
Het proces van gedetineerde tot 
(maat) werk



In samenwerking met 

Situering rol als detentieconsulent

• GTB = Gespecialiseerd Team Bemiddeling. Begeleiding en 
ondersteuning van mensen met een lange afstand of 
begeleidingsnood tot de arbeidsmarkt

• Sinds 2011 detentieconsulent voor GTB 
– Leuven Hulpgevangenis = begeleiden van mensen met een korte 

straf
– Leuven Centraal = begeleiding van langgestraften

• Samenwerking met VDAB detentieconsulent
• Begeleiding van personen een arbeidshandicap maar ook 

mensen met een PSP problematiek.
• Vanaf 14 maanden voor VI datum (VI= voorwaardelijke 

invrijheidsstelling)



In samenwerking met 

• “In samenwerking met de gedetineerde, de 
psychosociale dienst en het CAW geven wij 
ondersteuning in het opmaken van een 
reclasseringsplan. Gedetineerden hebben de 
mogelijkheid om een aanvraag te doen voor een 
vervroegde vrijlating. Deze aanvraag zal worden 
beoordeeld door de strafuitvoeringsrechtbank.”

Doelstelling



In samenwerking met 

• PSD = psychosociale dienst 

• De opdracht:

• Multidisciplinaire dienst in de gevangenis

• Risicotaxatie 

• Rapportage

• Evalueren reclasseringsvoorstellen

Samenwerking met verschillende diensten 



In samenwerking met 

• CAW = justitieel welzijnswerk

• De opdracht:

• In elke Vlaamse en Brusselse gevangenis zijn medewerkers 
van Justitieel Welzijnswerk aan de slag. 

• Hulp en dienstverlening binnen de gevangenis.
• Situatie in kaart brengen van de gedetineerde.
• Hulpmiddelen inschakelen om de problemen aan te pakken.

.

Justitieel welzijnswerk



In samenwerking met 

• Plan om de sociale re-integratie van de gedetineerde te 
bevorderen

• in samenwerking met de psychosociale dienst,  justitieel 
welzijnswerk en VDAB/GTB

• 3 belangrijke pijlers: namelijk woonst, dagbesteding en 
begeleiding. 

• Via uitgangsvergunningen (UV)

• Het reclasseringsplan wordt beoordeeld door de 
strafuitvoeringsrechtbank. 

Reclasseringsplan



In samenwerking met 

Deze rechtbank is bevoegd voor het toekennen van 
strafmodaliteiten indien het reclasseringsplan wordt 
goedgekeurd.

• Beperkte detentie 

• Voorwaardelijke invrijheidstelling (VI) 

• Elektronisch toezicht

Strafuitvoeringsrechtbank



In samenwerking met 

• Mensen met een multipele problematiek.

• Indiceren via ICF.

• Vòòr het maatwerkdecreet werd deze doelgroep
voornamelijk toegeleid naar sociale werkplaatsen.

• Nieuwe doelgroepen zoals vluchtelingen, langdurig 
werklozen, laaggeschoolde werklozen, ex gedetineerden,…

• De uitdaging bestaat erin om deze mensen te integreren 
binnen maatwerkbedrijven, maar dan specifiek de vroegere 
beschutte werkplaatsen.

Psp doelgroep



In samenwerking met 

• Intakefase: informatie verzamelen via VDAB dossier, via de 
gedetineerde zelf en ook info opvragen bij PSD.

• Sollicitatieproces gaat van start indien er 
uitgangsvergunningen (UV’s) zijn.

• Triage: Werken op maat in het sollicitatieproces

• Ondersteuning van gedetineerde tijdens het 
kennismakingsgesprek.

• Organiseren van een korte stage. De stage heeft daarbij 
verschillende functies. Informatieverzameling en een eerste 
kennismaking op de werkvloer tussen maatwerkbedrijf en 
gedetineerde.

Hoe ga ik als detentieconsulent tewerk bij een 
traject maatwerk?



In samenwerking met 

• Inzetten op intensieve begeleiding en opvolging op de 
werkvloer tijdens de tewerkstelling.

• Communicatie met de ex gedetineerde en het netwerk is 
enorm belangrijk.

• Elke ex gedetineerde die vanuit detentie start met een 
tewerkstelling heeft omkadering van verschillende diensten 
rond zich staan. 

• Tewerkstellingskansen geven aan gedetineerden. 

• In de mate van het mogelijk de tijd geven om de overgang van 
detentie naar tewerkstelling goed te laten verlopen.

Hoe omgaan met deze doelgroep? 



In samenwerking met 

• Schaamte

• Stigma

• Vooroordelen

• Faalangst

• Stress

• Wantrouwen

• Detentieschade

Waar worstelen gedetineerden mee bij de 
zoektocht naar een werkgever?



In samenwerking met 

• Verslavingsproblematiek

• Detentieschade 

• Overlevingscultuur, overlevingsstrategie

• Externe druk 

• Financiële problemen

• Strafmodaliteit

• Ontwikkelen arbeidsattitude

• Gebrek aan werkervaring

• Psychische stabiliteit

• Beperken concentratie ex gedetineerden op de werkvloer

Problemen op de werkvloer



In samenwerking met 

• Maatwerkbedrijven kunnen gerichter mensen aanwerven 
omdat er een groter aanbod is van werkzoekenden.

• Ontwikkeling sterkere doelgroep voor de maatwerkbedrijven

• Opnemen van complexere taken door “voormalige beschutte 
werkplaatsen”. Vroeger mensen met cognitieve beperkingen 
terwijl het aanbod van werkzoekende wordt uitgebreid met 
mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt.

• NEC profielen die op termijn kunnen doorstromen.

• Opportuniteit om bepaalde kansengroepen op de 
arbeidsmarkt duurzaam tewerk te stellen. 

• Persoonlijke en professionele ontwikkeling van de doelgroep 
PSP.

Tewerkstelling van PSP publiek binnen 
maatwerk zorgt voor nieuwe kansen


