Jaarverslag de huizen 2019

2019 was een vruchtbaar jaar. In België werd het eerste transitiehuis in de praktijk
gebracht en het concept van ‘loopplankhuizen’ werd verder verspreid, dat zijn
detentiehuizen voor jongvolwassen gedetineerden.
Rescaled werd door middel van een internationaal congres het leven in geblazen.
Sindsdien zijn we in vijf landen strategisch bezig om ons detentieconcept van de
21ste eeuw op de kaart te zetten. In Portugal, Frankrijk, Nederland en weldra ook
in Noorwegen zijn kernen aan het werk om er de academische wereld, de politieke
wereld, de wereld van het penitentiaire werkveld en het brede publiek kennis te
laten maken met het concept van De Huizen.
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TRANSITIEHUIZEN
Verwezelijking transitiehuizen

Opstart transitiehuis Mechelen
Op 9 september 2019 ging het eerste
transitiehuis open in Mechelen. Het huis zal
gevuld worden met 15 gedetineerden. G4S Care
en Exodus Nederland werken samen aan de
uitbating van het transitiehuis. Na een jaar zal
een evaluatie plaatsvinden, indien deze gunstig
is kan de totaal capaciteit verhoogd worden naar
100 plaatsen.

Voorbereiding tweede transititiehuis Edingen
Op 14 januari 2020 is het eerste Waalse
transitiehuis ingehuldigd in Edingen. Enkele
leden en vrijwilligers van vzw De Huizen waren
op bezoek in het transitiehuis van Edingen. We
kregen een interessante rondleiding door het
team en de coördinatrice van het nieuwe project.
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LOOPPLANKHUIZEN
Een eerste Belgische stap in de realisatie van de grote penitentiaire
hervorming kwam in de vorm van transitiehuizen. Maar daarbij kunnen
we het natuurlijk niet laten. We roepen de volgende regering op om
detentiehuizen voor first offenders tot 25 jaar te creëren zodat zij hun
voorhechtenis of straf niet in gevangenissen moeten ondergaan, maar
in een omgeving die het vertrouwen in een haalbare toekomst opbouwt.
Noem het loopplankhuizen.

“Wij vragen de volgende federale regering
werk te maken van loopplank-huizen waar
18-25 jarigen een straf of een maatregel
kunnen uitzitten. Waar beroep gedaan wordt
op hun verantwoordelijkheid, maar tevens
een brug gebouwd wordt tussen hun veelal
problematische leefsituatie ( woonst, werk,
opleiding,
netwerken,
psychische
problemen.. ) en hun toekomst.”
Hans CLAUS

De plenaire werkgroep
schreef
een
memorandum.
Vrijwel
alle
aangeschreven
politieke
partijen
integreerden
het
(of
onderdelen ervan) in hun
politiek programma voor
de
afgelopen
verkiezingen.

Foto
aanbevelingennota

Er werden 4 sub-werkgroepen (begeleiding,
infrastructuur, communicatie, populatie)
opgericht die in het najaar van 2019 een
aanbevelingsnota
de
wijde
wereld
instuurden met als doel om snel werk te
maken van loopplankhuizen. Deze nota
kreeg alvast heel wat positieve feedback.
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EUROPESE BEWEGING ‘RESCALED’
Met een eerste internationaal congres voor kleinschalige detentie gaven
we op 10 april het startschot. Sindsdien zijn we in vijf landen strategisch
bezig om ons detentieconcept van de 21ste eeuw op de kaart te zetten.
In Portugal, Frankrijk, Nederland en weldra ook in Noorwegen zijn
kernen aan het werk om er de academische wereld, de politieke wereld,
de wereld van het penitentiaire werkveld en het brede publiek kennis te
laten maken met het concept van De Huizen.

De missie van RESCALED is dezelfde als die van De Huizen maar dan
op grotere schaal: alle gevangenissen in Europa moeten vervangen
worden door kleinschalige detentiehuizen die gedifferentieerd zijn in
beveiligingsniveau en in hun hulp- en dienstverleningsaanbod zijn en
die ingebed zijn in de samenleving.

“the next big thing will be
a lot of small things”

www.rescaled.net
rescaled@dehuizen.be
@Rescaled_mov
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INTERNATIONAAL CONGRES RESCALED
Op 10 april werd RESCALED gelanceerd met hulp van een
internationale conferentie georganiseerd door de Vrij Universiteit
Brussel. Er kwamen deelnemers van Europese landen om ideeën
uit te wisselen over de overgang naar kleinschalige, geïntegreerde
detentiehuizen. Enkele sprekers waren: Matthias Schoenaerts,
Hans Claus, Dr. Ben Crewe, Prof. Dr. Kristel Beyens, Anke
Siegers en Reynaldo Adames.

Matthias Schoenaerts, peter van De
Huizen,
vernoemde
Rescaled
verschillende keren in de media.

EUROPESE BEWEGING ‘RESCALED’
De huidige partners van RESCALED zijn :
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EUROPEES TEAM
Europees coördinatoren Helene De Vos en Geertjan Zuijdwegt

Belgisch coördinatoren Manu Pintelon en Marlies Gailliaert

Coördinatoren Nederland Véronique Achoui en Gert Jan Slump

Coördinator Frankrijk Emilie Adam

Coördinatoren Portugal Inês Viterbe en Duarte Fonseca

Coördinator Noorwegen Johan Lothe (voorlopig)
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SENSIBILISERING
De Huizen nam in 2019 ook deel aan
panelgesprekken, studiedagen en
lezingen in binnen- en buitenland:
Gastcolleges aan de KUL, lezing in de
Gevangenis van Merksplas, gastles aan
de VUB, gastles in de gevangenis van
Beveren, lezingen voor jong en oud, …
en nog veel meer.
De Huizen reikte hun eerste tweejaarlijkse
prijs voor ‘een persoon of organisatie die
bijdraagt
tot
kleinschalige,
gedifferentieerde detentie in en met de
buurt’ aan minister van Justitie Koen
Geens. Hij realiseerde de transitiehuizen
in België en zette zo kleinschalige detentie
op de kaart.
Het boek ‘Achter tralies –
Hoe
lang
houdt
de
gevangenis
nog
stand?’
geschreven door Hans Claus
is sinds 2019 in alle grote
boekenwinkels te verkrijgen
zoals
De
Standaard
boekhandel en De Slegte.

De Huizen speelde ook dit jaar een zeer
actieve rol in het publieke debat rond
detentie, met onder meer opiniestukken
in De Morgen (Een nieuwe gevangenis
in
Dendermonde?
Een
verloren
investering, Los die aanslepende
penitentiaire crisis ten gronde op), VRT
NWS (Niemand komt beter uit de
gevangenis, het is tijd voor andere
straffen), interview in Tertio, en was te
zien in een open debat van Rondom
Prison. De Huizen was te gast Van Gils
en
Gasten
(Pleidoor
voor
detentiehuizen,)
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SENSIBILISERING

Met onze 'Huizen on Tour', een avondvullend programma, willen we het maatschappelijke
draagvlak creëren dat nodig is om detentiehuizen in de praktijk te brengen.

De Huizen wil ook jongeren informeren,
interesseren
en
sensibiliseren.
Studenten architectuur van de Uhasselt
en UGent zorgden ook dit jaar voor
nieuwe maquettes en verschillende
studenten criminologie en sociaal werk
schreven
hun
masteren
bachelorproeven over De Huizen. Voor
leerlingen van de derde graad van het
secundair onderwijs wordt er een
lessenpakket ontwikkeld over De Huizen.

Verschillende sprekers belichten het concept van De Huizen vanuit hun eigen perspectief als
criminoloog, psycholoog, architect, advocaat, bemiddelaar of ervaringsdeskundige. Marijn
Devalck zorgt voor ‘jailsongs’ en modereert het gesprek met het publiek.
De Huizen bereidt zich voor op meer edities in 2020.
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TED TALK x HANS CLAUS
Hans Claus was te gast
bij TEDxAntwerp om het
idee van detentiehuizen
verder te spreiden.
“This new detention form,
this new penishment form
is much more in line with
the new value that will
support a new kind of
society that we are
making today”
“The next big thing will be
a lot of small things”

Partners in crime

• Touché VZW

NIEUWE PARTNERS:

• LIGA voor mensenrechten

Uit-stap VZW

• Moderator

Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen

• De Kiem

Pax Christi

• Bond Zonder Naam

De Klasbak

• Armentekort

De Rode Antraciet

• U-turn

Straatwoordenaar

• Without Walls

VOLGENDE STAPPEN
2020 is het jaar waarin er verder gezet wordt op loopplankhuizen, nieuwe doelgroepen, RESCALED, sensibilisatie enzovoort.
De Huizen zet er alvast vol op in om na de eerste transitiehuizen ook detentiehuizen in de praktijk te brengen. Verschillende
werkgroepen gingen aan de slag om loopplankhuizen uit te werken voor de doelgroep van 18 tot 25-jarigen, wat resulteerden
in een aanbevelingennota. VZW De Huizen zal in 2020 volop verder inzetten op het implementeren van loopplankhuizen. De
politieke wereld reageerde hier alvast gunstig. 2020 wordt het jaar waarin De Huizen het concept detentiehuizen voor moeders
met kinderen zal uitwerken en doorduwen naar de politiek. VZW De Huizen zal ook op zoek gaan naar een oplossing voor de
kortgestraften en ondersteunen van nieuwe transitiehuizen.
RESCALED wordt in 2020 verder uitgerold en zal trachten over te gaan naar een echte Internationale VZW.

De Huizen zal in 2020 meer dan ooit sensibiliseren over het concept van De Huizen. Dit sensibiliseren zal gaan van
gastcolleges, lobbyen, lezingen en debatten tot onze Huizen on Tour edities, die zullen plaatsvinden in Harelbeke, Roeselare,
Tienen and more to come…
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