 
bedreiging (Yeager, 2012).

Re-integratie loopt langs verschillende paden. In die zin benadrukt Deceuninck (2010) vooreerst de func-
tionaliteit van verschillende activiteiten ter zake zoals bijv. penitentiaire arbeid, opleiding, sport en 
culturele activiteiten. In die zin draagt de hoger beschreven dagbesteding reeds bij aan re-integratie 
(zie hoger). Gedetineerden voorbereiden op de arbeidsmarkt wordt beschouwd als een van de belang-
rijkste doelstellingen. Het opleidings-en onderwijsaanbod voor gedetineerden speelt hierin een cruciale 
rol. Veel gedetineerden hebben slechts een lage onderwijsopleiding en het aanbod in de gevangenissen 
moet hun kansen op een actief beroepsleven vergroten ( Snacken, De Ron en Tournel, 2009). Ten tweede 
gaat het bij re-integratie ook om voorbereiding bij invrijheidsstelling via maatregelen als penitentiair 
verlof, uitgangspermissie, beperkte detentie, halve vrijheid en elektronisch toezicht. Ten derde wordt 
re-integratie na detentie (naar relaties, huisvesting, werk en inkomen, verzekeringen, …) benadrukt.

Via de PSD is er een reclasseringsaanbod en een nazorgprocedure, maar die wordt als ontoereikend 
ervaren door de gevangenen (Deceuninck, 2010). Dit alles kan leiden tot maatschappelijk afglijden, proble-
men als eenzaamheid, drug- en alcoholgebruik en uiteindelijk ook recidive (Age UK, 2011; Yeager, 2012; zie 
ook Weijters en More, 2010 voor Nederland). Een goede begeleiding van ex-gedetineerden is duurzaam, 
voorkomt recidivisme en overlast (Nazorg, n.d., Dupuis, 2012). Er is dus nood aan outreachende pro-
gramma’s en nazorg “to uncover the issues that may not easily be detected such as substance abuse, HIV, 
improper nutrition, [adequate] sociale services” en vooral opdat ex-gedetineerden niet dak- of thuisloos 
zouden worden (Yeager, 2012). 

In Nederland is er een coördinatiepunt per gemeente voor ex-gedetineerden. In België bestaat dit niet. 
De justitiehuizen zijn slechts verantwoordelijk voor de opvolging van de voorwaarden opgelegd aan een 
veroordeelde in vervroegde vrijheidsstelling. Voor degenen die hun straf uitzitten is geen specifieke 
begeleiding voorzien. In het bijzonder is er weinig geweten over de inzet van specifieke methoden en/
of mogelijke opvang voor deze groep kwetsbare ouderen. De kans om dakloos te worden is dan groot. 
(Oudere) ex-gedetineerden kunnen vaak nergens terecht. De crisis- en opvangcentra kampen met een 
tekort aan plaatsen en voor een plaats in een woonzorgcentrum komen ze meestal niet in aanmerking. 
Dit maakt de kans op recidive wellicht nog groter voor ouderen, terwijl men hen eigenlijk beschouwd als 
minder gevaarlijk (Snyder, 2009) . Ook in de V.S. blijken weinig voorzieningen beschikbaar voor deze “hid-
den group” (Yeager, 2012).

SW’ers kennen op dit vlak dus heel wat (methodische) uitdagingen. Hoe willen ze integratiegerichte de-
tentie handen en voeten geven? Hoe kunnen ze de oudere ex-gedetineerde aan werk en een huurwoning 
helpen ? Hoe kunnen ze recidive mee beperken? Re-integratie vraagt allereerst intensieve praktisch-mate-
riële hulp op meerdere domeinen (werk, huisvesting, relaties, zorginstellingen) tegen de achtergrond van 
een onzeker toekomstperspectief. Daarrond kan gecounseld worden, maar dan nog moet de samenleving 
mee willen. 

SW’ers hebben ook op dit vlak belangrijke structurele taken om discriminatie te helpen wegwerken (ieder-
een verdient een tweede kans), om mee het pad te effenen voor formules van voorwaardelijke invrijheids-
stellingen en aan beleidsbeïnvloeding te doen (Snyder, 2009). 

Daarenboven speelt ook de uitdaging inzake kennis en versterking van de aanbodzijde. MA’ers hebben 
weinig kennis van en ervaring met  de ouderen(sector)(vb. hun levensloop, nadenken over levensein-
de,  …)(Age UK, 2011; HMIP, 2004); ze zijn het daardoor bijv. nooit gewoon geweest om aan geriatrisch 
care-management te doen en bijv. familiehulp, nursing homes of wat dan ook te regelen (Age UK, 2011; 
Cox & Lawrence, z.d.; Yeager, 2012). Daarenboven blijkt het ook moeilijker om met oudere mensen een 
vertrouwensrelatie op te bouwen, zeker wanneer het gaat om jongere, minder ervaren SW’ers. En ook 
zou er weerstand bestaan  omdat tegemoet komen aan deze specifieke noden niet als mannelijk werk 
ervaren wordt (Crawley, 2007, Raijmakers-Breederveld, 2008).

De straf begint pas na 
de vrijlating

Rein Gerritsen, 2014



3.1.  INLEIDING: VAN VRAAG NAAR AANBOD

De specifieke behoeften van oudere gedetineerden vragen om een aangepast aanbod op maat. Dit niet 
alleen beleidsmatig en zoals voorzien in het Strategisch Plan14 en het Decreet hulp- en dienstverlening aan 
gedetineerden15, maar ook in een praktische en/of methodisch-technische zin. 

We gebruiken hier de “cliëntgerichte multimethodiek” (C-MMW) van Herman de Mönnink (2012) als ana-
lysekader. Een dergelijk breed kader laat toe om enerzijds het praktijkaanbod ten aanzien van oudere 
gedetineerden te inventariseren en het anderzijds te  evalueren. Vanuit dit kader moet het m.a.w. moge-
lijk zijn om een aantal (methodisch geïnspireerde) praktijken die binnen en buiten de gevangenis gebruikt 
worden te her-talen en te verrijken. 

Methodische hertaling van taken, functies en werkwijzen is ook relevant in functie van professionele 
profilering en legitimering. Uiteindelijk is dat zelfs een kwestie van bestaansrecht voor de hulp- of dienst-
verlener. Bij gebrek aan methodische kennis of (heldere, juiste) profilering op dit punt dreigen begelei-
ders hun professionaliteit kwijt te raken. Organisatorische inkapseling onder de vorm van protocollering 
is dan een denkbaar gevolg. Uit een artikel van Boxstaens (2013) blijkt in dit licht alvast het sociaal werk 
van justitieassistenten en medewerkers van de PSD onder druk te staan. Hij voert 2 spanningsvelden 
op waarbinnen het lastig werken is. Dat tussen risicobeheersing (focus op controle en beheersing) en 
re-integratie (focus op emancipatorische interventies en reïntegratie). En dat tussen wetenschappelijke 
evidentie (als interventies en instrumenten) en professionele ruimte (als practice wisdom, ervaringsken-
nis). Voortdurende structurele veranderingen die zich in de loop der jaren in de sector hebben voorge-
daan (o.m. evolutie naar meer controle, meer administratieve druk, hoge caseload, snel veranderende 
wetgeving) liggen hier aan de basis. De vinger kan inderdaad naar de snel veranderende samenleving 
gewezen worden die het sociaal werk voortdurend met nieuwe doelen en werkwijzen opzadelt, maar  heb-
ben SW’ers dit alles ook niet voor een deel aan zichzelf te danken? MW’ers die zichzelf niet  voldoende 
(breed, duidelijk, methodisch!) profileren, zijn een makkelijk slachtoffer van fusies en besparingen. In dat 
geval koloniseren managerial en zakelijke werkinstrumenten de methodische werkpraktijk van de SW’er. 
De methoden en technieken van de Mönnink bieden een min of meer exclusieve “taal” die kan helpen om 
de eigen werkzaamheden te profileren. 

Vraag is nu eerst en vooral of methodisch werken (als doelgericht, procesmatig, systematisch werken 
vanuit een bepaalde mens- en maatschappijwetenschappelijke visie) in de gevangenis een volwaardige 
kans krijgt gegeven de logica van organisatorische (bureaucratische, protocollaire) logica’s en werkwij-
zen. Vervolgens moet de vraag gesteld worden welke methoden wel, niet, gedeeltelijk, … gebruikt worden 
in de specifieke begeleidingspraktijk, en dit zowel binnen als buiten de gevangenis. Welke worden specifiek 
ingezet bij de begeleiding van oudere gedetineerden met het oog op hun re-integratie? We starten daarom 
hieronder met een inventariserend literatuuronderzoek alvorens in deel 2 de hulp- en dienstverleners 
hierrond te bevragen aan de hand van een survey. 
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HOOFDSTUK 3   STATUS QUAESTIONES VAN HET 
 METHODISCH-TECHNISCHE AANBOD

14 Dat stipuleert dat het brede Vlaamse welzijnsaanbod moet afgestemd zijn op de behoeften van de gedetineerde

15 Dat voorziet dat elke gevangenis een actieplan opmaakt waarbij de behoeften van gedetineerden een belangrijke 
richtlijn zijn)
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3.2. HET MULTIMETHODISCHE ANALYSEKADER 

In zijn werk ‘de gereedschapskist van de maatschappelijk werker’ typeert De Mönnink 20 methoden en 
zo’n 150 technieken die in het sociaal werk worden gebruikt. Eigenlijk zijn alle sociaal werk interventies 
(praktijken, methoden en technieken) binnen maar ook ver buiten de gevangenis hiernaar te v(h)erta-
len. Bovendien kunnen aanknopingspunten gevonden worden om de bestaande methodische praktijk aan 
te vullen vanuit andere methoden en technieken. Op die manier kan de professionaliteit en de kwaliteit 
van het hulp- en dienstverlenende werk (in en buiten de gevangenis) er alleen maar op vooruit gaan. De 
Mönnink noemt methodiek dan ook niet toevallig enerzijds een zaak van kwaliteit, professionaliteit en 
deskundigheid; anderzijds een zaak van profilering, van waardering (krijgen) en van daaraan verbonden 
professioneel zelfvertrouwen. 

Methodiek is een lastig begrip dat zowel in theorie als praktijk meerdere ladingen dekt. Toch is men het er 
in de Nederlandse sociaal werk literatuur over eens dat methodiek steeds beantwoordt aan 4 kenmerken: 
doelgerichtheid, systematiek, procesmatigheid en gestuurd door een bepaalde visie (De Mönnink , 2012; 
Snellen, 2007). We werken die kenmerken hieronder achtereenvolgens uit:

De Mönnink noemt als doel van het (sociaal) maatschappelijk werk het ‘optimaliseren van de kwaliteit van 
leven in de cliëntsituatie door stressreductie en empowerment op individueel, systemisch en macroni-
veau’. Dit veronderstelt m.a.w. een ontstress, empowerment en multimethodische deskundigheid. 

De aanpak (systematiek & proces) bestaat erin om samen met de cliënt spanningsbronnen (-) en kracht-
bronnen (+) op te sporen om spanningen te reduceren en krachten te versterken aan de hand van drie 
denkstappen: PAK, PSA en PSB. In een eerste methodische denkstap gaat het om het samen met de cliënt, 
en zoveel mogelijk in diens taal, inventariseren van spannings- en krachtbronnen in een denkbeeldige 
Persoonlijke ArchiefKast (PAK) die zowel cliënt als werker toelaat het overzicht te bewaren (multicomplexe 
problemen) en rust geeft door overzicht. Vervolgens worden deze spannings- en krachtbronnen verder 
geanalyseerd door middel van ‘lokalisatie binnen het biopsychosociale krachtenveld’ van de cliënt. Daarbij 
worden de spannings- en krachtbronnen concreet geanalyseerd en geordend binnen 5 factoren: gaat het 
bij deze kracht- of stressbronnen in het bijzonder om life-events (vb. opsluiting, vrijlating, …), conditie 
(fysiek en mentale gezondheid,…), coping (vb. zich terugtrekken), sociale interactie (sociaal netwerk van 
vrienden en kennissen, medegevangenen als lotgenoten, …) en/of het voorzieningenniveau (intra en ex-
tra muros)(PSA: psychosociale analyse). Via de brug van de (methodische) indicatiestelling worden ver-
volgens, (passende) methoden(combinaties) ingezet en hun resultaten geëvalueerd (PSB: psychosociale 
begeleiding). De MW’er doet dan een voorstel over zijn aanpak. Individuele methoden zijn hier geïndiceerd 
bij kracht- en stressbronnen (verder: + en -) in de fysieke / mentale conditie en de individuele coping (vb. 
verslaving, slechte gezondheid, onvoldoende scholingsniveau,…). Systemische methoden zijn aangewezen 
bij + en - in de sociale interactie (vb. onvoldoende netwerk). Macromethoden worden ten slotte ingezet bij 
+ en - in de structurele voorzieningen (vb. discriminatie van ex-gedetineerden op de arbeids- of woning-
markt). De Mönnink benadrukt dat het hier om denkstappen gaat die meestal niet noodzakelijk lineair, 
maar cyclisch-iteratief doorlopen worden. Diverse scalingsinstrumenten (voortgangsmeter, probleemme-
ter, …) maken het ook mogelijk om het geheel regelmatig te evalueren. 

De achterliggende visie van het cliëntgericht multimethodisch maatschappelijk werk noemt de Mönnink de 
iSET: de integrale stressreductie- en empowermenttheorie. ‘Integraal’ werken betekent bij De Mönnink 
niet alleen oog hebben voor het micro-, meso- en macroniveau, of de spannings- en de krachtbronnen in 
functie van kwaliteit van leven. Vooral ook betekent het biopsychosociaal werken. De klassieke focus van 

het SW is psychosociaal en benadrukt de verbondenheid tussen het (psychisch) individu en zijn omgeving; 
de Mönnink voegt daaraan een fysieke component toe en benadrukt daarmee de integrale verbondenheid 
tussen lichaam, geest en omgeving. Daarenboven spreekt hij van psychosociale ‘stress’ als de grootst 
gemene deler van de SW-problemen (“… de door de cliënt ervaren spanning in de biopsychosociale leef-
gebieden die ontstaat tussen de belasting (draaglast) en de belastbaarheid (draagkracht + draagvlak) 
van de cliënt”, D.M., 2012, p. 105). Hoe vreemd deze wat psychologische taal misschien aandoet in kringen 
van Vlaamse sociale werkers; in de internationale sociaal werk literatuur sluit men zich vaak bij het bio-
psychosociale uitgangspunt en het psychosociale stressbegrip aan (zie bijv. in ons literatuuronderzoek 
Snyder, 2009, die de biopsychosociale zorgnoden van oudere gevangenen benadrukt). Empowerment is in 
zekere zin het spiegelbeeld van de stresstheorie en kent meerdere invullingen: het versterken van positie-
ve krachten, het mensen leren het heft (terug) in eigen handen te nemen, hen weerbaar en mondig maken, 
hen leren opkomen voor zichzelf,… Het empowermentbegrip speelt ook op micro-, meso- en macrovlak. 
In die zin gaat het dus om het versterken van zowel persoonlijke, interpersoonlijke als politieke macht.

De multimethodiek impliceert op een aantal vlakken een paradigmasprong in vergelijking met de klas-
sieke hulpverleningspraktijk. Waar het doel van SW klassiek verschijnt als probleemoplossing spreekt 
men in de CMMMW van verbeteren van kwaliteit van leven (middels stressreductie en empowerment). 
Qua visie op de cliëntsituatie is er een ‘shift’ van psychosociaal naar biopsychosociaal functioneren. Qua 
onderliggende basiswetenschap inspireert men zich niet zozeer op de veranderkunde (de agogiek), maar 
op de transitiekunde. SW’ers moeten hun cliënten helpen om overgangen te maken naar nieuwe levens-
situaties. Dit is een interessante visie binnen het hele reclasseringsgegeven alsook binnen het levensloop-
perspectief van een ‘oudere’ gedetineerde. Ook het relatiebegrip wordt door de Mönnink enigszins anders 
ingevuld dan in menig ander methodiekboek. Hij spreekt van een samenwerking tussen twee experts: 
de cliënt is expert voor wat betreft de eigen levenssituatie (zelfregie); de hulpverlener voor wat betreft 
analyse. Inzake de inzet van methoden en technieken gaat het om een samenwerkingsrelatie tussen 2 ex-
perts (hulpverlener en cliënt): de maatschappelijk werker doet een voorstel betreffende de behandelwijze 
waarmee de cliënt echter wel volmondig dient in te stemmen. De Mönnink schrikt er dienaangaande niet 
voor terug om de voor hem te vrijblijvende rol van begeleider (die in zijn denken weinig expertise behoeft) 
te vervangen door die van professioneel behandelaar. 

Voor wat betreft dat “behandelen” heeft de Mönnink dus een volledig methoden- en techniekenarsenaal 
ter beschikking. Het CMMMW impliceert vooreerst altijd de inzet van de non directieve counselingmethode 
(de NDC als basismethode). Deze wordt steeds gecombineerd met een gamma aan directieve methoden al 
naargelang de vraag / behoefte van de cliënt of de indicaties doorheen zijn verhaal. De manier van werken 
is vergelijkbaar aan die van de verpleger die een infuus aanlegt alvorens medicijnen toe te dienen. De 20 
methoden vallen verder op te delen in 9 individuele methoden (….), 7 systemische methoden (…) en 4 
macromethoden (…). Elke methode wordt in een apart hoofdstuk van zijn boek vervolgens toegelicht; doe-
len, indicaties en contra-indicaties worden beschreven, alsook de technieken die de methoden concreet 
handen en voeten geven.  

Hieronder kijken we vanuit deze 20 methoden, haar (tegen)indicaties en technieken naar de praktijk 
van het werk in gevangenissen zoals dat naar voren komt in literatuuronderzoek. Deze lijn wordt ook 
gevolgd in het empirisch deel van het onderzoek (deel 2). Op die manier ontgrenzen we zoals gezegd de 
hulpverleningspraktijk door middel van inventarisatie en evaluatie. We vertrekken van de gesignaleerde 
behoeften en het bestaand aanbod (hertaling, inventarisatie), trachten te zien waar de uitdagingen, be-
perkingen, sterktes, enz. liggen en formuleren in het verlengde daarvan enkele aanbevelingen voor de 
hulpverleningspraktijk in het detentiewezen.
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3.3. INVENTARISATIE VAN METHODISCHE PRAKTIJKEN INTRA MUROS

We overlopen de methoden in de volgorde zoals De Mönnink ze ook in zijn boek aangeeft. Als dusdanig 
volgen de methoden op micro, meso en macroniveau elkaar op:

3.3.1.  Counseling & traumaopvang

Al dan niet directieve counseling wordt, als basismethode en als verzameling van gesprekstechnieken, 
sowieso ingezet doorheen het integrale begeleidingsproces van gevangenen. Al was het maar om contact 
te maken te onderhouden en/of om behoeften en problemen te inventariseren. Counseling is echter speci-
fieker en intensiever geïndiceerd bij multicomplexe problemen die verdere ordening behoeven, alsook bij 
trauma’s, verlieservaringen, existentiële zingevingsvragen, vaak verbonden aan levensovergangen. Hoger 
spraken we al van sociaal werk problemen als transitieproblemen. Hierrond bestaan vaak uitingsbehoef-
ten (behoefte om te praten) en onzekerheid. Counseling is daarentegen niet geschikt bij onvoldoende 
cognitief en/of verbaal vermogen al dan niet gepaard gaande met een toestand van ernstige verwardheid 
(vb. de laaggeschoolde geïnterneerde die onder invloed van drugs verkeert) en bij directieve indicaties (vb. 
crisis, informatieve, concrete vraag,...). 

Opsluiting is evident een ingrijpende levenservaring die gepaard gaat met intensieve verlieservaringen. 
De banden met de buitenwereld worden doorgeknipt. Men verliest contact met vrienden en familieleden, 
vaak ook verliest men een huis, een job of andere dagbesteding. Niet alleen bij de start (trauma van opslui-
ting) en tijdens detentie (leven in de gevangenis), maar ook m.b.t. re-integratie of reclassering spelen hier 
vele vragen waarrond gecounseld kan (moet) worden. 

Gedetineerden signaleren dan ook frequent behoefte aan een gesprek m.b.t. de gepleegde feiten, rela-
tieproblemen en angsten, depressies en trauma’s (zie bijv. Brosens, de Donder en Verté, 2013) willen zij 
(zwaardere) mentale problemen vermijden.

Kenmerkend is een onzeker toekomstperspectief (Deceuninck, 2010; Humblet en Decorte, 2013). Wat na 
vrijlating ? Zal ik mijn familie nog terugzien? Zal ik nog een job kunnen vinden? Waar kan ik wonen? Dit alles 
geldt bij uitstek voor oudere gevangenen die lang hebben vastgezeten en behoeften kennen op meerdere 
domeinen. 

Uit onderzoek van Deceuninck (2010) blijken op dit vlak wel wat leemten te liggen in het aanbod. Deze liggen 
reeds vervat in het beleidsmatige spanningsveld tussen de federale penitentiaire logica (met de PSD als 
centrale speler ) en de Vlaamse meer hulpverlenende logica (met het JWW als centrale speler). Die eerste 
is vooral belast met controle en toezicht op de strafuitvoering, terwijl de tweede een meer hulpverlenende 
en dus ook counselende rol opneemt:

Zo zou, opnieuw volgens Deceuninck (2010) de Vlaamse PSD’ers, althans in de beleving van oudere ge-
vangenen, alleen maar tijd hebben voor praktisch en materiële zaken (informatie, advies, …) en veel 
minder voor een goeie babbel. Ook in de Angelsaksische literatuur lijkt het hulpverleningsaccent overigens 
eerder te liggen op het leveren van praktische en materiële dienstverlening, eerder dan op persoonlijke 
hulp of begeleiding. Bijkomende moeilijkheid is dat sociale werkers door oudere gevangen vaak ook als te 
onervaren worden gezien waardoor men niet geneigd is zich sterk door hen te laten helpen. En tot slot is 
er ook het kenmerkende snelle personeelsverloop wat het opbouwen van en zekere vertrouwensrelatie 
(noodzakelijke voorwaarde voor counseling) ernstig hypothekeert. 

Vraag is dus hoe realistisch een wat doorgedreven-er counseling dan nog is, ook als men er het gekende 
overbevolkingsprobleem (de hoge caseload) in de gevangenis nog eens aan toevoegt? Ligt hier veeleer de 
niche van de aalmoezenier of moreel consulent? 

Naast een CGG en de PSD zouden zeker trajectbegeleiders van JWW/CAW de mogelijkheid moeten heb-
ben om te counselen. Het proceshandboek van het GOS (gedetineerdenopvolgsysteem)(2013) stipuleert 
de essentie van integrale trajectbegeleiding als een combinatie van AWW-o0nthaal en integrale individuele 
begeleiding in een detentiecontext (GOS, 2013, p. 37-41). Tijdens het onthaal staan o.a. vraagverduidelij-
king en ondersteuning centraal. Doel is dat de cliënt zijn/haar verhaal kan vertellen en zich begrepen 
en gesteund voelt. Dat gebeurt via counselingtechnieken en -interventies als actief luisteren, erkennen, 
waarderen, ruimte bieden, begrip opbrengen voor het verhaal van de cliënt (GOS, 2013, p. 48). Maar dat 
is de theorie.

3.3.2.  De praktisch-materiële methode

De praktisch-materiële methode is, zoals haar benaming duidelijk stelt, geïndiceerd bij materiële stress-
bronnen zoals geld-, huisvestings-, en arbeidsproblemen en praktische problemen. Voor die laatste den-
ken we o.m. aan zaken als regelen van thuis-zorg en zaken van sociaal-juridische aard. 

Uit Nederlands onderzoek van Weijters & More (2010) blijkt bij voorbeeld dat heel wat gevangenen proble-
men hebben m.b.t. inkomen, schulden, huisvesting, identiteitsbewijs en contacten met een zorginstelling. 
80 % van de hier onderzochte gedetineerden had minstens een probleem op één van bovenstaande vijf 
gebieden. Naarmate gedetineerden langer in detentie zitten vergroot ook de kans dat ze inkomen of huis-
vesting verliezen. Meer algemeen wordt het verlies van banden met de gemeenschap ook groter. Dit alles 
illustreert het belang aan praktisch-materiële hulpverlening. 

Als we de literatuur mogen geloven wordt hier dan ook sterk op ingezet tijdens detentie. Er lijkt m.a.w. 
veel geïnventariseerd, geadviseerd, geïnformeerd, gebudgetteerd, verwezen, aan arbeidshulpverlening 
en aan belangenbehartiging gedaan te worden. In de internationale literatuur worden enerzijds diverse 
praktische en materiële zaken als woonst, inkomen (via budgetbegeleiding), werk, voedsel en kleding 
als reïntegratiedoelen benadrukt (Aclu, 2012; Branham, 2010; Morton, 2009). Age UK (2011) stelt daaren-
boven de nood aan “advocacy” (belangenbehartiging, zeker voor zwakkere ouderen) en vragen en topics 
aan de orde als: Waar en hoe vind ik een woning? Hoe online banken? Heb ik recht op pensioen? Wat met 
verzorging aan huis ? 

Dichter bij huis lijken anderzijds vooral de PSD (praktisch-materiële hulp, advies, … bij de strafuitvoe-
ringsmodaliteiten, o.m. aanbod rond VVL en VVI!) en het justitieel welzijnswerk als trajectbegeleiders ook 
in materiële re-integratie kwesties, spilfiguren in het gevangeniswezen. Tijdens het onthaal bieden tra-
jectbegeleiders van JWW / CAW’s bijv. praktische hulp aan zoals bij administratie (formulieren), vervoer, 
materieel (kledij, meubelen, verwarmingstoestellen, wasmachine..), voeding (voedselpakket, sociaal res-
taurant), financiën (noodhulp), medisch (medicatie, voorbehoedsmiddelen). Daarnaast bekleden zij ook 
algemene dienstverlenende functies als informeren, adviseren, verwijzen, toeleiding en belangenbeharti-
ging (GOS, 2013, p. 48-49). 

M.b.t. budgetbegeleiding en arbeidshulpverlening kunnen daarnaast algemene hulpverlenende actoren 
als de VDAB, de CAW’s en het OCMW niet over het hoofd gezien worden. 

3.3.3. De cognitieve en de gedragsmethode: 

Inzet van technieken uit de cognitieve methode is geïndiceerd bij informatietekort en onrealistisch denken. 
Onaangepast (communicatie)gedrag zoals agressief of subassertief gedrag voeren dan weer tot inzet van 
de gedragsmethode. Beide methoden zijn moeilijk van elkaar te scheiden en wortelen binnen eenzelfde 
achterliggende theoretisch referentiekader (de cognitieve gedragstherapie of het behaviorisme).
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Vertalen we beide methoden naar de situatie van oudere gedetineerden dan kunnen we denken aan totale 
instituties die gedragscoping begrenzen (rigiditeit), aan het aanbod van dagbesteding en arbeid (vooral 
werk en onderwijs, in mindere mate ook sport, cultuur en vorming) dat gericht is op normalisering, re-
socialisering en/of aanleren van ander ‘wenselijk’ maatschappelijk gedrag. Gevangenissen hebben intern 
of via samenwerking met externe bedrijven (buitendiensten) arbeidsprogramma’s lopen waarin gevange-
nen zinvolle arbeid kunnen doen. Dat doodt de tijd en wordt ook beperkt vergoed. Detentieconsulenten van 
de VDAB houden zich dan weer bezig met het re-integratievraagstuk naar werk. 

De vraag is dan verder hoe en door wie er op dit vlak met oudere gevangenen wordt gewerkt. In welke 
mate is of ontbreekt er aandacht voor sociale vaardigheidstraining? Doen hulpverleners binnen en buiten 
de gevangenis aan “modelling” en/of normeren ze fout gedrag of ideeën? Controleren hulpverleners bijv. 
negatieve en schadelijke gedachten uit zoals ‘mijn leven is voorbij’, ‘niemand zal me nog een kans willen 
geven’, ‘ik krijg mijn familie nooit meer te zien’? En dagen ze die gedachte(n) vervolgens uit ?

Naast de CAW’s biedt ook de Rode Antraciet16 binnen dit kader vormingen aan gericht op communicatieve 
en sociale vaardigheden (vb. omgaan met agressie, stressbeheersing, …), zingeving en cognitieve zelfre-
flectie (vb. slachtoffer in beeld). Dergelijke vormingen dwingen de gedetineerde om naar zichzelf te kijken, 
het eigen handelen, en denken in vraag te stellen. 

3.3.4.  De lichaams- en de ontladingsmethode 

De lichaamsmethode is geïndiceerd bij lichamelijke spanningen van niet medische aard. In die mate dat 
gezondheid een breed begrip is17 en niet zuiver medisch-biologisch van aard, komen we op het terrein van 
de sociale werker. Zij opereren zoals gezegd in het “BIO-psychosociale krachtenveld” (De Mönnink, 2012) 
van hun cliënten.

Psychosociale klachten hangen zoals gezegd soms samen met de stress van een leven achter tralies (cf. 
pains of imprisonment als hoofdpijn, slapeloosheid, depressieve stemmingen). Basale lichamelijke klach-
ten zouden opgevangen moeten kunnen worden door het sociaal werk. Vraag is evenwel of hier nood aan is 
én of het aanbod aan lichaams-ontspannende activiteiten verder gaat dan het klassieke activeringsaanbod 
naar sport en fysieke recreatie? Kan heil verwacht worden van andere lichaamsbewustwordings- en ont-
spanningstechnieken? Hier lijkt een (nieuwe) niche te liggen voor het sociaal werk. 

In dezelfde lijn kunnen mensen, en dus ook oudere gedetineerden, behoefte hebben aan ontlading van 
opgekropt verdriet, angst, boosheid of zelfs vreugde. Dit impliceert een intensief counselingaanbod waarin 
diverse prikkeltechnieken worden gezet om de ontlading op gang te brengen. We vinden hier niet meteen 
indicaties van of voor in de (internationale) literatuur, tenzij men sport ook als een vorm van ontlading 
ziet. Zou zoiets overigens ‘gesmaakt’ worden door gedetineerden? De status van deze methoden is in het 
Vlaamse maatschappelijk werk sowieso al omstreden (‘is dergelijk emotioneel en/of lichaamswerk niet 
eerder iets voor therapeuten?’) en gegeven de relatieve macho-cultuur die we in gevangenissen vermoe-
den is er misschien ook sprake van weerstand bij gevangenen en bij werkers zelf ? 

3.3.5.  De expressiemethode 

Soms zijn mensen te laaggeletterd of beschikken ze over te weinig (Nederlands)talig vermogen om rond 
hun behoeften en/of problemen aan de slag te gaan. Soms ook willen ze problemen liever non verbaal uit-
drukken of betekenis geven. Dit kan o.m. schrijvend, spelend, beeldend, … Schrijf- of biografietechnieken 
kunnen in dit licht een hulpmiddel zijn om de tijd zinvol in te vullen in de cel. In hun onderzoek bevroegen 
Humblet en Decorte (2013) oudere gedetineerden aan de hand van dagboekjes. Het zou een indicatie kun-
nen zijn voor de behoefte van de (oudere) gedetineerde ter zake. Ook De Rode Antraciet heeft naast haar 

cursusaanbod een interessant vormingsaanbod (in de sfeer van sociaal-cultureel werk) waarin poëzie-
projecten en (voor)leesprojecten aan bod komen. De idee om samen te lezen met gevangenen is overge-
waaid vanuit de UK (Jane Davies, The Reading Organisation). Naast het lenigen van een algemene behoefte 
aan expressie, maken verhalen problemen en noden soms bespreekbaar en kunnen ze gezien worden als 
ritueel. Verhalen geven zin en betekenis. 

3.3.6.  De ritueelmethode

Oudere gedetineerden kunnen stress ervaren doordat ze niet of onvoldoende afscheid hebben kunnen 
nemen van (van huis en haard, van vrienden en kennissen, …). Een ritueel kan dan helpen om een per-
soon of een ander hechtingsobject los te laten. Aalmoezeniers of morele consulenten (in mindere mate 
hulpverleners ?) kunnen ook in deze zin een belangrijke functie hebben. Vraag is echter of zij zich niet 
sneller of eerder beperken tot counseling, trauma-opvang en -verwerking bij verlieservaringen (zie ho-
ger) en werken met rituelen aan anderen (?) overlaten. In onze hedendaagse (post-moderne, westerse 
) samenleving komen rituelen steeds minder voor of hebben ze minder waarde. We verwachten niet dat 
hulpverleners in de detentiecontext hier veel mee aan de slag gaan. Tenzij misschien de Rode Antraciet 
met haat leesprojecten (zie hoger).

3.3.7.  De relatie-, gezins- en familiemethode

Deze methoden en hun technieken worden ingezet bij relationele spanningen of wrijvingen met achter-
gebleven partners (relatiemethode), kinderen en gezinnen (gezinsmethode) en familieleden (familieme-
thode). Relaties met de buitenwereld blijken, althans uit het onderzoek van Deceuninck (2010), bovenaan 
in de behoeftehiërarchie van gevangenen te staan. De problematiek van eenzaamheid en isolement wordt 
ook in andere onderzoeken vaak gesignaleerd. Hoger stelden we ook al dat deze problematiek oudere 
gedetineerden sterker affecteert dan jongeren.

Vraag is dan opnieuw (1) of, (2) door wie en (3) hoe er specifiek aan deze behoefte(n) wordt tegemoet 
gekomen? Gaat het gevangenisaanbod van de PSD verder dan voorzien in bezoekuren? Waaruit bestaat 
het specifieke relatieaanbod van de CAW’s (specifiek JWW?). En wat te zeggen en te denken van het Rode 
Antracietaanbod op dit domein: cursussen als “vader en moeder zijn in de gevangenis” of “ouderschap 
na detentie”?

3.3.8.  De mediationmethode: 

Bemiddeling (mediation) is geïndiceerd bij conflictescalatie. Ook hier zijn achtergebleven partners, kin-
deren en dierbaren in het geding. Bemiddeling kan en moet soms echter ook intern opgezet worden bij 
conflicten met medegedetineerden, penitentiaire beambten, enz. Opnieuw is de vraag: in welke mate is 
hier aandacht voor ? Wiens mandaat is het om te bemiddelen tussen gevangene en partner, slachtoffer, 
medegedetineerde, …

Een speciale actor te midden van het bemiddelingsaanbod is de vzw Suggnomè (www.suggnome.be), een 
bij wet erkende bemiddelingsdienst met wie sommige gevangenissen een overeenkomst hebben inzake 
herstelbemiddeling tussen dader en slachtoffer. En ook advocaten mogen we niet vergeten in het hulpver-
lenend rijtje als het gaat om bijv. echtscheidingsbemiddeling, alimentatiekwesties, enz. 

Ook trajectbegeleiders doen aan bemiddeling reeds van bij het onthaal. Zij trachten daarbij conflicten 
hanteerbaar te maken of te herstellen. Het kan hier zowel gaan om relaties tussen cliënten onderling of 
tussen cliënten en derden. Het kan gaan om scheidingsbemiddeling, schuldbemiddeling, of conflicten tus-
sen cliënten en andere voorzieningen (GOS, 2013, p. 49).

16 Zie http://www.derodeantraciet.be/paginas/pagina.php?pag_niv1_ID=9#beginaanbod voor het volledige vormings-
aanbod.

17 De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) definieert deze al decennialang als een toestand van volledig fysiek, 
geestelijke en sociaal welzijn 
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3.3.9.  Sociale netwerkmethode 

Re-integratie van ex-gedetineerden impliceert meer dan bruggen bouwen naar vrienden en familie. Ten 
gronde gaat het om investeren in de vele mogelijke contacten met de buitenwereld, de banden met de 
gemeenschap.  Ook de sociale netwerkmethode is daarom geïndiceerd bij eenzaamheid en isolement. Hier 
liggen meestal geen relationele spanningen of wrijvingen op de achtergrond, maar gaat het eerder om 
onvoldoende sociaal netwerk (te klein, te weinig gevarieerd, te weinig hecht of bereikbaar, …). Oudere ge-
vangenen kunnen vaak niet terugvallen op een (door de lange detentietijd of hoge leeftijd sterk uitgedund) 
netwerk. Relaties of (nieuw) netwerk opbouwen is net als het vinden van woonst, werk, inkomen, opleiding, 
… daarom een belangrijke reïntegratietopic (Aclu, 2012; Branham, 2010; Morton, 2009). En voor recidivis-
ten en zij die in de gevangenis zijn oud geworden, is sociale re-integratie moeilijk(er) (Snyder, 2009). 

Hoe het netwerk (her)activeren ten aanzien van oudere gedetineerden ? Binnen sommige (Amerikaanse) 
gevangenissen experimenteert men met ADL-hulp door collega gevangenen. Zulks impliceert niet alleen 
arbeidsactivering of nuttige dagbesteding (gedragsmethode), maar ook werken aan netwerken.   

3.3.10.  De groepsmethode

In het licht van de problematiek van vereenzaming is er onder gedetineerden ook behoefte aan interne 
contacten of relaties. De groepsmethode is geïndiceerd bij behoefte aan lotgenotencontact; in het geval van 
oudere gedetineerden dus met andere (oudere, mede-)gedetineerden.

Groepswerk kan verschillende vormen en functies aannemen. Groepsleden kunnen niet alleen sociaal en 
emotioneel bij elkaar terecht, maar kunnen elkaar ook helpen met zorg (ADL of rolstoel duwen, …). In de 
internationale literatuur zijn verwijzingen te vinden naar projecten waarbij men gevangenen als vrijwilli-
gers traint om een stuk emotionele zorg of ondersteuning te bieden in bijv. palliatieve zorg naar oudere ge-
vangenen toe (Snyder et al., 2009). Buddy’s kunnen helpen om zorg en welzijn te stimuleren (Age UK, 2011). 
Interessant is ook de praktijk van Age UK (2011) South West (2011) die expertise heeft in het opzetten van 
seniorenfora (als een soort van emancipatorische groepswerking). Het gaat m.n. om een democratisch 
verkozen groep van oudere gevangenen die regelmatig vergaderen (onder toezicht) en als een soort van 
gebruikersraad de groep ouderen vertegenwoordigt. Zij nodigt gastsprekers uit, bespreekt/bepleit/kaart 
omstandigheden in de gevangenis, persoonlijke en financiële problemen, vooruitzicht op vrijlating, … aan.    

Wordt er groepsmatig gewerkt met gevangenen ? Hoe en door wie ? Welk is het aanbod van de Rode Antra-
ciet ter zake? Veiligheidsoverwegingen kunnen een rem zetten op goedbedoelde  groepsprojecten en zijn 
daarom geen sinecure binnen de gevangenis. Daarenboven is de groep van oudere gedetineerden eerder 
klein. 

3.3.11.  Casemanagementmethode

Casemanagement (ook wel eens zorgcoördinatie of trajectbegeleiding genoemd) is geïndiceerd bij onvol-
doende coördinatie, of afstemmingsproblemen tussen de cliënt met zijn meervoudige behoeften en een 
resem hulpverleners. 

De nood aan (integraal) casemanagement wordt in de nationale en internationale literatuur vaak bena-
drukt tegen de bio-psychosociale zorgnoden  van oudere gedetineerden. In Groot Brittannië benadrukte 
het “Department of Health” met een National Service Framework (NSF) enkele jaren geleden bijvoorbeeld 
de nood aan structurele samenwerking tussen het gevangeniswezen en de gezondheidszorg. Een apart 
behoefteassessment voor oudere gedetineerden moest daarvan de start vormen:

HMIP, 2004

In Amerika benadrukken Snyder et al. (2009) de noodzaak van “gerontologically based service” systems 
tegen de achtergrond van de complexe biopsychosociale zorgnoden (fysiek, sociaal, psychologisch). We 
schreven hoger al dat dit nieuwe competenties vraagt van gevangenismedewerkers. 

Ook in Vlaanderen stellen er zich, o.m. tegen de achtergrond van de tegengestelde logica’s (spanningsvel-
den) en de voortschrijdende staatshervormingen uitdagingen inzake structurele samenwerking tussen 
justitie (federaal) en welzijn (Vlaams). 

Verder regelt bij ons artikel 12 van het Decreet betreffende de hulp- en dienstverlening aan gedetineer-
den (2013) de trajectbegeleiding in elke gevangenis in functie van onthaal, vraagverheldering, verwijzing 
naar hulp- en dienstverlening, opstellen van een individueel hulp- en dienstverleningsplan, coördinatie en 
opvolging. Trajectbegeleiding verscheen als een nieuwe functie met de invoering van het Strategisch Plan 
in 2000. Zij mikken op de brug tussen binnen en buiten en om het aanbod van de vrije samenleving aan te 
trekken naar de gevangenis (Polfliet, 2009, in: Brosens, de Donder en Verté, 2013).  Vraag is in hoeverre 
deze opdracht in de praktijk echt kan waargemaakt worden. De bredere uitdagingen in de sector zijn 
reeds afdoend besproken. 

We bespreken hieronder de theorie van ITB als hoofd- en deeltraject aan de hand van het gedetineerden-
opvolgsysteem (GOS, 2013, p. 37-41) en aan de hand van een uitgave van het Steunpunt Algemeen Welzijns-
werk (Van Campfort, Demeersman, & Wuyts (2009) dat bijkomend methodisch kader en handvaten biedt 
om de hulp- en dienstverlening als trajectbegeleider te optimaliseren18. 

De integrale trajectbegeleiding van JWW / CAW omvat tijdens het onthaal reeds diverse en eerder be-
sproken methoden zoals counseling, praktisch-materiële dienstverlening en bemiddeling. Tijdens het 
onthaal in de gevangenis wordt aan vraagverduidelijking, eerste onmiddellijke hulpverlening, informa-
tieverschaffing en toeleiding naar het bestaande aanbod van hulp en dienstverlening gedaan. Dit gebeurt 
echter nog eerder ad hoc (lees: zonder engagementen en concrete werkafspraken) en vormt de eerste 
opstap naar een instapgesprek waarin doelstellingen, verwachtingen en wederzijds engagement (van 
gedetineerde en trajectbegeleider) in een integraal begeleidingsplan worden opgenomen. Hier wordt aan 

18 Ans Vergouts (CAW Metropool) en/of Neil Paterson zijn aanspreekpunten m.b.t. het GOS en trajectbegeleiding 

It referred to the wide range of health and social care needs, both while 
in prison and on release of prisoners [… ] and the need for partner-
ship between the NHS and Prison Service to meet health and social care 
needs. This report shows that this is not yet happening.[…] There is no 
overall strategy throughout the prison estate for assessing and provid-
ing for the needs of older prisoners. […]  The proper treatment of older 
prisoners is not just an issue for prisons and probation. The NSF (National 
Service Framework) places duties upon social service and healthcare de-
partments, in relation to the assessment and support of those in need of 
special care. […] In other areas, such as healthcare and child protection, 
outside agencies now accept that their responsabilities do not cease be-
cause someone in in prison. The same should apply to services for older 
and disabled prisoners
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integrale vraagverduidelijking gedaan en wordt het integratietraject gekaderd. De integrale individuele 
begeleiding richt zich vervolgens zowel op handhaving tijdens detentie als op toekomstgerichte reclasse-
ring aan de hand van vragen als ‘hoe kan jij je rechten tijdens de detentie invulling geven?’ en ‘hoe kan jij 
je leven terug in handen nemen, zowel tijdens als na de detentie?’  Het integrale karakter omvat het maken 
van verbindingen tussen alle levensdomeinen en behoefteniveaus. Daarbij gaat het om praktisch-materiële 
zaken zoals inkomen, huisvesting,…  en  om immateriële zaken zoals psychische beleving (plaats geven 
aan de feiten, hun betekenis en gevolgen,…), relationele en existentiële behoeften.

Trajectbegeleiding omarmt als koepelmethode dus diverse methoden als counseling, praktisch-
materiële hulp- en dienstverlening en een gamma aan systemische methoden. De integrale in-
dividuele begeleiding  biedt zoals gezegd enerzijds ondersteuning tijdens detentie, bij detentie-
planning en bij de voorbereiding van de reclassering. Daarenboven garandeert zij continuïteit 
over de gevangenismuren heen, bij vrijlating of bij transfer naar een andere gevangenis, door 
middel van opvolging, coördinatie en afstemming (dus casemanagement!).  

Het traject wordt integraal begeleid door de trajectbegeleider zelf. Dat betekent dat de trajectbegeleider 
minstens aan verwijzing naar en opvolging van verschillende deeltrajecten doet. Een onderscheid moet ge-
maakt worden tussen de begeleidingsmodules binnen het deeltraject welzijn en deeltrajecten als gezond-
heid, werk, cultuur, sport en onderwijs (zie ook deel sociale kaart). Welzijnstrajecten zal de trajectbege-
leider of een van zijn collega’s van JWW zelf aanbieden. Naar andere deeltrajecten zal de trajectbegeleider 
enkel toeleiden (dit impliceert activiteiten zoals informeren, motiveren, steunen, verwijzen …)(GOS, 2013, 
p. 54-56). 

Als trajectbegeleider kun je de gedetineerde binnen het domein welzijn toeleiden naar meerdere begelei-
dingsmodules, met name: 
-  toeleiding naar ‘begeleiding van het ouder-kind contact tijdens detentie’ 
-  toeleiding naar ‘begeleiding persoonlijke en psychische problemen’ 
-  toeleiding naar ‘psychotherapie’ 
-  toeleiding naar ‘gezinsbegeleiding’ 
-  toeleiding naar ‘begeleiding intrafamiliaal geweld’ 
-  toeleiding naar ‘begeleiding partnerrelatie’ 
-  toeleiding naar ‘bezoekruimte’ 
-  toeleiding naar ‘schuldbemiddeling’ 
-  toeleiding naar ‘budgetbegeleiding/beheer’ 
-  toeleiding naar ‘begeleid wonen’ 
-  toeleiding naar ‘begeleiding ouder-kind contact in detentie’ (als je dat zelf niet opvolgt) 
-  toeleiding naar ‘begeleiding vrijwilliger’ 
-  toeleiding naar ‘Gehandicaptenzorg’ 
-  toeleiding naar ‘herstelbemiddeling Suggnomé’ 
-  toeleiding naar ‘residentiële begeleiding thuisloosheid’ 
-  toeleiding naar ‘begeleiding seksueel grensoverschrijdend gedrag’ 
-  toeleiding naar ‘OCMW’ 
-  toeleiding naar ‘diensten erkend door Kind & Gezin’ 

De toeleiding kan gebeuren naar collega’s binnen de dienst JWW of het ruimere CAW. De 3 laatste catego-
rieën betreffen toeleiding naar andere sectoren ” (GOS, 2013, p. 58)

De detentieconsulent van de VDAB houdt zich bezig met de  arbeidstoeleiding (behoefteassessment, lin-
king, planning, monitoring en voortgangsevaluatie – cf. belang van nazorg en outreaching). 

3.3.12. Structurele methoden: signalering, preventie, collectieve belangenbehartiging 

De signaleringsmethode wordt ingezet om structurele misstanden op te sporen en te analyseren. Deze 
methode is dus gericht op het opvangen van signalen via technieken als signaleringskaarten, screening 
van collega’s, registratiegegevens, media, enz.

 In dit opzicht lijkt het GOS het instrument bij uitstek. We citeren: 

Het gedetineerdenopvolgsysteem (GOS) biedt als online databank voor trajectbegeleiders van JWW/
CAW, maar ook voor organisatieondersteuners, beleidsmedewerkers en (Vlaamse) administratie 
(WVG) een screenings- en signaleringsinstrument in Vlaanderen. Het heeft als doel om […] een 
uniform en efficiënt systeem te bieden om de hulp- en dienstverleningsactiviteiten in de gevangenis-
sen te beheren […] de mogelijkheid geven om gecodeerde beleidsinformatie over gedetineerden, 
over hulp- en dienstverlening in de gevangenissen en over de participatie van gedetineerden aan die 
hulp- en dienstverlening te genereren. […] De ontwikkeling van het GOS beantwoordt ook aan een 
deel van de aanbevelingen die geformuleerd werden in het kader van de externe evaluatie van het 
strategisch plan ‘hulp- en dienstverlening aan gedetineerden’ van 2008. Meer bepaald draagt het GOS 
bij tot de realisatie van volgende aanbevelingen: Ga na welke probleemgebieden van gedetineerden 
onderbelicht blijven (vb. geestelijke gezondheidszorg), en bepaal de externe sectoren en voorzieningen 
die moeten geactiveerd worden. Breng het probleem van de wachtlijsten (ten aanzien van contacten 
met de trajectbegeleider en externe hulp- en dienstverleners) meer nauwkeurig in kaart. Werk ten 
aanzien van overbrengingen van gedetineerden naar andere gevangenissen een methode uit waarbij 
het opgestarte traject van hulp- en dienstverlening maximaal kan gecontinueerd worden. Maak werk 
van een uniform registratiesysteem voor deelnames aan zowel individuele als groepsactiviteiten 
in elke gevangenis. […] Om samen te vatten, het GOS is een instrument dat de praktijkuitvoering van 
organisatieondersteuners, trajectbegeleiders en medewerkers van andere Vlaamse actoren actief in 
de gevangenis ondersteunt, alsook beleidsondersteunend werkt op het vlak van hulp- en dienstverle-
ning aan gedetineerden” (GOS, 2013, p. 6-7). 

“Eén van de doelstellingen van het GOS is om, zowel op niveau van de lokale gevangenis als op cen-
traal beleidsniveau, beleidsinformatie te genereren over de Vlaamse hulp- en dienstverlening aan 
gedetineerden. In het GOS zijn daarom drie rapportagemogelijkheden ingebouwd: 

In de eerste plaats zijn op lokaal niveau een aantal standaardrapporten voorzien. Deze kunnen zowel 
door de beleidsmedewerker, als door de organisatieondersteuner en de trajectbegeleider worden 
opgevraagd en hebben vooral betrekking op de participatie van gedetineerden aan de hulp- en 
dienstverlening. Deze rapporten geven inzicht in het aantal gedetineerden dat participeert aan het 
aanbod van hulp- en dienstverlening, hun globale profiel, het aantal deelnemers dat een bepaalde 
cursus of reeks volledig afmaakt en/of een attest of diploma behaalt, en in de redenen waarom gede-
tineerden in de aanloop naar of tijdens een cursus of reeks uitvallen. Op basis van deze rapporten kan 
het lokale aanbod aan hulp- en dienstverlening en/of de toeleiding ernaar, geëvalueerd en geoptimali-
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seerd worden. In de tweede plaats wordt de mogelijkheid voorzien om een deel van de gegevens die op 
niveau van de lokale gevangenis in het GOS zijn ingegeven, te exporteren naar CSV (‘Comma Separated 
Values)’-bestanden. Via het inladen van deze bestanden in een sjabloon (Excel-bestand) kunnen de be-
leidsmedewerkers, de organisatieondersteuners, de trajectbegeleiders en andere CAW-medewerkers 
cijfergegevens en statistieken opmaken inzake de hulp- en dienstverlening in hun gevangenis. Deze 
rapporten via CSV hebben betrekking op dezelfde gegevens als de 14 standaardrapporten. De gegevens 
worden echter op een andere manier gepresenteerd wat het o.a. eenvoudiger maakt om deze rapporten 
op te nemen in eigen documenten (bv. een jaarverslag). Daarnaast werd ook de mogelijkheid inge-
bouwd om in functie van het lokale jaarverslag hulp- en dienstverlening aan gedetineerden een fiche 
met informatie over een reeks en de inschrijvingen op te vragen. Immers, alle informatie is aanwezig in 
het GOS. Deze fiches kunnen per reeks, per periode of per domein opgevraagd worden. 

Tot slot wordt voorzien in een export van gecodeerde (anonieme) gegevens uit het GOS naar een be-
veiligde databank van de Vlaamse overheid. Met de variabelen die in het GOS voorkomen, kunnen sta-
tistieken worden opgemaakt per gevangenis en over de verscheidene gevangenissen heen. Dergelijke 
statistieken kunnen o.a. een meer gedetailleerd beeld geven van het profiel van de gedetineerden die 
deelnemen aan het hulp- en dienstverleningsaanbod en over de uitbouw en spreiding van dit aanbod 
over de gevangenissen heen, maar ook over de noden en behoeften die gedetineerden uiten en de mate 
waarin het bestaande aanbod hierbij aansluit. Deze bovenlokale rapporten zullen ook worden openge-
steld voor het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, voor de CAW en voor de andere Vlaamse partners” 
(GOS, 2013, p. 13-14).

Als signaleringsinstrument kan het GOS een basis vormen voor structurele actie aan de hand van de 
preventiemethode en de collectieve belangenbehartigingsmethode. Zeker in de internationale (Angelsak-
sische) literatuur wordt het belang van “structural sociaal work” benadrukt tegen de achtergrond van 

- Discriminatie van oudere gevangenen (als kwetsbare minderheidsgroep)(Snyder et al., 2009) 

- Stigma’s en stereotiepe maatschappelijke beeldvorming: de sluit-ze-op-en-gooi-de-sleutel-weg-filosofie 
(zie Aclu, 2012; Snyder et al. 2009) 

Snyder et al., 2009

Volgens Snyder et al. (2009) hebben SW’ers dus de taak om aan maatschappelijke bewustwording te wer-
ken. Dat kan door de gemeenschap te overtuigen met empirische argumenten zoals de kleinere kans op 
recidive bij ouderen, …  ook moeten zij volgens hen het pad mee effenen naar formules voor vervroegde 
vrijlating. 

In Vlaanderen wordt structureel sociaal werk alleszins minder  benadrukt, zowel in de literatuur als in 
de concrete werkpraktijk. Misschien is dit ingebed in onze brave wat christelijke(re) traditie van sociaal 
werk? SW’ers lijken zich doorgaans te beperken tot bijdragen aan signalering via zitting in allerlei raden 
en stuurgroepen. Door de specifieke sensibiliseringscampagnes van de Bond Zonder Naam, maar ook van 
De Rode Antraciet trachten zij wel aan maatschappelijke bewustwording te werken.  

Kunnen SW’ers in de gevangenis hier een rol van betekenis spelen inzake de hulp- en dienstverlening (of 
liever belangenbehartiging) naar ouderen toe ? Kunnen zij de samenleving via projectwerking (preventie) 
of collectieve belangenbehartiging duidelijk maken dat gevangenen wel van hun recht op vrijheid beroofd 
zijn, maar dat de wetgeving daartegenover ook rechten stelt voor wat betreft menswaardig leven in de 
gevangenis en buiten de gevangenis (recht op maatschappelijke re- integratie, …)? Hebben en/of ervaren 
SW’ers dat ze invloed hebben op wetgeving, het rechtssysteem of houden ze zich hier ver van weg? Doe zij 
aan lobbywerk of zetten zij actietechnieken? Zien zij signaleren als luxe of als condition sine qua non van 
goede hulpverlening? (Hoe) dragen SW’ers bij aan “institutional thoughtfulness” tegen de achtergond van 
het, voor ouderen op meerdere punten onaangepaste, gevangenisregime en haar infrastructuur ? Ook 
benieuwd naar hoe de hulp- en dienstverleners dit zelf inschatten. We verwijzen opnieuw naar deel 2 van 
dit rapport.  

… by raising public awareness that as a society, we have both ethical and 
legal responsability to provide the most vulnerable population with essen-
tial care.



4.1.  ALGEMENE PERCEPTIE OP OUDEREN: WIE ZIJN ZE?

Een relatief onbekende situatie. Toch zitten er wel wat ouderen in onze gevangenissen.  Het betreft niet 
meteen een grote groep hoogbejaarden, maar het aantal 50 en 60 plussers stijgt en in 2012 was bijna 
13% van het totaal aantal gedetineerden ouder dan 50. (Gielen, 2014-2015).

4.1.1.  Stijging 

medewerker j.w.w

Uitgangspunt van het onderzoek is het perspectief van de hulp-en dienstverleners. Het hanteren van een 
externe maatstaf voor ‘oud als afgesproken leeftijd’ druist in tegen dit uitgangspunt. De respondenten 
vertrekken van hun eigen invulling van ‘oud’. Bijna iedereen koppelt dit wel aan een leeftijd, maar er is 
geen eenduidigheid over de leeftijdsgrens. Meest gehanteerd zijn de gekende breuklijnen 60+ en 65+, 
maar ook andere visies bestaan. Een klein deel ( 10%) van de bevraagden die pas 70 of ouder als leef-
tijdsgrens. 

Grafiek 1   |   gepercipieerde leeftijd als oud  
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De belangrijkste doelstelling van dit onderzoek is gericht op de perceptie van de hulp-
en dienstverleners over de situatie van de oudere gedetineerden, hun aangeboden hulp 
of diensten, de context (mogelijkheden en belemmeringen) waarin ze hun werk moeten 
uitvoeren.  Er is aandacht voor de noden en behoeften van de oudere gedetineerden. 
Daarnaast werden de hulp-en de dienstverleners uitvoerig bevraagd over de gehanteerde 
methoden en werden de problemen opgesomd die ze ervaren bij het voorbereiden op re-
integratie.  Als aanvulling op de hulp-en dienstverleners komen de oudere gedetineerden 
zelf aan het woord. Zij belichten hun problemen en de wijze waarop ze de detentiecontext 
ervaren. Er is aandacht voor hun copingsmechanismen en in dit deel wordt een aanzet tot 
profilering gegeven gericht op enkele factoren die de re-integratiekansen bevorderen of 
belemmeren.

Dit deel bestaat uit 2 hoofdstukken:  

-  Hoofdstuk 4: Het perspectief van de hulp-en dienstverleners

-  Hoofdstuk 5: Gedetineerden aan het woord 

RESULTATEN 
DATAVERZAMELING 
INTRA-MUROS

2

HOOFDSTUK 4   PERSPECTIEF VAN DE HULP-EN DIENSTVERLENERS  

Bij ‘oude’ gedetineerden denk ik ook aan degenen die aanvankelijk langer 
gestraft werden, en bij  ons hun einde straf komen doen. Of, gebeurt ook, 
70+’ers waarvoor we geen opvang vinden en die op straat staan bij einde 
straf”

l	 45+

l  50+

l   55+

l   60+

l 65+

l 70+

l 75+

18%

36%26%

17%

3%

8%

31%

60%

12%

47%
4%

1%
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De motivaties ter verantwoording van hun keuze kunnen gegroepeerd worden in een viertal categorieën

• Instrumenteel , externe verwijzing (buiten de gevangenis): 65 is de pensioenleeftijd en dus een dui-
delijke grens, of een leeftijdsgrens (en dit kan jongere) waarop de moeilijkheden op de arbeidsmarkt 
nog groter worden, 

• Instrumenteel, verwijzing naar eigen taak en praktijkervaring: 
activiteiten of begeleiding organiseren voor die leeftijd wordt moeilijker, vanaf die leeftijd geen inte-
resse in beroepsopleidingen, ze nemen niet meer deel aan sportactiviteiten, werken vaak niet meer, 
vanaf 55+ organiseren spec activiteit, 50+ wordt zo beschouwd door de VDAB, ze komen uit een an-
dere generatie

• Gevangenisspecifiek en het vergelijkende karakter met de buitenwereld benadrukken. Dit kent 2 
of 3 invullingen:

- Vergelijking met de gemiddelde leeftijd ban de gedetineerden: ‘de meeste gedetineerden zijn 
jonge mensen. vanaf 45 val je op. de gemiddelde leeftijd van de populatie is laag. dit is niet mijn 
perspectief in het dagelijks leven.: Vergelijken met de eigen leeftijd: Ik nader zelf de 60 dus ver-
moed ik dat mijn perceptie met mijn leeftijd te maken heeft’.

- De gevangenis als oud maker: ‘in vergelijking met de doorsnee populatie, ouder¸ Sommige heb-
ben echter zoveel meegemaakt in hun leven op allerlei gebied dat ze op “jonge” leeftijd er soms 
veel ouder kunnen uitzien en je in de praktijk soms mensen van 45 à 50 ook als “oud” beziet 
doordat ze zich zo gedragen of er zo uitzien. Tegenwoordig zijn mensen van zestig nog zeer actief, 
maar in de gevangeniscontext komen mensen soms wel ouder over dan mocht men ze buiten 
ontmoeten(mensen in de gewone samenleving zou ik op nog hogere leeftijd als oud ervaren)’.

Verder is er een groep die de leeftijd als een onvoldoende criterium beschouwd.

“Het is verschillend,  moeilijk hier een leeftijd op te plakken. oud definieer ik met moeilijk uit de voeten 
kunnen, fysieke/mentale problemen ervaren als ouderdom en geen leeftijd, sommigen lijken sneller oud, 
anderen niet….Moeilijk, verschillend, Iemand van 30j kan mentaal en fysiek oud zijn en persoon van 65 
kan mentaal en fysiek nog jong zijn. Dit is afhankelijk van veel factoren, cultuur, levensomstandigheden, 
milieu, genetische bepaaldheid”.

Als laatste zijn er enkele respondenten die niet willen bepalen wat oud is, maar het overlaten aan wat 
de cliënten zelf vinden van hun leeftijd en hoe zij dit ervaren.  

Wanneer gevraagd wordt naar de gevangenis en de detentieschade  als ‘oudmaker’ dan krijgen we een 
bevestiging van het hier boven vermelde verdeeld antwoordenspectrum: 33% van de respondenten ge-
looft dat gedetineerden er 10 jaar oudere uit zien dan hun leeftijdsgenoten buiten en ongeveer even veel 
(30%) ontkent. De overige respondenten weten het niet. 

Deels als  gevolg van de eigen interpretatie van ‘oud’, zijn ouderen volgens  de hulp-en dienstverleners 
zichtbaar in de gevangenis.

Tabel 5   |   aanwezigheid van ouderen in de gevangenis

AANWEZIGHEID OUDEREN AANTAL UITGEDRUKT IN %

duidelijk aanwezig 35 19,4

in beperkte mate aanwezig 124 68,9

niet echt zichtbaar 18 10,0

Totaal 177 98,3

Geen antwoord 3 1,7
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De redenen zijn divers, sommigen hebben een straf gekregen op latere leeftijd en anderen kregen levens-
lang, soms zonder vooruitzicht op vrijlating.

Moeilijker is het om vast te stellen of er een stijging is van het aantal ouderen. Ongeveer ¼ ziet het aantal 
stijgen tegenover 15% die dit niet waarneemt. De rest – en dus de meerderheid – durft zich hierover niet 
uit te spreken. Op het eerste zicht zouden we vermoeden dat recent aangestelde medewerkers (ongeveer 
21% van de respondenten) hierover geen mening hebben, maar bij controle blijken ze niet sterk af te 
wijken van de anderen: 68% van de recent tewerkgestelden (minder dan 2 jaar) heeft geen mening en dit 
is gelijklopen met de respondenten die tussen de 2 en de 5 jaar in de gevangenis werken (67%). Enkel bij 
de medewerkers met een ervaring van meer dan 5 jaar zijn er iets minder die zich niet uitspreken, maar 
het blijft toch meer dan de helft (53% heeft geen idee).

Om een beeld te krijgen van de oudere populatie wordt ingezoomd op criteria die vaak verbonden worden 
met stijgende leeftijd en kwetsbaarheid: gezondheidsproblemen en krimpend sociaal netwerk (Deceu-
ninck, 2010, Humblet en Decorte, 2013, Age UK, 2011, Dawes, 2009)  Uit onderstaande tabel blijkt dat de 
grootste groep aangeeft een slechtere gezondheid en een kleiner netwerk vast te stellen, maar bijna een 
derde onthoudt zich van elke uitspraak hierover. De mentale gezondheid werd niet vergeleken met de 
populatie buiten en volgens de respondenten hebben oudere gedetineerden niet meer last van mentale 
problemen dan hun jongere soortgenoten. Een vergelijking wordt moeilijk en deze resultaten bevestigen 
wellicht (Pourveur, 2015) de negatieve invloed op de mentale toestand van al de gedetineerden.

Tabel 6   |   enkele kenmerken van de oudere populatie

Het netwerk van
oudere gedetineerden 
is kleiner

Oudere gedetineerden 
hebben meer last van 
mentale problemen 
dan jongeren

De gezondheid van 
oudere gedetineerden 
is slechter dan die van 
hun leeftijdsgenoten 
buiten de gevangenis

Volledig akkoord 11% 8%

Eerder akkoord 32% 18%, 32%

Ik weet het niet 28% 32% 38%

Eerder niet akkoord 24% 38% 19%

Volledig niet akkoord 5% 12% 3%

TOTAAL ABSOLUTE 
CIJFERS

171 170 173

Het grote aantal respondenten zonder mening doet vermoeden dat ze deze groep zelden zien tijdens hun 
activiteiten of begeleiding en indien ze wel aanwezig zijn, hierover niet gesproken wordt omdat men zich 
concentreert op de core-business van de activiteit: een taalles, een praktisch-administratief  probleem, 
een creatieve activiteit…
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4.1.2.  CONTEXT voor en van de  DE HULP- EN DE DIENSTVERLENING 

GEVANGENIS EN DE SITUATIE VAN OUDEREN

Gevangenissen moeten instaan voor een humane detentie, elke straf moet gericht zijn op re-integratie en 
de rechten op hulp en dienstverlening blijven bestaan. We moeten vaststellen dat daar volgens velen het 
schoentje wringt. De gevangenis is een context waar ouderen extra nadeel van ondervinden.

Tabel 7   |   overzicht  belangrijkste moeilijkheden voor ouderen eigen aan de gevangeniscontext

Gevangenis 
infra-
structuur
onaan-
gepast 

Regime is 
voor 
jongeren

Onaan-
gepaste 
dag-
besteding

Tekort 
medische 
zorg eerder 
ouderen

Hoog-
bejaarden 
meer nood 
aan privacy

Volledig akkoord 19% 6,4% 13% 6,3% 7%

Eerder akkoord 48% 49,4% 49,5% 37,4% 32%

Ik weet het niet 11% 11% 15% 25,9% 42%

Eerder niet akkoord 17% 29,1% 19,5% 24,7% 12%

Volledig niet akkoord 4% 4,1% 3% 5,7% 7%

TOTAAL N = 173 172 174 174 170

Dit beeld geeft een bevestiging van de literatuur (Humblet en Decorte,2013, Age UK, 2011, Dawes, 2009, 
Ages UK, 2011, Wiliams, 2006) : de meerderheid ervaart de gevangenisstructuur, het regime en de dagbe-
steding als onaangepast voor oudere gedetineerden. Het aanbod van werk is beperkt en afgestemd op 
fysieke capaciteiten. Meer dan een derde ervaart een tekort aan medische zorgen, maar een kwart van 
de respondenten durft zich niet uitspreken over de toestand hierover . Nog een groter deel heeft geen 
mening over de privacy behoefte van hoogbejaarden. Veel medewerkers hebben geen contact met de 
medische dienst, kennen wellicht de werking onvoldoende om zich hierover een mening te vormen. Met 
hoogbejaarden komt men zelden in contact, terwijl iedereen die de gevangenis binnenstapt bijna meteen 
geconfronteerd wordt met de infrastructuur  het regime. 

Bij een opsplitsing van deze antwoorden naar soort dienst treden weinig verschillen op.  Justitieel wel-
zijnswerk en de psycho-sociale dienst vertonen grote overeenkomsten, waarbij JWW iets mee aandacht 
legt op de deprivatie van de oudere gedetineerden en de niet-aangepastheid van mogelijkheden en con-
text. De enige diensten die een duidelijk ander beeld vertonen zijn de medewerkers van onderwijs en 
in mindere mate VDAB met een veel groter aantal respondenten die zich niet kunnen of wensen uit te 
spreken over de opgesomde potentiële problemen. Door hun specifieke taak hebben onderwijs-en VDAB 
medewerkers een beperkt zicht over het geheel. Sommigen vermelden dat ze maar enkele uren aanwezig 
zijn in de gevangenis.

AANGEBODEN HULP-EN DIENSTVERLENING

De hulp-en dienstverlening zelf is een belangrijk onderdeel van de context waarin de gedetineerden zich 
bevinden. Toetsen naar de aanwezigheid van de ouderen bij begeleiding of andere activiteiten is dan ook 
een must. Ongeveer 30% beaamt ouderen te zien, terwijl 16% hen quasi nooit ziet en 25% slechts soms 

(N=170). De overige respondenten zien eerder de jongere senioren, maar geen hoogbejaarde gedeti-
neerden of hebben een coördinerende functie en geen eigen activiteiten.  Aangezien elke gedetineerde 
van bij aanvang in de gevangenis al een ‘verplicht’ contact heeft met PSD, is het logisch dat zij de dienst 
uitmaken met het meeste contact. De noodzaak om langs de PSD te passeren wanneer de gedetineerden 
hoopt in aanmerking te komen voor vervroegde invrijheidsstelling vergroot de kans op aanwezigheid.    
Het contact met de trajectbegeleider van justitieel welzijnswerk heeft een vrijblijvender karakter wat ver-
moedelijk een verklaring is voor het onderscheid tussen beide diensten. De andere vertonen een divers 
beeld19. Bij JWW zal er vermoedelijk een onderscheid zijn tussen (eerste) onthaal en reële begeleiding. Dit 
werd echter niet opgenomen in de bevraging. 

Tabel 8   |   mate van aanwezigheid tijdens begeleiding of activiteiten opgesplitst voor PSD en JWW

PSD CAW-JWW

Ouderen zijn aanwezig 39% 28%

Ouderen zijn niet/uitzonderlijk aanwezig 10%  8%

Ouderen zijn soms aanwezig 20% 47%

Enkel jongere ouderen, hoogbejaarden niet 10% 17%

Andere  (coördinerend, niet van toepassing..)  21% 0%

N = 41 57

De algemeen grotere gepercipieerde zichtbaarheid van ouderen gaat samen met een grotere aanwezig-
heid in de eigen activiteiten of begeleiding. Toch wordt de algemene zichtbaarheid niet vertaald in een 
absolute aanwezigheid voor al de diensten. Het omgekeerde is merkwaardiger: ondanks de ‘onzichtbaar-
heid’ van de oudere gedetineerden, zijn ze toch aanwezig bij bepaalde activiteiten of hulpverlening, maar 
het beperkt aantal respondenten laat ons niet toe hieruit conclusies te trekken.

Tabel 9   |    mate van aanwezigheid tijdens begeleiding of activiteiten opgesplitst naar mate van   
 zichtbaarheid in de gevangenis

Ouderen zijn 
duidelijk aanwezig

Ouderen zijn in 
beperkte mate 
aanwezig

Ouderen zijn niet 
echt zichtbaar

Volledig akkoord 49% 28% 11%

Eerder akkoord 6% 16% 33%

Ik weet het niet 15% 28% 28%

Eerder niet akkoord 15% 17% 17%

Volledig niet akkoord 15% 11% 11%

TOTAAL N = 33 119 18

De respondenten verklaren de aan-of afwezigheid door te verwijzen naar het specifieke karakter van de 
activiteit of naar persoons-en leeftijdsgebonden eigenschappen van de gedetineerden. Zo verwijzen de 
PSD-medewerkers  naar het verplichte karakter van het contact.

19 Een vergelijking per gevangenis zou duidelijkheid scheppen, maar te weinig respondenten uit sommige gevan-
genissen, waardoor toevalsfouten te groot zijn.
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Tabel 10   |   overzicht van onverwachte of nieuwe problemen als gevolg van de aanwezigheid van   
 ouderen

REDENEN AANWEZIGHEID REDENEN AFWEZIGHEID

Aangepaste activiteiten, minder fysiek, minder op 
competitie gericht, aangepaste bewegingsactiviteiten, 
uitwisseling levenservaring, voor culturele activiteiten 
speelt leeftijd minder.
“Tijdens ping pong merken we dat er meer ouderen 
aanwezig zijn. Tijdens filmnamiddagen zijn er vaak 
oudere populaties aanwezig ipv. jongeren. Knutselac-
tiviteiten zijn vaak populair bij ouderen en dan vooral 
de workshop waarbij iets wordt gemaakt voor hun 
directe sociale omgeving, zoals de workshop kerst-
kaarten maken”.

Leeftijdsgebonden aanbod of omgeving: werk zoeken,  
beroepsgerichte opleiding, fysiek hoog niveau, te luide 
muziek
“Ik geef de cursus werk zoeken, vanaf een bepaalde 
leeftijd is dit aanbod niet meer interessant”

Weg uit cel: cursus volgen als alternatief voor werk,  
structurering van de dag

Terugtrekking (in cel), gebrek aan kennis, nooit met 
therapie in aanraking, gelatenheid.
“hoogbejaarden zijn minder bezig met persoonlijke 
groei, meer gelatenheid, rustiger en plooien zich terug 
op zichzelf”

Leeftijdsgebonden problemen: moeite met 
administratie, te beperkt of afwezig netwerk, medische 
zorgen en/of n gezondheidsproblemen  in hun directe 
omgeving (hoogbejaarde ouder of partner)

Drempelverhogende toegang extra voor ouderen: 
met inschrijving, rapportbriefjes, fysieke drempels, 
praktisch niet bereikbaar voor mensen met mobiliteit-
sproblemen, te confronterende inhoud van de cursus

Groepsgericht als aantrekking Groepsgericht als drempel
Groepsactiviteit durven ze vaak niet te doen door het 
feit dat ouderen vaak zitten voor zedenfeiten en dit niet 
wordt getolereerd in de gevangenis

Kinderbezoek bij aanwezigheid kleinkinderen Gezinsgerichte activiteiten, kinderbezoek

De vraag naar arbeid staat centraal voor al de gedetineerden. Volgens sommige respondenten is er min-
der of zelfs geen behoefte aan een ander aanbod zolang ze werken. In een gevangenis zoals Hoogstraten 
waar activering centraal staat, heeft dit voor de oudere nog extra consequenties. 

Behalve de leeftijd spelen andere criteria mee, waardoor het onderscheid tussen de ouderen die wel 
participeren en zij die niet participeren groter wordt.  Interesse en intrinsieke motivatie zijn niet  leeftijds-
gebonden. 

Uit het behoefteonderzoek van de VUB in het Antwerpse arresthuis blijkt dat oudere gedetineerden meer 
dan gemiddeld beroep doen op de hulpverlening van  VAGGA (geestelijke gezondheid) . Ze zouden onder 
meer behoefte hebben aan gesprek m.b.t. de gepleegde feiten, relatieproblemen en angsten, depressies 
en trauma’s (Brosens, de Donder en Verté, 2013). We mogen niet vergeten dat deelname aan activiteiten 
of een hulpvraag gericht naar een CGG of JWW anders beoordeeld moeten worden. Om de aanwezigheid 
te verklaren hanteert een JWW-trajectbegeleider het algemeen en open toegankelijk karakter van de door 
hen aangeboden hulpverlening en de noden van iedereen waarop oudere gedetineerden geen uitzonde-
ring zijn. 

Enkele respondenten wijzen op de perceptie van de oudere gedetineerden zelf en de uitsluitingsmechanis-
men die ze daardoor creëren terwijl participatie of begeleiding wel degelijk mogelijk en zelfs noodzakelijk is.

Wij onthalen iedere beklaagde  binnen 24u, dus we hebben een gesprek met 
iedereen. Veroordeelden kunnen ook schrijven, dus iedereen kan bij ons ter-
echt.

Pas als ze medische problemen kennen of echt oud zijn (en dan denk ik 
aan + 70) wordt het regime in Hoogstraten een probleem. Iemand die niet 
werkt zit trouwens een ganse dag op cel, er is overdag geen bezoek (gezien 
het arbeidsritme centraal staat). Dan is hij m.i. niet meer geschikt om in 
Hoogstraten te verblijven of het regime moet aangepast worden aan deze 
categorie van ‘ouderen.

 Ik merk dat ouderen soms aanwezig zijn  in ons creatief atelier, computer-
les, taalles. Dit zijn gedetineerden die ondanks hun leeftijd toch nog geïn-
teresseerd zijn om bij te leren of hun tijd nog nuttig willen invullen terwijl 
andere oudere gedetineerden hebben totaal geen interesse om nog iets bij 
te leren en zich terugtrekken.

 De meerderheid van de gedetineerden hebben doorheen hun detentie wel 
vragen en problemen of extra ondersteuning nodig. dit is ook het geval bij 
oudere gedetineerden. 
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In de Brusselse gevangenissen is de deprivatie volgens sommigen zo groot en zijn er te weinig activiteiten 
voor iedereen. 

4.1.3.  Specifieke benadering of aanpak 

Een groot deel van de respondenten (47%) vindt niet dat ouderen moeilijker te bereiken zijn dan jongeren 
en een iets kleiner aandeel (36%) ervaart dit wel als een probleem. De anderen spreken zich niet uit. De 
verhouding is eerder omgedraaid wanneer naar de motivatie gepolst wordt: 32% gelooft niet dat ouderen 
extra gemotiveerd moeten worden om te participeren terwijl 44% extra motivatie wel nodig acht. 

Logisch dat er een  verband is tussen ‘moeilijk te bereiken’ en de ‘nood aan extra motivatie’. Merkwaar-
diger is de vaststelling dat een belangrijk deel niet ervaart dat ouderen moeilijker te bereiken zijn, maar 
toch vaststelt dat ze extra gemotiveerd moeten worden (30%).  Hebben ze dan manieren gevonden om de 
oudere gedetineerden extra te motiveren? Rekening houdend met het beperkte aantal respondenten in 
deze groep, is het moeilijk om hieruit een besluit te trekken. Dit moet diepgaander onderzocht worden. 

Grafiek 2   |   ouderen hebben wel of geen nood aan extra motivatie opgesplitst naar mate van   
 bereikbaarheid

Bij een toetsing of bepaalde percepties over de situatie van ouderen een invloed heeft, krijgen we een 
gemengd beeld. De ingeschatte gezondheidstoestand van de ouderen heeft geen invloed op de extra mo-
tivatie. De niet aangepastheid van de dagbesteding, leidt zelden tot de nood aan extra motivatie. Anders is 
het met kenmerken die betrekking hebben op het netwerk, het regime en de mentale problemen, daaruit 
kan voorzichtig gesproken worden van een potentiele invloed. 

De specifieke situatie en behoeften van ouderen doet de vraag rijzen naar een doelgroepgerichte aanpak.  
Slechts 4% vermoedt dat het werken met doelgroepen waaronder ouderen meer negatieve effecten heeft 
dan positieve, maar  67% van de respondenten (N=165) gelooft op de een of de ander manier in de meer-
waarde van een doelgroepspecifieke benadering. Het aanspreken op leeftijd is dan moeilijk te vermijden. 
Toch gelooft bijna 19% dat oudere gedetineerden niet graag wordt aangesproken op hun leeftijd tegenover 
35% die vermoed dat het wel kan. Wel blijkt dit niet de reden te zijn om twijfels te hebben over doelgroep-
gerichte benadering

Activiteiten in de Brusselse gevangenissen worden jammer genoeg mini-
em aangeboden. De activiteiten zijn bovendien voornamelijk op geïntern-
eerden gericht waardoor het overgrote deel van de gevangenispopulatie 
waaronder heel wat ouderen niet in aanmerking komen. De weg naar een 
activiteit wordt even moeilijk ervaren door zowel oudere als jongere gevan-
genen.. Waarom dit precies zo is lijkt me een samensmelting van factoren: 
weinig reclame, beperkt aanbod, geen interesse, de taal niet spreken….

Wat hulp en dienstverlening betreft, vind ik het een uitdaging om een goed 
evenwicht te vinden tussen een doelgroepspecifiek beleid enerzijds, een 
inclusief beleid waarbij gedetineerden binnen eenzelfde aanbod bereikt 
worden anderzijds.
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Het is vaak de  gedetineerde zelf - hij leeft met het idee dat ze te oud zijn 
voor de arbeidsmarkt en te duur. De sectoren waar gedetineerden vlotter 
aan de slag kunnen zijn sectoren waar er dikwijls ook een goede fysieke 
conditie gevraagd wordt en/of een goede technische scholing. Oudere 
werkenden voldoen vaak niet aan die twee belangrijk vereisten. Dat klopt.  
Vroeger kon men ook gewoon solliciteren en veel jobhoppen. Men is niet 
zo goed mee met online solliciteren, het opmaken van een CV, het schri-
jven van brieven, de lange selectieprocedure die bij een sollicitatie komen 
kijken. Oudere gedetineerden hebben hier zeker begeleiding in nodig. 
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Grafiek 3   |   ouderen hebben wel of geen nood aan extra motivatie opgesplitst naar de 
 aanwezigheid van diverse problemen

4.1.4.  Onverwachte problemen

Ouderen zijn aanwezig in de gevangenis, maar nemen niet altijd deel in dezelfde mate aan de activiteiten. 
Voor veel hulpverleners is deze confrontatie nog relatief nieuw. Veel onder hen wijzen op onverwachte 
problemen waarmee ze geconfronteerd worden of in elk geval problemen die typisch zijn voor een oudere 
groep.  Samengevat betreft het een zestal probleem-categorieën

Tabel 11   |  overzicht van onverwachte of nieuwe problemen als gevolg van de aanwezigheid 
 van ouderen

SOORT PROBLEMEN VOORBEELDEN EN CITATEN

Problemen van praktisch/
administratieve/materiële aard.

Vragen over aanvragen pensioen, schorsing pensioen, onduidelijkheid 
sociale zekerheid, testamenten opmaken, bestellen van een looprek

Structurele problemen bij 
voorbereiding re-integratie

-   Woonproblemen, de woonproblematiek stelt zich nog scherper, 
geen ouders of minder familieleden of vrienden waarop beroep jkan 
worden gedaan, en de quasi onmogelijkheid om naar een woonzorg-
centrum te verhuizen

-   Diverse respondenten wijzen op de voorwaarden  gekoppeld aan V.I., 
opgelegd door de SURB m.b.t. zinvolle dagbesteding. Wat wordt hi-
eronder verstaan is niet altijd eenduidig. Betreft dit vrijwilligerswerk 
of een bijscholing.  Medewerkers stellen zich verder de vraag of een 
bijscholing of vorming in de gevangenis de kansen kan verhogen op 
vrijwilligerswerk. 

Confrontatie onaangepaste 
infrastructuur

Mobiliteitsproblemen, vragen over douches

Emotionele problemen De confrontatie met sterke emoties. Deze hebben diverse oorsprong/
grondslag. Gedetineerden die op oudere leeftijd feiten plegen, kunnen 
moeilijk omgaan met het eigen gedrag, moeilijk hun eigen gedrag te 
vatten, meer schaamte, leeftijd komt soms meer ter sprake dan het 
dossier.

“wat gaat het volk niet denken van mij”

Vragen van zowel gedetineerden als van de hulp of de dienstverlener . 
De uitzichtloosheid, de afwezigheid van toekomstperspectieven. Bete-
kent gevangenisstraf ook het einde van het leven. Er zijn er die sterven 
in de gevangenis en de familie die in deze context afscheid komt nemen. 

“laatste dagen” slijten in de gevangenis. Gaan ze ook nog buitenkomen 
of zullen ze sterven in de gevangenis. Ik heb wel al gesprekken gehad 
met een oudere gedetineerde die angst had om te zullen sterven in de 
gevangenis, indien hij nog lang zou moeten zitten. Is niet evident om 
hierop te reageren, gezien sterven onvoorspelbaar is. Ook al was de 
man in goede gezondheid, hij was 70+ waardoor de kans reëel was”.

Angst om zaken niet meer te kunnen herstellen
Sommige ouderen staan in paniek bij RX-controle

Gemis van kleinkinderen, moeilijk uit te leggen tegenover het beeld van 
de ‘grootouder’
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SOORT PROBLEMEN VOORBEELDEN EN CITATEN

Gezondheidsproblemen, inbegrepen 
geestelijke gezondheid  (gedetineerde 
zelf of directe omgeving)

- De aanwezigheid van mensen met mobiliteitsproblemen, zorgbeho-
evendheid en ziekte wordt niet snel geassocieerd met gevangenis. 
De oudere leeftijd verhoogt niet enkel het gezondheidsrisico voor 
gedetineerden, ook de partner kan in toenemende mate hulpbehoev-
end zijn. Wat als die niet meer kan/ op bezoek komen/sterft… dan is 
er vaak geen bezoek meer.

- Rugklachten, incontinentie en vooral het taboe hierrond lichamelijke 
problemen: kanker, hersenbloeding, dood. hersenbloeding: blijvende 
schade, moeilijk werkbaar

- Specifieke problemen rond depressie en dementie. Twaalf respond-
enten maken gewag van het probleem dementie, het onbekende, 
het vermoeden. Door optreden verwardheid, geheugenproblemen, 
dalende zelfzorg. Hoe dit aanpakken. 

“één oudere die waarschijnlijk alzheimer heeft, in alle sereniteit en 
onderlinge toestemming heb ik duidelijk kunnen maken dat nieuwe 
lessen voor hem een te grote inspanning zouden vergen”

“medische noden stijgen ook en bij dementie is het bewakend kader 
niet voldoende opgeleid om hiermee om te gaan en zijn de middelen er 
ook niet voor”.

Levenswijze gebonden De confrontatie met de generatiekloof, de digitale kloof en analfa-
betisme komt in deze groep meer voor. Langgestraften die niet mee 
geëvolueerd zijn en grootgebracht werden in een andere opvoeding-
stijd/cultuur.

Cumulatie uitsluitingsfactoren slechte gezondheid, onmogelijkheid om te werken, op cel verkomme-
ren, eenzaamheid en zelfs geen geld voor kantine

Enkele respondenten waarschuwen voor een 
onderschatting. Er zijn wel ouderen die hun 
straf ondergaan zonder klagen en geen be-
roep doen, zelfs niet op PSD wanneer ze in 
aanmerking komen voor vervroegde invrij-
heidstelling .

De problemen stellen zich soms scherper 
dan bij jongeren en kunnen zowel betrek-
king hebben op een onderschatting of 
een overschatting van hun capaciteiten.

Het schaamtegevoel is bij ouderen die op latere leeftijd veroordeeld werden voor een crimineel feit is 
soms groot en dit belemmert het bespreken van een aantal thema’s (PSD) . 

4.2.  BEHOEFTEN EN WENSEN TEN AANZIEN VAN OUDEREN IN DE GEVANGENIS 

In dit deel gaan we dieper in op de problemen, behoeften en prioriteiten van de oudere gedetineerden en 
op de mate waarin dit als gespreksonderwerp aan bod komt in de gevangenis.  Anderzijds, welke behoef-
ten en welke prioriteiten

4.2.1.  Gespreksonderwerp…

Om te vergelijken of de confrontatie met de oudere gedetineerden eerder een individuele beleving is of 
daarenboven ook een gedeelde ervaring, werd aan de respondenten gevraagd of er in de gevangenis ge-
sproken wordt over specifieke behoeften van ouderen.

Alhoewel veel respondenten (73) aangeven dat het geen gespreksonderwerp is, geeft de meerderheid aan 
dat het wel eens aan bod komt, weliswaar zelden systematisch of op een structurele basis. Een deel van 
de respondenten is niet op de hoogte van de gesprekken in de gevangenis omdat hij of zij nog niet lang 
genoeg actief is in de gevangenis of enkel zicht heeft op de eigen activiteit. Volgens sommigen zijn er nog te 
veel onopgeloste problemen en deze vormen een belangrijker gespreksthema: “de behoeften van oudere 
gedetineerden worden gelijk gesteld met die v/d jongeren. pas als de algemene basis op punt staat, zul-
len leidinggevenden oog krijgen voor meer specifieke behoeften zoals die van ouderen”.  Een ander deel 
percipieert  categoriseren als negatief en ouderen worden niet als een afzonderlijke groep besproken. 
Aandacht gaat naar het individuele traject en behoeftegericht werken. Dit argument zal geregeld terug-
komen. Wanneer oudere gedetineerden wel over de tong gaan, betreft het diverse thema’s,  gaande van 
zeer algemene uitspraken ‘dat ze anders moeten worden aangepakt’ tot meer concrete vaststellingen. 
Sommige stellen ook een stijging vast van vragen en gesprekken over deze doelgroep.

Eerder defensief in gesprekken en testonderzoek; er is veel schaamte  
bij het bespreken van bepaalde thematieken. Het gevolg is vaak sociaal 
wenselijk antwoorden>moeilijk zicht te krijgen op hun problematieken, 
criminogenese, ...

Vanuit onze dienst wordt vastgesteld dat er meer en meer vragen komen 
van oudere gedetineerden, dat dit meer en meer een doelgroep is met 
duidelijke specifieke behoeften, waaraan heden vanuit de gevangenissen 
niet aan tegemoet gekomen wordt of kan worden.

We moeten soms alert zijn en 
hen uit hun cel halen want de 
problemen zijn er wel.

Vooral problemen op vlak van 
zelfredzaamheid (ze willen 
meer dan ze kunnen, ontkennen 
problemen) of net het omgekeerde, 
gelatenheid omdat ze verwachten 
geen reclasseringsperspectieven 
meer te hebben
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De gespreksthema’s kunnen in drie grote groepen worden samengevat, gaande van zeer algemeen tot 
concreet.

Figuur 4   |   ouderen en hun behoeften als gespreksonderwerp

Bijna 20% van de respondenten spreekt over de gezondheidsproblemen en fysieke beperkingen van 
ouderen. Rug, knie- en gewrichtsproblemen zijn terugkerende onderwerpen. Het betreft voornamelijk 
praktische bekommernissen die door eenvoudige aanpassingen of middelen verholpen kunnen worden: 
cellen op de begane grond zodat trappen worden vermeden, een bril, een hoorapparaat, een rollator, 
een aangepaste matras, een solo-cel (voor de rust). De tegemoetkoming aan andere behoeften vraagt 
een verschuiving van personeelsinzet;  hulp met wassen, hulp met cel te onderhouden, begeleiden van 
medicatie, .... 

De behoeften aan aangepaste activiteiten is het meest besproken onderwerp in de gevangenis bij de 
hulp-en dienstverleners. De slechte gezondheid of de fysieke problemen versterken de vraag naar aange-
paste activiteiten of aangepaste locatie.

 De interesse in aangepaste activiteiten kan opgesplitst worden in volgende deelthema’s:

u aangepaste activiteiten als een algemene bekommernis, zonder te specifiëren;

u aangepaste sport- of bewegingsactiviteiten;

“Ik heb enkel nog maar mijn collega’s sport hierover horen vertellen, aangezien ze een op-maat-
sportaanbod willen uitwerken”

u aangepast werk of werktempo;

In Hoogstraten is juist werk het  belangrijkste issue. 

Ja we spreken erover vooral in de context van hulp op maat en aange-
paste activiteiten. Het is belangrijk dat ook de oudere populatie toch met 
iets kan bezig zijn tijdens zijn detentie. Als trajectbegeleiding gaan wij aan 
de slag rond dagbesteding binnen en buiten detentie. Binnen detentie is 
dit bv toch deelnemen aan de wandeling, een onderwijscursus voorstel-
len, aangepast werk aanvragen aan directie. Buiten de detentie is die qua 
daginvulling bekijken wat mogelijk is als job of eventueel vrijwilligerswerk 
zoeken. Vanuit de organisatie-ondersteuners wordt ook gekeken wat er 
met de beschikbare middelen kan .

In het PSC te Hoogstraten lag jarenlang de leeftijdsgrens op 50 jaar, 
gezien het een gevangenis is waar de nadruk vooral ligt op beroepsoplei-
dingen/vorming en sport. Mede gezien de overbevolking en het feit dat 
er niet genoeg kandidaten waren voor Hoogstraten is deze leeftijdsgrens 
weggevallen waardoor er nu een aantal ouderen aanwezig zijn die mijns 
inziens niet in het regime thuishoren. Het regime is hier mijns inziens niet 
op aangepast. Er wordt inderdaad  over gesproken maar tot op heden zijn 
er geen specifieke activiteiten en/ of aanpassingen gebeurd. Er wordt wel 
eens bij stil gestaan in welke mate ouderen hier sneller op afhaken of dit 
regime fysiek nog aankunnen.

specifieren van de nood aan 
aangepaste activiteiten

meestal betreft het algemene opmerkingen 
over de gezondheid, fysieke beperkingen en 

geschiktheid van de activiteiten

er wordt over gesproken, wens om 
iets te doen, maar weinig concreet
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u reclassering en de gevraagde zinvolle dagbesteding die de SURB als voorwaarde stelt

u andere, waaronder culturele activiteiten en bezoek

De slechte gezondheid belemmert niet alleen de arbeidsdeelname, maar versterkt de eenzaamheid, 

Een aantal respondenten formuleert hierbij een kritische noot. Praten is een ding, maar nog niet 
voldoende om over te gaan tot actie.

4.2.2.  Belangrijkste noden

Uit voorgaande beschrijving van de ervaren problemen waarmee oudere gedetineerden en de hulp-en 
dienstverleners geconfronteerd worden, volgt de vraag naar de prioritaire verbetering  voor een gedegen 
benadering van de oudere gedetineerden. Met andere woorden welke behoeften wegen 

Grafiek 4   |    De belangrijkste gebieden  die een aanpassing of verbetering vragen ten aanzien
  van de situatie 

Wat reclassering betreft, wordt er bijvoorbeeld voor gedetineerden die 
de pensioenleeftijd bereikt hebben gezocht naar een ander dagbesteding 
dan betaald werk. vaak onder impuls van de strafuitvoeringsrechtbank 
wordt bijv. verwacht dat er vrijwilligerswerk wordt gedaan.

Besproken wel op bv het welzijnsteam maar ik vind dat er in de praktijk 
niet echt veel gebeurd rond deze doelgroep, bij mijn weten is er nu en-
kel af en toe een sportmoment voor deze doelgroep maar verder niets. 
Dus concreet momenteel nog niet veel verandering in de gevangenis rond 
werken met deze doelgroep/aanpassen systeem of verblijf in gevangenis.

Er wordt ook stilgestaan bij besprekingen van kinderbezoek/familiaal be-
zoek voor de mogelijkheden van oudere gedetineerden voor het bezoek 
van hun kleinkinderen.
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De doelgroep moet afzonderlijk benaderd worden. de mannen die veel 
ouder zijn. we merken dat mensen die rond de pensioenleeftijd zijn niet 
participeren aan activiteiten. het kan te maken hebben met het feit dat 
ze zich niet vinden in het aanbod, sommigen zitten ook voor specifieke 
feiten (zedenfeiten) in de gevangenis waardoor ze in de pikorde van de 
gevangenis uitgesloten worden of gevaar lopen. er is ook een groep van 
oudere gedetineerden, jong bejaarden die door het gebrek aan impulsen 
en aanbod verkommeren zeker wanneer dit gekoppeld is aan de afwezig-
heid van bezoek.
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De resultaten geven geen eenduidig beeld. Slechts 2 noden worden door meer dan de helft aangeduid 
als een van de drie prioriteiten, namelijk de behoefte aan aangepaste dagbesteding en gezondheidszorg.  
Fysieke gezondheidsproblemen staan bovenaan, maar mentale gezondheid en vooral de achteruitgang 
en potentiële symptomen van dementie vragen de aandacht. 

Daarnaast wordt door bijna 50% gewezen op de problemen van vereenzaming. In dezelfde lijn ligt de  
behoefte aan sociaal contact (38%) terwijl een grotere groep de aanpassing van de gevangenisinfra-
structuur en van het bewegingsaanbod prioritaire veranderingen vindt.

Wat verder opvalt is dat niet eens een vijfde van de respondenten een wijziging van het gevangenisregime 
wenst, terwijl meer dan de helft het gevangenisregime percipieert als gericht op de jongeren. Sommige 
respondenten stellen dat een volledige aanpassing niet echt nodig is, maar dat het met een zekere flexi-
biliteit gehanteerd moet worden.

Aanpassingen of afwijkingen van het re-
gime kan in conflict komen met ‘gelijke 
behandeling’ waarop het gevangenisre-
gime zich beroept. Wanneer specifieke 
situaties worden gecreëerd voor ou-
deren of afwijkingen van de algemene 
regels is de grens naar ‘voorkeursbehan-
deling’ zeer klein. 

Verbetering van de relatie met de peni-
tentiaire beambten lijkt volgens de hulp-
en dienstverleners  niet nodig, , terwijl 
de mening van de gedetineerden zelf 
een ander beeld vertoont20 (Humblet en 
Decorte, 2013, De Smet, mondelinge me-
dedeling, 2015). 

4.2.3.  Aangepaste faciliteiten als antwoord?

Uit bovenstaande antwoorden kan in elk geval afgeleid worden dat ouderen (alsook de professionals) 
geconfronteerd worden met specifieke problemen en behoeften en een aantal daarvan vragen een pri-
oritaire aanpak.  Justitie en de Vlaamse Gemeenschap dienen in te staan voor een humane detentie en 
moeten waar mogelijk antwoorden zoeken op de noden van de gedetineerden. De zinvolheid van aparte 
faciliteiten in de gevangenis voor oudere gedetineerden werd in dat verband voorgelegd aan de respond-
enten. De meningen hierover zijn verdeeld. 

De antwoorden naar zinvolheid van aangepaste faciliteiten liggen in dezelfde lijn als die van de gespreks-
onderwerpen en sluiten aan bij de specifieke problemen waarmee men in het verleden geconfronteerd 
werd.  Afzonderlijke faciliteiten worden ruim geïnterpreteerd, wat een verklaring vormt voor de grote 
bevestigende antwoorden op deze vraag. Niemand haalt echter de noodzaak of de wenselijkheid  aan van 
volledig afzonderlijke instellingen of speciale ouderengevangenissen, maar wel van gespecialiseerde 
afdelingen.  Uit het recente onderzoek van De Smet (2015) en Giele (2014-2015) blijkt dat de meningen 
van de Vlaamse gedetineerden zelf hierover verdeeld zijn. Een meerderheid is hiervan geen voorstander, 
maar onder de door Giele bevraagde gedetineerden zijn wel enthousiastelingen voor afzonderlijke sen-
iorengevangenis. 

Drie achterliggende ideeën bij de bevraagde hulp-en dienstverleners beïnvloeden wenselijkheid van af-
zonderlijke diensten of faciliteiten.

• Vergelijking met de populatie buiten de gevangenis

• Kwetsbaarheid van de groep

• Differentiatie van de levenswijze

Wanneer de vergelijking wordt gemaakt 
met de populatie buiten de gevangenis 
en de specifieke lichamelijke of fysieke 
beperkingen wordt gewezen op het be-
lang van aangepaste middelen, toegan-
kelijke  infrastructuur, kinesitherapie, 
revalidatiemiddelen of een rustige sectie 
of afdeling.  Soms betreft het uitsluitend 
de hoogbejaarden.

Beperkte aanpassingen, zoals een solocel of een aangepaste matras zijn  in de ene gevangenis mogelijk, 
terwijl in andere hieraan niet tegemoet wordt gekomen . Enkele respondenten stellen dat er een afdeling 
bestaat in Merksplas gericht op hulpbehoevende gedetineerden. Een transfer is naar een andere gevan-
genis is niet eenvoudig.

Het kan soms zinvol zijn om aparte faciliteiten te voorzien voor ouderen. 
maar soms is het ook beter om de ‘oudere gedetineerden’ te mengen 
met de ‘jongere gedetineerden’ in de gevangenis. in sommige van onze 
activiteiten is het een mengeling van oudere met jongere gedetineerden, 
dit werkt redelijk goed. de oudere gedetineerden brengen wat rust in de 
groep, tegelijkertijd blijven ze bezig met nuttige dingen.

20 In het deel ‘gedetineerden aan het woord’, onderdeel van hetzelfde onderzoek, wordt de vergelijking gemaakt 

Denk bijvoorbeeld aan de 
toestemming om de cel meer-
maals te verlaten om aantal 
meter te stappen omwille van 
doorbloeding benen.

Het is zinvol omdat het zo hoort, ik denk dat het echter grote kost is om in 
elke gevangenis aparte voorzieningen op te starten. 

Denk bijvoorbeeld aan de toestemming om de cel meermaals te verlaten 
om aantal meter te stappen omwille van doorbloeding benen.

Aanpassingen of afwijkingen van het regime kan in conflict komen met 
‘gelijke behandeling’ waarop het gevangenisregime zich, misschien meer 
zinvol om bepaalde afdelingen op te richten waar de zorgen volledig af-
gestemd zijn op de behoeften van ouderen”

Zoals in de maatschappij 
vergt de zorg voor ouderen 
een andere aanpak dan die 
voor jongeren zowel op fy-
sisch als psychisch vlak.
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Door anderen wordt ook de vergelijking gemaakt met de doorsnee oudere populatie buiten de muren, 
maar in de plaats van gewenste infrastructurele veranderingen leidt dit naar noodzakelijke aanpassin-
gen van het activiteiten-aanbod of naar aangepaste methoden om oudere mannen te motiveren tot deel-
name

Een ander deel van de respondenten wijst op de kwetsbaarheid van deze groep en hun angst om met 
de rest van de groep niet mee te kunnen. De oplossing ligt niet in afzonderlijke faciliteiten, maar in een 
aangepaste aanpak en beter bereik van deze groep. Voorkomen dat ze ‘verdwijnen in onzichtbaarheid’ 
moet het streefdoel zijn. Kwetsbaarheid zoals beginnende dementie kunnen herkennen leidt tot een beter 
begrip en minder spanning.  Toenemende vergrijzing zal onmiskenbaar samengaan met het voorkomen 
van dementie en het niet herkennen vergroot de problemen (Age UK, 2011, Cox & Lawrence, 2010, Craw-
ley, 2005 ) . Sommige respondenten benadrukken de graad van hulpeloosheid. Deze ouderen horen niet 
meer thuis in de gevangenis, maar in een instelling met aangepaste zorg. 

Een laatste groep respondenten wijst op de verschillende levenswijze en interesses van ouderen en jon-
geren in de gevangenis. Voor veel jongeren in de gevangenis zijn drugs een belangrijke bekommernis en 
ouderen delen dit vaak niet.

Tegenargumenten voor afzonderlijke faciliteiten worden gevonden in

Het principe van de gelijke behandeling. 
In een gevangenis mogen geen uitzonder-
ingen worden gemaakt voor bepaalde 
groepen.

De positieve kracht van het intergenera-
tionele en elke leeftijd heeft eigen posi-
tieve inbreng.

Het lijkt me belangrijk om te investeren in medische zorgen voor de ou-
dere gedetineerden. ze hebben recht op alle medische zorgen en comfort 
die ze buiten ook zouden hebben zoals orthopedische hulpmiddelen, kine-
sitherapie, revalidatiemiddelen, betere matrassen... uiteraard zijn enkele 
orthopedische noodzakelijkheden geen evidentie voor de veiligheid in de 
gevangenis.

Kwetsbaarheid is groter wanneer beginnende dementie optreedt en het 
personeel hiervoor niet is opgeleid.

Oudere gedetineerden leven vaak alleen en een doelloos bestaan. er zou 
naast de aangepaste faciliteiten, zoals die voor vrije burgers ook zijn, 
ook aangepaste zorg en begeleiding  moeten zijn. deze mensen zijn zeer 
kwetsbaar omdat ze stil en teruggetrokken leven

Andere leeftijdsfase heeft ook andere interesses, ander levenstempo, wel-
licht andere kijk op het uitzitten van straf.

Er is een enorme leeftijdsmentaliteit, interesses, drugsgebruik en daar-
door is het beter dat die 2 groepen gescheiden worden.

De ontoereikende hygiënische omstandigheden, te kort aan ruimte zijn 
een probleem. Daarnaast hebben ouderen meer zorg nodig en bepaalde 
faciliteiten voor hen die meer zorg nodig hebben, zoals slaapfaciliteiten of 
een afzonderlijke sectie zouden een antwoord bieden.

Een aangepast aanbod lijkt me zinvoller dan afzonderlijke faciliteiten. En-
kel voor hoogbejaarde gedetineerden zouden aparte faciliteiten moeten 
bestaan. Speciale bedden, een beweegruimte zou al een begin zijn.

20 In het deel ‘gedetineerden aan het woord’, onderdeel van hetzelfde onderzoek, wordt de vergelijking gemaakt 

Gedetineerden zijn gedetineerden 
ongeacht hun leeftijd.

Ouderen hebben soms een ontfer-
mende en rustgevende rol. 

Zonder dit intergenerationeel ef-
fect wordt de kans op een 
snellere veroudering nog groter.
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De slechte algemene situatie in bepaalde gevangenissen leidt ook tot het afwijzen van de vraag naar 
afzonderlijke faciliteiten.

Er zijn ook enkele respondenten die de keuze voor of tegen afzonderlijke faciliteiten als een waar dilem-
ma ervaren. Bij het afwegen tussen doelgroep-specifiek of algemeen geldend beleid tegenover specifieke 
faciliteiten zijn er altijd voor-en nadelen, altijd verliezers en winnaars. 

4.2.4.  Kennis van de specifieke noden en aanpak

Behalve onaangepaste faciliteiten en aanbod ervaren sommige professionals de eigen competenties als 
onvoldoende om beter in te spelen op de noden en behoeften van de oudere gedetineerden. Voor dan de 
helft (51%)  is de kennis over de specifieke behoeften van ouderen te beperkt voor een aangepast aanbod 
tegenover 36% die dit niet als een tekort signaleren. 

Aangezien een groot aantal aangeeft dat de kennis over de specifieke behoeften beperkt is voor een 
aangepast aanbod,  wordt in een afzonderlijk deel het aanbod en de gehanteerde methoden besproken 21.

21 In dit deel worden de resultaten van respondenten uit het onderwijs niet opgenomen. Wegens hun specifiek karakter 
werd een afzonderlijk deel in de vragenlijst voorzien. Grote veranderingen in de organisatie van het onderwijs in 2015 
maakten het onhaalbaar om veel leerkrachten op te nemen. Dergelijke bevraging was op dat ogenblik geen prioriteit. 
De resultaten van het onderwijs kunnen als afzonderlijk deel worden opgevraagd bij de onderzoekers

22 Niet al de diensten worden vergeleken, aangezien sommige organisaties slechts 1 of enkele malen in de bevraging 
voorkomen, is een statische vergelijking uitgesloten. Zelfs nu moet voorzichtig omgesprongen worden met de resul-
taten, rekening houdend met de beperkte aantallen

Wanneer minimale faciliteiten nog niet aanwezig zijn, waarom zou het dan 
en prioriteit voor ouderen zijn..

Ik denk dat faciliteiten zo moeten zijn gemaakt dat ze voor eenieder toe-
gankelijk zijn, zowel ouderen, als gehandicapten, als jongeren, als... Echt 
aparte faciliteiten vind ik niet zinvol. Ook ouderen gedetineerden hebben 
het recht om erbij te horen en gelijk behandeld te worden; het is wel zo 
dat ze soms meer specifieke zorg nodig hebben, maar dat heeft niet altijd 
met de leeftijd te maken.

Verder is het misschien ook zinvol om een specialisatie te ontwikkelen op 
vlak van herstelgericht werken. Voor gedetineerde bejaarden ziet hun toe-
komstperspectief er toch totaal anders uit dan voor (jong)volwassenen. 
Mij lijkt het dus nodig dat daar specifieke kennis rond is hoe men hier in 
de gevangenis mee kan omgaan.

4.3.  INLEIDING 

Hulp en dienstverleners moeten hun taak uitoefenen in een ‘gesloten’ context die duidelijk verschilt van 
andere hulp- en dienstverlening in de samenleving.  Dit deel leiden we in door kort te wijzen op enkele 
elementen typisch voor de context en de doelgroep. Daarna analyseren we uitgebreid de verschillende 
methodische praktijken die de verschillende hulp- en dienstverleners in de gevangenis inzetten. Dat doen 
we op basis van “de gereedschapskist van de sociale werker” van Herman De Mönnink (2012). 

4.3.1.   Stijging 

Behoeftegericht werken op maat van het individu, staat haaks op het veiligheidsdenken en risicobe-
heersing centraal in de straf en waar elke gedetineerde een potentieel risico is die de veiligheid in het 
gedrang kan brengen. Vraag is dan ook eerst en vooral of een geïndividualiseerde aanpak mogelijk is en 
of men dit veiligheidsdenken als een probleem ervaart.

De meningen lopen hier uiteen: meer dan de helft (54%)  van de respondenten (N=161) ervaart dit niet 
als een hindernis, terwijl 42% dit wel als een probleem ervaart.  Zoals uit onderstaande grafiek blijkt, is 
het soort dienst-of hulpverlening een beïnvloedende factor22. De PSD, ingebakken in het gevangeniswezen 
ervaart het centraal stellen van veiligheid en risicobeheersing niet als een probleem om hun dienstver-
lening naar behoren uit te voeren. Het zijn vooral justitieel welzijnswerk en De Rode Antraciet die het als 
een hindernis ervaren. De context belemmert een flexibele aanpak, deels aanwezig bij hulpverlening zoals 
aangeboden door JWW of creatieve methoden en groepswerk vaak gehanteerd door De Rode Antraciet.  

Grafiek 5   |   inschatting of risicobeheersing of veiligheidsdenken een probleem is opgesplitst 
  naar dienst of hulpverlening

GEHANTEERDE WERKWIJZEN EN METHODEN 
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Tabel 12   |    overzicht antwoorden op de stelling: een geïndividualiseerde aanpak in de gevangenis 
  is bijzonder moeilijk

FREQUENTIE In %

Volledig akkoord 17 10,2

Eerder akkoord 51 30,5

Ik weet het niet 6 3,6

Eerder niet akkoord 67 40,1

Volledig niet akkoord 26 15,6

TOTAAL 167

Als deze analyse iets leert, dan is het wel dat individuele of behoeftegerichte maatzorg geen sinecure is 
in de gevangenis. Te veel contextuele factoren zetten een rem op kwalitatieve hulpverlening. Blijkt dat ook 
in de gehanteerde methoden? Daarover gaat volgend deel. 

4.3.2.  Overzicht gehanteerde methoden

De Mönnink (2012) maakt zoals eerder gezegd een onderscheid naar 20 methoden - 9 individuele, 7 syste-
mische en 4 structurele - waarnaar eigenlijk alle in het sociaal werk gebezigde praktijken teruggevoerd 
kunnen worden. We toetsen deze hier empirisch af aan het aanvoelen van de hulp- en dienstverleners. 
Menen zij deze methoden eerder vaak, of juist niet in te zetten in hun alledaagse praktijk ? Onze analyse 
valt uiteen in twee delen. In een eerste deel proberen we een globaal idee te krijgen van welke metho-
dische praktijken algemeen het meest en het minst gebezigd worden in de context van de gevangenis 
(univariate analyse). Frequentietabellen staan hier centraal. In een tweede deel proberen we aan de 
hand van kruistabellen verdere verfijning trachten aanbrengen. De verschillende methoden worden hier 
gekoppeld aan respondenten uit de PSD en het JWW. Op die manier willen we het methodisch profiel van 
beide spilactoren in de hulp- en dienstverlening verder typeren (bivariate analyse). 

INDIVIDUELE METHODEN

Tabel 13   |    overzicht ingezette methoden i.v.m. de individuele cliënt

Algemene 
gespreks-
voering 
(n=112)

Praktisch 
materieel
(n=107)

Cognities
(n=106)

Emoties
(n=112)

Lichaam
(n=101)

Gedrag
(n=111)

Non 
verbaal
(n=109)

Trauma
(n=105)

Rituelen
(n=91)

Veel 29,5 % 13,1 % 18,9 % 29,5 % 12,9 % 18 % 16,5 % 17,1 % 5,5 %

Eerder veel 56,3 % 49,5 % 60,4 % 58,0 % 33,7 % 55,9 % 52,3 % 51,4 % 33 %

Weinig 10,7 % 32,7 % 16,0 % 10,7 % 44,6 % 22,5 % 24,8 % 24,8 % 48,4 %

Geen 3,6 % 4,7 % 4,7 % 1,8 % 8,9 % 3,6 % 6,4 % 6,7 % 13,2 %

TOTAAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Bekijken we de frequentietabellen en de verschillende percentages van hoog naar laag, dan komen we 
tot deze analyse:

Het overgrote deel van hulp- en dienstverleners in de gevangenis beweert veel of eerder veel aandacht 
te schenken in z’n hulp- of dienstverlening aan emoties (87,5%). Dit zelfs meer dan algemene gespreks-
voering (85,8%), terwijl counseling toch de basismethode van de  sociaal werker is of behoort te zijn. 
Opvallend is verder het hoge aandeel van cognities (79,3%) en gedragsmatig werken (73,9%) op vlak 
van individueel werk. Dit is niet onlogisch in een corrigerende context waar foute denkbeelden en gedra-
gingen toch vaak centraal staan. 

Aan de andere kant van het spectrum zien we dan weer dat slechts 38,5 % vaak (veel + eerder veel) met 
rituelen en 46,6 % (eerder) veel met het lichaam van de cliënt werkt. Dat is wellicht niet onlogisch gezien 
in onze Vlaamse hulpverlenerscontext vooral de psychosociale, en minder de bio-psychosociale kaart 
wordt getrokken en beide werkvelden bij ons wellicht ook meer het exclusieve terrein zijn van therapeu-
ten of het alternatieve hulpverleningscircuit. Toch vinden verhoudingsgewijs veel hulp- en dienstverle-
ners meer aandacht voor het lichaam nodig voor oudere gevangenen (in tegenstelling tot de andere 
methoden), terwijl ze voor het overige doorgaans niet vinden dat ouderen andere en/of meer specifieke 
zorg nodig hebben. Alles hangt immers af van de individuele situatie en/of de behoefte, zo redeneren 
de hulpverleners. Ook uit deze cijfers blijkt, in lijn met de resultaten van het kwalitatief onderzoek (zie 
deel 3) , dat  hulpverleners dus maatzorg verkiezen boven categoriale zorg als aparte, exclusieve zorg of 
behandeling voor ouderen. Ook deze idee lijkt ergens logisch binnen een context waarin het gelijkheids-
principe (iedereen gelijk voor de wet, dus geen favoritisme voor deze of gene groep) centraal staat? 

Een ander opvallend resultaat is het verhoudingsgewijs eerder lage % voor praktisch-materiële zorg 
(62,6%). Daarmee scoort het in het rijtje van de individuele methoden zelfs lager dan werken met non 
verbale expressie (68,8% doet dit veel of eerder veel!) en met trauma’s (68,5%). Uit onze bevraging bij 
gedetineerden zelf blijkt nochtans dat gevangenen een taak- of oplossingsgerichte hulpverlener die al 
eens iets kan regelen op vlak van administratie, papieren, enz… wel kan appreciëren. Het kan ook een 
basis vormen om vertrouwen en meer intensieve vormen van (gespreksgerichte) hulpverlening op te 
vestigen. Ook hulpverleners kruisen deze optie verhoudingsgewijs en significant meer aan  (11,8%) dan 
andere methoden wanneer hen gevraagd wordt of ze daar liever meer aandacht voor gewenst hebben.

SYSTEMISCHE METHODEN

Tabel 14   |    overzicht ingezette methoden i.v.m. de cliënt in/en zijn leefomgeving

Relationele 
spanning 
(n=101)

Bemiddeling
(n=93)

Groepswerk
(n=72)

Gezins-
gericht
(n=90)

Ruimere 
familie
(n=90)

Netwerk
(n=100)

Casemana-
gement
(n=86)

Veel 25,7 % 8,6 % 11,1 % 12,2 % 7,8 % 11,0 % 17,4 %

Eerder veel 58,4 % 34,4 % 20,8 % 41,1 % 40,0 % 51,0 % 39,5 %

Weinig 14,9 % 50,5 % 33,3 % 38,9 % 37,8 % 34,0 % 27,9 %

Geen 1,0 % 6,5 % 34,7 % 7,8 % 14,4 % 4,0 % 15,1 %

TOTAAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
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Hulpverleners werken doorgaans meer individueel dan systemisch. Eén belangrijke uitzondering is 
evenwel het werken aan relationele spanningen: dik 84 % van de respondenten die deze vraag beant-
woordden geeft aan dit veel of eerder veel te doen. De cijfers van de andere relationele methoden 
zijn opvallend lager. Werken met het netwerk van de cliënt scoort nog wel 62% wanneer we analyseren 
hoe vaak hulp- en dienstverleners hier aandacht aan besteden. De scores voor de andere systemische 
methoden duiken allen onder de 60%. Er wordt opvallend weinig bemiddeld (43%), terwijl een “re-inte-
gratiegerichte detentie” dit toch zou vermoeden (met werk, woning, slachtoffer, familie, … !). De scores 
voor gezins- en familiegericht werken balanceren rond de 50%. De hulpverleners breken kennelijk ook 
moeilijk buiten de muren van de totale institutie. Slechts 57% van de respondenten oordeelt dat zij 
vaak met casemanagement bezig is. Verdere analyse moet uitwijzen of het hierbij dan vooral om justitieel 
welzijnswerk (JWW) gaat. Integrale trajectbegeleiding werd eerder beschreven als haar core-methodiek 
(zie GOS, 2013; Van Campfort et al., 2009). 

Opgemerkt zij dat we horen dat casemanagement in de sector een wat pejoratieve bijklank geniet. 
Alsof het geen echte hulpverlening, maar toch vooral veel ‘geregel’ betreft. Casemanagement betekent 
inderdaad veeleer indirect werken met de cliënt (zie opnieuw De Mönnink, 2012). Het impliceert linking 
(bruggetjes maken met andere organisaties) tegen de achtergrond van een integraal behoefte-assess-
ment, en verder ook de zorg monitoren, afstemmen, aanspreekpunt zijn! Hoger wezen we al op het belang 
dat gedetineerden (en hulpverleners) hechten aan praktisch-materiële dienstverlening. We bepleiten 
dan ook een (her)waardering van casemanagement als basismethode!

STRUCTURELE  METHODEN

Tabel 15   |    overzicht ingezette methoden op structureel niveau

Signaleren (registra-
tie of screening

(n=90)

Collectieve belangen- 
behartiging

(n=77)

Project - of 
opbouwwerk

(n=71)

Kennisontwikkeling 
en Onderzoek

(n=77)

Veel 7,8 % 5,2 % 7,1 % 2,6 %

Eerder veel 33,3 % 14,3 % 11,3 % 14,3 %

Weinig 46,7 % 53,2 % 35,2 % 44,2 %

Geen 12,2 % 27,3 % 46,5 % 39,0 %

TOTAAL 100 % 100 % 100 % 100 %

Ook de structurele methoden scoren laag. Globaal is minder dan de helft van de respondenten daar 
vaak mee bezig. 41 % van de bevraagde respondenten geeft nog wel aan vaak te signaleren, maar doet 
er vervolgens weinig mee of laat het aan anderen over.  Nog geen 20% is vaak bezig met  collectieve be-
langenbehartiging. Hetzelfde geldt voor structureel project- op opbouwwerk en voor kennisontwikkeling 
in functie van een sterkere praktijk. Misschien hoeft minder structureel werken geen probleem te zijn 
als anderen (beleidsmedewerkers, organisatieondersteuners, directie,…) daar wel mee bezig zijn (een 
vorm van taakverdeling?). Maar kan de taak van de sociaal werker als frontline professional beperkt 
blijven tot signalering? We menen dat volwaardig sociaal werk steeds een generalistische praktijk op 
micro, meso- en macroniveau behelst. Daarenboven zijn de structurele noden groot in de context 
van gevangenis en justitie. Deze praktijken stiefmoederlijk behandelen is dan alleszins uit den boze. We 
hebben in deze zin geen aanwijzingen, maar stippen dit o.i. belangrijk feit graag aan. 

Opvallend inzake signalering is immers dat ongeveer de helft van de respondenten aangeeft dit niet of 
weinig te doen, terwijl de andere helft dit vaker tot veel doet. Kennelijk is het een praktijk waarover de 
respondenten verdeeld zijn. Is het iets dat erover schiet als de tijd het toelaat ? Reveleert dit het on-
derscheid tussen de professional die zijn job doet en de professional die net dat ietsje meer doet?  We 
schreven hoger al over het belang van  signalering binnen de turbulente context van justitie. 

DIMENSIES VAN HULP- EN DIENSTVERLENING

Beschouwen we verder enkele dimensies of primaire foci van hulpverlening23 dan beoordeelt 2/3de van 
de hulpverleners zichzelf eerder als een prater dan als een doener. 1/4de beschouwt zichzelf dan weer 
evenveel als prater dan doener in de uitoefening van zijn hulp- of dienstverlening . Amper 11% van alle 
hulp- en dienstverleners beschouwt zichzelf meer als een doener dan als een prater. We verwijzen op-
nieuw naar het belang van praktisch-materiële hulpverlening. Nochtans beschouwen de hulpverleners 
zichzelf wel evenveel hulpverlener als dienstverlener. Mogelijk is deze vraag voor interpretatie vatbaar. 
61% beschouwt zichzelf verder overwegend als persoonsgericht, terwijl 1/3de zegt evenveel belang te 
hechten aan persoon als aan omgeving. Minder dan 10 % besteedt meer aandacht aan de omgeving dan 
aan de persoon zelf. Sociale werkers hebben in principe zowel het individu als de omgeving tot object 
en er lijkt geen reden te zijn om het een boven het ander te stellen. Hulpverleners beoordelen zichzelf 
ook vaker overwegend procesgericht en interactiegericht dan product- of probleemoplossingsgericht.     

GRAFIEK 6   |   overzichtsgrafiek focus van het handelen (N in Y-as)

       EERDER PRATEN OF EERDER DOEN        EERDER HULPVERLENING           EERDER PROCES- 
         OF EERDER DIENSTVERLENING        OF EERDER PRODUCTGERICHT

23 Het gaat om ideaaltypische hulpverleningsstijlen of ‘extremen’ uitgezet op een continuüm zoals praten versus doen, 
individu of structuur, proces versus product. Hulp- en dienstverleners werd gevraagd om zichzelf te scoren op een 
continuüm
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MANNEN VERSUS VROUWEN

Opvallend is dat vrouwen over het algemeen meer aandacht denken te besteden aan de diverse me-
thoden en praktijken dan mannen. Dit geldt voor alle variabelen of het nu gaat om de individuele, dan 
wel de systemische methoden, de traditioneel vrouwelijke (counseling, werken met emoties, …) dan wel 
andere praktijken (werken met gedrag, bemiddelen, praktisch-materiële hulpverlening). De non-respons 
is echter te groot24 vooral is de groep mannen te klein om echt significante conclusies te kunnen trekken 
(pearson chi² is meestal groter dan 0,05). De uitzonderingen betreffen werken met  trauma’s en werken 
met relationele spanningen. De verschillen zijn er groter en de chi-kwadraat toets blijkt minstens in 95/100 
gevallen significant. Gezien de kleine groep mannen blijft een conclusie (een klein gender-effect inzake 
inzet van bepaalde methoden?) alleszins voorbarig. 

Tabel 16   |    het belang van traumabegeleiding opgesplitst naar geslacht

VEEL EERDER VEEL WEINIG GEEN TOTAAL

Man 4 4 6 3 17

Man in % 23,5% 23,5% 35,3% 17,6% 100,0%

Vrouw 14 50 20 4 88

Vrouw in % 15,9% 56,8% 22,7% 4,5% 100,0%

TOTAAL 18 54 26 7 105

In % 17,1% 51,4% 24,8% 6,7% 100,0%

Tabel 17   |    het belang van traumabegeleiding opgesplitst naar geslacht

VEEL EERDER VEEL WEINIG GEEN TOTAAL

Man 5 5 4 1 15

Man in % 33,3% 33,3% 26,7% 6,7% 100,0%

Vrouw 21 54 11 0 86

Vrouw in % 24,4% 62,8% 12,8% 0,0% 100,0%

TOTAAL 26 59 15 1 101

In % 25,7% 58,4% 14,9% 1,0% 100,0%
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4.3.3.  De resultaten verder doorgelicht (beïnvloedende factoren)

Het al dan niet besteden van aandacht besteden bepaalde (combinaties van methodisch geïnspireerde) 
praktijken wordt bepaald door meerdere variabelen. De soort inrichting schrijft in het verlengde van 
functieprofielen ook methodeprofielen voor, zoals bij voorbeeld die van integrale trajectbegeleider  binnen 
de CAW’s-JWW (zie b.v. Van Campfort et al. 2009). In die zin bekijken we hieronder de methodeprofielen 
per dienst, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar een vergelijking tussen de psychosociale dienst 
(PSD) en het CAW-JWW. Ook de vraagzijde (de noden van de doelgroep) kan bepalend zijn. Zien we an-
dere methodische praktijken ontstaan al naargelang het om een arresthuis (beklaagden), dan wel een 
gevangenis (veroordeelden) gaat? Mogelijk ook is ervaring bepalend. Maar in welke zin? Men zou kunnen 
veronderstellen dat een meer ervaren werknemer meer methodisch en/of in de breedte werkt, omdat hij 
/ zij de methodiek en techniek beter onder de knie heeft dan een jongere hulpverlener. Anderzijds kan een 
hypothese juist zijn dat een minder ervaren werknemer zich juist meer vast klampt aan methodiek om 
zich staande te kunnen houden in een soms moeilijke context. Ook het statuut van de werker (professional 
of vrijwilliger) kan bepalend zijn voor de uitgeoefende praktijk en is dus de moeite waard om verder te 
onderzoeken. En wat te denken van geslacht ? We starten hieronder met een aantal algemene variabelen 
te toetsen en in verband te brengen met methodisch werken, alvorens profielen op te maken naar type 
hulpverlenende organisatie.  
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24 Vooral is de groep mannen te klein om betrouwbare vergelijkingen te kunnen maken
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MANNEN VERSUS VROUWEN

Beïnvloedt ervaring in de sector het al dan niet methodisch werken, c.q. het inzetten van bepaalde praktij-
ken of gebruik van bepaalde methoden? Het antwoord is nee. Met uitzondering van ‘werken met de familie’ 
en ‘casemanagement’ bleek geen enkele tabel in dit opzicht significant (p>0,05). Ook uit de cijfers vallen 
geen voorzichtige trends af te leiden, tenzij misschien eentje. Minder ervaren professionals doen iets 
meer aan casemanagement dan hun meer ervaren collega’s. 27 van de 36 respondenten die minder 
dan 5 jaar in de gevangenis werkt doet vaak aan casemanagement tegenover slechts 21 van de 49 bij de 
mensen met + 5 jaar ervaring. Misschien zegt dit iets over de jongere leeftijd / minder ervaring van de 
werknemers bij het CAW in vergelijking met PSD? Mogelijk ondersteunt het ook de hypothese dat JWW-
CAW meer omgevingsgericht werkt dan PSD. Algemeen echter zegt ervaring niets over het inzetten van 
bepaalde methodische praktijken.   

Grafiek 7   |   het belang van casemanagement opgesplitst naar periode werkzaam in de gevangenis

n		casemanagement geen of weinig 4 5 28

n		casemanagement veel of eerder veel 13 14 21

 

PSD VERSUS JWW

Zijn er vaste methodeprofielen (-combinaties) te ontwaren per dienst? En in welke mate en zin verschillen 
deze tussen de organisaties. We analyseren opnieuw alle methodische variabelen door ze te kruisen met 
het type dienst. Gezien de relatief kleine aantallen respondenten in de meeste organisaties, focussen we 
vooral op overeenkomsten en verschillen tussen de twee spilactoren, t.w. de PSD en CAW-JWW.   

Op vlak van de klassieke (vaak gehanteerde) methodische werkwijzen - counseling, werken met emo-
ties, met trauma’s en met relationele spanningen - zien we geen grote verschillen tussen PSD en CAW. Dit 
bevestigt dus de resultaten van de univariate analyse, maar laat geen verdere differentiatie toe. 
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Toch vallen er ook significante verschillen te ontwaren in de aandacht voor bepaalde methoden. Zo best-
eden  CAW’s, in vergelijking met PSD, meer aandacht aan praktisch-materiële dienstverlening, aan werk-
en met het lichaam en aan bemiddeling. Zij tonen zich daarbij bovenop hun klassiek professioneel DNA 
dus ook als een meer nieuwerwetse, omgevingsgerichte en naar buiten gerichte professional. 

Van justitieel welzijnswerkers weten we dus dat ze integrale trajectbegeleiding als basismethodiek heb-
ben (Van Campfort et al., 2009). Herkennen de medewerkers van JWW deze ook, als zodanig (als case-
management / trajectbegeleiding)? En vooral zetten ze deze meer in dan andere actoren ? De resultaten 
blijken significant. Bijna 3/4de van de mensen tewerkgesteld bij CAW-JWW zet deze praktijk veel of 
eerder veel in. Toch vindt ook een kwart dat zij eerder weinig van deze methodiek gebruik maakt of 
kan maken. Opvallend is toch ook dat de helft van de PSD’ers zegt vaak met deze methodiek te werken, 
terwijl de andere helft dit weinig of niet doet.  PSD’ers reageren dus verdeeld op deze vraag. Vraag is 
natuurlijk wat zij onder trajectbegeleiding of casemanagement verstaan. Toezicht op de strafuitvoering 
als detentie-“traject” kan immers ook als trajectbegeleiding worden begrepen.  Opgemerkt zij dat de non-
respons (zie totalen) ook bij deze vraag zeer laag ligt.

Tabel 18   |    casemanagement toegepast door PSD en JWW

JWW (frequenties) PSD (frequenties) JWW in % PSD in %

Veel 13 1 31,7 4,0

Eerder veel 17 12 41,5 48,0

Weinig 10 8 24,4 32

Geen 1 4 2,4 16

TOTAAL 41 25 100 100

Een zelfde patroon vinden we voor werken met het sociale netwerk wat opnieuw een indicatie geeft voor 
de bredere other-directedness (dus op de omgeving) van het CAW in vergelijking met de PSD. Werken 
met groepen is dan weer veel minder aan hen besteed (= meer het terrein van de omringende welzijns-
domeinen zoals de Rode Antraciet en de VDAB).  

De PSD besteedt dan (steeds naar eigen zeggen) weer meer aandacht aan cognities en denkbeelden en 
ook aan gedrag. Hoewel deze laatste score niet significant is, krijgen we toch de indruk dat het cognitief-
behavioristisch model er stevig(er) voet aan de grond heeft dan andere methodische praktijken. Dit is 
niet onlogisch gezien de PSD vaak het eerste aanspreekpunt is in de corrigerende context  van de gevan-
genis en uit aard van haar functie ook moet toezien op strafuitvoering).  Daarenboven screenen zij het 
risicogedrag . Risicoanalyse behoort tot de centrale taak van de PSD, dus daarom hebben zij bij uitstek 
aandacht voor de denkbeelden en het gedrag van gedetineerden. 

De CGG’s werken op microniveau (individuele methoden) misschien wel het meest multimethodisch. 
Sommige methoden lijken ook exclusief voor hen gereserveerd. Non verbale expressie bij voorbeeld. 
Opvallend is wel dat het CGG meer niet dan wel met het sociale netwerk werkt. 

En wat met de structurele methoden ? Ook op vlak van signalering (gedefinieerd als screening en regis-
tratie) en collectieve belangenbehartiging zijn er geen grote verschillen tussen PSD en CAW. De andere 
kruistabellen  (tussen soort dienst en werken met gezin, familie, rituelen, onderzoek,…) gaven overigens 
geen verdere significante resultaten  te zien.
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4.3.4.  Beter werken met oudere gedetineerden?

De verschillende hulp- en dienstverleners in het detentiewezen doen vooral veel aan counseling en emoti-
oneel werk. Het aantal respondenten dat zegt hier vaak (= ‘veel’ of ‘eerder veel’) aandacht aan te besteden 
bedraagt voor beide variabelen meer dan 80 %. PSD als JWW zetten deze klassieke hulpverleningsmetho-
den in gelijke mate in. In mindere mate zijn ook cognitief en gedragsmatig werken herkenbare methoden 
binnen de gevangeniscontext (+ 70 %). Het cognitief-gedragsmatige model zit daarenboven iets meer in 
het dna van de PSD dan in dat van het JWW. Methoden die minder of niet aan bod komen zijn vooral de wat 
therapeutischer methoden (ritueelmethode, lichaamsmethode, expressiemethode). Dit is voor een goed 
deel te verklaren door de ondervertegenwoordiging van CGG in het respondentenbestand. Tegelijkertijd 
betekent het dat het CGG zich op dit vlak nog steeds goed kan profileren als een meer therapeutisch 
hulpverlener in vergelijking met PSD en JWW. Verder komen, met uitzondering van relationeel werk, ook 
de systemische en structurele methoden, die meer mikken op de omgeving dan op de individuele cliënt, 
4.3.4. minder aan bod in de context van ons verhaal. JWW blijkt iets meer omgevingsgericht te kijken en te 
handelen als we kijken naar variabelen als casemanagement (integrale begeleiding) en werken met het 
sociale netwerk. 

Hulpverleners vinden het vooral wenselijk dat er meer aandacht wordt besteed aan werken met het li-
chaam van de (oudere) gedetineerde en aan praktisch-materiële zorg. 

Het beeld van de klassieke (traditionele) en “inner-directed”  professional (Van Delden, 1991; Koenis, 
1993 Gastelaars, 1996) doemt in eerste instantie op in het gevangeniswezen. Deze is eerder individu- dan 
omgevingsgericht, eerder prater dan doener, besteedt veel aandacht aan werken met de emoties van 
het individu en beperkt zich op systemisch vlak grotendeels tot de primaire relaties in de omgeving.  
De moderne professional heet meer zakelijk , pragmatisch en “other-directed” te zijn, maar hoewel 
de JWW’er hier meer aan voldoet dan de PSD’er, zien we deze nog niet meteen tot volle wasdom komen. 
De aard van het sociaal werk vereist nochtans een brede gerichtheid op de cliënt én-in zijn sociale situ-
atie. Een dergelijk type professional kan goed bemiddelen en onderhandelen, signaleren, in team (samen)
werken en de praktisch-materiële issues helpen oplossen voor de cliënt. 

Mogelijk is een klassieke en wat naar binnen gerichte invulling van de taak het best mogelijke dat de hulp-
verlener in de gesloten context van het gevangeniswezen kan doen? We verwijzen hier naar de common 
knowledge omtrent de middelenproblematiek en de hoge caseload van de sociale werker in deze context. 

Opvallend doorheen de analyse was de grote mate van non-respons op veel vragen over methoden. Deze 
is wellicht terug te voeren op de gebrekkige methodische kennis van hulpverleners in de sector en op de 
belemmerende factoren in de context van werken in de gevangenis. Hulpverleners willen wel doelgroepge-
richte maatzorg leveren, maar slagen daar weinig in. De boel overeind houden is al heel wat. 

Tabel 19   |    wenselijkheid werken met doelgroepen

Werken met doelgroepen heeft 
meer nadelen dan voordelen

FREQUENTIE FREQUENTIE IN %

Eerder akkoord 8 4,8

Weet het niet 46 27,9

Eerder niet akkoord 72 43,6

Volledig niet akkoord 39 23,6

TOTAAL 165 100,0

Dat hulpverleners overigens ook weinig kennis ervaren over de doelgroep van ouderen blijkt uit onder-
staande tabel. 

Tabel 20   |    kennis over specifieke behoeften van ouderen

Mijn kennis over 
Specifieke behoeften van
Ouderen is te beperkt

FREQUENTIE FREQUENTIE IN %

Volledig akkoord 19 11,4

Eerder akkoord 65 39,2

Weet het niet 22 13,3

Eerder niet akkoord 49 29,5

Volledig niet akkoord 11 6,6

TOTAAL 166 100,0

4.4.  VOORBEREIDING RE-INTEGRATIE ANDERS VOOR OUDEREN? 

4.4.1.   Specifieke aandachtspunten 

Elke gevangenisstraf moet gericht zijn op re-integratie. De rol van de hulp-en dienstverlening is hierin 
fundamenteel. De praktijkervaring in de gevangenis beïnvloedt de visie van bijna al de hulp- en dienstver-
leners over de kansen en de mogelijkheden van re-integratie en bijna iedereen (86,5%) geeft aan dat de 
visie over re-integratie is veranderd sinds ze werkzaam zijn in de gevangenis

Tabel 21   |    visie over re-integratie veranderd of niet

FREQUENTIE PERCENTAGE CUMULATIEVE

Volledig akkoord 40 25,8 25,8

Akkoord 94 60,6 86,5

Niet akkoord 16 10,3 96,8

Volledig niet akkoord 5 3,2 100,0

Volledig niet akkoord 155 100

TOTAAL 165 165 165

Op het gebied van reclassering 
moet er vaker afgestapt worden 
van de klassieke ‘woonst-werk-
begeleiding’ dan in andere 
gevallen.  
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De optimistische visie van sommigen, maakt plaats voor een realisme. Hun visie en hun ervaring over de 
re-integratie van de oudere gedetineerden benadrukt de moeilijke situatie van de ouderen.

Grafiek 8   |   re-integratie van ouderen verloopt moeilijker (N=171)

Slechts een vierde gelooft niet dat de re-integratie meer hindernissen vertoont en een ongeveer even 
groot deel durft zich hierover niet uit te spreken.  De moeilijk te verwachte re-integratie van ouderen 
wordt sterk benadrukt door de VDAB, de beleidscoördinatoren, gevolgd door de PSD (65%) in mindere 
mate JWW (51%).  Bij de respondenten van de andere diensten zijn er veel die zich niet uitspreken wegens 
tekort aan informatie over het verloop hierover. 

In de lijn van het vorige werd getoetst naar de wenselijkheid van een bijzondere aanpak voor de re-inte-
gratie. Een kleine groep van de 171 respondenten oordeelt dat een specifieke aanpak niet nodig is (13%).  

Een belangrijk argument om dit laatste te staven wordt gevonden in het belang van de “op maat begelei-
ding”. Leeftijd is maar 1 factor naast diverse andere beïnvloedende factoren. 

Ieder aanbod moet zoveel mogelijk afgestemd worden op de specifieke noden/vragen van de cliënt. Be-
langrijker dan de leeftijd is het soort delict (moeilijkheden na zedendelict) en de lengte van de straf. Dit 
laatste vertoont wel samenhang met de leeftijd. Bij deze groep is het aangewezen om intensief te werken 
rond aangepaste toekomstperspectieven omdat de tijd beperkter is en de klassieke domeinen zoals 
gezin, onderwijs en werk minder of niet aanwezig zijn. 

De kans op recidivisme is kleiner bij hoogbejaarden, maar het risico moet altijd ingeschat worden.

De meeste respondenten  (73,7%) delen de overtuiging dat re-integratie van oudere gedetineerden een 
bijzondere aanpak vraagt en stuit op specifieke (leeftijdsgebonden) moeilijkheden op  volgende domeinen; 
• Netwerk
• Tewerkstelling
• Opleiding
• Dagbesteding
• Wonen
• Gezondheid

De afwezigheid van een netwerk en vangnet zijn voor veel respondenten doorslaggevende factoren voor 
de verantwoording voor een aangepaste benadering van de re-integratie.  Bij een sterk vangnet is er 
weinig reden.

l  volledig akkoord

l  eerder akkoord

l   ik weet het niet

l   eerder niet akkoord

l volledig niet akkoord
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36%26%
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Re-integratie is per definitie een persoonlijk iets, ieder heeft zijn knelpunt-
en, voorwaarden, enz. Dit is dus niet specifiek voor oudere gedetineerden, 
iedereen heeft nood aan een bijzondere aanpak, een aanpak op maat. 

Bij jongere ouderen en hoogbejaarden valt het toekomstperspectief weg 
indien ze langgestraft worden. Dit kan maken dat zij twijfelen aan de zin 
van het leven en een suïcidepoging ondernemen of daar zelf in slagen.

Indien de gedetineerde nog een ruim sociaal netwerk heeft is de re-inte-
gratie soms makkelijker omdat men vaak al een woning heeft, partner 
die hem blijft bijstaan... in tegenstelling tot jongeren. wanneer men echter 
geen eigen woning of gezin heeft is het vaak moeilijker omdat men de 
kracht niet meer vindt om op die leeftijd nog opnieuw te beginnen. en om 
dan nog in een opvangcentra te verblijven.
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Dat niet iedereen de afwezigheid van het netwerk als doorslaggevend ziet om een bijzondere aanpak te 
motiveren of om te concluderen dat de re-integratie moeilijker verloopt blijkt uit onderstaande grafiek.  
Factoren zoals gezondheid, interesses, tewerkstelling of dagbesteding zullen de re-integratie bemoeilij-
ken.  De kans is verder groot dat deze factoren elkaar onderling beïnvloeden en leiden tot een cumulatie 
van risico.

Grafiek 9   |   het verloop van de re-integratie van ouderen en de nood aan een aangepaste aanpak 
  opgesplitst volgens de aan-of afwezigheid van een netwerk

  

Samen met het netwerk, verschijnt het woonprobleem als een belangrijk breekpunt om te oordelen over 
de re-integratie.. Vergeleken met de jongeren zijn er meer ouderen die een woning bezitten of met een 
goed pensioen op zak is het gemakkelijker een woning te vinden dan met een werkloosheidsuitkering of 
leefloon. Daartegenover staat een extra deprivatie van de ouderen zonder woonvooruitzichten. Waar veel 
jongeren nog terecht kunnen bij familie of vrienden geldt dit veel minder voor de ouderen. (Pannecoucke, 
Meeus, Verstraete, 2015). Of re-integratie van oudere (ex)gedetineerden een bijzondere aanpak vraagt is 
dus afhankelijk van bijkomende voorwaarden. Een klein of ontbrekend netwerk en de vooruitzichten op 
een woning zijn hierbij doorslaggevend. 

Bij oudere lang gestraften bestaat het risico van een cumulatie van problemen en een vervreemding van 
de samenleving buiten de gevangenismuren. De afnemende flexibiliteit en aanpassingsvermogen  is 
een extra belemmering .als gevolg van toenemende pains of imprissonement en prisonatie  (Clemmer in 
Slotboom, Menting en Bijleveld, 2009).

Als vierde  probleem wordt het gebrek aan tewerkstelling of zinvolle dagbesteding aangekaart, maar 
het onderscheid moet gemaakt worden tussen de jongere oudere en de gedetineerde met pensioenleef-
tijd (en ouder).

De gezondheid en de potentiële zorgbehoevendheid is een voor de hand liggende reden om de re-inte-
gratie een andere richting uit te sturen. Samenwerking met de zorgsector en de woonzorgcentra is een 
fundamenteel element om de re-integratie te doen slagen.

Als laatste wordt gewezen op de leefwereld,  interesses en gewoonten typisch voor de oudere leeftijd. Bij 
re-integratie wordt dit wel eens over het hoofd gezien.

4.4.2.  Jongste groep en  de oudste groep

Sommige respondenten wensen een duidelijk onderscheid tussen de  aanpak voor de jongste groep 
oudere gedetineerden en de oudste groep. 

ouderen hebben 
geen kleiner netwerk

weet het niet

ouderen hebben een 
kleiner netwerk

ouderen hebben 
geen kleiner netwerk

weet het niet

ouderen hebben een 
kleiner netwerk

0

0

20

20

40

40

60

60

80

80

100

100

%

%

n	  re-inetgratie van  
 ouderen 
 verloopt moeilijker

n   weet het niet

n   re-inetgratie verloopt  
 niet moeilijker

n	  re-inetgratie 
 van ouderen vraag  
 een bijzondere 
 aanpak
n   gedeeltelijk

n   weet het niet

n   re-inetgratie vraagt  
 geen bijzondere 
 aanpak

Zij passen niet in de gewone opvanghuizen en voelen zich er niet goed, ze 
voelen zich niet altijd goed bij de opgelegde dagbesteding door justitie. 
Het leggen van een verbindend netwerk is erg belangrijk, maar vaak ook 
erg moeilijk. Eenzame mensen zouden een soort buddy moeten hebben 
bij vrijlating.

De bejaardensector heeft slechts zelden contact met gevangeniscliënteel 
en is dan ook erg terughoudend (zeker bij seksuele feiten). Wij kennen hen 
onvoldoende en kennen dan ook de gevoeligheden niet.
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Figuur 5   |   Schematisch overzicht redenen voor een bijzondere aanpak van de re-integratie

Een bijzondere aanpak voor jongere groep vertrekt in de eerste plaats vanuit de bekommernis dat 
werk en tewerkstelling  voor hen een verplichting is of een belangrijke voorwaarde. De kansen op de 
arbeidsmarkt zijn kleiner en soms is het maar voor een beperkte periode. Men moet nog 3, 4 of 5 of jaar 
of iets meer werken, maar deze zijn wel cruciaal. Het netwerk is kleiner, maar men bevindt zich wel nog 
in een leeftijdsgroep waar een sterk en uitgebreid netwerk een belangrijke levenskwaliteit bevorderen. 
De wens tot relatievorming is vaak nog aanwezig. Waar een partner vinden. Ook dit vraagt extra bege-
leiding.  Bij gebrek aan partner en woonst wordt de re-integratie een zware opdracht. Te jong voor de 
ouderensector moet men zich richten op de huurmarkt.  Het verwerven van een eigendom, zelfs met een 
job, wordt op deze leeftijd quasi uitgesloten. 

Re-integratie  wordt  vandaag nog teveel gezien vanuit het idee dat iedereen moet ‘werken’. Een andere 
aanpak – zeker van de PSD en de SURB -  is wenselijk voor de ouderen die de pensioenleeftijd hebben 
bereikt.   De noodzaak om betaald werk te zoeken valt weg, maar de zoektocht naar aangepaste dagbe-
steding moet in de plaats komen en op dat vlak ontbreekt het aan ervaring en contacten.  Naast werk 
moet aandacht zijn voor alternatieve bezigheden en het stimuleren van contact met organisaties zoals 
ouderenverenigingen en lokale dienstencentra die laagdrempelige activiteiten aanbieden.  De zoektocht 
naar vrijwilligerswerk, al dan niet opgelegd door de SURB is relatief nieuw en ook vrijwilligersorgani-
saties zijn vaak niet vertrouwd met ex-gedetineerden. Hoe de gedetineerden motiveren om vrijwillig te 
werken, is een ander paar mouwen. 

Het gezondheidsprobleem is groter bij de oudste groep. Wanneer een oudere bij vrijlating daarenboven 
extra zorgen nodig heeft, zou uitgeweken moeten worden naar de zorgsector, maar die kennis is zelden 
aanwezig in de gevangenis. De grote wachtlijsten van de woonzorgcentra zijn niet bevorderlijk voor de 
opname van iemand uit de gevangenis.

EEN BIJZONDERE AANPAK VOOR EEN MOEILIJKE RE-INTEGRATIE?

Van de hulp-en dienstverleners die de re-integratie van ouderen moeilijker vinden dan voor  jongeren, 
stelt bijna 90% dat re-integratie daarom ook een bijzondere aanpak vergt. 

Merkwaardig is wel dat  slechts een vierde van de respondenten zonder mening over het verloop van 
de re-integratie consequent antwoordt ook niet te weten of de re-integratie van ouderen een bijzondere 
aanpak vergt. Nog sterker is de op het eerste zicht tegenstrijdige antwoorden: van de respondenten die 
de re-integratie van ouderen niet moeilijker inschat, pleit de meerderheid toch voor een (gedeeltelijk) 
bijzondere aanpak. Een deel van de verklaring kan gevonden worden in de wens niet te categoriseren, 
maar een aangepaste en op maat behandeling of begeleiding noodzakelijk vindt. Het verloopt misschien 
niet moeilijker, maar met aangepaste methoden kan dit enkel verbeterd worden. Veel vragen waarop dit 
beschrijvend onderzoek niet de pretentie heeft een antwoord te bieden.

4.4.3.  Hulp-en dienstverlening en de contacten extra-muros 

KENNIS VAN DE SECTOR

Werken aan re-integratie kan slechts efficiënt verlopen wanneer een doorstroming met opvang en bege-
leiding buiten de gevangenis verzekerd is. Dit begint met de nodige kennis over en contacten met de hulp 
en dienstverlening buiten de gevangenis in het algemeen en specifiek gericht op de oudere populatie.

Bij een belangrijke groep respondenten bestaat wel degelijk de nood aan meer kennis. Volgens 48% is 
hun kennis ter zake voor betering vatbaar en 10% spreekt zelf over absoluut onvoldoende kennis tegen-
over 36% die over voldoende kennis beschikt en 4% zelf ruim voldoende. 

De aanwezigheid van voldoende kennis wordt beargumenteerd door te verwijzen naar een 4-tal verkla-
rende elementen:

• de basisopleiding/diploma (gezondheids-welzijnswetenschappen, stages) en bijscholing (beperkt)

• het gebruik van de sociale kaart en het zoeken naar oplossingen wanneer de vraag zich aandient  “bij 
elke concretisering van reclassering, gaat de dienst met elke betrokkene, ook ouderen, op zoek naar 
de mogelijkheden. Vaak een moeizame, maar ook leerrijke zoektocht” (PSD)

• de aanwezigheid van globale kennis aangevuld voor meer specifieke informatie door gebruik van het 
aanwezige netwerk (professioneel en domein-specifiek of persoonlijk).

• de beperkte aanwezigheid van de oudere gedetineerden (beperkte caseload), waardoor men niet met 
het probleem geconfronteerd wordt, een specifieke aanpak niet nodig is en de kennis dus voldoende.

Sommige respondenten die hun kennis 
als voldoende inschatten nuanceren hun 
eigen antwoord.

Dikwijls hebben we te maken met fysiek zwakkere personen, helemaal 
niet meer gemotiveerd om een functie aan te leren, voltijds te werken, 
vrijwilligerswerk, enz...

Bijzondere aanpak voor 
jongere ouderen

Bijzondere aanpak voor 
hoogbejaarden

Probleem tewerkstelling, moeilijker dan voor jongeren, 
Klein netwerk, maar wel wens tot relatievorming, 
moeilijkheden bij het vinden van een woning. 

Laatste levensfase, alleen wonen niet meer mogelijk, 
mensen in directe omgeving vaak ook hulpbehoevend, 
werken niet meer nodig, -zorgsector weigerachtig 

Ik kan mijn job zonder problemen 
uitvoeren zonder die specifieke 
kennis. Ik ben echter wel van 
mening dat we vaak kansen voor 
gedetineerden missen door een 
gebrekkige kennis.
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Verbetering van de kennis heeft vaak betrekking op de meer gespecialiseerde. De algemene kennis van 
de sector extra-muros is wel aanwezig. Er zijn zelf respondenten voor wie de kennis van de sector tot hun 
kerntaak behoort, maar die een uitbreiding naar de situatie van de ouderen als een pluspunt ervaren. Er 
heerst wel onduidelijkheid over wat die ‘gespecialiseerde’ kennis dan wel kan zijn. 

Een niet te onderschatten risico is dit van 
het automatisme en de door herhaling 
aanwezig parate kennis, waardoor de 
zoektocht naar nieuwe informatie erbij 
inschiet. 

De respondenten waarvan de kennis 
onvoldoende is houden het meestal bij 
een bevestiging van dit tekort en enkele 
algemene uitspraken weinig zicht op de 
behoeften, onvoldoende kennis van de 
sociale kaart…

SAMENWERKING MET HULP- EN DIENSTVERLENING BUITEN DE GEVANGENIS 

Ongeveer 25% van de respondenten (N= 153) kan geen antwoord geven op de vraag of er voldoende sa-
menwerking is met de hulp- en dienstverlening buiten de gevangenis, omdat er te weinig zicht is op de 
concrete vragen van de ouderen, te weinig ervaring , te beperkt aantal ouderen waarmee men in contact 
komt of de taak in de gevangenis leidt er niet toe.

De absolute meerderheid van alle res-
pondenten betwijfelt echter of er vol-
doende samenwerking is. 

De medewerkers van hulp-en dienstverle-
ning die de samenwerking wel voldoen-
de inschatten verwijzen naar het eigen-
organisatie gebonden aanbod buiten 
de gevangenis (VDAB, CGG)  of verwijzen 
expliciet naar bestaande samenwerking 
binnen het eigen werkgebied of sector, 
zonder op  de hoogte te zijn van andere 
sectoren. Op een meer algemene manier wordt de samenwerking ook als voldoende gekwalificeerd door 
te verwijzen naar de structurele werking van de hulp-en dienstverlening.

Een uitzondering is erg optimistisch en stelt geen enkele extra vragen of hindernissen vast.

De respondenten die volmondig het tekort aan samenwerking beamen verwijzen enerzijds naar de 
algemene kloof tussen binnen en buiten : “dit is niet enkel voor oudere gedetineerden. Dit is voor al de 
gedetineerden een probleem. De mensen die in de gevangenis werken hebben enkel een middelen om de 
mensen binnen de gevangenis te begeleiden, de mensen buiten enkel voor de mensen buiten, waardoor 
er een kloof ontstaat tussen binnen en buiten”.  Anderzijds wordt specifiek de toenemende behoefte aan 
samenwerking met de ouderensector als een hiaat ervaren en wordt het ontbreken van samenwerking 
aangekaart. De verantwoordelijkheid van dit tekort wordt als tweezijdig ervaren. De gevangenissector 
die geen kennis, tijd of ervaring heeft opgebouwd en anderzijds de invulling van de ouderensector: “ Ook 
ouderenvoorzieningen zijn niet vertrouwd met de werking van de gevangenis of strafuitvoering. Vaak 
schrikt een kandidaat uit de gevangenis intakers ook af”. En deel van de respondenten concretiseert de 
behoefte tot samenwerking voor de meer kwetsbare ouderen en wenst meer contacten met woonzorg-
centra en aanverwanten. 

Een deel stelt dat er wel ad hoc samenwerking is wanneer de vraag zich aandient, maar dat dit niet ver-
taald noch verankerd wordt in een structurele samenwerking. Volgens sommigen zit hier een potentieel 
om verder uit te bouwen. 

Twee respondenten tonen zich optimistisch, stellen wel een tekort vast, maar constateren een toename 
in de samenwerking. OKRA wordt als voorbeeld meegenomen. 

Ook twee respondenten uiten een zeer specifieke vraag naar samenwerking. De eigen sterkte ligt in in-
dividuele gespreksvoering, maar voor het groepsgericht werken en groepsaanbod met en voor ouderen 
wenst men beroep te doen op een samenwerking met externe organisaties.

De verbetering van de samenwerking kan op een groot draagvlak rekenen en 88 respondenten verdui-
delijken hun antwoord. 

Tabel 22   |    kennis over specifieke behoeften van ouderen

FREQUENTIE PROCENTUELE FREQUENTIE

Verbetering gewenst 96 84,2

Geen verbetering nodig 18 15,8

Totaal ingevuld 114 100

Je komt vooral in aanraking met 
de hulp en de dienstverlening die 
je regelmatig kan contacteren of 
toepassen. Als het maar over een 
klein aantal ouderen gaat, ken je 
automatisch het aanbod minder 
goed.

Je komt vooral in aanraking met 
de hulp en de dienstverlening die 
je regelmatig kan contacteren of 
toepassen. Als het maar over een 
klein aantal ouderen gaat, ken je 
automatisch het aanbod minder 
goed.

Er is voldoende sociaal contact met externe sociale diensten die binnen 
de gevangenis actief zijn. Vooral met de diensten van de Vlaamse Gemeen-
schap. Indien de gedetineerde een reclassering in Wallonië wil uitbouwen 
loopt dit moeilijker.

De samenwerking is voldoende, de meeste externe hulpverlenings-en be-
geleidingsdiensten hanteren geen uitsluitingscriteria op basis van leeftijd 
en hebben een aangepaste werking of aanbod.
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De verbetering van de samenwerking is 
noodzakelijk voor al de (ex) gedetineer-
den en niet specifiek voor ouderen.

Extra aandacht en samenwerking met leeftijdsspecifieke aanbieders  creëert meer opties voor de oudere 
gedetineerden. Door de groeiende doelgroep bestaat het risico dat mensen langer in de gevangenis 
blijven wegens gebrek aan ervaring met deze groep. Binnen en buiten beter afstemmen en krachten 
bundelen is de aangewezen strategie. Interne en externe trajecten die elkaar aanvullen en vervolledigen.  
Intern is niet al de kennis aanwezig, maar de hulp-en dienstverlening buiten zijn de beste partners om 
deze oudere doelgroep te benaderen. 

De aangeboden hulp-en dienstverlening impliceert het uitbouwen van netwerken en hoe sterker het 
netwerk hoe meer kans op overdracht, ondersteuning en reclassering: “netwerken zijn belangrijk in dit 
beroep”. 

4.5. UITLEIDING

De discussie waait wel eens op of mensen op zeer hoge leeftijd nog wel thuis horen in de gevangenis. 
Argumenten betreffen zowel menswaardige behandeling en  mensenrechten human,  maar evengoed 
economisch en financiële elementen (Chiu, 2010, Maschi & Sun, 2012, Tate, 2015).  Deze vraag werd ook 
voorgelegd aan de hulp-en dienstverleners.  Een groot deel onder hen pleit voor een versoepeling van 
wetgeving en rechtspraak in dat verband:  64% vindt dat vervroegde invrijheidsstelling voor hoogbejaar-
den mogelijk moet zijn, tegenover 36% die hoge leeftijd niet beschouwen als een reden voor versoepeling. 
Deze laatste groep benadrukt het principe van de “gelijke behandeling”.  Leeftijd  ‘as such’ is geen reden 
om te discrimineren. In de praktijk zou dit kunnen leiden tot een ‘langere’ straf voor jongeren en dat kan 
niet.

De pleidooien voor een mogelijke snellere vrijlating zijn voorzichtig. Het is geen ‘onvoorwaardelijke’ situ-
atie, maar vrijlating moet gepaard gaan met aangepaste voorwaarden eigen aan de leeftijd- fysieke en 
mentale condities of in een aangepaste opvang.  Verder mag niet vergeten worden dat de gevangenis-
straf de vrijheid afneemt, maar het recht op hulp-en dienstverlening blijft. Als dit onmogelijk wordt door 
de ernst van ouderdomskwalen- of ziekte krijgt de straf een extra dimensie en moeten andere oplossin-
gen zoals vrijlating overwogen worden. 

Afhankelijk wanneer deze mensen buitenkomen, spelen heel andere zak-
en. Zo hoeven ze zich zelden nog voor te bereiden op tewerkstelling buiten, 
maar wel op zinvolle dagbesteding. Dus in contact komen met lokale dien-
stencentra of kaartclubs voor senioren ipv. tewerkstelling. Ook zijn heel 
veel mensen in hun omgeving al ouder, kunnen dus moeilijker voor hen 
zorgen of hen opvangen tijdens de detentie (bezoek) of bij buiten komen 
(huisvesting).

Betere doorstroming naar reguli-
ere hulpverlening blijft een must 
en niet alleen voor ouderen.

4.5.1.  Euthanasie en palliatieve zorgen in de gevangenis

Met het stijgend aantal ouderen in de gevangenis is het  niet zo verwonderlijk dat vragen over het einde 
van het leven en de daarbij behorende  zorgen aan bod komen ((Human Right Watch, 2012; Snyder et al., 
2009, Deceuninck, 2010).  De Angelsaksische literatuur wijst enerzijds wel op de stijgende aandacht en 
de mogelijkheden van bijzondere zorg, maar anderzijds blijft de  bekommernis dat deze mensen niet de 
noodzakelijke zorg krijgen (Turner & Barbarachild, 2011, Fletcher et al, 2013,  Penrod,  Loeb & Smith, 
2013) . Met een toetsing naar vragen over palliatieve zorgen en euthanasie in de gevangenis beëindigden 
we de bevraging van de hulp-en dienstverleners.

Tabel 23   |    overzicht van de meningen over euthanasie en palliatieve zorgen in de gevangenis 
  uitgedrukt in %

VOLLEDIG 
AKKOORD

EERDER 
AKKOORD

EERDER 
NIET 

AKKOORD

VOLLEDIG 
NIET 

AKKOORD
N

Euthanasie in de gevangenis moet 
sneller kunnen

12,3 39,4 34,2 14,2 155

Meer aandacht voor palliatieve zorg is 
niet echt nodig aangezien het een te 
beperkt aantal gedetineerden betreft

0,6 14,4 51,2 33,8 160

De wens naar meer aandacht voor palliatieve zorgen – ondanks de beperkte groep waarop dit bettrek-
king heeft – is sterk aanwezig.  Er moet nagedacht worden over waar en wie deze zorgen moet aanbie-
den. Hoe omgaan met de spanning die voortvloeit uit de wens tot waardig sterven in een aangepaste 
omgeving en de economische noodzaak om deze zorgen te centraliseren in en penitentiair medisch 
instituut of gevangenis.  Zal men kiezen voor de transfer of niet? 

Een gevangenisstraf mag volgens de wet enkel vrijheidsberovend zijn, van 
zodra dit een ernstige bedreiging vormt voor de fysieke gezondheid lijkt 
me een vorm van vervroegde invrijheidstelling aangewezen in functie van 
waardig sterven.

Een mogelijkheid tot waardig sterven met  lokaal medisch meer mogeli-
jkheden. Er was bijvoorbeeld terminale cliënt en die wou niet naar Brugge 
(waar hij morfine kon krijgen) en in Hasselt dus niet, maar hij bleef in 
Hasselt zodat zijn familie hem wel kon komen bezoeken. Hij heeft zwaar 
geleden tot aan zijn dood.
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De antwoorden over euthanasie in de gevangenis geven een verdeelder en genuanceerder beeld.  On-
danks de juridische regeling en omkadering van euthanasie blijft de ethische discussie actueel.  In de 
context van een gevangenis moet juist extra voorzichtig worden omgesprongen met euthanasie, waar-
schuwen diverse respondenten.  De  procedure voor euthanasie moet binnen de gevangenis idem verlo-
pen zoals deze buiten de muren is. Zeker niet gemakkelijker en elke euthanasie-aanvraag: moet wel goed 
onderzocht en gemotiveerd worden door experten.  De vrijheidsberoving voegt een element toe die de 
euthanasievraag beïnvloedt. Extra aandacht moet gaan naar scherper stellen van het onderscheid tus-
sen terminaal of ongeneeslijk ziek en ondraaglijk fysiek lijden. 

4.5.2.  Afsluiter

Gevangenissen zijn ‘letterlijk’ gesloten we-
relden en een bijzondere context als werk-
situatie.  De afsluitende vraag polste naar 
de invloed van deze werkomstandigheden 
op de visie op criminele feiten. Voor bijna 
¾ is hun visie over criminele feiten veran-
derd (27% is volledig akkoord en 45% eer-
der akkoord) tegenover een veel kleinere 
groep waarvan de visie niet is veranderd. 
De meerderheid van de respondenten ver-
kiest ervoor hun antwoord uit te leggen. 
Het schema hieronder groepeert de be-
langrijkste antwoorden.

Figuur 6   |    overzicht van de antwoordcategorieën op de vraag of de visie over criminele feiten al   
  dan niet veranderd is

Werken in deten-
tiecontext leidt 
tot nuancering

Loskoppeling 
persoon en feiten

Zin en effecti-
viteit van straf en 
strafuitvoering in 

vraag stellen

Twijfel over 
re-integratie-

kansen

Maar vraagt de persoon euthanasie aan omdat deze aangeeft dat hij on-
draaglijk psychisch lijdt, dat weet ik niet goed wat mijn antwoord is. Ik 
stel mij vragen bij wat dit ondraaglijk psychisch lijden juist inhoudt: Wat 
is hierin het aandeel van een gedetineerde zijn persoonlijk verleden en 
hoe draagt de gevangenis hierin bij? Zijn er alternatieven om dit lijden te 
ondervangen? Moeten we vermijden dat mensen zelf voor de doodstraf 
kunnen kiezen of staan we hiervoor open?

Oordeel niet te snel , Think twice .  
In ieder van ons schuilt mogelijks 
een potentiële dader. We zijn een 
mens en onvolmaakt.

Visie over 
criminele feiten is 

veranderd

Visie over 
criminele feiten is 

niet veranderd

De visie over criminele feiten is niet veranderd

Deze houding wordt verduidelijkt door te verwijzen naar de reeds aanwezige realistische inzichten door 
de basisopleiding (criminologie, sociaal werk) . De gevangeniscontext is de bevestiging van de verwach-
ting.  Een uitzondering wijst op vroegere ervaring met ex-gedetineerden.

In een belangrijk deel wordt dit ontkennende antwoord aangevuld. De visie over criminele feiten is niet 
veranderd, maar wel deze over de mogelijkheden van re-integratie. Dit laatste stuit op veel meer hinder-
nissen dan men oorspronkelijk dacht.

De visie over criminele feiten is wel veranderd

Zoals reeds in bovenstaand schema weergegeven; groeperen we de antwoorden in een viertal catego-
rieën.

CRIMINELE FEITEN KOPPELEN AAN EEN PESSIMISTISCHE VISIE OVER RE-INTEGRATIE. 

Elke straf moet gericht zijn op re-integratie, maar in de praktijk ontbreekt het aan kansen en een tekort 
aan begeleiding en hulp. Vervreemd van familie en vrienden, schulden en een tekort aan competenties 
maakt re-integratie tot een bijna onmogelijke opdracht. De brug tussen binnen-en buiten is onderontwik-
keld en veel gedetineerden dreigen na vrijlating “verloren te lopen”.  Re-integratiemogelijkheid is niet 
beperkt tot de persoonlijke inzet en motivatie van de (ex) gedetineerde. 

DETENTIECONTEXT ALS VOORWAARDE VOOR NUANCES

Werken in een detentiecontext leidt tot  een genuanceerder beeld .  Iets wat zelden mogelijk is op basis 
van de algemeen verspreide informatie.  De twee volgende citaten illustreren perfect deze mening. 

Daarnaast ligt de slaagkans van een re-integratie lang niet alleen bij de 
(ex)gedetineerde zelf, maar ook bij werkgevers, huisbazen oude ‘slech-
te’ vrienden, ..waardoor men snel terug in diezelfde cirkel terecht komt. 
vroeger ging ik er van uit dat als je ‘echt wil’ dit wel lukt, maar hier ben ik 
toch grotendeels op teruggekomen.

Als je nog nooit gewerkt hebt in een detentiecontext dan is je voorstelling 
van criminelen, hoe ze zijn  en hoe ze zouden/kunnen moeten re-integr-
eren een beetje gebaseerd op de beeldvorming door de media. Bij mij 
waren dat voornamelijk films, boeken, en artikels uit de krant.



O N D E R Z O E K S R A P P O R T   |   O U D E R E  G E D E T I N E E R D E N ,  O N B E K E N D  E N  O N B E M I N D   —  1 1 31 1 2  —  O N D E R Z O E K S R A P P O R T   |   O U D E R E  G E D E T I N E E R D E N ,  O N B E K E N D  E N  O N B E M I N D 

Deze groep respondenten houdt het bij algemene uitspraken,  zonder verder uit te leggen wat dit genu-
anceerde beeld  (of meer diepgang )  inhoudt.   Het is niet uitsluitend de persoonlijke ervaring, maar 
werken in een detentiecontext stimuleert sommige respondenten ook tot het lezen van  wetenschappe-
lijke inzichten.

LOSKOPPELING VAN PERSOON EN FEITEN

In een veel voorkomend antwoord wordt het holistisch mensbeeld naar voor geschoven en wordt de 
reducerende houding waarbij mensen gelijkgesteld worden aan hun criminele feiten en “hun strafblad”  
aan de kaak gesteld. De vraag waarom heeft iemand  feiten gepleegd of een “foute keuze” gemaakt wordt 
belangrijker dan welke feiten.  Een blijvende bekommernis hierbij is de kansen die mensen krijgen door 
hun opvoeding, sociaal en economische achtergrond. Deze meer holistische benadering van de gedeti-
neerde bevat bijna altijd een verwijzing naar de mogelijkheid tot re-integratie.

STRAF EN STRAFUITVOERING GEEN OPLOSSING

De zinloosheid van de straf voor veel gedetineerden wordt aangekaart. Straf is veel meer dan vrijheidsbe-
roving. Dit standpunt impliceert niet uitsluitend kritiek op het beperkte aanbod, maar sommigen betwij-
felen effectiviteit van het  gevangenissysteem. De zoektocht naar alternatieve straffen en kleinschaliger 
initiatieven zoals de ‘tehuizen’ is noodzakelijk. 

In de huidige maatschappij is het werken met gedetineerden niet populair. 
iedereen heeft een mening over en die mening is vaak heel repressief, nl. 
zo lang en zo zwaar mogelijk straffen. Door het werken in de gevangenis 
weet ik dat dit niet werkt. Ik geloof ook niet echt in de gevangenisstraf. 
wat draagt dit bij aan de samenleving? het debat wordt te weinig gevoerd 
over wat de betekenis is van crimineel gedrag en de daartoe bijhorende 
factoren. alles wordt erg geïndividualiseerd en men kijkt naar alleen naar 
de dader om verantwoordelijkheid op te nemen. wat met verantwoorde-
lijkheid van de samenleving?

Je leert de mens kennen achter de feiten, een extra verhaal. uiteraard zijn 
er nog enkele clichés bevestigd, maar het ruimere verhaal, zet me aan het 
denken over het sociale vangnet en hun kansen vooraleer mensen binnen-
komen. Re-integratie bevorderen in de gevangenis is heel moeilijk met het 
beperkt aantal middelen  en beveiligingsrisico’s vb. familie kan niet mee 
aansluiten op een laatste cursusdag, bepaalde werkmaterialen waar er 
een heleboel toelatingen voor moeten aangevraagd worden en dan soms 
niet toegelaten worden, activiteiten die geschrapt worden omwille van te 
weinig deelnemers (door gebrek aan middelen, te weinig tijd en ruimte 
om te ronselen en persoonlijk contact op te bouwen)...

WERKEN MET DADERS… EEN MOEILIJK EVENWICHT.

Alhoewel de meeste respondenten een relativerende houding aannemen, beseft men dan dit een twee-
snijdend zwaard is.  Het is noodzakelijk, maar het mag niet leiden tot minimaliseren van de feiten.  Een 
moeilijke oefening. 

De meeste hulp-en dienstverleners komen uitsluitend in contact met de daders en niet met de slachtof-
fers.  Realisme en een  houding die niet tot het ene of het andere uiterste leidt,  vraagt naar geregelde 
bijscholing en vormen van supervisie- of intervisie. 

Bovenal blijkt nuanceren fundamenteel. De  mogelijkheden, talenten en beperkingen goed inschatten en 
niet vervallen in stereotype beelden en standaardiseren. 

Ik werk reeds meer dan 10 jaar in de gevangenis met daders en dit heeft 
nefaste gevolgen over het denken omtrent feiten, strafmaat, strafuitvoer-
ing en re-integratie. In ons team hebben we hier regelmatig intervisie 
over en binnenkort hebben we zelfs een driedaagse opleiding/intervisie.

Als het gaat over criminele feiten moet ik er absoluut over waken dat mijn 
waarden en normen niet te veel verschuiven. Daarmee bedoel ik dat ik 
maar al te vaak de bedenking heb dat het “allemaal zo erg niet is”. Kleine 
criminaliteit die een grote impact heeft op het slachtoffer is bijna “quan-
tité négliable” geworden. Ik kan mij perfect afsluiten van de pedofielen, 
verkrachters, iedereen wordt op gelijke correcte manier behandeld. Een 
praatje op bed met iemand die een jonge vrouw heeft vermoord? Geen 
probleem..



Een onderzoek over de situatie van gedetineerden en over de hen aangeboden hulp- en dienstverlening is 
maar volledig na een toetsing met de ervaring van de gedetineerden. De hoofddoelstelling van dit onder-
zoek  betreft de perceptie van de professionals werkzaam in de gevangenis, maar het uitgangspunt van 
praktijkgericht sociaal werk onderzoek impliceert in onze visie gehoor geven aan de stem van de meest 
kwetsbare groepen. De getuigenissen van de gedetineerden zijn niet representatief, maar wel voldoende 
om de perceptie van de professionals met diepgang of met een genuanceerde blik te interpreteren. 
Na een korte schets van de achtergrond, behandelen we achtereenvolgens volgende thema’s:
-  Ervaren problemen en copingsmechanismen
-  Dagbesteding en activiteiten
-  Houding tegenover werk en andere activiteiten
-  Beleving contact psd en jww (accent op dienst en hulp)
-  Leeftijdsgebonden situatie 
-  Relaties in de gevangenis
-  Netwerken en externe relaties
-  Vooruitzichten en voorbereiding re-integratie
-  Aanzet tot profilering met het oog op re-integratie
Eerst wordt van elk thema een kort schematisch overzicht gegeven van de belangrijkste antwoordcate-
gorieën, waarna we dieper ingaan op de thema’s en aangevuld met diverse citaten uit de interviews25. 

5.1.  ACHTERGROND

Dertig  mannen en vrouwen werden geïnterviewd,  allen tussen de 50 en 75 jaar (de meerderheid tussen 
55 en 65), maar de exacte leeftijd kwam niet altijd aan bod .  Om het interview zo vlot mogelijk te laten 
verlopen zonder het minste spoor van beschuldiging of schuld, werd niet gevraagd naar het gepleegde 
misdrijf. Uit de  gesprekken kon wel worden afgeleid dat de feiten overeenkomen met de diversiteit in de 
totale bevolking en met de te verwachten drie types  (Deceuninck, 2010; Dawes, 2009; Human Right Watch, 
212; Snyder, 2009).

Figuur 7   |    overzicht achtergrondskenmerken

Primo delict 
op oudere leeftijd 

Veelplegers-recidivisten
Oud geworden in 

de gevangenis

•  1e keer in de gevangenis, 
terwijl ‘crime declines with 
age

•  levensdelicten, seksdelicten, 
eigendomsdelict, fraude

•  multiproblematiek

•  eigendomsdelicten, geweld, 
drugs 

•  (zeer ernstige) levens-
delicten

De geïnterviewde gedetineerden variëren verder op de duur van de periode in de gevangenis, het vooruit-
zicht op vrijlating (al dan niet onder voorwaarden), aanwezigheid van een netwerk , financiële mogelijkhe-
den en opleiding of hoogst behaalde diploma. Dit laat ons toe om voorzichtige conclusies te trekken over 
de profilering.
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HOOFDSTUK 5   GEDETINEERDEN AAN HET WOORD

25 Om de anonimiteit te bewaren worden bij de citaten weinig details gegeven en vermelden we enkel of de 
geïnterviewde een man of een vrouw is en in welke gevangenis ze vertoefden. 
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5.2.  ERVAREN PROBLEMEN EN COPINGMECHANISMEN 

Coping betreft de wijze waarop mensen omgaan met stressvolle life-events, zoals een leven in detentie. In 
het bijzonder gaat het erom hoe ze de stressverwekkende situatie waarnemen en interpreteren - dus be-
tekenis geven – en hoe ze daar vervolgens mee om gaan. Copingmechanismen of –stijlen kunnen adequaat 
of juist inadequaat zijn. De Mönnink (2012) onderscheidt volgende copingstijlen en brengt ze in verbinding 
met inzet van een individuele basismethode.

Tabel 24   |    overzicht copingvaardigheden

COPINGVAARDIGHEDEN INADEQUATE COPING METHODE

Probleemcoping  kop-in-’t-zandstijl Counseling

Existentiecoping
compensatie van existentiële 
leegte: vluchtgedrag, drinken,…

Counseling

Cognitiecoping onrealistisch denken cognitieve methode

Emotiecoping Oppotten van emoties Ontladingsmethode

praktisch-materiële coping
praktische problemen niet kunnen 
oplossen 

praktisch-materiële methode

Lichaamscoping lichaamsverwaarlozing Lichaamsmethode

Gedragscoping Subassertief, agressief,… Gedragsmethode

Expressiecoping onvoldoende expressie Expressiemethode

Traumacoping aanhoudende vermijding,… Traumaopvangmethode

Afscheidscoping niet kunnen loslaten,… Ritueelmethode

De vragen die zich in dit verband stellen zijn tweeërlei:

1. Welke algemene problemen ervaren oudere gedetineerden vooral in de gevangenis?

2. Hoe gaan ze daarmee om? Met andere woorden: welke copingstijlen herkennen we (niet) in de inter-
views. Ze illustreren het belang van inzet van een basismethode of praktijk uitgaande van de hulpver-
lener (JWW of PSD).

Een eerste opvallend patroon dat we waarnemen wanneer we gevangenen bevragen naar hun ervaren 
problemen in de gevangenis is de grote onduidelijkheid en onzekerheid die heerst. Gedetineerden stellen 
vaak geen weet of begrip te hebben van en voor de vele protocollen en de regels die gehanteerd worden 
in de gevangenis. Daarbovenop is er de onzekerheid en de onduidelijkheid over de rechtsgang en het 
toekomstperspectief (wanneer kom ik vrij?). Het leven in de gevangenis als totale institutie is dan ook een 
bevreemdende ervaring. 

Een duidelijk voorbeeld van prisonatie  
(Menting en Bijleveld, 2009) als coping 
op de pains of imprisonement  (Sykes & 
Messinger, 1960 in Slotboom, Menting en 
Bijleveld, 2009). 

                                                                vrouw , Brugge,

De scheiding tussen binnen en buiten is totaal. Dat blijkt bij voorbeeld uit de “Rapportbriefjes” die de inter-
acties van alledag reguleren. Alles moet via dit medium aangevraagd worden. Gebrek aan communicatie 
rond en zicht op het verdere verloop ervan zorgen voor onzekerheid. Is mijn vraag voor een bezoek aan de 
tandarts ontvankelijk verklaard? Ook doorgegeven door de cipier aan de directie?  Krijg ik antwoord op 
mijn vraag en vooral wanneer? Dat zijn vragen die nogal wat gevangenen kwellen. Zeker de nieuwelingen 
en diegenen die minder (cognitief, verbaal,…) sterk zijn ervaren op dit punt sterk afhankelijk te zijn van 
celgenoot of cipier. Zo vertelde een gedetineerde in Dendermonde:

man, Dendermonde

man,  Dendermonde

Ge moogt papierkes invullen. Ge moogt die spreken en die spreken. Soms 
krijgt ge antwoord, soms krijgt ge geen antwoord. Vanuit uw cel kunt ge 
ni veel doen. Ge zijt wreed afhankelijk. […] Ik heb nog geen contact gehad 
met hulpverleners. Maar ik ben hier nog maar juist. Als ik inlichtingen 
wil, ben ik aangewezen op mijne medegevange, mijne celgenoot. Diene zit 
al 12 jaar vast, die heeft al een beke ervaring. Hij kent dat hier: uwe was 
afgeven, kledijwissel, …  Ik weet dat allemaal niet hé”

… Dan had ik gehoord van de cipier. Er zijn hier twee meiskes voor u 
geweest, maar ze mochten niet binnen omdat ze geen geboorteattest bij 
zich hadden; dat moet ge gaan halen bij de gemeente. Ik zeg: allez, hoe is 
dat nu mogelijk? Wat gebeurt er hier allemaal…. Wie beslist dat, is dat 
die portier, of cipiers, of… Ik weet het niet […] En dat geboorteattest, ze 
werken hé, … de gemeente in Ninove is alleen maar open op donderdag-
avond. De donderdag daarop was ’t feestdag. En zo is ’t een week tot 
veertien dagen dat ik mijn dochters niet kan zien.

Als ge hier zoveel jaar zit, dan 
is er wel nen hoek af, ge wordt 
hier geautomatiseerd. Opstaan 
dan, deur open, dan dit.., elke dag 
weer”
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Een andere Nederlandse gedetineerde in Dendermonde zegt dan weer:

De manier hoe men daarmee omgaat (coping) is sterk verschillend. Sommigen komen in opstand en re-
belleren tegen beter weten in. Het is een illustratie van (verbale) agressie als inadequate gedragscoping.

Anderen hanteren een adequate gedragscoping-stijl. Ze trachten zich aan te passen of te conformeren. 
Ze proberen hun verblijf draaglijk te maken door bezig te zijn en te blijven. Daarom nemen ze deel aan het 
georganiseerde activiteitenaanbod van werk, ontspannings- of sportactiviteiten.  In die zin verzorgen ze 
zichzelf zowel psychisch (door bezig te blijven) als fysiek (fit blijven). Om dit vol te houden zijn er enkelen 
die zich bijna vastklampen aan het door hen zelf georganiseerde dagritme.  Sommigen schrijven ook 
brieven (expressiecoping). Ze zijn hoopvol voor de toekomst en hebben vaak nog iets om voor te vechten: 
de vrouw, de kinderen, de woonst of de zaak. 

Conformeren betekent ook dat er gezocht wordt naar oplossingen voor praktische problemen (soms 
eigen aan leeftijd en gezondheidsproblemen).

 vrouw, Brugge

Bij één respondent uit de Leuvense gevangenis gaat de aanpassing wel erg ver. Hij lijkt het juist erg 
naar zijn zin te hebben in de gevangenis en bekijkt alles van de zonnige kant. 

Man, Leuven Centraal

Een vrouw uit Brugge vertoonde hetzelfde optimisme: 

Gaat het hier om een adequaat cogni-
tief copingmechanisme of eerder een 
overlevingsstrategie? Wat bezielt de ge-
detineerden om dergelijke uitspraken 
te doen? Feit is zeker dat de gevangenis 
voor sommigen een opluchting kan be-
tekenen of zelfs een leven impliceert dat 
beter was dan het voorgaande. 

Een andere vrouw uit Brugge stelt dat ‘aanvaarden en berusten’ het enige antwoord is en dat dit een 
groot relativeringsvermogen vraagt om het vol te houden . Een beperkte vorm van lichaamsverwaarlo-
zing is ook aanwezig.  Vrouwen en mannen verzwaren of vermageren en “de mooie kledij is voor later, 
hier kleed ik me maar gemakkelijk, in een trainingspak”.

Bij velen slaat conformisme echter om in negatieve berusting of cynische gelatenheid zoals deze meneer 
in Dendermonde: 

Ge moet uwe plan trekken bij kleine problemen. Een warmtekruik is ver-
boden en ik zit veel op mijn cel. Dus als ik koffie ga nemen, dan vul ik een 
lege Mister Proper fles met warm water en heb ik het een tijdje warm.

Ik geniet van de gevangenis. Je moet leren genieten van de miserie. Gevan-
genis geeft kansen tot reflectie. (…) Oud worden is een keuze. Je moet je aan-
passen. Je bent zo oud als je je voelt. Mensenrechten (grondrechten) zijn hier 
toch voor 90 % gedekt?  Wij kijken ook T.V., hebben ook cultuur, krijgen lekker 
eten. De deur staat hier open (opencelstructuur, dc). In Sint Gillis was alles 
veel erger; Leuven is een goede gevangenis. Ik vind de gevangenis menselijk. 
Er wordt veel rekening gehouden met de mensen. (…) Ik ben optimist. Ik kijk 
nooit naar de sombere kant. Ik leef als een vogel: onafhankelijk, vrij. Mijn fami-
lie ook. Die zijn zoals ik. (…) Ik kan altijd verder.

Ik studeer. Filosofie, kunstgeschiedenis, Spaans, Russisch. Maar de prof kun-
stgeschiedenis is nu te ziek. Anderen zijn gestopt. Nu doe ik het op mijn eigen. 
Maar ik heb te veel fardes (kaften)… dat telt hier als boeken. Ik heb er te veel. 
Ge moogt er maximum vijf hebben. Waarom? Ik weet het niet… Veiligheid? … 
Ze denken dat ik dat in brand ga steken, maar dat kan ik met één kaft ook. 
Idiote reglementen… (zwijgt). 

Toen ik moest gaan betekenen, zei 
ik, allez hier ben ik dan voor de 
verlenging van mijn huurcontract, 
en voor dit moet ik zelfs geen 
huur betalen. 

Over de PSD zen ik ni te klappen. Die doen niks, gewoon niks, Die luis-
teren niet naar wat ge te vertellen hebt; ge moet maar vertellen wat 
zun willen horen. En zolang ge ni vertelt wat zun willen horen, doen ze 
niks voor u ook niet […]  PSD is alleen maar voor u dossier hé; Dus 
waarvoor dat ge gestraft zijt, u vrijlating en alles. […] Eén: ge ziet ze 
praktisch niet, ge hebt er maar heel weinig contact mee en twee… 
die doen toch hun eigen goesting […]Ne cipier is gemakkelijker […] 
ik bedoel: dat zijn de bazen hé. Nen directeur heeft niks te zeggen die 
volgen allemaal de PSD, hé. Dat is mijn opinie erop; PSD is baas. Als 
die zeggen wit, dan mag het nog zwart zijn, ’t is wit, en de directeur 
volgt dan met dat wit” (…) JWW, gelijk ik het ken; hier is da JWD… 
Die mensen, daar kunde mee klappen en doen. Maar die kunnen ni 
veel doen (aan uw dossier, vrijlating, uitgaanspermissie, ed. bedoelt 
hij, dc)… Wat die wel kunnen doen is schuldbemiddeling, hé. En die 
dinges allemaal. Brieven en … Die helpen wel heel goed … Die kunnen 
ook zorgen om de contacten met buiten een beetje te onderhouden met 
de kinderen etcetera etcetera… Die doen goei werk zene.

De tijd gaat traag doordat je niet weet waar je aan toe bent hierbinnen. 
Het is verschrikkelijk onduidelijk allemaal. Ik begrijp er echt helemaal 
niets van. Als ik contact heb met mijn familie, mijn broer heeft een advo-
caat onder de arm genomen, dan hoor ik wel eens dat die dat ook niet 
begrijpen, wat er aan de hand is hier allemaal (…)  “Toen ik binnenkwam 
had ik behoefte om in ieder geval iemand van de Nederlandse ambassade 
te kunnen spreken. Dat heb ik aangevraagd, zowel via het CAW als via de 
PSD. Ik weet niet wat daarmee is gegaan, maar ik kreeg op een gegeven 
moment een enveloppe onder m’n neus van “reclassering buitenland”, dus 
vanuit Nederland. Tot op vandaag heb ik daar ook nog niets van gehoord; 
ik ben daar ook voor tot bij de PSD geweest. Die zeggen … Tja … Dat is nu 
weeral een maand geleden dat ik daar ben geweest. Ze zeiden: stuur een 
mailtje, dan hoor je wat van me. Tja, dat is een maand geleden. Ik ga, ik ga 
niets meer vragen aan die mensen. Ik krijg geen antwoord op m’n vragen.
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Veel oudere gedetineerden worden depressief en trekken zich terug op cel (subassertief gedrag). Enke-
lingen ondernamen ook al een of meerdere zelfmoordpogingen. Anderen betonen zich erg wantrouwig 
ten aanzien van PSD die voor hen ondanks hun hulpverlenersstatuut vaak op dezelfde lijn staan als de di-
rectie (tenminste in 1 gevangenis). Ten aanzien van JWW is men soms positiever. Zij bekleden dan ook een 
andere, ‘hulpverlenende’ rol. Gevangenen waarderen hun rol als counselor en als praktisch-materiële 
dienstverlener. Een en ander moet wel genuanceerd worden. Met de PSD heeft iedereen contact, maar 
met JWW niet. 

man,  Dendermonde

Dit alles onderstreept het belang van counselen en praktisch-materiële dienstverlening (vb. hoe bezoek 
aanvragen) in de gevangenis. Uiteraard hebben gevangenen te gehoorzamen en zich te schikken, naar de 
gang van zaken binnen de totale institutie die de gevangenis is. Maar gedetineerden hebben ook recht 
op informatie omtrent de gang van zaken in de gevangenis. 

Bovendien mogen we diensten niet over dezelfde kam scheren. Een en ander is altijd afhankelijk van de 
persoon van de hulpverlener zelf. Zo stelt een vrouw in de gevangenis van Brugge:   

vrouw Brugge

5.3.  ERVAREN PROBLEMEN  
 EN COPINGMECHANISMEN 

5.3.1.  Werk in de gevangenis

Figuur 8   |    belangrijkste motivaties voor werk
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Op enkele uitzonderingen na, staat “werk  
hebben” centraal, zelf “7 dagen op 7”. Een 
kritische houding bij de keuze van het 
werk is niet aan de orde : “ik heb alles 
aangeduid, behalve kapper, want dat zou 
echt niet goed komen (man, 50+, Dender-
monde Rudy). Een bevestiging van vroe-
ger onderzoek, dat onafhankelijk van de 
leeftijd de wens om te werken zeer groot 
is  (Brosens, De Donder & verté, 2013). 

man,  Dendermonde

De wens naar werk mag dan wel 
centraal staan,  maar niet alle werk is 
mogelijk voor de ouderen  (Age UK, 2011, 
Human Right Watch, 2012)

                                                                         vrouw, Brugge

De meerderheid van de geïnterviewde mannen werken, bij de vrouwen iets minder, maar het tekort aan 
werk wordt aangeklaagd alsook de onduidelijkheid hoe men geselecteerd wordt en voor welk werk en 
doen geruchten over willekeur de ronde.  Een aantal zijn aangesteld als fatik en voeren allerlei onderhoud-
staken uit, sommigen werken in de keuken of in de wasserij, terwijl een beperkt aantal in een atelier of 
een buitenafdeling een job heeft, waar opdrachten voor bedrijven worden uitgevoerd. Daarin verschillen 
ze niet veel van de jongeren.  Omdat veel werk fysieke arbeid vraagt, zijn een aantal oudere gedetineerden 
beperkt in hun keuze of uitgesloten van werk (hernia, gewrichtspijnen…). Als het werk te zwaar is , zijn 
er een beperkt aantal jobs (zoals herstellen van kledij) die men op cel kan uitvoeren, maar dit is eenzaam 
werk. 

De belangrijkste motivaties om te werken zijn de structurering van de dag en een uitlaatklep tegen het 
piekeren en negatieve gevoelens .  

Het is wel afhankelijk van wie mijn dossier beheert. Zij die nu mijn dossier 
beheert, weet ge wat ze doet. Als ge moet telefoneren dan schuift die de 
telefoon naar u toe en zegt, bel maar. Als mijn vingers dan krom staan van 
de reuma en pijn doen en ik de toetsen niet kan induwen, dan kan ik dus 
niet bellen. Een andere die doet dat wel en die geeft mij dan de hoorn en 
ze zegt ook dat als ik niet verder kan, zij wel zelf zal bellen.

Werk centraal

Dat heeft me veel moeite gekost. 
En dan heb ik het slechtste van 
het slechtste werk […] Vodden 
scheuren om het zo maar te 
zeggen .

Werk dat is belangrijk, maar ik 
kan niet meer werken, mijn lijf is 
kapot

Over de PSD zen ik ni te klappen. Die doen niks, gewoon niks, Die luis-
teren niet naar wat ge te vertellen hebt; ge moet maar vertellen wat 
zun willen horen. En zolang ge ni vertelt wat zun willen horen, doen ze 
niks voor u ook niet […]  PSD is alleen maar voor u dossier hé; Dus 
waarvoor dat ge gestraft zijt, u vrijlating en alles. […] Eén: ge ziet ze 
praktisch niet, ge hebt er maar heel weinig contact mee en twee… 
die doen toch hun eigen goesting […]Ne cipier is gemakkelijker […] 
ik bedoel: dat zijn de bazen hé. Nen directeur heeft niks te zeggen die 
volgen allemaal de PSD, hé. Dat is mijn opinie erop; PSD is baas. Als 
die zeggen wit, dan mag het nog zwart zijn, ’t is wit, en de directeur 
volgt dan met dat wit” (…) JWW, gelijk ik het ken; hier is da JWD… 
Die mensen, daar kunde mee klappen en doen. Maar die kunnen ni 
veel doen (aan uw dossier, vrijlating, uitgaanspermissie, ed. bedoelt 
hij, dc)… Wat die wel kunnen doen is schuldbemiddeling, hé. En die 
dinges allemaal. Brieven en … Die helpen wel heel goed … Die kunnen 
ook zorgen om de contacten met buiten een beetje te onderhouden met 
de kinderen etcetera etcetera… Die doen goei werk zene.

Over de PSD zen ik ni te klappen. Die doen niks, gewoon niks, Die luisteren 
niet naar wat ge te vertellen hebt; ge moet maar vertellen wat zun willen 
horen. En zolang ge ni vertelt wat zun willen horen, doen ze niks voor u 
ook niet […]  PSD is alleen maar voor u dossier hé; Dus waarvoor dat 
ge gestraft zijt, u vrijlating en alles. […] Eén: ge ziet ze praktisch niet, ge 
hebt er maar heel weinig contact mee en twee… die doen toch hun eigen 
goesting […]Ne cipier is gemakkelijker […] ik bedoel: dat zijn de bazen 
hé. Nen directeur heeft niks te zeggen die volgen allemaal de PSD, hé. Dat 
is mijn opinie erop; PSD is baas. Als die zeggen wit, dan mag het nog zwart 
zijn, ’t is wit, en de directeur volgt dan met dat wit” (…) JWW, gelijk ik het 
ken; hier is da JWD… Die mensen, daar kunde mee klappen en doen. Maar 
die kunnen ni veel doen (aan uw dossier, vrijlating, uitgaanspermissie, ed. 
bedoelt hij, dc)… Wat die wel kunnen doen is schuldbemiddeling, hé. En 
die dinges allemaal. Brieven en … Die helpen wel heel goed … Die kunnen 
ook zorgen om de contacten met buiten een beetje te onderhouden met de 
kinderen etcetera etcetera… Die doen goei werk zene



man, Leuven Centraal 

Voor een deel van de  gedetineerden speelt het belang van sociale relaties (uit de cel) alsook de financiële 
tegemoetkoming. Als men verder geen financiële middelen heeft en geen netwerk, dan is werk de enige 
manier om wat extra uit de kantine te kunnen aanschaffen.  Enkele mannen wijzen ook op het positieve 
effect van  verantwoordelijkheid . Als laatste, maar dat geldt slechts voor een beperkt aantal jobs,  het con-
tact met de buitenwereld ( bijvoorbeeld werken op bezoekersafdeling, sportmonitor..). In Leuven Centraal 
wordt gewezen op de verstrenging, dit leidt tot vermindering van het geven van verantwoordelijkheid met 
een kleinere motivatie als gevolg.

Behalve negatieve factoren die sommige gedetineerden uitsluiten van werk , zijn er een beperkt aantal 
gedetineerden die niet naar werk verlangen. Deze laatste groep heeft meestal voldoende contacten met 
de buitenwereld, geen financiële problemen en voldoende interesses om zelf activiteiten te ontplooien om 
de dag te structureren en zinvol in te vullen. 

man, Leuven Centraal

5.3.2.  Andere activiteiten

De belangrijkste redenen om deel te nemen aan activiteiten worden samengevat in 4 categorieën. Net zo-
als bij werk, is het structureren van de dagen en de week een belangrijke motivatie. Als uit onderzoek van 
De Smet (2015) blijkt dat 38% van de 60 plussers  in de Vlaamse gevangenissen 21u of meer per dag op cel 
zit, dan is de vraag naar activiteiten en structurering van de dag geen onlogisch gevolg. Maar deelname 
aan deze andere activiteiten kan een diepgaandere betekenis hebben. Enkele gedetineerden ontdekten 
hierdoor nieuwe talenten, interesses en uitdagingen: een krachtengerichte benadering.
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Figuur 9  |    motivaties voor deelname aan het activiteitenaanbod
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Deelname aan andere activiteiten vertoont een gevarieerder beeld dan de arbeidsparticipatie. Naast het 
werk, de verplichte appels en de wandeling verloopt de  dagindeling voornamelijk via zelfinvulling eerder 
dan deelname aan georganiseerde activiteiten of diensten. Het aanbod is volgens veel gedetineerden ook 
beperkt. In een open celsysteem is de informele kennistransfer tussen gedetineerden de informatiebron 
bij uitstek,  belangrijker dan bijvoorbeeld brochures. Meest genoemd zijn bepaalde  vormingen, culturele 
activiteiten en taallessen.  Contact met buitenwereld wordt hierin geapprecieerd. Behalve via de andere 
gedetineerden kunnen ze niet altijd duiden hoe ze op de hoogte worden gebracht. De informatiedoorstro-
ming over de activiteiten kan beter en verloopt niet in al de gevangenissen op dezelfde wijze.  Voor deel-
name aan activiteiten is zo wie zo veel is afhankelijk van het eigen initiatief en verder afwachten wat met 
het rapportbriefje gebeurt. Sommigen staan op de lijst voor een sport-of culturele activiteit, maar horen 
er niets meer van. Soms stopt een cursus of een activiteit en de reden is niet altijd duidelijk

 Wat opvalt is dat veel gedetineerden zich bewust zijn van het belang ‘bezig te zijn’  om niet in de negatieve 
spiraal van berusting en prisonatie terecht te komen. Ze doen dit met een reeks van activiteiten die ze op 
hun cel kunnen uitvoeren: 

- Huishoudelijke activiteiten (koken op cel, voor een groep, kuisen)

- Passief, muziek beluisteren, TV, lezen (de bibliotheek wordt op prijs gesteld),   computeractiviteiten

- Spel (gamen, kruiswoordraadsels)

- Studeren, taal, filosofie, spirituele en esoterische theorieën , kunstgeschiedenis

- Tekenen 

- Schrijven . Dit heeft meestal een dubbele betekenis, reflectie over de eigen situatie  en continuïteit van 
contact of nieuw contact met buitenwereld.

Sommige gaan zo ver met de structurering van de dagen, dat ze elke dag een ander accent geven; maan-
dag kuisdag, dinsdag puzzeldag, zaterdag luie dag… Verder is het opvallend dat enkele gedetineerden 
zeer bewust bezig zijn met het stimuleren van hun cognitieve en mentale capaciteiten als coping tegen het 
afstompende regime: filosofiestudie, het memoriseren van de gelezen boeken. Een aantal geïnterviewde 
vrouwen streven naar  zingeving van hun leven in de gevangenis door op de een of andere manier een 
bijdrage te geven aan een sociaal doel of project. 

vrouw, Brugge

Gelukkig heb ik snel werk gekregen en dat heeft voor mij een enorm ver-
schil gemaakt. Het heeft mij opgetild en gestabiliseerd. Ik kreeg het niet 
verteerd, mijn kop draaide zot en ik ben blij dat ik door het werk mijn zin-
nen op iets anders kon zetten.

Waarom zou ik? … Als jij alles krijgt in de gevangenis. Ik heb geen luxe 
nodig. Sommige jongens zitten te zagen omdat ze cola willen. Ik zeg: waar-
om wil je cola. Je kan toch ook water drinken. Wat is het probleem? […] 
Ik heb een heel “open” opvoeding gehad. Ik pas me aan.

Ik brei speelgoed voor kinderen in weeshuizen in Roemenië. Zelfs als mijn 
handen pijn doen, dan denk ik aan die kinderen en dan denk ik niet kla-
gen. Ik ben dan wel bezig, mezelf kleine doelen geven.
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Sport ontbreekt niet, maar veel sport is  
gericht op kracht en/ of competitie en 
de meerderheid laat dit aan zich voorbij 
gaan . Eenzelfde vaststelling gaf het be-
hoefteonderzoek in het Antwerpse arrest-
huis  (Brosens, de Donder & Verté, 2013).  
Er bestaat een grote kans dat gedetineer-
den die voor hun vrijheidsberoving veel 
sporten, dit ook in de gevangenis probe-
ren verder te zetten, tot fysieke belemme-
ringen te groot worden.  

(man, LC)

De bevraagde vrouwen hechten minder belang aan het sporten. Voor de minder sportieve gedetineerden, 
maar met het besef van het belang van bewegen - zeker bij het ouder worden- is er weinig aanbod.  Behalve 
hier en daar een initiatief van De Rode Antraciet valt er weinig te rapen. Men valt bijna noodgedwongen 
terug op individuele activiteiten en individueel initiatief.  Bewegingen uit de yoga en tai chi worden op de 
cel uitgevoerd.  De mogelijkheid om de hometrainer te gebruiken en geregeld wat te fietsen wordt op prijs 
gesteld.

Taal-en vorming wordt wel gevolgd, maar 
zoals ook uit ander onderzoek blijkt, ne-
men weinig oudere  gedetineerden  deel 
aan het andere onderwijsaanbod noch 
aan de beroepsopleidingen (Jones, 2013).  
De gedetineerden die na vrijkomen de 
pensioenleeftijd nog niet bereikt hebben 
beschouwen hun jobkansen als nihil.  
Voor de niet beroepsgerichte vorming 
betreuren sommige gedetineerden het 
gebrek aan discipline van de vaak jon-
gere collega’s met het afhaken als gevolg 
en uiteindelijk wordt de cursus niet meer 
ingericht.

vrouw, Brugge

Sommige vrouwen wijzen op het tekort aan (aangepast) opleidingsaanbod.

Contact met de buitenwereld wordt s ge-
apprecieerd: culturele activiteiten door 
DRA of andere georganiseerd, briefac-
tie onder stimulans van de Bond Zonder 
Naam, maar ook sportactiviteiten met 
clubs van ‘buiten’.

                                                                        vrouw, Brugge

Ik heb vroeger veel gesport , tot de 
rugproblemen te groot werden en 
er een operatie volgde. Ik ben nu 
nog wel scheidsrechter.

Vroeger nog voetreflexologie. Dat 
heb ik gevolgd. Ik snap wel dat het 
niet eenvoudig is om het te blijven 
geven. Ge begint met een groep en 
op het einde waren we nog met 
drie.

Ze geven hier niet veel. Nederlands 
,ja, maar dat kan ik wel en dan 
geven ze computerlessen. Ik weet 
nog niet hoe een computer eruit 
ziet.
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Voor de deelname aan sommige activiteiten moeten soms drempels worden overwonnen. Zeker groepsac-
tiviteiten met een intieme component. Een gedetineerde neemt nu geregeld deel aan de groepsessies ge-
organiseerd door het CGG. Hiervoor moet uit het vertrouwde patroon of de comfortzone worden getreden. 
Er moet wederzijds vertrouwen zijn en dit laatste in een detentiecontext erg moeilijk.

De weigering om deel te nemen aan de activiteiten, is net zoals bij de arbeidsparticipatie voor enkele ge-
detineerden de belangrijkste mogelijkheid om hun autonomie en onafhankelijkheid te tonen. Dit is eerder 
een uitzonderlijke houding. 

5.3.3.  Drie houdingen tegenover werk en activiteiten

Figuur 10  |   gemengde verantwoordelijkheid: gedetineerde zelf en beter aanbod

Individuele verantwoordelijk-
heid en schuldmodel

Gemengde verantwoorde-
lijkheid: gedetineerde zelf en 

beter aanbod

Negatieve houding en 
slachtoffermodel

Een deel van de gedetineerden vertrek-
ken van de individuele verantwoordelijk-
heid om al dan niet in te gaan op de aan-
geboden mogelijkheden. Kansen moeten 
gegrepen worden en het is groot aanbod 
en ze beschouwen het als een gunst. Op-
vallend is dat al deze gedetineerden man-
nen zijn uit Leuven Centraal.

man, LC 

Een ander deel van de gedetineerden wijzen op het eigen initiatief, maar dit moet gekoppeld zijn aan een 
kwaliteitsvol aanbod.  Een slecht aanbod is een bevestiging van de minderwaardige positie van de gede-
tineerde en wat wordt daarmee dan bereikt?.  De communicatie over het aanbod moet ook beter, zodat 
gedetineerden er sneller op kunnen inspelen.

De negatieve houding wordt gevoed door het ervaren tekort aan activiteiten en in de eerste plaats het ge-
brek aan werk zonder een gelijkwaardig inkomensalternatief. Daarnaast zijn er gedetineerden die wijzen 
op het tekort aan kwaliteit en inspanning van de gevangenis met nadelige gevolgen voor de gedetineerden 
en zijn kansen op re-integratie.

man, Dendemonde)

het aanbod is groot en als ge dat  
echt wil, kan je je  goed voorberei-
den op later. Het is aan ieder van 
ons om zelf te beslissen of je hier-
aan deel neemt of niet 

Dan leren ze den excell en de word en ze kennen er zelf geen fluit van. 
Ik heb het zelf meegemaakt. In die cursussen die ge krijgt is er veel on-
bekwaam personeel in mijn ogen. [..] En wat creëert ge dan: nen hoop 
luierikken, die nen hele dag in hunnen nest blijven liggen, die ge der niet 
meer uitkrijgt…  Probeer actiever met die mensen bezit te zijn, dat die 
actief zijn, dat die hun cel uit zijn, dat ze terug leren reïntegreren in de 
maatschappij? Ik zeg alles met m’n eigen woorden, hé, maar 80 % van 
da volk hier, dat ligt weg te rotten in zene nest ! Er wordt veel te weinig 
gedaan voor de gedetineerden. Ze zitten veel te lang op cel. 
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5.4.  SITUATIES RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS VERBONDEN MET   
  LEEFTIJD

5.4.1.  Sport, beweging, gezondheid

Net zoals buiten de muren zijn er 50 en 60 plussers in een uitstekende gezondheid en trots om dit te to-
nen via verzorgd en sportief uiterlijk en/of allerlei uitspraken (ik wil zeker werken tot mijn 75e ). Anderen 
wijzen op de snellere veroudering door het gevangenissysteem.

vrouw, Brugge 

Een deel van de geïnterviewden kampt wel met een slechtere gezondheid en veel voorkomende ‘ouderen’ 
kwalen zoals rug-en gewrichtspijnen, maar ook ernstige ziekten zoals hersenbloeding en kanker. Net 
zoals uit ander onderzoek blijkt (Deceuninck, 2010, Age UK, 2011, Baidawi, Turner et al, 2011, Williams, 
Stern, et al, 2012) is de gezondheid van velen slechter dan van de jongeren, maar dan voornamelijk 
voor de 60 plussers. Aangezien we niet al de ouderen hebben bevraagd blijft dit bij een hypothetische 
uitspraak.  

Afhankelijk van de situatie in de gevangenis, de achtergrond, persoonlijkheidskenmerken, relativerings-
vermogen wijzen gedetineerden op enkele factoren die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben 
met de levensfase waarin ze zich bevinden. Het betreft enerzijds factoren waarmee ze in de gevange-
nis geconfronteerd worden en anderzijds factoren die verwijzen naar het leven en de relaties buiten 
de gevangenis. Enkele gedetineerden, zowel bij de mannen als de vrouwen ervaren de leeftijd niet als 
een hinderende factor, maar eerder de confrontatie met andere  een gevolg van de verschillen tussen 
sociaal-culturele achtergrond. Enkele van de geïnterviewde gedetineerden hebben een typische mid-
denklasse sociaal -culturele achtergrond tegenover een meerderheid van de laaggeschoolden jongere 
gedetineerden. 

Figuur 11  |   confrontatie met leeftijdsgebonden factoren in de gevangenis
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Zoals hierboven vermeld, zijn de te verwachten fysieke problemen  aanwezig :  hernia, gewrichtspijnen, 
reuma, bloeddruk, cholesterolproblemen en diabetes . In de gevangenis wordt hiermee te weinig rekening 
gehouden, het verergert het probleem en soms wordt de gevangenis aangeduid als oorzaak. 

De gevangenis is geen flexibele context 
voor de aanschaf van noodzakelijke hulp-
middelen: een gebit, een hoorapparaat, 
een leesbril, een looprek.  Het tekort en 
de  kwaliteit van de medische zorgen, lijkt 
eerder gevangenis- dan leeftijdsgebon-
den.  De fysieke toestand belemmert niet 
alleen de dagelijkse kwaliteit, de moge-
lijkheid om te werken, maar ook de voor-
bereiding op re-integratie.

                                                                        vrouw, Brugge 

vrouw, Brugge 

Beperkte, kleine extra ondersteuning is soms voldoende om het probleem op te lossen of te verlichten, 
maar ook dat botst soms met het gelijkheidsbeginsel.  Als gevolg van rugklachten kregen gedetineerde in 
Leuven Centraal een cel op de benedenverdieping, maar het verloopt niet overal even eenvoudig.

vrouw, Brugge 

Dankzij het huidige gezondheidssysteem moeten gedetineerden voor grote en levensnoodzakelijke ingre-
pen niet betalen, maar voor bepaalde medicatie typisch ouderdoms gerelateerde problemen is er geen 
tussenkomst: voor gewrichtspijnen, artrose, reuma… 

Andere factoren die verband houden met de leeftijd betreffen de relatie met de jongeren en hun leefwe-
reld. Jongeren zijn drukker, meer op competitie gericht en ze gebruiken veel meer drugs. Dit is een van 

Als ik dan bezoek heb gekregen, en 
ge moet u uitkleden en u bukken 
en u billen open trekken. Ik kan me 
moeite om ne stoel zitten.

Ik moet zo alles zelf uitzoeken en begin maar als je lichaam op is.  Er 
is niks om me voor te bereiden, zelfs geen plan om Brugge te bekijken. 
Iemand die zegt, we gaan het traject de eerste keer samen doen, dat zou 
al veel helpen.

Omdat ik niet meer kan gaan werken, moet ik overdag op cel blijven, 
maar de chauffages gaan overdag uit. Ik heb het dan koud. Vroeger heb 
ik eens een extra deken gekregen, maar dat is me terug afgenomen, want 
iedereen gelijk. Een warmwaterkruik is verboden. Dus als ik mijn koffie ga 
nemen, dan vul ik een lege mister proper fles met warm water en heb ik 
het een tijdje warm.

Mijn moeder zei, nadat ze me een tijd niet had gezien dat ik een wrak was 
en er ouder uit zag. Ik let hier niet op mijn kledij, het is hier niet belangrijk. 
Vroeger ging ik éénmaal per week naar de kapper, naar de manicuur …
de nood is hier niet.
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de redenen waarom ouderen minder aan de wandeling deelnemen. Ze willen niet door jongeren worden 
aangeklampt met een geld- of drugsvraag. Oudere gedetineerden die weinig overeenkomsten ervaren met 
de jongeren, hebben meestal een negatievere houding en zullen zich meer afsluiten: “ik wens geen contact 
met dat jonge gespuis, die willen alleen maar geld aftroffelen of tabak of drugs” is een uitspraak die meer 
dan 1 maal te horen was tijdens de interviews en de kans op isolatie wordt ook in voorgaand Vlaams on-
derzoek gesignaleerd (Deceuninck, 2010, Humblet en Decorte, 2013). 

Het tekort aan een aangepast bewegingsaanbod ligt in dezelfde lijn. Groepssporten, op kracht-en compe-
titie gerichte sporten zijn eerder gericht op de jongeren. en de wandeling wordt niet als een alternatief 
gezien: “wandelen in cirkels en oppassen dat ge niet botst” (man, Leuven Centraal, 60+).

Verder zijn ook hier gedetineerden die ondanks hun fysieke problemen, wijzen op de persoonlijke inge-
steldheid en het belang van een gezonde levensstijl, zelfs in de gevangenis: gezond eten en bewegen en 
dat laatste kan ook in een lawaaierige context. “Oud worden is een keuze. Je moet je aanpassen. Je bent 
zo oud als je je voelt” (man, Leuven Centraal). Anderen wijzen juist op het tekort aan gezonde voeding en 
diabetes als één van de gevolgen.

Als laatste zijn er enkele gedetineerden die wijzen op de eigen veranderende houding. Het relativerings-
vermogen neemt toe, de agressie kan beter onder controle worden gehouden en er is minder behoefte 
om voortdurend in groep te zitten .

Langgestrafte gedetineerden waarvan de gevangenis de belangrijkste socialisatiedrager is hanteren een 
andere vergelijkingsbasis: “Al je zoals ik opgegroeid bent in de gevangenis, dan is dat geen probleem. 
Je hebt hier lessen, toneel, sporten, toneel, … Allemaal geen probleem. Ook het medisch aanbod is oké“   
(man, Leuven Centraal,)

5.4.2.  Andere leeftijdsgebonden problemen of behoeften:

De andere leeftijdsgebonden elementen verwijzen naar de problemen op de arbeidsmarkt of de ondui-
delijkheid van de voorwaarden door de SURB als alternatief voor tewerkstelling en naar familierelaties:

- Verlies of deficit van familierelaties, oudere familieleden sterven of door de beperkte mobiliteit is 
bezoek uitgesloten.

- In de lijn van het voorgaande: wanneer oudere familieleden, kennissen of vrienden sterven kan zelden 
deelgenomen worden aan de begrafenis- of afscheidsceremonie

- Het niet kunnen opnemen van de zorg voor hulpbehoevende familieleden: hoogbejaarde ouders, een 
zorgbehoevende partner. De meerderheid van de mantelzorgers buiten de gevangenis is tussen de 
50 en de 75 jaar (seniornet, n.d.)

- Hulpverlening zal sneller de omgeving contacteren voor jongere gedetineerden, maar voor ‘oudere’ ou-
ders is er weinig ervaring: “voor die oudere moeders zou wel iets mogen worden gedaan, hen opvangen 
door justitieel welzijnswerk, uitleg geven, maar ja er is nu al weinig personeel” (LC, man 2)

- Het gebrek aan contact met de volwassen kinderen wordt vaak begrepen, maar het gemis aan con-
tact met de kleinkinderen weegt zwaar door. Er is weinig ondersteuning om met deze situatie om te 
gaan. Een oma of opa in de gevangenis is relatief onbekend terrein: “ik zeg aan mijn kleindochter 
dat ik in een speciaal ziekenhuis ben omdat ik pijn heb, maar ze vroeg onlangs waarom er in mijn 
ziekenhuis zoveel politie is. Nu ze vragen begint te stellen, vrees ik dat ze binnenkort niet meer zal 
komen” (vrouw , Brugge)

Ondanks de vaststelling dat er leeftijdsgebonden elementen het detentietraject beïnvloeden, is dit geen 
issue in de gebruikersraad of het overlegorgaan, volgens een geïnterviewde vertegenwoordiger: Neen 
het komt niet aan bod, iedereen berust in z’n lot (man 10, 60+, LC). Zou dit kunnen wijzen op een groter 
effect van de institutionalisering en het prisonatiesyndroom.

5.5.  VOOR- EN TEGENSTANDERS VAN EEN AFZONDERLIJKE VLEUGEL IN DE   
  GEVANGENIS

Tegenstanders wijzen op een versterking van de discriminatie door het gebrek aan contact met jongeren.

 man, Leuven Centraal

Voorstanders van een afzonderlijke vleugel of faciliteiten zoeken hun argumentatie in de verschillende 
levensstijlen en interesses: 

man, Leuven Centraal

Anderen wensen eerder een ‘rustige’ vleugel , een minder lawaaierige context, dan een leeftijdsgebonden 
afdeling.

Een vrouw wijst ook op het belang van aangepaste faciliteiten waarin men rekening houdt met de fysieke 
problemen van de ouderen.

vrouw, Brugge

Als je aangepaste faciliteiten creëert (voor ouderen), dan creëer je een 
gevangenis. Je creëert apartheid en sluit in die zin op. Kunnen we verou-
dering in de gevangenis dan tegen gaan door precies niet op ouderdom 
in te zetten? 

…dan kunnen we hier spelletjes spelen zoals monopoly, kaarten of dam-
men. Dat interesseert die jonge gasten niet. Ze willen MTV en rap en van 
al die rommel. Dat brengen ze dan ook op de Jail-TV (eigen TV-kanaal voor 
en door gevangenen, dc). Dat interesseert mij niet.

Wij horen hier niet thuis, wij zouden in een rusthuis moeten zitten. Neem 
nu bijvoorbeeld de trap die we moeten nemen om naar de wandeling te 
gaan. Ik kan dat nu nog, maar als het niet meer gaat, dan weet ik niet of 
ik nog wel zal wandelen. Als ik poets en ik heb reuma in mijn handen, dan 
krijg je hier van die ouderwetse dweils en die zijn heel moeilijk om uit 
te wringen. Het eten is ook voor iedereen gelijk. Van die vettige saus en 
aardappelen die niet gaar zijn gekookt en dat verteert zeker voor ouderen 
niet goed. Om zo’n dingen gaat het.
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5.6. RELATIES

5.6.1. Relaties intern

vrouw, Brugge

De relaties met medegedetineerden vertonen een zeer divers beeld. Aan de ene kant een open houding 
tegenover iedereen maar evengoed het tegenovergestelde: het terugtrekken op de cel, zonder contact met 
anderen.  Dit laatste lijkt meer voor te komen bij de oudere gedetineerden. Tussen deze twee uitersten zijn 
allerlei variaties aanwezig en net zoals uit ander Vlaams onderzoek blijken de relaties niet zo slecht zoals te 
verwachten op basis van buitenland onderzoek (Deceuninck, 2010 &Humblet en Decorte, 2013). 

Open houding 
tegenover iedereen

Afzijdig, 
terugtrekken

Aangezien de meerderheid van de gede-
tineerden jong(er) zijn, beïnvloedt het 
leeftijdsverschil de relaties. 

               man, Leuven Centraal

Het omgekeerde bestaat ook: 

Sommige gedetineerden nemen een va-
derlijke  rol aan tegenover de jongere 
lorgenoten, terwijl de confrontatie met 
jongeren voor anderen juist een reden is 
om zich afzijdig te houden. De nood aan 
een moederfiguur komt ook naar voor 
bij de vrouwen, maar de problemen zijn 
soms te belastend.

                                                                     vrouw, Brugge

vrouw, Brugge

Niet enkel het leeftijdsverschil is de oorzaak van terugtrekking, maar ook onzekerheid  en zoals hiervoor 
vermeld het gebrek aan activiteiten. Een heel andere houding die de afzijdigheid bepaalt betreft het cog-
nitieve niveauverschil en  de interessesfeer.

     vrouw 3 55+ Brugge

Man, Dendermonde

Etnische diversiteit van de gevangenispopulatie betreft in eerste instantie de jongere mannen. Veel jonge-
ren spreken onderling een andere taal wat het contact niet bevordert met de oudere generatie.

Veel oudere gedetineerden hebben wel contact met de anderen, maar ze geven er geen specifieke ap-
preciatie aan. Eerder het beseft dat er weinig keuze: “Het contact is ok, maar je moet wel door het macho 
gedrag van de jongeren kunnen“ (man, Leuven Centraal). Men leert wel mensen kennen, maar dat kun-
nen moeilijk vrienden worden genoemd er is teveel wantrouwen of jaloezie, het zijn eerder kennissen of 
lotgenoten: “we delen dezelfde miserie”. Het lotgenotencontact wordt door velen op prijs gesteld. Behalve 
de gedeelde negatieve situatie, wordt er gewezen op de gemeenschappelijke fouten en het rolmodel dat 
ze voor elkaar kunnen zijn. 

Een hechte band ontwikkelen is gekoppeld aan voorwaarden: “een hechte band kan, maar zeker niet 
praten over vrijheid en de periode dat ze nog moeten zitten”  en kan niet los gezien worden van toevallige 
omstandigheden. Onder de geïnterviewden waren er twee mensen die toevallig qua interesse en achter-
grond samen in voorarrest zitten en ook later contact blijven houden.  

Er werden te weinig interviews afgenomen van vrouwen om de vaststelling dat vrouwen veel belang 
hechten aan relaties en intramurale vriendschappen (HMIP, 2004;, Rivière and Young, 2004, Humblet & 
Decorte, 2013) te bevestigen, maar bepaalde uitspraken liggen duidelijk in de lijn. 

Ze mogen altijd nog wel aankloppen, maar ik heb het allemaal gehoord, 
allemaal al gezien, ge wordt moe, ge zijt op een punt dat ge u zelf moet 
voort slepen. Er zijn er hier die nood hebben aan een moederfiguur. Moeke 
dit en moeke dat, maar ge kunt hun bagage niet meer dragen.

De meerderheid hier zijn sukkelaars. It’s a tragedy. Ze zijn arm, hebben 
geen werk, draaien de gevangenis in en nadien nog minder werk. Ze ken-
nen ook weinig over hun rechten en de wetgeving.

Ik ben onlangs 60 
geworden, ik heb dat 
aan niemand gezegd

Mijn relatie met de jongeren is 
goed, ik voel me een halve biecht-
vader, ze tonen van alles

Het enige waarover ze 
spreken is seks

Ik wil erbij horen, maar het lukt 
niet. Ik word hier met een ‘tje’, een 
verkleinwoord aangesproken om-
dat ik ouder ben en niet meer kan 
meepraten met de rest
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Velen stellen zich wel aarzelend op en er-
varen een spanningsveld tussen nood aan 
vriendschap en contact aan de ene kant 
en de angst  niemand te kunnen vertrou-
wen aan de andere kant.

De relaties met de  penitentiaire beambten zijn eerder oppervlakkig. Het wordt aanvaard en meestal zijn 
er weinig problemen, maar ook weinig vertrouwen.  Een eenduidig beeld is er verder niet.  Sommige ge-
detineerden betwijfelen het empathisch vermogen van de cipiers en hebben het gevoel als minderwaardig 
beschouwd te worden. Enkele eerder gefortuneerde gedetineerden ervaren jaloezie. Vooral de houding 
van penitentiaire beambten na een bezoek werd als kleinerend ervaren.  De ondervraagde vrouwen leken 
(zeker over dit laatste )over het algemeen negatiever dan de mannen. Een positieve houding tegenover de 
penitentiaire beambten, zij het in mindere mate, is ook aanwezig. Ze worden omschreven als “een soort 
familie” en “mensen met een hart”. 

Iets wat velen wel betreuren is het taboe over zelfdoding en suïcidepoging. Het komt beduidend meer voor 
in de gevangenis dan in buiten en toch wordt er niet over gesproken en op vragen komt geen antwoord. 

vrouw, Brugge
5.6.2.  Externe relaties en netwerk

Figuur 12  |   veel voorkomend onderscheid in externe relaties of netwerk

Beperkt, maar 
stevig netwerk

Zeer klein of 
onbestaand netwerk

Relaties met de buitenwereld  en vooral de contacten met kinderen en familie maken het leven in een ge-
vangenis dragelijk  (Aclu, 2012, Branham, 2010, Snyder et.al, 2009,  Deceuninck (2010) ), maar daar schort 
het wel eens aan.

De opsluiting in de gevangenis leidt vaak tot een breuk met de partner en met de volwassen kinderen.  Het 
contact met de ouders (indien zij nog leven) blijft wel. Zij  tonen een grotere vergevingsgezindheid, maar 
wegens mobiliteitsproblemen of hulpbehoevendheid is er minder fysiek contact.  Telefoneren gebeurt wel, 
maar vervangt het bezoek niet en diverse geïnterviewden drukken de hoop uit hun moeder en/of vader nog 
te zien voor ze sterven. Ouder worden betekent zo wie zo meer afscheid nemen wegens het overlijden van 
familieleden en of vrienden. Zoals hierboven vermeld ervaren de gedetineerden hierbij weinig steun. Voor 
omgaan met dood is blijkbaar weinig plaats in de gevangenis. Een gedetineerde werd geconfronteerd met 
de suïcide van zijn dochter en door het klein extern netwerk en het slecht contact met zijn ex-vrouw verliep 
de communicatie, maar ook het verwerkingsproces zeer moeilijk. 

De breuk met de partner wordt veelal 
aanvaard, maar die met kinderen en 
kleinkinderen weegt zwaar.

Op het eerste zicht lijkt het risico op 
breuk met de kinderen gendergevoelig. 
De geïnterviewde vrouwen spreken niet 
over een breuk en voor de meeste is de 
steun van hun kinderen fundamenteel. 
Aangezien er maar 1 vrouwengevangenis 
is,  is de afstand een belemmering voor 
geregeld bezoek. 

                                                             man, Leuven Centraal

Indien de mannelijke gedetineerden wel nog een partner hebben, blijkt dit de belangrijkste steun te zijn 
en een belangrijke factor in de re-integratievooruitzichten. De goede relatie maakt bezoek niet altijd nodig, 
want de afstand is zeker voor buitenlandse gedetineerden een enorme hinderpaal. De relaties met de uit-
gebreide familiekring roepen bij de gedetineerden wel onzekerheid op. Wat denken ze, wie beïnvloeden ze.  
We kunnen geen uitspraak doen of dit laatste een verschillend patroon vertoont voor jongeren of ouderen.

Veel van de geïnterviewde mannen hebben diverse partners gehad en kinderen uit diverse huwelijken, 
maar dat leidt niet tot meer bezoek, integendeel de onstabiliteit lijkt zich verder te zetten in de gevangenis.

Elk bezoek wordt positief geacht, broers, zussen, een buur, een vrijwilliger, een verpleegster,  maar even-
goed de moeder van een medegevangene met oog voor anderen dan haar eigen zoon. Bij de mannelijke 50 
plussers zijn er ook met jonge kinderen. Zij staan voor hetzelfde vraagstuk als hun jongere leeftijdsgeno-
ten: hoe dit uitleggen aan de kinderen. De schaamtegevoelens overheersen de relatie. 

5.7. SITUATIE RE-INTEGRATIE

Alhoewel gevangenisstraf vanaf het begin 
gericht moet zijn op re-integratie,  houdt 
dit niet al de gedetineerden op eenzelfde 
manier bezig. Vijf grote accenten onder-
kennen we in hun houding. 

man, Leuven Centraal

Ik heb  hier 1 vriendin 
en zonder haar weet ik 
niet hoe ik het hier zou 
doen

vrouw, Brugge

Der sterven der hier ook, die zich ophangen of zo. X26 heeft het al een paar 
keer geprobeerd en nu zijn de haken weg waar onze handdoeken aan 
hingen. Waar moeten we ze nu hangen? Er is geen respect. Y heeft on-
langs zelfmoord gepleegd en terwijl we het allemaal weten, zegt niemand 
iets en duurt het twee dagen voor we het officieel meegedeeld krijgen. Ze 
waren die cel aan het leeg maken en wat die dan allemaal zeggen terwijl 
wij het kunnen horen. Zo van die zaken, allez weer een cel leeg, het gaat 
vooruit

26 De namen van de gedetineerden worden vervangen door X en Y om de anonimiteit te garanderen.

Toen ik onder voorwaarden vrij 
was, ben ik eens naar het bedrijf 
gegaan waar hij werkt, maar hij 
wou met niet zien. Erg is dat en 
mijn kleinkinderen ken ik amper

Het is raar als je de eerste maal 
na zoveel jaar naar buiten gaat, kij-
ken naar de wagens die er anders 
uitzien en het gevoel van iedereen 
heeft mij in ’t oog.



O N D E R Z O E K S R A P P O R T   |   O U D E R E  G E D E T I N E E R D E N ,  O N B E K E N D  E N  O N B E M I N D   —  1 3 51 3 4  —  O N D E R Z O E K S R A P P O R T   |   O U D E R E  G E D E T I N E E R D E N ,  O N B E K E N D  E N  O N B E M I N D 

Figuur 13  |   houdingen en verwachtingen tav. re-integratie

Overleven 
re-integratie 

zorg voor later
Optimistisch

Angst en 
onzekerheid

Gelatenheid Boosheid

Korte termijn denken en zich aanpassen aan het gevangenissysteem is voor gedetineerde met nog een 
lange straftijd voor de boeg een herkenbare houding.  

Een van de eerste vaststellingen is dat re-
cidivisme gepaard lijkt te gaan met een 
grotere gelatenheid : “ik zie wel wat er 
op me afkomt”. Bij deze groep of bij ge-
detineerden die hun voorwaarden heb-
ben geschonden, zijn er die kiezen voor 
einde straf omdat externe controle dan 
weg valt.

man, Leuven Centraal

Een groot deel van de gedetineerden uit 
wel angsten en dit zowel bij de mannen 
als bij de vrouwen: “schrik en nog eens 
schrik”

• angst om niet aan de voorwaarden te 
kunnen voldoen en dus geen VI te krij-
gen;

• bij voorwaardelijke invrijheidsstelling: 
angst om de voorwaarden te schenden;

                                                                         vrouw, Brugge 

• bij langgestraften: angst voor verandering;

vrouw, Brugge  

- 

• angst om vast te stellen dat het net-
werk toch niet zo stevig is als men 
hoopt;

• angst voor vernedering;

• angst om geen werk te vinden;

man, Dendermonde

• angst om te vervallen in vroegere (slechte) gewoontes, zoals alcoholverslaving of gokken;

• angst om niet te weten waar of bij wie men kan wonen.

Een terugkerende onzekerheid bij de gedetineerden die in aanmerking zouden komen voor voorwaar-
delijke invrijheidsstelling en hun dossier voor de SURB voorbereiden betreft de zoektocht naar een al-
ternatief voor werk of beroepsopleiding. De ‘activeringsvoorwaarden’ wordt vertaald in de verplichting 
van vrijwilligerswerk en dit is voor velen onontgonnen terrein. Gepaard gaande met de maatschappelijke 
veranderingen voedt dit enkel de onzekerheid op een geslaagde re-integratie.

vrouw, Brugge

Wonen na de straf, verdeelt de gedetineerden in 2 groepen. Rekening houdend met hun leeftijd zijn er 
gedetineerden die een woning kochten op jongeren leeftijd. Ze bezitten een woning die reeds afbetaald is. 
Voor de anderen lijkt het vraagstuk groter. Ouders om bij te wonen zijn er meestal niet meer en bij kinde-
ren intrekken is geen evidentie.  Sommigen hebben geen contact meer met hun kinderen of deze kinderen 
zijn zelf klein of precair gehuisvest. Indien een partnerrelatie aanwezig zijn dit vaak tweede of zelfs derde 
relaties en soms behielden de partners hun eigen woning. Of inwonen bij de partner kan of wenselijk is, 
blijft een vraagteken. 

man,  Dendermonde

Nu heb ik geen behoefte meer aan 
VI. Ik kom dan vrij en zonder voor-
waarden. Ze moeten zich nu en la-
ter niet meer moeien

Ik mag dan geen contact hebben met 
andere ex-gedetineerden, maar hoe 
kan ik dat nu weten als ik iemand 
ontmoet.

Mijn grootste schrik is dat ik niet meer weet hoe het buiten is, er is naar 
het schijnt zo veel veranderd, ik weet dan niet. Zo zei een vriendin van mij 
dat de bussen een trapke hebben dat naar beneden gaat, zwanst nu niet, 
heb ik gezegd. Ik heb nog maar onlangs gehoord dat er geen telefoontoes-
tellen meer zijn.

ik zit nog maar in voorarrest, maar 
zal ik ooit nog werk vinden. In de 
bouw kan ik het vergeten met 55+. 
Misschien zal ik later naar Algerije 
of zo kunnen vertrekken om er te 
werken.

Mijn aanvragen voor VI zijn altijd afgewezen. Het lijkt dat je het tegen-
woordig pas krijgt als je beperkte detentie aanvraagt. Ik moet dan  vri-
jwilligerswerk doen. Ik heb het wel zelf moeten opzoeken. Ik kan nu waar-
schijnlijk vrijwilligerswerk doen bij een vzw. Het is zogezegd de stap der 
geleidelijkheid. Ik moet tram en bus nemen, zal ik het aankunnen? Ik heb 
nog maar onlangs gehoord dat er geen telefoontoestellen meer zijn, hoe 
moet ik dan bellen. Hoe moet ik in godsnaam op een veilige manier buiten 
en terug binnen.

Ik kan bij m’n vriendin, dat is het punt niet, maar ik ben 56, we kennen 
elkaar al 35 jaar. Maar, ik ben altijd nogal op mezelf geweest.[…] We 
woonden eigenlijk samen, soms bij haar, soms bij mij. En af en toe ge-
beurde het wel dat we elkaar een paar dagen niet zagen om wat bij te 
tanken. Maar …. Ik ben gesteld op m’n onafhankelijkheid .
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Met uitzondering van 1 gedetineerde die 
de uitdrukkelijke wens heeft om in de ge-
vangenis te kunnen blijven tot het einde 
van zijn leven, is de vrijheid, ondanks de 
angsten de belangrijkste waarde. De emo-
tionele last die bij vrijlating zal wegvallen 
is groter dan de potentiële eenzaamheid 
na vrijlating. Bij sommigen verschijnt een 
voorzichtig optimistische houding : 

Man Leuven Centraal

De optimistische houding stimuleert de wens op de hoogte te blijven van veranderingen. Het lezen van 
kranten, volgen van het nieuws, ook het lokale nieuws van de regio waar ze zullen wonen.

man, Leuven Centraal

Wijzen op de eigen competenties en auto-
nomie maakt ook deel uit van de optimis-
tische houding.

man, Leuven Centraal

Gebrek aan vooruitzicht op vrijlating en re-integratie geeft aanleiding tot kwaadheid en verzet tegen het 
advies. Dit is in eerste instantie gericht naar de PSD.

man, Leuven Centraal

Beperkte detentie wordt door veel gedetineerden wel op prijs gesteld. Alhoewel ook dat met onzeker-
heid gepaard gaat, maakt het de overgang gemakkelijker. Het wordt gebruikt voor de zoektocht naar de 
woning, contact met een organisatie voor werk of vrijwilligerswerk, maar ook om een aanzet te geven 
geblokkeerde of afgebroken relaties te herstellen. Een gedetineerden bezocht meteen zijn moeder in het 
woonzorgcentrum voor een lang gesprek waardoor de moeder de criminele daad van haar zoon in een 
andere context plaatste.

5.8. CONCLUSIE: AANZET TOT CATEGORISERING

Er zijn duidelijk  factoren te observeren die de aanpassing en coping in de gevangenis en de te verwachten 
re-integratie beïnvloeden . Een beeld van 2 types – met variaties- treedt op de voorgrond. Hieronder geven 
we dit schematisch weer. 

Figuur 14  |   twee types op basis van belemmerende en beschermende factoren

woonst woon-onzekerheid

relatie of netwerk en/ 
of inkomen

recidivisten, beperkt 
of afwezigheid 
netwerk, geen 

inkomen

Enerzijds zijner de beter voorbereide gedetineerden met het vooruitzicht op een woonst en een inkomen 
na vrijlating en ze hebben, zij soms zeer beperkt , goede banden met mensen buiten de muren. Dit betreft 
meestal partners en kinderen, maar ook eens een goede vriend of vriendin. Ze beseffen het belang van 
het contact met de buitenwereld.  Over karaktereigenschappen doen we geen uitspraak, maar ondanks 
de verschillende vormen van coping en het omgaan met de ‘pains of imprissonement’, concluderen we 
voorzichtig op basis dat het vaak een adequaat cognitief copingmechanismen betreft. Deze gedetineer-
den conformeren zich, proberen alternatieve bezigheden te zoeken in de gevangenis. Bij de ene kan dit 
gepaard gaan met een licht rebellerende houding (zonder fysiek geweld) en bij de ander met een eerder 
berustende houding, de dagen aftellend. Zelf stellen ze dat hun aanpassing verschilt van die van veel jonge-
ren, die zich verliezen in drugsgebruik en/of rookverslaving en op zoek zijn naar ‘afleiding’ van de huidige 
situatie. Het is een manier om de existentiële leegte te compenseren. Op basis van de interviews blijkt dit 
eerder gedetineerden met een primo delict op later leeftijd en een eerste maal in de gevangenis.

 De financiële middelen na vrijlating zijn divers: een vermogen, een goed pensioen, het vooruitzicht op werk 
of een combinatie van voorgaande. Bij gebrek aan onmiddellijk vooruitzicht op een inkomen of woonst kan 
het netwerk een compenserende rol aannemen. Een tijdelijk verblijf bij de kinderen of een ander familielid 
(broers-zussen) blijkt mogelijk. De kans is groot dat de re-integratie succesvol verloopt.  

Neem nu bijvoorbeeld de buurt rond het station . Toen ik daar in de combi 
het laatst doorreed dan was men daar nog volop aan het renoveren . Nu 
is dat afgewerkt. Ik wil al die veranderingen mee volgen in de gevangenis 
omdat het anders een te grote schok is als ge buiten komt. De regionale 
televisie is hiervoor een goed kanaal.

Het zal niet eenvoudig zijn, 
klein pensioen, budgetbege-
leiding, schulden, en ja ook 
aan nabestaanden, afbetalen, 
maar het zal wel lukken. Ik 
ben een oorlogskind en die 
zijn bestand tegen veel.

Als ik vrij zal zijn, zal ik hetzelfde doen als vroeger: werken, met mijn hond 
gaan wandelen, eens een pintje pakken na het werk en gaan vissen’, maar 
nee zeggen ze, ik ben dan al een alcoholist (terwijl ik in de gevangenissen 
nooit alcohol drink) en ik moet een leven leiden van voortdurend bezig zijn 
in groep, dat is wat zij willen: in groep weekends doen, in groep sporten, 
enz dus sterk gecontroleerd door anderen.

Ik voorzie geen probleem, mijn 
woonst is er al 20 jaar.  Ik heb nooit 
veel mensen nodig gehad en wer-
ken zal wel lukken, ik heb nu reeds 
contact. Met de beperkte detentie 
kan ik een aantal zaken verder re-
gelen.

 

GEZONDHEIDSZORG 
COMPLEXER

multi-
problematiek

1 duidelijk feit, 
betere

SE-achtergrond
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Het quasi tegengestelde type tekent zich ook af. Het zijn mensen waarbij detentie het zoveelste aspect is 
in een multiproblematiek en spiraal van armoede. Velen onder hen zijn recidivisten en de kans op recidi-
visme of dakloosheid na vrijlating is groot aangezien er geen woning is. Het netwerk is zeer klein of on-
bestaande en de partnerrelatie ontbreekt. Ze vertonen vaker inadequate copingstijlen. Ze steken hun kop 
in het zand of vluchten in drugs. Frustraties en boosheid overheersen en deelname aan sport, cultuur en 
onderwijs of opleiding is beduidend minder. Een deel onder hen zijn als gevolg van lange of wederkerende 
opsluiting sterk geïnstitutionaliseerde personen met angst om de gevangenis te verlaten of omgekeerd 
een onrealistisch beeld van vrijlating. Een enkeling wenst zijn verdere leven in de gevangenis door te bren-
gen en er uiteindelijk te sterven. 

Tussen deze extremen zijn er allerlei variaties. Zo ontmoetten we enkele gedetineerden die juist door 
hun verblijf in de gevangenis in contact kwamen met nieuwe mogelijkheden en zelfs hun nieuwe vriendin 
ontmoeten. 

Zouden we durven spreken van een soort intra-muros’ Mattheus-effect? De gedetineerden met een ach-
tergrond uit de middenklasse maken wellicht meer gebruik van de hulp-en dienstverlening (onderwijs, 
cultuur) dan de anderen en genieten extra ondersteuning via netwerk en bezoek. JWW kan hier een be-
langrijke corrigerende rol in spelen door juist de meest achtergestelde groep rechtstreeks aan te spre-
ken. Op vlak van gezondheid moet ongelijk gebruik van diensten gecorrigeerd worden. De ‘armste’ groep 
heeft nu wel toegang tot een gezondheidsvoorziening, waar ze het buiten de gevangenis misschien langer 
uitstellen. 
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RESULTATEN 
EXTRA-MUROS

In dit deel gaat de aandacht naar de hulpverlening buiten de gevangenis. Bijna alle gede-
tineerden verlaten op een bepaald ogenblik de gevangenis. Waar kunnen ze terecht indien 
ze hulp nodig hebben en zijn er specifieke mogelijkheden voor oudere gedetineerden. De 
hulpverleners worden met problemen geconfronteerd, maar in dit deel is ook aandacht 
voor enkele (relatief) nieuwe initiatieven. Aangezien het een exploratieve studie betreft 
werd besloten Antwerpen als casus te nemen. 

Dit deel bestaat uit 1 hoofdstuk: 

- Hoofdstuk 6: Waar komen oudere ex-gedetineerden (niet) terecht in het Antwerpse?

3
6.1.  INLEIDING

In de lijn van de hoger beschreven knelpunten (multicomplexe problematiek, moeilijke brug tussen binnen 
en buiten, …) zal het niet verwonderen dat ex-gedetineerden vaak moeilijk de juiste weg in de maatschap-
pij vinden na vrijlating. Re-integratie is daardoor een hele uitdaging voor praktijk en beleid van het sociale 
werk. Het decreet rechtspositie gedetineerden (Brosens, De Donder en Verté, 2013) stipuleert immers en 
tegelijkertijd dat elke straf behoefte-gericht moet zijn op re-integratie. Re-integratie begint dus, althans 
theoretisch, in de gevangenis. Detentie impliceert zoals gezegd een verlies van het recht op vrijheid, maar 
niet van andere sociale grondrechten zoals dat op arbeid, behoorlijke huisvesting, cultuur en ontspan-
ning,… Deze re-integratiedomeinen beschreven we hoger al. In dit deel willen we de brug maken naar 
buiten, naar het aanbod extra muros, en daarbij het dienst- en hulpverleningsaanbod voor ouderen na het 
verlaten van de gevangenis inventariseren. Op die manier trachten we, naast het opmaken van een speci-
fieke sociale kaart, ook de vraag en aanbod- gehanteerde werkvormen en praktijken (gericht op reclas-
sering, re-integratie, inclusie of participatie), op een meer kwalitatieve wijze in kaart brengen. We trachten 
in die lijn ook aanbevelingen te doen tegen de achtergrond van de problematiek van oudere gedetineerden 
op vlak van praktijk en beleid. 

Zoals hoger reeds gesteld is er weinig geweten over de specifieke opvang- en begeleidingsmogelijkheden 
voor de groep van kwetsbare ouderen bij vrijlating. Sociale werkers kennen op dit vlak dus heel wat (me-
thodische) uitdagingen. Hoe willen ze integratiegerichte detentie handen en voeten geven? Hoe en waar 
kunnen ze de oudere ex-gedetineerde aan werk, woonst, zinvolle dagbesteding en dito relaties helpen ? 
Hoe kunnen ze daarmee de kans op recidive helpen beperken? Het is duidelijk dat re-integratie intensieve 
praktisch-materiële hulp op meerdere domeinen (werk, financiën, huisvesting, relaties, zorginstellingen, 
…) vraagt en dit tegen de achtergrond van een onzeker toekomstperspectief. 

Tegen de achtergrond van de (doorheen dit hele rapport uitvoerig beschreven) behoeften telefoneerden 
we in het voorjaar 2015 een dertigtal organisaties in het Antwerpse27 met de vraag of. 

- Oudere gedetineerden bij hen terecht kunnen (toegangsvoorwaarden) …

- Zij ook daadwerkelijk aanwezig zijn …

- Ze typische hindernissen zien en ervaren binnen de organisatie en de ruimere sector …

- Oudere gedetineerden ook van specifieke mogelijkheden kunnen genieten aldaar.

We bespreken de resultaten hieronder:

6.2.  AANWEZIGHEID VAN OUDERE GEDETINEERDEN IN HET WERKVELD INLEIDING

Oudere ex-gedetineerden schijnen op het eerste zicht volop aanwezig te zijn in het reguliere sociale werk. 
Tegen de achtergrond van hun veelvuldige behoeften op vlak van wonen, werk, financiën, dagbesteding, 
gezondheidszorg, relaties, … zijn ze gekend in de brede sociale sector van sociale huisvesting,  vrijwil-
ligerswerk, algemeen welzijnswerk en OCMW, de al dan niet geestelijke gezondheidszorg en de sectoren 
van samenlevingsopbouw en ouderenzorg. Uiteraard zijn ze daar niet altijd gekend als oudere ex-gedeti-
neerden. Noden en behoeften staan doorgaans voorop, niet hun achtergrond. Het typeert de laagdrempe-
ligheid waarvan de meeste welzijnswerkers (willen) vertrekken (zie ook: Donckers, Mason, Van Santvoort 
& Verlinden, 2015). 

HOOFDSTUK 6   WAAR KOMEN OUDERE EX-GEDETINEERDEN 
 (NIET) TERECHT IN HET ANTWERPSE?

27 Enkele organisaties antwoordden ook per mail. 
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De aanwezigheid van oudere ex- gedeti-
neerden varieert uiteraard wel kwalita-
tief: met de behoeften, in de tijd en naar-
gelang het aanbod van de organisatie. Ze 
is soms breed en bijna alomvattend. Denk 
bij voorbeeld aan integrale woonbegelei-
ding vanuit de CAW’s als opstap naar een 
bredere re-integratie (werk, netwerk, …) 
en soms partieel zoals in het geval van 
louter medische of psychologische hulp 
tegen de achtergrond van verslavings-
problematiek vanuit bij voorbeeld de Free 
Clinic. 

6.3.  TOEGANKELIJKHEID VAN HET AANBOD

Hoewel oudere ex-gedetineerden juridisch niet uitgesloten zijn van het recht op zorg, hulp- of dienstver-
lening én laagdrempeligheid ook de ambitie is van menig welzijnswerker, is de toegankelijkheid van de 
hulpverlening voor oudere gedetineerden in de praktijk wel beperkt. Daarvoor zijn diverse redenen te 
noemen die we hieronder clusteren voor een beter begrip. 

Zo leert de taakgerichte hulpverleningsliteratuur (Jagt & Jagt, 2006, p. 56) dat hindernissen zowel bij 
de cliënt als de omgeving kunnen liggen. En dat daarbinnen hindernissen opgedeeld kunnen worden in 
hinderpalen en beperkingen. Hinderpalen zijn veranderbaar en beïnvloedbaar. Beperkingen zijn daaren-
tegen harde grenzen. Dergelijke typologie is ons inziens niet 100 % zuiver en dat om 2 redenen. Ten eerste 
vormen veel hindernissen (vb. Nederlandstalig zijn, sociaal gedrag stellen,…) een gedeelde verantwoor-
delijkheid van individu en samenleving en is elke afweging ter zake subjectief. Ten tweede is het precies 
de taak van het structurele sociale werk om beperkingen te lezen als maatschappelijke hinderpalen die 
in principe veranderbaar zijn en ze dus te helpen ombuigen. Toch laat de typologie enige ordening toe. 

Zo schept de structuur van de versnipperde en over het algemeen categoriaal aangestuurde zorg en 
dienstverlening een eerste harde grens (beperking in de omgeving). Deze zet een rem op integrale maat-
zorg. Zeker oudere gedetineerden met meervoudige problemen riskeren tussen de mazen van het net te 
vallen of van het kastje naar de muur gestuurd. Alleen al dit gegeven kan een aparte en integrale werking 
voor oudere ex-gedetineerden rechtvaardigen. Een dergelijke exclusieve werking bestaat, in tegenstelling 
tot voor jongeren, echter niet. 

Maar dat ook exclusieve projecten op harde grenzen kunnen stuiten, blijkt uit de formele toegangsvoor-
waarden (“doelgroepomschrijving”) van Antwerpse werkingen zoals TOPcoaching28 en U-Turn29. Zo richt 
U-turn zich enkel op een harde kern van zware en meerdere delicten, bij Nederlandstalige jongeren tussen 
18 en 30, woonachtig in Antwerpen, zonder psychische stoornis en primair druggebruik. Het project T.O.P. 
(Terug Op Pad) richt zich dan weer op jongeren tussen 18 en 25 uit de regio Groot Antwerpen, eveneens 
zonder verslavings- of psychiatrische problematiek, die een eerste keer gedetineerd zijn, vrijwillig willen 
deelnemen en van wie verwacht wordt dat ze binnen de 3 maanden zullen vrijkomen. Duidelijk mag zijn dat 
een goed deel van de jongeren op deze manier alvast niet bereikt wordt. Formele, vaak juridisch bepaalde 
criteria, zoals vaste doelgroep- en leeftijdsomschrijvingen, verblijfsvoorwaarden, enz… vormen in die 
zin een tweede harde grens. 
Een medewerker van het SVKA schetst de procedure om recht te doen gelden op een woning via het sociaal 
verhuurkantoor. Ook hier gaat het om harde grenzen 

Leeftijds-, nationaliteits-, verblijfs- en inkomensvoorwaarden (meerderjarig zijn, een geldige verblijfsver-
gunning hebben, over een zeker inkomen beschikken, in Antwerpen wonen, enz.) zijn formele (bureaucrati-
sche) voorwaarden die woon- en verhuurinstanties als het SVKA en Housing First vooropstellen. Daarnaast  
zijn er uiteraard toegangsvoorwaarden verbonden aan de beoogde doelgroep van de organisatie en de 
structuur van de welzijnszorg. Toegang tot een tweedelijnsdienst zoals de Dienst Schuldbemiddeling van 
het CAW veronderstelt bij voorbeeld voorafgaandelijke doorverwijzing vanuit de eerste lijn. De oudere ex-
gedetineerde moet verder ook passen binnen de vooropgestelde doelgroep van de organisatie en daarom 
bijv. ook en vooral arm, ziek, chronisch dakloos, geïnterneerd, vrij op proef, verslaafd (of juist niet!) zijn. 
In de mate dat oudere ex-gedetineerden binnen deze categorieën vallen, kunnen ze dan binnen de setting 
terecht. 

In dezelfde lijn is er om (vrijwilligers)werk te kunnen doen vaak een bewijs van goed gedrag en zeden 
(‘uittreksel uit het strafregister’) nodig. Deze vereiste geldt zeker binnen de sector van zorg en wel-
zijn waar kwetsbare doelgroepen zoals kinderen, maar ook ouderen en mensen met een beperking het 
cliënteel uitmaken. De wetgever voorziet immers een apart model “voor beroepen die vallen onder de 
categorieën psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan minderjarigen, kinderbescherming, 
animatie van minderjarigen, begeleiding van minderjarigen” (https://www.antwerpen.be/nl/e-loket/straf-
register). In dit geval gaat het veeleer om een beperking die we aan de cliënt kunnen koppelen, zij het 
dat de omgeving hier natuurlijk ook aandeel heeft. In die zin is sociale tewerkstelling of vrijwilligerswerk 
moeilijk of zelfs bij voorbaat uitgesloten voor vele oudere gevangenen. En dat terwijl van deze settings op 
vlak van socio-professionele activering van zwakkere doelgroepen misschien nog het meest verwacht kan 
worden? Het hoeft immers geen betoog dat ‘oud’, ‘ex-gedetineerd’ en vaak ook nog ‘laaggeschoold zijn’ zijn 
ernstige hinderpalen vormen met het oog op re-integratie op de arbeidsmarkt (zie Donckers et al., 2015).   

Ilse Jacques, OCMW Antwerpen

ja, woningen worden toegewezen overeenkomstig de Vlaamse regelgev-
ing op basis van een puntensysteem (op 20 ptn.). De punten worden be-
paald op basis van indicatoren als actueel inkomen, actuele woonsituatie, 
aantal kinderen (1 punt per kind) en termijn van inschrijving (1 punt per 
ingeschreven jaar). Bij een ex aequo (bijv. 2 mensen met 16 punten in de 
running voor één woning) geldt de datum van inschrijving. De allerzwak-
sten (geen inkomen, woning, veel kinderen, lang ingeschreven, ...) krijgen 
het meeste punten en eindigen bovenaan de lijst.

Hindernis binnen onze organisatie is zeker ook wel dat de eigen dienstver-
lening en zorginstellingen van het OCMW  - woonzorgcentra, kinderinstel-
lingen, poetshulp - niet open staat voor ex-gedetineerden. Het gaat dan 
om pedofielen, eigendomsdelicten, diefstal,... Een bewijs van goed gedrag 
en zeden is nodig voor alles wat zorg te maken heeft.

Die doelgroep zit niet bij ons. 
Het zijn eerder generatiear-
men die ooit, in een soms 
heel ver verleden, eens in de 
gevangenis hebben gezeten. 
Zijn dat dan oudere gedeti-
neerden?” 

We hebben een babbel en dan 
zeg ik ‘kijk, uw voorgeschie-
denis interesseert me niet’. 
Dit zijn de voorwaarden en 
je krijgt van mij een tweede 
kans

Recht-Op

DC Hof Ter Beke

28 zie http://www.de8.be/downloads/producten/publicaties/topcoaching_brochure2011.pdf
29 zie: www.wingerdbloei.be/adelingen/uturn.html
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Dat de sociaal assistent ter zake soms discretionaire ruimte heeft - en beperkingen soms veeleer hinder-
palen zijn -  blijkt wel uit de antwoorden van enkele coördinatoren van dienstencentra. 

Wij zitten hier in nogal een verdraagzaam 
centrum. Ex gedetineerden krijgen dus 
kansen tot deelname en vrijwilligers-
werk. De achtergrond is geen punt. Die 
wordt ook niet bevraagd. Maar dit geldt 
niet voor alle centra. Ik denk dat dat wijk-
gebonden is. […] Natuurlijk, als iemand 
gezeten heeft voor bijv. diefstal, dan gaan 
we eens goed nadenken vooraleer we zo 
iemand achter de toog zetten en centjes 
laten ontvangen” (DC De Hoge Weg).

DC De Olijftak

 “Zoeken (en vinden) van een geschikte vacature bij een vrijwilligersorganisatie is niet evident omwille van 
stigma”, aldus een medewerker van het Steunpunt Vrijwilligers van de stad. Vroeger vroegen meerdere 
centra, zoals de woonzorgcentra (WZC), een bewijs van goed gedrag en zeden. Deze voorwaarde schijnt 
vandaag verlaten wat niet wegneemt dat we signalen horen dat er verschillen (kunnen) zijn binnen de 
ouderensector in de behandeling (bejegening) van nieuwe aanvragen. De wetgeving is op dit punt dan ook 
alles behalve helder. 

Minder expliciet, maar omwille van de gerichtheid op de arbeidsmarkt worden 50-plussers niet bereikt 
en de pensioengerechtigde ex-gedetineerden hebben al helemaal geen rechtstreekse baat bij dergelijke 
projecten. Een typisch voorbeeld is de positieve sensibiliseringscampagne “ Uit de bak, aan de bak” van 
Bond Zonder Naam gericht naar werkgevers om de tewerkstellingskansen van ex-gedetineerden te ver-
groten.

Stigma’s en vooroordelen zijn veeleer hinderpalen in de omgeving aangezien toch een belangrijk deel 
van de sociaal hulpverlenende activiteit erop gericht is om deze tegen te gaan. Extra omkadering kan dan
helpen om de kansen op professionele re-integratie  te verhogen. Inclusie of toegang wordt dan ook soms 
afhankelijk gesteld van een begeleidingsvoorwaarde. Dat geldt uiteraard bij voorwaardelijke invrijheidsstel-
ling. Een (extra) begeleidingsvoorwaarde wordt echter ook gezien als de conditio sine qua non om aparte 
neventrajecten, bij voorbeeld integrale woonbegeleiding, op te zetten voor oudere ex-gedetineerden. 

“Het is dus niet gewoon van ‘bedankt voor het appartement”, aldus Vincent Kattouw van Housing First.      

Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad

De vraag naar omkadering en extra begeleiding hangt uiteraard samen met een claim om extra financiële 
middelen. Dit bijv. in de sociale huisvestingsmaatschappijen “De Ideale Woning” en “Woonhaven” waar de 
verantwoordelijken zeggen slechts over één maatschappelijk werker te beschikken per 1000 cliënten. “Wij 
zijn bereid om extra integratiebevorderende acties te doen indien er subsidies zouden zijn vanuit steden 
en ministeries (SHM de Ideale Woning).” Extra subsidies maken (projecten voor) meer maatzorg mogelijk 
zonder dat de voorziening keuzes moet maken of moet snoeien in haar regulier aanbod. 

Uiteraard moet een ex-gedetineerde ook begeleiding WILLEN aanvaarden. In die zin kunnen we een aan-
tal sociale toegangsvoorwaarden noemen die hinderpalen kunnen vormen voor de cliënt. Het gaat dan 
onder meer om (willen) leven en werken in gezins- of groepsverband of gewoon in een groter geheel. In 
groeps- en vrijwilligerswerking moet men zich bij voorbeeld aan de huisregels wille, houden, respect heb-
ben voor de groep, gemotiveerd zijn om zich in te schakelen in de werking, kunnen communiceren, over 
een basiskennis Nederlands beschikken, ...  In de wetenschap dat nogal wat ouderen zich soms liever te-
rugtrekken, is dit geen onbelangrijke voorwaarde. Het onderscheid tussen willen (hinderpaal) en kunnen 
(beperking) is hier overigens cruciaal.   

Housing First

 

Recht-Op

6.4. EX-GEDETINEERDEN: OOK MAAR MENSEN ? 

Oudere ex-gedetineerden worden in eerste instantie, en gelukkig maar, benaderd als andere cliënten. 
Dat geldt zeker in de sector van het algemeen welzijnswerk waar men de problematiek van criminaliteit en 
detentie traditioneel beziet en bejegent als een symptoom van armoede en meervoudige kwetsbaarheid.

We zien vaak vooroordelen en angst bij … de andere bezoekers of deelne-
mers. Aangezien de onthaal, ontmoetings-… en projectwerking binnen 
centrum de wijk in een ondersteunende en begeleidende omkadering 
gebeurt, zijn bezoekers en deelnemers wel makkelijker bereid om onder 
meer ex-gedetineerden mee op te nemen in de werking.

Iedereen is welkom […] Voor 
vrijwilligerswerk is wel een bewijs 
van goed gedrag en zeden nodig. 
Het hangt af van de feiten. Als die 
persoon bejaarden heeft beroofd, 
dan is dat moeilijk hé 

Ze moeten chronisch dakloos zijn wat wij definiëren als 1 jaar in de laat-
ste 3 jaar. Er moet een inkomen en een verblijfsstatuut zijn, want de huur 
moet betaald. Ze moeten ook 1 keer per week begeleiding toelaten want 
anders kunnen we geen integrale woonbegeleiding aanbieden. We moe-
ten ook een zekere motivatie tot wonen voelen, maar ja, hoe schat je dat 
in? […] Sommigen willen niet wonen in groep zoals bijv. in de mannenop-
vang, niet samenleven met anderen. Ze hebben zoiets van ‘laat mij maar 
gerust, ik wil op m’n eigen zitten’. In die zin kan Housing First wel een nood 
lenigen.

Qua toegang vragen wij een zekere bereidheid om mee te werken, een 
zekere motivatie, een engagement om mee te werken in armoedebestri-
jding. Er zijn verschillende niveaus van participatie. Sommigen komen ge-
woon als consument, dan heb je deelnemers en dan vrijwilligers. Zeker 
als vrijwilliger moet je de taal wel wat kennen en kunnen communiceren
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Centrum Kauwenberg

Een dergelijke holistische zienswijze lijkt vooral aangehangen te worden binnen de sector van het alge-
meen welzijnswerk en treedt iets minder op de voorgrond in de meer gespecialiseerde diensten- of  ou-
derensector (WGC’s, dienstencentra,…) of in settings waar de bekendheid met ex-gedetineerden kleiner 
is. Onbekend maakt onbemind. De aard van het delict is daarbij mee bepalend. Sommige respondenten 
maken een zeer duidelijk voorbehoud ten aanzien van seksdelinquenten. In mindere mate geldt dit ook 
ten aanzien van geïnterneerden en zware geestesziekten. Dit legitimeert allicht het bestaan van aparte 
werkingen en zorgcircuits voor deze kwetsbare doelgroepen zoals COSA30, de vzw SarA31  OPZC32 Rekem  
(in Limburg, zie: http://www.opzrekem.be/forensische.html) en Hotel Min. Een ruimer maatschappelijk 
stigma, c.q. taboe lijkt hier in het geding. 

De Nederlandse zorgacademie Astare schrijft in haar online handboek daarom deze richtlijnen uit voor 
sociale werkers: 

https://astare.nl/#!/vademecum/pedofilie

Sociale werkers blijken op dit punt echter 
ook maar mensen die soms minder onbe-
vooroordeeld kijken en handelen dan de 
professionele Rogeriaanse idealen van 
onvoorwaardelijke positieve acceptatie 
en empathie hen voorspiegelen. Seksde-
licten - zeker als er kinderen in het spel 
zijn - en andere psychische ziekten gekop-
peld aan criminaliteit (internering) roe-
pen alleszins ook veel meer weerstand op 
dan kleinere en grotere eigendoms- en 
vermogensdelicten.  

6.5.  RE-INTEGRATIE: HINDERNISSEN EN MOEILIJKHEDEN

Respondenten signaleren uiteraard verschillende hindernissen en moeilijkheden inzake re-integratie van 
(oudere) ex-gedetineerden. Dit zowel vanuit de eigen organisatie als meer in het algemeen. Daarbij komen 
wisselend moeilijkheden aan de “vraagzijde”, verbonden aan kenmerken van de oudere ex-gedetineerde 
zelf, als  meer structurele hindernissen aan de “aanbodzijde” aan bod. Samen (deels overlappend) met 
de problematiek van toegankelijkheid (zie hoger) dragen beide fenomenen bij aan de problematiek van 
“onderbescherming” of het gegeven van mensen die in precaire omstandigheden verkeren en hun grond-
rechten niet realiseren (of opnemen) omdat ze er niet van op de hoogte zijn.  Proactief handelen, initiatief 
nemen en netwerken vormen als hulpverleners zijn dan juiste antwoorden (Blomme, M. et al, z.d.). 

6.5.1.  Aan de vraagzijde

Hulp- en dienstverleners vanuit de CAW’s 
beklemtonen eerst en vooral de multipro-
blematiek van vele oudere gedetineerden 
als hindernis en moeilijkheid in het kader 
van re-integratie. 

Dienst Schuldbemiddeling CAW

Outreachteam

We zien vaak vooroordelen en angst bij … de andere bezoekers of deelne-
mers. Aangezien de onthaal, ontmoetings-… en projectwerking binnen 
centrum de wijk in een ondersteunende en begeleidende omkadering 
gebeurt, zijn bezoekers en deelnemers wel makkelijker bereid om onder 
meer ex-gedetineerden mee op te nemen in de werking.

De maatschappelijke afkeer van en gevoeligheid voor pedofilie is groot. In 
de begeleiding van mensen met pedofilie is het achterwege laten van je 
oordelen en het beseffen van je eigen afkeer of angst de grootste uitdag-
ing. Bedenk dat respecteren van pedofiele mensen niet hetzelfde is als het 
goedkeuren van seks met minderjarigen. Maak dus onderscheid in de per-
soon, zijn pedofiele gevoelens en zijn seksuele gedrag. De eerste neiging 
kan zijn om afstand te nemen, terwijl juist door het contact en door de 
nabijheid de kans op succes van een behandeling het grootst is. Sociaal 
isolement en daarmee het ontbreken van corrigerende en steunende 
sociale relaties wakkert immers allerlei vormen van afwijkend gedrag 
aan. Actieve deelname aan het volwassen sociaal maatschappelijk leven 
en de mogelijkheid gevoelens, dilemma’s en verleidingen met anderen te 
kunnen delen, dragen bij aan het voorkomen van seksueel toenadering 
zoeken tot minderjarigen. Mensen zullen alleen openheid geven en steun 
zoeken wanneer zij het gevoel hebben niet op voorhand te worden veroor-
deeld. Ondersteun mensen bij het zoeken naar manieren om de verleidin-
gen het hoofd te bieden en probeer samen met mensen zicht te krijgen op 
risicosituaties. Zorg dat je in de buurt en beschikbaar bent en bouw met 
hen aan het aangaan en onderhouden van contacten met leeftijdgenoten

Ten aanzien van pedofielen heb ik 
wel olifantenoren. Ooit hadden we 
er een, en ik wist dat niet en dat is 
een probleem.

Guy Plas, DC Hof ter Beke

Het is een erg precaire en moei-
lijke doelgroep om mee te werken. 
Het gaat immers vaak om een mul-
tiproblematiek. Schulden en beta-
lingen zijn vaak deel van een groter 
geheel. We zien dan ook vaak her-
val. Mensen gaan uit de gevange-
nis en weer terug.

Hindernissen? Er zijn er vele: wonen, werk, daginvulling, verslaving, psy-
chische problemen,… Huisbazen en werkgevers staan niet te springen 
om ze kansen te geven. Dagbesteding is een van de moeilijkste, zeker als 
ze lang gezeten hebben.
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Men kan dit koppelen aan de meer alge-
mene problematiek van moeilijke aan-
passing na een lange detentie, die allicht 
belangrijker is dan leeftijd op zichzelf. Als 
“totale institutie” (Gofman, 1975) is er bin-
nen de gevangenis een grote, soms bijna
totale scheiding, tussen ‘binnen’ en ‘buiten’. Dat maakt re-integratie per definitie integraal, veelomvattend 
en moeilijk. Dat maakt ook dat we soms verhalen horen van (oudere) ex gedetineerden die soms liever 
terug binnen zitten, anderzijds ook makkelijker hervallen in oudere slechte gewoonten (verslaving, crimi-
naliteit,… ) omdat de brede sociale uitsluiting op vele domeinen daartoe dwingt.  

Het zicht hebben op moeilijkheden en hindernissen wordt vaak vertekend door de eigen organisationele 
bril. Zo is het normaal dat sociale huisvestingsmaatschappijen en verhuurkantoren vooral woonnoden 
(wachtlijsten, gebrek aan woonbegeleiders, …) zien, dat het OCMW en de sociale economie de moeilijkhe-
den met betrekking tot activering centraal stellen, dat de Free Clinic en het wijkgezondheidscentrum eer-
der gezondheidsproblemen en herval(preventie) benadrukken en dat dienstencentra en opbouwwerkers 
zich vooral zorgen maken over de sociale netwerken van oudere ex-gedetineerden. 

6.5.2.  Aan de aanbodzijde

Structurele hindernissen die genoemd worden tegen de achtergrond van de re-integratie van de oudere 
ex-gedetineerde komen volgens de hulp- en dienstverleners neer op respectievelijk een algemene mid-
delenproblematiek, structurele samenwerkingsproblemen en maatschappelijke discriminatie. 

De algemene middelenproblematiek in het gevangeniswezen (overbevolking, …) en de sociale sector 
(wachtlijsten, gebrek aan subsidies, begeleiding en omkadering) is gekend. Zo wordt re-integratie gehypo-
thekeerd door het beperkte begeleidingsaanbod. Genoemd worden o.m. de hoge caseload van de PSD’er 
reeds in de gevangenis, maar ook het gebrek aan begeleiding daarbuiten: de beschikbaarheid van slechts 
1 maatschappelijk werker per 1000 klanten bij de sociale huisvestingsmaatschappijen, de nood aan extra 
ondersteuning van vrijwilligersorganisaties die als gastorganisaties gedetineerden wel willen inschake-
len, maar dat door financiële middelen niet kunnen.  

Daarnaast wordt ook het spanningsveld tussen de beleidsdomeinen justitie (federaal, belast met controle 
op strafuitvoering, met PSD als centrale actor) en welzijn (Vlaams, met JWW als centrale actor) genoemd 
als structurele leemte. Dit vertaalt zich, het werk van de integrale trajectbegeleider ten spijt,  in een gebrek 
aan continuïteit op de wip tussen ‘binnen’ (de gevangenis) en ‘buiten’ (de samenleving). Deze hypothe-
keert m.a.w. van bij de start een goede doorverwijzing, meer algemeen ook de continuïteit en coördinatie 
doorheen de hulpverlening. Ook hier is meer samenwerking (zoals bij voorbeeld via het JAS33) en vormen 
van casemanagement en structureel sociaal werk (signalering, collectieve belangenbehartiging) noodzake-
lijk. Een hulpverlener getuigt van de situatie van een oudere ex-gedetineerde zonder netwerk die ontsla-
gen wordt uit de gevangenis en nergens onderdak vindt omdat de hulpverleningsloketten gesloten zijn. 
Een groot probleem blijkt inderdaad de 
onvoorspelbaarheid van vrijlating (zeker 
bij kortdurende detentie) die de zoektocht 
naar een woning ernstig hypothekeert 
(De Keyser, 2014). Een andere getuigt van 
de dringende nood aan medische of psy-
chologische zorg van een uitgaande ge-
detineerde die geen inkomen heeft, noch 
ingeschreven is bij de mutualiteit. 

OCMW

Zeker voor de meest kwetsbare gede-
tineerden is dit een probleem en reci-
dive een denkbaar gevolg (zie De Keyser, 
2014). 

Free Clinic

Melden we tenslotte nog het probleem 
van discriminatie dat we ook al onder de 
kop van toegankelijkheid bespraken. Het 
gaat dan om de diverse taboes, vooroor-
delen, weerstanden en zelfs   angsten die 
werkgevers, verhuurders van woningen 
en zelfs hulpverleners en hun cliënteel 
erop nahouden ten aanzien van gedeti-
neerden. 

                                       Steunpunt Vrijwilligers van de Stad

6.6.  ZIJN ER OOK MOGELIJKHEDEN? 

6.6.1.  Maatzorg …

Maatzorg, in de lijn van het basiswerk van Tine Van Regenmortel (1996) geformuleerd als vooral integrale, 
gestructureerde en gecoördineerde hulpverlening lijkt tegen de achtergrond van onderbescherming en 
de verbintenissenproblematiek, waarmee vele oudere en (kans)armere ex-gedetineerden kampen, een 
eerste juiste praktijkmethodische antwoord. Een pasklaar methodisch antwoord is er daarbij meestal 
niet. Eerder zal men behoeftegericht en via samenwerking trachten om een antwoord op maat te bieden 
op de meervoudige problematiek. 

Naast de maatzorg, moet het belang van laagdrempelige initiatieven worden onderstreept. Initiatieven 
waarbij het accent niet op het verleden als ex-gedetineerde ligt, maar op een armoede-situatie waarvan 
de detentie slechts een element is en armoede wordt niet als een persoonlijk probleem gezien, maar als 
een maatschappelijk probleem.  Verenigingen waar armen het woord nemen zoals Recht Op en Filet Divers 
vertrekken vanuit de mogelijkheden van ieder individu. Deze organisaties vertrekken vanuit het besef dat 
veel armen en dus zeker ex-gedetineerde armen zich vereenzelvigen met hun probleem. Ze kunnen daar-

Ze vallen overal buiten, hé; onze 
doelgroep valt sowieso al overal 
buiten en als daar dan nog eens 
detentie en ouderdom bovenop 
komt, dan zeker.

Ze vallen overal buiten, hé; onze 
doelgroep valt sowieso al overal 
buiten en als daar dan nog eens 
detentie en ouderdom bovenop 
komt, dan zeker.

Nu worden ze bijv. om 17u ontslagen uit het gevang en alle diensten zijn 
dicht. Ze kunnen dan nergens terecht. Terwijl, jongeren, die hebben vaak 
nog wat vrienden, wat netwerk waar ze terecht kunnen.

Recht-Op Recht-Op

Nu worden ze bijv. om 17u ontslagen 
uit het gevang en alle diensten 
zijn dicht. Ze kunnen dan nergens 
terecht. Terwijl, jongeren, die heb-
ben vaak nog wat vrienden, wat 
netwerk waar ze terecht kunnen.

33 Het Justitieel Antwerps Samenwerkingsverband (JAS)  behelst een maan-
delijks overleg tussen JWW, PSD en de mannenopvangcentra in Antwerpen 
en richt zich daarbij vooral op huisvesting na detentie. 

OCMW

Tja, weinig organisaties zijn hap-
pig op werken met gedetineerden, 
dus de plaatsen zijn beperkt. Dat 
geldt zeker in de zorgsector: alles 
met kinderen, jongeren, mensen 
met een handicap.
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door geen positieve aspecten van het leven ervaren met alle negatieve gevolgen voor het zelfwaardegevoel. 
Vanuit laagdrempelige initiatieven zoals ontmoeten, samen eten wordt vertrokken om op het ritme van de 
deelnemers of cliënten het lage zelfbeeld te counteren door activiteiten die hen verbinden met anderen 
in de plaats van uitsluiting. De nadruk ligt op succeservaringen, hoe klein ook , en het versterken van de 
sociale contacten.

Deels in contrast met een volwaardige maatzorg zien we echter dat vele hulpverlenende instanties min 
of meer vaste doorverwijs- en samenwerkingsverbanden en eigen netwerken hebben. Deze zijn soms re-
gionaal ingebed (vanuit de verzuchting om zorg dicht bij huis/de burger te kunnen organiseren), soms 
sectorspecifiek (bij. de aparte “zorgcircuits” voor geïnterneerden en geesteszieken waarin instanties zo-
als PVT en BW Min en de bredere psychiatrie - het UFC, HSD, de PZ, huisartsen, … - zijn betrokken). Ook 
zien we dat er tegen de achtergrond van onze doelgroep vaker wordt verwezen naar en samengewerkt 
met de deelwerkingen van het CAW en  in het bijzonder met de opvang- en woonformules daarbinnen. 
Kennelijk slagen deze (woonformules) erin zich goed te profileren als de hulpverleningsinstanties bij uit-
stek voor “afgegleden groepen” zoals vele oudere ex-gedetineerden die huis en (net)werk mankeren na 
detentie. Dat hoeft ook niet te verwonderen in het licht van de precariteit en de veelvuldige behoeften van 
deze doelgroep. Toch stellen mensen als Vincent Kattouw (Housing First) dat samenwerking met andere 
organisaties in functie van een meer integraal aanbod vaak casegebonden en ad hoc blijft, precies door 
de middelenproblematiek. 

6.6.2.  Vanuit integrale woonbegeleiding 

Een groot knelpunt blijkt vooreerst woonst en opvang na detentie. De kans om dakloos te worden is groot. 
(Oudere) Antwerpse ex-gedetineerden kunnen vaak nergens terecht. De crisis- en opvangcentra in het 
Antwerpse (zie verder) kampen met een tekort aan plaatsen (Vandeurzen, 2013) en voor een plaats in een 
woonzorgcentrum komen ze soms niet in aanmerking wegens te jong of te weinig hulpbehoevend (ADL). 
Dit maakt de kans op recidive wellicht nog groter voor ouderen, terwijl men hen doorgaans eigenlijk be-
schouwd als minder gevaarlijk (zie: Snyder, 2009).  

We verwijzen hier al even naar het centrale belang van integrale woonbegeleiding en housing first, waarbij 
men vertrekt vanuit het centrale belang van gehuisvest zijn om vandaaruit andere stappen te zetten naar 
een bredere re-integratie en/of maatschappelijke participatie (werk, dagbesteding, …). 

onthaalwerking CAW en LVG-CAW

6.6.3.   Naar een aparte categoriale werking? 

De algemene middelenproblematiek in de sociale sector maakt het ontwerpen van een eigen organisatie 
op maat van oudere ex-gedetineerden weinig realistisch. Wel kan deze de vorm aannemen van aparte 
projecten, samenwerkingsinitiatieven en casemanagement bovenop of doorheen het reguliere aanbod. 

De bekendheid rond voor oudere ex-gedetineerde specifieke organisaties, projecten of werkvormen 
blijkt klein en bij nader inzien eigenlijk onbestaand.  Bevraagd naar hun kennis daaromtrent, noemen 
sommigen “Hotel Min” als het eerste Antwerpse opvanghuis specifiek opgericht voor ex-gedetineerden 
destijds. Intussen is deze voorziening zich echter meer gaan richten op mannelijke geïnterneerden en 
op ex-gedetineerden onder voorwaarden met psychische problemen (inkapseling binnen de psychiatrie).  
Geconfronteerd met bestaande categoriale werkingen zoals bijv. Topcoach en U-turn denken sommigen 
wel na omtrent de wenselijkheid van een aparte werking voor oudere gedetineerden. Dit zoals gezegd 
tegen de achtergrond van hun veelvuldige behoeften en de gebrekkige continuïteit tussen binnen en bui-
ten. Hoewel de kans op recidive bij de oudere doelgroep inderdaad veel kleiner is dan bij jongeren, en de 
maatschappelijke veiligheid dus niet meteen gehypothekeerd wordt, zijn hun noden dat zeker niet. Toch 
lijkt de maatschappij hen sneller op te geven.  

Toch zien de meeste hulpverleners niet meteen de noodzaak van een specifieke, categoriale werking voor 
oudere ex-gedetineerden. Dit staat immers haaks op een meer algemene en integrale werking. Hulpver-
leners willen in eerste instantie vertrekken van achterliggende behoeften, wensen en (grond)rechten van 
welke doelgroep dan ook. Deze sturen ook in eerste instantie de samenwerkingsverbanden en ingezette 
instrumenten van de sociale werkers aan. Getuige daarvan de vele citaten van hulpverleners wanneer hen 
gevraagd werd of zij bereid zijn om specifieke reïntegratieacties op te zetten voor deze doelgroep:

Uit het citaat van deze laatste respondent blijkt dat een universele werking een meer selectieve werking 
niet per definitie hoeft uit te sluiten. Beleidsmatig zijn er overigens genoeg ‘en’-‘en’ strategieën te vinden 
van selectiviteit binnen de universaliteit (Cantillon, in Janssens, 2011). Categoriale projecten kunnen dan 

Zeker in Antwerpen is wonen cruciaal. Vanaf dan en van daar kan je be-
ginnen kijken naar hulpverlening. Naar netwerk, enzovoort. Eerst moeten 
mensen ergens kunnen ankeren om dan bijkomende stappen te zetten. 
[…] In Antwerpen is de woonnood schrijnend, zeker sinds 2008 .

“Nee, we maken geen onderscheid tussen mensen in onze werking. Alle 
cliënten kampen ergens met een multiproblem en we proberen maatzorg 
te leveren” ( OCMW).

“Neen, ze zijn zoals de rest. Ik zie geen specifieke noden” (WGC De Zavel).

“Ja, indien er subsidies zouden zijn vanuit de stad of het ministerie ... 
Maar waarom zouden er specifieke integratiebevorderende acties voor 
deze doelgroep genomen moeten worden ?” ( De Ideale Woning)

“nee, wij hebben geen specifiek doelgroepenbeleid. We kijken steeds naar 
achtergronden, motivatie… Maatzorg!” (Dienst Schuldbemiddeling CAW).

“Neen, omdat we een andere doelgroep beogen, breder dan gedeti-
neerden, plus we geloven in inclusie. Daarom zijn er geen specifieke ac-
ties nodig bij ons” ( Otwee).

Toch horen we ook dit:

“Ja en nee. Ja: kleinere groepen van oudere mensen brengen we al samen 
in groepen. Nee: de focus is armoede (Centrum Kauwenberg)
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ook de bestaande praktijk versterken. Een medewerker van het team Werk van Samenlevingsopbouw 
formuleert het zo:

Laat ons eens kijken naar enkele praktijken van dergelijke exclusieve werkingen…

6.7.  ENKELE BEST PRACTICES

Het zoeken en vinden van woonst, werk en dagbesteding vormen uiteraard een van de meest basale prak-
tisch materiële knelpunten voor oudere ex-gedetineerden. Hoger stelden we al dat een woonst een eerste 
belangrijke ankerpunt is om vervolgens meer integraal aan re-integratie te werken. 

Een eerste interessante praktijk is in dit opzicht het hoger reeds genoemde JAS, een “Justitieel Antwerps 
Samenwerkingsverband” waarbij de PSD, JWA en de Antwerpse mannenopvangcentra geregeld samen-
komen om aanmeldingsformulieren van beklaagden en gedetineerden te beoordelen in functie van het 
zoeken van woonst en opvangmogelijkheid na detentie. Meer concreet is het de justitieassistent die, sa-
men met de gevangene als hij penitentiair verlof heeft, de gedetineerde inschrijft voor een sociale woning, 
bemiddelt met de huisbaas om een woning te behouden, of een aanvraag bij een opvangcentrum regelt 
(De Keyser, 2014).  

Interessante regionale “best practices” uit de praktijk zijn ook de andere woonprojecten zoals die be-
staan binnen en buiten de CAW’s. In die zin is het uitkijken naar de resultaten van het Housing First (HF) 
experiment dat in België in 6 steden, waaronder ook Antwerpen, loopt (Housing First Belgium, z.d.). Het 
Antwerpse HF project koppelt het betrekken van een eigen woning aan integrale woonbegeleiding en an-
dere vormen van intensief casemanagement op meerdere levensdomeinen. In tegenstelling tot de meeste 
andere woonprojecten onttrekt deze praktijk zich daarbij aan het woonladder- en/of herankeringsmodel 
dat erin bestaat thuislozen eerst woonklaar te maken vooraleer ze een eigen woonst kunnen krijgen. Het 
‘eerst’ aanbieden van woonst (een leegstaande woning) staat hier voorop vanuit de filosofie dat mensen zo 
ook eerst en vooral rust kunnen vinden om vervolgens een langdurige multidisciplinaire begeleiding aan 
te gaan. In principe krijgt de thuisloze daarbij ook een eigen woonst (tenzij de cliënt anders wil). Een wel-
kome aanvulling op de groepsgerichte werkingen in de opvangcentra. Op deze manier kunnen ook oudere 
ex-gedetineerden zonder woonst, en die liever alleen wonen, worden geholpen. In Antwerpen zit het project 
momenteel in een experimentele fase (tot 2016). Resultaten in andere landen tonen alvast bemoedigende 
resultaten op vlak van duurzaam wonen.  

Daarnaast zijn er de zogenaamde doorgangswoningen, woningen die het OCMW voor een korte termijn 
(max. 6 maanden) verhuurt aan mensen in nood. De federale overheidsdienst POD maatschappelijke in-
tegratie, armoedebestrijding, sociale economie en grootstedenbeleid heeft alleszins de betrachting ook 

deze woonformule verder te stimuleren door het uitschrijven van projectoproepen waarop OCMW’s kun-
nen intekenen (Housing First Belgium, z.d.). Zo is in 2011 is door CAW De Kempen ingetekend op een projec-
toproep van wonen – welzijn. Het project kreeg de naam  ‘Housing and Returning Prisoners Project’: een 
tijdelijk woonaanbod voor ex-gedetineerden en anderen in precaire omstandigheden om de overgang naar 
sociale of private huurmarkt te overbruggen”.  Gaandeweg veranderde dit in ‘doorgangswoning’. Hierbin-
nen wordt samengewerkt met De Ark, de sociale huisvestingsmaatschappij in Turnhout, het OCMW en de 
stad Turnhout en de beleidsmedewerker van de gevangenis Turnhout. Het project hoopt een antwoord te 
bieden op de dreigende thuisloosheid na een periode van detentie door middel van het aanbieden van een 
tijdelijke (schakel)woonst. Een 6 tot 8 ex-gedetineerden zullen hier terecht kunnen, met ondersteuning van 
een individuele buddy. In 2011 zijn voor de realisatie van dit project een aantal overlegmomenten met alle 
partners doorgegaan. 

Ook in die lijn is er in Antwerpen sinds 2013 een project precair wonen (Housing First Belgium, z.d.) ge-
start waarbij het OCMW 300 woningen voor één jaar aan daklozen ter beschikking stelt. Deze moeten dan 
wel eerst woonklaar gemaakt worden.  

Uiteraard kunnen we ons voor best practices in deze context ook laten inspireren door projecten die 
elders hun succes bewijzen. Zo bestaat er in Gent onder de benaming pension de Baai een “zorghuis” 
voor zorgbehoevende daklozen. Achtergrond wordt gevormd dor de fysieke en geestelijke zorgnoden die 
oudere daklozen ondervinden. In de wetenschap dat vele oudere ex-gedetineerden ook op dit vlak proble-
men ondervinden, 10 tot 15 jaar ouder geschat worden dan hun leeftijdgenoten bij voorbeeld, is ook dit 
voor hen van tel:

Housing First Belgium, z.d., p. 48

Vanuit Nederland is dan weer het fenomeen van de transitiehuizen (Domus Mundi vzw, z.d.), een soort van 
doorgangswoning dus, komen overwaaien. Deze zetten in op wonen, werk, relaties en zingeving. Ook hier 
laat men zich inspireren door het ladder- en herankeringsprincipe. Op vlak van wonen is gemeenschap-
pelijk wonen de basis waarbij men geleidelijk werkt aan zelfstandigheid op maat van de bewoner. Ook 
inzake werk vertrekt men van werken in en rond de site van het transitiehuis zodat men (werk)ritme en 
wat basale werkervaring kan opdoen. Van daaruit activeert men verder via vorming en opleiding richting 
vrijwilligerswerk, de sociale economie en (ultiem) de reguliere arbeidsmarkt.  Een belangrijk aspect is 
verder het herstellen van oude en opbouwen van nieuwe relaties met partner(s), familie, vrienden en ken-
nissen.  Zingeving, ten slotte, vormt de rode draad doorheen wonen, werk en relaties. Met bewoners wordt 
kritisch gereflecteerd en in dialoog gegaan over vragen als ‘waar wil ik met mijn leven naartoe’ vanuit 
welke (geloofs)overtuiging dan ook.  De sociale woningbouwmaatschappij De Ark uit Turnhout experimen-
teerde dankzij een provinciale subsidie in 2013  ook met een soort transitiewoning voor ex) gedetineerden.

(gevraagd naar de wenselijkheid van aparte projecten voor oudere ex-
gedetineerden) … Dit komt niet ter sprake en er wordt ook niet direct 
aan gedacht. Reden is dat wij vanuit grondrechten vertrekken: wonen, 
werk, cultuur, ... Eerder dan categoriaal. Een en ander kan wel transver-
saal geïntegreerd worden en dat gebeurt ook al wel. Belangrijk is dat er 
met deze mensen inclusief en exclusief gewerkt wordt omdat zij heel sterk 
uitgesloten worden…

Door het leven op straat en overmatig drug of alcohol gebruik treden bij 
sommigen al op 50-jarige leeftijd problemen op met de fysieke gezondheid, 
zoals dementie, Korsakov. Dit zorgt ervoor dat sommigen al op de leeftijd 
van 50 jaar nood hebben aan extra zorg. Een rusthuis is geen oplossing 
aangezien de veel lagere leeftijd van deze groep en een verschil in leefwijze 
wel eens voor problemen zou durven zorgen. [...] het project schat dat er in 
Antwerpen een 50-tal mensen nood heeft aan deze woonvorm.
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Ook van onderop beweegt er een en ander in het Antwerpse. We lijsten tot slot de ideeën en (preliminaire) 
projecten en samenwerkingsverbanden van Antwerpse organisaties op. De informatie is afkomstig van de 
telefonische interviews.

Mogelijkheden in de sfeer van arbeid en vrijwilligerswerk liggen onder meer bij het servicepunt vrijwil-
ligers van de stad. Deze laatste is met de vzw Pegode (een netwerkorganiatie die verschillende woon- en 
dagbestedingsprojecten integreert ten behoeve van mensen met een beperking) ook een samenwerkings-
verband aangegaan om ex gedetineerden en vrijwilligerswerk te matchen via een duomethodiek. Het pro-
ject richt zich m.a.w. op de (moeilijke) match tussen gedetineerde en het vrijwilligerswerk. 

Het koppelen van vrijwilligers aan cliënten via buddyprojecten blijkt ook in andere sectoren aan te slaan:

Dienst Schuldbemiddeling CAW 

Uit onderzoek van Pasmans (2010, in: Donckers et al., 2015) op dit thema blijkt overigens dat vrijwilligers-
werk positieve effecten sorteert op vlak van netwerkherstel (vergroten sociaal kapitaal, bevordering co-
hesie,…) en individueel vertrouwen.  De specifieke rol van (opgeleide) vrijwilligers bij het tegengaan van 
onderbescherming (en dus het niet opnemen van rechten en hulpverlening) wordt in toenemende mate 
erkend. Samenlevingsopbouw Antwerpen zet hier sterk op in, maar ook het arresthuis Antwerpen hoopt 
via buddy’s en vrijwilligers de weg naar hulpverlening en re-integratie te vergemakkelijken (Project Brug 
Binnen-Buiten). 

Nee, wij hebben geen specifiek doelgroepenbeleid. We kijken steeds naar 
achtergronden, motivatie (maatzorg!). Er wordt wel gewerkt aan herval-
preventie via groepssessies met lotgenoten en via een buddysysteem 
waarbij men vrijwilligers koppelt aan een cliënt (m.b.t. betalingen, doen 
van aankopen, ...).
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CONCLUSIES EEN 
AANBEVELINGEN

Zoals de titel luidt, wordt dit laatste hoofdstuk gewijd aan de samenvattende conclusies 
en enkele eerste aanbevelingen voor de hulp-en dienstverlening van de Vlaamse Gemeen-
schap en FOD-justitie.  Dit is gebaseerd op de antwoorden van de hulp-en dienstverleners, 
op de interviews met de gedetineerden en op de literatuurstudie. Alvorens over te gaan 
tot aanbevelingen werden de resultaten voorgelegd aan de beleidscoördinatoren van de 
Vlaamse Gemeenschap alsook aan de CAW coördinator van het justitieel welzijnswerk en 
aan medewerkers van FOD-Justitie (verantwoordelijk voor PSD).  De aanbevelingen be-
treffen geen grootschalige veranderingen, maar zijn eerder gericht op aanpassingen in 
methoden, ondersteuning, visiebepaling en kennis.

Dit deel bestaat uit 2 hoofdstukken: -  Hoofdstuk 7: Conclusies

 -  Hoofdstuk 8: Aanbevelingen

4
Op de vraag ‘wie is oud’ wordt in de gevangenis geen eenduidig antwoord gegeven. De heterogeniteit van 
deze groep gedetineerden (Fiselier, 2007, Snyder, 2009) wordt daardoor onrechtstreeks bevestigd.  Het 
accent ligt op 60 en 65+, maar ook oudere en jongere leeftijden worden gehanteerd.  Vergelijkingen met 
externe en interne maatstaven en interne bepalen de perceptie. De pensioenleeftijd wordt wel als richt-
lijn gebruikt,  maar er zijn evengoed verwijzingen naar de gemiddelde leeftijd binnen de gevangenis. In 
een context waarin de meerderheid tussen de 20 en de 30 jaar is, vallen 50 plussers wel op. Vermoedelijk 
speelt de eigen leeftijd van de respondenten ook een rol, maar aangezien dit niet bevraagd werd, blijft 
dit slechts een hypothese. 

Oudere gedetineerden zijn niet massaal aanwezig, maar worden door de meerderheid van de hulp -en 
dienstverleners wel opgemerkt in de gevangenis. Er wordt wel eens over gesproken, maar het is geen 
belangrijke bekommernis. De drie onderzoeken (Humblet, De Smet, Maelstaf & Claessens)  over de si-
tuatie van de oudere gedetineerden leiden wel tot een stijgend bewustzijn en een meer voorkomend 
gespreksonderwerp.   

Uit divers Angelsaksisch onderzoek blijkt dat  gedetineerden  het risico lopen er 10 jaar ouder uit te 
zien dan hun reële leeftijd (Abner, 2006, Wahidin, 2011). De detentieschade als ‘oudmaker’ kan door dit 
onderzoek niet gegeneraliseerd worden.  Het cognitieve niveau, recidivisme, het aantal jaren in de gevan-
genis zijn maar enkele risicofactoren die kunnen leiden tot een sneller ‘oud uitzien’.   Compenserende 
kenmerken en (lichamelijke) copingmechanismen kunnen de gedetineerden beschermen tegen deze de-
tentieschade. Ze zijn bezig met hun uiterlijk en hun gezondheid, zoeken naar aangepaste beweging en 
uitdagingen voor hun intellectueel vermogen. 

Wel zouden de  ouderen, zoals de literatuur doet vermoeden (Humblet en Decorte,2013, Age UK, 2011, 
Dawes, 2009, Ages UK, 2011, Wiliams, 2006) meer nadeel ondervinden van de gevangenisstructuur en het 
gevangenisregime is in de eerste plaats gericht op jongeren. 

De meerderheid van de hulp- en dienstverleners benadrukt het grotere risico op gezondheidsproblemen 
bij de oudere gedetineerden en het beperkte of zelfs afwezige sociaal netwerk. Dit laatste moet wel 
voorzichtig geïnterpreteerd worden. Is de uitgebreidheid belangrijk of daarentegen de intensiteit en de 
sterkte van het netwerk?  Waar detentie nog al eens leidt tot verbreking van het contact tussen ‘oudere’ 
vaders en hun volwassen kinderen, blijkt de binding tussen de geïnterviewde vrouwen en hun kinderen 
(en kleinkinderen) een belangrijke buffer tegen eenzaamheid.

HOOFDSTUK 7   CONCLUSIES

Er is veel grijs in een strafinrichting, waar er voor de 
buitenwereld naar mijn mening vaak enkel zwart en 
wit bestaat.
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AAN- OF AFWEZIGHEID

De aanwezigheid van de ouderen vertaalt zich niet altijd in een deelname aan  de activiteiten of de hulp-
verlening.  Het verplicht karakter van het contact met de PSD maakt dat deze dienst al de oudere gedeti-
neerden ziet bij aankomst in de gevangenis en bij hun vraag naar V.I. Het blijft voorlopig nog onduidelijk 
of er meer oudere gedetineerden kiezen voor einde straf omdat ze niet aan de voorwaarden kunnen 
voldoen en dus wat dat betreft minder contact hebben met de PSD. 

De aanwezigheid in de overige hulp- en dienstverlenende activiteiten vertoont een gevarieerder beeld. 
Werk staat centraal en als een gedetineerde werk heeft verdwijnt een belangrijke reden om aan andere 
activiteiten deel te nemen. De deelname wordt sterk bepaald door het type activiteit of aanbod, waarbij 
onrechtstreeks leeftijdsgebonden criteria bepalend zijn (fysieke activiteiten, zware arbeid, leefstijl ge-
bonden activiteiten, arbeidsvoorbereidend).  Zowel uit de survey als uit de interviews blijkt dat beroeps-
opleidingen en sportactiviteiten minder gevolgd worden. Daarentegen zijn creatieve activiteiten, minder 
uitgesproken fysieke - en minder op competitie gerichte activiteiten populairder zijn bij de oudere ge-
detineerden. Diverse andere redenen worden opgesomd om de aan- of afwezigheid te motiveren, maar 
eenzelfde fenomeen kan zowel een stimulerende als een hinderende functie hebben.  Het groepsgericht 
aanbod is voor de ene activiteit een aantrekking voor de ouderen, maar voor  andere soorten  een drem-
pel. Sommige oudere gedetineerden zouden alles doen om weg uit hun cel te zijn, maar er zijn evengoed 
oudere gedetineerden (en dit meer dan jongeren) die zich terugtrekken in hun cel. 

Sommige medewerkers van justitieel welzijnswerk poneren dat er weinig reden is om aan te nemen dat 
oudere gedetineerden minder beroep zouden doen op het hulpverlenende en welzijnsgerichte aanbod 
dan de jongere. Wellicht spelen nog andere factoren, want de geïnterviewde oudere gedetineerden doen 
maar in beperkte mate  beroep  op het justitieel welzijnswerk. 

Zelfperceptie (zelfstigma) om zich als niet geschikt te beschouwen is misschien wel de grootste hinder-
paal tot participatie, zonder dat dit op een objectieve reden berust. Wanneer dieper wordt ingegaan op 
het betrekken van de oudere gedetineerden is een belangrijk deel (44%) van de respondenten ervan 
overtuigd dat ouderen wel extra gemotiveerd moeten worden tot deelname. 

Redenen voor aan- of afwezigheid zijn ook afhankelijk van de fase in het detentietraject. In voorarrest, net 
na het vonnis of een transfer of bijvoorbeeld in het vooruitzicht van vrijlating zijn periodes die wellicht 
een activiteitenbeeld vertonen. 

KANSEN VERGROTEN

Waaraan moet er meer aandacht besteed worden in een gevangenis om de kansen van ouderen te  ver-
groten?  De vraag naar arbeid staat centraal, maar  het aanbod van werk te beperkt is en vaak afgestemd 
op fysieke activiteiten. Het wekt  geen verwondering dat meer dan de helft van de respondenten de 
behoefte aan een aangepaste dagbesteding als een prioriteit beschouwd. Daarnaast moet de gezond-
heidszorg beter voor deze groep gedetineerden. Fysieke gezondheidsproblemen staan bovenaan, maar 
ook mentale problemen. En alhoewel beperkt mag de mentale achteruitgang en potentiële symptomen 
van dementie niet uit het oog worden verloren. Hand in hand met mentale problemen is er het risico op 
vereenzaming van een deel van de oudere gedetineerden. 

Wat verder opvalt is het ontbreken van kennis over de situatie van de oudere gedetineerden van een 
belangrijk deel van de respondenten. Vaak wordt meegedeeld dat ze niet weten wat de behoeften zijn van 
deze groep. Dit  betreft vermoedelijk medewerkers uit gevangenissen met weinig oudere gedetineerden  
en een afwezigheid tijdens hun activiteiten. De betrokkenheid van een deel van de respondenten met 
deze groep is klein, aangezien sommigen slechts enkele uren per week in de gevangenis vertoeven voor 
een heel specifieke taak (onderwijs bijvoorbeeld). Daarenboven is hun inzicht vaak beperkt tot de eigen 
activiteit en komen andere problemen of behoeften hier niet aan bod. 

Het gevangenisregime wordt eerder beschouwd als afgestemd op de jongeren, maar is daarom geen 
onoverkomelijk probleem. Het algemene regime heeft eerder als gevolg dat er op sommige vlakken  
tegemoet wordt gekomen aan de noden van de ouderen, maar op andere minder of zelfs niet. Een te-
rugkerend voorbeeld bij de interviews waarbij het regime als belastend wordt ervaren, is de duur van 
de wandelingen en de fysieke controles na bezoek. Raken aan het gevangenisregime wordt door velen 
ervaren als een inbreuk op het gelijkheidsprincipe en dat is sterk te vermijden in een detentiecontext.  

Sommige medewerkers van de Brusselse gevangenissen vinden een discussie over kansen van oudere 
gedetineerden in een context van algemene totale deprivatie in deze gevangenissen  op dit moment niet 
mogelijk. Eerst moeten de minimale voorzieningen voor iedereen verbeteren alvorens men werk kan 
maken van een doelgroepenbeleid. 

De aanwezigheid van ouderen is een relatief onbekend gegeven of het betreft een situatie die men niet 
met de gevangenis associeert. Nieuwe vragen en onverwachte problemen duiken op voor  medewerkers. 
Deze zijn zowel van praktisch materiële aard als emotionele en zingevingsproblemen. Praktische proble-
men stellen zich in de gevangenis,  maar ook ter voorbereiding van de re-integratie en kunnen betrekking 
hebben op het aanvragen van een pensioen, het zoeken naar extra medicatie, zorgverlening en/of allerlei 
hulpmiddelen. Hoe omgaan met beginnende dementie, hoe dit herkennen en hoe duidelijk maken aan de 
PBA’s ?  zijn ook voorbeelden van nieuwe vragen waarmee men geconfronteerd wordt. Emotionele proble-
men zoals angsten, een sterk schaamtegevoel en het gevoel nooit meer een nieuwe kans te hebben of de 
aangebrachte schade op de een of andere manier te kunnen herstellen zijn geen onbekende fenomenen 
bij de ouderen.  Het omgaan met zingevingsproblemen, existentiële vragen en de afwezigheid van een 
toekomst buiten de gevangenis, eist veel van de draagkracht van sommige hulpverleners. 

In de meeste gevangenissen bestaan er programma’s of activiteiten ter versterking van de vader (of 
moeder)rol van de  gedetineerden, maar de betekenis van het grootouderschap in deze context is nog 
een grotendeels blank terrein. De mogelijkheden van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de vraag 
of eis van de SURB naar zinvolle bezigheid plaatst de hulp- en dienstverleners voor nieuwe uitdagingen. 
Hoe bij voorbeeld 60 en 70 plussers motiveren om ‘verplicht’ vrijwilligerswerk te doen? Welke organi-
saties zijn hiertoe bereid en hoe moeten gedetineerden die nog nooit ‘georganiseerd vrijwilligerswerk’ 
deden voorbereid en gemotiveerd worden?

Er heerst een terugkerend pessimisme of realisme onder een deel van de respondenten: omdat er weinig 
ouderen zijn, en deze ook niet de grootste problemen geven, wordt er niet of weinig in geïnvesteerd.

AFZONDERLIJKE AFDELINGEN

Er is weinig enthousiasme voor afzonderlijke afdelingen voor oudere gedetineerden. Deze hebben net 
zoals gemengde opsluiting tussen jongeren voor- en nadelen. Sommigen vinden dit juist daarom een 
moeilijke keuze en het roept veel vragen en twijfels op. Hoe omgaan met de kracht van het intergenera-
tionele, tegenover potentiële onveiligheidsgevoelens en te verschillende levensstijlen?  Hoe omgaan met 
het gelijkheidsprincipe als gedetineerden op basis van hun leeftijd anders behandeld zouden worden? De 
respondenten zijn eerder voorstander van bepaalde afzonderlijke activiteiten of meer doelgroepgericht 
werken. Daarenboven wordt er wel gevraagd meer aandacht aan minder ingrijpende aanpassingen (cel 
op benedenverdieping, andere matrassen…) en te onderzoeken welke hulpmiddelen de veiligheid niet 
in gevaar brengen. Zoals hiervoor reeds beschreven, is de zoektocht naar aangepaste dagbesteding 
belangrijker en daarenboven haalbaarder dan afzonderlijke afdelingen. In de interviews kwam dit thema 
minder uitgesproken aan bod. Kunnen kiezen voor een “rustige afdeling”, zonder dat dit expliciet naar de 
leeftijd verwijst, leek de meeste geïnterviewden wel een verbetering 
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METHODISCHE PRAKTIJK VAN DE HULP- EN DIENSTVERLENERS

De uiteenlopende behoeften van oudere gedetineerden vragen om een behoeftegericht, aangepast aan-
bod op maat. Dat is ook voorzien in het Strategisch Plan en het Decreet Hulp- en Dienstverlening aan ge-
detineerden. Aan de hand van de Cliëntgerichte Multimethodiek van Herman De Mönnink (2012) hebben 
we het praktijkaanbod intra muros geïnventariseerd en geëvalueerd. Daaruit blijkt dat er in de gevange-
nis in theorie behoorlijk  multimethodisch gewerkt wordt. De methodiek ‘integrale trajectbegeleiding’ 
lijkt het veelkleurige methodenpallet te omarmen en een plek te geven. Tegen de achtergrond van de 
verschillende behoeften (aan zingeving, relationele en praktische hulp, …) bestaan er bovendien ook 
verschillende organisaties en functies die met hun specifiek aanbod binnen en buiten de gevangenis 
het hele uitgetekende methodenaanbod coveren. Enkel sommige methoden en praktijken in de sfeer van 
psychotherapie (ritueel, lichaamswerk, …) lijken minder gewaarborgd, maar dan nog bestaat er toch 
wat aanbod van instanties zoals de Rode Antraciet om dit euvel (deels) te verhelpen.  

Bevraging in de praktijk levert echter toch eerder het beeld van een klassieke naar binnen gerichte 
zorgprofessional op (Van Delden, 1991; Koenis, 1993; Gastelaars, 1996). Die is eerder individu- dan om-
gevingsgericht, eerder prater dan doener, besteedt veel aandacht aan werken met de emoties van het 
individu en beperkt zich op vlak van werken met het systeem grotendeels tot de primaire relaties in de 
omgeving.  De moderne professional heet meer zakelijk , pragmatisch en “other-directed” (naar buiten 
gericht) te zijn. Een dergelijk type professional kan goed bemiddelen en onderhandelen, signaleren, in 
team (samen)werken en de praktisch-materiële issues helpen oplossen voor de cliënt. Maar in de con-
text van justitie zien we deze figuur niet meteen tot volle wasdom komen. De aard van het sociaal werk 
vereist nochtans een brede gerichtheid op de cliënt én-in zijn sociale situatie. 

Mogelijk is een klassieke en wat naar binnen gerichte invulling van de taak het best mogelijke dat de 
hulpverlener in de gesloten context van het gevangeniswezen kan doen? We verwijzen hier naar de com-
mon knowledge omtrent de middelenproblematiek en de hoge caseload van de sociale werker in deze 
context. Bovendien staat een brede maatzorg ook haaks op de detentiecontext waar de straf centraal 
staat en elke gedetineerde een potentieel risico is die de veiligheid in het gedrang kan brengen. 

RE-INTEGRATIE

Bijna iedereen (86,5%) geeft aan dat de visie over re-integratie is veranderd sinds ze werkzaam zijn in 
de gevangenis en dat dit moeizamer verloopt dan verwacht. Veel  respondenten zijn pessimistisch over 
het re-integratie perspectief van de ouderen. Slechts 20% gelooft niet dat de re-integratie moeilijker 
verloopt voor deze groep. Wel zijn er belangrijke nuances. Niet de leeftijd als afzonderlijk kenmerk is 
bepalend voor de re-integratie, maar de leeftijd als een interveniërende factor van de andere risicofacto-
ren.  In de huidige situatie kan de oudere leeftijd leiden tot een vermindering van het risico, maar is het 
evengoed een extra belemmerende factor. Dit onderzoek is gericht op perceptie van de medewerkers en 
we kunnen slechts  hypothetisch concluderen dat voor de meerderheid van de ouderen de re-integratie 
moeilijker verloopt. Alhoewel voorbereiding op re-integratie een bekommernis zou moeten zijn van het 
hele detentietraject blijkt uit de interviews dat gedetineerden en een belangrijk deel van de hulp-en 
dienstverleners zich hierover pas echt bekommeren wanneer het vooruitzicht van vrijlating – al dan niet 
onder voorwaarden- in het zicht komt.

Het sociaal netwerk, de sociaal-economische achtergrond en de huisvestingssituatie voor detentie,  
maar ook de  mogelijke verslavingsproblematiek, de duur van de detentie en het detentieverleden zijn 
factoren die de re-integratie bemoeilijken. Meer nog dan bij de jongeren is de aanwezigheid van een 
netwerk van doorslaggevend belang voor het slagen van de re-integratie. Samen met het netwerk zijn de 
woonvooruitzichten een belangrijk breekpunt voor de re-integratiemogelijkheden. Primo delict en een 
eerste maal in de gevangenis op later leeftijd betekent in België een grotere kans op woonbezit.  Wanneer 
terugkeer naar de woning geen optie is, impliceert dit bezit extra financiële mogelijkheden waarover 

jongeren zelden bezitten. Geïnterviewde ouderen in deze situatie zien hun toekomst positief tegemoet.  
Daartegenover staat een extra deprivatie van de ouderen zonder woonvooruitzichten. Een deel van de 
oudere ex-gedetineerden heeft verder een behoorlijke arbeidstijd achter rug en geniet bij vrijlating  een 
degelijk  pensioen met meer vooruitzichten dan een leefloon.  Voor zorgbehoevende ouderen rijst een an-
der probleem. De samenwerking met de zorgsector en in het bijzonder met de woonzorgcentra is amper 
ontwikkeld en mede daardoor slechts een zeldzaam gespreksthema in de gevangenis.  

Bij oudere langgestraften is er een vergrote kans op  een cumulatie van risicofactoren en het ontstaan 
van het prisonatie-syndroom. Berusting en terugtrekking als copingmechanismen, of een sterke aanpas-
sing aan de verwachtingen en wensen van de gevangenis, kunnen leiden tot een grote  vervreemding 
van de samenleving buiten de gevangenismuren. Re-integratie gerichte detentie en ondersteuning moet 
hiermee rekening houden.

Een belangrijke factor in het slagen of mislukken van re-integratie is ook voor de ouderen tewerkstelling 
of zinvolle dagbesteding. Net het tekort hiervan wordt als een fundamenteel probleem aangekaart.  Re-
integratie  wordt  vandaag nog te veel versmald tot de idee van (moeten) ‘werken’. Een andere aanpak 
- zeker van de PSD en de SURB - is wenselijk voor de ouderen die de pensioenleeftijd hebben bereikt.  Uit 
de interviews kon wel vastgesteld worden dat oudere gedetineerden met een hogere scholingsgraad 
(hoger onderwijs) zich beter of anders voorbereiden op de re-integratie en hun dagbesteding of werk. 

De wenselijkheid van een bijzondere aanpak  van de oudere gedetineerden is groot, maar er is quasi 
geen know how over de mogelijkheden en impact van een reële doelgroepengerichte aanpak. De respon-
denten waarschuwen dat dit niet mag opgelegd worden, maar als een keuzemogelijkheid moet aangebo-
den.   Op het vlak van beweging en sport zien we hier en daar wel een aanzet.

De aanwezige ervaring, samenwerking en kennis van de hulp- en dienstverleners  met en over de oude-
ren-, de sociale- en/of de zorgsector is een aanwijzing voor een gerichte re-integratie. Ook hier is een ver-
spreid beeld het antwoord van de respondenten.  Er is voldoende samenwerking binnen de  eigen sector 
(onderwijs, welzijnszorg, geestelijke gezondheidszorg…), maar samenwerking met andere organisaties 
en specifiek gericht op ouderen, is eerder onontgonnen terrein. Er wordt hierin ook niet geïnvesteerd 
omdat er weinig ouderen zijn. Het risico van de onzichtbare minderheid. Wat de kennis betreft, bevestigt  
een deel van de respondenten dat dit onvoldoende is, terwijl een ander over voldoende kennis beschikt. 
Dit laatste beargumenteren ze door te verwijzen naar hun basisdiploma en/of het aanwezige netwerk. In 
mindere mate speelt bijscholing, maar wellicht is het aanbod hieromtrent beperkt . Enkele respondenten 
verklaren dat de parate kennis niet doorweegt, maar wel de informatie-of begeleidingsattitude en de 
bereidheid om te blijven leren. Telkens opnieuw moet men bij een reclassering de moeite doen om de 
sociale kaart te bestuderen en organisaties te contacteren.  

Het is wel onduidelijk of alle hulpvragen gekend zijn. Tijdens de expertengesprekken werd het vermoe-
den geuit dat meer ouderen hun volledige of toch een groter deel van hun straf zullen uitzitten.  Deze 
doelgroep wordt groter, maar de ervaring om hen te begeleiden blijft klein.  Einde straf,  betekent zonder 
voorwaarden vrij.  Het  moeten voldoen aan een aantal opgelegde voorwaarden bij V.I. vergroot de kennis 
over de specifieke noden en problemen. Het niet moeten voldoen aan voorwaarden vergroot de kans dat 
een aantal hulpvragen samen met de ex- gedetineerden  in het duister verdwijnen.  

De toegankelijkheid van de hulpverlening voor oudere gedetineerden in de praktijk wel beperkt. Daarbij 
speelt een groot risico op non take-up van aanwezige rechten. Onderbescherming dus. In de lijn van de 
typologie van Jagt & Jagt (2006) hebben we “het reïntegratieprobleem van de oudere gedetineerde” sa-
mengevat door een onderscheid te maken tussen hinderpalen en beperkingen. Die eerste zijn verander-
baar, maar bemoeilijken wel de re-integratie. De tweede zijn harde grenzen die een structurele aanpak 
vergen. Beide obstakels kunnen verder eerder bij cliënt als bij de omgeving liggen. Zo moeten cliënten 
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bij vrijlating, en in de mate dat ze terecht komen in een of andere welzijnssetting (daklozencentrum, 
buurtcentrum, vrijwilligerswerk…) zich vaak aan sociale voorwaarden houden. Ze moeten hulpverlening 
willen aanvaarden en zich aan sociale (groeps)regels willen houden. Dat is een hinderpaal voor menig 
gedetineerde die ‘berust’ in de situatie en als dusdanig ook liever gerust gelaten wil worden of zich niet 
opnieuw wil engageren. Een harde grens is diens strafrechtelijk verleden. Het niet kunnen voorleggen 
van een bewijs van goed gedrag en zeden bemoeilijkt het vinden van werk en woonst. Terwijl dat ook een 
belangrijke voorwaarde om vrij te kunnen komen… Aan de kant van de omgeving bemoeilijken dan weer 
diverse samenwerkingsproblemen – ultiem de moeilijke brug tussen justitie en welzijn of die tussen bin-
nen en buiten – een reïntegratiegerichte detentie. Voeg daar nog het gekende probleem van de naar vele 
doelgroepen en categorieën versnipperde welzijnssector aan toe, de meer algemene middelenproblema-
tiek om mensen naar werk en woonst te activeren en het gebrek aan draagvlak om gedetineerden een 
kans te geven, en het plaatje wordt schrijnend. Re-integratie en nieuwe kansen liggen voor velen sowieso 
moeilijk, en dat zeker als je oud bent en het stempel van ex-gedetineerde draagt. 

34 De aanbevelingen zijn in de eerste instantie gericht naar de organisaties die werken met gedetineerden of ex-
gedetineerden. Daarnaast zouden aanbevelingen geformuleerd kunnen worden voor verder onderzoek, maar 
gezien de praktijkgerichtheid van dit onderzoek, beperken we ons tot het eerste.

35 Op basis van de data kunnen ook aanbevelingen gebeuren die eerder thuishoren op het gebied van de crimi-
nologische wetenschappen. Bewust kiezen we ervoor om dit niet te doen, aangezien het niet de achtergrond is 
van het onderzoek, noch de doelstelling, zouden we ons op glad ijs begeven.

 

De oudere gedetineerden zijn een relatief kleine groep en vormen nu geen aanleiding tot grote proble-
men. Ze blijven in de onzichtbaarheid tegenover de belangrijke problemen waarmee het gevangeniswe-
zen te kampen heeft. Wel lijkt er grote overeenstemming dat deze groep niet zal verkleinen, maar zal stij-
gen. In de plaats van de problemen af te wachten, is pro-actief handelen aangewezen. De aanbevelingen 
moeten in dit daglicht bekeken worden. 

Deze aanbevelingen vormen het sluitstuk van deze brede bevraging van oudere gedetineerden, hulp- en 
dienstverleners  werkzaam in en buiten de gevangenis. Over de noodzakelijke verbetering van de ge-
zondheidszorgen doen we geen uitspraak, noch over de algemene infrastructuur in veel gevangenissen.  
Dat deze beter zou moeten zijn, is een open deur intrappen. De aanbevelingen betreffen vaak kleinere 
zaken en zijn gericht op vele thema’s en terreinen. In de lijn van de doelstellingen van het onderzoek is 
het belangrijkste deel van de aanbevelingen gericht op hulpverleners35, maar ook andere actoren van de 
Vlaamse Gemeenschap en justitie komen aan bod.  Een gevolg is dat niet elke aanbeveling van toepassing 
is op elke actor, sommige aanbevelingen worden herhaald vanuit een ander perspectief.  We laten aan 
de lezer over te selecteren wat interessant en prikkelend kan zijn voor de eigen praktijk of het beleid. 

Hieronder een overzicht van de belangrijkste te bespreken aanbevelingen

- Omgaan met het gevangenisregime en aanwezige hulpmiddelen en infrastructuur

- Aangepaste dagbesteding en werk

- Bewegen en sport

- Sensibiliseren en motiveren van oudere gedetineerden

- De gedetineerden en hun familiaal netwerk

- Op re-integratie gerichte activiteiten en contacten

- Methodisch werken binnen en buiten de muren

OVER GEVANGENISREGIME EN INFRASTRUCTUUR

Gevangenisinfrastructuur en regime zijn in de eerste plaats gericht op jongere leeftijdsgroepen die de 
meerderheid van de gevangenispopulatie uitmaken. Zonder het gelijkheidsprincipe aan te tasten, moet 
verder onderzocht worden hoe kleine aanpassingen mogelijk zijn. Afzonderlijke afdelingen zijn te ingrij-
pend, maar een rustiger omgeving, een vleugel of gang in een gevangenis met aandacht voor deze rust 
is een pluspunt. Focussen op ‘rust’ is minder stigmatiserend dan ‘leeftijd’. In dezelfde lijn ligt de vraag 
naar een variatie in het wandelingenpatroon: gemengde wandelingen, rustige, kortere winterwandelin-
gen zijn enkele voorbeelden.  Aangezien dit duidelijk gevolgen heeft voor de beweging in de gevangenis, 
de veiligheid en dus het inzetten van personeel zal dit minder snel uitgevoerd kunnen worden. Minder 
ingrijpend betreft de kleine aanpassingen: een cel op de benedenverdiepingen, een andere matras, een 
warmwaterkruik, een rollator… Het inventariseren van deze gevraagde en of toegestane (hulp)middelen 
geeft alvast een beter beeld op wat kan/en of moeilijkheden geeft. Oplossingen in de ene gevangenis kun-
nen bovendien een inspiratiebron zijn voor een andere.

ACTIVITEITEN EN DAGBESTEDING

DAGBESTEDING EN WERK

Een zinvolle dagbesteding in de gevangenis is een absolute prioriteit, maar aangezien de vraag naar werk 
groter is dan het aanbod, dreigen de ouderen uit de boot te vallen, temeer daar heel wat werk fysieke 
inspanningen vraagt. De mogelijkheden van een flexibel arbeidsschema, een beperkte deelname aan 
arbeid, een beperkte deeltijdse arbeid in de eigen werkplaatsen van de Regie van Gevangenisarbeid zou 

HOOFDSTUK 8   AANBEVELINGEN34



O N D E R Z O E K S R A P P O R T   |   O U D E R E  G E D E T I N E E R D E N ,  O N B E K E N D  E N  O N B E M I N D   —  1 6 51 6 4  —  O N D E R Z O E K S R A P P O R T   |   O U D E R E  G E D E T I N E E R D E N ,  O N B E K E N D  E N  O N B E M I N D 

ook aan de ouderen de gelegenheid geven om arbeidsactief te zijn. Behalve structurering van de dag en 
(zinvol) bezig zijn, geeft deze arbeid recht op een arbeidsvergoeding wat voor sommige gedetineerden 
de enige mogelijkheid is om zich wat extra aan te schaffen. Uit dit onderzoek blijkt dat een deel van de 
oudere gedetineerden een extra financiële ondersteuning broodnodig heeft. Ondanks hun leeftijd hebben 
ze geen spaargeld, geen woning en geen netwerk waarop ze beroep kunnen doen. Het zijn vaak gedeti-
neerden die kampen met een multi-problematiek  wat een voltijdse de arbeidsparticipatie niet bevordert.  

Indien arbeidsparticipatie om welke reden ook niet mogelijk is, moet prioritair ingezet worden op een 
alternatieve dagbesteding. Dit kan betrekking hebben op opleiding, vorming, maar ook  op bezinning en 
creatieve activiteiten. Dit moet gericht zijn op een aanbod waaruit duidelijk blijkt dat iedereen er baat 
bij kan hebben en dat niet per definitie eenzijdig gericht is op de arbeidsmarkt. Bij bepaalde activiteiten 
moet wel een doelgroep worden benoemd, dit kan zowel betrekking hebben op ‘senioren’, maar ook 
door naar andere eigenschappen te verwijzen waardoor onrechtstreeks de link met leeftijd gemaakt 
wordt. Denk hierbij aan activiteiten gericht op  ‘grootouders en kleinkinderen’, ‘rustige beweging’, ‘ een 
hulpbehoevende ouder of familielid’, de ‘toenemende digitalisering buiten de muren’, wat taalonderwijs... 
Gedetineerden, ook oudere gedetineerden hebben op die manier niet enkel een zinvolle bezigheid, maar 
ontdekken ook nieuwe talenten.

Verwijzend naar de talrijke literatuur  is de participatie aan arbeid en andere activiteiten, gekoppeld aan 
nazorg een belangrijke factor voor succesvolle integratie.

BEWEGEN EN SPORTESTEDING

Er is grote eensgezindheid over het belang van bewegen voor de gezondheid en het welbevinden op ou-
dere leeftijd (Taddei, Galetta et al, 2000, Stewart, Trost et al 2002, Hopman-Rock, Stiggelbaut et al, 2006). 
Ouderen participeren minder aan competitie-gerichte sporten. De gevangenissen beschikken over een 
fitnessruimte, de ene al wat beter uitgerust dan de andere. Deze worden hoofdzakelijk gebruikt door de 
jongere gedetineerden met het oog op krachtraining. Aangepaste oefeningen aan fitnesstoestellen zijn 
wel mogelijk, maar dit vraagt begeleiding en is geen evidentie wanneer men omringd is door jong ge-
weld. Een organisatie zoals De Rode Antraciet probeert waar mogelijk aangepaste sportactiviteiten op 
te zetten. Pilootprojecten zoals ‘Bewegen op voorschrift’ die in samenwerking met De Rode Antraciet ook 
binnen de muren georganiseerd werden verdienen het om verder ondersteund te worden en uitgebreid. 
Een ander initiatief dat navolging verdient betreft het project “Liever Actiever. Whoeps!?... Niks ervan met 
BOEBS”, een samenwerking tussen het OCMW Merksplas, de gevangenis van Merksplas, Zwart Goor en 
Widar om vallen bij sedentaire ouderen tegen te gaan door beweging. Het sector overschrijdend karakter 
biedt nieuwe mogelijkheden. In de gevangenis bestaat het laagdrempelig aanbod gebaseerd op de me-
thode “10.000 stappen per dag” en de gedetineerden worden aangemoedigd door hun persoonlijke stap-
penteller. Daarnaast wordt gezocht naar methoden om actieve vrijwilligers mee te laten bewegen met de 
inactieve senior, ook in de gevangenis. Bij dergelijke samenwerking kan overwogen worden of beperkte 
detentie mogelijk is om gedetineerden te laten deelnemen aan activiteiten buiten de gevangenis gericht 
op een combinatie van sociaal contact en een aangepast bewegingsaanbod voor sedentaire senioren.

In sommige gevangenissen gaat de Rode Antraciet aan de slag met ouderenverenigingen zoals OKRA om 
aangepaste bewegingsactiviteiten te organiseren. Met het oog op de preventie en (mentale en fysieke) 
gezondheidsverbetering is het aangewezen dergelijke initiatieven uit te breiden. In het kader hiervan 
is een samenwerking met de lerarenopleidingen lichamelijke opleiding van de Vlaamse Hogescholen 
een meerwaarde.  Door enkele gedetineerden werd de wens geuit om ook individueel op hun cel bewe-
gingsactiviteiten te kunnen uitoefenen. DVD’s, oefeningensheets ( bewegen voor iedereen, yoga op latere 
leeftijd, Tai Chi, enz.) kunnen de gedetineerden hierbij helpen. 

SEBSIBILSERING EN BENADERING VAN DEZE GEDETINEERDEN 

De Belgische gevangenissen  hanteren een algemeen regime. Als gevolg hiervan wordt er soms tegemoet 
gekomen aan de noden en behoeften van de ouderen, maar soms ook niet. De hulpverleners verwijzen 
wel eens naar de ‘op maat’ begeleiding als antwoord op de noden, maar dan nog is er geen zekerheid 
dat ze de oudere gedetineerden bereiken. Daar wringt een deel van het schoentje. Niet alle oudere ge-
detineerden worden bereikt. Deels omdat ze geen juiste informatie hebben, deels omdat de drempel 
te hoog is of omdat ze zichzelf uitsluiten door aan te geven dat ‘dit toch niets voor hen is’. Buiten de 
grenzen kijken van het eigen veilige domein van de hulp-en dienstverlening kan noodzakelijk zijn. Een van 
de respondenten verwoordt het als volgt: “We moeten soms alert zijn en hen uit hun cel halen want de 
problemen zijn er wel”.  Kan bijvoorbeeld in de plaats van het uitdelen van een brochure een vorm van 
outreachend werk (intra muros) opgezet worden? De veiligheid laat niet toe dat hulp- en dienstverle-
ners gedetineerden in de cellen begeleiden, maar een systematisch bezoek aan nieuwe gedetineerden 
en hen op die manier sensibiliseren en informatie verstrekken, maakt de drempel beduidend kleiner. In 
een anonieme omgeving krijgt hulp-en dienstverlening meteen een gezicht. Aangezien 44% van de res-
pondenten gelooft dat ouderen extra gemotiveerd moeten worden om deel te nemen aan de activiteiten 
is een investering in motivatietechnieken of gewoon in motiverende gespreksvoering , gericht op zowel 
de extrinsieke als intrinsieke motivatie, een meerwaarde. Een aantal professionals hanteren dergelijke 
technieken en het uitwisselen van tips kan een begin zijn.

DE GEDETINEERDE EN ZIJN/HAAR FAMILIE IN HET BIJZONDER

Er is geen directe vraag naar aanpassing van de bezoekregeling, maar sommige oudere gedetineer-
den krijgen gewoonweg geen bezoek. Detentie vergroot de kans op een kleiner wordend netwerk en 
een breuk met een deel van de familie. Familie verschijnt voor de oudere gedetineerden in een nieuwe 
dimensie die te weinig belicht wordt. Oudere gedetineerden hebben (soms) nog ouders. Deze zijn in 
toenemende mate hulpbehoevend en de kans dat ze sterven terwijl hun zoon of dochter in gevangenis 
zit is reëel. De machteloosheid om voor hen iets te betekenen vanuit de gevangenis leidt tot frustraties. 
Dit is zeker een aandachtspunt voor JWW. Hoe kan men ook vanuit de gevangenis iemand blijven bete-
kenen en een rol opnemen ten aanzien van de hulpbehoevende ouder is dan de vraag. Hetzelfde geldt 
voor een partners. Gedetineerden die voor hun straf als mantelzorger functioneerden voor een ouder 
of partner, blijven met veel vragen zitten. Het betrekken van de gedetineerde bij de contact name 
met mantelzorgverenigingen, OCMW’s en andere organisaties voor thuiszorg is een stap in de goede 
richting. Aangezien deze familieleden niet meer op bezoek (kunnen) komen, moeten andere vormen van 
communicatie gestimuleerd worden. Behalve de telefonische communicatie is het schrijven van brieven 
een medium dat op die manier een nieuwe betekenis krijgt. Een telefonisch gesprek is van voorbijgaande 
aard, een brief een bevestiging van het contact. Dit laatste is ook een manier om de gedetineerden te 
helpen reflecteren over hun situatie. Verba volent sed scripta manent: woorden zijn vluchtig, maar wat 
op papier staat blijft staan.

De oudere leeftijd betekent ook anders kijken naar de breuk met de familie. Men beseft dat er vaak geen 
tijd zal zijn om de relatie te intensifiëren en een eventuele breuk te herstellen. Dat is geen probleem dat 
in de toekomst moet aangepakt worden, maar vrij snel in het detentietraject moet dit ter sprake komen.  

Behalve de ouders, zijn er in toenemende mate ook kleinkinderen en dit betreft al snel de helft van de 
gedetineerden (De Smet, 2015). 

Ondertussen bestaan er in de meeste gevangenissen activiteiten gericht op het ‘ouder’ of meestal ‘vader 
zijn in de gevangenis’, maar activiteiten gericht op ‘grootouder zijn vanuit de gevangenis’ ontbreken. 
Grootouders worden nog minder dan ouders geassocieerd met detentie. Toch moeten zowel de klein-
kinderen als de grootouders zelf hiermee leren omgaan. Een grootouderactiviteit-of groep, een vrijwil-
ligerswerking die hierop gericht is, een boekje ‘mijn oma of opa in de gevangenis’ kan taboedoorbrekend 
werken.
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KENNIS, CONTACTEN EN ONDERSTEUNING

Alhoewel ze in de meeste gevangenissen aanwezig zijn, blijven de oudere gedetineerden relatief onzicht-
baar. Ze zorgen dan ook doorgaans niet voor overlast of extra onveiligheid. Het tekort aan kennis rondom 
hun specifieke situatie wordt niet dagelijks ervaren op de werkvloer. Toch zou vorming en andere hulp-
middelen of ondersteuning  op dit vlak een versterking van de aanpak zijn. Mogelijk heeft dit ook mogelijk 
een empowerend effect op de gedetineerde of kan dit ervoor zorgen dat de detentieschade beperkt 
blijft. Een viertal zaken springen in het oog. Een aangepaste training voor de penitentiaire beambten 
om de specifieke situatie van de oudere gedetineerden te begrijpen en er beter mee te leren omgaan is 
een eerste element. Vormingssessies of coaching of betrouwbare digitale tools om het inzicht te ver-
groten in aan ouderdom gerelateerde fysieke en mentale problemen, in het bijzonder over (beginnende) 
dementie, zijn een tweede aanbeveling. Ten derde moet er gestreefd worden naar een grotere kennis 
van de ouderensector en moeten de contacten met zorg- en ouderenorganisaties (woonzorgcentra, 
dienstencentra, …) buiten de muren verder ontwikkeld worden. Dit betreft zowel praktisch materiële 
zaken zoals het aanvragen van een pensioen, maar ook de specifieke activiteiten en methoden die door 
de ouderensector gehanteerd worden. Aangezien de huidige situatie in de diverse gevangenissen een 
verschillend beeld vertonen, kan ook op dit vlak een grondige uitwisseling een aanzet zijn. Een vierde 
en zeker niet de minst belangrijke is kennis van de vrijwilligerssector. Niet om meer beroep te doen op 
vrijwilligers, maar om na te gaan en te onderhandelen over de mogelijkheid om (ex)gedetineerden of 
gedetineerden vrij onder voorwaarden als vrijwilliger aan de slag te laten gaan. 

Ook moet nagedacht worden over een ondersteuning van die hulp- en dienstverleners die wel degelijk 
geconfronteerd worden met de frustraties, maar ook met de zingevingsvraagstukken en het tekort aan 
toekomstperspectief van sommige ouderen. De professionals zijn vaak niet gewapend om deze existen-
tiële en emotionele confrontaties aan te gaan. Kan een volwaardig geriatrisch casemanagement (één 
hulpverlener per gevangenis met deze specialisatie?) een antwoord bieden op al deze uitdagingen? 

MET HET OOG OP RE-INTEGRATIE

ALGEMEEN

Op dit ogenblik wordt een groot deel niet begeleid en dreigt een toenemend aantal -vrijwillig of verplicht- 
voor einde straf te gaan. 

Net zoals in voorgaande paragraaf is het vergroten van de kennis van de ouderensector en van de aan ou-
deren gerelateerde problemen nodig voor de werking binnen de gevangenis, maar misschien nog meer 
om de re-integratie met succes te laten verlopen. Naast de ouderensector moeten zeker de contacten 
met de zorgsector verstevigen wat een doorverwijzing moet vereenvoudigen. 

De hulpbehoevende gedetineerden blijven een kleine groep, maar de jongere senioren zijn in grotere 
getallen aanwezig.  Re-integratie en zeker voorwaardelijke invrijheidsstelling zijn in hoofdzaak gericht op 
werk en beroepsopleiding. Voor een groot deel van de oudere gedetineerden is dit quasi uitgesloten.  Sa-
men met de VDAB moet gekeken worden naar het vergroten van de tewerkstellingskansen voor ouderen.  
Daarnaast zouden de eisen van de SURB gericht op werk aangepast en verduidelijkt moeten worden.  Is 
werk nog een haalbare kaart? Kan men komen tot meer klaarheid inzake betekenis en mogelijkheden 
van zoiets als ‘zinvolle dagbesteding’? De mogelijkheden moeten verder onderzocht worden om (ex)gede-
tineerden als vrijwilliger aan de slag te laten gaan. 

VRIJWILLIGERSWERK TEGENOVER ARBEID

Vrijwilligerswerk of zinvolle dagbesteding wordt in toenemende mate als voorwaarde opgelegd door de 
SURB bij oudere gedetineerden voor wie arbeid of beroepsopleiding geen alternatief is. Deze eis moet 
met de nodige voorzichtigheid aangepakt worden en niet uitsluitend voor de SURB, maar evengoed 

voor de trajectbegeleiders alsook de organisaties die mogelijkerwijze vrijwilligerswerk voor deze doel-
groep kunnen aanbieden. Dit is een belangrijke reden om een paragraaf te wijden aan vrijwilligerswerk.  
Alvorens dit als een alternatief op te leggen moet meer duidelijkheid komen over het concept vrijwil-
ligerswerk, alsook over de haalbaarheid en het vermogen van organisaties om dit op te vangen.  Vrijwil-
ligerswerk is een essentieel onderdeel van onze samenleving. Volgens een studie van de Koning Boude-
wijnstichting zou 20% zou geregeld als vrijwilliger meedraaien in de brede betekenis van het woord en 
12,5% voor organisaties (Marée, Hustinx, De Keyser, et al, 2015) ) 

In de wet betreffende de rechten van vrijwilligers (2005) wordt vrijwilligerswerk als volgt omschreven: 
“Vrijwilligerswerk is elke activiteit die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht, ten behoeve van één 
of meer  personen, andere dan degene die de activiteit verricht, van een groep of organisatie of van 
de samenleving als geheel; die ingericht wordt door een organisatie anders dan het familie of privé 
verband van degene die de activiteit verricht; en die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organi-
satie wordt verricht in het kader  van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire 
aanstelling.”

Tussen vrijwilligheid en bezoldigde arbeid is een grijze zone (Netwerk tegen armoede, 2012). De wetgever 
legt duidelijk de nadruk op enerzijds het onbezoldigde karakter, maar anderzijds ook op het onver-
plichte of dus vrijwillige karakter. Vrijwilligerswerk niet zomaar gelijk gesteld worden aan “onbezoldigde 
“arbeid. Hier wringt het schoentje bij de eis van de SURB, vrijwilligerswerk wordt vaak gelijk gesteld 
aan onbezoldigde arbeid. Bij het “echte“ vrijwilligerswerk domineert de intrinsieke motivatie, het enga-
gement en de zingeving. Wanneer vrijwilligerswerk (onbezoldigde arbeid) een voorwaarde wordt of de 
toegangspoort naar de vrijheid domineert externe motivatie. Het effect op langere termijn moet minstens 
betwijfeld worden. Als het onverplichte karakter in het gedrang komt, zitten we op het terrein van (soci-
ale) activeringstrajecten die door OCMW’s en VDAB worden gehanteerd. Die hebben een andere finaliteit 
dan het vrijwilligerswerk, maar afhankelijk van de visie of het perspectief kunnen ze leiden naar actief 
burgerschap en uiteindelijk ook ‘echt’ vrijwilligerswerk. De sociale activeringspraktijk kan inderdaad 
verschillende vormen aannemen en twee tegenstellingen domineren de discussie over de invulling van 
deze activering: het emancipatorisch perspectief tegenover het disciplinerend perspectief  (Steensens, 
Sannen et al, 2008, Grymonprez, Krols, et al, 2010 ).  

Het instrumentaliseren van vrijwilligerswerk als verplichte voorwaarde voor ‘in vrijheid stelling’ neemt 
al snel het karakter aan van disciplinering met de daarbij horende controle-mechanismen. Over het soort 
vrijwilligerswerk en het waarom moet grondig nagedacht en overlegd worden. Verplichte onbezoldigde 
arbeid, zonder veel extra begeleiding komt al snel in het vaarwater van de verplichte gemeenschaps-
dienst voor werklozen. Het nut van dergelijke gemeenschapsdienst wordt sterkt bekritiseerd. Schepers 
en Nicaise( 2015) bestudeerden in hun onderzoek de effecten van dergelijke verplicht vrijwilligerswerk in 
een aantal landen en concludeerden dat dit quasi geen gevolg heeft voor een snellere herinschakeling in 
de arbeidsmarkt. Negatieve elementen overwegen, stigmatisering, organisatorische en controle-kosten 
en neveneffecten op de werkenden die zich door deze onbetaalde tewerkstelling bedreigd voelen. Hoe 
goed ook bedoeld, vrijwilligerswerk als voorwaarde voor in vrijheidstelling mag niet overhaast gebeu-
ren. Als succesvol alternatief met een duurzaam effect voor de persoon en met een emancipatorisch 
karakter moet beantwoorden aan een aantal voorwaarden. De begeleiding van de vrijwilliger of de 
ex-gedetineerde die onbezoldigde arbeid uitoefent kan niet gebaseerd zijn op controle, maar op een hulp-
verleningsrelatie. In de mate van het mogelijke moet de keuze van de taken in samenspraak met de vrij-
williger gebeuren. Het soort werk beoogt de structurering van de dag, maar belangrijker is de aandacht 
voor het sociale karakter van het werk (kans tot ontmoeting, uitbouw sociaal netwerk), zelfontplooiing en 
versterken van de weerbaarheid ( Steensens, Sannen et al, 2008) Netwerk tegen Armoede, 2012). 

Samenlevingsopbouw heeft bijvoorbeeld een methodiek ontwikkeld om met kwetsbare vrijwilligers te 
werken. Ook het Netwerk tegen armoede en de Verenigingen waar armen het woord nemen hebben op 
dat vlak ook een lange ervaring opgebouwd. Een aantal OCMW’s tracht ook gericht te werken naar op 
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emancipatie-gerichte sociale activering. Uitwisseling, overleg en vorming met deze organisaties is een 
pluspunt. Een werkgroep over de gevangenissen heen die de noden, maar ook de reeds bestaande op-
lossingen in kaart brengt – zoals bovenstaande – is een haalbare kaart. Het overleg kan verder gericht 
zijn op de uitwerking van coaching, vorming voor de begeleidende professionals, ontwikkeling tools voor 
kwetsbare vrijwilligers, sensibilisering van organisaties.

NOG BETER METHODISCH WERKEN BINNEN EN BUITEN DE MUREN

Gezien de onmiskenbare tekorten in de hulpverlenende omgeving van de oudere ex-gedetineerde - zowel 
binnen justitie als in de sociale sector-  is duidelijk dat multimethodisch werken onder de brede para-
plu van (geriatrisch) casemanagement, exclusieve projectwerking en meer samenwerking de eerste 
grote boodschap is. Volwaardige inzet van een (geriatrische) casemanagementmethode (De Mönnink, 
2012) is broodnodig tegen de achtergrond van de multi-complexe (armoede)problematiek (wonen, wer-
ken, relaties,…) waarmee vele oudere ex-gedetineerden kampen. We betreuren dan ook de negatieve 
signalen die we horen in de sector rond inzet en bejegening van de casemanagementmethode . Case-
management of trajectbegeleiding is, of moet alleszins veel meer zijn, dan wat administratief of indirect 
geregel. Integraal casemanagement is eigenlijk de sine qua non om aan multimethodische hulpverlening 
te doen. Het is de paraplu waaronder alle andere methoden hun plek kunnen vinden. We bepleiten dan 
ook een herwaardering van deze methode en haar technieken – dus met een volwaardig assessment, het 
opstellen van een behoefteplan, linking met diverse betrokkenen, en permanente voortgangsbewaking 
van het traject dat de gedetineerde aflegt Enkel op die manier wordt recht gedaan aan de vele behoeften 
van oudere gedetineerden binnen en buiten de gevangenis.     

Want hoewel in de nasleep van het Strategisch Plan voor Hulp en Dienstverlening aan Gedetineerden,  
met het principe van integratiegerichte detentie en de implementatie van  trajectbegeleiders al heel wat 
gedaan is, blijft het resultaat voorlopig te weinig. 

Naast vormen van casemanagement - weze het onder de noemer van “maatzorg” of onder die van “in-
tegrale trajectbegeleiding” (Van Campfort, Demeersman & Nuyts, 2009) - kan er ook ingezet worden op 
meer project- en samenwerking, dus met andere professionals buiten de eigen sector en met vrijwil-
ligers. We pleiten ook in deze zin voor een other-directed professional die over de muurtjes van de eigen 
organisatie kijkt. 

Projecten – laat staan een eigen werking voor oudere gedetineerden – zijn kwetsbaar in een maatschap-
pelijke omgeving waarin voortdurend bezuinigd moet worden. In de mate dat het gaat om legitieme 
claims op extra middelen - en we menen dat die er zeker zijn - moeten sociale werkers ook op structureel 
vlak aan signalering en aan collectieve belangenbehartiging durven, willen en mogen doen ten bate 
van de kwetsbare oudere doelgroep van (ex-)gedetineerden. De verhalen zijn schrijnend genoeg. Colle-
giale screening (De Mönnink, 2012) is een goede eerste stap om de signaleringsmethode ook technisch 
in de praktijk te brengen. Ook een krachtenveldanalyse – welke  werkzame krachten en machten houden 
de problematische toestanden in stand – kan helpen om gericht te lobbyen ten bate van (of zelfs met) 
deze doelgroep. We hopen ook met dit praktijkonderzoek een en ander structureel in beweging te kunnen 
zetten. Want als uit onderzoek blijkt dat oudere ex-gedetineerden over het algemeen minder recidiveren 
dan hun jongere collega’s, is dat dan geen sterk argument om ze toch een kans te geven op werk, wonen 
en zo meer? Sensibiliserende campagnes kunnen, als afgeleide hiervan, eveneens bijdragen tot minder 
angst, vooroordelen en discriminatie ten aanzien van deze doelgroep.   

Maar uiteraard mogen we niet alles bij de grote boze buitenwereld leggen. Sociale werkers hebben 
zowel de maatschappij als de individuele cliënt tot object en bekleden in die zin een brugfunctie. Re-
integratie van de oudere ex-gedetineerde schept een nood aan individuele counseling en dus een resem  
aan gesprekstechnieken. Voor ouderen zal die ook in functie moeten zijn van een onzeker, soms precair 
toekomstperspectief: waar kan of wil je wonen, werken, ontspannen, …? Daarbij zal de sociale werker 

de cliënt meer dan een handje moeten helpen op praktisch-materieel vlak door te verwijzen naar en 
wegwijs te maken binnen de brede versnipperde sociale sector, niet in het minst binnen de ouderensec-
tor. We bepleiten het professionaliseringsideaal van een nuchtere en daadkrachtige professional die 
bruggen bouwt naar buiten. Meer casemanagement dus, maar ook meer accent op bemiddeling en op 
praktisch-administratieve hulp- en dienstverlening. Op administratie wordt door menig sociaal werker al 
eens neergekeken (cf. ook de casemanagementmethode als geregel), maar het blijft een fundamentele 
zaak om de oudere gedetineerde wegwijs te maken in een allengs bureaucratiserende wereld rondom 
kwesties als bij voorbeeld pensioen en huisvesting. Sociale werkers moeten motiveren, activeren en 
zoekgedrag (leren) ontwikkelen op vlak van werk, wonen, relaties en vrije tijd. Zij moeten pleiten voor hun 
cliënt, en bemiddelen tegen de achtergrond van de vele bestaande vooroordelen en discriminatievormen. 
Dat zowel jegens  huisbazen en potentiële werkgevers, maar ook ten aanzien van hulpverleners in de 
sociale sector zelf. De sector zelf is niet altijd zo toegankelijk als die soms lijkt. 

In alle acties moet aandacht voor werken met de cliënt op microniveau 
samen gaan met acties of mesoniveau (in de onmiddellijke omgeving) en 
op macroniveau (op samenlevingsniveau!). Anders blijft het dweilen met 
de kraan open. Met alle respect overigens voor de creativiteit en samen-
werking van onderop die de sector siert, wellicht zelfs in leven houdt.




