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-2Dames en heren,
De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bracht op donderdag 3 oktober 2013 een
werkbezoek aan de gevangenis van Sint-Gillis. De bedoeling was tweevoudig : kennis maken
met de gevangeniswerking in het algemeen en meer in het bijzonder met de projecten die
worden ondersteund door de VGC en/of de Vlaamse Gemeenschap en een bezoek brengen
aan de gevangenisinfrastructuur.
De heer Jean-Luc Vanraes, voorzitter van de Raad, was verontschuldigd voor deze
vergadering. Mevrouw Annemie Maes, ondervoorzitter, leidde de delegatie.
1. Inleiding
Ondervoorzitter Annemie Maes, delegatieleider, dankt directeur-adviseur Peter Pletinckx
van de gevangenis omdat hij dadelijk inging op de vraag van de Raad voor een terreinbezoek.
Zij stelt de delegatie voor en verontschuldigt voorzitter Jean-Luc Vanraes. De ondervoorzitter
benadrukt dat het bezoek aan de gevangenis van Sint-Gillis er kwam op initiatief van collega
Jef Van Damme. Hij stelde voor een werkbezoek met de Commissie voor Welzijn,
Gezondheid en Gezin te organiseren. Het uitgebreid Bureau van de Raad van de VGC pikte in
op dit voorstel en breidde het uit naar alle VGC-bevoegheden en alle raadsleden.
2. Uiteenzettingen
Mevrouw Anke Gittenaer, beleidscoördinator hulp- en dienstverlening van de Vlaamse
Gemeenschap aan gedetineerden in Brusselse gevangenissen, stelt de gevangeniswerking
van de Vlaamse Gemeenschap in de Brusselse gevangenissen voor en focust nadien op de
geschiedenis en de werking van de gevangenis in Sint-Gillis.
Onder de Brusselse gevangenissen waar de Vlaamse Gemeenschap een werking ontwikkelt
vallen Sint-Gillis, Vorst en Berkendael. Het is hetzelfde team dat in de drie strafinrichtingen
werkt. De 3 gevangenissen herbergen 1.600 personen. Met een totale gemiddelde dagpopulatie van 1.600 gedetineerden, mannen en vrouwen, beklaagden, veroordeelden en
geïnterneerden is zowat elke ‘categorie’ van gedetineerden aanwezig in de Brusselse
gevangenissen. Enkele grootstedelijke kenmerken zoals een stijgende bevolkingsgroei en
bevolkingsdichtheid in het Brussels hoofdstedelijk gewest, migratiegolven (‘arrival city’), de
nabijheid van de nationale luchthaven enz. maken de Brusselse penitentiaire populatie
specifiek. In Brussel verblijven veel anderstalige gedetineerden, is er een sterke
overbevolking en is er geen strafhuis op het grondgebied.
De 3 Brusselse gevangenissen hebben bovendien op vlak van capaciteit, doelgroep en
infrastructuur elk hun eigenheid. Waar de gevangenis van Berkendael uitsluitend vrouwen
huisvest en eerder nieuw is, dateren de mannengevangenissen van Vorst en Sint-Gillis uit de
19e eeuw.
Wat is het parcours van een gedetineerde? Indien een man wordt opgepakt en aangehouden,
wordt hij naar Vorst gebracht. Indien de persoon in beschuldiging wordt gesteld, wordt hij
ondergebracht in voorarrest in Sint-Gillis. Na een eventuele veroordeling tot gevangenisstraf
zou de gedetineerde moeten doorstromen naar een strafhuis. Vrouwen worden na aanhouding
naar Berkendael gebracht en blijven in Berkendael gedurende hun hele detentieperiode.
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door een Nederlandstalig inrichtingshoofd. In de praktijk is er een taalmix.
In 2017 zouden zowel de gevangenis van Vorst als de gevangenis van Sint-Gillis terecht
kunnen in een nieuw complex in Haren. Deze mogelijke verhuis heeft repercussies voor de
werking die nu wordt aangeboden. Er is bv. geen convenant met de gemeentelijke bibliotheek
omdat de VGC dit niet wenselijk acht in het licht van de verhuis naar Haren in 2017.
Sinds 1884 is de stervormige gevangenis van Sint-Gillis een arresthuis. De gevangenis van
Sint-Gillis is gebouwd volgens het Ducpétiauxmodel (panoptisch principe : 1 centrum, 5
vleugels + 1 later gebouwde prefabvleugel) en werd in 1884 in gebruik genomen ter
vervanging van de Karmelietengevangenis in het centrum van Brussel. Om de overbevolking
in deze gevangenis op te lossen, werd in 1910 de gevangenis van Vorst geopend. Het
panoptisch principe steunt op het inzicht dat in de 19de eeuw gangbaar was inzake
strafbeleving in afzondering.
De gevangenis telt 600 cellen voor 850 gedetineerden en is omgeven door een buitenmuur
van zes meter hoog en 960 meter lang. De monumentale voorgevel van de gevangenis met
twee torens en een spitsboogvormige toegangspoort heeft de uitstraling van een middeleeuwse
burcht. In 2012 werd de laatste vleugel, en daarmee de hele gevangenis, gerenoveerd. Het
renovatieproject duurde 20 jaar. In een cel bevinden zich maximum 2 personen. In Vorst kan
dat aantal oplopen tot 4 personen en worden matrassen bijgelegd.
Ondanks het feit dat de gevangenis van Sint-Gillis een arresthuis is, verblijven er tal van
veroordeelden. Een groot aantal beklaagden verblijft eerst in de gevangenis van Vorst
(gemiddelde verblijfsduur 3 maanden), waarna ze overgeplaatst worden naar de gevangenis
van Sint-Gillis. Dit gebeurt meestal nadat het vooronderzoek (politioneel onderzoek) werd
afgesloten en de beklaagde door de Raadkamer of de Kamer van Inbeschuldigingstelling naar
de Correctionele Rechtbank werd doorverwezen. Naast beklaagden kent de gevangenis van
Sint-Gillis gemiddeld 45% definitief (jaarverslag 2012) veroordeelden die er wachten op hun
overplaatsing naar een strafhuis of er desgevallend hun straf uitzitten.
Het regime in Sint-Gillis werd in 2012 grondig geëvalueerd en kreeg in 2013 een andere
vorm. Vanaf dan werd er een progressief regime ingevoerd met aandacht voor het onderscheid tussen beklaagden en veroordeelden. De gedetineerden kunnen binnen de gevangenis
dan een bepaald traject afleggen afhankelijk van hun gedrag, statuut en verblijfsduur.
Er wordt zoveel als mogelijk gewerkt volgens het progressief gevangenisregime. Bij goed
gedrag kan de gedetineerde een aantal faciliteiten/gunsten krijgen. Op één vleugel verblijven
gedetineerden die deelnemen aan een speciaal project. Met dit project wil de gevangenis de
detentieperiode van de gedetineerden zo zinvol mogelijk invullen en zo detentieschade
beperken. De gedetineerden leren toekomstgericht werken en omgaan met verantwoordelijkheid. Naast de traditionele activiteiten (sport, onderwijs, gemeenschappelijke
activiteiten, enz.) kunnen de gedetineerden om de twee dagen ’s avonds samen tijd
doorbrengen in de polyvalente zaal. Soms krijgen zij een extra wandeling. Op een andere
vleugel verblijven alle gedetineerden die werken in de werkhuizen. Tijdens de dag zijn hun
celdeuren open en zij kunnen samen eten. Op de resterende vleugels verblijven de overige
beklaagden en veroordeelden. Zowel het bewakingspersoneel als de syndicaten zijn gekant
tegen een progressief regime. Pas in Haren zal dit systeem ten volle kunnen toegepast worden.
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gedetineerden uit andere gevangenissen terecht kunnen voor verzorging. In de gevangenis
werkt penitentiair, administratief en technisch personeel.
Sinds 1980 zijn de gemeenschappen verantwoordelijk voor hulp- en dienstverlening aan
gedetineerden. De gemeenschappen proberen een werking te ontwikkelen in gevangenissen,
die federale inrichtingen zijn. Dit leidt tot spanningen, maar vormt tegelijkertijd een
interessante uitdaging. In de Brusselse gevangenissen zijn nog meer partners actief : de
Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, andere overheden of diensten. De samenwerking in de Brusselse gevangenissen
lukt aardig. De Vlaamse Gemeenschap richt zich met haar werking op Nederlandstaligen,
Nederlandskundigen en in beperkte mate op anderstaligen, vnl. Engelstaligen.
De Vlaamse Gemeenschap hanteert als basisfilosofie in haar aanpak dat ze de vrije
samenleving binnen de muren wil brengen met het oog op de re-integratie van de
gedetineerde en zijn omgeving. Het kader daarvoor ligt vervat in het decreet van 8 maart
2013 (voordien was het Strategisch Plan van toepassing). Diensten die buiten de gevangenis
een werking ontwikkelen, bieden deze werking ook aan in de gevangenis (op de Rode
Antraciet na). Dit is de omgekeerde aanpak van deze die gangbaar is in de Franse
Gemeenschap. De Franse Gemeenschap opteert voor specifieke gevangenisprojecten.
Op 6 domeinen is de Vlaamse Gemeenschap actief en waar mogelijk, is er aansluiting met de
VGC :
 Onderwijs – BruCoVo
 Werk – VDAB/Groep intro
 Welzijn – CAW Archipel en Suggnomè
 Cultuur – De Rode Antraciet en VGC
 Sport – De Rode Antraciet en VGC
 Geestelijke gezondheid – CGG Ahasverus
Wat doet de Vlaamse Gemeenschap in deze 6 domeinen ?
 Individueel aanbod
◦ bv. trajectbegeleiding, therapie, screenings, herstelbemiddeling,…
 Groepsaanbod
◦ bv. taallessen, beroepsopleidingen, creatieve ateliers, sport, gespreksgroepen…
 Focus ligt op :
◦ Aanbod creëren
◦ Aanbod bekendmaken (flyers, e.d.)
◦ Samenwerking en overleg stimuleren met Justitie en andere gemeenschappen
◦ Werken aan draagvlak met cipiers en penitentiair personeel
◦ HRM beleid
Problemen : de vraag is veel groter dan het aanbod en de Vlaamse Gemeenschap bevindt zich
in een afhankelijkheidsrelatie om haar taak uit te voeren. Zo ligt bv. bij een
personeelsvergadering of een staking alles stil en kunnen de medewerkers van de Vlaamse
Gemeenschap hun opdracht niet uitvoeren. Voor de Vlaamse actoren betekende de verdere
capaciteitsuitbreiding in de gevangenis van Sint-Gillis een aanzienlijke verhoging van de
werkdruk. Een overzicht van het aantal Nederlandstalige hulpverleners dat actief is in de
Brusselse gevangenissen wordt in de bijlage weergegeven.
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Gemeenschap.
Mevrouw Anke Gittenaer antwoordt dat de doelgroep 40 à 50% van de gevangenen is.
10/15% van de bereikten zijn Nederlandstalig, 20/30% zijn Franstalig, 55/60% zijn
anderstaligen, die soms als tweede taal Nederlands of Frans hebben, maar soms ook niet. Het
Vlaams Justitieel Welzijnswerk werkt integraal in het Nederlands, het Brussels Justitieel
Welzijnswerk omvat een gedeeltelijk Nederlandstalige werking.
VGC-raadslid Jef Van Damme merkt op dat de VGC geen initiatieven ondersteunt vanuit
het bevoegdheidsdomein welzijn. Gebeurt dit voldoende vanuit Vlaanderen of is er een
gebrek aan dossiers ? Inzake kinderbezoeken zijn gevangenissen vragende partij voor nieuwe
partners. De VGC zou die taak kunnen opnemen.
Mevrouw Marleen Strubbe (BRUCOVO) en mevrouw Ingrid Landuyt (Groep Intro /
VDAB) geven vervolgens toelichting bij de projecten ‘basiscommunicatie’ en ‘sollicitatietraining’.
Vanuit het consortium volwassenenonderwijs is onderwijscoördinator Marleen Strubbe
tewerkgesteld in Sint-Gillis, met als taak er een behoeften dekkend onderwijsaanbod uit te
bouwen voor de gedetineerden, in samenwerking met CVO. De opleidingen zijn : Nederlands
(NT1 en NT2), keukenmedewerker, Frans, ICT, e-learning…. Daartoe werkt zij nauw samen
met andere gevangenisdiensten en de -directie. De onderwijscoördinator onderzoekt en
verzamelt de opleidingsbehoeften van de gedetineerden, geeft informatie over het aanbod,
onderhandelt met de centra over de uitbouw van een aanbod (vraaggestuurd). De ondersteuning van de leerkrachten behoort tot het takenpakket. Daarnaast zorgt de onderwijscoördinator voor de ondersteuning van de gedetineerden bij hun zelfstudie, hulp bij vragen en
steun wanneer het moeilijker loopt. Ook kan de onderwijscoördinator een deel van de extra
administratieve last op zich nemen: de rapportering aan de verschillende overheden,
registratie van deelname, de zorg voor de logistiek, enz. Het is van belang de expertise te
bundelen via Klasbak, het netwerk voor onderwijs aan gedetineerden.
De onderwijscoördinator wordt sedert 2010 voor 0,5 VTE extra gesubsidieerd door de
Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) onder de vorm van een overbruggingskrediet voor
twee jaar (projectmatig). Om te kunnen voorzien in een kwalitatief basisaanbod zet het Brussels
Consortium een extra medewerker in voor de onderwijscoördinatie van het aanbod in
Berkendael en de begeleiding van individuele onderwijstrajecten. Een 0,5 VTE van de Vlaamse
Gemeenschap is veel te weinig.. Een 0,5 VTE is exact evenveel als in de gevangenis van
Ruiselede, waar 50 gedetineerden zitten. Van de 570 aanvragen kunnen er slechts 250 bediend
worden, de werkload is enorm.
Ondervoorzitter Annemie Maes vraagt hoe groot het budget is.
De heer Wim Ipers, lesgever Brusselleer, verduidelijkt dat er geen variabele toelage voor de
Brusselse werking is op basis van het aantal gedetineerden. De basistoelage bedraagt 720.000
euro. Het is een gesloten enveloppe. Onderhandelingen over de toekenning van een variabel
bedrag à rato van het aantal gedetineerden leverden niets op.
Detentieconsulent Ingrid Landuyt brengt de dienstverlening van de VDAB via het ‘Aan de
bak’-begeleidingsprogramma voor gedetineerden binnen de muren van de gevangenis. De
detentieconsulent stippelt voor elke gedetineerde, die binnen afzienbare tijd de gevangenis
kan verlaten, een praktisch haalbare weg naar de arbeidsmarkt uit in samenspraak met alle
betrokken actoren. Via informatie, oriëntatie, het werken aan sollicitatie- en communicatie-
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begeleiding en ondersteuning naar opleiding of naar zijn of haar (her)intrede op de
arbeidsmarkt. Als een gedetineerde na het verlaten van de gevangenis nog werkzoekend is,
wordt hij of zij overgedragen naar de reguliere werking van de VDAB of Actiris.
Mevrouw Landuyt is ook verbonden aan de Groep Intro (Actiris). RE-ACTIV is een
programma van Groep Intro dat voorziet in individuele begeleiding en ondersteuning in een
traject naar opleiding en/of werk voor (ex)gedetineerden, werkzoekenden onder elektronisch
toezicht of gedetineerden die binnen afzienbare tijd de gevangenis (deeltijds) kunnen verlaten.
Er wordt zorg gedragen voor onthaal, portfolio, Actirisdossier (45 per jaar, met 75% succes),
VDAB-dossier (60 per jaar, sommige beroepen zijn verboden), loopbaanbegeleiding. Van de
30% die wordt begeleid stroomt 40% door naar opleiding of tewerkstelling.
Sedert 2011 is gestart met de modules basiscommunicatie en conflictbeheersing in
samenwerking met Brusselleer. De klemtoon ligt op het verbeteren van de communicatie
binnen de muren (chef, directie, rechtbank); het stimuleren van assertief gedrag; het sterker,
weerbaarder en sociaal vaardiger maken buiten de muren (familie, omgeving, werk).
Deze module heeft aansluiting gevonden met Groep Intro en VDAB voor sollicitatietraining
(8 dagdelen les) :
 Empowerend sturen en begeleiden van gedetineerden naar opleiding en/of tewerkstelling
– Jobcoaching
 Informatie verschaffen over opleidingsaanbod en tewerkstellingsmaatregelen
 Methodiek: praktijkgericht en op maat (motivatiebrief, oefenen in zichzelf voorstellen,
sollicitaties zoeken, taalgebruik in sollicitaties,…)
Mevrouw Marijke Defranc en mevrouw Kim Gykiere lichten de projecten van
Psychotherapie Brug en Justitieel Welzijnswerk toe.
Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Ahasverus voorziet in een aanspreekpunt
voor hulpverlening in de gevangenis. Een psycholoog/therapeut uit het psychotherapie-BRUG
team neemt naast een individuele hulpverleningstaak ook de brugfunctie waar tussen het CGG
en de andere partners in de gevangenis. 1,3 VTE zorgen voor externe psychologische
ondersteuning voor alle Nederlandstalige en Engelssprekende gedetineerden in de 3 Brusselse
gevangenissen. Het aanbod is gericht op een individuele of een groepsaanpak en kan ook
schriftelijk verlopen. Vooraleer een schriftelijke begeleiding opstart, hebben een aantal
gesprekken plaatsgevonden. Het team verzorgt ook de intakegesprekken voor de
psychologische opvang na de detentieperiode.
CAW Archipel–Justitieel Welzijnswerk vervult 2 functies in de gevangenis: trajectbegeleiding (3) en organisatieondersteuning (1). De trajectbegeleiding voor Nederlandstalige of
Nederlandskundige gedetineerden en hun naasten (met vaste verblijfplaats buiten Brussel)
bestaat uit een luik ‘onthaal’ en uit een luik ‘begeleiding’. Een 2de lijnsaanbod uitbouwen is
niet mogelijk met de beschikbare middelen en personeel. Voor de Brusselse gedetineerden
wordt samengewerkt met de Brusselse OCMW’s.
Beide teams organiseren samen gespreksgroepen, die worden opgestart voor 6 maanden. Ze
tellen maximum 8 personen (soms minder) en vinden plaats om de 2 weken gedurende 2 uren.
Het thema wordt gekozen in overleg met de deelnemers, die vrijwillig intekenen. Deelname
aan een gespreksgroep genereert geen beloning en kan niet worden aangewend als referentie
voor strafvermindering ten aanzien van de rechtbank. De gesprekken steunen op wederzijds
vertrouwen, respect en discretie. Het doel van de gespreksgroep is dat praten kan opluchten en
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kunnen ondersteunen en bijstaan, dat sociale vaardigheden worden geoefend en dat er een
positieve ervaring wordt opgedaan met hulpverlening. Wat de detentiebeleving betreft,
ervaren de hulpverleners een grote nood aan ventileren, aan kiezen van thema’s als familie,
agressie, re-integratie, hoop… Het project, dat een mooi voorbeeld is van samenwerking
tussen 1ste - en 2de lijnszorg, wordt positief geëvalueerd door de gedetineerden.
Op de vraag of het voor de vrouwelijke medewerkers lastig(er) is om in een mannengevangenis te werken, luidt het antwoord neen.

3. Rondleiding
De rondleiding loopt onder leiding van directeur-adviseur Peter Pletinckx langs een les
Nederlands verzorgd door Brusselleer, langs de gewone cellen en de isoleercellen, de
ziekenboeg, de wandeling, de centrale controle-eenheid, de keuken, de wasserij, de
sportaccommodatie en de bibliotheek.
De sportaccommodatie is zeer bescheiden. De fitnessruimte is (te) klein, er zijn weinig
toestellen en de openingsuren zijn beperkt tot 2 uur per week. Sportbegeleider Jelle
Miechielsen is verbonden aan De Rode Antraciet, een organisatie voor sociaal-culturele en
sportieve participatie in de penitentiaire sector.
De middelen van De Rode Antraciet komen van Vlaanderen - Welzijn ( daar cultuur en sport
niet meer onder dezelfde minister vallen). De Rode Antraciet is actief in alle Vlaamse en
Brusselse gevangenissen met sport, cultuur en cursusaanbod. Na een periode werden er
reserves opgebouwd, met deze reserves werd de heer Jelle Miechielsen als sportfunctionaris
in Brussel aangesteld tot december 2014. De VGC-sportdienst vergoedt de lesgever voor 50%
en stelt ook zijn uitleendienst ter beschikking van Sint-Gillis. De FOD Justitie vergoedt de
overige 50% van de lesgever en creëert de mogelijkheid tot sport (ter beschikking stellen van
de fitnessruimte - aankoop materiaal). Er zijn recent middelen vrijgegeven om de buitensport
georganiseerd door te laten gaan, alsook middelen voor de aankoop van materiaal voor op de
wandelingen (basketbalringen - voetbaldoelen).
De fitnessruimte wordt 2 uren per week gebruikt door 4 groepen van 4 deelnemers. Deze
deelnemers komen dus 1 keer per 2 weken een uur sporten. Deze fitnessruimte wordt enkel
gebruikt door de gedetineerden van Vleugel B.
De PREFAB vleugel heeft eveneens een fitnessruimte waar enkel de gedetineerden uit de
PREFAB vleugel kunnen sporten. Deze zaal is gedurende 3 uren per dag open en gedetineerden komen 2 keer per week sporten. Vleugels A, C, D, E doen niet aan georganiseerde sport.
Elke gedetineerde heeft recht op 2 uur sport per week. Het spreekt voor zich dat er ellenlange
wachtlijsten zijn in Sint-Gillis.
Wat de gevangenisbibliotheek betreft, neemt de heer Bram Bresseleers, bibliothecaris van
de gemeentebibliotheek van Sint-Gillis het woord. De bibliotheekvoorziening van SintGillis viel voorheen onder de HOB-werking, maar wordt niet verder gezet door Muntpunt en
de Vlaamse Gemeenschap komt niet tussen in de financiering. Vanuit de VGC-dienst
Streekgericht Bibliotheekbeleid krijgt Sint-Gillis 5.000 euro/jaar voor collectievorming en voor
het invoeren van boeken, CD’s en DVD’s in de catalogus van de gevangenisbibliotheek. Het is
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gemeentelijke bibliotheek uit te bouwen en te laten kaderen binnen het Streekgericht
Bibliotheekbeleid. Er wordt tevens onderzocht om aan te sluiten bij het BruNO-netwerk. De
collectievorming gebeurt onder meer na bevraging van de gedetineerden. De gevangenisbib is
om de twee weken open en wordt opengehouden door een beambte. De gedetineerden mogen in
zeer beperkte groepjes gedurende 45 minuten vertoeven in de bib.

De verslaggever,
Fouad AHIDAR

De voorzitter,
Annemie MAES
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Daevy Amerlynck
Marleen Strubbe
Bieke Deloof
Johan Overbeeke (CVO Meise-Jette)
Tim Baten (CVO Lethas)
Annita Sterkenburgh (CBE Brusseleer)
Wim Ipers (CBE Brusselleer)
Kristof Dhaenens (CBE Brusselleer)
Herman Geysens (CVO Elishout-COOVI)
Carine Andrianne (CVO Elishout-COOVI)
Ruben Schwab (CVO Elishout-COOVI)
Anne-Marie Van Esch

directie@brucovo.be
gedetineerden@brucovo.be
bieke.deloof@brucovo.be
johan.nemegeer@gmail.com
baten.tim@gmail.com
annita.sterkenburgh@brusseleer.be
wim.ipers@brusselleer.be
kristof.dhaenens@brusseleer.be
herman.geysens@gmail.com
johan.overbeeke@cvomj.net
schwabruben@gmail.com
anvesc@skynet.be

Onderwijs: coördinatie en opleidingen

Afgevaardigd Bestuurder
Onderwijscoördinator
Projectmedewerker
Lesgever Informatica Sint-Gillis
Lesgever NT2 Sint-Gillis
Lesgever OLC Sint-Gillis
Lesgever NT1 Sint-Gillis
Lesgever OLC Berkendael
Lesgever Keuken S-G/Berkendael
Lesgever Keuken Berkendael
Lesgever Keuken S-G/Berkendael
Assistant

02/502.95.16
02/543.56.51 - 02/502.88.91
02/502.88.91
02/269.55.46
02/420.10.26 - 0496/96.67.45
02/223.20.45
02/223.20.45
02/223.20.45
02/526.51.00
02/526.51.00
02/526.51.00
02/502.95.16

- 10 Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Ahasverus (Psychotherapie-Brug) – Artesiëstraat 5, 1000 Brussel

Geestelijke Gezondheid: psychotherapie
Eric Stijnen

Directeur

02/452.52.94

eric.stijnen@ahasverus.be

Kris Vanhoeck

Coördinator

02/512.80.53

iter.vanhoeck@gmail.com

Katrien De Koster

Psycholoog/therapeut

02/512.80.53 – 02/543.56.51

ptb.dekoster@gmail.com

Jan Goossens

Hulpverlener

02/512.80.53

ptb.goossens@gmail.com

Kim Gykiere

Hulpverlener

02/512.80.53

psychotherapie-brug@scarlet.be

Wouter Wanzeele

Hulpverlener

02/512.80.53

psychotherapie-brug@scarlet.be

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Begeleiding (VDAB) – Hoofdzetel: Keizerslaan 11, 1000 Brussel, Detentieconsulent: Bergensesteenweg 1440, 1070 Anderlecht

Trajectbegeleiding naar werk
Sébastian Hoquet

Aanspreekpunt Werk

02/525.00.77

sebastian.hoquet@vdab.be

Ingrid Landuyt

Detentieconsulent

02/558.18.80 - 0492/27.03.67

ingrid.landuyt@groepintro.be

De Rode Antraciet – Geldenaaksebaan 277, 3001 Heverlee

Sport, Cultuur en Vorming

Veer Dusauchoit - Rina Robben

Directie

016/20.85.10

Jelle Miechielsen

Sportfunctionaris/Sportmonitor
VGC
Aanspreekpunt Cultuur

016/20.85.10 - 0498/28.85.14

veer.dusauchoit@derodeantraciet.be
rina.robben@derodeantraciet.be
jelle.miechielsen@derodeantraciet.be

016/20.85.10

lies.kortleven@derodeantraciet.be

Lies Kortleven

Suggnomè – Vanderlindenstraat 17, 1030 Brussel

Herstelbemiddeling

Bram Vandroogenbroeck

Herstelbemiddelaar

02/522.69.75 - 0495/24.49.50

bram.vandroogenbroeck@suggnome.be

Bart Claes

Herstelbemiddelaar

02/522.69.75 - 0496/76.11.70

bart.claes@suggnome.be

02/558.18.80
02/558.18.80 – 0473/52.63.69
02/558.18.80 - 0492/27.03.67
02/558.18.80 – 0472/90.12.32

lieven.monserez@groepintro.be
kwinten.fort@groepinntro.be
ingrid.landuyt@groepintro.be
sandrine.rousseau@groepintro.be

Groep Intro – Re-Activ – Charles Parentéstraat 6, 1070 Brussel

Trajectbegeleiding naar opleiding en/of werk
Lieven Monserez
Kwinten Fort
Ingrid Landuyt
Sandrine Rousseau

Directeur
Coördinator
Trajectbegeleider
Trajectbegeleider

