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WAT IS DE WEVO?
De WEVO is de Werkgroep Vorming en Ondersteuning van de Gemengde Commissie. De Gemengde Commissie
maakt het beleid en volgt de ontwikkelingen op met betrekking tot de hulp- en dienstverlening in de
gevangenissen. Ze is samengesteld uit vertegenwoordigers van het werkveld en de administraties van de
verschillende domeinen die actief zijn in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel. De Gemengde Commissie
heeft onder andere de opdracht om de Vlaamse medewerkers te ondersteunen en te vormen. De WEVO is de
werkgroep die deze opdracht concreet vorm geeft.

WAT IS DE VORMINGS- EN ONDERSTEUNINGSBROCHURE?
De vormings- en ondersteuningsbrochure is een handig overzicht van alle vormings- en ondersteuningsinitiatieven
die de WEVO organiseert. Voor zover de concrete data van de vormingen reeds gekend zijn, worden deze
weergegeven. Halfjaarlijks wordt de vormings- en ondersteuningsbrochure geüpdatet zodat nieuw geplande
vormingsinitiatieven en data toegevoegd kunnen worden.

VOOR WIE IS DE VORMINGS- EN ONDERSTEUNINGSBROCHURE?
Alle medewerkers die in de gevangenissen van Vlaanderen en Brussel bouwen aan het hulp- en
dienstverleningsaanbod kunnen deelnemen aan het vormingsaanbod van de WEVO. Medewerkers, coördinatoren
en directieleden van Vlaamse organisaties of diensten, maar ook vrijwilligers en penitentiair personeel zijn meer
dan welkom! Het aanbod van de WEVO staat in principe open voor iedereen die meewerkt aan de hulp- en
dienstverlening aan gedetineerden.

WAT IS DE KOSTPRIJS VAN HET VORMINGSAANBOD?
De vormingen van de WEVO worden gratis aangeboden. Als je zonder verwittiging vooraf niet komt opdagen, dan
rekenen we echter wel een kost van 50 euro aan.

RUIMER AANBOD
De WEVO tracht zoveel mogelijk aanbod op maat te organiseren. Daarnaast volgen we het bestaande
vormingsaanbod op dat vanuit andere organisaties aangeboden wordt en ook interessant kan zijn voor iedereen
die in de gevangeniscontext werkzaam is. We lijsten deze opleidingen en vormingen regelmatig op en informeren
daarover via de nieuwsbrief van Klasbak. Je kan je hierop abonneren via de website: www.klasbak.net >
doorklikken naar “bakberichten”.

WIE IS DE CONTACTPERSOON?
Voor alle vragen met betrekking tot het aanbod van de WEVO kan je terecht bij Lotte Schelles:
lotte.schelles@wvg.vlaanderen.be of 02/533.07.44.
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PROGRAMMA 2016
ETHISCHE DILEMMA’S
WAT?
Als hulp- en dienstverlener heeft iedereen het al eens meegemaakt: vragen van gedetineerden of situaties waar je
in terecht komt binnen de gevangenismuren waarvan je niet weet hoe je hier mee om moet gaan. Bijvoorbeeld:
een gedetineerde vertelt dat hij een gsm heeft, een penitentiair beambte spreekt je aan en zegt “Kom je weer
koffie kletsen. Je moet er niet zoveel eieren onder leggen”, tijdens een gesprek met een gedetineerde kom je
nieuwe feiten te weten, … .. Zulke ethische knopen kom je sowieso tegen tijdens het uitoefenen van je job. Maar
hoe identificeer je deze knopen, hoe ga je hier mee om, hoe kijkt DG EPI naar deze knopen, … .
In deze sessie gaan we behalve op de theoretische achtergrond bij ethische dilemma’s, ook concreet in op een
aantal dilemma’s die we vanuit verschillende hoeken (Vlaamse Gemeenschap en DG EPI) belichten.
* Deze sessie is een variant op de sessie die tijdens de introductiecursus “samen werken in de hulp- en
dienstverlening aan gedetineerden” gegeven wordt.

WIE?
Dit vormingstraject staat open voor iedereen die actief is in de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.

BEGELEIDING?
De Rode Antraciet
Stafmedewerker , Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
Onder voorbehoud: penitentiair assistent DG EPI in het OCPP

WAAR?
Nader te bepalen

DUUR?
Halve dag

WANNEER?
Maart 2016

PRIJS?
Gratis
WEVO Vormings- en ondersteuningsbrochure 2016
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MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN?
Een gedetailleerd programma met praktische informatie en mogelijkheid tot inschrijven volgt later. De WEVO zal
hierover tijdig communiceren o.a. via de bakberichten.
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WABLIEFT VOOR GEVORDERDEN
WAT?
Vorig jaar startte er een traject voor de coördinatieteams met betrekking tot het opmaken van brochures, posters,
flyers, … die de gedetineerden aanspreken. Niet alleen qua vormgeving, maar ook qua taalgebruik werden er
sessies voorzien.
Wablieft zal de sessie “taalgebruik voor gevorderden” nog een keer herhalen. Iedereen die de basis sessie volgde
kan aansluiten, of iedereen die hier reeds enige ervaring in heeft.

WIE?
Dit vormingstraject staat open voor iedereen die actief is in de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.

BEGELEIDING?
Wablieft vzw

WAAR?
Anna Bijnsgebouw, Antwerpen

DUUR?
Halve dag

WANNEER?
Vrijdag 22 april 2016

PRIJS?
Gratis

MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN?
Een gedetailleerd programma met praktische informatie en mogelijkheid tot inschrijven volgt later. De WEVO zal
hierover tijdig communiceren o.a. via de bakberichten.
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OMGAAN MET AGRESSIE – BASIS & VERDIEPING
WAT?
Hoe ga je als hulp- of dienstverlener om met verbaal en fysiek agressief gedrag van gedetineerden? Hoe kun je
eventuele signalen op voorhand herkennen en detecteren? Tijdens de basissessie wordt hier concreet op
ingegaan. In een verdiepende vorming worden er via ervaringsuitwisseling, concrete voorbeelden en rollenspelen
praktische tips en tools aangereikt om in de praktijk beter gewapend te zijn tegen agressief gedrag.

WIE?
Dit vormingstraject staat open voor iedereen die actief is in de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.

BEGELEIDING?
Fons Van den Broeck, De Rode Antraciet

WAAR?
Brussel

DUUR?
Basissessie: een halve dag, van 9u tot 12u30
Verdiepingssessie: een ganse dag, van 9u tot 16u

WANNEER?
Basissessie: donderdag 24 maart 2016.
Verdiepingssessie: donderdag 13 oktober 2016.

PRIJS?
Gratis

MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN?
Een gedetailleerd programma met praktische informatie en mogelijkheid tot inschrijven volgt later. De WEVO zal
hierover tijdig communiceren o.a. via de bakberichten.
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INTRODUCTIECURSUS ‘SAMEN WERKEN IN DE HULP- EN DIENSTVERLENING AAN
GEDETINEERDEN’
WAT?
De WEVO kent een lange geschiedenis van introductiecursussen in de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.
Deze worden meestal georganiseerd in de vorm van een tweedaagse die doorgaat in het voorjaar.

WIE?
Alle nieuwe medewerkers in de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden (personeel van Vlaamse organisaties
en overheid, vrijwilligers, penitentiair personeel) worden uitgenodigd om aan deze cursus deel te nemen. Ook
anderen die baat hebben bij een introductiecursus zijn zeer welkom!

BEGELEIDING?
WEVO

WAAR?
Opleidingscentrum voor Penitentiair Personeel (OCPP), te Merksplas

DUUR?
Twee dagen. Inschrijven kan enkel voor de volledige tweedaagse (met of zonder overnachting).

WANNEER?
26 en 27 mei 2016. Mogelijkheid tot overnachting.

PRIJS?
Gratis

MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN?
Een gedetailleerd programma met praktische informatie en mogelijkheid tot inschrijven volgt later. De WEVO zal
hierover tijdig communiceren o.a. via de bakberichten.
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OMGAAN MET PERSONEN MET PSYCHISCHE PROBLEMEN – BASIS & VERDIEPING
WAT?
Met dit traject wil de WEVO handvaten aanreiken voor hulp- en dienstverleners in het omgaan met personen met
een psychische problematiek. Het kan hierbij gaan om geïnterneerden, maar ook om andere gedetineerden die
kampen met geestelijke gezondheidsproblemen.
Tijdens een overzichtsdag wordt eerst ingegaan op de meest voorkomende psychische klachten in de gevangenis,
onder andere aan de hand van laagdrempelig beeldmateriaal en op basis van recente onderzoeksgegevens.
Hiermee willen we inzicht geven in hoe vaak psychische problemen voorkomen in de gevangenis, hoe mensen met
een bepaalde psychische stoornis zich voelen en waarom ze op een bepaalde manier reageren. We gaan ook in op
de vraag hoe re-integratie het beste verloopt met het oog op herstel en het wegwerken van stigma. Het is de
bedoeling om de deelnemers een realistische kijk te geven op de problematiek en ook een aantal concrete tips aan
te reiken in het omgaan met mensen met een psychische problematiek
De overzichtsdag wordt gevolgd door enkele verdiepingsdagen. Voor de verdiepingsdagen zijn er vijf
mogelijkheden:
●
●
●
●
●

stress en depressie
suïcidepreventie
verslaving (zie aanbod: druggebruik in de gevangenis – verdieping; pagina 11)
persoonlijkheidsstoornissen
psychose

Voor twee van de vijf thema’s staat in 2016 zeker al een verdiepingsdag op het programma, namelijk
suïcidepreventie en verslaving. Mogelijke bijkomende verdiepingsdagen worden tijdig aangekondigd.
Tijdens de verdiepingsessies wordt telkens stilgestaan bij de volgende vragen:
●

●

Hoe moet je concreet reageren op uitingen van de psychische stoornis? Hoe pas je bijvoorbeeld
technieken van motiverende gespreksvoering toe in het kader van een verslavingsproblematiek. Hierbij
wordt steeds gekeken naar de reactie naar de persoon toe, maar ook naar de groep gedetineerden die
mogelijk toeschouwer is van het gebeuren (bijvoorbeeld tijdens een les).
Welke rol heb je als hulp- en dienstverlener in de vroegdetectie? Wat kan je vaststellen? Wat doe je
ermee?

Deelnemers kunnen vrij inschrijven op de verdiepingsdagen. Wie wenst deel te nemen aan het traject kan dus
volledig vrij kiezen welke sessies hij of zij volgt.

WIE?
Dit vormingstraject staat open voor iedereen die actief is in de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.
De overzichtsdag is gericht op medewerkers die geen professionele achtergrond hebben in
psychische/psychiatrische problematieken en begeleiding of opvolging ervan.
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De verdiepingsdagen worden georganiseerd voor hulp- en dienstverleners die reeds over voldoende basiskennis
beschikken, of reeds ervaring hebben in het werken met gedetineerden met psychische problemen.

BEGELEIDING?
Onder voorbehoud - Sprekers overzichtsdag
Psychische problemen bij gedetineerden (Wouter vanderplasschen – Ugent)
Grensoverschrijdend gedrag (Ciska Wittouck – Ugent)
Workshop: Omgaan met psychische problemen (Ariane Lievens – Pyschologenpraktijk Kaizen)

WAAR?
Te bepalen

DUUR?
Overzichtsdag: ganse dag.
Verdiepingsdagen: telkens een ganse dag.
Je kan apart inschrijven voor elke verdiepingsdag.

WANNEER?
Overzichtsdag: voorjaar 2016
Verdiepingsdagen: najaar 2016, concrete data worden later meegedeeld.
Je kan apart inschrijven voor elke verdiepingsdag.

PRIJS?
Gratis

MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN?
Een gedetailleerd programma met praktische informatie en mogelijkheid tot inschrijven volgt later. De WEVO zal
hierover tijdig communiceren o.a. via de bakberichten.
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DRUGGEBRUIK IN DE GEVANGENIS – BASIS & VERDIEPING
WAT?
Druggebruik is in alle gevangenissen een reëel probleem. Ook heel wat hulp- en dienstverleners komen in
aanraking met gedetineerden die drugs gebruiken of onder invloed zijn van drugs. Tijdens dit basissessie
druggebruik willen we ingaan op verschillende vormen van druggebruik en op het omgaan met gedetineerden
onder invloed of met een verslavingsproblematiek. We organiseren hiervoor een vormingsdag.
De verdiepende sessie ‘omgaan met druggebruik’ zal focussen op motiverende gespreksvoering (Miller & Rollnick,
1991 en 2014). Dit model geeft tools om motivatie tot gedragsverandering te bevorderen. De
interventiemogelijkheden die uit dit model voortvloeien, kunnen een houvast bieden (ook in een moeilijke context
zoals de gevangenis). Tijdens deze vorming werken we interactief aan de hand van concrete situaties.

WIE?
Dit vormingstraject staat open voor iedereen die actief is in de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. De
basissessie is gericht op medewerkers die geen professionele achtergrond hebben op vlak van drugs en
druggebruik. De verdiepende sessie richt zich tot medewerkers die reeds een ruime bagage hebben met
betrekking tot dit thema of die de basisvorming ‘druggebruik in de gevangenis’ hebben gevolgd.

BEGELEIDING?
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg VAGGA

WAAR?
Nader te bepalen

DUUR?
Basis- en verdiepende sessie: ganse dag

WANNEER?
Basissessie: donderdag 14 april 2016
Verdiepende sessie: donderdag 13 oktober 2016

PRIJS?
Gratis

MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN?
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Een gedetailleerd programma met praktische informatie en mogelijkheid tot inschrijven volgt later. De WEVO zal
hierover tijdig communiceren o.a. via de bakberichten.
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MOTIVEREN VAN GEDETINEERDEN IN GROEPSVERBAND
WAT?
Het vormingstraject rond het motiveren van gedetineerden in groepsverband bestaat uit twee vormingsdagen. Op
elke dag wordt vanuit een andere invalshoek getracht de motivatie van (een groep) gedetineerden te verhogen.
We richten ons hierbij vooral op begeleiders van groepssessies met gedetineerden zoals lessen of
vormingsactiviteiten. Tijdens de eerste vormingsdag wordt er meer gewerkt rond het motiveren van individuele
gedetineerden in een leersituatie. Tijdens het tweede vormingsmoment wordt er meer gewerkt rond het inspelen
op de groep en de groepsdynamieken.
Vormingsdag 1: ‘Volwassenen aanspreken op hun leer-kracht’
‘Volwassenen aanspreken op hun leer-kracht’ is een interactieve workshop die een inleiding geeft in het
motiveren van een groep gedetineerde cursisten. Zij zijn immers niet altijd intrinsiek gemotiveerd voor de
cursus die ze volgen. Hoe kan je daarmee aan de slag? In deze workshop krijg je nieuwe ideeën om je
cursisten te motiveren om zich in te spannen voor je vak. En elk vak biedt eigen kansen om de leer-kracht
van volwassenen aan te spreken.
We putten voor deze workshop uit de literatuur over de werking van de hersenen van volwassenen.
Vooral Daniel Kahneman's 'Het feilbare brein' biedt veel inspiratie om aan onze cursisten te tonen
waarom mensen vaak weigerachtig zijn om het resultaat van hun werk te controleren. Of om zich lang te
concentreren. En hoe het komt dat echt multi-tasken meestal onmogelijk is. En waarom we het zo
moeilijk hebben met kritiek op wat we doen.
Wat de werking van de hersenen betreft, staan alle volwassenen op gelijke voet. Docenten zowel als
cursisten. We kunnen onze cursisten dan ook op een niet-veroordelende manier wijzen op valkuilen en
blinde vlekken. Elke les die we geven, is een fascinerende oefening in het trainen van ons brein.
Vormingsdag 2: ‘Groepsdynamische technieken om groepen gedetineerden te motiveren’
Iedere lesgever in de gevangenis komt het ongetwijfeld tegen: groepen met een slechte dynamiek, met
‘lastige klanten’, met deelnemers onder invloed van drugs, ... maar ook met groepen waarin een mix aan
culturen en waarden leeft, wat soms zorgt voor botsingen of spanningen. Hoe ga je als lesgever om met
‘moeilijke groepen’ in de gevangenis? Hoe motiveer je de groep? Hoe kan je rekening houden met de
verschillende problematieken en culturen van de gedetineerden? In deze workshop zoeken we naar
oplossingen steunend op ervaring van de deelnemers en expertise van de begeleider. Hierbij wordt
vertrokken vanuit groepsdynamische elementen die bepalen of een groep zich achter het lesgebeuren
schaart of niet.

WIE?
Dit vormingstraject staat open voor iedereen die actief is in de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Het
traject is gericht op medewerkers die groepssessies met gedetineerden begeleiden zoals lessen,
vormingsactiviteiten of trainingen.
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BEGELEIDING?
Onder voorbehoud
Vormingsdag 1: Monique D’aes, nascholingsteam GO!
Vormingsdag 2: Dominique Roos, directeur PISAD

WAAR?
Te bepalen

DUUR?
Vormingsdag 1: één dag
Vormingsdag 2: één dag
Je kan apart inschrijven voor elke vormingsdag.

WANNEER?
Nader te bepalen

PRIJS?
Gratis

MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN?
Een gedetailleerd programma met praktische informatie en mogelijkheid tot inschrijven volgt later. De WEVO zal
hierover tijdig communiceren o.a. via de bakberichten.
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VOORSTELLING WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKEN EN DISCUSSIEMOMENT
WAT?
Er worden verschillende wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd met betrekking tot de hulp- en
dienstverlening aan gedetineerden. Deze onderzoeken leren ons zeer veel over de populatie waar we dagelijks
mee werken, de interactie tussen de verschillende personeelsleden die hun job binnen de gevangenismuren
uitoefenen, de manier waarop het hulp- en dienstverleningsaanbod binnen de muren wordt aangeboden, hoe we
deze kunnen verbeteren en optimaliseren, … . De WEVO identificeerde volgende thema’s waarnaar onderzoek
loopt of liep:













Participatie van gedetineerden
Behoeften van gedetineerden
Brug binnen-buiten
Oudere gedetineerden
Gezondheidsprofiel
Noden en behoeften van vrouwelijke gedetineerden
Centrale Aanmeldingspunten drugs
Online hulp- en dienstverlening
Recidive
Suïcide in detentie
Rol van penitentiaire beambte
Strafuitvoeringsrechtbanken

Binnen de WEVO bekijken we op welke manier we de resultaten van (een aantal van) deze onderzoeken kunnen
voorstellen, en hier opvolging aan kunnen geven in een discussiemoment. Op die manier kunnen we samen
bekijken hoe we deze resultaten kunnen gebruiken in het aanbieden en organiseren van de hulp- en
dienstverlening aan gedetineerden.

WIE?
Dit vormingstraject staat open voor iedereen die actief is in de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.

BEGELEIDING?
WEVO

WAAR?
Nader te bepalen

DUUR?
Nader te bepalen
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WANNEER?
Najaar 2016

PRIJS?
Gratis

MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN?
Een gedetailleerd programma met praktische informatie en mogelijkheid tot inschrijven volgt later. De WEVO zal
hierover tijdig communiceren o.a. via de bakberichten.

WEVO Vormings- en ondersteuningsbrochure 2016

16

ONDERSTEUNING VOOR HET COÖRDINATIETEAM – PARTICIPATIE VAN GEDETINEERDEN
WAT?
Het recente decreet betreffende de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden (8 maart 2013)
bepaalt dat er in elke gevangenis een coördinatieteam dient opgericht te worden. Dit team bestaat uit vaste
vertegenwoordigers van Vlaamse organisaties uit verschillende domeinen en staat onder leiding van de
beleidscoördinator van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het team heeft als opdracht het
lokale hulp- en dienstverleningsaanbod te coördineren en uit te bouwen. De WEVO wenst hen te ondersteunen bij
hun opdracht door een jaarlijks ondersteuningstraject aan te bieden.
Eind 2014 organiseerde de WEVO een sessie waar men bij de coördinatieteams polste naar de thema’s waarrond
zij ondersteund wilden worden. Volgende thema’s werden weerhouden:
●
●
●
●

bekendmaking van het aanbod bij gedetineerden (hierrond werd een traject in 2015 aangeboden)
behoeftedetectie bij gedetineerden (2017)
verhogen van de participatie van gedetineerden aan het aanbod (gepland traject in 2016)
betrekken van penitentiair personeel bij het aanbod (2017)

In 2016 organiseert de WEVO een sessie voor de coördinatieteams met betrekking tot de participatie van
gedetineerden aan het hulp- en dienstverleningsaanbod. De insteek hiervoor is een onderzoek dat de Vrije
Universiteit van Brussel in de gevangenis van Gent uitvoerde naar de participatie van gedetineerden bij de
organisatie van het hulp- en dienstverleningsaanbod. Hoe ga je immers concreet met resultaten uit dit onderzoek
aan de slag?
Om de dag af te ronden, wordt er ook een moment voorzien om als “team” aan de slag te gaan. Dit om als
versterkt en ontspannen team naar huis te gaan!

WIE?
Dit moment is specifiek bedoeld voor leden van de coördinatieteams. De coördinatieteams zijn vrij om geen, één
of meerdere leden van het team te laten deelnemen aan dit vormingstraject. Ook andere medewerkers die op één
of andere manier bij het coördinatieteam betrokken zijn, zijn welkom op dit vormingstraject.

BEGELEIDING?
WEVO

WAAR?
Nader te bepalen

DUUR?
Een ganse dag

WANNEER?
WEVO Vormings- en ondersteuningsbrochure 2016
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September/oktober 2016.

PRIJS?
Gratis

MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN?
Een gedetailleerd programma met praktische informatie en mogelijkheid tot inschrijven volgt later. De WEVO zal
hierover tijdig communiceren o.a. via de bakberichten.
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DE KETEN VOOR LEKEN: INITIATIE IN DE STRAFRECHTSKETEN
WAT?
Niet alleen gedetineerden komen in aanraking met rechtspraak en de strafrechtsketen. Ook medewerkers die met
gedetineerden aan de slag gaan worden ermee geconfronteerd. Soms is dit inherent aan de professionele
activiteit, maar evengoed verloopt dit via informele gesprekken en terloopse verwijzingen.
Terecht hebben medewerkers aan de hulp- en dienstverlening nood aan informatie over de strafrechtsketen. Met
het traject ‘de keten voor leken’ wil de WEVO medewerkers een eerste kennismaking aanbieden. Tijdens deze
sessies wordt meer informatie gegeven over de weg waarlangs gedetineerden de gevangenis binnenkomen (delict,
onderzoeksrechter, raadkamer, veroordeling, …) en wat ze tegenkomen op de weg terug naar buiten
(strafuitvoeringsrechtbank (SURB), reclassering, justitiehuis, elektronisch toezicht, strafeinde, …).
Gedurende het ganse jaar zal de WEVO informatie verzamelen over vragen van medewerkers naar een dergelijke
vormingssessie, dit onder andere via de introductiegesprekken die de beleidscoördinatoren hebben met de
mensen die nieuw in de gevangenissen starten. Afhankelijk van de vraag zullen er sessies georganiseerd worden.
We houden rekening met het samenbrengen van deelnemers uit dezelfde regio zodat sessies kunnen gepland
worden op een centrale locatie. Telkens wanneer er ergens een sessie georganiseerd wordt, zal de WEVO
eveneens een brede aankondiging verspreiden, zodat ook andere geïnteresseerden kunnen aansluiten.
Tijdens de sessies zullen de begeleiders peilen naar de vragen en de gevangeniscontext van de deelnemers. Hierop
kan de inhoud van de vorming afgestemd worden, bijvoorbeeld meer aandacht voor het traject van beklaagden,
meer aandacht voor het traject van geïnterneerden, … .
Heb je interesse in een dergelijke sessie? Contacteer dan de beleidscoördinator van je gevangenis of stuur een email naar Lotte Schelles (lotte.schelles@wvg.vlaanderen.be).

WIE?
De keten voor leken is een laagdrempelige vormingssessie die open staat voor iedereen die actief is in de hulp- en
dienstverlening aan gedetineerden. Vooral voor nieuwe medewerkers kan deze vorming interessant zijn.

BEGELEIDING?
De beleidscoördinatoren van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

WAAR?
Te bepalen afhankelijk van de vraag (Brussel, Antwerpen, Gent, Brugge, Hasselt, … telkens dicht bij een station).

DUUR?
Twee uur

WANNEER?
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Vanaf het najaar 2016

PRIJS?
Gratis

MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN?
Een gedetailleerd programma met praktische informatie en mogelijkheid tot inschrijven volgt later. De WEVO zal
hierover tijdig communiceren o.a. via de bakberichten.
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SAMEN WERKEN AAN TRAJECTEN
WAT?
Je werkt in een gevangenis maar je werkt daar niet alleen. Talrijke andere personen en diensten werken ook
samen met de gedetineerden die jij ziet. Wat doen zij? Welke afspraken maken zij met de gedetineerde? Vaak
hebben we geen zicht op wat de andere diensten doen en is de werking van de verschillende diensten weinig op
elkaar afgestemd. Kortom, er wordt geen integraal, afgestemd traject uitgestippeld voor de gedetineerde.
In het strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 2015-2020 is een doelstelling opgenomen over
het trajectmatig werken met gedetineerden. Het is immers niet evident om gedetineerden binnen de muren op
een integrale en trajectmatige manier te begeleiden. Samen werken… hoe doe je dat eigenlijk?
In een verschillende lokale gevangenissen zijn er praktijken waarbij geëxperimenteerd wordt met integrale
trajecten. Om te voorkomen dat in elke gevangenis het ‘warm water’ opnieuw uitgevonden moet worden, is het
de bedoeling dat de resultaten, leer- en knelpunten, … van deze experimenten uitgewisseld worden.
Vanuit de WEVO willen we verschillende gevangenissen de kans geven om te tonen hoe zij de idee van
trajectmatig en integraal werken geoperationaliseerd hebben op zeer diverse manieren met zeer diverse partners.
De deelnemers worden uitgedaagd om na te denken over mogelijkheden van trajectmatig en integraal werken die
ze in hun eigen werkcontext zien.

WIE?
Dit vormingstraject staat open voor iedereen die actief is in de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.

BEGELEIDING?
Nader te bepalen

WAAR?
Nader te bepalen

DUUR?
Nader te bepalen

WANNEER?
Najaar 2016

PRIJS?
Gratis
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MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN?
Een gedetailleerd programma met praktische informatie en mogelijkheid tot inschrijven volgt later. De WEVO zal
hierover tijdig communiceren o.a. via de bakberichten.
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