
Jaarwerking 2020 



Inhoud



Inleiding



Tekst toevoegen
 

Verandering als
rode draad

"Never waste 
a good crisis." 

Winston Churchill



4 Deelwerkingen



2020

Terug naar één loket

2021

LOKET



Dagbesteding
2020 - future proof (AS 12)
Blik naar buiten 



Dagbesteding
2020 - future proof (AS 12)

De juiste persoon op de juiste plek 

Voorzichtige opstart workshops



Dagbesteding
2021 



WERK



Mobiel/Ambulante (woon)ondersteuning 



Forensische deelwerking 4HOBO



Forensische deelwerking Present



Forensische deelwerking Ontgrendeld
2020



Forensische deelwerking Ontgrendeld 2020

Goede start maken in de Nieuwe Wandeling met dit team: 

Doorstart maken in de andere Oost-Vlaamse gevangenissen: 

Heropstart werkprojecten in het FPC: 

Expertise opbouwen en ontwikkelen.  We hadden verschillende teamvormingen (RNR-GLM, SEO, internering, hechting, 

Expertise uitdragen zowel via het geven van vorming (magistraten, hogeschool, voorzieningen, webinars), als via afname
SEO, als via artikels (artikel Cahier politieverhoor, artikel sport in detentie; publicatie in 2021).
Doorgangswonen de Pastorij: 

Netwerkvorming en samenwerking: kennis maken met de verschillende diensten.
via overleg met ons team met PSD, JWW, netwerkcoördinatoren internering,… 
door aan te sluiten op bestaand overleg. 

Vertrekkend vanuit casussen met de verschillende betrokken diensten binnen- en buiten justitie 

individuele begeleiding, sport op maandag, groepswerking OBRAWIJS, zorgwandeling en zorgwerkhuis 

2 teamleden per gevangenis, 1 dag per week; elk duo maakte een eigen projectfiche op met doelen op maat 

op dinsdag 3 cliënten, op woensdag 6 cliënten, op vrijdag 4 cliënten FPC + 2 cliënten van de Nieuwe Wandeling 

omgaan met lastige dynamieken,…) én intervisies .

we beperkten ons tot het indienen van een subsidieaanvraag voor een medewerker, maar deze werd niet aanvaard   

(stuurgroep internering, forensisch Netwerkoverleg, overleg dubbeldiagnose Oost-Vl, overleg forensische partners BVR…) 



Forensische deelwerking Ontgrendeld 2020



Forensische deelwerking Ontgrendeld
2021



PROJECT DOORGANGSWONEN EVERGEM 



CO-CREATIE LOKAAL
- DEN HANNEKESNEST 



Ondersteunende diensten 
2020 HR - medewerkersbeleid



Ondersteunende diensten 
2020 HR - medewerkersbeleid



Ondersteunende diensten 
Logistieke en administratieve diensten



Strategische
Partners 
Vlaams



Strategische
Partners 
Vlaams



Strategische
Partners 
Vlaams



Beleidsgerichte participatie



2019 2020
OBRA|BAKEN in cijfers

*56,71 FTE (in mindering° dan uitkomst 47,87 FTE) **55,23 FTE (in mindering° dan uitkomst 51,26 FTE)

°langdurig zieken/tijdskredieten/SWT/... in mindering



Dagbesteding
OBRA|BAKEN in cijfers

*lage gemiddelde bezetting omwille van corona 



Mobiel/Ambulante
(woon)ondersteuning

OBRA|BAKEN in cijfers



WERK
OBRA|BAKEN in cijfers



Forensisch 
4HOBO & Present 

OBRA|BAKEN in cijfers



Forensisch 
Ontgrendeld
FPC/AMFORA

OBRA|BAKEN in cijfers



Nog te doen in 2021 



We thank you for your continued support in
our efforts to contribute to the SDGs.




