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Voorstelling van de organisatie en de forensische werking: OBRA|BAKEN vzw 

 
OBRA|BAKEN vzw is een vergunde zorgaanbieder van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen 

met een Handicap) en biedt ondersteuning op maat en op vraag aan personen met een (vermoeden 

van) beperking en hun netwerk1. 

 

OBRA|BAKEN vzw staat voor betrouwbaar en verbindend werken. We zijn ruimdenkend, 

innovatief en professioneel. We hebben oog voor de gewone menselijke omgang en 

gewoontes. We doen dit gedreven, betrokken en respectvol. 

 

Binnen de (reguliere) handicapspecifieke werking bieden wij integrale mobiel-ambulante 
ondersteuning en diverse vormen van dagbesteding (dagcentrum, mobiele ateliers, job coaching). 
Daarnaast blijven wij een samenwerkingsverband vormen met vzw Den Dries, vzw 

Zonnehoeve|Living+ en vzw GVT Gandae. Samen met deze partners bieden wij Rechtstreekse 

Toegankelijke Hulp aan, beter gekend onder de naam RTH Groot-Gent. Lokaal wordt dit 

samenwerkingsverband uitgebreid met vzw Mozaiek, vzw Omega en vzw Wagenschot. 

 

OBBRA|BAKEN vzw heeft daarnaast ook een jarenlange ervaring en expertise in het werken met 

personen met beperking die in aanraking (zijn ge-)komen met justitie. Onze forensische 

handicapspecifieke werking bestaat vandaag uit volgende deelwerkingen: 

 
Ontgrendeld (2001):  

• Intra- en extramurale ondersteuning voor gedetineerden - beklaagden, veroordeelden én 
geïnterneerden-  met een (vermoeden van een) beperking, die verblijven in de gevangenis 
van Gent, Beveren, Oudenaarde en Dendermonde i.f.v. kwaliteit van leven en duurzame 
re-integratie in de maatschappij. 

• Outreach Oost-Vlaanderen: expertisedeling en advies aan wie werkt met personen met een 
(vermoeden van een) beperking die in aanraking (zijn ge-) komen met justitie, al dan niet 
in een detentiecontext. 

 
4Hobo (2013):  

• Forensische outreach voor jongeren tussen 16 en 25 jaar met een (vermoeden van een) 
beperking en risicogedrag in Oost-Vlaanderen. 

• Primaire en secundaire preventie: voorkomen van instroom in detentie. 
• Realiseren van recht op zorg i.f.v. een ‘veilige’ overgang van minderjarig naar meerderjarig. 

 
Samenwerkingsverband FPC Gent (2015): 

• Mobiele dagbesteding in de vorm van werkprojecten (individueel of in groep). 
• Aanvullend/ondersteunend/adviserend t.a.v. FPC Gent (beeldvorming, oriëntatie bij 

uitstroom). 
 

                                            
1 Zie ook www.obrabaken.be 



 

  
 
 

Pagina 3 

Partner in AMFORA (2016): 
• Aanmeldingsplatform voor ambulante dadertherapie voor plegers van seksuele delicten. 
• In samenwerking met CGG Eclips, CGG De Drie Stromen, CAW Oost-Vlaanderen. 
• Adviserend inzake handicap t.a.v. reguliere diensten. 

 
De Pastorij (in opbouw): 

• Begeleid doorgangswonen en ondersteuning op maat voor justitiabelen met een 
beperking. 

• In samenwerking met FPC Gent, justitiehuis Gent, CAW Oost-Vlaanderen en Domus Mundi 
vzw.  

• Na enige vertraging bij de afbraak- en opbouwwerken, ambiëren we volledige 
operationaliteit (van bewoning en zorg) eind 2019, begin 2020.  

 
 
Met onze forensische werking zetten we -vanuit een continuümvisie op hulpverlening- in op drie 
pijlers: 

• voorkomen van instroom in justitieel/penitentiair kader 

• welzijn vergroten door bejegening op vraag en op maat 

• verbeteren van kansen op duurzame (re-)integratie in de samenleving 
 

 
 

 

 

 

 

Preventie instroom

- 4Hobo

- Outreach & expertisedeling 

zorgen dat ze er niet in geraken

Ondersteuning in detentie

en uitstroom 

- Ontgrendeld

- Outreach & expertisedeling 

zorgen dat ze er uit geraken 

Opvolging in samenleving

en duurzame (re-) integratie

- Mobiel atelier-werkproject 
i.s.m. FPC Gent

- Partner in AMFORA

- De Pastorij

- Outreach & expertisedeling

zorgen dat ze in de samenleving 
blijven
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Voorstelling van de werking Ontgrendeld 

 
Werking Ontgrendeld kent reeds jarenlang zijn gevestigde en operationele werking in de 
gevangenis van Gent. Daarnaast zijn we volop bezig aan de provinciale uitrol van ondersteuning en 
expertisedeling in de andere Oost-Vlaamse gevangenissen (Beveren, Oudenaarde en 
Dendermonde). Dit is nog volop in uitbouw en een ‘work in progress’. Op dit proces en de resultaten 
ervan, zal ingezoomd worden in het jaarverslag van 2019. Dit jaarverslag zal daarom focussen op 
de werking en cijfers in de gevangenis van Gent gedurende het afgelopen jaar (2018). 
 
Visie en missie 
 
Vanuit een structurele visie op sociale re-integratie dat een (ex-)gedetineerde pas volwaardig gere-
integreerd is wanneer hij niet maatschappelijk wordt uitgesloten en de mogelijkheid heeft een 
menswaardig leven te leiden (Bouverne-De Bie, 2002)) én het recht op maatschappelijke hulp- en 
dienstverlening voor (ex-)gedetineerden, ondersteunt OBRA|BAKEN vzw zijn cliënten met een 
(vermoeden van een) beperking, binnen en buiten de gevangenismuren, op integrale wijze in 
kwaliteit van leven. Er wordt gestreefd naar en samengewerkt aan een duurzame (re-)integratie op 
vraag en op maat, met maximaal haalbare inclusie en participatie in de samenleving voor iedere 
cliënt.  
 
Aanbod 
 
We ondersteunen de persoon met een beperking en zijn netwerk integraal (in levensdomeinen als 
werken/dagbesteding, vrije tijd, wonen, sociaal-emotioneel en lichamelijk welbevinden, financieel-
administratieve aangelegenheden, enz.) i.f.v. kwaliteit van leven en duurzame re-integratie in de 
maatschappij, via:  
 

 Handicapspecifieke dagondersteuning en psychosociale begeleiding 
 

 Intramuraal Extramuraal 

Individueel - praktische ondersteuning / ADL (op vraag) 
- ondersteuning vleugel 
- ondersteuning bib 
- kantineopvolging 
- psychosociale ondersteuning 
- beeldvorming en ondersteuningsplanning   
- inschaling emotionele ontwikkeling, 

differentiaaldiagnostiek, 
signaleringsplanning 

- ondersteuning re-integratietraject 
- netwerkondersteuning 
- weekendpermanentie (op vraag) 

- begeleiding buiten de 
gevangenis i.f.v. 
ondersteuning bij re-
integratie (bijv. bij intake, 
contacten netwerk,…) 

- netwerkondersteuning 
- nazorg (op vraag) 
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In groep - ondersteuning werkhuis 
- ondersteuning bib 
- ondersteuning zorgwandeling 
- ondersteuning ‘familiaal bezoek op maat’ 
- atelierwerking in groep (crea, vorming) 
- groepssport  
 

- ondersteuning 
netwerkactiviteiten 
Similes2  

- dagbesteding via 
extramuraal werkproject 
(1x/week hele dag) 

- occasionele groepsuitstap 
in de samenleving 

 

 
 Handicapspecifieke forensische expertisedeling en advies voor intersectorale partners 

betrokken op de doelgroep (welzijn, volksgezondheid, justitie, enz.) binnen en buiten de 
gevangenis: PSD (Psychosociale Dienst), JWW (Justitieel Welzijnswerk), GGZ (Geestelijke 
Gezondheidszorg, onderwijs, zorgteam, penitentiair beambten, justitie-assistenten, 
collega VAPH-voorzieningen, psychiatrie, enz. 

 
Doelgroep 
 
Alle gedetineerden (beklaagden, veroordeelden, geïnterneerden) met een (vermoeden van een) 
beperking die verblijven in de gevangenis van Gent en hun natuurlijk en professioneel netwerk.  
 
Aanmeldingen 
 
Aanmeldingen (kunnen) gebeuren door alle partners werkzaam binnen de gevangenis (PSD, JWW, 
GGZ, zorgteam, penitentiair beambten, directie, enz.), professionele en natuurlijke netwerken 
buiten de gevangenis (vnl. betrokken hulpverlening) en door de gedetineerden zelf.  

                                            
2 Similes is een vereniging die activiteiten organiseert voor en door het netwerk van personen met een 
   psychische kwetsbaarheid; http://www.similes.org/ 
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Ontgrendeld 2018 in cijfers 

        
 Totaal instroom3:         28 

 
 

 Totaal aantal deelnemers in de werking:      56 
 
 

 Gemiddeld aantal deelnemers in werking per maand (tussen 21-31/maand): 26 
 
 

 Gemiddelde verblijfsduur (in dagen): 
➢ Alle deelnemers:        366 
➢ Geïnterneerden:        236 
➢ Veroordeelden:        693 

 
 

 Gemiddeld aantal deelnemers groepsactiviteiten4: 
➢ Atelierwerking:          3 
➢ Sport:             6 
➢ Begeleiding zorgwerkhuis:         55 
➢ Extramuraal werkproject:         1/66 

 
 

 Kenmerken van de doelgroep: 
 
Geslacht: 
 
➢ Man:          52 
➢ Vrouw:             4 

 
 
 
 
 

                                            
3 = aantal koppen: deelnemers die in 2018 meerdere malen in-en uitstroomden werden slechts 1 maal geteld.  
4 Het aantal deelnemers aan de groepsactiviteiten fluctueert voornamelijk naargelang omstandigheden eigen aan de 
context van de gevangenis; gedetineerden kunnen soms niet deelnemen door uithaling, bezoek, enz.  
5 In 2017 konden we steeds een maximum van 5 deelnemers meenemen naar het zorgwerkhuis. Afgelopen jaar werd dit 
maximum afgeschaft en stemmen we af met het zorgteam omtrent de deelnemers. Op die manier zit de groep optimaal 
vol en is de wachtlijst minder lang. 
6 Het extramuraal werkproject is een gemengde groep van zowel deelnemers uit Ontgrendeld als patiënten uit het FPC 
Gent; het maximum aantal deelnemers is 6.  
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Leeftijd: 
 
➢ Gemiddeld:          34 
➢ Jongste:         18 
➢ Oudste:          76 
➢ <20:             1 
➢ 20-25:          17 
➢ 26-30:          13 
➢ 31-35:             5 
➢ 36-40:             7 
➢ 41-45:              2 
➢ 46-50:              3 
➢ 51-55:              3 
➢ 56-60:              3 
➢ 61-65:              0 
➢ >65:             2 
 
 
Statuut: 
 
➢ Geïnterneerd:         30 
➢ Beklaagd:             2 
➢ Veroordeeld:          24 

 
 
Aard handicap en comorbiditeit: 
 
➔ Cognitief functioneren: 

 
➢ Normaal begaafd:        87 
➢ Zwakbegaafd:         10 
➢ Verstandelijke beperking:                   36 

o Licht verstandelijke beperking:  30 
o Matig verstandelijke beperking:  6 
o Ernstig verstandelijke beperking:  0 
o Diep verstandelijke beperking:     0 

➢ IQ ongekend:         2 
 
 
 
 

                                            
7 Bij de personen met een normale begaafdheid is sprake van een andere beperking: pervasieve ontwikkelingsstoornis 
(ASS:7; Asperger: 1). Daar bijkomend waren er 3 personen met ASS en een verstandelijke beperking (totaal ASS = 10). 
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➔ Co-morbiditeit: 
 

➢ Suïcide (neigingen, pogingen):        4 
➢ Automutilatie:         2 
➢ Middelenmisbruik drugs:                  19 
➢ Middelenmisbruik alcohol:       6 
➢ Polytoxicomanie:        3 
➢ Paranoïde persoonlijkheidsstoornis:      2 
➢ Narcistische persoonlijkheidsstoornis:      1 
➢ Theatrale persoonlijkheidsstoornis:      1 
➢ Antisociale persoonlijkheidsstoornis:      2 
➢ Borderline persoonlijkheidsstoornis:      1 
➢ Kenmerken van persoonlijkheidsstoornis:     1 
➢ Seksuele stoornissen voyeurisme:      1 
➢ Seksuele stoornissen exhibitionisme:      1 
➢ Seksuele stoornissen pedofilie:       4 
➢ Pedoseksualiteit:        2 
➢ Psychotische stoornis psychose:      9 
➢ Middelen geïnduceerde psychose:      2 
➢ Stemmingsstoornissen:        3 
➢ Impulscontrolestoornis:                   6 
➢ Pervasieve ontwikkelingsstoornis ASS:                  10 
➢ Pervasieve ontwikkelingsstoornis Asperger:                   1 
➢ Autistiforme kenmerken:       11 
➢ NAH ongeval:         6 
➢ NAH middelen:         3 
➢ Aangeboren psycho-organisch letsel:      1 
➢ ADHD:          6 
➢ Hechtingsstoornissen:                   8 
➢ Gedragsstoornissen:                    5 
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 Uitstroom totaal8:         45 
 
➢ Transfer (naar andere gevangenis):     30 

➢ Turnhout:   2 
➢ Beveren    1 
➢ Wortel    2 
➢ Paifve    1 
➢ Brugge9:        5 
➢ Merksplas10:   19 

➢ Psychiatrie forensisch:         2 
➢ FPC Gent:   1 
➢ FPC Mons11   1 

➢ Psychiatrie regulier:         0     
➢ VAPH forensisch:         1 

➢ Itinera:    1 
➢ VAPH regulier:         8 

➢ Kompas (mob-amb)12:   1 
➢ Wonozo (mob-amb):   1 
➢ Ubuntu (residentieel):   1 
➢ Het Raster (mob-amb)13:  1 
➢ Tordale (residentieel):   1 
➢ Wagenschot (mob-amb):  1 
➢ OBRA|BAKEN (mob-amb):  2 

➢ Naar huis met mobiel-ambulante begeleiding14:     2 
➢ Naar thuissituatie zonder begeleiding:       2 

 
 

 Aantal deelnemers van 56 dat op datum van 15/03/2019 nog in de gevangenis verblijft: 9 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
8 = aantal koppen: deelnemers die in 2018 meerdere malen in-en uitstroomden werden slechts 1 maal geteld. 
9 Van de 5 transfers naar Brugge ging er 1 deelnemer naar de DVA (drugsvrije afdeling), 1 naar de AIBV (Afdeling 
Individuele Bijzondere Veiligheidsmaatregelen), 1 naar de mannenafdeling en 2 naar de vrouwenafdeling. Die laatste 2 
deelneemsters worden er verder opgevolgd en ondersteund door Itinera (Sint-Idesbald). 
10 Van de 19 transfers naar Merksplas werden er 17 verder opgevolgd en ondersteund door ABAGG (Zwart Goor) en er al 
dan niet rechtstreeks opgenomen op de zorgafdeling De Haven. 
11 Betreft een gesloten forensisch psychiatrische afdeling voor vrouwelijke geïnterneerden, Claudel, te Chênes aux Haies, 
te Mons. 
12 + ambulante dadertherapie AMFORA (OBRA|BAKEN) + arbeidszorg (OBRA|BAKEN als werkvloer). 
13 + ambulante therapie bij privé auti-coach + werk in De Heide (via herstelfonds) + D.O.P. (Dienst Ondersteuningsplan). 
14 + ambulante begeleiding GGZ + D.O.P. + 1 werd ervan verder opgevolgd via pleegzorg Oost-Vlaanderen. 
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Hieronder een beknopte toelichting van de meest opvallende cijfers: 
 
Over het algemeen kennen we een lichte daling van het deelnemersaantal: van een gemiddelde 
van 29 deelnemers per maand in 2017, naar een gemiddelde van 26 in 2018. De instroom van 
deelnemers het afgelopen jaar lag lager (28 t.o.v. 44 vorig jaar) en was er een grotere uitstroom (45 
t.o.v. 37 vorig jaar), waardoor we een grotere ‘turnover’ kenden. Gemiddeld verbleven de 
deelnemers 1 jaar in onze werking (366 dagen), maar we zien hierbij een verschil m.b.t. het statuut 
van de deelnemers en kunnen zo twee groepen onderscheiden, nl. een minderheid beklaagden 
en/of veroordeelden die lang(er)gestraft is en dus ook enkele jaren in detentie en onze werking 
verblijft (46% gedurende gemiddeld bijna 2 jaar) en een meerderheid aan geïnterneerde 
deelnemers die slechts enkele maanden onze werking verblijft (54% gedurende gemiddeld bijna 8 
maanden). Deze laatste groep wordt, omwille van hun statuut en de link ervan met handicap, nog 
het meest in hun beperking (h)erkent en dus het snelst toegeleid tot onze werking. Echter diezelfde 
groep kent een kortere verblijfsduur aangezien zij noodgedwongen dienen te transfereren naar de 
daartoe toegewezen penitentiaire instellingen (cfr. nieuwe Interneringswet 2016). Door de snellere 
door- of uitstroom van geïnterneerden, krijgen we slechts nog de kans in de begeleiding om in te 
zetten op korte en middellange termijndoelstellingen tijdens hun detentie in Gent. We 
ondersteunen in het ‘hier en nu’ en minder vaak op (toekomstgericht) werken aan reclassering. 
 
Verder merken we dat de groep van veroordeelden en beklaagden, door hun ander profiel (vaak 
jonger, hulpverleningsmoe, geen hulp -of zorgvraag, geen identificatie met hun beperking), minder 
snel gedetecteerd worden als personen met een (vermoeden van een) beperking. Met als gevolg 
dat zij minder snel worden opgemerkt en voor onze werking worden aangemeld. Tevens door de 
rationalisering in justitie en het daaruit volgend personeels- en tijdstekort, kan er minder ingezet 
worden op de nodige vorming m.b.t. (detectie van) handicap. Dit vormt een uitdaging en noodzaak 
om in de toekomst meer op in te zetten (zie infra ‘knelpunten en opportuniteiten’). 
Ten gevolge van bovenstaand omschreven dynamiek (grotere turnover en veranderende 
doelgroep), merken we dat het een uitdaging is om een snelle en tegelijk goeie aansluiting te vinden 
bij de deelnemers wat betreft het aanbod van onze groepsactiviteiten. Over het algemeen stellen 
we daarin een daling vast. Daarom gaan we op zoek naar manieren om ons daarop anders en beter 
te organiseren m.b.t. inhoud en praktische randvoorwaarden (zie infra ‘knelpunten en 
opportuniteiten’). 
 
Bij de kenmerken van de doelgroep is de jonge leeftijd van heel wat deelnemers opvallend. 32% 
jonger is dan 25 en de jongste deelnemer is slechts 18 jaar. Meer dan de helft van de deelnemers 
(55%) was jonger dan 30 jaar en maar liefst 46% van de deelnemers in 2018, belandden een eerste 
maal in detentie vóór de leeftijd van 25 jaar, waarvan 7% vóór de leeftijd van 20 jaar. Dit toont 
aan dat nog steeds heel wat jongeren kort na de meerderjarigheid instromen in detentie en dat 
preventieve ondersteuning van deze jongeren in de overgang van minder- naar meerderjarigheid, 
zoals we die bieden met onze forensische jongerenwerking 4Hobo, cruciaal is om dit te kunnen 
voorkomen.  
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Bij de aard van de handicap zien we dat 64% van onze deelnemers een verstandelijke beperking 
heeft, voornamelijk een licht verstandelijke beperking (54%), veelal in combinatie met bijkomende 
kwetsbaarheden. In de co-morbiditeit vallen voornamelijk het hoge middelenmisbruik (34%; 
alcohol en/of drugs; vaak een trigger voor het plegen van strafbare feiten)15, de aanwezigheid van 
hechtingsstoornissen (14%; meestal vanuit traumatische opvoedingssituaties en/of vanuit een lage 
sociaal-emotionele ontwikkeling)16, psychotische stoornissen (16%, vaak drugs-geïnduceerd of 
vanuit voortdurende blootstelling aan hoge stressniveaus tijdens detentie) en pervasieve 
ontwikkelingsstoornissen op. Met betrekking tot deze laatste, is er een stijging van het aantal 
gediagnosticeerde deelnemers (18%) tegenover de afgelopen jaren. Er wordt tevens nog vaker 
gesproken over een vermoeden en/of aanwezige kernmerken ervan (20%). In die gevallen wordt 
onze expertise en advies steeds meer bevraagd en ingewonnen, teneinde samen met de intra-en 
extra penitentiaire partners, een gepaste reclassering uit te werken die tegemoet komt aan de 
juiste ondersteuningsnoden (differentiaaldiagnostiek). Een correcte en holistische beeldvorming is 
immers cruciaal i.f.v. een aangepaste bejegening. Verder merken we op dat sommige personen 
nieuwe problematieken ontwikkelen tijdens de detentie omwille van hun uitzichtloze en 
onaangepaste situatie en het gebrek aan klinische behandeling. 
 
We merken verder een stijgende en blijvende doorstroom van geïnterneerden met een beperking 
naar andere gevangenissen, in afwachting van hun directe financiering en ter voorbereiding op hun 
re-integratie. Zo verbleven er eind 2018 in het totaal slecht een 5-tal geïnterneerden in de 
gevangenis van Gent. 53% van de uitstromers ging op transfer naar een andere gevangenis. 17 
daarvan gingen naar de gevangenis van Merksplas en werden er rechtstreeks opgenomen op de 
zorgafdeling van De Haven. Een vlotte overdracht en samenwerking met het team ABAGG (Zwart 
Goor), die er ook handicapspecifieke ondersteuning biedt, is een enorme meerwaarde in het bieden 
van zorgcontinuïteit op maat van en aan de betrokkenen. Ook in de andere Vlaamse gevangenissen 
trachten we, samen met de regionale ambassadeurs, een optimale spreiding van het 
handicapspecifiek aanbod uit te bouwen. Zo wordt betracht om op termijn alle gedetineerden met 
(een vermoeden van) een beperking (direct of indirect) te ondersteunen (zie infra ‘knelpunten en 
opportuniteiten’). Verder kon 33% rechtstreeks uitstromen uit de gevangenis, al dan niet naar een 
gepast zorgaanbod (residentieel of thuissituatie met mobiel-ambulante ondersteuning en/of 
dagbesteding). Bij iedereen werd dit gepoogd, maar door onverwachtse wendingen in hun justitiële 
parcours en/of de aard van hun zorgnoden, konden enkelen (5) geen of moeilijk aansluiting vinden 
bij de reguliere hulpverlening in de maatschappij. Dit zorgt ervoor dat onze gewoonlijke nazorg 
meer intensief en aanklampend dient te zijn. Iets wat moeilijk werkbaar is vanuit de 
gevangeniscontext en expertise in outreachend werken vraagt (zie infra ‘knelpunten en 
opportuniteiten’). 

                                            
15 In het kader van intra-penitentiair middelenmisbruik doet Ontgrendeld aan motiverende gespreksvoering, maar er blijft 
een schrijnend tekort aan gespecialiseerde drughulpverlening en geestelijke gezondheidszorg op maat van onze 
doelgroep. 
16 In de forensische werking van OBRA|BAKEN werken we met het sociaal-emotioneel ontwikkelingsmodel van Došen als 
richtinggevend kader voor de bejegening van de cliënten en de begeleidingstrajecten. Het is namelijk zo dat er vaak een 
discrepantie heerst tussen de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van een persoon, wat zich vaak manifesteert 
in onaangepaste en destructieve gedragingen. Het is één van de kernopdrachten van Ontgrendeld om hierin de 
vertaalslag te maken t.a.v. intra-en extra-penitentiaire partners, teneinde een correcte beeldvorming en dus ook 
bejegening te initiëren. 
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Samenwerking & expertisedeling 

 
We streven in onze samenwerkingen, intra -en extra-penitentiair, naar een breder draagvlak binnen 
justitie voor onze doelgroep en tegelijk ook binnen de samenleving en (reguliere) hulpverlening. De 
doelstelling daarin is dat de bejegening meer aangepast gebeurt en dat verwachtingen afgestemd 
worden op de beperkingen van onze doelgroep (zowel wat betreft hun noden, als de aanwezige 
risico’s). Via beeldvorming vanuit samenwerking kunnen we een stevig en integraal verhaal 
brengen naar diensten in de samenleving om kansen te creëren in re-integratie. Het afstemmen 
van de vraag en het bestaande aanbod, is hierbij een continue denkoefening en uitdaging waarbij 
we met verschillende samenwerkingspartners aan de slag gaan. Door samen te werken en expertise 
te delen kan er multidisciplinair gewerkt worden in functie van gepaste ondersteuning en 
zorgcontinuïteit. 
 
Samenwerkingspartners / expertisedeling intra-penitentiair: 
 
OBRA|BAKEN vzw is, samen met de andere partners van de Vlaamse Gemeenschap, lid van het 
coördinatieteam (CORT) en het beleidsteam, die, o.l.v. de lokale beleidscoördinator, de hulp- en 
dienstverlening aan gedetineerden in de gevangenis van Gent uittekenen, implementeren en 
coördineren, zodat deze efficiënt en kwaliteitsvol kan verlopen. Als partner hierin, bewaakt en 
ondersteunt OBRA|BAKEN vzw dat er in de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden voldoende 
en gepaste aandacht is voor de doelgroep personen met een beperking in detentie op lokaal niveau. 
In 2017 initieerden we hiertoe, samen met de beleidscoördinator, de opmaak van een plan van 
aanpak voor personen met een beperking in detentie, via een werkgroep met deelnemers van 
verschillende actoren in de gevangenis van Gent betrokken op de doelgroep (justitiehuis Gent, 
zorgteam, UGent, justitieel welzijnswerk, geestelijke gezondheidszorg). In deze werkgroep werd er 
in 2018, op basis van verschillende bevragingen en bijeenkomsten met de deelnemende diensten, 
een inventarisatie gemaakt van de actuele ondersteuningsnoden -en doelen in het  begeleiden van 
gedetineerden met een beperking in detentie. We besloten om de hieruit voortkomende 
actiepunten in te kantelen in het bredere actieplan m.b.t. de provinciale uitrol naar andere 
gevangenissen (Beveren, Oudenaarde en Dendermonde). De input vanuit de werkgroep wordt dus 
meegenomen in de lokale oefeningen, alsook in Gent, en blijft waardevol als referentiekader. Waar 
kan en mogelijk, wordt er op die manier provinciaal gedacht en actie ondernomen. Hier gaan we in 
2019 verder mee aan de slag (zie infra ‘knelpunten en opportuniteiten’). 
 
Naast de afstemming en samenwerking met de Vlaamse partners is er ook afstemming en 
samenwerking met de justitiële partners. Via expertisedeling (beeldvorming, sensibilisering, 
vorming, advies) en netwerkoverleg op casusniveau creëren we een breed en intersectoraal 
draagvlak voor onze doelgroep inzake bejegening en reclassering op maat binnen en vanuit een 
forensische context/justitieel traject.  
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Partners Justitie Partners Vlaamse Gemeenschap 

Directie gevangenis  Beleidscoördinator Vlaamse Gemeenschap  

Zorg :  
- Zorgteam  
- Penitentiair beambte (Pb’s) zorg  

Zorg :  
- Centrum Geestelijke 

Gezondheidszorg  (Eclips)  
- Moderator (herstelbemiddeling) 
- Tandem 
- Lus vzw 
- … 

Penitentiair kader :  
- Penitentiair assistenten (Pa’)s   
- Pb’s van de verschillende vleugels  
- Pb’s culturele dienst  
- Verantwoordelijken en pb’s 

werkhuizen  

Cultuur en vorming :  
- Sociaal-cultureel werker   
- De Rode Antraciet  
- Openbare bibliotheek  

  

Expertise en reclassering:  
- Psychosociale dienst (PSD)  
- Kamer ter Bescherming van 

de  Maatschappij (KBM)  

Justitieel welzijnswerk (CAW-JWW):  
- Trajectbegeleiders (TB)  
- Organisatieondersteuners (OO)  

  

Medische Dienst   
- o.m. (psychiatrisch) verpleegkundigen  

Werk :  
- Consulent VDAB  

Administratieve diensten:  
- Griffie  

Onderwijs:  
- Onderwijscoördinator  

  Sport :  
- Sportfunctionaris   

 
 
Verder hebben we tijdens het afgelopen jaar ook onze samenwerking met de natuurlijke 
netwerken van gedetineerden trachten optimaliseren. In de context van een detentie kan het 
natuurlijke sociale netwerk namelijk niet meer op de eerste lijn staan. Voor veel van onze 
deelnemers is het moeilijk de band met hun netwerk goed te onderhouden en zijn deze immers 
veelal zwaar belast door het verleden. Wij trachten dit mee te ondersteunen en organiseren 
daartoe 2-maandelijks, in samenwerking met Justitieel Welzijnswerk  (JWW) en het zorgteam, een 
‘familiaal bezoek op maat’ met als doel: kwetsbare netwerken te ondersteunen in hun bezoek en 
contact met de gedetineerde in een rustige en gezellige omgeving. De organisatorische 
beslommeringen en lange(re) termijnplanning werkten echter te belemmerend voor de huidige 
doelgroep, die korter aan onze werking deel kan nemen (zie infra ‘ontgrendeld in cijfers’). Na een 
evaluatie met de samenwerkingspartners, werd daarom besloten om het ‘familiaal bezoek op maat’ 
niet meer structureel te organiseren en verder in te zetten op netwerkondersteuning op maat 
(d.m.v. aansluiten bij gewoon bezoek, sociaal bezoek organiseren, e.d.). 
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Samenwerkingspartners / expertisedeling extra-penitentiair:  
 
Met de beeldvorming, die we samen met onze cliënten en hun netwerk opbouwen en waarbij we 
de nodige aandacht hebben voor zowel de emotionele als criminogene behoeften, kunnen we een 
gefundeerd verhaal brengen naar de hulp- en dienstverlening in de samenleving en optimaliseren 
we de kansen op uitstroom uit detentie naar een kwalitatieve en duurzame re-integratie in de 
samenleving. In kader van uitstroom en reclassering werken we eveneens samen met tal van 
organisaties en diensten uit verschillende sectoren: justitiehuizen, collega VAPH-organisaties, 
psychiatrie, enz. Door een stijging in het begeleiden en uitstromen van veroordeelden, merken we 
dat er meer samengewerkt dient te worden met nulde -en eerstelijnsdiensten (CAW, OCMW, 
straathoekwerk, etc.) in de maatschappij. Teneinde een gepast en voldoende (zorg)netwerk te 
installeren rondom snelle uitstromers die geen steunend (zorg)netwerk hebben. Wanneer 
deelnemers op transfer gaan naar een andere gevangenis zullen we de reeds opgebouwde 
beeldvorming en de reeds genomen stappen in het traject warm overdragen i.f.v. optimale 
zorgcontinuïteit. 
 
Verder zijn wij partner in Similes vzw: een organisatie die lotgenotencontact faciliteert voor ouders 
van geïnterneerden o.a. door het organiseren en vormgeven van infonamiddagen en 
familieactiviteiten. We ervaarden we dat deze activiteiten te hoogdrempelig zijn voor de, vaak ook 
beperkte, netwerken van onze (ex-)deelnemers (voornamelijk m.b.t. inhoud en financiën). Daarom 
besloten we in 2018 om verder samen te werken als ondersteunende partner in Similes en in te 
zetten op bekendmaking van de activiteiten, eerder dan het actief mee helpen organiseren ervan. 
Om tegemoet te komen aan de noden en mogelijkheden van onze (ex)deelnemers en hun 
netwerken, zal team Ontgrendeld in 2019 een laagdrempelige en alternatieve familiale 
ontmoetingsactiviteit organiseren. 
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Samenwerkingspartners / expertisedeling werking overstijgend:  
 
Naast vragen over gedeelde cliënten in de gevangenis van Gent, kunnen partners betrokken op de 
doelgroep binnen heel Oost-Vlaanderen ons ook consulteren met andere vragen, bijvoorbeeld 
inzake regelgeving VAPH of i.v.m. beeldvorming/handicap/reclassering van cliënten die zij 
begeleiden (maar geen deelnemer zijn van de werking Ontgrendeld).  
Onderstaand een overzicht van het aantal adviesdossiers en -vragers in 201817. We behandelden 
de meeste adviesvragen voor FPC Gent en justitiehuis Gent. 
 

Adviesvrager: Aantal adviesdossiers: 

PSD Gent 2 

PSD Oudenaarde 1 

PSD Beveren 1 

JWW Dendermonde 1 

JWW Antwerpen 1 

Justitiehuis Gent 6 

FPC Gent 5 

Limes 1 

D.O.P. Oost-Vlaanderen 3 

Zonnehoeve|Living + vzw 1 

UPSIE Gent 1 

Natuurlijk netwerk18 2 

Totaal adviesvragers: 13 Totaal adviesdossiers: 25 

 
Er werden in 2018 ook 5 vormingen (op maat) aangevraagd door en gegeven aan partners binnen 
justitie en welzijn (justitiehuizen, dienst ondersteuningsplanning; D.O.P., hulp -en dienstverlening 
gevangenis Beveren). Dit m.b.t. tot de thema’s: verstandelijke beperking, ASS, NAH, detectie en 
bejegening van personen met een beperking binnen een justitieel parcours. 
 

                                            
17 Dit overzicht is exclusief de adviesvragen gesteld i.k.v. onze preventieve jongerenwerking 4Hobo en ambulante 
dadertherapie AMFORA. 
18 In twee dossiers werd ons advies gevraagd door een betrokken moeder. 
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Blik op de toekomst: knelpunten en opportuniteiten 

 
Een van onze kernopdrachten binnen de werking Ontgrendeld is het mee uitwerken van een 
reclassering(straject) door o.a. de gepaste en nodige handicapspecifieke zorg voor de betrokken 
gedetineerden te installeren. Een groot deel van onze deelnemers (vnl. veroordeelden) heeft 
immers nog geen (h)erkenning van hun beperking en heeft nog nooit hulpverlening gekregen. 
Hiertoe is een zorgbudget, Persoonsvolgend Budget (PVB) nodig , maar door het langdurig proces 
voor de aanvraag ervan en de lange wachtlijsten, konden wij het afgelopen jaar slechts voor 
enkelen, die reeds een erkenning van hun handicap hadden, zo’n proces opstarten. Wanneer die 
dan op transfer gingen en/of van regio veranderden door uitstroom, moest ook dit proces 
doorgegeven en soms heropgestart te worden. Daardoor dienden de betrokkene en zijn/haar 
netwerk telkens opnieuw hun verhaal te brengen en nog langer te wachten op een gepast budget. 
Deze lange procedure en wachttijd, zorgde ervoor dat niemand van onze (veroordeelde) 
deelnemers in 2018 een gepast regulier PVB kreeg om de nodige zorg in te kopen. Ook de 
Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH) bleek in 2018 niet meer zo rechtstreeks 
toegankelijk en kende overal wachtlijsten van meer dan een half jaar tot een jaar. Dit is te lang voor 
personen die van de ene op de andere dag door justitie terug in de maatschappij worden gedropt 
en geen steunend (zorg)netwerk hebben. Ook onze gewoonlijke nazorg is daartoe ontoereikend, 
waardoor we enkele intensieve extra-penitentiaire begeleidingen deden in 2018. Dit om ervoor te 
zorgen dat de (ex)gedetineerde niet van de radar verdween, niet zou recidiveren en aansluiting zou 
vinden bij de reguliere hulpverlening. Deze doelgroep opvangen en ondersteunen in de overgang 
van intra -naar extra-penitentiaire hulpverlening, wordt een uitdaging in de toekomst (zie verder). 
 
Waar veroordeelden terug in de maatschappij worden geplaatst, zonder de gepaste ondersteuning, 
moeten geïnterneerden in de gevangenis wachten op hun budget. Het uitblijven van (duidelijkheid 
omtrent) de aanvraagprocedures en de ter beschikkingstelling van directe financiering voor 
geïnterneerden met een beperking was een groot knelpunt in 2018. Dit heeft de 
uitstroommogelijkheden van geïnterneerden uit de forensische VAPH units en de forensische 
psychiatrische mid -en highsecurity ernstig gehypothekeerd, waardoor geïnterneerden niet naar 
die gepaste setting konden uitstromen vanuit de gevangenis, alsook niet naar het gepaste reguliere 
VAPH-aanbod. Aanvankelijk werd verwacht en gecommuniceerd dat de budgetten ter beschikking 
zouden gesteld worden in het voorjaar 2018. Dit bleef echter uit tot eind 2018, waardoor vele 
geïnterneerden (met een reeds concreet uitstroomplan), hun natuurlijk netwerk en de 
vervolgvoorziening, die zich reeds engageerde tot opname, lang in onwetendheid dienden te 
wachten. Hen positief en warm trachten te houden en duidelijkheid trachten te verkrijgen was een 
lastige uitdaging voor onze werking. Eind 2018 werden dan enkele budgetten (tijdelijk) ter 
beschikking gesteld en dit zorgde ervoor dat 1 deelnemer, die er meer dan een jaar op gewacht 
had, kon uitstromen naar het reguliere VAPH-circuit.  
 
Geïnterneerden worden tegelijk nog steeds op transfer gestuurd naar de daartoe aangewezen 
gevangenissen (Turnhout, Merksplas en Brugge), waardoor deze aanvraagprocedure verkapt zal 
worden. Deze concentratie van geïnterneerden in niet optimaal gespreide Vlaamse 
gevangenissen is daarom ook een knelpunt en zorgde immers reeds vaak voor onrust omdat hun 
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familiaal contact en de uitbouw van een re-integratie hierdoor werden gehypothekeerd. Omdat dit 
in sommige situaties schrijnende en stressvolle gevolgen zou hebben (grotere detentieschade, 
vermoeilijken uitstroom), trachten we via de gevangenisdirectie hun transfer uit te stellen of te 
annuleren.  
 
Verdere doorstroom via een directe financiering zal vanaf voorjaar 2019 opnieuw mogelijk worden. 
De directe financiering voor geïnterneerden vormt een opportuniteit, omdat de nodige 
ondersteuning buiten de gevangenis sneller geïnstalleerd zal kunnen worden. Tegelijk vormt het 
een uitdaging om dit binnen onze werking, omwille van de grotere turnover en veranderde 
doelgroep, snel in te schatten en te adviseren, om zo tijdig de juiste zorg te kunnen voorzien. 
 
De hoge ‘turnover’ van de deelnemers en het groter aantal veroordeelden binnen de werking, als 
gevolg van de evoluties in het zorglandschap voor geïnterneerden, was in 2018 duidelijk merkbaar 
tijdens het werken met deze veranderende doelgroep. Het flexibel inspelen op deze 
ontwikkelingen en daarmee samenhangende veranderende vragen en behoeften (op individueel 
en groepsniveau), zijn een uitdaging voor de toekomst. Het vormt een belangrijk actiepunt voor de 
bredere provinciale uitrol naar andere gevangenissen en is tevens het vertrekpunt voor 
optimalisering van de werking in Gent (zie verder). Zo zien we bij veroordeelden met een 
(vermoeden van een) beperking dat zij, door hun kortere detentie of onverwachtse wendingen in 
hun justitiële parcours en/of de aard van hun zorgnoden, vaak niet aan de gepaste zorg toekomen. 
Velen hebben geen steunend netwerk en vinden moeilijk aansluiting bij de reguliere hulpverlening 
binnen en buiten de gevangenis. Tegelijk is de (soms plotse) overgang van detentie naar de 
maatschappij te hoogdrempelig voor hen en kunnen ze niet voldoen aan de verwachtingen, 
waardoor maladaptief overlevingsgedrag in stand wordt gehouden (of zich ontwikkelt) en ze op 
lange termijn mogelijks zichzelf of de maatschappij (opnieuw) in gevaar brengen. De begeleiding en 
ondersteuning voor deze deelnemers in de overgang van intra -naar extra-penitentiaire zorg dient 
intensiever en meer aanklampend te zijn dan onze gewone huidige nazorg. We erkennen dit als een 
niche, een wezenlijk probleem en kiezen ervoor om hierop met team Ontgrendeld verder in op te 
zetten in 2019, in de vorm van een forensische outreachend begeleider die in zorgcontinuïteit kan 
voorzien. 
 
Verder zal OBRA|BAKEN vzw in de toekomst instaan voor het VAPH-aanbod in alle Oost-Vlaamse 
gevangenissen naast Gent (Oudenaarde, Dendermonde, Beveren). Hiertoe vond in 2017 reeds een 
eerste bekendmaking plaats en deden we prospectie naar de prevalentie van handicap en de noden 
binnen de verschillende gevangenissen (en justitiehuizen) in Oost-Vlaanderen. Verdere exploratie 
en onderzoek werd in 2018 vormgegeven.  
Vooreerst werd er voor gekozen om in te zetten op de uitbouw van vorming, expertisedeling en 
adviesverlening. Na verdere verkenning bij justitiële -en zorgpartners in de gevangenissen, 
trachtten we een passend ondersteuningsaanbod te voorzien, als antwoord op de lokale noden. 
Daartoe werd aan elke gevangenis gevraagd om 3 effectieve aanmeldingen te doen. Omwille van 
de verschillende lokale noden en culturen, worden er verschillende lokale actieplannen opgesteld 
zodat er op maat kan gewerkt worden.  
Zo zullen we in 2019 ook voor de werking in Gent een optimalisatie-oefening uitvoeren. Gezien de 
switch in de doelgroep, alsook hun noden en behoeften, zullen we a.d.h.v. een interne evaluatie en 
bevraging zicht proberen krijgen op de actuele noden bij de deelnemers en onze intra-penitentiaire 
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samenwerkingspartners (justitie en hulp -en dienstverlening Vlaamse gemeenschap). Het zal een 
uitdaging vormen om de daaruit voortkomende resultaten en actiepunten te integreren in een 
inclusievere (aansluiten bij het bestaande aanbod, eerder dan iets apart te organiseren) en 
flexibelere (rekening houdend met de evoluerende doelgroep) werking die optimaal kan draaien 
met de bestaande middelen. 
 
Om daarnaast beter zicht te krijgen op de prevalentie van personen met een beperking in de Oost-
Vlaamse gevangenissen, werd er een samenwerking in de vorm van een onderzoek opgezet met 
de Universiteit van Gent. Dit is van belang om het aanbod optimaal te organiseren én om 
maatschappelijk en beleidsmatig een signaal te geven. 
In 2019 zullen we verder inzetten op het verder kenbaar maken en opstarten van het aanbod in de 
verschillende gevangenissen. Dit beginnende met een halve dag presentie per gevangenis. Het is 
hierbij belangrijk dat we voldoende tijd nemen om de lokale culturen te leren kennen alvorens een 
aanbod te installeren, zodat we een aanbod op maat kunnen uitbouwen en implementeren. 
 
We kunnen op basis van dit rapport stellen dat er opnieuw heel wat uitdagingen en opportuniteiten 
klaarliggen voor de toekomst. Door de gewijzigde omstandigheden en veranderende doelgroep, 
zal het de grootste uitdaging zijn om ons aanbod optimaal te organiseren, zodat er snel 
aansluiting kan gevonden worden bij een bredere doelgroep teneinde een juiste inschatting te 
maken en de gepast zorg te helpen installeren. Nauw samenwerken om in zorgcontinuïteit te 
voorzien, over gevangenissen heen en in de maatschappij, zal hierbij belangrijk en nodig zijn. 
 
 
 
Tot slot willen we alle betrokkenen, medewerkers en samenwerkingspartners bedanken om een 
gepaste en integrale ondersteuning aan deze kwetsbare doelgroep mee mogelijk te maken. Onze 
ondersteuning is een gedeeld verhaal dat we niet zouden kunnen waarmaken zonder jullie. 
Dankzij waardevolle partnerschappen en samenwerkingen, krijgt onze missie een breder 
draagvlak en kunnen we meer gedetineerden bereiken met gepaste handicapspecifieke 
ondersteuning indien dit nodig blijkt te zijn. 
 
 
 
 
 
 
 

 


