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Beste lezer,  

 

Een artikel uit een Vlaamse kwaliteitskrant: Een gevangene getuigt: ‘Er was niets goeds aan de 
gevangenis. Of toch, een slachtoffer is ooit komen getuigen voor alle gevangenen. Haar schoon-
broer had haar zus vermoord en ze vertelde welke verwoestende effecten dit had op beide 
gezinnen. Dat was pakkend. Toen is het besef gekomen. Het slachtoffer was wel het lààtste 
waar ik voordien in mijn cel aan had gedacht.’  

 

Herstelgerichte detentie… wat is dat eigenlijk?  Waarover hebben we het?  Verstaan we hier 
allemaal hetzelfde onder, of wordt dit weer één van die betekenisloze containerbegrippen die 
voor alles en niets aangewend worden? 

 

In deze nieuwsbrief proberen we een stand van zaken te maken m.b.t. herstelgerichte detentie.  
Aan de hand van een locomotieftekst van de hand van Dr Bart Claes, proberen we verschillende 
stemmen en invalshoeken aan het woord te laten.   

Bart maakte een doctoraat rond het leven in Leuven Centraal, en dompelde zich gedurende  18 
maanden, 12 uur per dag, 5 dagen op zeven onder in het gevangenisleven, en probeerde tus-
sen de gedetineerden en het personeel samen te leven, te horen wat er allemaal leeft en voor-
al te observeren hoe het leven, met zijn grote momenten en zijn kleine kantjes zich voltrekt 
achter de muren.   

Hij focust in zijn tekst op zelfherstel van de gedetineerde, mogelijks als voorwaarde om een 
volgende stap te kunnen zetten naar herstel t.a.v. het slachtoffer en de samenleving.   

Hierop laten we mensen uit het werkveld reageren.  Geert Van Aerschot als lid van de regionale 
directie van het DG EPI, Sabine De Bock verwoordt de visie van De Rode Antraciet en belicht 
meer specifiek de invalshoek van de cursus Slachtoffer In Beeld.  Alice Delvigne observeert van-
uit haar positie als slachtoffer-dader bemiddelaar en Virna Van der Elst spreekt als ancien her-
stelconsulent en huidig directielid van de nieuwe gevangenis te Beveren.  Bram De Cauwer eva-
lueert de tekst van Bart dan weer op zijn merites in verhouding tot zijn dagelijks werk als tra-
jectbegeleider voor justitieel welzijnswerk in de gevangenis van Dendermonde.  Tot slot had de 
redactie nog een gesprek met een penitentiair beambte in opleiding.  Samen maken zij het bi-
lan van herstelgerichte detentie anno 2014 in de Vlaamse gevangenissen.   

 

Is het glas halfvol, of eerder terug halfleeg? 

 

In het tweede deel van deze nieuwsbrief overladen we u met culturele tips en impressies, krijgt 
u uw wederkerende hap ‘Nederland ‘ en de meest recente wetgeving en vormingsprogram-
ma’s. Voldoende materiaal om weer een hele tijd verder te kunnen …  

Hang de nieuwsbrief dus op een zichtbare plaats, zodat u hem bij tijd en stond eens opnieuw 
kan vastpakken en weer een nieuw artikeltje tot u kan nemen,  

 

Veel leesplezier,  

Pieter Verbeeck   

(Reacties op of suggesties bij de nieuwsbrief altijd welkom op: pieter.verbeeck@suggnome.be)  

Redactiehelden 
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Eerste van de Westerse klas 
Toch tekent er zich sinds midden jaren ‘90 een proces af van 
het herstelgericht herdenken van de vrijheidsberovende 
straf. Net zoals in andere Europese landen, de Verenigde 
Staten en Canada wordt er een verscheidenheid aan her-
stelgerichte praktijken, zoals herstelbemiddeling en de vor-
ming ‘Slachtoffer In Beeld’, ontwikkeld. De doelstelling hier-
van is het mogelijk maken van herstel tussen de gedetineer-
de, het slachtoffer en de bredere samenleving. Belgische 
gedetineerden worden aangemoedigd om stil te staan bij de 
gevolgen van hun feiten zowel ten aanzien van zichzelf en 

hun naasten als ten aanzien van de slachtoffers en de bredere samenleving.  
 
Daarnaast onderscheiden de Belgische ontwikkelingen zich ook van de evoluties in andere Westerse landen. In navolging 
van wetenschappelijke initiatieven en onderzoeksprojecten stelt het beleid zich tot doel om de gevangenissen op zich aan 
te passen aan herstelgerichte waarden en principes. Onder de noemer van het project herstelgerichte detentie wordt in 

Een verhaal van hoop,               

verandering en kracht 

Herstelgerichte detentie anno 2014 

 

Dr. Bart CLAES¹ 

¹  Bart Claes schreef deze bijdrage als wetenschappelijk medewerker (FWO), van de Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie .    

Daarnaast is Bart ook werkzaam als slachtoffer-dader bemiddelaar te Brussel.   

² B. Claes (2012) ‘Herstel en detentie. Een etnografisch onderzoek in de gevangenis van Leuven Centraal’, doctoraal proefschrift in de 

criminologische wetenschappen, verdedigd op 24/09/2012.  

‘Herstel in de gevangenis, niks nieuws, dat is hier al meer dan tien jaar, waar komt gij nog mee af’, antwoordde een gedetineerde 
op mijn vraag naar de betekenis van herstel in het kader van mijn doctoraatsonderzoek over herstel in detentie². Het is niet onge-
woon dat we de verwonderlijkheid verliezen naar bewegingen en evoluties die de afgelopen jaren van invloed zijn geweest op de 
penitentiaire strafuitvoering. Gedetineerden, penitentiair personeel, gevangenisdirecteurs en andere actoren zijn niet langer ver-
rast door de aanwezigheid van herstelbemiddeling, herstelgerichte vormingen en de aandacht voor slachtoffers. De aanwezigheid 
van herstel heeft een bepaalde vanzelfsprekendheid gekregen. Daar ligt al meteen een verdienste van alle inspanningen, overwon-

nen drempels en moeilijkheden van de afgelopen vijftien jaar.  
Dat herstel vanaf midden jaren ’90 zo een nadrukkelijke plaats 
kreeg in Belgische gevangenissen, zou bij menig observatoren 
de wenkbrauwen hebben doen fronsen en gezien worden als 
hoogst onwaarschijnlijke fenomenen.  
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2000 in elke gevangenis een herstel-
consulent aangesteld met de taak 
om dit proces op een structurele 
wijze te begeleiden. De gevangenis-
sen dienen ruimtes te worden waar 
gedetineerden zich in relatie kunnen 
plaatsen met de gepleegde strafba-
re feiten, waar ze hun verantwoor-
delijkheid kunnen opnemen en ini-
tiatieven van herstel kunnen onder-
nemen.  
 
Een ander verschil met de evoluties 
in het buitenland betreft het feit dat 
herstel in het midden van de jaren 
2000 ook een belangrijke plaats 
krijgt in de wettelijke kaders die de 
interne en de externe rechtspositie 
van de gedetineerde bepalen. In de 
Basiswet van 12 januari 2005 be-
treffende het gevangeniswezen 
wordt herstel van het door het mis-
drijf aan de slachtoffers aangedane 
onrecht als doel gesteld bij de ten-
uitvoerlegging van de vrijheidsbero-
vende straf. Herstel staat hierdoor 
als doel op gelijke voet met de doe-
len van rehabilitatie, beperking van 
de detentieschade en de sociale re-
integratie van de gedetineerde. Ook 
in het wetgevend kader van de ex-
terne rechtspositie van de veroor-
deelde gedetineerden krijgt herstel 
een plaats onder de noemer van de 
wettelijke tegenindicatie van de 
houding van de gedetineerde ten 
aanzien van het slachtoffer. Herstel 
maakt zo vanaf het midden van de 
jaren 2000 deel uit van de objectie-
ven van de gevangenis naar de ge-
detineerde toe, die in een later sta-
dium in het detentietraject worden 
getoetst met het oog op het ver-
vroegd verlaten van de gevangenis. 
De implementatie van herstelgerich-
te waarden en principes, het invoe-
ren van een herstelgerichte cultuur 
in de Belgische gevangenissen en 
het implementeren van herstelge-
richte praktijken wordt met deze 
wettelijke kaders gevaloriseerd en 
bekrachtigd.  
 
Hoopvol met een halfvol glas  
Dat met deze evoluties een hoop 
hoge verwachtingen en enthousias-
me gepaard gaat, zeker in de begin-
jaren, is een open deur intrappen. 
Net daar zit al een eerste grote val-
kuil. Een instituut als de gevangenis 
laat zich niet zomaar door een 

nieuw gedachtengoed veranderen 
in zijn structuur en cultuur. De uit-
voering van de vrijheidsberovende 
straf vindt plaats in een context van 
onevenwichtige machtsrelaties, de 
aanwezigheid van deprivaties en 
psychosociale gevolgen voor gedeti-
neerden en het penitentiair perso-
neel. De gevangenis is een com-
plexe, dynamische 
organisatie waarin 
een verscheiden-
heid aan invullin-
gen van de gelegi-
timeerde doelstel-
lingen worden 
samengebracht 
met de eigen pro-
cessen en struc-
turen. Daarenbo-
ven staat de ge-
vangenis aller-
minst buiten de 
bredere maat-
schappelijke ver-
anderingen en 
hebben deze ver-
anderingen een 
invloed op de pro-
cessen, cultuur en 
structuren ervan.  
 
Een tweede val-
kuil ligt in de evidente koppeling van 
herstel en detentie. Onderge-
sneeuwd maar nog steeds relevant 
hebben auteurs, ook voorstanders 
en stuwende krachten bij herstelge-
richte detentie, gewaarschuwd voor 
deze allerminst vanzelfsprekende 
verbinding. Die link tussen herstel 
en detentie wordt al van bij de 
doopvont benoemd als een contra-
dictio in terminis of een paradox. 
Herstel kenmerkt zich door het be-
twisten van een eenzijdige retribu-
tieve oriëntatie ten aanzien van de 
dader. De nadruk ligt op het herstel 
van de schade. Terwijl de  gevange-
nisstraf nog steeds de belangrijkste 
vertegenwoordiger is van dit retri-
butief denken, zeker in het huidige 
punitievere klimaat en het bijbouw-
programma anno 2014.  
 
Een derde valkuil heeft betrekking 
op het overdrijven of extrapoleren 
van bepaalde evoluties. De aan-
dacht voor herstelgerichte detentie 
in beleidsdocumenten, politieke 
retoriek en straffilosofische be-

schouwingen mag niet worden ver-
ward met de effectieve uitwerking 
en initiatieven op het terrein zelf. 
Weliswaar werden er met de her-
stelconsulenten, herstelbemidde-
laars, hulpverleners en justitieel 
personeel enorme inspanningen 
geleverd. Met een handvol mensen 
een log en massief schip van koers 

laten veranderen, is allesbehalve 
een evident verhaal. Bovendien 
laten herstelgerichte praktijken, ook 
buiten de gevangenis, zich nog 
steeds kenmerken door een zeer 
kleine voetafdruk. Zo kent bijvoor-
beeld herstelbemiddeling binnen de 
Belgische strafrechtsbedeling een 
lange traditie, een formeel regelge-
vend kader en een danige productie 
van conceptuele spiegelingen, maar 
blijft de effectieve praktijk ervan 
uitgedrukt in aantal bemiddelingen 
en bemiddelaars nog steeds be-
perkt. 
 
In het kijken naar de afgelegde weg 
van herstel in de Belgische gevange-
nissen, is het noodzakelijk de hoge 
verwachtingen en het enthousiasme 
over herstelgerichte detentie naast 
de aangereikte valkuilen te plaat-
sen. Dat geeft al een meer realis-
tisch, meer genuanceerd beeld als 
tegengewicht voor de mogelijke 
teleurstelling die gepaard gaat met 
niet behaalde verwachtingen. Bo-
vendien is het noodzakelijk onze 

 

De gevangenissen dienen    

ruimtes te worden waar                     

gedetineerden zich in relatie 

kunnen plaatsen met de         

gepleegde feiten, waar ze hun 

verantwoordelijkheid kunnen 

opnemen en initiatieven van 

herstel kunnen ondernemen.  
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eigen geschiedenis te erkennen. We vergeten te vaak dat 
het Belgische justitiële landschap eind jaren ’80 geken-
merkt wordt door de kroniek van een aangekondigde cri-
sis. De kritiek richt zich op de gerechtelijke achterstand, 
de politieke benoemingen van de magistratuur, de kost-
prijs van de rechtshulp en de budgettaire verwaarlozing. 
Naast een overduidelijke legitimiteitscrisis kent het Belgi-
sche gevangeniswezen vanaf de jaren ’90 tot op vandaag 
een stijgende gevangenisbevolking en overbevolking met 
een manifeste impact op het penitentiair beleid tot ge-
volg. Daarbij was het wachten tot de jaren ’90 voor een 
inhaalbeweging omtrent de rechten en erkenning van 
slachtoffers. Hetzelfde gaat op voor de gedetineerden die 
pas sinds 2005 beschikken over een formeel kader en 
erkenning van hun rechtspositie.  
 
Breng de afgelegde weg van herstelgerichte detentie, 
valkuilen en geschiedenis samen, dan kan zeker gesteld 
worden dat herstel van invloed is op de penitentiaire 
strafuitvoering. Belgische gevangenissen hebben ten aan-
zien van het thema herstel, zowel naar slachtoffer, ge-
meenschap als de gedetineerde (zelf-herstel) een waarde-
volle weg afgelegd, zonder euforisch te zijn maar ook zon-
der het enthousiasme te verliezen. Tegelijkertijd ligt er 
nog een traject voor waarop moet ingezet worden, en  
waar we hoopvol mogen naar kijken.  Nog steeds, worden 
de rechten en behoeften van slachtoffers naar voren ge-
schoven als grond voor de introductie, implementatie en 
verdere ontwikkeling van herstel in detentie. Daarboven-
op, en veel meer dan vroeger,  waait er de afgelopen ja-
ren een hernieuwde belangstelling voor herstel in de 
Westerse gevangenissen vanuit de verbinding van herstel 
met de rehabilitatie van de gedetineerde. En we zoomen 
in op deze laatste ‘nieuwe’ trend. 
 
Herstel helpt veranderen 
Rehabilitatie in zijn verbinding met herstel wordt geasso-
cieerd met het cliëntgericht veranderingspotentieel bij de 
gedetineerde. Zo is er de afgelopen jaren een stijgende 
interesse in de criminologie naar de criminele carrières 
van gedetineerden. Op basis van onderzoek poogt men 
modellen op te stellen voor het voorspellen van crimineel 
gedrag of recidive. Zo wordt doorheen de detentie reke-
ning gehouden met de persoonsgebonden risicofactoren 
en de inschatting van het risico op recidive. Daarnaast 
wordt er recent aandacht besteed aan het waarom een 
persoon stopt met het plegen van misdrijven. Binnen het 
domein van desistance from crime gaat het om het gradu-
eel proces van interne verandering van de persoon. In dit 
gradueel proces tot het stopzetten van een criminele car-
rière zijn sociale en praktische elementen van belang, de 
in gevangenisjargon benoemde 3 W’s: wonen, werk en 
wijf.  
 
Daarnaast spelen ook meer motivationele, persoonlijke, 
subjectieve elementen een rol zoals de beslissing om te 
stoppen met criminaliteit, zelf-percepties over het eigen 
leven en de mogelijkheid tot een nieuwe identiteit. Deze 
motivationele en cognitieve elementen hebben een van-
zelfsprekende link met herstelgerichte praktijken in de 
gevangenis. Gedetineerden stellen dat herstelbemidde-

ling en vormingen als ‘Slachtoffer In Beeld’ hen andere en 
nieuwe denkpatronen aanreiken, gevoelens van schaamte 
en spijt worden bespreekbaar en kanaliseerbaar, en tege-
lijkertijd kan er verantwoordelijkheid opgenomen wor-
den. Ook uit internationaal onderzoek komt naar voren 
dat herstelgerichte praktijken net het sociaal en menselijk 
kapitaal in de gedetineerde oproepen en versterken, wat 
op zijn beurt het potentieel versterkt om te desisteren 
van criminaliteit. Sociaal kapitaal slaat hierbij op de ver-
bindingen met de sociale context rond de gedetineerde, 
het betrekken van steunfiguren, familie, hulpverleners, 
terwijl menselijk kapitaal net de motivationele en cogni-
tieve elementen inhouden. 
 
Deze nieuwe aandacht voor herstel in verbinding met het 
rehabilitatieve veranderingspotentieel wordt geplaatst in 
het licht van the process of prisoner reentry. Herstel in 
detentie krijgt zo een uitdrukkelijke plaats ten aanzien 
van de morele en sociale re-integratie van gedetineerden. 
Herstel als brug voor het aanspreken van het verande-
ringspotentieel van de gedetineerde, het zich richten naar 
de kracht voor verandering, de kwaliteiten en sterktes van 
het individu. Dit in tegenstelling tot het op zoek gaan naar 
de beperkingen, moeilijkheden of beter nog, gevaren, van 
de gedetineerde en dit steeds te zien in relatie met de 
kans op recidive.  
 
Bovendien maken herstelgerichte praktijken zoals herstel-

© Infobrochure FOD Justitie (Gevangenis Beveren) 
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bemiddeling de beweging naar de 
bredere maatschappij. Naast het 
aanvaarden van de waarden en nor-
men door de gedetineerde, dient 
ook de maatschappij de gedetineer-
de terug te aanvaarden als een 
‘hervormd’ persoon.  Een restorati-
ve prisoner reentry gaat aldus niet 
alleen om herstel 
ten aanzien van 
het slachtoffer en 
zichzelf, maar ook, 
en vooral, om de 
verbinding met de 
maatschappij. De 
sociale re-
integratie van de 
gedetineerde in 
de maatschappij is 
een wederkerig 
proces van weder-
zijdse verantwoor-
delijkheid.  Het 
gaat dan ook om 
de aanvaarding in 
de maatschappij, 
in de lokale buurt, 
de nieuwe werk-
plek of in relatie 
met vrienden en 
familie. Ook in dit wederzijds, we-
derkerig proces tussen maatschappij 
en gedetineerde hebben herstelge-
richte praktijken een belangrijke rol 
te vervullen. Net deze verbinding 
blijft nog te veel uit, zo stellen gede-
tineerden, die zoekende zijn naar 
een proces en methoden van com-
municatie om te kunnen ‘herstellen’ 
ten aanzien van de kleine, lokale 
gemeenschap waarin ze (wensen te) 
re-integreren. 
 
Kijken in eigen boezem 
Voor gedetineerden wordt herstel 
vooral geassocieerd met specifieke 
praktijken, herstelbemiddeling en 
de vorming ‘Slachtoffer In Beeld’. 
Gedetineerden hebben over deze 
praktijken over het algemeen een 
positief, waarderend oordeel en 
tegelijkertijd stellen zij dat deze 
praktijken slechts voor een beperkt 
aantal gedetineerden zijn wegge-
legd. Ze verwijzen hierbij vooral 
naar het individueel, procesmatig 
traject dat de gedetineerde al moet 
hebben afgelegd. Gedetineerden 
stellen dat ze zich al op een bepaal-
de wijze dienen te verhouden tot de 
gepleegde strafbare feiten en het 

slachtoffer. Zij reiken aan dat een 
participatie veronderstelt dat de 
gedetineerde al kan kijken naar zijn 
aandeel in de totstandkoming van 
de strafbare feiten en zijn verant-
woordelijkheid daarin kan onder-
kennen.  
 

Zo verduidelijkt gedetineerde Alex 
die participeerde aan beiden: ‘Dat 
zijn niet zomaar gesprekken’, zegt 
hij, ‘je stapt daarin en je weet dat 
dat een trein is op een bepaald 
spoor. Jij bepaalt niet het traject van 
die trein, dat doet Caroline (cursist) 
of Florian (bemiddelaar)’, zegt hij. 
‘Dus je moet al op voorhand naden-
ken of je klaar bent om op die trein 
te stappen’. Zo zegt ook Jos: ‘Ge 
vertelt nie dingen die er niet thuis 
horen. Ik heb daar niet verteld dat ik 
een goed gevoel kreeg toen ik hem 
sloeg. Zoiets zegt ge niet, ook al 
hebt ge dat gevoel. Ze verwachten 
dat het gaat om het slachtoffer, om 
wat ge voor die kunt doen. Dan 
moet ge ook nie beginnen over hoe 
dat ge u hier voelt, of dat ge al te 
lang hier zit, dat ge ook veel verlo-
ren hebt enzo’. Gedetineerden asso-
ciëren deze herstelgerichte praktij-
ken met een vorm van ondergrens 
of participatiedrempel. Ze vertellen 
dat ze in staat moeten zijn tot het 
erkennen van de strafbare feiten, 
het leggen van de verantwoordelijk-
heid en de schuld bij zichzelf en het 
komen tot inzichten in het slacht-
offerschap van het slachtoffer. Kort-

om, het gaat om gedetineerden die 
al een bepaalde ‘herstel’-weg ten 
aanzien van zichzelf en het slacht-
offer hebben afgelegd. 
Voor gedetineerden bieden andere 
gesprekken meer de mogelijkheid 
en vrijheid om hun belevingswereld 
en eigen verhaal op de voorgrond te 
laten komen. Gedetineerden verwij-
zen dan naar de gesprekken met 
therapeuten, aalmoezeniers, moreel 
consulenten, de imam en trajectbe-
geleiders. Zij ervaren in deze ge-
sprekken meer vrijheid om te spre-
ken over bijvoorbeeld het eigen 
slachtofferschap en het aandeel van 
het slachtoffer in de totstandkoming 
van de feiten. In deze gesprekken 
kunnen zij meer de ruimte nemen 
om te minimaliseren, te ontkennen, 
geen spijt te hebben, verzet te ple-
gen tegen herstel en een slacht-
offerrol aan te nemen. Dergelijke 
thema’s behoren ook tot het gradu-
eel proces van desistance from cri-
me, en breder van het proces van 
zelfherstel. Een van de pleitbezor-
gers  van herstelgerichte detentie, 
aalmoezenier Achiel Neys zaliger, 
benadrukte midden jaren ’90 de 
inzet van herstel in detentie:  Niet 
zelden wordt men geconfronteerd 
met gedetineerden met heel wat 
slachtofferervaringen. In de eerste 
plaats moet er een oprechte erken-
ning zijn van deze ervaringen. Alleen 
langs deze weg kan een gedetineer-
de worden aangesproken op zijn 
verantwoordelijkheid ten aanzien 
van het slachtoffer en de veroor-
zaakte schade (Peters et al. 1998: 
44).  
 
In het kader van een op herstel ge-
richte detentie moet er dus plaats 
zijn voor het eigen ‘verhaal’ van de 
gedetineerde in welk traject, of fase 
in het gradueel proces hij zich ook 
bevindt. En dan volgt automatisch 
de vraagstelling: hoe verhoudt de 
gepercipieerde instapdrempel van 
herstelgerichte praktijken zich tot 
dit gradueel proces van zelfherstel? 
Aldus ligt de uitdaging voor deze 
praktijken niet alleen in het meer 
betrekken van de maatschappij, de 
lokale gemeenschap, familie en 
vrienden.  Het gaat ook om het zoe-
ken naar een evenwicht tussen her-
stel aan het slachtoffer en het gra-
dueel proces van zelfherstel, moge-

 

In dit gradueel proces tot het 

stopzetten van een criminele 

carrie re zijn sociale en        

praktische elementen van     

belang, de in gevangenisjargon 

benoemde 3 W’s:                      

wonen, werk en wijf.  
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lijks in relatie met desistance from crime. 
 
De breuk met een cultuur van respect 
Het creëren van voldoende openheid voor herstelgericht 
werken binnen de gevangenismuren krijgt ook zijn plaats 
binnen het concept van de ‘cultuur van respect’, dat deel 
uitmaakte van het project herstelgerichte detentie vanaf 
’98. Een cultuur van respect veronderstelt dat er bij het 
penitentiair personeel en gevangenisdirectie een grote 
bereidheid is te luisteren naar het verhaal van de gedeti-
neerden, dat men openstaat voor hun betekenisgeving 
aan feiten en toestanden. Personeel en directie hebben 
de taak om de belevingswereld en het verhaal van de ge-
detineerde meer nadrukkelijk op de voorgrond te laten 
komen. Uit observaties en gesprekken met het penitenti-
air personeel en gedetineerden komt naar voren dat de 
relaties tussen beide subgroepen zich kenmerken door 
gesprekken over alledaagse onderwerpen. Meer duurza-
me, diepgaandere relaties waarbij persoonlijke informatie 
wordt uitgewisseld die zowel gedetineerden als de be-
ambte in een meer kwetsbare positie brengen, blijven 
een bijzonder, en uitzonderlijk, gegeven. Deze relation 
‘personnalisée’ tussen een beambte en een gedetineerde 
wordt gelimiteerd door structurele en culturele compo-
nenten. Net een dergelijke, meer gepersonaliseerde, ver-
trouwelijke relatie is noodzakelijk om kwetsbare, meer 
intieme gedachten en gevoelens uit te wisselen. Gedeti-
neerden en personeel plaatsen gevoelens en gedachten 
over de strafbare feiten, slachtoffers en herstel onder 
deze noemer. Voor beiden hebben zij geen plaats in de 
onderlinge relaties behoudens uitzonderingen, zoals bij 
de ‘eenzame’, geïsoleerde gedetineerden. Daarenboven 
blijkt dat gedetineerden en personeel steeds hun asym-
metrische, oppositionele positie ten aanzien van elkaar 
blijven behouden en dit allerminst een constructief kader 
is voor het uitbouwen van een meer persoonlijke, ver-
trouwensrelatie. 
 
Beambten stellen bovendien dat er een groot onder-
scheid is tussen het discours dat wordt opgebouwd over 
‘herstelgerichte detentie’ en hun opdrachten en werk-

zaamheden. Beambten ervaren niet de achtergrond 
(vereiste kwalificaties, competentieprofiel, etc.) en de 
vereiste opleiding (gericht op sociale vaardigheden, het 
opbouwen van een vertrouwensrelatie, het aangaan van 
gesprekken, het bieden van een luisterend oor, etc.) te 
hebben gehad. Bovendien is deze opleiding net nog her-
vormd waardoor de cultuur en aangereikte vaardigheden 
van de stageplaats (gevangenis) nog meer een doorslag-
gevende rol gaat krijgen. En net de cultuur van beambten 
in Belgische gevangenissen laat zich weinig tot niet karak-
teriseren door een open, constructieve houding van de 
beambte, met aandacht voor een meer gepersonaliseer-
de, vertrouwelijke relatie met de gedetineerde en een 
grote bereidheid te luisteren naar hun verhaal. Herstel 
wordt door het personeel geplaatst binnen het officiële 
discours en de retoriek dat deel uitmaakt van het instituut 
van de gevangenis, eerder dan bij hun effectieve opdrach-
ten en werkzaamheden in relatie met de gedetineerden.  
 
En op welke wijze maken gevangenisdirecteurs, of beter 
regimedirecteurs, verbinding met de gedetineerden van 
hun vleugel binnen een cultuur van respect? Hierover zijn 
de regimedirecteurs vrij kort en formeel. Gesprekken met 
gedetineerden zijn vooral zeer functioneel, pragmatisch 
en doelgericht van aard. Er is weinig ruimte voor een 

 

Hoe verhoudt de                        

gepercipieerde instapdrempel 

van herstelgerichte praktijken 

zich tot dit gradueel proces van 

zelfherstel?  
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meer persoonlijke, vertrouwensrelatie of voor het aanrei-
ken van tijd om de verhaalvertelling een plaats te geven. 
Bovendien stellen zij zich steeds de vraag of een dergelij-
ke verbinding met de gedetineerde behoort tot hun huidi-
ge takenpakket en opdrachten. Zo vertelt een directeur: 
‘Er is nu eenmaal een grote afstand met de gedetineerde 
om allerlei redenen. Je kan de vraag stellen of deze cul-
tuur van respect wel nog wenselijk is. Past verhaalvertel-
ling ook nog bij mijn opdrachten? En als dat zo zou blij-
ken, is dat dan wel haalbaar gezien mijn opdracht tot het 
schrijven van adviezen?  En zou de gedetineerde dat wel 
zien zitten?’. 
 
Het thema van herstel heeft bij gevangenisdirecteurs een 
meer formele plaats in het gemotiveerd advies bij straf-
uitvoeringsmodaliteiten. Het advies bestaat uit het toet-
sen van de wettelijke tegenindicaties, de evaluatie van het 
sociaal reclasseringsplan en het gemotiveerd voorstel tot 
toekenning of weigering van de strafuitvoeringsmodali-
teit. Indien het gaat om de strafuitvoeringsmodaliteiten 
van de uitgangsvergunningen en penitentiair verlof, gaat 
het om de wettelijke tegenindicatie aangaande het risico 
dat de gedetineerde het slachtoffer zou verontrusten. De 
wettelijke tegenindicatie van de houding van de gedeti-
neerde ten aanzien van het slachtoffer is van toepassing 
op de door de strafuitvoeringsrechtbank toe te kennen 
strafuitvoeringsmodaliteiten zoals de voorwaardelijke 
invrijheidstelling, elektronisch toezicht en beperkte de-
tentie. Voor de invulling van deze wettelijke tegenindica-
tie baseren gevangenisdirecteurs zich bijna uitsluitend op 
de informatie die is opgenomen in het verslag van de psy-
chosociale dienst. Zo nemen directieleden de interpreta-
ties, toetsingen en betekenisverleningen aan deze ver-
wachtingen in hun invulling van de wettelijke tegenindica-
tie over.  
 
Directeurs bevragen gedetineerden op deze thematiek via 
de verplichte hoorzittingen met de gedetineerde, vooraf-
gaand aan het opstellen van het gemotiveerd advies. De-
ze hoorzittingen zijn over het algemeen zeer beperkt in 
tijd (enkele minuten), tenzij de afwezigheid van een advo-
caat, waarbij vijf afzonderlijke thema’s afgetoetst worden: 
‘wonen’, ‘werken, opleiding of dagbesteding’, 
‘begeleiding’ en ‘het betalen van de burgerlijke partij en/
of gerechtskosten’. Kortom, zowel voor het personeel als 
gevangenisdirectie, zien we in de alledaagse gesprekken 
met gedetineerden weinig tot geen ruimte voor verhaal-
vertelling over die moeilijke, gevoelige thema’s als de 
gepleegde strafbare feiten, het omgaan met spijt, schuld, 
etc. en het meer op de voorgrond brengen van de bele-
vingswereld van de gedetineerde. Bovendien stellen bei-
de actoren ook in vraag of dergelijke gesprekken tot hun 
opdrachten behoren en wenselijk zouden zijn.   
 
Hierbij komt de vraag naar welke rol penitentiair perso-
neel en gevangenisdirectie zichzelf geven in het bewerk-
stelligen van de sociale en morele re-integratie van de 
gedetineerde. Het risico bestaat dat beiden zichzelf een 
meer passieve, faciliterende rol toedichten, eerder dan 
een proactieve, bekrachtigende rol van sociale inclusie 
van gedetineerden. Beide actoren zetten als het ware een 

stap achteruit in het mee opnemen van verantwoordelijk-
heid om de gedetineerde te ondersteunen naar sociale re
-integratie en zijn gradueel proces van interne verande-
ring van de persoon. Het risico bestaat dat vanuit justiti-
ële actoren de gevangenis meer en meer wordt beoor-
deeld op wat ze doet in plaats van wat ze bereikt met 
gedetineerden. Penitentiair personeel en gevangenisdi-
rectie faciliteren en beveiligen. Een thema als herstel 
krijgt dan enkel zijn plaats vanuit het behalen van bepaal-
de doelstellingen zoals het organiseren van herstelgerich-
te initiatieven die jaarlijks worden getoetst en geëvalu-
eerd.  
 
Het gaat dan veel minder om de effecten of de kwaliteit 
ervan naar de re-integratie, sociale inclusie of het aan-
spreken van gedetineerden op zijn krachten en kwalitei-

ten, op zijn mogelijkheden tot verandering. Het gaat om 
het bereiken van de doelstellingen in de operationele 
beleidsplannen en opvolgingsinstrumenten zoals het 
Common Assessment Framework (CAF) en de Balanced 
ScoreCard. De doelstelling van herstel wordt dan het wel 
of niet bereiken van een jaarlijks minimum basispakket 
van herstelgerichte maatregelen, activiteiten en procedu-
res. Zo dient elke gevangenis te voorzien in het verstrek-
ken van basisinformatie (onthaal van gedetineerden, bro-
chures),  het organiseren van twee herstelgerichte activi-
teiten (bijvoorbeeld een cursus ‘Slachtoffer In Beeld’ of 
een infoavond over herstelbemiddeling) en een herstelge-
richte activiteit of project voor burgers of slachtoffers. 
Herstel wordt binnen deze managerialistische bewegin-
gen vertaald naar concrete en meetbare parameters, niet 
ter evaluatie van een bepaald effect bij de gedetineerde, 
maar gericht op het eigen functioneren als instituut.  
 
Een glas halfvol: met wat en wie erin? 
Besluitend voor deze bijdrage kunnen we eindigen met 
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© Uit ‘ Ooit zal alles anders zijn’ van Alexander Wolfram , verschenen bij De Eenhoorn.   

een hoopvolle boodschap, een ver-
haal van een glas halfvol wat gezien 
de valkuilen en onze geschiedenis, 
op zijn minst waardevol te koeste-
ren is. De eerste vraag stelt zich dan 
wat en wie er zich in dat glas bevin-
den. Herstel ten aanzien van het 
slachtoffer heeft een nadrukkelijke 
plaats verworven, ook bij een deel 
van de  actoren in de gevangenis. 
Zelfherstel en herstel ten aanzien 
van de maatschappij, lokale ge-
meenschap, familie en naasten 
heeft dat veel minder en lijkt soms 
weggedrukt te worden door dat 
verhoogde belang van het slacht-
offerperspectief. Daarbij zijn ook 
niet alle actoren mee betrokken op 
herstelgerichte detentie, en stellen 
anderen hun mogelijke actieve par-
ticipatie in vraag. Dus, niet alles in 
het glas en niet iedereen, vandaar 
ook halfvol. Hoopvol worden van 
een aankomend nieuw herstel-
verhaal waar de gedetineerde aan-
gesproken wordt op zijn kwaliteiten 

en krachten, gericht op het aangaan 
van een gradueel proces van desis-
tance from crime, en breder van het 
proces van zelfherstel. Hoopvol op-
nieuw bij het streven naar nieuw, 
volwaardig burgerschap voor ex-
gedetineerden en de rol die herstel-
gerichte praktijken hierin zouden 
kunnen spelen, de zogenaamde 
restorative prisoner reentry.  
 
Van bij de opstart van herstelgerich-
te detentie in de Oriëntatienota van 
voormalig minister van Justitie 
Stefaan De Clerck in ’96 tot in de 
huidige wettelijke verankering, 
wordt herstel steeds in een even-
wichtige verbinding geplaatst tussen 
dader, slachtoffer en de maatschap-
pij. Niet verwonderlijk dan ook dat 
in het daaropvolgende wetenschap-
pelijk project en de conceptuele 
spiegelingen opnieuw een onder-
scheid gemaakt wordt tussen een 
slachtoffergericht en een herstelge-
richt detentiebeleid. Net in een her-

stelgericht detentiebeleid is er spra-
ke van deze evenwichtige verhou-
ding, en wordt herstel verbonden 
met de re-integratie en rehabilitatie 
van de gedetineerde. Hoopvol en 
toekomstgericht, met oog op 
zelfherstel en herstel naar de maat-
schappij, zetten we in op een meer 
evenwichtige verhouding dader, 
slachtoffer en maatschappij. 
   
De operationalisering van herstel 
aan de hand van het individueel 
detentieplan benadrukt het opne-
men van verantwoordelijkheid van 
de gedetineerde ten aanzien van 
het slachtoffer.  
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Herstel en zelfherstel 

In de locomotieftekst wordt aangehaald dat herstelgerichte activiteiten het sociaal en menselijk kapitaal van gedetineer-
den oproept en versterkt. Op die manier maakt herstel ook verbinding met het rehabilitatief veranderingspotentieel van 
gedetineerden. Al vroeg na de introductie van herstelgerichte praktijken in de Belgische gevangenissen in het begin van de 
huidige eeuw werd, weliswaar niet-wetenschappelijk, vastgesteld dat werken rond herstel met gedetineerden inderdaad 
positieve neveneffecten kon hebben. Een aantal gedetineerden die deelnamen aan herstelgerichte activiteiten, leken im-
mers ook op andere domeinen vooruitgang te gaan boeken. Op zich was dit misschien zelfs een logische vaststelling: gede-
tineerden trainden immers vaardigheden en deden nieuwe inzichten op die ook vertaald konden worden naar andere situ-
aties. 

Vanuit de herstelconsulenten, destijds de motor van de verandering naar een op herstel gerichte detentie, werd altijd om-
zichtig omgegaan met deze vaststelling. Hiervoor waren verschillende redenen. In eerste instantie kan verwezen worden 
naar het feit dat de positieve neveneffecten niet het eerste doel van de herstelgerichte praktijken waren. Het stimuleren 
tot het opnemen van verantwoordelijkheid en het creëren van daadwerkelijke mogelijkheden tot herstel stond altijd cen-
traal in de praktijk. In tweede instantie werd op die manier getracht te vermijden dat ‘herstel’ een containerbegrip zou 
worden. Niet elke praktijk in de gevangenis die bijdraagt aan het menselijk en sociaal kapitaal van de gedetineerde kan 
immers onder de noemer herstel vallen. Ten derde trachtte men op deze manier te vermijden dat herstel op die manier 
een middel zou worden tot legitimering van de gevangenisstraf. De gevangenisstraf dient immers een ultimum remedium 
te blijven. 

Vanuit bovenstaande redeneringen is het dan ook interessant om vast te stellen dat gedetineerden zelf herstelgerichte 
praktijken met een vorm van ondergrens of participatiedrempel associëren. Het lijkt alsof herstel voor hun geen container-

Detentie in Belgie : stukje bij 

beetje meer herstelgericht 
 

Geert VAN AERSCHOT ¹ 

Bart Claes haalt in zijn locomotieftekst aan dat de Belgische gevangenissen een waardevolle weg hebben afgelegd tegenover het 

thema herstel. Het lijkt een terechte conclusie gezien de inspanningen die reeds gedaan werden in het verleden en gezien de in-

spanningen die nog steeds geleverd worden. En misschien durven we nog wel een schepje bij deze conclusie doen: tijdens de in-

ternationale contacten die het DG EPI heeft, blijkt immers dat we in Belgie  op het gebied van herstel in detentie nog steeds een 

pioniersrol hebben. Zeer verschillende actoren (justitie, Vlaamse Gemeenschap, bemiddelaars, …) timmeren dan ook nog steeds 

aan de weg en zullen dit blijven doen. Dat herstel bespreken binnen de gevangenismuren een evidentie geworden is, is misschien 

wel de grootste indicatie voor de weg die is afgelegd. 

In onderstaande tekst zullen we enkele evoluties en standpunten aangehaald in de locomotieftekst verder illustreren en nuance-

ren in twee grote punten.  

¹ Geert Van Aerschot is lid van de Regionale Directie Noord, DG EPI – FOD Justitie. Hij is tevens voormalig herstelconsulent.  
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begrip is. Tevens werpen de gedeti-
neerden zo onrechtstreeks op dat 
er ‘een weg naar’ herstel bestaat, 
dat je als persoon eerst aan een 
aantal ‘andere zaken’ moet werken 
vooraleer je klaar kan zijn om rond 
herstel aan de slag te gaan.  

Deze ‘andere zaken’ zouden kunnen 
vallen onder het gradueel proces 
van zelfherstel, zoals aangehaald in 
de locomotieftekst. Bart Claes stelt 
dan ook de vraag naar de verhou-
ding van dit proces van zelfherstel 
tot (deelname aan) herstelgerichte 
praktijken. Is het een lineaire ver-
houding zoals de gedetineerden 
lijken te suggereren? Of liggen de 
zaken enigszins anders? Zonder de 
grote waarheid in pacht te hebben, 
lijkt er mij niet per se een vast pro-
ces van zelfherstel nodig te zijn 
vooraleer een gedetineerde klaar 
kan zijn voor herstel naar het 
slachtoffer. Deze verhouding lijkt 
mij eerder voor elke gedetineerde 
verschillend. Is het immers niet zo 
dat elke persoon vertrekt vanop zijn 
eigen startpositie, vanuit zijn eigen 
achtergrond, vaardigheden en mo-
gelijkheden? Vanuit die optiek zijn 
er diverse verbanden mogelijk. 
Sommige gedetineerden zullen in-
derdaad eerst aan zelfherstel moe-
ten doen vooraleer zij klaar zijn 
voor een stap naar het slachtoffer. 
Maar misschien bestaan er ook wel 
personen waarbij net het omge-
keerde mogelijk is: dat de deelname 
aan herstelgerichte activiteiten hen 
stimuleert om met het zelfherstel 
aan de slag te gaan. En wellicht is er 
bij nog veel andere personen weinig 
of geen verhouding terug te vinden. 
In die zin wordt de vraag naar de 
verhouding dan ook minder belang-
rijk.   

 

Herstel: verpakking versus inhoud 

De locomotieftekst probeert in het 
gedeelte ‘de breuk met een cultuur 
van respect’ de vinger op een aantal 
wonden te leggen die vandaag het 
inhoudelijk werken rond herstel in 
de gevangenis bemoeilijken. Zo 
wordt er gewezen op de functionele 
en pragmatische gesprekken tussen 
gedetineerden en gevangenisdirec-
teurs, de formele plaats van herstel 
in het directieadvies, de eerder pas-

sieve houding van het penitentiair 
personeel in de sociale en morele re
-integratie van gedetineerden en de 
managerialistische aanpak van het 
herstelthema. Een aantal van de 
conclusies die getrokken worden 
zijn echter te kort door de bocht of 
kunnen best wat extra achtergrond 

gebruiken. 

Beginnen we met de vaststelling dat 
contacten tussen het justitieel per-
soneel en gedetineerden eerder 
functioneel en minder inhoudelijk 
en ondersteunend van aard zijn. 
Gedetineerden krijgen zo weinig 
mogelijkheden om hun verhaal te 
doen, om erkend te worden als 
mens en ondersteund te worden in 
hun wens tot verandering. Deze 
vaststelling is tot op bepaalde hoog-
te juist. En dat is jammer. Zowel het 
managementplan van de Directeur-
generaal als de functiebeschrijvin-
gen van verschillende personeelsge-
ledingen (bewaking, PSD, directie) 
voorzien immers in voldoende aan-
knopingspunten, in een kader dat 
aangeeft dat ieder personeelslid 
van justitie op zijn niveau een actie-
ve rol heeft in constructieve en in-
houdelijke contacten met gedeti-
neerden. Dat deze opdracht soms 
wat ondergesneeuwd geraakt door 
de andere opdrachten van het ge-
vangenispersoneel én dat deze op-
dracht door velen reactief wordt 

ingevuld (men wacht op een vraag/
aanleiding om in gesprek te gaan), 
maakt dat bovenstaande opmerking 
kan gemaakt worden. De bedenking 
evenwel zo veralgemeend formule-
ren doet afbreuk aan het goede 
werk dat vele medewerkers dage-
lijks verzetten. Toch dient deze kri-

tiek een permanent aandachtspunt 
voor onze organisatie te blijven. 
Mogen we in deze echter niet verg-
eten twee randbemerkingen te ma-
ken. Ten eerste dient ons inziens 
ook naar de actoren van de Vlaam-
se Gemeenschap gekeken te wor-
den. Zij hebben een belangrijke rol 
te spelen, zeker wanneer herstel 
ook effectief wordt opgenomen in 
hun  regelgeving. Ten tweede dient 
ook aangehaald te worden dat de 
rapporteringsverplichtingen van de 
justitiële actoren maakt dat gedeti-
neerden zich niet altijd voldoende 
veilig weten om dit thema zelf be-
spreekbaar te stellen. 

Een andere kritiek uit de locomo-
tieftekst betreft de directieadvie-
zen. Directieadviezen geven enkel 
op een formele wijze een plaats aan 
herstel. Reeds in 2011 gaven we 
aan dat de aandacht voor de bur-
gerlijke partijen, en deze conclusie 
kan getrokken worden voor het 
hele herstelthema, momenteel re-
delijk instrumenteel verloopt: er 
wordt een stand van zaken gemaakt 

© Stephen  Vincke - gevangenisgent.be  
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wanneer gedetineerden willen genieten van een strafuit-
voeringsmodaliteit². Gedeeltelijk heeft dit met de vorige 
bedenking te maken: wanneer de gevangenis zijn gedeti-
neerden enkel kent van doelgerichte gesprekken of van 
de vragen die hij stelt, is het moeilijk om je inschatting 
van de tegenindicaties andere informatie te geven dan de 
‘objectieve informatie’ die voor handen is. Anderzijds 
heeft dit ook te maken met hoe de wettelijke tegenindi-
caties geformuleerd zijn: het is en blijft een moeilijk gege-
ven om deze concreet in te vullen. Ook hier is een verwij-
zing naar de objectieve feiten de eenvoudigste oplossing. 
Hoewel volledige eenvormigheid wellicht niet haalbaar en 
zelfs niet wenselijk is, zou het goed zijn mochten de ver-
schillende gevangenisactoren (PSD, gevangenisdirectie en 
Directie Detentiebeheer) zich eens buigen over de criteria 
die men wenst te gebruiken voor de invulling van deze 
(en bij uitbreiding alle) wettelijke tegenindicaties. Ook de 
nieuwe tegenindicatie die wordt ingevoerd door de wet 
van 15 december 2013 (deze wet beoogt de verbetering 
van de positie van het slachtoffer in het raam van de 
strafuitvoeringsmodaliteiten), namelijk ‘de door de ver-
oordeelde geleverde inspanningen om de burgerlijke par-
tij te vergoeden, rekening houdend met de vermogenssi-
tuatie van de veroordeelde zoals die door zijn toedoen is 
gewijzigd sinds het plegen van de feiten waarvoor hij ver-
oordeeld is’ kan best in deze zin besproken worden. 

Een laatste grote kritiek uit de locomotieftekst betreft het 
managerialisme binnen de gevangenismuren. Het zou er 
toe leiden dat gevangenissen vooral bezig zijn met de 
verpakking (het organiseren van herstelgerichte activitei-
ten), maar de kwaliteit en de effecten veel minder inte-
ressant beginnen vinden zijn. Management wordt in deze 
kritiek gelijk gesteld met window dressing. Dit is mijns 
inziens een te eenzijdige, negatieve conclusie. Heeft het 
werken met een managementsinvalshoek er immers net 
niet voor gezorgd dat een thema als herstel op de agenda 
blijft staan van iedere gevangenis van zodra de herstel-
consulenten verdwenen? Door de gevangenissen te vra-
gen om jaarlijks een basispakket te voorzien, kunnen zij 
het thema niet zo maar naast zich neerleggen. Door het 
te blijven agenderen, wordt er voorzien in continuïteit én 
groeit dus de kans dat gevangenissen er inhoudelijk iets 
mee doen. En dat is minstens de verdienste van het ma-
nagerialisme binnen de gevangenismuren. We zien bin-
nen de gevangenismuren ook effectief nog steeds veel 
goede wil om iets inhoudelijk te realiseren inzake herstel. 
Goede inhoudelijke vormingen voor gedetineerden, pro-
jecten die herstel naar en verbinding met de maatschap-
pij centraal stellen, een goede bekendmaking van het 
bemiddelingsaanbod, het zoeken naar manieren om ge-
detineerden meer grip op hun detentie (en dus ook op 
hun mogelijkheden tot herstel) te laten krijgen, … : het is 
nog steeds werk van elke dag. Het klopt uiteraard dat de 
ene gevangenis hier beter in slaagt dan de andere. We 
durven dan ook de vraag opwerpen of men in de locomo-
tieftekst wel tot de conclusie had kunnen komen dat de 

gevangenissen een waardevolle weg inzake herstel heb-
ben afgelegd zonder het managerialisme?  

² VAN AERSCHOT, G., ‘Werken aan de burgerlijke partij in een gevangenis: een praktijkvoorbeeld’, Nieuwsbrief Suggnomè juni 2011, 

Jaargang 12, 12-16.  

 

Gedetineerden krijgen zo      

weinig mogelijkheden om hun    

verhaal te doen, om erkend te 

worden als mens en                 

ondersteund te worden in hun 

wens tot verandering. Deze 

vaststelling is tot op bepaalde 

hoogte juist. En dat is jammer.  
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Het is een uitgangspunt dat ‘Slachtoffer in Beeld’ uitdrukkelijk ook  in het kader van de 
‘herstelgerichte detentie’ een plaats heeft opgenomen, naast en verbonden met de her-
stelbemiddeling. 

We willen eerst ingaan op enkele van de gepercipieerde drempels die gedetineerden erva-
ren voor deze vorming. Daar vragen we uitdrukkelijk naar tijdens info momenten en inta-
kes, op een vormingsbeurs of in informele gesprekken, bij andere cursussen. Wat houdt je 
tegen, waar heb je schrik voor? Dat blijken dan eerder subjectieve factoren, zoals de angst 
om zijn ziel bloot te leggen, ‘dat het te emotioneel gaat worden’, over feiten en het verle-
den praten op zich, dat dit in groep gebeurt en dat hiervoor het nodige vertrouwen wel 
eens zou kunnen ontbreken, zijn de meest voorkomende. Ook omdat men vindt dat men 
‘geen slachtoffers heeft’, bij drugdelicten, fraude of andere delicten waar de direct aan-

wijsbare slachtoffers uit het vizier blijven, speelt dit.  

Het is niet zo dat we reeds een bepaalde min of meer gematigd positieve houding t.a.v. het slachtoffer verlangen van bij de 
aanvang, of dat de gedetineerde al kan kijken naar zijn aandeel of zijn verantwoordelijkheid kan opnemen. Dat zou wel een 
criterium kunnen zijn in de selectie, zoals bleek uit interviews uit de doctoraatsscriptie van Bart Claes, voor een laten door-
gaan van een bemiddeling, of een inschatting ervan, maar veel minder voor een vorming als 'Slachtoffer in Beeld in deten-
tie'  als voorwaarde. Wel integendeel, want dat zijn nu net de werkpunten en de doelen waar rond heel het programma 
stapsgewijze is opgebouwd. We veronderstellen wel een minimale openheid of bereidheid, een leerhouding. In de praktijk 
stellen we vast dat heel wat mensen nog in het primaire stadium zitten en heel wat stappen dienen te zetten in dat leer-
proces. Het werken aan weerstanden is inherent aan onze manier van cursus geven en groepswerk. 

Dat we aan doelen werken houdt in dat  cursisten zoeken naar een invulling van eigen geformuleerde doelen bij aanvang, 
naast en verwant aan die van het programma (kennis en inzicht in 
slachtofferschap vergroten, inleving versterken en de eigen verant-
woordelijkheid concretiseren). Om in de beeldspraak van de getui-
genis uit de tekst van Bart Claes te blijven: de trein rijdt inderdaad, 
zij kunnen opstappen maar ze kennen de bestemming en hebben 
zicht op de tussenstops. In een bemiddeling is dit veel minder voor-
spelbaar. 

Vaak is de eerste motivatie eerder extrinsiek bij nogal wat kandida-
ten: het attest verkrijgen of op een goed blaadje komen bij de 
doorverwijzende diensten. Anderen hebben inderdaad al stappen 
gezet, maar ervaren toch een specifieke behoefte om herstel te 
concretiseren of verder uit te diepen. Eigenlijk zou de zaak omge-
keerd mogen worden: ‘Slachtoffer in Beeld’ is zeer geschikt voor tal 

Slachtoffer in Beeld in detentie, 

een opstap naar herstel 
 

Sabine DE BOCK ¹   

¹  Sabine De Bock  coördineert sinds 2008 ‘Slachtoffer in beeld” in detentie en geeft mee de vormingen als medewerker van De Rode 

Antraciet.   
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 van gedetineerden, zeker niet de happy few, met een 
brede waaier aan delicten. Maar een cursus kan wel een 
reputatie krijgen natuurlijk. Zeker in gevangenissen met 
lang gestraften zoals Leuven Centraal, blijkt de vorming 
als ‘zwaar, stevig, intens’ geboekstaafd te zijn. Dat dit 
deels ook samenhangt met de zwaarte van de feiten, de 
gevolgen en het persoonlijke verwerkingsproces, is evi-
dent. 

Hoe werken we in de praktijk aan herstel? 

We vertrekken altijd van het verhaal van de gedetineerde, 
dat we gaandeweg trachten te verbreden en verdiepen. 
Dossierinzage is er niet, er is niet zoiets als een objectief 
verhaal. Dat dit een verhaal is dat aanvankelijk sterk ego-
gericht is, vanuit eigen benadeling, met wegcijferen van 
een groot deel van de andere kant van de medaille, is nu 
net een zeer veelvoorkomend fenomeen bij veel daders. 
Daar is heel het programma ook op geënt, op die voortdu-
rende wisselwerking tussen erkenning van de eigen bena-
deling, eigen slachtofferervaringen die aan de basis kun-
nen liggen en de andere positie kunnen innemen, die van 
de directe en indirecte slachtoffers die men gemaakt 
heeft. Het uiteindelijke evenwichtig bekijken welk aan-
deel, welke verantwoordelijkheid een gedetineerde cur-
sist heeft, is ook een denkoefening die we maken in de 
cursus. We proberen juist een genuanceerd beeld te krij-
gen, geen zwart-wit verhaal met polarisatie dader-
slachtoffer. Heel veel aandacht gaat naar de parallellen in 
beide posities, in het verwerkingsproces, in de rechts-
gang, … 

In alle gesprekken, zijn we als begeleiders open en niet 
veroordelend, wat een effect heeft op de deelnemers: zij 
voelen zich weinig geremd om te minimaliseren, te 
‘neutraliseren’, weerstand te tonen en ook zelf een 
slachtofferrol aan te nemen. Sociaal wenselijkheid is dus 
iets dat we eerder zien aan het begin van de cursus, maar 
snel vermindert naarmate de cursus verder vordert. Des-

gevallend voelen we zoiets vrij goed aan, zodat we binnen 
een opbouw van heel diverse oefeningen toch bij authen-
tieke belevingen komen en dat openheid en eerlijkheid 
toenemen. Het verschil is dat het geheel van dergelijke 
uitspraken werkmateriaal is binnen de cursus, waar we 
methodisch op ingaan,  om aan bewustmaking te werken 
en patronen zoals cognitieve distorsies te laten zien. Dit 
kan best confronterend zijn, niet makkelijk om die voor 
zichzelf eruit te halen. Maar in een sfeer van vertrouwen 
en respect, lukt dat. 

Eens die denkpatronen in vraag kunnen gesteld worden, 
als men op gevoelsniveau kan komen en gevoelens van 
spijt en schaamte kan delen, kunnen de verdere stappen 
gezet worden op weg naar zich meer verantwoordelijk 
voelen en constructief iets willen doen. Herstelbemidde-
ling kan zo als mogelijkheid concreet verkend worden, 
wanneer een bemiddelaar als gastspreker in de cursus 
toelichting komt geven. Het is voor deelnemers een sessie 
waar er informatie gegeven wordt, op een heel interactie-
ve manier, wat zeer drempelverlagend is. We vinden het 
erg waardevol dat vrij snel een goed, vertrouwelijk con-
tact ontstaat met de bemiddelaar en deelnemers met hun 
twijfels, vrees of ook hun onderschatting terecht kunnen 
bij iemand met een ruime praktijk, die hen al een ruim 
kader biedt, om mogelijke afwegingen te maken. Heel het 
communicatieproces tussen dader en slachtoffer via de 
bemiddeling kan zo al een reële dimensie krijgen. Niet te 
verwonderen dat aan het einde van deze sessie de bereid-
heid om in zulk proces te stappen significant gestegen is, 
tot de helft of meer van de groep effectief al een aan-
vraag doet of een afspraak maakt. Dit kan allemaal omdat 
de juiste setting, de goede voedingsbodem er is, in een 
sterk methodisch onderbouwd groepsprogramma. Dat 
daarnaast de gevangenis een context is met veel lacunes 
qua herstelcultuur en mogelijkheden, doet niets af van de 
waarde en de impact van ‘Slachtoffer in Beeld’, inderdaad 

 

Het is niet zo dat we reeds een 

bepaalde min of meer              

gematigd positieve houding 

t.a.v. het slachtoffer verlangen 

van bij de aanvang, of dat de 

gedetineerde al kan kijken naar 

zijn aandeel of zijn                    

verantwoordelijkheid kan     

opnemen.  
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 voor te weinig mensen, mede we-
gens budgettaire limieten. Uit erva-
ring weten we dat qua herstelcul-
tuur en mogelijkheden, er wel een 
verschil is tussen verschillende ge-
vangenissen. Een gedetineerde ver-
telt dat het enige wat er voor hem 
goed was aan heel zijn detentie tijd, 
de getuigenis was van een slacht-
offer: ‘Dat was pakkend. Toen is het 
besef gekomen. Het slachtoffer was 
wel het laatste waar ik aan dacht. 
Laat staan hoe zij er aan toe was na 
de feiten. Het goedmaken? Je denkt 
ik pik iets en als ik betrapt word zal 
ik het ooit eens teruggeven, maar zo 
simpel is het niet.’ 

De Rode Antraciet heeft niet enkel 
‘Slachtoffer in Beeld-in detentie’ in 
haar aanbod. Er zijn ook andere 
vormingen die een drager kunnen 
zijn voor herstel. Zo zijn er de vor-
mingen ‘Hoe kijk ik naar mijn straf?’ 
en ‘Leven op cel’, die expliciet ruim-
te bieden voor gesprekken rond wat 
er is misgelopen, waarom en hoe er 
aan zelfherstel en herstel naar an-

deren, naar slachtoffers kan toe 
gewerkt worden. 

Er zijn initiatieven zoals ‘Kaffee Deti-
nee’ in de Leuvense Hulpgevange-
nis, die burgers, ook slachtoffers in 
gesprek brengen met gedetineer-
den.  

Zelfs bij een cultureel project bij 
uitstek, Prison Art Project, zat in het 
rand programma een getuigenis van 
een slachtoffer, wat duidelijk een 
meerwaarde was. En waren sommi-
ge werken expliciet verbonden met 
het slachtoffer thema. 

Omdat we het belangrijk vinden dat 
in de detentie context de focus 
breed gehouden wordt: waartoe 
sluiten we mensen op? Hoe willen 
we dat mensen terug buiten ko-
men? Hoe kunnen we mensen op 
hun verantwoordelijkheid aanspre-
ken? Alles wat er toe bijdraagt dat 
constructieve patronen meer kans 
krijgen, verdient een stevige onder-
steuning. Daar willen we met De 
Rode Antraciet en Slachtoffer in 

Beeld in detentie alvast werk van 
maken. 

 

 

© derodeantraciet.be -  fotoproject Antwerpen o.l.v. Lieven Nollet  
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Na het lezen van de tekst van Bart Claes en na het overschouwen van tien jaar ervaring als bemiddelaar in de gevangenis, 
blijf ik met een dubbel gevoel zitten.  

Sowieso is het verfrissend om vanop afstand nog eens te kijken naar de afgelopen periode en naar onze verwezenlijkingen. 
En dat er wat verwezenlijkt is, dat weze duidelijk: het glas is absoluut niet meer leeg!  

Maar het loopt ook niet over. 

We zijn een randfenomeen en blijven een marginaal gegeven. Dat klopt. Maar ik weiger te denken dat dit niets betekent. 
Sterker nog, ik ben er van overtuigd dat we levensnoodzakelijk zijn. Ja, het is maar dat, maar zonder dat zou het een pak 
erger zijn. En geef toe, we willen echt niet terug naar de tijd van voor ons bestaan.  

Wat mij bij deze denkoefening vooral opvalt, is dat we ons eigenlijk niet meer kunnen inbeelden dat heel de herstel-
gedachte niét meer aanwezig zou zijn binnen de detentie-context. En dat is toch een krachtig iets.  

Het aantal dossiers van slachtoffer-daderbemiddelingen per gevangenis blijft beperkt, dat klopt.  Maar is dat hetgene dat 
gemeten moet worden om te zien of wat we doen waardevol is? Wat is het (meetbare?) effect van het feit dat er over de 
andere kant kan gepraat worden?  

Hoe meet je het feit dat het slachtoffer in beeld wordt gebracht, 
zowel bij gedetineerde, cipier, hulpverlener als directie, en dat de 
‘andere kant’ een perspectief is geworden dat sowieso door ie-
dereen wel ooit wordt ingenomen? Net dat lijkt mij de grootste 
verwezenlijking van de afgelopen decennia: er wordt aan per-
spectiefwisseling gedaan. Misschien is herstel slechts puntje op 
een checklist van een magistraat of van een hulpverlener, maar 
het puntje staat tenminste op die checklist en wordt tenminste 
aangekruist.  

En ja, het gevaar bestaat dat er een sfeer ontstaat na al die jaren dat herstel binnen de gevangenis herleid wordt tot die 
enkele activiteiten die in een draaiboek of actieplan staan, die dan op hun beurt aangevinkt worden. Maar laat ons daar 
niet te veel over doemdenken, het feit dat die acties er zijn en dat ze systematisch een plaats krijgen, is op zich van een niet 
te onderschatten belang. Ik ben er van overtuigd dat zulke acties, en die enkele tientallen bemiddelingen per jaar per ge-
vangenis, wel degelijk een klimaat van herstel teweeg kunnen brengen.  

De ‘zware mannen’ die door medegedetineerden aangesproken worden terwijl ik met hen in de gang van de advocaten-
ruimtes sta te wachten, die me kennen en die een blik van herkenning aan elkaar geven genre  ‘gij ook in gesprek met 
haar?’ , dat zijn kleine dingen die wél een verschil uitmaken en die een omgeving van herstel in gang zetten. Dat is meer 
dan managmentsdenken en een projectje dat aangevinkt wordt. Ik word geregeld aangesproken in een gesprek ‘ik heb ge-
hoord van … dat hij content was van de bemiddeling / dat zijn slachtoffer nooit gereageerd heeft’.  Het feit dat gedetineer-
den onderling praten over dat ‘herstel-gedoe’  lijkt me een gigantische verwezenlijking. 

Anderzijds klopt het natuurlijk wat Bart schrijft, deze praktijken zijn slechts voor een beperkt aantal gedetineerden wegge-

Meten is weten, maar voelen is 

ook belangrijk 
 

Alice DELVIGNE¹   

¹  Alice Delvigne werkt als slachtoffer-dader bemiddelaar te Oudenaarde en is tevens redactielid van de Nieuwsbrief.  

 

“Het glas is absoluut               

niet meer leeg!” 
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legd. Zij die reeds een weg hebben 
afgelegd, ten aanzien van zichzelf 
en de ander. Maar dat geldt over 
alle herstelpraktijken, niet enkele 
die binnen de context van de ge-
vangenis. En daar is ook niets mis 
mee. Laat het dan maar een luxe-
product zijn, slechts beschikbaar 
voor enkelen. Zolang het niet 
afhankelijk is van klasse, geslacht, 
huidskleur, geloofsovertuiging, taal-
vaardigheid, ... of men kan bemid-
delen of niet, denk ik dat normaal is 
dat ons ‘product’ niet voor iedereen 
geschikt is.  

Verder valt me ook op in de tekst 
van Bart dat zaken als schuld, spijt, 
schaamte, niet aan bod komen in 
de dagdagelijkse gesprekken tussen 
gedetineerde en cipier en ook niet 
met de gevangenisdirectie. Eerlijk 
gezegd, dit lijkt me ook meer dan 
normaal! Dit zien we immers ook 
buiten de muren? Welk slachtoffer 
of welke dader, of welke mens in 
het algemeen, gaat in dagelijkse 
praatjes en in de algemene contac-
ten met anderen het existentiële 
niveau aanraken? Zelfs mensen in 
gewone rouw, los van slachtoffer-
schap, ervaren hoe moeilijk mensen 
durven te vragen hoe het met je 
gaat als het antwoord wel eens 
negatief zou kunnen zijn. Diepe 
gesprekken over emoties, pijn, 
hoop, … dat zijn nu eenmaal dingen 
die niet tussen de dagelijkse be-
kommernissen aan bod komen, dus 
waarom zou dat anders zijn in een 
gevangenis? Dit hoeft op zich geen 
probleem te zijn, het feit dat het 
ergens wél een plaats krijgt, lijkt me 
veel belangrijker.  

Tot slot nog dit. Een experiment in 
een nieuwe gevangenis haalde het 
nieuws. Magistraten, advocaten, 
journalisten en nog allerlei ander 
type personen laten zich een week-
end lang opsluiten in de gevange-
nis. Om het nieuwe gebouw uit te 
testen, maar evengoed om per-
soonlijk te ervaren wat het is om 
opgesloten te zijn. En wat valt hen 
op? De leegte. De verveling. De 
lengte van de uren. De zinloosheid 
van hun straf. En… Wat valt mij op? 
Dat deze mensen, met kennis van 
de juridische wereld, zich hierover 
nog verbazen! Was dat niet al alge-
meen geweten?! Was dit echt 

nieuw voor hen? Zo ja, dan ben ik 
gechoqueerd. Door hun onwetend-
heid maar evengoed door mijn den-
ken dat het zo evident was dat ie-
dereen dit wel weet. Ik ging er van 
uit dat iedereen zich wel kan inbeel-
den hoe leeg de uren binnen de 
gevangenismuren kunnen zijn. Toch 
zeker de mensen die de juridische 
wereld wat kennen. Maar blijkbaar 
is dat niet zo.  

En misschien is dat wat we wat 
meer moeten doen: de bril van de 
buitenstaander opzetten, de dingen 
vanop afstand bekijken en op die 
manier eens stilstaan bij dat waar 
men mee bezig is. In die zin vond ik 
het een genot om de tekst van Bart 
te lezen en nog eens te kijken. Ik 
heb geen pasklare antwoorden en 
ik kom niet veel verder dan ‘we zijn 
marginaal maar we betekenen wel 
iéts’, ik weet het. Maar net dat is de 
reden om iedereen op te roepen te 
blijven vechten voor de goeie zaak. 
We zijn er nog niet. Maar we staan 
al ergens en kunnen nog meer. De 
kunst is te blijven kijken, te zien wat 
er al is en te doen wat er nog moet 
gebeuren. Elk op zijn manier en in 
zijn eigen context.  

 

Net dat lijkt mij de 

grootste                     

verwezenlijking van 

de afgelopen              

decennia: er wordt 

aan                              

perspectiefwisseling        

gedaan.  

© Sharon Daniel 
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Een zes uur durende treinrit richting Straatsburg.  Opdracht: uiteenzetting geven over herstelgerichte detentie.    

Tijd genoeg om even stil te staan en terug te blikken op een veertienjarige loopbaan bij de penitentiaire inrichtingen…  

Denkend aan die eerste werkdag in 2000 waar ik schoorvoetend de Antwerpse gevangenisdeur opende en op de vraag  van 
de onthaalbeambte: “Wat kom je hier precies doen?” niet meer kon uitbrengen dan “Ik kom werken rond herstel.”.   Het 
lijkt als gisteren en tegelijk een eeuwigheid geleden. 

16 Nederlandstalige herstelconsulenten van allerlei pluimage be-
wandelden samen een niet altijd zo makkelijk pad:  zoekend, aftas-
tend, experimenterend, soms met slag en stoot maar vooral met 
veel vertrouwen in het belang van de herstelrechtelijke principes 
en hoopvol dat wat we deden er wel toe deed. 

In de toenmalige gevangeniscultuur zat men namelijk niet te 
wachten op een medewerker die enkel structurele opdrachten 
had.  Naast de directieleden, die versmacht werden door de waan 
van de dag,  was de herstelconsulent een luxepaardje die tijd had 
om ver vooruit te kijken, te overleggen, teksten te produceren, tijd 
nam om buiten de muren diensten op te zoeken, … Kortom: geen 
directe aanwinst om de werklast te verminderen, integendeel.  
Menig herstelconsulent werd al eens een Don Quichote gehalte 
aangemeten…niet dat dit het enthousiasme en de doorzetting 
kelderde. 

Kijkend naar vandaag waar de Raad van Europa op de expertise 
van de Belgen wacht. Dan kan het niet anders dan dat we een par-
cours hebben afgelegd?! 

Halfweg 2000 bevestigden de wetgevende kaders (de wet op de 
interne en externe rechtspositie) de waarde van herstel en zorg-
den ze ervoor dat herstel geen tijdelijke hype was. De legitimiteit 
om hierrond te werken diende niet langer in vraag te worden ge-
steld. 

Tegelijk  betekende dit het afronden van een projectfase en de 
overgang van de herstelconsulenten naar managementsfuncties 
binnen de penitentiaire inrichtingen.    

Gestadig trein ik Luxemburg binnen en lees ik de tekst van Dr. Bart 
Claes.  Bij de eerste zinnen tekent er zich een onmiskenbare glim-

Onderweg naar Straatsburg … 

Reflectie van een ancien           

herstelconsulent 
 

Virna VAN DER ELST¹  

¹  Virna Van der Elst werkt als  gevangenisdirecteur  in het PI Beveren en is contactpersoon herstelgerichte detentie.   

© Infobrochure FOD Justitie 
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 lach af op mijn gelaat.  Dat de verwonderlijkheid inzake 
herstel binnen detentie er niet meer is en herstel als van-
zelfsprekend wordt gezien is al een belangrijke verwezen-
lijking op zich.  Gekatapulteerd naar het verleden herin-
ner ik me levendig de discussies bij zowel dader- als 
slachtofferhulpverleners dat het absoluut not done was 
enig ander perspectief of boodschap van de “andere zij-
de” binnen te brengen in hun gesprekken. Dit alles zou 
namelijk een nefaste impact hebben op de vertrouwens-
band met de cliënt. Samen met de bemiddelaars en enke-
lingen die wel mee het bad wilden inspringen trokken de 
praktijkvoorbeelden de diensten mee over de brug.  

Maar is dit het dan? Herstel is gekend dus mission accom-
plished? Zeker en vast niet.   

Dr. Claes somt enkele valkuilen op. Terecht.   

 In verschillende contacten, zowel met professione-
len als met burgers uit de ruimere samenleving 
blijkt dat herstel in detentie gerecupereerd neigt te 
worden in het punitieve denken, als zijnde een 
manier om het de gedetineerde extra hard te ma-
ken en hem bijgevolg bijkomend te straffen. Dat 
werken aan herstel een doel an sich blijft, is vaak 
onderwerp van lange debatten en kan nooit een 
legitimering van opsluiting worden. 

 

 Is de outcome van herstel in detentie dat elke ge-
detineerde effectieve inspanningen levert ten aan-
zien van de gedane schade aan de slachtoffers en 
samenleving? Neen, ondanks alle inspanningen 
blijft het afhankelijk van de wil van de gedetineer-
de om deze stap te zetten. En net hier schuilt op-
nieuw een belangrijke valkuil. Diverse discours 
verwachten een verplichting ten aanzien van de 
daders om tot herstel te komen. Net waar de her-
stelrechtelijke principes uitgaan van vrijwilligheid 
en authenticiteit om tot herstel te komen. 

 
 Vragen inzake effectmeting blijven vaak onbeant-

woord. Misschien vanuit de moeilijkheid om hier 
effectieve indicatoren op te plakken? Dé vraag 
blijft wat herstelgerichte detentie als effect heeft. 
Berekenen we het aantal bemiddelingsgesprekken, 
de participatiegraad aan herstelgerichte activitei-
ten, de aanvragen voor het herstelfonds, de terug-
betalingen van de burgerlijke partij? Of gaat het 
meer over de interne verandering die het individu 
als dader doormaakt en die zijn denkpatroon wij-
zigt? Ik ben overtuigd van het laatste maar hoe dit 
afgemeten kan worden is een vette kluif. 

 

 De noodzaak om procedures in te voeren om de 
gevangeniswereld veilig te houden voor zijn mede-
werkers en de gedetineerden zelf is een volgende 
potentiële valkuil. Het herhaald slachtofferschap 
en de integriteitsinbreuken van medewerkers op 
de werkvloer maken dat de afstand tussen de ge-
detineerde en de medewerkers groot blijft. Het 
invullen van een professionele afstand met aan-
dacht voor een gepersonaliseerde en vertrouwelij-

ke relatie met de gedetineerde/ruimte voor het 
uitwisselen van gevoelens en gedachten over 
strafbare feiten, slachtoffers en herstel is geen 
evidente opdracht. Het is vaak dansen op een slap-
pe koord. 

 
De attitude van onze medewerkers om op proac-
tieve wijze met herstel aan de slag te gaan en ge-
detineerden te ondersteunen in “hun weg naar” 
blijft echter een continu aandachtspunt. De basis-
opleiding, gerichte trainingen, continue coaching 
en integratie van herstel in hun rollenkaarten blij-
ven hiertoe toch de nodige openingen creëren. 

 
Daarnaast is ook de perceptie van de gedetineerde 
over het gevangenispersoneel fundamenteel om 
deze openheid te creëren. De eigen overstap van 
herstelconsulente naar directeur is daar een spre-
kend voorbeeld van. Ook al blijf je de gedetineer-
den op dezelfde wijze benaderen, toch is er sprake 
van enige terughoudendheid gezien de functie die  
je bekleedt.   
Deze mogelijke rem op herstel kan gecompenseerd 
worden door de medewerkers van de Vlaamse 
Gemeenschap die vanuit een ander perspectief en 
opdracht gedetineerden begeleiden. Een opdracht 
die zij zelf uitdragen en integreren in hun beleids-
ontwikkeling. 

 

 

Werkend in de nieuwe penitentiaire instelling van Beve-
ren zie ik terug heel wat opportuniteiten liggen. Een infra-
structuur die erop gericht is gedetineerden op een huma-
ne wijze op te sluiten, vertrekkende vanuit verantwoorde-
lijkheid en kansen. En waarbij ze, benadert vanuit het 
verantwoordelijkheidsprincipe, aangesproken worden op 
mogelijkheden en niet gestigmatiseerd worden inzake 
feiten, pathologie of problematiek. Erkend worden als 
mens, zij het in detentie, biedt ruimte voor zelfherstel en 
een openheid om andere verantwoordelijkheden op te 
nemen. 

Deze bekrachtigende aanpak moet ook het personeel in 
staat stellen om de gedetineerde te ondersteunen in zijn 
zoektocht naar re-integratie. 

Het is door de gevangeniscontext, zowel in de attitude 
van het personeel naar de gedetineerde als in de infra-
structurele mogelijkheden dat we de gewenste outcome 
kunnen maximaliseren. Herstel kan zijn plaats hebben 
gevonden in structuren maar het is door de drijfkracht 
van mensen dat het een gevangeniscultuur wordt.   

En net hier stel ik de hoop dat we het halfvolle glas blij-
vend kunnen vullen. 
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Herstel in de gevangenis van 

Dendermonde 

 

Bram DE CAUWER¹ 

Trajectbegeleiding met ruimte voor herstel 
Als trajectbegeleider van Justitieel Welzijnswerk verzorg ik en mijn collega’s hulp-, en dienstverlening aan gedetineerden, 
hun directe sociale omgeving en andere justitiecliënten.  
De locomotieftekst van Dr. Bart Claes bracht binnen het kader van mijn functie wat teweeg: met sommige punten kan ik 
vanuit het werkveld sterk volgen, met andere punten ben ik minder akkoord. Bart Claes is ‘hoopvol met een halfvol glas’; 
gelukkig stipt hij aan dat “een instituut als de gevangenis zich niet zomaar door een nieuw gedachtegoed [laat] veranderen 
in zijn structuur en cultuur”. Vaak benadrukken gedetineerden hún slachtofferschap, hun machteloosheid in de huidige 
situatie en hun eerder en soms minimaal aandeel in de gepleegde feiten. Vaak gaat de aandacht helemaal niet evenredig 
naar ‘herstel’ ten opzichte van hun eigen individuele situatie in de gevangenis, en daar moeten wij rekening mee houden. 
Het is helemaal niet zo evident om herstelaspecten ‘zomaar’ in het gesprek in te brengen wanneer iemand ongewenst in 
een ‘eenzijdige retributieve oriëntatie’ wordt gebracht zoals de 
gevangenis. Herstelgerichte praktijken (zoals onze eigen work-
shop Slachtoffers, de vorming Slachtoffer In Beeld door Rode 
Antraciet, Suggnomè in concrete dossiers) zijn ten aanzien van 
de algemene setting maar zeer kleinschalig te noemen. ‘Met 
een handvol mensen een log en massief schip van koers laten 
veranderen’ vind ik dan ook een mooie noemer voor dit gege-
ven. 
 
Anderzijds is het zo dat wij als trajectbegeleiders onze gedeti-
neerde cliënten de mogelijkheid geven om vrij en vrank te 
spreken over hun statuut ten aanzien van de vermeende fei-
ten. ‘In deze gesprekken kunnen zij meer de ruimte nemen om 
te minimaliseren, te ontkennen, geen spijt te hebben, verzet te 
plegen tegen herstel en een slachtofferrol aan te nemen’. Het 
feit dat wij vanuit onze werking geen moraal te prediken heb-
ben, laat inderdaad toe dat er navolgende erkenning van het 
eigen aandeel kán volgen. Wij trachten hen te stimuleren in 
hun zelfredzaamheid, in het opnemen van verantwoordelijk-
heid, in het actie kunnen ondernemen. Dit druist in tegen een 
algemene en gedwongen gepacificeerde houding tegenover 
het gerechtelijk apparaat en bijgevolg de gehele samenleving 
waardoor de slachtoffers ook minder kans krijgen om in beeld 
te komen. Wanneer de trajectbegeleider signalen opmerkt van 
een veranderingspotentieel, toetst men deze opnieuw af zodat 
‘herstel in detentie een uitdrukkelijke plaats [kan krijgen] ten 
aanzien van de morele en sociale re-integratie van gedetineer-
den’. Op deze manier wordt ‘herstel’ een factor/construct 
waar de gedetineerde zelf controle over heeft en inhoud aan 
kan geven.  

¹  Bram De Cauwer werkt als trajectbegeleider bij Justitieel Welzijnswerk Dendermonde.   
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Het stuk waarmee ik het als trajectbegeleider iets moeilij-
ker mee heb, is dat van ‘de breuk met een cultuur van 
respect’ waarin wordt verondersteld dat: ‘er bij het peni-
tentiair personeel en gevangenisdirectie een grote bereid-
heid is te luisteren naar het verhaal van de gedetineer-
den, dat men openstaat voor hun betekenisgeving aan 
feiten en toestanden. Personeel en directie hebben de 
taak om de belevingswereld en het verhaal van de gedeti-
neerde meer nadrukkelijk op de voorgrond te laten ko-
men’. Zodoende zou er meer openheid voor herstelge-
richt werken binnen de gevangenismuren moeten moge-
lijk gemaakt worden. De realiteit is echter – zoals Bart 
Claes opmerkt – niet in overeenstemming met deze be-
oogde optiek. Het penitentiair personeel en de directie 
geven ook aan hier niet mee bezig te zijn vanuit de stel-
ling dat dit nu eenmaal niet tot hun takenpakket hoort. 
Vervolgens stelt Bart Claes zich de vraag welke rol het 
personeel en directie zich hiermee geeft, waarbij hij stelt 
dat: ‘het risico bestaat dat beiden zichzelf een meer pas-
sieve, faciliterende rol toedichten, eerder dan een proac-
tieve, bekrachtigende rol van sociale inclusie van gedeti-
neerden. Beide actoren zetten als het ware een stap ach-
teruit in het mee opnemen van verantwoordelijkheid om 
de gedetineerde te ondersteunen naar sociale re-
integratie en zijn gradueel proces van interne verandering 
van de persoon’… ‘Een thema als herstel krijgt dan enkel 
zijn plaats vanuit het behalen van bepaalde doelstellingen 
zoals het organiseren van herstelgerichte initiatieven die 
jaarlijks worden getoetst en geëvalueerd’. Mijn standpunt 
is echter ook: behoort dit wel tot hun takenpakket? Zijn 
de diensten: Suggnomè, JWW, PSD, religieuze en moreel 
consulenten binnen de gevangenismuren hiervoor niet 
beter gevormd en onderstut? In theorie klinkt dit alle-
maal heel mooi, maar is er op korte tijd (sinds midden 
jaren ’90) al niet een hele weg afgelegd? Moeten we niet 
oppassen dat we niet te snel verandering willen teweeg-
brengen? Cultuur verandert nu eenmaal trager dan offici-
ële structuurveranderingen in organisaties, kijk maar naar 
de Belgische politiehervorming in 1998-2000. Bekijken we 
deze mogelijkheden niet beter op lange termijn?  
 
Graag wil ik nog vermelden in dit onderdeel dat herstel-
gerelateerde thema’s niet enkel in de individuele traject-
begeleiding worden aangereikt. Gezien Justitieel Wel-
zijnswerk ook een organiserende taak op zich neemt, 
worden regelmatig activiteiten (mee) georganiseerd en 
(mee) uitgevoerd door medewerkers van JWW. Twee-
maal per jaar organiseren we een ‘workshop slacht-
offers’ (in samenwerking met de dienst Slachtofferhulp) 
waarbij een trajectbegeleider en een hulpverlener Slacht-
offerhulp samen het perspectief van het slachtoffer bin-
nenbrengen. De workshop kent een wisselend succes in 
aantal deelnemers en ook in de uitkomst (wat het slacht-
offerperspectief teweegbrengt bij hen). Wél een stabiel 
resultaat is de afsluiter van de workshop: een getuigenis 
door een slachtoffer van geweldsfeiten (ondertussen vele 
jaren geleden). Hiervan merken we dat het voor de deel-
nemers zeer concreet en dus dichtbij komt.  

 
Suggnomè 
De medewerkers van Justitieel Welzijnswerk Dendermon-

de hebben een nauwe samenwerking met de medewer-
kers van Suggnomè. Het is zo dat de trajectbegeleiders in 
hun onthaalgesprekken systematisch het onderwerp 
‘herstelbemiddeling’ aankaarten en polsen wat er hiervan 
leeft bij de gedetineerde. Om het zo concreet mogelijk te 
maken, wordt er steeds verwezen naar de dienst Suggno-
mè en wordt de link gelegd met hun mogelijks rechts-
reeks(e) slachtoffer(s). De eerlijkheid gebiedt mij te zeg-
gen dat in veel gevallen niet op het voorgestelde aanbod 
wordt ingegaan. Het momentum om er wél op in te gaan 
is meestal tijdens hun beklaagdenstatuut, als ze nog maar 
pas in de gevangenis verblijven. Slechts in een weinig 
aantal gevallen wordt er nadien op een oorspronkelijke 
weigerachtigheid teruggekomen. Veel gedetineerden 
benadrukken voornamelijk hun slachtofferschap, een 
schuld die buiten hen ligt (maatschappelijk vb.) voor de 
gepleegde feiten en/of de afwezigheid of minimalisatie 
van het slachtofferschap van de ‘tegenpartij’. Na het be-
luisteren van hun perspectief, probeert de trajectbegelei-
der alsnog het belang van de ‘context’ te benadrukken 
waarin bepaalde feiten gepleegd worden om zodoende 
duidelijk te maken dat deze context absoluut een plaats 
kan krijgen in een eventuele verdere bemiddeling. Ook 
stippen we aan dat een eventuele bemiddeling (merkt u 
hoe voorzichtig we met een mogelijke uitkomst werken?) 
niet enkel tot een face 2 face gesprek hoeft uit te mon-
den. Communicatie heen-en-weer via de bemiddelaar is 
mogelijk, boodschappen op papier is mogelijk, bemidde-
ling als toevoeging op de afbetaling van de burgerlijke 
partij is mogelijk.  
 
Tegelijk benadrukt de trajectbegeleider de steeds aanwe-

zige vrijwilligheid en vertrouwelijkheid wanneer men de 
gedetineerde zou doorverwijzen naar Suggnomè. Als 
wordt gezegd dat een medewerker van de dienst Suggno-
mè naar de gevangenis komt om hen hierover beter te 
informeren dan wijzelf, kan dat hen toch nog over de 
schreef trekken. Maar nadien dienen nog een aantal 
‘drempels’ overwonnen te worden. Wanneer de bemid-
deling een aanvang kan nemen door een toelating van de 
gedetineerde in kwestie, moet er nog toestemming wor-
den gevraagd aan de bevoegde onderzoeksrechter wan-
neer het dossier zich nog in het voorstadium van het ge-

© Wandeling gevangenis Dendermonde 
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rechtelijk onderzoek bevindt. Ook 
op dit niveau is een weigering mo-
gelijk (wegens omstandigheden die 
tot het onderzoeksdossier beho-
ren). Niettegenstaande dat een wei-
gering een toekomstige bemidde-
ling niet hoeft tegen te houden (na 
een veroordeling is er geen gerech-
telijke tussenkomst meer nodig) is 
een nadeel van deze eventuele wei-
gering dat het ‘momentum’ kan 
verloren zijn.  
 
We gaan verder in ons traject naar 
een mogelijke herstelbemiddeling. 
De volgende stap die genomen 
dient te worden, is de goedkeuring 
van het slachtoffer. De trajectbege-
leider weet dat de bemiddelaar 
hierin in een voor ons onbekende 
wereld stapt. Gezien de bemidde-
laar meestal de nodige toestem-
ming van de gedetineerde in kwes-
tie krijgt om ook de trajectbegelei-
der op de hoogte te houden van de 
ontwikkelingen, kunnen wij dit na-
dien ook opnemen met onze cliën-
ten, wat de uiteindelijke uitkomst 
dan ook moge zijn. Nog een laatste 
aspect in onze werking en in onze 
samenwerking met Suggnomè is dat 
– wat betreft het arresthuis Dender-
monde – deze gevangenis de doel-
groep beklaagden en kortgestraften 
bevat. Dit betekent dat – middels de 
relatief snelle justitiële bewegingen 
– veel cliënten de gevangenis verla-
ten alvorens tot een eindresultaat ín 
de gevangenis kan bekomen wor-

den. Gezien het gegeven dat slechts 
een weinig aantal ex-gedetineerden 
aan nazorg door onze dienst doen, 
kunnen we dit in mindere mate stel-
selmatig opvolgen.  
 
Gelukt verhaal: Pieter* 
Pieter is een jongeman die in de 
gevangenis van Dendermonde ver-
blijft naar aanleiding van een poging 
doodslag op zijn (ondertussen) ex-
vriendin. Wanneer ik tijdens ons 
onthaalgesprek de dienst herstelbe-
middeling aanhaal, lijkt hij wel ge-
wonnen voor dit idee omdat hij – 
omwille van zijn eerlijkheid – in de 
toekomst zijn ex-vriendin nog in de 
ogen wil kunnen kijken. Hij wil haar 

later nog toevallig kunnen tegenko-
men en een goedendag kúnnen 
zeggen, hiervoor dringt zich een 
gesprek wel op waarin hij de 
‘context’ van het gebeurde zou kun-
nen uitleggen. Ook ikzelf ga in op 
deze ‘context’/ ‘voorgeschiedenis’ 
wat maakt dat het uiteindelijk zover 
is kunnen komen tot deze toch wel 
zware feiten, tot het feit dat hij mo-
menteel in de gevangenis van Den-
dermonde moet verblijven door de 
onderzoeksrechter en met bevesti-
ging door de raadkamer.  
 
Waarom noem ik dit een (tot nu 
toe) gelukt verhaal? De cliënt beseft 
wat hij gedaan heeft, beseft dat dit 
niet zover zou mogen komen en 
staat open voor een zoektocht 
waarom dit wél zover is kunnen 
komen. Tegelijk stipt hij ook het 
aandeel aan van het slachtoffer in 
heel de opbouw voorafgaand aan 
de gepleegde feiten. De cliënt heeft 
ook een duidelijk doel voor ogen in 
de mogelijke bemiddeling. Ook 
weet hij dat er vele stappen aan 
moeten voorafgaan vooraleer een 
mogelijks face 2 face gesprek kan 
gevoerd worden. Hierin heeft hij 
vrede en begrijpt hij de tegenpartij. 
Omdat er toestemming is tot over-
leg en uitwisseling tussen Justitieel 
Welzijnswerk en Suggnomè kunnen 
onze beide diensten vlot en uitvoe-
rig communiceren met elkaar en 
kan ik waardevol feedback bezorgen 
aan mijn cliënt.  
 

 

Moeten we niet oppassen dat we niet te snel 

verandering willen teweegbrengen? Cultuur 

verandert nu eenmaal trager dan officie le 

structuurveranderingen in organisaties, kijk 

maar naar de Belgische politiehervorming in 

1998-2000. Bekijken we deze                        

mogelijkheden niet beter op lange termijn?  

© Gesprekslokaal gevangenis Dendermonde 
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Mislukt verhaal: Thomas* 
Thomas is een man met een – vol-
gens onder andere mij – psychoti-
sche problematiek dat zich manifes-
teert in verhaallijnen met bizarre 
structuren en wendingen. Oor-
spronkelijk en tot op heden kijk ik 
naar deze man met een high care--
visie, recentelijk is daar een ver-
hoogde risk-visie aan toegevoegd. 
Hierin speelt de werking van 
Suggnomè een sterke rol in. In geen 
enkele mate geef ik hierbij de 
schuld bij de specifieke bemidde-
laar. Deze heeft zijn werk (goed!) 
gedaan, maar door de functieop-
dracht toe te passen (zelfs met de 
nodige voorzichtigheid) op onze 
gezamenlijke cliënt met een psycho-
tisch ziektebeeld zijn er bepaalde 
mogelijke gevolgen (die we wel de-
gelijk vooraf hadden ingeschat) wer-
kelijkheid geworden.  
 
Wegens verschillende agressiefeiten 
verblijft Thomas in de gevangenis te 
Dendermonde, oorspronkelijk stond 
hij open voor herstelbemiddeling, 
voornamelijk gericht naar één van 
zijn slachtoffers: een oudere man 
waar hij veel spijt over had. De an-
dere slachtoffers kwamen bijna niet 
ter sprake in zijn beleving, niettemin 
vond hij het goed dat deze allemaal 
werden aangeschreven door 
Suggnomè. Gezien er ook met deze 
cliënt toestemming was voor we-
derzijdse informatie-uitwisseling 
tussen onze diensten, konden wij 
elkaar goed op de hoogte houden 
van de ontwikkelingen in dit dos-
sier. Het was namelijk zo dat één 
slachtoffer gereageerd had met de 
uitdrukkelijke wens om een gesprek 
te hebben. Vanaf het moment dat 
de bemiddelaar deze concrete mo-
gelijkheid voorschotelde aan Tho-
mas, nam zijn verhaal een andere 
wending. In eerste instantie vond hij 
een gesprek in de gevangenis, met 
het slachtoffer + bemiddelaar + 
(eventueel) ikzelf teveel van het 
goede. Waar hij wél voor openstond 
was om later ‘een koffie te gaan 
drinken met haar’.  
 
Vanaf toen gaf Thomas naar mij toe 
de melding dat zijn vraag voor 
Suggnomè gericht was om álle 
adressen van zijn slachtoffers te 
weten te komen om daar in de na-

bije toekomst eenvoudigweg aan 
hun deur te kunnen aanbellen om 
het er met hen eens over te hebben 
tijdens (… warempel) een koffie te 
drinken. Ook ik (net zoals de bemid-
delaar) benadruk dat dit niet moge-
lijk is, en ik raad nogmaals aan om 
toch te werken via de dienst 
Suggnomè. Thomas is dan toch be-
reid om een brief te willen schrij-
ven, gericht aan het slachtoffer dat 
met hem een gesprek wil. Dit biedt 
misschien terug perspectief.  
 
Toen de bemiddelaar opnieuw een 
gesprek had met Thomas om te 
benadrukken dat het slachtoffer het 
jammer vindt dat ze NIET naar de 
gevangenis mag komen om met 
hem hierover eens te kunnen spre-
ken, zou hij zich kwaad gemaakt 
hebben. Hij wou weg uit het ge-
sprekslokaal. Hij had de feiten niet 
gepleegd, dit was afwisselend: ge-
pleegd door een totaal andere per-

soon of louter in zijn herinneringen 
gebeurd.  
 
Nadien spreek ik Thomas terug. 
Ondertussen komt hij te vertellen 
dat de feiten helemaal niet gebeurd 
zijn. Hij is onterecht veroordeeld, 
alles berust op ‘fake’ documenten, 
zijn handtekeningen zijn vervalst, er 
zijn helemaal geen verklaringen 
afgelegd. …  

 
Hoe interpreteer ik dit nu als tra-
jectbegeleider? In een ‘normale 
wereld’ (met gedeelde impliciete 
regels, met een aanvoelen naar el-
kaar toe, met gevoelens van ver-
bondenheid) lijkt dit op een achter-
uitgang hoe Thomas naar de feiten 
kijkt, dit komt bij ons over als een 
‘mislukking’. Ik denk echter dat – in 
zijn eenzame psychotische wereld 
waar een glazen muur staat tussen 
hijzelf en zijn omgeving – Thomas 
zeer dicht bij de ‘realiteit’ was geko-
men door het slachtoffer binnen te 
brengen, dat hij niet aankan. Het 
gevaar bestaat er dan in dat hij in 
een gigantische leegte dreigt te val-
len omdat er plots en abrupt een 
tegenstrijdige realiteit tegenover de 
zijne wordt geplaatst (dan wordt hij 
kwaad). Ondertussen heeft hij hier 
opnieuw een beschermingslaag 
rond getrokken. De feiten worden 
nu eenvoudigweg volledig ontkend, 
deze hebben niet plaatsgevonden. 
Vanuit dit perspectief vind ik dat er 
voor Thomas iets ‘gelukt’ is. Ook 
voor de verdere reclassering heb ik 
vanuit onze dienst meer bagage om 
te werken naar een reclassering die 
voor hem het beste zorgen kan bie-
den, tegelijk rekening houdend met 
de veiligheid van zijn omgeving en 
van onze samenleving (risk en care). 
Tegelijk heeft Suggnomè óók iets 
terug kunnen koppelen naar het 
specifieke slachtoffer toe. Dus ei-
genlijk is de bemiddelingspoging 
niet (volledig) mislukt.  
 
Conclusie 
In deze bijdrage ben ik vanuit mijn 
functie als trajectbegeleider gestart 
met een reflectie te geven op de 
locomotieftekst van Dr. Bart Claes. 
Ik heb hierin punten besproken 
waar ik het voluit mee eens ben 
(‘hoopvol met een halfvol glas’) en 
waarin ik het niet mee eens ben 
(‘de breuk met een cultuur van res-
pect’). Concluderend kan ik stellen 
dat ook onze dienst volop - maar 
voorzichtig - een herstelgerichte 
detentie tracht binnen te brengen, 
zowel op individueel als op collec-
tief vlak. Het thema ‘herstel’ wordt 
ook door ons voornamelijk gecon-
cretiseerd door Suggnomè, waar we 
een goede samenwerking mee heb-
ben mét respect voor elkaars eigen-

© Gevangenis Dendermonde 
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heid. Afsluiten doe ik met twee ca-
sussen van een gelukte en een mis-
lukte bemiddeling, de precieze in-
houd en betekenis is echter anders 
dan wat op het eerste zicht kan 
worden veronderstelt. Als we kijken 
hoever we op deze ‘korte tijd’ al 
staan ten aanzien van het thema 
herstel tegenover de introductie 
ervan in de jaren ‘90, ben ik ook 
hoopvol met een halfvol glas. Graag 
laat ik me bijschenken tot een vol 
glas. Schol! 
 
* Deze namen zijn omwille van 
privacyredenen gewijzigd in fictie-
ve alternatieven. 

© Bond Zonder Naam 

Concluderend kan ik stellen dat ook onze 

dienst volop - maar voorzichtig - een herstel-

gerichte detentie tracht binnen te brengen, 

zowel op individueel als op collectief vlak. 
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In deze nieuwsbrief proberen we vanuit verschillende invalshoeken het thema ‘herstelgerichte detentie’ te belichten. Steeds ver-
trekkende vanuit een reactie op de tekst van Bart Claes. Naast onder meer de ervaring van de gevangenisdirectie, het werk van 
een JWW-trajectbegeleider en het standpunt van het DG EPI FOD Justitie, willen we ook de ervaringen vernemen van zij die dage-
lijks met gedetineerden in contact komen vanuit hun job als penitentiair beambte.  Onder de vorm van een interview ging de re-
dactie het gesprek aan met een penitentiair beambte in opleiding . Deze wenst anoniem zijn reactie op het thema ‘herstelgerichte 
detentie’ te geven, vanuit zijn ervaring tijdens de opleiding en zijn huidige werkervaring binnen het gevangeniswezen. 

 

Omdat je op dit moment de opleiding tot penitentiair beambte volgt, willen we nagaan of het thema ‘herstelgerichte 
detentie’ aandacht krijgt in deze opleiding? 
Herstelgericht werken komt zeker aan bod in de opleiding. Praktijk en theorie zijn echter niet gelijklopend en redelijk 
zwart – wit. Momenteel loop ik stage op een afdeling langgestraften. Normaal kan je daar wat soepeler zijn dan wanneer 
je in een arresthuis staat. Langgestraften weten immers intussen hoe de gevangenis werkt, wat wel en niet kan. In dat 
opzicht is het eenvoudiger werken met hen, maar anderzijds ook weer niet. Hoe langer zij in de gevangenis verblijven, hoe 
meer zij afgestoot worden door de maatschappij, niemand komt nog op bezoek, enz.  
 
Hoe ziet de opleiding tot penitentiair beambte er uit? 
Ik ben begonnen met een theoretische opleiding, zonder praktijkervaring. Je volgt 3 maanden opleiding over van alles en 
nog wat, zonder ooit een gedetineerde gezien te hebben. Binnen die 3 maanden krijg je 11 à 12 stagedagen, waarop je 
voor het eerst geconfronteerd wordt met een gedetineerde. Dan valt het op dat, wat je ziet en leert op school, wit is. En 
wat je in de praktijk ziet en ervaart, zwart is. De theorie die gegeven wordt, is goed, maar je kan hem nooit volledig in 
praktijk toepassen zonder hier en daar af te wijken. Niet iedere dag is dezelfde en je werkt bovendien nog altijd met men-
sen. In 3 maanden kan je ook niet alles leren, zeker niet over bijvoorbeeld de psychologie van mensen. Zelfs al studeer je 
7, 8, 9 jaar, elk mens blijft anders. Wat ik zeker al geleerd heb, is dat de grens dun is. Iedereen kan in de gevangenis belan-
den en je kan niet iedereen over dezelfde kam scheren. 
 
Wat heeft jou  er toe gebracht om deze opleiding te volgen? 
Het klinkt misschien raar, maar ik vind dat boeiend. Ik heb ooit een interview gelezen met Charles Bukowski, en hij noemt 
het ‘de universiteit van het leven’. Ik doe het niet enkel daarom, maar ook voor het systeem. Het is misschien wat advo-
caat van de duivel spelen, maar uiteindelijk is het eenvoudig werken, fysiek is het bijvoorbeeld niet vermoeiend. Er zijn 
veel mensen die zeggen dat ik nuttig werk lever, maar dat vind ik niet. Ik moet elke dag mensen opsluiten en zeggen waar-
voor ze moeten opletten. Ik voel me meer leraar of onderwijzer want moet hen er altijd op wijzen wat ze niet mogen. 
Maar goed, dat is volgens de regels die wij te volgen hebben en daar stopt het. Wat je wel of niet toelaat is bepalend van 
gevangenis tot gevangenis.  
Om een voorbeeld te geven; de ene gedetineerde functioneert niet in groep en de andere dan weer wel. De mensen die 
niet in groep functioneren, zonderen zich af, ze zitten links en rechts en worden als zwart of wit bestempeld, maar er is 
geen plaats voor grijs. Ze zonderen zich af door hun misdaad, ze zijn al veroordeeld en andere mensen weten waarvoor. 
Bijvoorbeeld pedofilieschandalen, incest, verkrachting, … andere gedetineerden op de vleugel weten hierover, dus deze 

Wat is herstelgericht werken? 

Interview met een penitentiair beambte in opleiding 

 

Lien DE CLERCQ¹  

¹  Lien De Clercq is slachtoffer-daderbemiddelaar te Dendermonde, werkt als herstelbemiddelaar minderjarigen bij HCA Oost-

Vlaanderen en is redactielid van de Nieuwsbrief.    
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mensen gaan nooit naar de wande-
ling. Het is moeilijker om om te 
gaan met diegenen die in groep 
functioneren. Als je het vergelijkt 
met een groep voetbalsupporters; 
thuis doen ze niets en individueel 
zijn ze erg vriendelijk. Maar in groep 
kunnen er problemen ontstaan en 
zijn ze plots onhandelbaar. Dus als 
je in de gevangenis alle deuren zou 
laten open staan, kunnen er proble-
men komen. 
In de gevangenis waar ik nu werk, 
zijn er gesloten en open secties. De 
gesloten secties, daar gaan de cel-
deuren maar 1 uur per dag open. 
Op de open secties gaan de deuren 
3 uur open, waardoor de mensen in 
de gang kunnen lopen. Maar beeld 
je dat eens in, 20 à 25 gedetineer-
den in de gang en als penitentiair 
beambte zit jij alleen op je bureau-
tje in de gang. Als er iets gebeurt, 
ben je verplicht om erop te reage-
ren. Maar in praktijk is dat niet haal-
baar, je zit midden in een groep… 
Volgens mij zou er veel opgelost 
kunnen worden wanneer gedeti-
neerden naargelang hun misdrijf 
zouden samen zitten in een sectie. 
Nu heb je een gang van gedetineer-
den, en niemand kijkt naar waarom 
hij daar zit, wat hij misdaan heeft. Er 
wordt enkel een onderscheid ge-
maakt naar arresthuis, een straf van 
+1 of +3 jaar en een straf van meer 
dan 5 jaar opsluiting. In praktijk 
wordt een moslim bij een pedofiel 
geplaatst, een inbreker bij een 
moordenaar, enz. Volgens mij zit 
daar geen logica achter.  
 
Welke gevolgen heeft dit volgens 
jou? 
Agressie, roddelen, enz. Je ziet dat 
duidelijk op de wandeling, het cliché 
dat pedofielen bijvoorbeeld amper 
deelnemen aan de wandeling. Als 
beambten zeggen wij daar niets 
over, maar je merkt dat wanneer 
andere gedetineerden bijvoorbeeld 
op penitentiair verlof gaan, ze via 
internet gaan opzoeken waarvoor 
andere gedetineerden zitten. En 
dan kunnen ook problemen ont-
staan. 
 
Is er voor jou een verschil in wer-
ken met mannen, vrouwen, langge-
straften, beklaagden? 
Met langgestraften werken is een 

routine. Iemand die nieuw in de 
gevangenis komt, dat is helemaal 
anders. Voor sommige mensen is 
dat echt schokkend, je kan je dat 
moeilijk inbeelden. Sommigen plei-
ten onschuldig, die mensen worden 
zot in de gevangenis. Soms moet je 
hen ook nog eens om de 7,5 minu-
ten controleren. Want wij hebben 
de opdracht dat ze niet mogen ster-
ven. Een ‘normale’ gedetineerde 
wordt om het uur gecontroleerd, 
ook ’s nachts, dan doen we elke 
keer een licht aan. Tenzij, in speciale 
gevallen, dan kan de controle om 
het half uur, om het kwartier of om 
de 7,5 minuten. Want stel dat die 
persoon sterft, zelfs de zwaarste 
misdadiger, dan is het onze fout. 
Dan wordt naar Justitie gekeken en 
gevraagd hoe dat nu toch mogelijk 
is. Maar, zelfs in 7,5 minuten kun-
nen ze dood zijn. Dat is natuurlijk 
‘worst case scenario’, maar we krij-
gen het wel aangeleerd. Omdat, en 
dat is jammer, 10% van het aantal 
gevangenen, het gevangeniswezen 
kapot maken. Het enige dat je met 
hen kan doen, is opsluiten. De ande-
re 90% volgt de regels, wil werken, 
staat tijdig op, doucht wanneer het 
past. Met hen werken, is eenvoudi-
ger, met die andere 10% is het alsof 
je met kinderen moet werken. 
 
Had je een ander idee over het 
gevangeniswezen toen je begon 
aan je opleiding, dan dat je nu 
hebt? 
Ja, in de gevangenis waar ik nu 
werk, zitten redelijk zware gevallen. 
Op de sectie waar ik sta, zitten man-
nen met straffen van +5 jaar. Die 
komen misschien nooit meer vrij. En 
als er dan bijvoorbeeld agressie 
naar personeel gedaan wordt, kun-
nen ze 6 maanden bij krijgen. Dat is 
ook het moeilijke eraan. In een ar-
resthuis hebben gevangenen nog 
een toekomst. Bij ons zijn ze veroor-
deeld, ze hebben geen toekomst 
meer. Er zit bijvoorbeeld een gede-
tineerde bij ons, hij is 68 jaar en 
gaat binnenkort vrij na 20 jaar geze-
ten te hebben. Hij zegt dan ook 
effectief aan ons dat hij, zodra hij 
buitenkomt, een nieuwe misdaad 
zal plegen zodat hij terug kan naar 
een voor hem bekende wereld. 
Want wat moet hij doen als hij bui-
ten komt, hij is 68 jaar, werk zoeken 

gaat niet, hij heeft geen recht op 
pensioen. Dus, dag 1 komt hij bui-
ten, hij pleegt een nieuw feit en dag 
2 zit hij terug binnen. 
 
Kan je met zo’n mannen werken 
aan herstel? 
Je kan aan herstel werken met men-
sen, maar volgens mij is dat wel 
afhankelijk van de misdaad. Diefstal 
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en moordenaars, dat zijn makkelijke 
mensen en zij kunnen gericht en 
aanwijsbaar rond herstel werken. 
Maar bijvoorbeeld bij zaken van 
pedofilie of incest, wat moet je dan 
zeggen over herstel? Er is ook veel 
meer sprake van recidive, dan zit je 
al in de tweede fase van herstel. Ik 
moet wel zeggen, 70% van de gede-
tineerden stelt zich vragen en staat 
ervoor open, 30% zegt foert.  
 
Voor welk soort herstel zouden zij 
dan open staan? 
In de afdeling waar ik nu werk, 
zitten mensen met meer dan 5 jaar 
opsluiting. Maar welk misdrijf is na 
5 jaar goed te praten? Diefstal met 
wapenvertoon bijvoorbeeld, zij kun-
nen wel zeggen dat het hen spijt, 
maar dat is moeilijk hoor. 
 
Kan je met gedetineerden over 
herstel praten? 
Ja, zeker met hen die een toekomst 
hebben. Mannen die een vrouw 
hebben, die zicht op vrijheid heb-
ben. Met anderen wordt dat moei-
lijk. Het wordt moeilijker met ver-
krachters, of mensen die iets naar 
kinderen toe gedaan hebben. En 
dan kom ik terug op mijn punt dat 
in België alle gedetineerden samen 
zitten, een pedofiel zit bij een mos-
lim, een moordenaar bij een dief. 
Volgens mij belet dat hun inzicht in 
herstel. Als je niet durft zeggen 
waarvoor je zit, dan kan je moeilijk 
aan herstel werken. Bovendien is 
niet ieder mens te herstellen. Dat is 
nogal idealistisch. 
 
Er zijn verschillende perspectieven 
op herstel, herstel naar de maat-
schappij, herstel naar het slacht-
offer. Of ook, zoals Bart Claes in 
zijn tekst aangeeft, zelfherstel van 
gedetineerden – al dan niet als 
voorwaarde om tot andere soorten 
herstel te komen. Zelfherstel wordt 
dan gezien als het tot evenwicht 
komen met zichzelf en zijn daden, 
en van daaruit werken aan herstel 
naar het slachtoffer toe bijvoor-
beeld, maar ook naar zijn eigen 
context en familie.  
Dat is waar. Maar veel gedetineer-
den liegen over hun misdrijf. Als je 
in theorie de gevangenisdeur opent, 
zijn ze allemaal onschuldig. Wij heb-
ben intern hun dossier wel, dus wij 

weten waarvoor ze zitten. Persoon-
lijk hou ik daar geen rekening mee, 
maar sommige collega’s doen dat 
wel. Bijvoorbeeld moeders van kin-
deren, als een pedofiel aan hen 
vraagt om een Dafalgan te mogen 
krijgen omdat ze hoofdpijn hebben, 
reageert men soms “dat kind heeft 
constant hoofdpijn, door aan jou te 
denken”. Het beste vind ik, is niet 
weten waarvoor ze zitten en als je 
het weet, gewoon vergeten. Anders 
kan je je werk niet doen. Wij doen 
ons best om een beetje hulp te ver-
lenen, maar in praktijk is de gevan-
genis waar ik werk vaak de vergeet-
put van de andere gevangenissen of 
van psychiatrische instellingen waar 
men hen ook niet wil omwille van 
hun problematiek. En dan worden 
wij als Justitie veroordeeld omdat 
we geïnterneerden tussen gevange-
nen plaatsen. Terwijl, één van de 
doelen van Justitie de bescherming 
van de maatschappij is.  
 
Als je het vanuit het standpunt 
‘bescherming van de maatschappij’ 
bekijkt, hoe zie jij het herstelge-
richt werken hierin? 
Bij sommigen lukt dat wel, bij ande-
ren niet. Ik denk, als je bij 30 à 40 
mensen probeert herstelgericht te 
werken, dat het bij een tiental zal 
lukken. Door het feit dat sommigen 
meer dan 5 jaar in de gevangenis 
zitten, is het moeilijk om te re-
integreren. Je moet dan terug naar 
de maatschappij, je meldt je aan bij 
een interimkantoor. Het eerste wat 
ze jou vragen is “wat heb jij de afge-
lopen 5 jaar, vanaf 2009 gedaan?”. 
En dàn moeten ze je nog doorver-
wijzen naar een werkgever. Ze vra-
gen je ook waarom je gezeten hebt, 
maar wat je ook zegt, ze geloven je 
niet. Dat wordt nog eens onder-
zocht, er wordt een telefoontje naar 
de gevangenisdirecteur gedaan. En 
dan zitten ze nog maar in de inte-
rimfase… Ik vind dat je je als be-
drijfsverantwoordelijke dan ook de 
vraag moet stellen, “wil ik dit?”. Er 
zijn bedrijven die grotendeels draai-
en op werkkracht van ex-
gedetineerden, dat is een succes-
verhaal. Er bestaat bijvoorbeeld een 
voedingsbedrijf dat dit doet, maar 
voor hetzelfde geld stelt men daar 
dat het niet kan, want voeding kan 
vergiftigd worden door hen… Wat 

bijvoorbeeld ook een succes is: de 
tralies van de nieuwe gevangenis-
sen worden gemaakt en gelast door 
gedetineerden van de gevangenis 
waar ik nu werk. Anderzijds heb je 
ook gedetineerden die in de buiten-
wereld een serieus beroep hebben, 
boekhouders, veeartsen, enz. Zij 
weigeren intern contact te hebben 
met andere gedetineerden, terwijl 
zij eigenlijk hun kennis zouden kun-
nen doorgeven. Politiekers of advo-
caten die voordien gedetineerden 
hielpen, maar nu zelf in de gevange-
nis zitten, staan niet te springen om 
contacten te hebben met hun – nu 
– medegedetineerden. Het mes 
snijdt aan twee kanten. Het is een 
dunne grens om in de gevangenis te 
geraken, maar een keer je in het 
Belgische gerecht terecht komt, 
zullen ze je overal schaduwen en 
gadeslaan.  
 
Je focust nu op het werken en heb-
ben van diploma’s. Er bestaat in 
het gevangeniswezen de mogelijk-
heid om diploma’s te verwerven 
binnen de muren. Vind je dit her-
stelgericht werken? 
Wat is herstelgericht werken? Ik 
heb daar geen pasklaar antwoord 
op. Wij doen ons best om herstelge-
richt te werken. Toch moet je on-
derscheid maken. Je heb open en 
gesloten gedetineerden. Er zijn gas-
ten die crimineel worden in groep, 
je doet hun cel open en het zit er 
op. Anderen zijn gewiekster. Ik 
praat vanuit de praktijk waar ik nu 
in sta, waar ook een onderscheid is 
naar open en gesloten secties. En 
ook dat is een belangrijk verschil, 
hooligans steek je bijvoorbeeld vol-
gens mij best niet in een open sec-
tie. Want eens uit hun cel en op de 
gang met de andere gedetineerden, 
vertonen ze moeilijk gedrag. Terwijl, 
als je hen alleen hebt, of ze op een 
gesloten sectie opsluit, dan kan je 
daar erg goed met omgaan. Dat 
vind ik herstelgerichter. Ook de 
mannen die op een wachtlijst staan 
om te kunnen verblijven in een sys-
teem van open deuren, zullen hier 
meer van profiteren dan wanneer 
er zo een gedetineerde met moeilijk 
gedrag bij komt te zitten. Iedereen 
heeft zijn eigen verhaal, je kan niet 
globaliseren. Iedereen heeft zijn 
eigen dossier, sommige mensen laat 
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je best niet in groep, anderen sluit 
je beter niet op.  
 
Dat vind ik een mooie gedachte, 
herstelgericht werken wordt voor 
iedereen individueel bepaald. 
Herstelgericht werken is voldoende 
aanwezig in de gevangenis. Er is een 
VDAB-consulente, je kan lessen vol-
gen, ieder kan zijn geloofsovertui-
ging hebben, er is iedere dag wan-
deling, … Maar als je daar allemaal 
niet voor open staat, en je constant 
klaagt… dan vind ik dat het pro-
bleem bij de persoon zelf ligt. Er 
wordt veel aan gedetineerden aan-
geboden, maar ze moeten er zelf op 
ingaan.  
 
Hoe zie je de positie van beambten 
hierbij? 
Wij hebben daar niets aan te zeg-
gen. Dat hangt af van gevangenis 
tot gevangenis. In de ene gevange-
nis mag je bijvoorbeeld een micro-
golfoven hebben, in de andere mag 
dat niet. Zulke simpele dingen kun-
nen een probleem vormen.  
 
Merk je een andere manier van 
herstelgericht werken in de gevan-
genis waar je nu werkt? 
Ik vind dat de gevangenis waar ik nu 
werk, als vergeetput gebruikt 
wordt. Alle probleemgevallen ko-
men bij ons. Er wordt dan wel her-
stelgericht gewerkt, maar meestal is 
dat enkel als ze echt in jou geloven. 
Anders mag je het vergeten. De 
mensen die dat doen hebben ook 
vaak zoiets van “oké, het is 17u, 
mijn taak zit erop”. Als beambte 
moet je de gedetineerden oproepen 
voor JWW, PSD, VDAB. Iedere gede-
tineerde krijgt dan 10 minuten om 
op gesprek te gaan. Dan is het niet 

verwonderlijk dat sommigen in de 
aanval gaan tegen hen, en dan moe-
ten wij tussen beiden komen. Hoe-
wel ik die hulpverleners ook wel 
begrijp, je moet eens werk probe-
ren zoeken voor iemand die de af-
gelopen 7 jaar in de gevangenis 
heeft gezeten… En dan heb je ook 
nog vaak het bijkomende probleem 
van verslaving. In de gevangenis 
krijgen ze Methadon, om af te kic-
ken van heroïne. Eens buiten stopt 
dat afbouwen plots, en keren ze 
vaak terug naar heroïne. Terwijl dat 
binnen de muren vaak aangename 
mensen zijn om mee te werken, als 
ze onder Methadon staan. Dat is 
een levenslang proces voor hen, ze 
blijven zoeken eens ze buiten zijn. 
In sé zijn die gasten goed, maar die 
hebben gestolen om geld te krijgen 
voor hun verslaving.  
 
Je bezocht ook de gevangenis van 
Beveren, wat is jouw indruk en 
mening hierover? 
Naar mijn mening is dat een model-
gevangenis. Gedetineerden moes-
ten solliciteren om daar te mógen 
zitten. Bij het minste dat daar zal 
gebeuren, vliegen die weer naar 
ergens anders en komen er nieuwe 
in de plaats. Want de plaatsen zijn 
beperkt en begeerd. Ik vind, wat je 
voor de ene gevangenis doet, moet 
je ook voor de andere doen. Zowel 
voor gedetineerden als voor perso-
neel. In de ene gevangenis zit je op 
een pispot terwijl je in de krant 
leest dat in Beveren alle gedetineer-
den een eigen wc en douche heb-
ben. Dat wekt nijd. Ofwel doe je het 
voor iedereen, ofwel voor niemand, 
vind ik. Wij hebben geen rechterlij-
ke macht, waarom maken wij dan 
nog eens het onderscheid tussen 

‘als je braaf bent, mag je naar Beve-
ren; als je stout bent naar de ver-
geetput’? Waarom nieuwe gevange-
nissen bouwen als de oude qua in-
frastructuur op niets trekt? Ik vind 
dat niet juist.  
 
Vind je het hebben van overal de-
zelfde accommodatie en facilitei-
ten, een voorwaarde om gedeti-
neerden tot herstel te brengen? 
Iemand die maar 10 minuten kan 
bellen, tegenover iemand die vanop 
cel 2 of 3 uur kan bellen, dat is een 
serieus verschil. Wij moeten nu naar 
de gedetineerde gaan en zeggen dat 
de tijd om is. Want we hebben maar 
2 telefoons voor 30 man, en het 
sociaal tarief begint pas te lopen 
vanaf 19u. Als je naar Marokko belt, 
kost je dat 1 euro voor 2 minuten. 
Frustratie alom, gedetineerden ko-
men bij de beambte aan het bureau 
klagen. In Beveren ben je daar alle-
maal vanaf. Nog een voorbeeld, de 
douche, wij hebben een knopje om 
na 5 minuten het warme water te 
stoppen. Dat zorgt voor willekeur, je 
kan iemand 4 minuten of 6 minuten 
of de hele tijd warm water geven. 
Hetzelfde met de etensbedeling, er 
staat bijvoorbeeld kaas op het me-
nu. De eerste 4 cellen geven aan ‘ik 
eet dat niet graag’. De volgende 
gedetineerde geeft aan dat hij dat 
wel graag eet en krijgt de 3 stukken 
van de vorige. En aan cel nummer 
19 zegt iemand “als je nog kaas over 
hebt, ik eet dat graag”. Maar neen, 
er is geen kaas meer, want die is al 
aan de vorige uitgedeeld… Dat zijn 
allemaal kleine dingen, maar ze zijn 
wel erg bepalend. Het is humaan, 
maar toch…. Er heeft mij ooit een 
gevangene gezegd “je komt hier 
alleen toe, en je gaat hier alleen 
naar huis, je laat niemand binnen”.  
 
In zijn tekst haalt Bart Claes aan 
dat penitentiair personeel onvol-
doende, of onvoldoende diepe re-
laties aangaat met gedetineerden… 
Dat ligt gevoelig hé… 
 
Heeft dat te maken met wat je in 
het begin van dit gesprek aangaf, 
jullie taak als beveiliging? 
Justitie zegt dat zelf, als puntje bij 
paaltje komt, staan wij vanuit de 
federale overheid in voor de beveili-
ging, wij moeten mensen bescher-

 

Iedereen heeft zijn eigen verhaal, je kan niet 

globaliseren. Iedereen heeft zijn eigen       

dossier, sommige mensen laat je best niet in 

groep, anderen sluit je beter niet op.  
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men, zowel de maatschappij als zij 
die terug gaan naar die maatschap-
pij. Dat is een verschil met de men-
sen van de Vlaamse overheid, Justi-
tieel Welzijnswerk, VDAB, enz. In de 
opleiding wordt aandacht besteed 
aan een humane opsluiting, niet 
enkel het beveiligen van gedetineer-
den. Er is een kentering aan de 
gang, vroeger had je geen diploma 
nodig om cipier te worden, nu heb 
je een A2-diploma nodig. Je moet je 
er ook van bewust zijn dat je hu-
maan bezig bent en een herstelge-
richte detentie bewerkstelligt. Voor 
de oude garde is dat niet altijd een-
voudig, dat kan enkele generaties 
duren vooraleer dat er in gebakken 
zit. Je hebt personeel, zij krijgen een 
sleutel en gaan aan hun bureau 
zitten. Verder doen ze niets. 
 
Hoe zie jij de invulling van jouw job 
dan? 
Ik vind het frustrerend om zo ie-
mand te moeten aflossen in een 
dienst. Zeker met langgestraften, 
die zie je iedere dag, dus daar heb je 
een vertrouwensband mee nodig. 
Hoe werk je daar aan in praktijk? 
Dat is proberen. Je laat ze los in een 
polyvalente zaal, en je observeert 
zodat je weet voor wie je moet op-
letten en hoe iemand reageert op 
welke situatie. Als het fout loopt, 
stuur je ze naar de directie en dan is 
het aan hen om er iets mee te doen. 
Iedere nieuwe gedetineerde wordt 
bij ons 1 maand apart gezet ter ob-
servatie, functioneert die man in 
groep of niet, hoe functioneert hij, 
enz. 
 
Is dat dan een moment om een 
vertrouwensrelatie op te bouwen? 
Neen, ik zal je moeten teleurstel-
len… Die mannen kunnen je mani-
puleren tot en met. Vertrouwen 
moet je in de context van mijn be-
roep nooit hebben, wel neutraal 
blijven. Wij werken bijvoorbeeld 
met lichtjes, als iemand zijn lichtje 
aangaat, mogen we geen favoritis-
me hebben om sneller bij de ene 
dan bij de andere langs te gaan. 
Iedereen gelijk voor de wet. Sommi-
gen maken daar misbruik van, ande-
ren minder. Je kan daar geen duide-
lijke lijn in trekken. Iemand die al 28 
jaar in de gevangenis zit, zal een 
volledig ander verhaal vertellen dan 

iemand die er gisteren toegekomen 
is. Idealisme in een gevangeniswe-
reld bestaat niet. Een conforme 
regel bestaat niet, elke situatie is 
anders. Om een voorbeeld te geven. 
Iemand zat al eens in de gevangenis 
voor diefstal en komt nu een twee-
de maal binnen en zit ondertussen 
aan de nierdialyse, hij heeft dus een 
nieuwe nier nodig. Dus, hij pleegt 
een misdrijf voor een nieuwe nier, 
want die krijgt hij zeker, gratis, als 
hij in de gevangenis zit. Hetzelfde 
voorbeeld met tandverzorging, dat 
krijgt men amper of niet in de maat-
schappij, maar wel binnen de mu-
ren. Ik mag het eigenlijk niet zeg-
gen, maar sommigen komen echt 
beter buiten dan ze binnen geko-

men zijn. En sommigen weten dat 
ook. Ieder mens heeft een ander 
verhaal, je kan er geen lijn in trek-
ken. Er zijn er waarbij je als beamb-
te de enige bent tegen wie ze hun 
verhaal eens kunnen doen. Om een 
voorbeeld te geven, maar je moet 
er wel tegen kunnen, er komt een 
gedetineerde bij mij en zegt “moet 
je nu eens luisteren, ik ben veroor-
deeld voor verkrachting. Maar dat is 
niet waar, want ze was al dood toen 
ik haar verkrachtte”. En daar moet 
je dan als beambte normaal op kun-
nen reageren… Er zijn soms goeie 
momenten, maar het kan ook hard 
zijn. In dit werk kan je geen constan-
te trekken. Je mag 20 keer de cel 
opendoen en ze geven je een hand, 
maar de 21e keer kan het mis gaan. 
Daarom vind ik het ook zo belangrijk 
om te kijken welke personen je sa-
men in een cel plaatst. Want ieder-
een heeft zijn eigen feiten, zijn ei-
gen verhaal, situatie en manier van 

omgaan met anderen.  
Dat lijkt me een mooie boodschap 
om dit gesprek af te sluiten, ieder 
heeft zijn verhaal en elke situatie is 
uniek. Ook in het streven naar en 
omgaan met herstelrecht. Bedankt 
voor dit interview! 
 

© www.deredactie.be  
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Naar aanleiding van de offi-
ciële opening van de gevan-
genis van Beveren, kregen 
heel wat buitenstaanders de 
kans om een rondleiding in 
de nieuwe gevangenis te 
volgen. Op zondag 16 febru-
ari 2014 namen enkele be-
middelaars van Suggnomè 
vzw hieraan deel. Samen 
met familie en vrienden ver-
zamelden ze enkele eerste 
impressies voor deze 
nieuwsbrief.  

Rondleiding in de nieuwe         

gevangenis van Beveren           

Enkele impressies 

   

   

   

   

   

   

 
Goed om eens te zien, maar 
stel je voor dat je dit 20 jaar 

lang moet zien… het mag 
dan nog luxueus zijn… 

 
 

Ze hebben hier een betere 
tribune dan onze lokale 

voetbalploeg 

 
 

Er kunnen geen twee          
vrachtwagens tegelijk leveren 

aan de loskade… 

 
Het gaat om een              

totaalconcept. Er is duidelijk 
aan alles gedacht, zowel 

voor gedetineerden als voor 
personeel. 

 
 
 

Diegene die hier deuren 
heeft mogen leveren, is   

binnen! 

 
Nu is alles nog nieuw en 

schoon, ik zou graag eens    
terugkeren als de cellen in   

gebruik zijn genomen. 

 
Een matrasje van amper 10 

cm hoogte, een                
hoofdkussen van amper 5 

cm hoogte, wie kan daarop 
comfortabel slapen? 

 
 

Goed dat die mannen op 
wat groen kunnen uitkijken, 

dat is altijd aangenamer.  

 
Er zit weinig ziel in. Ook al is 

het allemaal nieuw en strak, er 
zijn enkel dezelfde cellen, lange 

witte gangen, betonnen       
vloeren.  
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Met Suggnomè naar het Holocaustmuseum, qua activiteit voor teambuilding annex  nieuwjaarsreceptie kan dat tellen. En 
toch klopte het. Sterker nog, voor mij maakte het de cirkel rond.  

Ik licht toe.  

Vijftien jaar geleden ben ik begon-
nen aan mijn studie moraalweten-
schappen. Een wereld die voor me 
open ging, na vijftien jaar met 
tegenzin op school te zitten. Ik 
was dat soort kleuter dat aan het 
hekken van de speelplaats de auto 
van mama achternakeek en haar 
tranen verbeet, ik was het soort 
kind dat in de lagere schooltijd 
van vakantie tot vakantie over-
leefde, en het soort puber dat het 
de leerkracht lastig maakte door 
haar grote mond op zoek naar 
afleiding, vermengd met de puber 
die compleet verbouwereerd was 
wanneer ik berispt werd omdat ik 
zat te dagdromen om toch maar 
aan die oersaaie realiteit van het 
Atheneum te ontsnappen…  

In de moraal op de Blandijn in 
Gent ging een wereld voor me 
open. Cursussen met inhoud, vrij-
willig naar de les gaan en boeken 
verslinden, het was eindelijk een genot om op de schoolbanken te zitten. Plots was ik niet meer verplicht om aanwezig te 
zijn en ik was er niet meer weg te slaan.   

Een bepaalde lessenreeks schoot daarbij nog eens torenhoog boven al de andere uit. Gegeven door  Prof. Dr. Freddy Mor-
tier, ik weet niet eens meer hoe het vak juist heette. Maar de inhoud is me bijgebleven, het heeft me mee gevormd en het 
is een reden geweest waarom ik nu doe wat ik doe.  

Ode aan de prof en de gids… en 

aan de organisatie 
Suggnome -medewerkers brengen bezoek aan de 

Dossin Kazerne te Mechelen 

 

Alice DELVIGNE¹   

¹  Alice Delvigne werkt als slachtoffer-dader bemiddelaar te Oudenaarde en is tevens redactielid van de Nieuwsbrief.  

© Dossin Kazerne 
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Een jaar lang hebben wij les gekregen, boeken gelezen en 
gediscussieerd over gruwel. Hoe een mens (en maat-
schappij) in staat is tot gruwel en hoe een mens (en maat-
schappij) hier mee omgaat en al dan niet in staat is om 
die gruwel te verwerken. De Holocaust, de Einzatsgrup-
pen, de Sonderingskommando’s. De gewone Jood, de 
gewone Duitser, de Kapo’s, de dader en het slachtoffer. 
En al die andere genocides: Cambodja en haar Killing 
Fields, Rwanda en de machettes, ex-Joegoslavië en Sre-
brenica, … Stuk voor stuk gruwelijke stukken van onze 
recente geschiedenis hebben wij in dat vak geanalyseerd. 
En dat steeds vanuit het perspectief van ‘hoe is dit kun-
nen gebeuren en hoe gaat men daar nadien mee om’.  

Dit vak en zeker ook de begeesterde manier van lesgeven 

van deze prof, hebben er voor gezorgd dat ik een thesis 
heb geschreven over wraak. Waardoor ik een postgradu-
aat criminologie ben gaan volgen, waardoor ik het her-
stelrecht ben tegengekomen, waardoor ik gesolliciteerd 
heb bij Suggnomè en waardoor ik nu dit artikel schrijf. En 
wetende dat ik na tien jaar de organisatie verlaat om het 
onderwijs in te trekken én dat ik onlangs heb lesgegeven 
over dit thema, kan ik zeggen dat de cirkel rond is.  

Tot daar dus mijn inleiding om te zeggen dat we met 
Suggnomè als wijze van teambuilding en nieuwjaaractivi-
teit naar het Holocaustmuseumzijn geweest, bij de Dos-
sinkazerne in Mechelen. 

Belangrijk nog is te vermelden dat we dit museumbezoek 
in de namiddag deden, na een voormiddag discussie over 
het belang van vrijwilligerswerking in onze maatschappij 
en over het al dan niet inschakelen van vrijwilligers in 
onze organisatie. Het belang werd alvast onmiddellijk 
concreet: onze gids Michel introduceerde zichzelf als een 
militair op rust, gepensioneerd na een carrière op missie 
in het buitenland. Hij heeft aan den lijve verschillende 
‘conflicten’ mogen ervaren: Congo, Somalië, Bosnië, 
Rwanda, … Waar ik over had gelezen, had deze man in 

werkelijkheid gezien en gevoeld. Geen idee of hij door het 
museum werd betaald en of het vrijwilligerswerk was in 
de zin van onbezoldigd, maar het weze duidelijk dat deze 
man dit gidsen niet voor het geld deed. 

Ik ga hier in dit korte artikel geen weerslag neerschrijven 
van alles wat we gezien hebben in het Holocaustmuseum. 
De feiten zijn bekend, het verhaal is gekend. Maar wat 
wel zo knap was aan de 2,5 uur uitleg die we kregen, is 
het grotere verhaal dat de man bracht. Dezelfde vragen 
als destijds in de les aan de unief: hoe is dit zover kunnen 
komen, welke mechanismen speelden een rol? Bij de gru-
wel van de Holocaust maar evengoed bij al die andere 
‘conflicten’ en genocides die er zijn geweest en die nu 
nog steeds bestaan. De affiche met de vliegenmepper van 
het Vlaams blok (ja, ik weet het, maar een belang kan ik 
ze echt niet noemen), het dehumaniseren, de economi-
sche crisis en wat dat doet met een mensenmassa, het 
salami-effect en het stapsgewijze van al deze zaken, het 
neveneffect van registratie, de gesloten deuren voor 
vluchtelingen, … Vele zaken die men kan analyseren en 
die desondanks tot op de dag van vandaag een rol spelen 
en gevaarlijk kunnen zijn.  

Hoe is een mens tot gruwel in staat en hoe is zowel 
slachtoffer als dader in staat om dit te verwerken? De link 
tussen Holocaust en Suggnomè is gauw gelegd. En het is 
deze link die we niet te gauw mogen vergeten. Opnieuw 
verwijzend naar de openingstekst in deze Nieuwsbrief en 
mijn reactie daarop: het meetbare is niet altijd hetgene 
dat het meeste effect heeft. Er is een onderstroom die 
mogelijks van veel groter belang is, laat ons dat vooral 
niet vergeten.  

  

 

 

 

Hoe is een mens tot gruwel in 

staat en hoe is zowel          

slachtoffer als dader in staat 

om dit te verwerken? De link 

tussen Holocaust en       

Suggnome  is gauw gelegd. En 

het is deze link die we niet te 

gauw mogen vergeten.  
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De mist legt een melkwit licht over de wereld. 
De horizon is schimmig.  Verder weg is er het einde van alles.  

Geuren: natte aarde, gras.  
 

De kalklijnen zijn getrokken. De scheids loopt het veld op. 
Old school; een man, in het zwart, de bal onder zijn armen geklemd.  

Vorige week was het een dame en twee weken  
daarvoor iemand met groene schoenen. 
Voor de scheids zijn er nooit supporters. 

 
We spelen tegen Baal. Dat klinkt sowieso al dreigend. 

Bovendien zijn ze groot. 
Uit de kluiten gewassen. 

Aftrap. 
De bal rolt over het hobbelige veld. 

Een verre pass, buitenspel. 
De scheids fluit. 

Volgens mij niet, zegt iemand. 
Zeker twee meter, zegt iemand van Baal. 

Er wordt gegrinnikt. 
Herneming. 

Er vliegen twee ganzen over. 
Een opa slaat de kou uit zijn armen. 

Op het veld is er een actie langs rechts. 
De scheids fluit. Snerpend. 

De man in het zwart trekt zijn schouders naar achter. 
Hij beweegt nijdig zijn ellenboog. 

Dát wil ik hier niet zien, zegt hij. 
Een van onze spelers trekt zijn ogen wijd open. Ik? 

Hier komen.  
Een snijdend gebaar met de wijsvinger. 

Bedeesd, in een lijf dat plots veel te groot is, 
komt de jongen dichterbij. 
Hij trekt zijn schouders op. 

Wordt het een kaart of moet hij in de hoek? 
Het blijft bij een reprimande. 

Dát niet, jongen! 
Nee, meneer. 

Goed gezien, zegt iemand. 
Hij heeft gelijk, zegt iemand van Baal. 

Het spel gaat verder.  
Een slaperige mama vraagt of ze al iets gemist heeft? 

Nee. 

Zijlijn 
Stefan BOONEN en Katrien GOOSSENS 

 

Vanaf deze nieuwsbrief starten we 
weer met een nieuwe rubriek,               
‘de zijlijn’.   

Een auteur en een fotografe ontmoeten 
elkaar langs de zijlijn.  Voetbal als 
metafoor voor bemiddeling en zijn 
betrokken partijen.  

Twee partijen tegenover elkaar, ver-
schillende doelen, een speelveld waar-
binnen het allemaal gebeurt  met afge-
sproken regels, iemand leidt in goede 
banen, partijen proberen hun punt te 
maken,  communicatie, emotie, menin-
gen aan de zijlijn, blessures en herstel…  
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© Katrien Goossens  
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Over cultuur gesproken 

Expo: Convictions - Film: Breaking and Entering  

 

Davy DHONDT en Lenny NAERT¹   

Convictions – tentoonstelling 
STUK (Leuven) van Sharon 
Danie l² 
 

Deze tentoonstelling bracht 4 projecten samen van de 
Amerikaanse kunstenares Sharon Daniel, nl. Public Se-
crets, Blood Sugar, Undoing Time en Inside The Distance. 
In elk van deze projecten neemt ze een aspect van crimi-
naliteit en de strafrechtelijke reactie hierop 
onder de loep. Public Secrets biedt een blik 
op een vrouwengevangenis, vanuit het per-
spectief van de gevangenen zelf. Blood Sug-
ar focust op verslaving; Undoing Time op 
het gevangeniswezen en de economie die 
hierachter schuilt. In elk van deze drie pro-
jecten schuilt een duidelijke kritiek op het 
huidige strafrechtelijke systeem. 

Met haar laatste project, Inside the Distan-
ce, wou ze een alternatief aanbieden voor 
het systeem dat ze bekritiseert. Hierbij 
kwam ze terecht bij het herstelrecht en 
specifiek bemiddeling. Voor haar project 
interviewde ze verschillende bemiddelaars, 
slachtoffers en daders over hun ervaring 
met bemiddeling. 

Tot zover de theorie; nu de impressies. De 
tentoonstelling zelf voelde, bij binnen-
komst in de zaal, leeg aan; ontdaan van alle 
franjes. Op een groot wit scherm werden 
vormen geprojecteerd, terwijl Sharon Dani-
els stem de ruimte vulde met een monoloog over de eer-
ste keer dat ze een vrouwengevangenis bezocht. Achter 
het scherm stond een interactieve display, met alle getui-

genissen van de gedetineerden die ze had geïnterviewd. 
Dit alleen al bevatte een aantal uren audio. 

Ook haar andere projecten waren ontdaan van al te veel 
visueel vertoon. De nadruk ligt op de boodschap die ver-
teld wordt, het visuele is beperkt tot een minimale sym-
boliek (bv. het interactieve scherm met de interviews van 
slachtoffers, daders en bemiddelaars was geïntegreerd in 
een tafel, die symbool stond voor de tafel waarrond par-
tijen zitten voor het gezamenlijke gesprek; de interviews 
met verslaafden werden in een donkere kamer afge-

speeld; waarbij je kon inzoomen op bepaalde kernwoor-
den van hun verhaal zoals de naald inzoomt op de huid; 
etc.). 

¹  Davy Dhondt is slachtoffer –dader bemiddelaar in de arrondissementen Kortrijk, Ieper en Veurne.  Hij finaliseerde recentelijk een 

onderzoek rond Peacemaking  Circles aan de KULeuven.   Lenny Naert is eveneens slachtoffer –dader bemiddelaar in de arrondisse-

menten Kortrijk, Ieper en Veurne en tevens redactielid van deze Nieuwsbrief.  

² Voor meer informatie: zie http://www.courtisane.be/nl/event/sharon-daniel   

© Sharon Daniel 
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 Hierdoor lijkt de tentoonstelling vrij ontoegankelijk, wat 
werd bevestigd door onze gids: de meeste toevallige 
voorbijgangers verlieten de tentoonstelling al na een paar 
minuten. De soberheid droeg echter toe aan de centrale 
boodschap: kritisch stilstaan bij de manier waarop wij als 
samenleving naar criminaliteit en strafrecht kijken; of 
juist proberen te negeren hoe met criminelen wordt om-
gegaan. Sharon Daniel verwoordt het in “Public secrets” 
o.a. als volgt: de vrouwengevangenis ziet er aan de bui-
tenkant vrij aantrekkelijk uit: er is zelfs een tuintje aange-
legd. Dit is echter enkel toegankelijk voor de bezoekers, 
eens binnen in de gevangenis is alles grijs en kaal. De rea-
liteit wordt m.a.w. afgeschermd van de buitenwereld. 

De vraag is of deze boodschap het best via een tentoon-
stelling wordt overgemaakt. Het risico bestaat immers 
dat, doordat deze vrij ontoegankelijk is, enkel de gelijkge-
stemden zullen worden bereikt. En ook voor hen is het 
een tentoonstelling die tijd en aandacht vraagt: er is te 
veel informatie om vlug doorheen te gaan. In die zin is 
het interessant dat Sharon Daniel reeds twee projecten 
(Public Secrets & Blood Sugar) ook via een website heeft 
ter beschikking gesteld; en plannen heeft om dit ook voor 
“Inside the distance” te doen. 

 

 

 

FILM: Breaking and Entering 
Een film met veel boodschappen. Een film met teveel 
boodschappen?  Zou kunnen want de film scoort over het 
algemeen negatief op allerlei filmrecensies. Bespreek ik 
hier nu een film die niet de moeite waard is om bekeken 
te worden? Wat mij betreft niet als je bereid bent om je 
onder te dompelen in allerlei gevoelens, emoties en ver-
der te denken dan je eigen normen en waarden. 

Mensen hebben altijd gecommuniceerd met elkaar. De 
manier waarop is alleen anders. Zo was het jaren terug 
ondenkbaar dat wij zouden communiceren via twitter en 
facebook. Dit biedt zo zijn voordelen maar kan iedereen 
hier even vlot mee om. Zijn er geen efficiëntere meer 
toegankelijke manieren om in gesprek te gaan met el-
kaar? 

Indien je net als ik moet gissen naar de betekenis van 
begrippen zoals skimmeln* en YOLO* begrijp je ongetwij-
feld wat ik bedoel. 

In de film is het hoofdpersonage Will op zoek naar liefde 
en het gevoel iets te betekenen voor iemand anders.  

Will en zijn vrouw Liv hebben een zorgeloos leven. Alles is 
er voor het grijpen. Toch ontstaan er barsten in hun rela-
tie. De zorg voor de  10-jarige autistische dochter van Liv 
brengt een ongeziene druk op hun relatie. Liv houdt 
stand door zorg te dragen voor haar dochter terwijl Will 
zich op het werk stort.   

Daarnaast is er Miro, het kleine boefje dat  worstelt met 
zijn herkomst en die naar hartenlust inbraken pleegt in 

het kantoor van Will. 

Hoewel de familie van Miro en die van Will elkaar eerder 
toevallig ontmoeten, ontstaan intense momenten en 
onderlinge (liefdes)relaties. 

Will, Liv , Miro en de andere boeiende personages dienen 
voortdurend keuzes te maken. En ook hier klopt het  dat 
kiezen gelijkgesteld wordt met verliezen.  

Het maken van keuzes heeft zoals steeds gevolgen. En 
ooit moet iedereen wel eens een keuze maken. Het ver-
schil bestaat er echter in op welke manier je de verant-
woordelijkheid neemt voor de gevolgen van je keuze. In 
deze film merken we dat enkele personages niets liever 
doen dan keuzes maken maar de verantwoordelijkheid 
van de gevolgen ervan overlaten aan hun geliefden.  

Bij het bekijken van de film stelde ik me meermaals de 
vraag hoe het komt dat iemand de verantwoordelijkheid 
neemt voor de keuzes van een ander. Waarom doen 
mensen dit? Hoe lang houden mensen het vol om de re-
kening van anderen te betalen? Hoe ontstaan dergelijke 
relaties?  

Hoewel de film niet goed scoort op allerlei filmblogs, vind 
ik dat hij goed scoort wat de realiteitszin van het dagelijks 
leven betreft.     

 

* skimmeln: zich vervelen 
* YOLO: you only live once 

© http://movie-shop.us/ 
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Brieven uit       
Nederland  
 

Hoe volwassen is 
herstelgericht       
werken in uw            
gevangenis? 
 

 

Anneke  VAN HOEK¹  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerken is soms een feest. Dat merkte ik onlangs 
weer toen ik sprak met Gert Jan Slump, mijn zeer gewaar-
deerde collega bij Restorative Justice Nederland. We za-
ten te brainstormen over wat we in Belfast op het con-
gres van het European Forum for Restorative Justice wil-
den gaan presenteren. Eén ding stond vast: we wilden 
het gaan hebben over ons recent uitgevoerde onderzoek 
naar herstelgerichte detentie, waar we erg trots op zijn. 
In dat verband had ik een nieuw instrument ontwikkeld 
dat ik het Groeimodel Herstelgericht Werken voor Justiti-
ële Organisaties heb gedoopt. Ik heb nogal een analyti-
sche geest en breng snel structuur aan en het groeimodel 
heeft dan ook de vorm gekregen van een soort wiskundi-
ge matrix met verschillende cellen en variabelen.  Helder 
en nuttig maar wel wat saai.  

Gert Jan, een ervaren trainer, keek naar de matrix en zei: 
“We kunnen er ook een spel van maken! “ We waren 
gelijk allebei super enthousiast en de ideeën vlogen over 
tafel. En aldus is het idee geboren om in Belfast een 
‘training & gaming’ workshop te presenteren. In deze 
workshop laten we deelnemers spelenderwijs kennis 
maken met het groeimodel en kunnen ze aan den lijve 
ervaren welk nut het werken met dit model  heeft voor 
hun eigen organisatie en werkpraktijk.  

Het idee om een groeimodel herstelgericht werken te 
ontwikkelen had ik al jaren.  

Ik heb in de jaren negentig onderzoek gedaan naar de 
beveiliging van bedrijven. In dat verband heb ik samen 
met mijn toenmalige collega’s een zogenaamde ‘maturity 
grid’  ontwikkeld waarin verschillende beveiligingsfasen 
werden onderscheiden (fasen op weg naar maturity ofte-
wel volwassenheid). Fase nul was de fase waarin bedrij-
ven nog erg naïef waren: ze dachten dat hun bedrijf nooit 
slachtoffer van criminaliteit zou worden en het onder-
werp bedrijfsbeveiliging stond daarom niet op de agenda. 
In fase 1 werden ze ietsje verstandiger en  begonnen ze 
zich tegen de boze buitenwereld te beveiligen: er werden 
hekken om het bedrijfsterrein gezet, een slagboom bij de 
ingang van het parkeerterrein en een man met een pet 
bij de deur. Beveiliging stond nu op de agenda maar werd 
in die fase nog gezien als iets dat niets te maken had met 
de kernprocessen binnen het bedrijf. In een volgende 
fase ontstond het bewustzijn dat het gevaar niet enkel 
van buiten maar ook van binnenuit kon komen en in de 
meest vergevorderde fase werd duidelijk dat beveiliging 
een integraal onderdeel diende te zijn van onder meer 
het personeelsbeleid en kwaliteitsbeleid. 

In 2012 heb ik in het kader van een EU-voorstel geopperd 
om het idee van zo’n organisatorisch groeimodel toe te 
passen op het thema herstelgerichte detentie. Het voor-
stel werd gehonoreerd en sinds december 2012 is Resto-
rative Justice Nederland (RJN) partner in het project 
“Restorative Justice in Europe: safeguarding victims and 

¹  Anneke van Hoek is criminologe, mede-oprichtster en project manager van Restorative Justice Nederland. 
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empowering professionals”. Dit project richt zich op het 
implementeren van de nieuwe Europese Slachtoffer 
Richtlijn. RJN focust zich in haar Nederlandse onderzoek 
met name op slachtoffer- en herstelgericht werken in 
Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s).  

We hebben in de periode maart – september 2013 uitge-
breid veldwerk verricht in de vorm van velerlei diepte-
interviews en een online enquête onder het personeel 
van vier JJI’s. Het gaat de omvang van deze column te 
buiten om in te gaan op de resultaten van dit veldwerk. 
Hiervoor verwijzen we graag naar het rapport zelf, dat 
sinds een maand gratis te downloaden is via de website 
van RJN.  

Een van de instrumenten die we op grond van dit veld-
werk hebben ontwikkeld en uitgetest is dus het eerder 
genoemde Groeimodel. Hoe ziet dit Groeimodel Herstel-
gericht Werken er nu concreet uit? 

We hebben herstelgericht werken onderverdeeld in vijf 
aspecten: 

1. Visie en beleid 

2. Werkwijze 

3. Deskundigheid 

4. Cultuur 

5. Samenwerking met externe partners 

 
Vervolgens hebben we vijf fasen geïdentificeerd die de 
implementatie van herstelgericht werken binnen organi-
saties door kan maken: fase 0: Desinteresse, fase 1: Ori-
ëntatie, fase 2: Beschrijving, fase 3: Interne borging en 
fase 4: Ketenbrede borging.  

Als we deze fasering invullen voor één van de factoren, 
bijvoorbeeld ‘werkwijze’ dan ontstaat het volgende 
beeld. In fase 0 is een herstelgerichte werkwijze afwezig, 
in fase 1 ontstaan er enkele ad hoc initiatieven van indivi-
duele voortrekkers binnen de organisatie, in fase 2 wor-
den er methodiekbeschrijvingen, protocollen en richtlij-
nen ontwikkeld op het gebied van herstelgericht werken, 
in fase 4 is herstelgericht werken geïntegreerd in de regu-
liere werkprocessen en zijn de benodigde organisatori-
sche randvoorwaarden gerealiseerd en in fase 5 is her-
stelgericht werken geïntegreerd in ketenbrede werkaf-
spraken en processen. 

Aldus is door ons voor elk aspect ingevuld hoe organisa-
ties stap voor stap een meer volwaardige herstelgerichte 
aanpak kunnen ontwikkelen.  

Het Groeimodel kan door organisaties gebruikt worden 
als spiegel om in te kijken.  

Het helpt hen om te zien waar ze nu staan en om vragen 
te beantwoorden als: Hoe scoren wij momenteel qua 
herstelgerichte visie, werkwijze, deskundigheid, cultuur 
en  samenwerking? En hoe komen we een stapje verder 
op dit gebied? 

In ons onderzoek hebben we het model toegepast op 
zowel JJI’s als penitentiaire inrichtingen voor volwassenen 

en de reclassering. Hieruit kwamen interessante verschil-
len naar voren, hetgeen bevestigde dat het gebruik van 
het instrument daadwerkelijk meerwaarde oplevert voor 
organisaties.  

Het totale rapport inclusief groeimodel is ondertussen 
besproken met beleidsmakers van de Dienst Justitiële 
Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, 
die er erg enthousiast over waren. Ze gaan het rapport 
intern goed verspreiden en Gert Jan en ik zijn uitgenodigd 
een presentatie te geven voor alle inhoudelijke directeu-
ren van de JJI’s. Er zal dan tevens besproken worden hoe 
ons onderzoek kan helpen bij het opstellen van een im-
plementatieplan slachtoffer- en herstelgericht werken. 
Het ziet er naar uit dat ons rapport daadwerkelijk invloed 
gaat hebben op de gang van zaken in de praktijk. En dat is 
natuurlijk waar we het uiteindelijk allemaal voor doen!  

Later dit jaar zal Restorative Justice Nederland  een confe-
rentie organiseren rondom het rapport. Ook geïnteres-
seerden uit België zijn van harte uitgenodigd om daaraan 
deel te nemen. Nadere informatie over datum en locatie 
zal verschaft worden via onze LinkedIn groep Forum voor 
Herstelrecht.  

En voor degenen die van 11 – 14 juni afreizen naar Bel-
fast: wellicht zien we jullie op onze training & gaming 
workshop! 
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Update van de relevante wetgeving sinds november 
2013: 

 

Wet van 27 november 2013 tot aanvulling van de artike-
len 43bis, 382ter en 433novies van het Strafwetboek, en 
van artikel 77sexies van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met 
betrekking tot de bijzondere verbeurdverklaring (BS 
13/12/2013) 

 

Wet van 15 december houdende diverse bepalingen met 
het oog op de verbetering van de positie van het slacht-
offer in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (BS 
19/12/2013) 

 

Koninklijk besluit van 26 december 2013 tot wijziging van 
het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot uitvoering 
van artikel 2, 6°, van de wet van 17 mei 2006 betreffende 
de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een 
vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rech-
ten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten en 
tot uitvoering van artikel 23bis, laatste lid, van de wet van 
15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 
(BS 31/12/2013) 

 

Ministerieel besluit van 27 december 2013 tot vervanging 
van het ministerieel besluit van 30 januari 2007 tot vast-
stelling van het model van de slachtofferverklaring zoals 
bedoeld in artikel 1, 4° van het koninklijk besluit van 29 
januari 2007 tot uitvoering van artikel 2, 6°, van de wet 
van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie 
van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het 
slachtoffer toegekende rechten in het raam van de straf-
uitvoeringsmodaliteiten (BS 31/12/2013) 

 

Wet van 21 december 2013 houdende instemming met 
het Akkoord, gesloten door uitwisseling van verbale no-
ta's gedateerd op 16 oktober 2013 en op 7 november 
2013 tot verlenging van het verdrag tussen het Koninkrijk 
België en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbe-

schikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Ne-
derland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij 
Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen, 
gedaan te Tilburg (Nederland) op 31 oktober 2009 (BS 
30/12/2013) 

 

21 DECEMBER 2013. – Wet van 21 december 
2013  houdende instemming met het Akkoord, gesloten 
door uitwisseling van verbale nota's gedateerd op 16 ok-
tober 2013 en op 7 november 2013 tot verlenging van 
het verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk 
der Nederlanden over de terbeschikkingstelling van een 
penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de 
tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opge-
legde vrijheidsstraffen, gedaan te Tilburg (Nederland) op 
31 oktober 2009 – Addendum (BS 02/01/2014) 

 

Wet van 21 december 2013 betreffende de wijziging van 
de inwerkingtreding van sommige artikelen van de wet 
van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving be-
treffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen 
van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit 
hebben gepleegd (BS 30/12/2013) 

 

Wet van 21 december 2013 tot wijziging van het Wet-
boek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 
betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek 
in strafzaken, met het oog op de oprichting van een DNA-
gegevensbank « Vermiste personen (BS 30/01/2014) 

 

Wet van 7 februari 2014 tot invoering van het elektro-
nisch toezicht als autonome straf (BS 28/02/2014) 

 

Wet van 14 februari 2014 met betrekking tot de rechts-
pleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken (BS 
27/02/2014) 

 

Recente wetgeving 
 

Vicky DE SOUTER¹ 

¹  Vicky De Souter werkt voor het Directoraat-Generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden—Directie Strafwetgeving en 

is daarnaast lid van de board van het European Forum for Restorative Justice.   
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The Stig fileert de realiteit... 
 

“Verkiezingsmemorandum” 
 
Met mijn verkiezingsmemorandum rond mobiliteit in de hand, belde het forum me met de vraag om ook hun memo-
randum neer te pennen. Ze vonden het immers fantastisch hoe mijn gelaarsde kat rekeningvrijen absoluut niet zag 
zitten. Meer nog, ze vonden mijn relatie met de huidige minister voor mobiliteit, die ik tijdens een vorige verkiezings-
campagne in een kustbistro het kabinet van welzijn probeerde aan te smeren, een schoolvoorbeeld van hoe je beleid 
beïnvloedend kan werken.  

De klus, een verkiezingsmemorandum voor een forum voor herstelrecht, bleek echter zwaarder dan verwacht.  Ik 
had natuurlijk inspiratie kunnen halen uit alle vorige geschreven, nooit gelezen, verkiezingsmemoranda, maar dat 
was niet bijster origineel.  

 

Ten einde raad ben ik dan maar, op zoek naar inspiratie, richting Brussel gereden. Ik moet bekennen: ik heb een aan-
tal pers- en partijkaarten en ik stap moeiteloos binnen op studiedagen voor politici. Het thema was geïnspireerd: 
‘Blijf niet aan de zijlijn staan!’ De rode lijn in het programma focuste op intermenselijke verhoudingen. Het was hal-
lucinant.  

In het portaal ontmoette ik een man. Hij zag helemaal blauw. Na jaren trouwe dienst was hij van de lijst geduwd. 
Wat een smak! Bij de vestiaire werd mijn aandacht getrokken door de volgende zoon.  Hij zag bloedrood en snikte 
heftig.  Hij was op zoek naar zijn papa. Een telefoontje naar Child-Focus mocht niet baten. Ze hadden nog affiches 
van 6 jaar terug. 

In de toiletten zag ik een Antwerpenaar en een West-Vlaming minutenlang nadenken. Ze stonden voor het dilemma 
of ze elkaar een hand zouden geven. Kort daarop lagen ze allebei tegen het canvas, geveld met een rechtse hoek. Ik 
hoorde een bleekgroene Shrek het decreet  integraal doorspoelen. Eenmaal in de zaal werd er pas  echt een feestje 
gebouwd. Tijdens een polonaise werden er messen in de rug geplant, zwaargewichten probeerden de postjespak-
kers te pletten, en een aantal jonge rechtse snotneuzen probeerden altijd een andere plaat op te zetten. Een ernstig 
debat was in ieder geval onmogelijk want iedereen riep door elkaar en niemand luisterde. Enkel de ingehuurde 
stand-upcomedian leek zich rot te amuseren. Hij was legaal aan het smoren! Op het podium stond een voormalig 
premier met ontbloot bovenlijf.  Hij was nog speciaal naar Wingene gereden om er zijn torso met varkensbloed te 
laten kleuren.  Zo had hij meer van een keizer. Het wicht uit Merchtem wou geen keizerin zijn, hij wou wel keizer 
worden! Het gebaar met de duim ging hem goed af. Zijn ongehoorzame slaven werden deskundig door leeuwen, 
met nieuw logo, verscheurd.  

Op zoek naar het lokaal voor mijn workshop ‘Warme Vlaamse Justitie’, ontmoette ik haar. Annemelie was nog niet 
gebroken.  Ik leerde haar als pleiter kennen in de wandelgangen van assisen. Ze had toen, ook al was ze vaak het 
slachtoffer van spot door collega’s, meerzijdige empathie. Mevrouw de schepen keek me aan en gaf me een verkie-
zingsbadge: ‘Ik ben zot van A!’ ‘Uw ploeg is toch opgedoekt?’ ‘Tja, de rode hanen hebben eenmaal gekraaid. Ik ben 
onschuldig veroordeeld.’ Ik duwde haar verder de coulissen in. ‘Je bent veel te braaf. Beloof me dat je doorzet. Je 
weet wat je moet doen! Ik word wel je spin-doctor!’ ‘Meneer De Witte, je bent veel te doortastend’, lachte ze.  Ze 
zag me wel zitten! ‘Je hebt iets van Birgitte Nyborg. Ook zij won met een nieuwe partij!” ‘Alaaf’, lachte ze.  

Plots hoorde ik een snerpend geluid. Oproerpolitie met Krimse accenten overspoelden de congreszaal. Niemand 
merkte ons op.  

De volgende morgen zat de nieuwe gevangenis in Beveren vol met congresgangers. Steven Van ’t Veld – Hoet,  de  
artistieke  lesgever ‘herstelgerichte detentie’,  zuchtte diep. ‘Elke 4 jaar komen ze terug. Memoranda schrijven moe-
ten jullie zeker niet doen. Dat snappen jullie nu toch ook?’ 

 

Ik keek nog eventjes in het leslokaal. Mannen en vrouwen waren huilend op zoek naar medeleven. Enkel de inge-
huurde stand-upcomedian leek zich rot te amuseren.  Zijn hoofd bevond zich in de Prisoncloud. 

De  Witte  
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        Bemidde 
                                WERKGROEP VORMING VOOR BEMIDDELING IN DELICTSITUATIES  

 

 

Voor meer achtergrondinfo bij het vormingsaanbod en up -to-date agenda, check: http://www.suggnome.be/

actueel_agenda.php  

Vormingsprogramma 2013 

25.03.14 Vorming 
OOSTENRIJK: 3 methoden van bemiddeling (mixed double    

(= onze tandem), tandem en three step mediation) 

08.05.14 NIEUW concept: Methodiektraining 
Tandembemiddeling / verbindende communicatie / three 

step mediation/ en introductiegesprek 

16.05.14 Vorming CULTURELE DIVERSITEIT 

19.06.14 Vorming TRAUMAPSYCHOLOGIE 

2.06.14 Vorming PEACE MAKING CIRCLES 

4-5.09.14 Vorming 2-DAAGSE CREATIEF BEMIDDELEN EN EMOTIES 

25.09.14 Vorming OMGAAN MET AGRESSIE 

07.10.14 Intervisie TANDEMBEMIDDELING 

16.10.14 Methodiektraining Omgaan met agressie/  Peacemaking circles/ …  

Tussen 3 en 

11.11.14 
Vorming NON-VERBALE PRAATMETHODIEKEN 

20.11.14 Jaarlijkse Trefdag  THEMA wordt spoedig bepaald 

5.12.14 Vorming OPLOSSINGSGERICHT WERKEN 

http://www.suggnome.be/actueel_agenda.php
http://www.suggnome.be/actueel_agenda.php
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!!! Aandacht !!! 

 
 

Vzw Suggnomè - Forum voor Herstelrecht en Bemiddeling is door de overheid  

erkend als organisatie die FISCALE ATTESTEN mag afleveren aan alle personen of organisaties die op 

jaarbasis 40 euro als gift aan de organisatie schenken.   
 

 

Concreet betekent dit dat al wie, over een kalenderjaar  gespreid, minimaal 40 euro stort op ons 

rekeningnummer:  736-0001066-63, een fiscaal attest ontvangt dat kan gebuikt worden om  belas-

tingvermindering te krijgen.    

 

 

 

Even alles op een rijtje: (bron: http://www.vef-aerf.be)  

1. Wat is een fiscaal attest?  

Een fiscaal attest is een kwijtschrift voor giften van minstens 40 euro die de schenker van zijn totale belastbare netto-

inkomen kan aftrekken. 

2. Wat is het minimumbedrag waarvoor ik een fiscaal attest kan ontvangen?  

Als u, over het hele jaar, minstens 40 euro gegeven heeft aan dezelfde erkende instelling heeft u recht op een fiscaal 

attest. 

3. Wat is het voordeel van een fiscaal attest?  

Met een fiscaal attest kunt u het bedrag van uw gift aftrekken van uw totale belastbare netto-inkomen. 

4. Wat moet ik doen met ontvangen fiscale attesten?  

De originele fiscale attesten die u ontvangt moet u bij uw belastingsaangifte voegen. U kunt zelf een kopie ervan bijhou-

den maar de belastingdienst aanvaardt bij de aangifte enkel originelen. 

5. Wanneer ontvang ik mijn attest?  
Het attest wordt altijd in het jaar NA de gift opgestuurd, in de periode juist voor dat u uw belastingafgifte in de brieven-

bus krijgt. Dan wordt er namelijk gevraagd naar uw uitgaven in het bewuste jaar. 

6. Wie krijgt er een fiscaal attest?  

Het fiscaal attest wordt door de erkende instelling opgestuurd naar het postadres van degene die de gift gedaan heeft. 

 

 
 

Twijfel dus niet en steun onze organisatie! 

Stort (minimaal) 40 euro op 736-0001066-63 met vermelding van ‘je naam’ en “gift:     

fiscaal attest”. 



 

Suggnomè vzw    v o o r  r e c h t   v a n   s p r e k e n  44 

N
IE

U
W

S
B

R
IE

F
 -

  
N

°1
/1

4
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  

Editoriaal  

Pieter VERBEECK 

2 

Een verhaal van hoop, verandering en kracht - Herstelgerichte detentie anno 
2014 

Bart CLAES 

3 

Detentie in Belgie¨: Stukje bij beetje meer herstelgericht 

Geert VAN  AERSCHOT 

10 

Slachtoffer in Beeld in detentie: een opstap naar herstel 

Sabine DE BOCK 

13 

Meten is weten, maar voelen is ook belangrijk 

Alice DELVIGNE 

16 

Onderweg naar Straatsburg ...Reflectie van een ancien herstelconsulent 

Virna VAN DER ELST 

18 

Herstel in de gevangenis van Dendermonde 

Bram DE CAUWER 

20 

Wat is herstelgericht werken?  Interview met een penitentiair beambte in        
opleiding 

Lien DE CLERCQ 

25 

Rondleiding in de nieuwe gevangenis van Beveren: Enkele impressies 31 

Ode aan de prof en aan de gids… en aan de organisatie - Suggnomè                   
medewerkers bezoeken Kazerne Dossin  

Alice DELVIGNE 

32 

Zijlijn 

Stefan BOONEN en Katrien GOOSSENS 

34 

Over cultuur gesproken: Expo Convictions - Filmbespreking: Breaking and         
Entering 

Davy DHONDT en Lenny NAERT 

36 

Brieven uit Nederland - Hoe volwassen is herstelgericht werken in uw                
gevangenis? 

Anneke VAN HOEK 

38 

Recente wetgeving 

Vicky DE SOUTER 

40 

The Stig fileert de realiteit… 

‘Verkiezingsmemorandum’ 

41 

Vormingsprogramma BemiddeLINK 42 

20 maart 2014 

V.U.: Marianne Regelbrugge 

Diestsesteenweg 49 

3010   LEUVEN 

Tel: 016/ 22 63 88 

Fax: 016/ 22 74 82 

Bank: 736-0001066-63 

E-mail: info@suggnome.be 

Website: www.suggnome.be 

Nu ook op Facebook: 

www.facebook.com/

Suggnomebemiddelingenher-

stelrecht 

 

 

 

 

 

 

Met de steun van:  

FOD Justitie 

Vlaamse Gemeenschap  

        

             INHOUD 

 

     


