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DE REDACTIE

Transitiehuizen moeten gevangenen makkelijker doen reïntegreren

Reportage Exodus

Ons land wil transitiehuizen oprichten voor gevangenen. Dat zijn plaatsen waar gevangenen voor hun definitieve vrijlating

onder begeleiding samenwonen. Op die manier moeten ze gemakkelijker een plaats vinden in de samenleving. In

Nederland bestaan zulke huizen al 30 jaar. VRT-journaliste Sofie Demeyer trok naar een Exodushuis in Nederlands-

Limburg.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil transitiehuizen voor

gevangenen oprichten. In die huizen wonen gevangenen aan het einde van

hun straf begeleid samen vóór ze definitief worden vrijgelaten. Op die manier

zou de overgang naar de samenleving vlotter moeten verlopen.

"De cijfers zijn overduidelijk", zegt Hans Claus, directeur van de gevangenis

van Oudenaarde en secretaris van vzw De Huizen, die al jarenlang ijvert

voor een omslag in het Belgische gevangeniswezen. "Wie beter begeleid

wordt op weg naar regularisatie, levert ook betere resultaten af".

Dat blijkt ook uit de cijfers in Nederland, waar transitiehuizen al 30 jaar lang

bestaan. "Als ze gelijk weer op straat zouden gezet worden, durf ik te

wedden dat de helft van de jongens die hier komen, meteen weer een delict

zouden plegen", meent een van de bewoners van zo'n transitiehuis in het

Nederlandse Heerlen, dat VRT Nieuws bezocht.

Minister Geens beschikt voorlopig over 100 plaatsen. "Er is nog een heel traject te gaan, maar ik hoop dat we nog deze legislatuur een

transitiehuis kunnen openen", zegt hij. "Het aantal van 100 plaatsen doet niet duizelen, maar het belang van deze ingeslagen weg mag niet

onderschat worden", vindt Hans Claus. "Een goede start is voor ons van groot belang."

De Huizen werkte richtlijnen en aanbevelingen uit, inclusief een personeels-, locatie- en buurtplan, en een stappenplan voor de effectieve

realisatie van een transitiehuis. Het gaat daarbij niet om één blauwdruk, "want transitiehuizen zijn geen gevangenissen in het klein en kunnen

er op verschillende plaatsen erg anders uitzien".

Hans Claus geeft zelf enige tips mee. "In Vlaanderen staan heel veel kleine kloostertjes leeg. Die zijn eigenlijk heel geschikt."

Minister Geens is de transitiehuizen "persoonlijk zeer genegen". "Transitie, de overgang naar de samenleving, is het belangrijkste om een

gevangene opnieuw op het spoor te krijgen, en recidive te voorkomen", zegt hij.

http://deredactie.be/permalink/2.48138?video=1.2862462
http://deredactie.be/permalink/1.2862402
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.48138?video=1.2862462


http://deredactie.be/cm/vrtnieuws.francais/videotheque/1.2862725


KOEN GEENS

Burgemeesters Genk en Ieper steunen detentiebeleid Minister Geens

met focus op re-integratie
Minister Geens ondersteunt samen met burgemeesters Wim Dries (Genk) en Jan Durnez (Ieper) het idee van transitiehuizen. Op een

persconferentie die vzw De Huizen vandaag organiseerde, benadrukten de CD&V’ers de voordelen van deze alternatieve detentievorm waar

gedetineerden intens worden bijgestaan en begeleid met het oog op een vlotte re-integratie in de samenleving.

In het Masterplan III, dat in november 2016 werd goedgekeurd, wordt onder meer gefocust op de terugkeer en het opnieuw kunnen

functioneren van gedetineerden in de maatschappij. Een gedifferentieerd detentiebeleid met transitiehuizen kan hiertoe bijdragen.

Gedetineerden, die geselecteerd worden op basis van een aantal criteria, krijgen tegen het einde van hun straf de kans om het laatste deel

van die straf door te brengen in een transitiehuis.

Door deze centra te situeren binnen het maatschappelijk weefsel wordt de beoogde laagdrempeligheid gerealiseerd. Grotere penitentiaire

inrichtingen vinden immers steeds minder hun plaats binnen het stedelijk gebied en hierdoor creëren zij een bijkomende afstand tussen de

veroordeelde en de maatschappij en haar diensten in het algemeen, alsook tot zijn persoonlijke familiale en sociale omgeving in het bijzonder.

Masterplan III legt het principe vast, de projecten van transitiehuizen moeten nu worden uitgewerkt.

De projecten zullen op termijn in het totaal voor zo een 100 plaatsen zorgen wat de capaciteitsdruk in de gevangenissen zal verlichten. Het

streefdoel van de Minister blijft immers om de gevangenispopulatie duurzaam terug te dringen tot minder dan 10.000 gedetineerden. Vandaag

zitten we op 10 307 gedetineerden.

Quote Minister van Justitie Koen Geens: “Niet elke gedetineerde heeft een profiel om in een hoog beveiligde inrichting opgesloten te worden.

Daarnaast moet de gedetineerde worden voorbereid op een eventuele re-integratie in de maatschappij. De transitiehuizen die opgenomen

zijn in Masterplan III kunnen hiertoe bijdragen. De gedetineerde krijgt naar het einde van zijn straf de kans om te werken aan een aantal

principes zoals zelfstandig wonen, de zoektocht naar een job en de sociale omgang met andere mensen buiten de beveiligde muren. Zo

begeleiden we de gedetineerde en ondersteunen we deze om terug een eigen plaats te vinden in de samenleving.”

Quote Wim Dries, burgemeester Genk: “Een Genkse aanpak dient steeds integraal en geïntegreerd te zijn, om zo een warme en

geëngageerde stad uit te bouwen. Als lokaal bestuur is het voor ons belangrijk dat de re-integratie van gedetineerden zo goed mogelijk

verloopt en het concept van transitiehuizen kan daarin een wezenlijk verschil maken. Vandaar ook dat we samen met partners willen

onderzoeken hoe een lokaal bestuur al dan niet een rol kan spelen in de uitbouw van dergelijke transitiehuizen. Onlangs bezochten we met

meer dan 10 verschillende partners het Exodushuis in Heerlen om ervaringen op te doen. Bij dat bezoek was het ons meteen duidelijk

dat de re-integratie, ook in de buurt, beter verloopt en dat deze aanpak het detentierecidive kan laten dalen.”

Quote Jan Durnez, burgemeester Ieper: “Ieper is sinds de vroege middeleeuwen een gastvrije en zorgende stad en wil

daarom graag een transitiehuis mee borgen. De buitenlandse bevindingen stemmen dermate hoopvol dat de

enthousiaste kandidaat-initiatiefnemers uit de brede welzijnswereld hier alle krediet verdienen. Integratie en re-integratie

zijn trajecten waarbij hun zingevende ervaring, de aandacht voor de buurt en omgeving, het wonen met werkkansen en

het opbouwen van een steunend netwerk de pijlers zijn.”

https://www.koengeens.be/news/2017/01/09/burgemeesters-genk-en-ieper-steunen-detentiebeleid-minister-geens-met-focus-op-re-integra


RADIO 1 – DE OCHTEND

"Betere begeleiding zorgt voor betere re-integratie van gevangenen”

In Nederland bestaan al 30 jaar Exodushuizen, kleine huizen in een gewone buurt voor een 20-tal gedetineerden of ex-gedetineerden om hun

re-integratie in de maatschappij te bevorderen. Komen er in ons land gelijkaardige transitiehuizen? Hans Claus, gevangenisdirecteur in

Oudenaarde, licht toe.

http://deredactie.be/permalink/2.48136?video=1.2862363
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/deochtend_DO/2.48136?video=1.2862363


BELGA / NIEUWSBLAD / GAZET VAN ANTWERPEN

Transitiehuizen voor gevangenen op komst?

“Liever traag maar goed”

De komst van de eerste kleinschalige transitiehuizen voor gevangenen is zó belangrijk, dat het beter wat langer duurt maar meteen helemaal

goed zit. Die boodschap drukte vzw De Huizen Justitieminister Koen Geens maandag op het hart. De organisatie bood de CD&V’er meteen

ook richtsnoeren aan om hem op weg te helpen.

Vzw De Huizen ijvert al jaren voor een complete omslag in het Belgische gevangeniswezen. Volgens de organisatie zijn grote

gevangeniscomplexen achterhaald en ligt de toekomst bij kleinschalige detentiehuizen. Die zouden nog maximaal enkele tientallen

gevangenen mogen tellen en moeten zo veel mogelijk in de maatschappij worden ingebed. Dat vergemakkelijkt niet alleen de re-integratie,

maar ook de inzet op beveiliging waar dat echt nodig is, luidt het.

De transitiehuizen die justitieminister Geens aankondigt in zijn Masterplan III voor de gevangenissen, stemmen De Huizen dan ook hoopvol.

Voorlopig gaat het slechts om honderd plaatsen voor gedetineerden die het einde van hun straf naderen, dus de vzw spreekt nog van “een

voorzichtige stap richting differentiatie en kleinschaligheid”. Het ultieme doel moet volgens de organisatie zijn om alle gevangenen in kleine

detentiehuizen onder te brengen.

Cruciale stap. Net daarom is deze eerste stap cruciaal, beklemtoonde secretaris Hans Claus maandag op een voorstelling van een reeks

aanbevelingen voor Geens en andere betrokken beleidsmakers. “Het aantal van honderd plaatsen doet u wellicht niet duizelen, maar het

belang van deze ingeslagen weg mag niet onderschat worden. Een goede start is voor ons van groot belang.”

Concreet werkte De Huizen een veertigtal pagina’s aan richtlijnen en aanbevelingen uit, inclusief een personeelsplan, een locatieplan, een

buurtplan en een stappenplan voor de effectieve realisatie van een transitiehuis. Het gaat daarbij niet om één blauwdruk, “want transitiehuizen

zijn geen gevangenissen in het klein en kunnen er op verschillende plaatsen erg anders uitzien”. Bovendien is hoe dan ook veel

communicatie en overleg met de buurt absoluut noodzakelijk om effectief tot een succesvol transitiehuis te kunnen komen, klonk het nog.

“Zeer genegen”. Geens verzekerde de vzw dat hij de transitiehuizen “persoonlijk zeer genegen” is. “Niet elke gedetineerde

heeft een profiel dat opsluiting in een hoogbeveiligde inrichting noodzakelijk maakt, terwijl een veelgehoorde klacht ook

gaat over de te abrupte overgang van de gevangenis naar de samenleving”, bevestigde de minister nog. “De transitiehuizen

kunnen bijdragen aan een re-integratie in de maatschappij, waarbij de gedetineerde naar het einde van zijn straf de kans

krijgt om te werken aan een aantal principes zoals zelfstandig wonen, de zoektocht naar een job en de sociale omgang met

anderen buiten de beveiligde muren.”

http://www.gva.be/cnt/dmf20170109_02664445/transitiehuizen-voor-gevangenen-op-komst-liever-traag-maar-goed
http://www.gva.be/cnt/dmf20170109_02664445/transitiehuizen-voor-gevangenen-op-komst-liever-traag-maar-goed


VTM NIEUWS

Justitie opent een aantal kleine overgangshuizen, onder andere in

kloosters, om gevangenen te helpen de overstap te maken naar het

gewone leven en te vermijden dat ze hervallen.
Op het einde van hun straf kunnen gedetineerden leren zelfstandig te wonen en een baan zoeken. Justitie wil starten met zo’n 30 mensen in

overgangshuizen, “maar wel in overleg met de omwonenden”, zo zegt gevangenisdirecteur Hans Claus, één van de initiatiefnemers.

Fragment van minuut 26:44 – 27:35

http://nieuws.vtm.be/vtm-nieuws-maandag-09012017-19u
nieuws.vtm.be/vtm-nieuws-maandag-09012017-19u


KNACK

‘Detentiehuis moet drempel tussen gedetineerde en samenleving

verlagen’
Binnenkort zet België de eerste stappen in de richting van detentiehuizen. ‘Het wordt wennen om de detentie en de gedetineerde dichterbij te

zien komen. Maar buitenlandse voorbeelden tonen dat hat werkt’, schrijven Hans Claus en Marjan Gryson van vzw De Huizen.

KNACK

'Transitiehuizen voor gedetineerden zorgen voor wat licht aan het einde

van de tunnel'
Jan De Cock van de vzw Within-Without-Walls verwelkomt de beslissing van de regering om werk te maken van transitiehuizen, die

gedetineerden helpen om terug te keren in de maatschappij.

http://www.knack.be/nieuws/belgie/detentiehuis-moet-drempel-tussen-gedetineerde-en-samenleving-verlagen/article-opinion-809213.html
http://www.knack.be/nieuws/belgie/transitiehuizen-voor-gedetineerden-zorgen-voor-wat-licht-aan-het-einde-van-de-tunnel/article-opinion-803571.html


Marjan Gryson

Psychologe, Ashoka fellow en mede-oprichter van vzw Touché en vzw De Huizen

Welkom, inleiding, dank aan Ashoka & overhandiging van de aanbevelingennota

Koen Geens

Minister van Justitie

Transitiehuizen i.h.k.v. het masterplan III gevangenissen en internering

Stefaan Van Hecke

Volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Merelbeke, advocaat, lid van de commissie justitie en lid 

van de werkgroep strategie van vzw De Huizen

Belang van een politiek en maatschappelijk draagvlak

Wim Dries

Burgemeester van Genk en voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)

Traject en belang van een mogelijk transitiehuis in Genk

Jan Durnez

Volksvertegenwoordiger en burgemeester van Ieper

Traject en belang van een mogelijk transitiehuis in Ieper

Luc Stas

Ex-gevangenisdirecteur

Belang van een nieuwe detentievorm 

Els Naessens

Assessor strafuitvoeringsrechtbank Gent

Belang van kleinschalige detentiehuizen voor een geslaagde maatschappelijke re-integratie

Hans Claus

Secretaris van vzw De Huizen, kunstenaar, gevangenisdirecteur en mensenrechtenactivist

Personeels- en stappenplan

Ronald De Meyer

Architect en docent aan UGent en UHasselt

Voorbeelden van mogelijke detentiehuizen

Sarah Holbrouck

Ingenieur-architect

Locatie- en buurtplan

Helene De Vos

Criminologe Leuvens Instituut voor Criminologie

Buitenlandse voorbeelden en interesse



Marjan Gryson
_______________________________

Psychologe, Ashoka fellow

en mede-oprichter van vzw Touché en vzw De Huizen

___________________________________________

Welkom, inleiding & dank aan Ashoka

Overhandiging van de aanbevelingennota



Goeiemorgen, welkom aan iedereen en dank voor jullie aanwezigheid, mijnheer de minister, heren volksvertegenwoordigers en

burgemeesters of kabinetsmedewerkers, betrokkenen bij het project van De Huizen en dames en heren van de pers.

Dank ook aan de mensen van Ashoka om ons te verwelkomen in hun Impact House. Ik heb zelf de eer om één van de tien Belgische

Ashoka fellows te zijn en mag zo dagelijks getuige zijn én genieten van de manier waarop zij wereldwijd de samenleving verbeteren, door

een katalysator te zijn voor sociale verandering in cruciale maatschappelijke domeinen.

Aanleiding voor deze persconferentie is het feit dat er binnen afzienbare tijd een eerste soort detentiehuizen komen in België, in de vorm

van transitiehuizen. Elk van de mensen hier aanwezig zijn daar op één of andere manier trekker, duwer of geïnteresseerde getuige bij

geweest.

De minister besliste samen met de regering om transitiehuizen op te nemen in zijn Masterplan. “Het detentiebeleid moet de nadruk leggen

op de terugkeer en opnieuw kunnen functioneren van de gedetineerde in de maatschappij.”, zo luidt zijn visie.

De heren volksvertegenwoordigers volgen dit proejct op de voet en helpen alle betrokkenen om het project goed te doordenken.

De burgemeesters en hun kabinetsmedewerkers stellen zich de vraag hoe er binnen hun stad ruimte gemaakt kan worden voor een

transitiehuis en hoe dat dan zo goed mogelijk ingebed kan worden in en samenwerken met de buurt.

Dat is meteen één van de kernelementen van het toekomstige detentiebeleid: de samenleving opnieuw in staat stellen om haar zwarte

schapen niet alleen weer op te nemen in de kudde, maar ze ook een positieve rol en de mogelijkheid tot herstel te geven.

Luc Stas, ex-gevangenisdirecteur en Hans Claus, nog steeds actief gevangenisdirecteur, weten als geen ander hoe het huidige

gevangenissysteem werkt én niet werkt tegelijk. Beiden gebruiken deze ervaring als inspiratie voor hoe het beter kan.

Els Naessens, assessor bij de strafuitvoeringsrechtbank van Gent, ziet dagelijks hoe re-integratieplannen momenteel vorm krijgen en waar

hierbij op gebotst wordt. Een duidelijker detentie- en re-integratietraject zoals uitgewerkt in het oplossingsplan, biedt hier een antwoord op.

Ronald De Meyer en Sarah Holbrouck bogen zich over de materiële kant van de zaak, de stenen, hoe we die best kunnen stapelen en

hoe die zich best kunnen verhouden tot hun omgeving om tot het beste resultaat te komen.

Helene De Vos en ikzelf tenslotte, die samen met de laatst genoemden deel uitmaken van de werkgroep strategie van vzw De Huizen,

staan voor wat er binnen die huizen dan met gedetineerden kan gedaan worden. Zowel criminologische als psychologische inzichten leiden

ons naar een oplossings- en toekomstgerichte invulling van de detentietijd.

Vzw De Huizen schreef een aanbevelingennota over de vraag hoe een transitiehuis er best uit kan zien of met welke

elementen best rekening gehouden wordt bij het opzetten van een transitiehuis. Het welslagen van deze transitiehuizen

is namelijk cruciaal als eerste stap naar een nieuwe penitentiaire realiteit.

Voor we in de inhoud duiken, overhandigen we deze nota graag aan de federale en lokale beleidsmakers, voor wie we

deze nota in de eerste plaats schreven.



Koen Geens
________________________________

Minister van justitie

____________________________________________

Transitiehuizen 

i.h.k.v. het masterplan III gevangenissen en internering



Geachte dames en heren in al uw hoedanigheden,

Ongeveer een jaar geleden sprak ik reeds op een studiedag georganiseerd door vzw De Huizen. Ik ben dan ook blij dat ik hier vandaag

terug ben, en dat we ondertussen een stap vooruit hebben kunnen zetten.

Toen gaf ik mee dat er nog ruim 11.000 gedetineerden in de Belgische gevangenissen zaten. Vandaag schommelt dat aantal tussen de

10.300 en 10.400. Goed nieuws dus. Maar het aantal beschikbare plaatsen is ondertussen, om allerlei reden (renovaties, sluiting Tilburg)

gedaald tot 9.097. Dit toont aan dat er nog steeds nood is aan een plan van aanpak.

Tijdens de voorgaande regeerperioden werd een masterplan goedgekeurd dat een actieplan uittekent voor een gevangenisinfrastructuur in

humane omstandigheden voor de periode 2008-2012-2016. Dit masterplan werd herhaaldelijk verder uitgewerkt, aangepast en aangevuld,

maar diende ook nu opnieuw geactualiseerd te worden. De regering heeft dit plan op 18 november 2016 goedgekeurd.

Met het masterplan wil de regering de overbevolking in de gevangenissen terugdringen en de infrastructuur vernieuwen. Ze wil ook de

infrastructuur beter aanpassen aan een gedifferentieerde penitentiaire strafuitvoering en alternatieven voor de klassieke strafuitvoering

bieden. Voor alle geïnterneerden die nu in de gevangenis verblijven, komt er aangepaste infrastructuur waar zij menswaardige zorg en

begeleiding op maat krijgen.

Deze uitgewerkte langetermijnvisie moet de problemen binnen onze gevangenissen helpen wegwerken en het masterplan III steunt

daartoe op vier pijlers:

- De bouw van nieuwe gevangenissen / uitbreiding bestaande gevangenissen.

- De renovatie van bestaande gevangenissen.

- Een gedifferentieerd detentiebeleid, met transitiehuizen.

- Het Masterplan Internering: aangepaste infrastructuur voor elke geïnterneerde.

Het deel rond ‘een gedifferentieerd detentiebeleid’ is het deel dat jullie waarschijnlijk het meest zal interesseren en het bevat twee luiken:

Ten eerste wordt voorzien in bijkomend 50 plaatsen met een laag beveiligingsniveau in de bestaande open inrichting te Ruiselede en een

aanbouw van 50 dergelijke plaatsen naast het gesloten gedeelte van de penitentiaire inrichting te Jamioulx.

Daarnaast wordt gestart met een pilootproject rond transitiehuizen. Het is de bedoeling om in het totaal 100 plaatsen in dergelijke

inrichtingen te voorzien. Het gaat hierbij om kleinschalige projecten waarbij bepaalde gedetineerden, geselecteerd op basis van een aantal

criteria, tegen het einde van hun straf de kans krijgen om het laatste deel van de gevangenisstraf door te brengen in een transitiehuis.

Niet elke gedetineerde heeft immers een profiel dat een opsluiting in een hoog beveiligde inrichting noodzakelijk maakt.

Daarnaast is een veel gehoorde klacht dat de overgang van de gevangenis naar de buitenwereld te abrupt verloopt,

gedetineerden zijn onvoldoende voorbereid op diverse domeinen met alle mogelijke gevolgen, niet in het minst wat

betreft het risico op recidive. Het concept van de transitiehuizen kan ertoe bijdragen een antwoord op deze problematiek

te bieden.

De basiswet van 2005 heeft onder andere het principe opgenomen van de ‘normalisatie’. Met normalisatie wordt onder

meer beoogd het leven tijdens de vrijheidsberoving zo nauw als mogelijk te laten aansluiten op het reguliere

maatschappelijke leven.



Het wil de veroordeelde maximaal bevestigen in zijn maatschappelijke rollen en in het bijzonder wat betreft zijn contacten met de

buitenwereld en de laagdrempelige toegang tot het reguliere hulp- en dienstverleningscircuit extra faciliteren.

De responsabilisering van de veroordeelde is hierbij van groot belang.

In de context van die evolutie, van de fysieke organisatie van de vrijheidsbeperking naar een meer cognitieve zelfcontrole, is op een

gegeven moment een verblijf in een gewone gevangenis niet altijd adequaat.

De overgang die finaal zal moeten gemaakt worden van een leven binnen een (sterk) beveiligde omgeving naar de vrije samenleving wordt

dan niet zelden als te abrupt beleefd en deze shock ligt niet zelden aan de basis van een mislukken van wat voordien als een voldoende

onderbouwd reclasseringsplan beschouwd werd.

Het transitiehuis kan dan een gepaste omgeving zijn die de veroordeelde toelaat om op een soepeler wijze de overgang te maken van een

door externe factoren gecontroleerd leven naar een meer autonome invulling van het dagelijks familiaal, sociaal en professioneel leven.

Door deze centra te situeren binnen het maatschappelijk weefsel, wordt de beoogde laagdrempeligheid gerealiseerd. Grotere penitentiaire

inrichtingen vinden immers steeds minder hun plaats binnen het stedelijk gebied en hierdoor creëren zij een bijkomende afstand tussen de

veroordeelde en de maatschappij en haar diensten in het algemeen, alsook tot zijn persoonlijke familiale en sociale omgeving in het

bijzonder.

Een transitiehuis bekijk ik dus concreet als een kleinschalig project waarbij een gedetineerde tegen het einde van zijn straf de kans krijgt om

deze door te brengen in een aangepaste infrastructuur waar gewerkt wordt rond een aantal principes zoals zelfstandig wonen, de zoektocht

naar een geschikte job en opnieuw functioneren buiten beveiligde muren en het dus terug normaal leren omgaan met andere mensen in de

samenleving. Het is de bedoeling de gedetineerde te begeleiden en te ondersteunen om terug een eigen plek te vinden binnen de

samenleving. Dit project kan ook een goed alternatief zijn voor het huidige systeem van de beperkte detentie. De gedetineerde wordt

voorbereid om, na afloop van zijn straf, zelfstandig te wonen, te werken en te functioneren binnen de maatschappij. Hiervoor zullen ook de

nodige samenwerkingsvormen moeten aangegaan worden in het kader van de regionale bevoegdheden inzake hulp- en dienstverlening

aan de gedetineerden, waarbij in het bijzonder het accent ligt op de gebieden opleiding, tewerkstelling, welzijn, etc…

Ik ben dus blij te mogen aankondigen dat met het Masterplan III dit principe goedgekeurd werd. Voor de werkelijke uitvoering moeten nog

een aantal stappen genomen worden. We willen dit immers grondig en goed voorbereid aanpakken. De diensten binnen mijn beleidscel en

mijn administratie zijn dit momenteel aan het voorbereiden. Om de opstart concreet te lanceren dienen we nu eerst nog een wettelijke basis

te voorzien. De huidige wetgeving laat het plaatsen van een gedetineerde binnen een transitiehuis immers niet toe. Ik hoop dit weldra in het

parlement te kunnen indienen.

Daarnaast zijn we intern de criteria en concrete uitwerking aan het voorbereiden. Principes die ook hun vertaling zullen

vinden in regelgevende bronnen. De door u opgestelde nota kan dus hier voor nuttige input zorgen.

Het verheugt mij jullie hier vandaag toe te spreken. Dit toont de blijvende belangstelling voor het penitentiair beleid en het

gevangeniswezen waarvoor ik ook steeds meer een maatschappelijk draagvlak meen te mogen waarnemen.

Dames en heren, ik dank jullie dan ook en beloof uw aanbevelingennota met heel veel aandacht te zullen doornemen.



Stefaan Van Hecke
_______________________________

Volksvertegenwoordiger, 

gemeenteraadslid in Merelbeke, 

advocaat,

lid van de commissie justitie 

en lid van de werkgroep strategie van vzw De Huizen

___________________________________________

Belang van een politiek en maatschappelijk draagvlak



Mijnheer de minister,

Beste aanwezigen,

Vandaag ben ik hier omdat ik heel sterk geloof in dit concept van De Huizen. Differentiatie in de strafuitvoering is heel belangrijk. Niet

iedereen hoeft immers in een even hoog beveiligde inrichting te worden opgesloten. Kleinschaliger werken, en ingebed in een buurt, zal de

kansen op re-integratie ontegensprekelijk vergroten. Om die reden ben ik 5-6 jaar geleden ingegaan op de vaag om deze ideeën mee te

ondersteunen en uit te dragen, via de ‘Werkgroep Strategie’ van De Huizen. Twee zaken zijn voor mij steeds belangrijk geweest en zijn het

nog steeds: (1) het creëren van een politiek draagvlak en (2) het werken aan een maatschappelijk draagvlak.

Politiek draagvlak

Als we als beleid deze weg van kleinschaligheid en differentiatie inslaan – al is het met een eerste kleine stap, met 100 plaatsen – doe je dit

best met een ruim politiek draagvlak.

Waarom? Omdat je op lange termijn moet werken en denken bij het uittekenen van een penitentiair beleid; Omdat wijzigingen in de

samenstelling van regeringen liefst niet leiden tot telkens weer andere keuzes. M.a.w. als we als beleid deze weg willen bewandelen, moet

dit over legislaturen heen gebeuren en liefst kamerbreed of zo breed mogelijk, over grenzen van meerderheid en oppositie heen. Daarom

steun ik dit plan, vanuit de oppositie.

En we zijn niet aan ons proefstuk toe. Op 10 oktober 2012 werd na vele gesprekken met verschillende partijen in de Kamer een voorstel

van resolutie neergelegd “voor een proefproject van gedifferentieerde strafuitvoering”. Het werd toen ondertekend door

volksvertegenwoordigers van NVA, SP.a en Ecolo en door mezelf. Deze resolutie is nooit echt behandeld geworden of ter stemming

gekomen in de commissie justitie, maar het toont aan dat op dat moment al een bonte coalitie bereid was om hieraan te werken. Als we de

samenstelling zien van de huidige regering –die goedkeuring heeft gegeven aan het Masterplan III en dus ook aan de keuze voor de

oprichting van de zogenaamde ‘transitiehuizen’ – dan kunnen we zeggen dat dit politiek draagvlak er vandaag is, over grenzen van

meerderheid en oppositie heen.

Vandaag is eindelijk een duidelijke stap gezet met het masterplan III. Ik hoop dan ook dat we verder, over de partijgrenzen heen, hieraan

kunnen werken.

Nood aan een maatschappelijk draagvlak

Er is niet alleen nood aan een politiek draagvlak, ook een maatschappelijk draagvlak is essentieel om te slagen. De boodschap van

kleinschalige detentie en differentiatie is geen eenvoudige boodschap. Maar als je kan uitleggen hoe het concept in elkaar zit en welke

voordelen het kan hebben (bv een grotere kans op geslaagde re-integratie in de maatschappij) krijg je wel een luisterend oor en begrip.

Maar je moet het uitleggen, steeds opnieuw. En dat zal niet altijd eenvoudig zijn.

Het ‘NIMBY’-syndroom zal zeker opduiken als er concrete projecten vorm krijgen in gemeenten en steden. Vandaar het

belang van de betrokkenheid van de buurt bij elk project. Vandaar dat ook heel expliciet in de “aanbevelingen voor

kwalitatieve en succesvolle transitiehuizen” een hoofdstuk is besteed aan ‘het buurtplan’. En dit op basis van ervaringen

en wetenschappelijk onderzoek.

Voilà, dat was de boodschap dat ik vandaag graag wilde brengen. Veel succes aan alle actoren die vandaag en morgen

hun schouders zetten onder dit project!

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2443


Wim Dries
________________________________

Burgemeester van Genk en voorzitter van de 

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)

_____________________________________________

Traject en belang van een mogelijk transitiehuis in Genk



Aanleiding

In 2013 stelde Genk zich ook kandidaat voor een grote gevangenis ifv de sluiting van FORD (SALK). Dit werd gezien als een

tewerkstellingsproject, een eventuele quick win. Eind 2013 was er de design Triënnale op C-Mine “Conflict&Design” waarin Prison Gear ook

een vernieuwend voorstel deed om naar meer humane gevangenissen te gaan. Het feit dat het gevangeniswezen nog gebaseerd is op zeer

oude wetgeving en zeer oude modellen (19de eeuwse modellen) was hun insteek. Als je vandaag in het buitenland gaat kijken (Scandinavië,

Nederland, Zwitserland, …) merk je dat men steeds meer naar andere modellen gaat kijken, vooral kleinschaliger en meer gericht op re-

integratie en het tegen gaan van terug te hervallen in de criminaliteit. Op dat moment zijn we als Genk ook in contact gekomen met vzw De

Huizen die rond dit thema een hele visie hebben uitgewerkt. We hebben dan ook vanuit het Veiligheidshuis (samen met andere stedelijke

diensten) een aantal keren van gedachten gewisseld hoe wij dat zagen en zo ook mee input gegeven in de aanbevelingsnota die nu voorligt.

Waarom bekijkt Genk dit

Iedere stad wordt geconfronteerd met gedetineerden. Zowel in feiten, maar ook vaak nadat men terug is vrijgelaten. Op dat moment is de

re-integratie een heel belangrijk element, samen met de kans op hervallen in de criminaliteit wat we allemaal willen voorkomen. Deze keten

benadering is een gegeven dat we in Genk altijd toepassen (proactie, preventie, repressie, nazorg). Het is nu net in die nazorg dat we

denken dat zo’n transitiehuis een rol kan spelen. Misschien even meegeven dat we vooral kijken naar transitiehuizen (gedetineerden op het

einde van het hechtenis die de laatste 6 maanden (jaar) in een dergelijke transitiehuis worden begeleid naar betere re-integratie.) Het gaat

hier niet om alle soorten veroordelingen (geen “zware” criminaliteit). Tevens vinden we het ook belangrijk dat indien er zo’n transitiehuis zou

komen dit grotendeels is voor lokale gedetineerden. Een stad (samenleving) wordt geconfronteerd met gedetineerden en het is een win-win

indien de re-integratie goed gebeurd. (aanpak werk, wonen, en maatschappelijke verantwoordelijkheid) (zowel naar de Genkse

gemeenschap als naar de gedetineerde zelf). Hiervoor wordt in België al jaren gediscuteerd en nu heeft minister Geens in zijn masterplan III

geschreven dat hij de komende jaren een oproep wil doen om 100 plaatsen in België te voorzien in dergelijke transitiehuizen (schaal is klein

20-30 gedetineerde).

Wat hebben we al gedaan in Genk

Als stad gaan we dit niet zelf of alleen organiseren. We willen kijken of er partners zijn die hiervoor de lead willen nemen. We denken dan

aan diverse organisaties (Welzijnsorganisaties zoals CAW, Geestelijke gezondheidszorg, drugpreventie zoals kataris, CAD, …, sociale

economie, wijkwerking zoals rimo, LISS, stebo, …, justitiehuizen, …..). Hierover hebben we in oktober reeds met al deze partners een

overleg georganiseerd. Eind november zijn we dan met een 10-tal organisaties naar Heerlen geweest (het exodushuis) om eens te zien hoe

het daar werkt. Een erg leerrijk bezoek. (wie was daarbij : onze diensten en CAW, Rimo, LISS, Katarsis, De Winning, vzw Basis, qrios, …)

Bedoeling is nu dat we in 2017 samen met deze organisaties bekijken of er interesse is om iets dergelijks uit te bouwen. Indien die interesse

er is zullen er nog heel wat stappen moeten gezet worden om ons ook eventueel kandidaat te stellen bij de oproep van Geens. Zo zal er

moeten nagedacht worden hoe we dat aanpakken, onderzocht worden of er in Genk een geschikte locatie is, in overleg gaan met de

partners en ook de buurt om te zien hoe je er voor zorgt dat er ook draagvlak is.

Waar staan we

Zoals boven gezegd is er nog geen partner gevonden die er voor wil gaan. Indien we die vinden zullen we moeten

kijken hoe we dat verder aanpakken. Een goede studie en ruime voorbereidingstijd zijn noodzakelijk voor het doen

slagen van elk project van transitiehuizen, eventueel ook in Genk. Het vastleggen van de locaties is in deze fase nog

niet aan de orde. Bovendien moet het wetgevend kader nog worden goedgekeurd.



Jan Durnez
________________________________

Volksvertegenwoordiger en burgemeester van Ieper

_____________________________________________

Traject en belang van een mogelijk transitiehuis in Ieper



Ieper zal graag een transitiehuis borgen

Ieper als middeleeuwse, grafelijke en bisschoppelijke stad is van oudsher altijd al een gastvrije en zorgende stad. Pelgrims,

oorlogsslachtoffers, zieke en hulpbehoevende mensen werden er gastvrij opgevangen. De ‘ Ghemene Beurse ‘ was in Europa het eerste

overheidsinitiatief in de armenzorg en aldus voorloper van de OCMW’s. In 1608 was er ook in Ieper een ‘ Geestelijke Gevangenisstraat ‘,

nabij het bisdom. Er is nog altijd een gevangenisstraat en na WO I werd de vernietigde en toen pas dertig jaar oude gevangenis

heropgebouwd. Recent werd de capaciteit en het comfort er heel wat ruimer.

De OCMW-voorzitter en het stadsbestuur verwelkomen en steunen het initiatief van de vzw Uitstap en vzw de Huizen in Ieper om een

detentiehuis voor te bereiden. Belangrijk is dat dit initiatief gesteund en gedragen wordt door ervaringsdeskundigen en gedreven mensen

uit de brede lokale- en regionale welzijnswerkers.

De stad en het OCMW engageren zich mee te werken in het vinden van een geschikte accommodatie om de transitie kwaliteitsvol te

huisvesten, bij te dragen tot werk- en re-integratiekansen en heel wat aandacht te voorzien voor de buurt en de stedelijke omgeving. Het

bijdragen tot een steunend netwerk en de nieuwe zingeving voor betrokkenen is daarbij primordiaal.

De stad is overtuigd dat dit concept de slaagkansen sterk verhoogd van de eenmaal ex- gedetineerden om opnieuw in de samenleving

een warme plek te vinden, voor henzelf en hun familie.

De stad is verheugd dat Minister Geens in zijn masterplan III hiertoe ruimte creëert en is graag bereid hier aan mee te werken. Dit door

ruimte te voorzien in een masterplan in uitvoering van het hernieuwde gemeentelijke ruimtelijk structuurplan.



Luc Stas
_____________________

Ex-gevangenisdirecteur

______________________________

Belang van een nieuwe detentievorm 



Waarom transitiehuizen?

Het idee is ontstaan vanuit de vaststelling dat een aantal elementen inherent aan het huidige gevangenismodel een zinvolle invulling van de

detentie, een humane bejegening van gedetineerden en een vlotte reïntegratie in de weg staan.

Een eerste element is de schaalgrootte van de bestaande gevangenissen die leidt tot uniforme en strakke regels die weinig ruimte laten voor

geïndividualiseerde begeleiding en behandeling, zeker als dit gepaard gaat met extreme overbevolking zoals we die gekend hebben. Het

aantal incidenten in grote inrichtingen is groter, wat aanleiding geeft tot een – soms overdreven – aandacht voor de veiligheidsaspecten

waardoor het gevangenisbeleid zich meer en meer dreigt te verwijderen van haar zorgopdracht.

Het voortdurend gebrek aan capaciteit en adequate infrastructuur had voor gevolg dat de gevangenisadministratie haar taak inhoudelijk

onvoldoende naar behoren kon uitvoeren. Dit kwam tot uiting op het vlak van de classificatie van gedetineerden(wachtlijsten), op het vlak van

een effectief detentieplan, de tewerkstelling, de goede contacten tussen gedetineerden en personeel, enz.

Ingevolge de sterke focus op de veiligheid in klassieke gevangenissen, is er weinig marge voor differentiatie en ondergaan veel

gedetineerden een strenger regime dan noodzakelijk.

De vele regels en veiligheidsprocedures creëren afstand en staan dikwijls een vlotte interactie met gedetineerden in de weg.

Dit strenge kader bemoeilijkt ook een participatief beleid en laat weinig ruimte voor autonomie. Nochtans is het welzijnsgevoel bij

gedetineerden sterk gedetermineerd door de graad van participatie en autonomie die ze ervaren, wat op zijn beurt reïntegratiebevorderend

en dus recidivebeperkend is.

De nood aan meer kleinschalige entiteiten binnen het penitentiair landschap is groter dan ooit.

Niet dat er geen goede initiatieven bestaan, zoals in Ruiselede waar gedetineerden tewerkgesteld worden op een hoeve en drugverslaafden

een therapeutisch programma kunnen volgen, of Hoogstraten en Oudenaarde waar beroepsopleidingen en onderwijsprogramma’s worden

georganiseerd.

Het aanbod aan dergelijke programma’s is echter nog veel te klein. Ten aanzien van heel wat problematieken wordt nog onvoldoende

geïnvesteerd, denken we maar aan de drugproblematiek of andere vormen van verslaving, agressieproblematiek, psychiatrische of andere

stoornissen enz.

Diverse studies hebben aangetoond dat recidive veel langer achterwege blijft bij gedetineerden die tijdens hun detentie

aan zinvolle programma’s hebben deelgenomen.

Organisaties uit de hulp- en dienstverleningssector van de Gemeenschappen bieden vandaag een zeer gevarieerd

aanbod, maar we stellen vast dat er nog veel gedetineerden zijn die quasi aan geen enkele gemeenschappelijke activiteit

deelnemen, vooral in de grote penitentiaire inrichtingen. Dit komt enerzijds door een gebrek aan voldoende omkadering,

anderzijds door een gebrek aan adequate infrastructuur.



We stellen ook vast dat veroordeelden vaak langer dan nodig in de gevangenissen blijven zitten, omdat het zo moeilijk is vanuit een

detentiecontext op een soepele en flexibele wijze aan de reclassering te werken. Tal van regels, reglementen en procedures staan dit in de

weg. Probeer maar eens telefonisch een afspraak te beleggen of te verleggen vanuit de gevangenis, temeer omdat je zelf niet rechtstreeks

bereikbaar bent.

Wie in een regime beperkte detentie vertoeft in de gevangenis, ondervindt gedurende de intramurale uren een strikter regime dan de

andere gevangenen. Elke avond moeten terugkeren naar de gevangenis mag niet onderschat worden en wordt ervaren als een

supplementaire straf.

Wat is het belang van deze nieuwe detentievorm?

Gelet op het voorgaande moet er dringend meer differentiatie komen in het penitentiaire landschap. De creatie van transitiehuizen kan aan

een aantal belangrijke handicaps tegemoetkomen die eigen zijn aan het actuele detentiemodel.

Kleinschaliger settings zoals transitiehuizen kunnen een vlotte voorbereiding op de reclassering in sterke mate faciliteren.

Transitiehuizen garanderen een beter leefklimaat en betere levensomstandigheden omwille van meer cliëntgerichte omgangsvormen en de

meer persoonlijke benadering van de gedetineerde, gebaseerd op vertrouwen. De wijze waarop problemen worden ondervangen en

opgelost verschilt in grondige matige van deze die gehanteerd wordt in grootschalige inrichtingen.

Dat werken in kleine semi-autonome groepen resultaat afwerpt, merken we in de huidige gevangenissen aan de equipes van gedetineerden

die instaan voor de gevangenisbibliotheek, de sport- en ontspanningsactiviteiten, de uitbating van de bezoekzaalcafetaria, de keuken, de

technische ploeg enz. Door het werken in teamverband leren ze samenwerken, verantwoordelijkheid opnemen, voelen ze zich meer

betrokken, en dat verhoogt hun gevoel van welzijn.

Maar helaas zijn deze mogelijkheden meestal slechts voor een fractie van de gevangenisbevolking weggelegd. Reden te meer om te pleiten

voor settings zoals transitiehuizen waar deze aspecten veel gemakkelijker kunnen aan bod komen.

Tenslotte bieden de gemeenschapsgerichte activiteiten eigen aan een transitiehuis een grote meerwaarde, omdat ze

zowel het zelfbeeld van de gedetineerde als de beeldvorming van de omgeving omtrent deze doelgroep ten goede

komen. Want ook hier is nog werk aan de winkel! Enerzijds is iedereen overtuigd van het belang van een geslaagde

reclassering van gedetineerden, anderzijds moeten we vaststellen dat gedetineerden en ex-gedetineerden nog steeds

geconfronteerd worden met stigmatiserende mechanismen, uitsluiting op de arbeidsmarkt enz.

Bovendien is er ook het aspect van de geleidelijkheid in de overgang van de gevangenis naar de vrijheid via een

transitiehuis als belangrijke factor voor de kans op een geslaagde re-integratie.



Els Naessens
__________________________________

Assessor strafuitvoeringsrechtbank Gent

________________________________________________

Belang van kleinschalige detentiehuizen voor een geslaagde 

maatschappelijke re-integratie



De strafuitvoeringsrechtbank – waarvan ik lid ben – oordeelt over het toekennen van strafuitvoeringsmodaliteiten aan veroordeelden. Ze

doet dat op basis van wettelijke criteria. Eén daarvan is het reclasseringsplan dat door de veroordeelde moet voorgelegd worden. Een plan

dat moet aantonen dat de persoon bereid is zich maatschappelijk te reïntegreren. Vaak zonder dat voordien ooit geweest te zijn – men

vergeet dat wel eens.

Voor wie als gedetineerde de zware gevangenispoort achter zich dichttrekt en vóór zich alleen een nóg zwaarder wegende leegte ziet en

een samenleving waar weinig of geen plaats is voor hem of haar, is de opdracht tot re-integratie niet gemakkelijk en de terugkeer naar de

criminaliteit des te meer voor de hand liggend.

Wie ook maar enigszins vertrouwd is met het gevangeniswezen en het justitiecliënteel, weet ook hoe onzeglijk belangrijk het is dat

mensen zich bij hun vrijlating maatschappelijk kunnen reïntegreren. Maar hoezeer we daarvan ook overtuigd zijn, de concrete

verwezenlijking daarvan is veel moeilijker. En hoe goed de bedoelingen ook zijn van de psychosociale diensten in de gevangenis, van de

externe hulp- en dienstverlening en van de strafuitvoeringsrechtbanken, en hoe oprecht ook de intenties van de personen in kwestie; bij

sommigen verloopt de maatschappelijke integratie zeer moeizaam en blijft het aantal mislukkingen groter dan het aantal pogingen.

Uitgaansvergunningen en verloven om vanuit de gevangenis de reclassering voor te bereiden, brengen niet altijd het verhoopte resultaat.

Dit kan veel verschillende redenen hebben. Eén ervan is dat de gevangenis waar gedetineerden opgesloten zitten, soms ver verwijderd

ligt van de plaats waar ze zich willen reclasseren. Een andere is de vervreemding van de samenleving, die nochtans ook de hùnne is,

maar waar ze tijdens hun lange opsluiting ahw buiten staan. De normalisering die men er nastreeft, is een nobele gedachte, maar soms

moeilijk te verwezenlijken. Kleine detentie- en transitiehuizen kunnen een maatschappelijke inbedding waarborgen, waardoor het voor

veroordeelde personen veel evidenter wordt om hun terugkeer naar de samenleving voor te bereiden. Nog al teveel gedetineerden blijven

immers nodeloos lang opgesloten omdat ze aan de strafuitvoeringsrechtbank geen passend reclasseringsplan kunnen voorleggen. De

buitenwereld lijkt voor hen soms onbereikbaar geworden.

Velen gaan ervan uit dat gedetineerden er geheel zelf voor gekozen hebben om zich, via hun misdrijf, buiten de samenleving te plaatsen,

en dat het derhalve volledig aan hén toekomt om opnieuw te proberen zich in te passen in, en aan te passen aan, die samenleving. Een

samenleving waarin overigens iedereen perfect is, of waarin men minstens geacht wordt de perfectie na te streven. Maatschappelijke re-

integratie veronderstelt evenwel niet alleen dat iemand inspanningen doet om zich te integreren in een samenleving, maar veronderstelt

ook een samenleving die zélf inspanningen doet om hen die zich een tijdlang buiten of aan de rand van die samenleving geplaatst hebben,

terug op te nemen.



De detentiehuizen vormen een mooi voorbeeld van die wederzijdsheid. In de plaats van op zo ver mogelijk van de bewoonde wereld

gelegen locaties grote gevangenissen te bouwen en daarin een massa gedetineerden te huisvesten om na verloop van tijd hen te

beoordelen op de mate waarin ze zich zullen kunnen reïntegreren in een samenleving die ze in jaren niet meer gezien hebben, ervoor

opteren om diezelfde mensen tijdens hun opsluiting net niét af te zonderen, maar hen onder te brengen in kleinschalige detentiehuizen her

en der verspreid in steden of op het platteland. Hen daarbij ook op een veilige en zo normaal mogelijke manier laten participeren aan de

samenleving, aan de buurt waar hun detentiehuis gelegen is, om hen alzo geleidelijk te laten terugkeren naar de vrijheid. Een dergelijke

vorm van gedifferentieerde strafuitvoering laat ook toe dat mensen vaak dichter bij hun familiaal en sociaal netwerk kunnen blijven, dat ze

niet volledig ontworteld worden. Zo kleinschalig de detentiehuizen; zo grootschalig de kansen op een geslaagde terugkeer naar de

samenleving.

Als lid van de strafuitvoeringsrechtbank, maar ook als gewezen gevangenisdirecteur en dus eveneens goed vertrouwd met de binnenkant

van gevangenissen, wil ik met volle overtuiging stellen dat het de taak is van ons allen om ook voor die groep van mensen die doorgaans

op niet al teveel belangstelling kunnen rekenen, maar van wie er finaal wél veel verwacht wordt, om ook voor die mensen zorg te dragen

en hen de middelen aan te reiken om de verantwoordelijkheid te leren opnemen voor hun eigen leven, om zich te kunnen ontplooien en

om zich een volwaardige plaats te kunnen verwerven in onze bijwijlen harde samenleving. Alleen al daarom verdienen de detentie- en

transitiehuizen alle kansen.



Hans Claus
___________________________

Secretaris van vzw De Huizen, kunstenaar, 

gevangenisdirecteur en mensenrechtenactivist

______________________________________

Personeels- en stappenplan



We zijn alvast een stap verder. Nu de Ministerraad 100 plaatsen in transitiehuizen heeft goedgekeurd, samen met een wettelijke en

reglementaire verankering van deze strafuitboetingsmodaliteit, staan we een hele stap verder dan toen we voor het eerst vroegen om

kleinschaligheid, differentiatie en maatschappelijke nabijheid als principes te laten gelden bij het creëren van nieuwe detentiecapaciteit.

Naast zijn bezorgdheid om deze principes op termijn te laten gelden voor alle detentievormen en niet enkel voor deze relatief open

transitiehuizen, is de vzw De Huizen toch allereerst bekommerd om een goede start van de transitiehuizen zelf. Men plant die niet zomaar

ergens in, niet elke site voldoet en eens een lokale overheid zich achter de inplanting zet is er nog een hele weg te gaan, niet in het minst

om de buurtbewoners van het transitiehuis te betrekken. Detentie en samenleving dichter bij elkaar brengen doe je niet door aan een buurt

een transitiehuis op te dringen. Daar gaat veel communicatie en overleg, daar gaan veel afspraken aan vooraf. We hebben lokaal een

organisatie nodig die geloofsbrieven kan voorleggen, die bekend is met de doelgroep, die de juiste lokale en regionale partners kan

betrekken op de oplossingsplannen die de gedetineerden naar de re-integratie moeten begeleiden. Liefst is de organisatie die de uitbating

op zich neemt bekend met de concrete buurtwerking. Zo’n lokaal transitiehuis – het woord zegt het zelf – staat in verbinding met de andere

schakels van de strafuitvoeringsketen : De Centrale diensten en de buitendiensten van het gevangeniswezen van waar de gedetineerde

komt en het justitiehuis dat de oplossingsplannen zo vroeg mogelijk moet opvolgen. Die doorstroming en de regels die ermee gepaard gaan

moeten vooraf duidelijk zijn, want om de doorstroming draait het. Doorstroming is een wezenlijk onderdeel van de re-integratie. Het lijkt ons

daarom een goede zaak om de strafuitvoeringsrechtbank te betrekken bij de voorbereiding van de komst van de transitiehuizen en ze

nadien zo vroeg mogelijk te betrekken bij elk individueel oplossingsplan. Oeverloze discussies over bevoegdheden om mensen toe te laten,

te laten doorstromen of terug te sturen moeten voordien principieel beslecht zijn. De gedetineerde en zijn oplossingsplan mogen geen

hinder ondervinden van instanties die hete aardappelen naar elkaar toeschuiven. Vandaar het belang van een goed uitgewerkt reglementair

kader.

Eens dat allemaal rond is, moet het juiste personeel gerekruteerd worden voor het transitiehuis. Alhoewel vzw de Huizen pleit voor de

nodige experimenteerruimte – in België zijn transitiehuizen immers nieuw – geven we toch enkele aanbevelingen. Transitiehuizen zijn geen

gevangenissen in het klein en elk transitiehuis kan er ruimtelijk en conceptueel erg anders uitzien, naargelang de rol die het in de buurt

speelt of de doelgroep waarvoor het zich open stelt. We bieden dan ook geen strak of uniform kader aan. Maar wij bevelen wel

huisbegeleiders aan die cliëntgericht en groepsgericht kunnen werken en planbegeleiders die goede contacten onderhouden met het

bestaande hulpverleningsaanbod, de bestaande onderwijsmogelijkheden, de lokale tewerkstellingsinitiatieven, enzovoort. Het moet voordien

duidelijk zijn wie welk personeel rekruteert en aanstuurt, maar dit kan transitiehuis per transitiehuis anders zijn. Ook andere kwesties als

werkingskosten, verzekeringen, arbeidsomstandigheden, personeelsbezetting, personeelsadministratie en verloning, moeten in de lokale

convenant geregeld worden. Vooral minimumstandaarden inzake behandeling en begeleiding van gedetineerden, hoe en wie die

controleert, moeten vooraf duidelijk zijn.

Een nieuwe rol opnemen in de samenleving en er niet alleen voor staan zijn voor ex-gedetineerden buffers tegen herval. Dat wezen vele

studies uit. Transitiehuizen zullen binnen de detentie een juistere context creëren om die dingen te ontwikkelen. Ze moeten op dat vlak

wetenschappelijk gemonitord worden. Al was het maar om lessen te trekken voor een volgende ‘worp’ detentiehuizen.

Dat is een greep van de dingen waar we met vzw de Huizen zullen op toezien en zullen blijven op aandringen. Talloze

pogingen om penitentiair maatwerk te ontwikkelen binnen de muren van de gevangenissen, met massale, structurele inzet

van hulp- en dienstverlening, hebben geleerd dat de detentiecontext zelf deze wil tot re-integratie moet belichamen. Een

degelijke, goede start van de eerste transitiehuizen is voor onze sector van het allergrootste belang. Al doet het cijfer 100

u wellicht niet meteen duizelen, het belang van deze ingeslagen weg kan niet onderschat worden. Vzw De Huizen initieert,

coacht, bewaakt en begeestert.
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Kaart van België met huidige gevangenissen

Nu iets meer over detentiehuizen en hun locaties, wat uitgebreider in de aanbevelingsnota aan bod komt. Momenteel telt België ongeveer

34 gevangenissen en dat ziet er zo uit op de kaart. Idealiter zijn in de eindfase van de overschakeling naar detentiehuizen alle

gevangenissen vervangen door detentiehuizen en dan zal de verspreiding over België er ongeveer zo uitzien.



Kaart van België met mogelijke verspreiding van detentiehuizen

Met de huidige gevangenispopulatie zouden dat tussen de 400 en 1200 detentiehuizen zijn. Een eerste stap die moet genomen worden bij de

opstart van een detentiehuis is dus het kiezen van een geschikte locatie, al dan niet met of zonder gebouw op de site. Aangezien

detentiehuizen gedifferentieerd zijn ten opzichte van elkaar worden per detentiehuis andere vereisten gesteld aan de locatie. En aangezien er

dus geen vaste locatievereisten zijn wil dat zeggen dat voor elk detentiehuis de parameters die invloed hebben op de locatiekeuze opnieuw

geëvalueerd moeten worden om tot een goede locatiekeuze te kunnen overgaan.



Tendens in België

Kleinschalige, gedifferentieerde en maatschappelijk geïntegreerde casestudies

Casestudies

Een aantal mogelijke parameters werden uit allerlei casestudies gehaald die raakvlakken hebben met de visie van De Huizen, omwille van

kleinschaligheid, nabijheid van de buurt, enzovoort. Het gaat dan om parameters die invloed hebben op de locatiekeuze omdat ze iets zeggen

over de omgeving, het terrein of het gebouw zelf…



Parameters die invloed hebben op de locatiekeuze (variant choosing by advantages methodiek)

Parameters

… zoals de bereikbaarheid van de site, de weerstand van de buurt, de flexibiliteit van het terrein, faciliteiten in de omgeving waarmee een

wisselwerking kan plaats vinden, enzovoort.



Zacht raamwerk (op basis van choosing by advantages methodiek)

Raamwerk voor evaluatie van locaties

Al deze parameters worden dan in een zacht raamwerk gegoten dat een variante is op de choosing by advantages methodiek. Dit wil zeggen

dat als selectiecriteria de voordelen van de eigenschappen van de parameters die invloed hebben op de locatie ten opzichte van elkaar

worden afgewogen. Het raamwerk geeft dan voor elke alternatieve locatie die geëvalueerd werd een score weer waardoor een geschikte

locatie kan gekozen worden. Er werd voor een zacht en flexibel kader gekozen omdat dan zowel kwantificeerbare als niet-kwantificeerbare

parameters beoordeeld kunnen worden en omdat dan bij een verdere ontwikkeling van de visie die De Huizen de parameters mee kunnen

evolueren en nieuwe uitdagingen of vaststelling mee opgenomen kunnen worden in de locatiekeuze.
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Etablissement du Simplon

Lausanne, Zwitserland

Etablissement de Montfleury

Carouge, Zwitserland

Etablissement de Vallon

Vandoeuvres, Zwitserland

Buitenlandse voorbeelden

Ik wil heel kort een aantal buitenlandse voorbeelden laten zien die aantonen dat het perfect mogelijk is om detentiehuizen (en dus ook

transitiehuizen) in de praktijk te brengen, en dat de kleinschaligheid wel degelijk een meerwaarde biedt voor de uitvoering van de

vrijheidsstraf. Verschillende van deze voorbeelden zijn in een woonwijk gelegen met de bedoeling om de afstand tot de samenleving zo klein

mogelijk te maken en op die manier beter aan de re-integratie te kunnen werken. Dit is het geval voor de drie Zwitserse voorbeelden, waar

telkens een regime van beperkte detentie heerst en de gedetineerden dus overdag buiten de gevangenis gaan werken. Het detentiehuis van

Simplon is het grootste, met 46 plaatsen, dat van Montfleury heeft 18 plaatsen en dat van Vallon 24.



Pension skejby

Århus , Denemarken

Pension skejby (Århus, Denemarken) is een voorbeeld van een sociaal project waar 25 personen samenwonen in vier leefgroepen, van wie

15 veroordeelden en 10 “vrije” burgers.



Ålesund, Noorwegen Åna fengsel, Rødgata avdeling Noorwegen

Haugesund, Noorwegen Trondheim fengsel, Leira avdeling Noorwegen

Ten slotte zijn er in Noorwegen heel wat voorbeelden te vinden van kleinschalige gevangenissen. De gevangenissen van Ålesund en

Haugesund, bijvoorbeeld, zijn twee hoogbeveiligde gevangenissen met respectievelijk 27 en 18 plaatsen. De gevangenissen van Åna

(afdeling Rødgata) en Trondheim (afdeling Leira), ten slotte, zijn twee voorbeelden van open gevangenissen met respectievelijk 24 en 28

plaatsen (waarvan vier voor vrouwelijke gedetineerden).



Buitenlandse interesse

Omgekeerd was het concept van detentiehuizen al verschillende keren voorwerp van buitenlandse interesse. Zo werden de detentiehuizen 

genoemd als best and promising practice in het Social Rehabilitation Report van de European Union Agency for Fundamental Rights en werd 

het concept uiteengezet op vraag van de Franse Fédération des Associations Réflexion-Action, Prison Et Justice. Op Prisoners and ex-

offenders: listening to Europe van de Winston Churchill Travelling Fellowship 2014 werd het concept van detentiehuizen uitgelegd a.d.h.v. een 

interview. Daarnaast was vzw De Huizen te gast op het international ‘Reducing prison population’ congres, georganiseerd met de steun van het 

Criminal Justice Programme van de Europese Unie en was ze één van de participanten aan het Innovate2empower-programma van Somos 

Más Europe.

 ‘Best and promising practice’ in het Social Rehabilitation Report 

van EU Agency for Fundamental Rights

 Farapey, de ‘Fédération des Associations Réflexion-Action, Prison et Justice’ (Frankrijk)

 Reducing prison population congres 

met de steun van ‘criminal Justice Programme’ van de EU 

 ‘Innovate2empower’ programma 

van ‘Somos Más - Europe’

 Prisoners and ex-offenders: listening to Europe

van de ‘Winston Churchill Travelling Fellowshop 2014’


