
 
 

 

 
 

 

Arteveldehogeschool 
OPLEIDING BACHELOR IN HET SOCIAAL WERK 

SINT-ANNAPLEIN 31 
9000 GENT 

TEL. : 09 234 94 00 

 
 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mogelijkheden en aanbevelingen i.v.m.  
online hulp- en dienstverlening  

voor gedetineerden  
op weg met of zonder Prison Cloud op elke cel 

 

Werkgroep online hulp- en dienstverlening voor gedetineerden  

Auteur: Philippe Bocklandt 

28 januari 2016



 
 

 

Pagina 2 van 57 
 

Deze nota bevat: 

 

Dank zij … ........................................................................................................................................ 4 

1. Situering ........................................................................................................................................... 5 

1.1. Prison Cloud als trigger ....................................................................................................... 5 

1.2. De opdracht ........................................................................................................................ 5 

1.3. Samenstelling van de werkgroep ....................................................................................... 5 

2. Een driedubbele strategische keuze ................................................................................................ 6 

2.1. Strategische keuzes in het detentiebeleid van de Federale Overheid ............................... 6 

2.2. Strategische keuze in onlinehulpbeleid Vlaamse overheid ................................................ 6 

2.3. Strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 2015 – 2020 ..................... 7 

3. Prison Cloud … eigen-zinnige ICT ..................................................................................................... 8 

3.1. Een computer binnen detentiecontext .............................................................................. 8 

3.2. Prison Cloud biedt mogelijkheden voor online hulp- en dienstverlening .......................... 9 

4. Online hulp- en dienstverlening … een kader................................................................................ 14 

4.1. Online hulp- en dienstverlening voor gedetineerden gedefinieerd ................................. 14 

4.2. Een kader voor online hulp- en dienstverlening voor gedetineerden ............................. 14 

4.3. Voor- en nadelen van online hulp- en dienstverlening voor gedetineerden ................... 15 

4.3.1. Voordelen van online hulp- en dienstverlening ....................................................... 15 

4.3.2. Nadelen van online hulp- en dienstverlening .......................................................... 16 

5. Een visie op en positionering van online hulp- en dienstverlening voor gedetineerden .............. 17 

5.1. Visie op online hulp- en dienstverlening voor gedetineerden ......................................... 17 

5.2. Positionering van online hulp- en dienstverlening voor gedetineerden .......................... 18 

6. Mogelijkheden van online hulp- en dienstverlening voor gedetineerden .................................... 19 

6.1. Een overzicht van mogelijkheden van online hulp- en dienstverlening  .......................... 20 

6.1.1. Mogelijke algemene online hulp- en dienstverleningstoepassingen  ...................... 20 

6.1.2. Mogelijke onlinehulp- en dienstverleningstoepassingen in het domein werk ........ 23 

6.1.3. Mogelijke onlinehulp- en dienstverleningstoepassingen in het domein welzijn ..... 24 

6.1.4. Mogelijke onlinehulp- en dienstverleningstoepassingen in gezondheid ................. 26 

6.1.5. Mogelijke onlinehulp- en dienstverleningstoepassingen in het domein cultuur ..... 27 

6.1.6. Mogelijke onlinehulp- en dienstverleningstoepassingen in het domein onderwijs 28 

6.1.7. Mogelijke onlinehulp- en dienstverleningstoepassingen in het domein sport ........ 29 

6.2. Prioriteiten in mogelijkheden van online hulp- en dienstverlening voor gedetineerden 30 

6.2.1. Vooraf : het profiel van de respondenten ................................................................ 30 

6.2.2. Prioriteiten in algemene online hulp- en dienstverleningstoepassingen ................ 33 



Pagina 3 van 57 
 

6.2.3. Prioriteiten in online hulp- en dienstverlening in het domein werk ........................ 34 

6.2.4. Prioriteiten in online hulp- en dienstverlening in het domein welzijn ..................... 35 

6.2.5. Prioriteiten in online hulp- en dienstverlening in het domein gezondheid ............. 36 

6.2.6. Prioriteiten in online hulp- en dienstverlening in het domein cultuur .................... 37 

6.2.7. Prioriteiten in online hulp- en dienstverlening in het domein onderwijs ................ 38 

6.2.8. Prioriteiten in online hulp- en dienstverlening in het domein sport ....................... 39 

6.2.9. Een samenvatting i.v.m. prioriteiten in online hulp- en dienstverlening ................. 40 

7. (Rand-)voorwaarden voor online hulp- en dienstverlening voor gedetineerden ......................... 42 

7.1. Haalbaarheid vanuit veiligheidsoogpunt met focus op individueel traject ..................... 42 

7.2. Wegwerken van regelgevende belemmeringen .............................................................. 42 

7.3. Privacy en deontologie ..................................................................................................... 43 

7.4. Mediawijsheid in verband met Prison Cloud ................................................................... 43 

7.5. Besef dat online hulp- en dienstverlening niet voor elke gedetineerde bereikbaar is .... 44 

7.6. Betaalbare online hulp- en dienstverlening ..................................................................... 44 

7.7. Overleg met externe aanbieders ...................................................................................... 45 

7.8. Belang van een multidisciplinaire werkgroep .................................................................. 45 

7.9. Een verschil in aanbod in gevangenissen met en zonder Prison Cloud ........................... 45 

8. Samenvatting - de aanbevelingen voor online hulp- en dienstverlening in een notendop .......... 46 

Drie strategische keuzes en Prison Cloud als trigger ................................................................... 46 

Prison Cloud … eigen-zinnige ICT ................................................................................................. 46 

Prison Cloud biedt reeds tal van mogelijkheden .......................................................................... 47 

Een kader voor online hulp- en dienstverlening .......................................................................... 47 

Een visie op en positionering van online hulp- en dienstverlening voor gedetineerden ............ 47 

Mogelijkheden en prioriteiten van online hulp- en dienstverlening voor gedetineerden .......... 48 

(Rand-)voorwaarden voor online hulp- en dienstverlening voor gedetineerden ........................ 49 

En nu verder ................................................................................................................................. 50 

bronnen ........................................................................................................................................ 51 

Bijlage 1: placemat met functionaliteiten van Prison Cloud ................................................................. 53 

Bijlage 2: Voor- en nadelen van online hulp- en dienstverlening voor gedetineerden ........................ 55 

Voor- en nadelen van informatieve online hulp- en dienstverlening ...................................... 55 

Voor- en nadelen van online communicatietools voor hulp- en dienstverlening .................... 56 

Voor en nadelen van ondersteunende online hulp- en dienstverlening ................................. 56 

 

 

 

 



Pagina 4 van 57 
 

 

 

 

 
 

 

Dank zij … 
 
Deze mogelijkheden en aanbevelingen in verband met online hulp- en dienstverlening voor 
gedetineerden konden pas tot stand komen dank zij … 
… de betrokkenheid van de leden van de werkgroep met gedetineerden en interne en externe 
medewerkers in de gevangenis; 
… de gastvrijheid van de gevangenis in Beveren waardoor twee gedetineerden de mogelijkheid 
hadden deel te nemen aan de werkgroepbijeenkomsten; 
… de 88 gedetineerden die deelnamen aan de onlinebevraging naar prioriteiten binnen de 
voorgestelde online hulp- en dienstverleningsmogelijkheden; 
… de medewerkers aan hulp- en dienstverlening in de gevangenis zowel vanuit justitie als Vlaamse 
gemeenschap die dezelfde onlinebevraging invulden; 
… de ICT-medewerkers die in de gevangenis in Beveren de bevraging voor de gedetineerden 
online plaatsten. 
 
Het is slechts als er vanuit multidisciplinaire invalshoeken betrokkenheid en bereidheid is om een 
uitgebreider en kwaliteitsvol online hulp- en dienstverleningsaanbod te realiseren, dat dit tot 
stand zal komen. 
 
De samenwerking in dit project vormde daarvoor alvast een goede aanzet. 
 
 
 
Philippe Bocklandt 
28 januari 2016 
 
philippe.bocklandt@arteveldehs.be   
 

mailto:philippe.bocklandt@arteveldehs.be
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1. Situering 
 

1.1. Prison Cloud als trigger 
 
De installatie van Prison Cloud in de nieuwe gevangenis in Beveren (naast Leuze en Marche) is een 
trigger om vanuit de Vlaamse hulp- en dienstverlening aan gedetineerden deze nieuwe 
communicatiemogelijkheden te verkennen en na te gaan hoe de hulp- en dienstverlening voor 
gedetineerden online kan uitgebreid of versterkt worden. 
 
Ook in andere penitentiaire instellingen bestaat de opportuniteit dat (in de tussentijd tot Prison 
Cloud ook daar beschikbaar zal zijn op elke cel) meer online hulp- en dienstverlenings-
mogelijkheden gerealiseerd kunnen worden. 
 

1.2. De opdracht 
 
Vanuit de Vlaamse Overheid kreeg de Arteveldehogeschool de opdracht om met een werkgroep 
bestaande uit leden van de Gemengde Commissie, lokale medewerkers hulp- en dienstverlening 
in de gevangenis in Beveren, online experten en twee gedetineerden, mogelijkheden voor online 
hulp- en dienstverlening in de gevangenis te verkennen. 
 

1.3. Samenstelling van de werkgroep 
 
Tabel 1: Overzicht deelnemers van de werkgroep online hulp- en dienstverlening voor gedetineerden 

naam organisatie 

Simone Augustus Vlaamse Dienst Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

Gino Campenaerts De Rode Antraciet 

Herwig Claeys Centrum Alcohol en andere Drugs Limburg 

Davy Gevangenis Beveren 

Bram De Cauwer Justitieel welzijnswerk Beveren 

Marina De Maesschalck Vlaamse Dienst Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

Guy Gevangenis Beveren 

Amy Grantham-Hill Justitieel welzijnswerk Hasselt 

Gorik Kaesemans Zorgnet Vlaanderen 

Kris Lambert FOD Justitie 

Dana Mariën WVG hulp en dienstverlening aan gedetineerden 

Neil Paterson Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 

Carina Smismans Vlaamse Dienst Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

Inge Van Acker Vlaams OndersteuningsCentrum  VolwassenenOnderwijs 

Gert Vanherk Hulp- en dienstverlening - Gevangenis Hasselt 

Tineke Tailleur Hulp- en dienstverlening - Gevangenis Leuven Hulp 

Tinneke Voets Justitieel welzijnswerk Beveren 

Cindy Willekens  Justitieel welzijnswerk Hasselt 

Philippe Bocklandt Arteveldehogeschool - Sociaal werk 

 
In de loop van dit project werd Gert Vanherck vervangen door Tineke Tailleur en Marina De 
Maesschalck door Simone Augustus. 
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2. Een driedubbele strategische keuze 
 
Aansluitend bij drie strategische keuzes worden de mogelijkheden van online hulp- en 
dienstverlening voor gedetineerden verkend: 
 

2.1. Strategische keuzes in het detentiebeleid van de Federale Overheid 
 
Twee essentiële strategische keuzes zijn in het kader van dit project belangrijk: 
 

Vanuit de Federale Overheid worden de Masterplannen I en II voor de infrastructuur van de 
gevangenissen uitgevoerd. Naast een aantal omvangrijke infrastructuurwerken wordt daarbij ook 
ingezet op ICT. “Tot slot vormt de inzet op meer moderne technologieën binnen de inrichtingen 
een belangrijk onderdeel. Bij renovaties en nieuwbouw dient hier maximaal op te worden ingezet. 
… Dit zal leiden tot de integratie van ‘Prison Cloud’ in alle inrichtingen en levert voordelen op voor 
het personeel, de gedetineerden en de betrokken families. …”1, zo stelt minister Koen Geens in zijn 
Algemene beleidsnota Justitie. 
 

Mogelijks nog belangrijker dan deze ‘technische opportuniteit’ is de visie op de behandeling en 
begeleiding van gedetineerden. In een toespraak verduidelijkte minister Geens: “Het belang van 
het krijgen van kansen tot zelfontplooiing en uitingsmogelijkheden is voor gedetineerden minstens 
even groot als voor een persoon buiten een geïnstitutionaliseerde omgeving.  … Het aanwakkeren 
van het zelfvertrouwen en gevoel van zelfwaarde, de bevordering van de sociale vaardigheden en 
een individuele benadering zijn de belangrijkste voorwaarden om gedetineerden te motiveren om 
hun detentie re-integratiegericht in te vullen. … De centrale vraag ‘Welke tekortkomingen van de 
gedetineerde leiden tot criminaliteit?’ wordt vervangen door ‘Hoe kan iemands leven zinvol en 
betekenisvol worden?’ en ‘Hoe kan iemand de relatie met zijn familie, zijn omgeving, en de 
samenleving opbouwen en of bevorderen?’. De gedetineerde is dus in de eerste plaats burger, 
arbeider, vriend, echtgenote, moeder.”2 Vanuit déze visie kan online hulp- en dienstverlening 
zeker als bijkomend middel worden ingezet. 
 

2.2. Strategische keuze in onlinehulpbeleid Vlaamse overheid 
 
In zijn beleidsnota ‘Welzijn, Volksgezondheid en Gezin’ 2014-2019 zet minister Jo Vandeurzen 
expliciet in op de ondersteuning van onlinehulpverlening: 
 

“We zetten in op de uitbouw van een kwaliteitsvolle onlinehulpverlening. 
De laatste jaren werden verschillende initiatieven genomen inzake ‘onlinehulpverlening’. Het is 
belangrijk deze inspanningen te valoriseren en te ondersteunen. We zetten dan ook in op een 
Vlaams beleidskader voor onlinehulpverlening. Vertrekkende van de onderzoeksaanbevelingen van 
het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, zullen we met de inzet van negen strategieën de 
kwaliteit en afstemming van het online hulpaanbod verstevigen: 
- onlinehulp op de beleidsagenda zetten van organisaties, koepels en steunpunten; 
- onlinehulp ontwikkelen van onderuit; 
- onlinehulp integreren als een kwaliteitsvolle modaliteit van hulp in welzijns- en gezondheids-
organisaties; 
- onlinecompetenties van hulpvragers, medewerkers en organisaties versterken; 
- een erkenningskader creëren voor onlinehulp; 

                                                           
1 Geens, K. (2015) Algemene beleidsnota Justitie. Brussel: Belgische kamer van volksvertegenwoordigers. – 
10 nov 2015 p. 31     
2 Geens, K. (2015) Tralies uit de weg en Thuisfront [toespraak] geraadpleegd via 
http://www.koengeens.be/news/2015/10/27/toespraak-tralies-uit-de-weg-en-thuisfront op 1 december 
2015 

http://www.koengeens.be/news/2015/10/27/toespraak-tralies-uit-de-weg-en-thuisfront
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- onlinehulp focussen op intersectorale beleidsdomeinoverschrijdende samenwerking; 
- praktijkrelevant onderzoek en ontwikkeling van onlinehulp stimuleren; 
- online hulpverlening in detentiecontext exploreren via het gebruik van Prison Cloud; 
- onlinehulp toegankelijk maken voor personen met een beperking.”3 
 

De voorlaatste strategische keuze verwijst expliciet naar dit project. 
 

2.3. Strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 2015 – 2020 
 
Ook in het Strategisch plan 2015-2020 ‘Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden’ zitten 
concrete aanknopingspunten voor online hulp- en dienstverlening voor gedetineerden.  
 

Om te beginnen de verwijzing naar de missie: “Het recht van alle gedetineerden en hun directe 
sociale omgeving op een integrale en kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening waarborgen, zodat 
ze zich kunnen ontplooien in de samenleving”4. 
 

Verder: “De voorbije periode lag de focus binnen de organisatie van de hulp- en dienstverlening 
aan gedetineerden op de uitbouw van het aanbod. Dit aanbod heeft ondertussen een vaste plaats 
verworven binnen de gevangenismuren. De grootste uitdaging voor de toekomst bestaat erin om 
verder te werken aan de samenhang tussen (het aanbod van) de partners binnen de muren 
enerzijds en de verbinding met het leven (en de hulp- en dienstverlening) na detentie anderzijds.”5 
Online hulp- en dienstverlening kan hieraan zeker een zinvolle bijdrage leveren. 
 

Een leidraad om zinvolle mogelijkheden voor online hulp- en dienstverlening voor gedetineerden 
af te bakenen zijn vanzelfsprekend de doelstellingen van de hulp- en dienstverlening voor 
gedetineerden zoals die zijn opgenomen in het decreet van 8 maart 2013: 
“1° de zelfontplooiing van de gedetineerde stimuleren; 
2° het sociale, relationele en psychische evenwicht van de gedetineerde herstellen; 
3° de negatieve gevolgen voor de gedetineerde en zijn directe sociale omgeving, veroorzaakt door 
en tijdens de detentie, beperken; 
4° de integratie en participatie in de samenleving na de detentieperiode bevorderen; 
5° een proces van herstel tussen dader, slachtoffer en samenleving stimuleren; 
6° de kans op herval beperken.”6 
 

Ten slotte wordt ‘de digitale evolutie’ expliciet als een kans en uitdaging beschouwt: 
“In de brede samenleving is er een duidelijke trend op vlak van digitalisering en een stijgend 
belang van beeldcultuur. Het leven binnen de gevangenis loopt op deze vlakken wat achterop, 
onder andere wegens veiligheidsoverwegingen en verouderde infrastructuur. Toch is het belangrijk 
om gedetineerden in het kader van hun re-integratie de nodige digitale vaardigheden mee te 
geven.  
De digitale evolutie binnen Justitie biedt kansen om in de toekomst ook binnen de hulp- en 
dienstverlening meer gebruik te maken van online tools. Het gaat hier om de uitbouw van Prison 
Cloud en de ontwikkeling van een nieuw detentiebeheersysteem (SIDIS suite).”7 

                                                           
3 Vandeurzen, J. (2014) Beleidsnota 2014-2019 Welzijn Volksgezondheid en Gezin. Brussel: Vlaamse 
Regering, p. 20. 
4 Gemengde Commissie (2015) Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden – Strategisch plan 2015-2020, 
Brussel: Vlaamse overheid – afdeling Welzijn en Samenleving, p. 7 
5 Gemengde Commissie (2015) Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden – Strategisch plan 2015-2020,. 
Brussel: Vlaamse overheid – afdeling Welzijn en Samenleving. p. 11 
6 Vlaamse Regering (2013) Decreet Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Brussel: Vlaamse Regering, 
artikel 4 
7 Gemengde commissie (2015) Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden – Strategisch plan 2015-2020,. 
Brussel: Vlaamse overheid – afdeling Welzijn en Samenleving. p. 21 
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3. Prison Cloud … eigen-zinnige ICT 
 
We beschrijven eerst hoe Prison Cloud ervaren wordt en de werking ervan zodat we daarna de 
mogelijkheden voor onlinehulp- en dienstverlening verder kunnen uitwerken. 
 

3.1. Een computer binnen detentiecontext 
 
“Prison Cloud is een sterk beveiligd en flexibel dienstenplatform voor gedetineerden. Het digita-
le platform is ontwikkeld in samenwerking tussen Ebo Enterprises en de FOD Justitie en biedt 
diensten aan waardoor de gedetineerde leert om zelfstandig en op een verantwoorde manier een 
aantal handelingen uit te voeren. Het platform is gebaseerd op eboVision, een platform dat 
bedrijven in staat stelt om hun medewerkers op elk moment toegang te geven tot vertrouwelijke 
informatie.”8 
Zo omschreven is het een neutrale technische voorziening. Bij de verkenning van de werking van 
Prison Cloud tijdens de bijeenkomsten van de werkgroep, bleek Prison Cloud helemaal niet zo 
neutraal te zijn. 
De functionaliteiten die Prison Cloud – op maat van elke gedetineerde – kan voorzien, houdt 
immers talloze keuzes in. 
 

Prison Cloud als onderdeel van een communicatiesysteem 

 
Prison Cloud bevat verschillende eenzijdige én interactieve digitale communicatiemogelijkheden 
die worden ingezet als bijkomende (soms vervangende) communicatievorm in de penitentiaire 
instelling. Veel hangt dus af van hoe deze communicatiemogelijkheden worden ingezet.  
Ze worden dus onderdeel van het globale communicatiesysteem in de gevangenis. 
Twee voorbeelden: 
 Sommige informatieve berichten (of richtlijnen) verschijnen op het computerscherm als pop-

upberichten. De gedetineerde kan die enkel wegklikken door ze te beantwoorden met 
‘akkoord’ en niet door bijvoorbeeld het neutralere ‘gelezen’ aan te klikken. 

 De papieren rapportbriefjes tussen de gedetineerde en medewerkers van ondersteunende 
diensten in de gevangenis werden vervangen door online rapportbriefjes. Dit heeft als 
voordeel dat de rapportbriefjes rechtstreeks bij de betrokken diensten (zonder tussen-
personen) terechtkomen. De lay-out- en responsmogelijkheden van deze rapportbriefjes zijn 
evenwel beperkt wat mogelijks kan leiden tot misverstanden. 

Prison Cloud als communicatiesysteem zal dus enerzijds afhangen van de technische functionali-
teiten die geboden worden. Anderzijds zal het samenhangen met de wijze waarop die technische 
mogelijkheden gebruikt worden. 
 

Prison Cloud wordt beleefd als een straf- en beloningssysteem 

 
De functionaliteiten van Prison Cloud en de toegang tot onlinetoepassingen kunnen per 
gedetineerde ingesteld worden, mogelijk gemaakt worden maar ook weer ingetrokken worden. 
Dit biedt heel wat opportuniteiten voor maatgericht werken aan maatschappelijke re-integratie. 
Maar in een penitentiaire instelling wordt het – al dan niet zo bedoeld – door gedetineerden hoe 
dan ook ervaren als onderdeel van en straf- en beloningssysteem. 
 

 

                                                           
8 Ebo Enterprises (2016) Wat is Prison Cloud? Geraadpleegd via  
http://www.ebo-enterprises.com/nl/prisoncloud op 7 januari 2016 

http://www.ebo-enterprises.com/nl/ebovision-platform-0
http://www.ebo-enterprises.com/nl/prisoncloud
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Prison Cloud … een middel in de strijd tegen verveling? 

 
“Tijdens mijn bezoeken aan de gevangenissen valt het mij telkens op dat vele gedetineerden, 
desolaat, eenzaam en zonder perspectief hun gevangenisstraf ‘uitzitten’, zelfs ‘uitliggen’.” Zo 
getuigt minister Geens.9 
 
Prison Cloud biedt heel wat aanbod en mogelijkheden in deze ‘strijd tegen verveling’ op cel. Zowel 
informatief, communicatief als ondersteunend kunnen onlinetoepassingen op de domeinen 
ontspanning, hulp, zorg, tewerkstelling, cultuur, onderwijs en sport een belangrijke meerwaarde 
betekenen. 
 
Anderzijds moet bewaakt worden dat in het kader van besparingen deze online mogelijkheden 
niet beschikbaar gesteld worden om minder in te zetten op de reeds beperkte face-to-
facecontacten voor gedetineerden.  
 

Aandacht voor deze context – belang van duidelijke visievorming 

 
Zowel voor beleidsvoerders als voor interne en externe medewerkers aan de hulp- en 
dienstverlening in de gevangenis is het dus belangrijk om met deze contextelementen rekening te 
houden in het uitwerken van een breder online hulp- en dienstverleningsaanbod. 
 
Het uitbouwen van een degelijke visie op online hulp- en dienstverlening én het rekening houden 
met hoe gedetineerden die ‘computer op cel’ ervaren zijn daarbij van essentieel belang. 
 
 

3.2. De werking van Prison Cloud biedt mogelijkheden voor online hulp- en 

dienstverlening 
 
Er bestaan zo goed als geen documenten die de werking van Prison Cloud systematisch 
beschrijven. Kris Lambert van de dienst ICT van de FOD Justitie zegt daarover: “Voor Prison Cloud 
hebben we handleidingen maar dit is hoe je bepaalde taken moet uitvoeren.” Leerpunt (centrum 
basiseducatie) werkte wel een wegwijzer uit over het werken met Prison Cloud die bij de opstart 
van Prison Cloud aan alle inkomende gedetineerden in de gevangenis in Beveren werd gegeven. 
Voor de gedetineerden is enkel een placemat beschikbaar waarop de functionaliteiten van Prison 
Cloud staan afgebeeld10. Omdat deze placemat niet meer up-to-date is, wordt die ook niet meer 
verspreid. 
 
In telegramstijl beschrijven we hier de functionaliteiten van Prison Cloud in de gevangenis in 
Beveren (anno 2015). 
 

Toegang tot Prison Cloud 

 
 Prison Cloud heeft een gebruikerspaneel voor gedetineerden en voor medewerkers. 
 Elke gedetineerde heeft een persoonlijke stick die hem een bepaalde toegang geeft tot Prison 

Cloud (met gebruikersnaam en paswoord – kan op termijn ook met vingerafdruk). 
 Deze toegang wordt dus op maat bepaald, bijvoorbeeld:  

o Tijdsperiode van toegang tot Prison Cloud; 

                                                           
9 Geens, K. (2015) Tralies uit de weg en Thuisfront [toespraak], p. 6 geraadpleegd via 
http://www.koengeens.be/news/2015/10/27/toespraak-tralies-uit-de-weg-en-thuisfront op 1 december 
2015 
10 Zie bijlage 1 : placemat met functionaliteiten van Prison Cloud 

http://www.koengeens.be/news/2015/10/27/toespraak-tralies-uit-de-weg-en-thuisfront
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o Welke Prison Cloud-toepassingen beschikbaar zijn in welke lokaal. 
 Prison Cloud is beschikbaar in drie talen: Nederlands, Frans en Engels. 

De documenten die er op geplaatst worden zijn vaak beperkt tot Nederlandse versies. 
 Prison Cloud is nu beschikbaar in de penitentiaire instellingen van Beveren en Leuze en sinds 

eind 2015 ook in Marche. 
 

Deel 1: het intranet 

 
 Het intranet bevat berichten = statische info. 
 Enkele voorbeelden van onderwerpen/rubrieken: …. 

Luik huisregels met algemene informatie op over bezoek, dagindeling, werken in de 
gevangenis, medische dienst. Daarnaast staat hier het menu (maaltijden), telefoontarieven, 
nieuwsberichten gestuurd door personeelsleden die hiervoor toelating hebben en een luik 
Toekan met algemene informatie over hulp- en dienstverlening in de penitentiaire instelling 
van Beveren. 
 

       
 

Deel 2: de services 

 
Prison Cloud bevat enkele diensten die gratis of betalend beschikbaar kunnen gesteld worden. 
Een gedetineerde kan sommige diensten ook via een favorietenbalk vlotter beschikbaar zetten. 
Een overzicht: 
 
E-learningpakketten 
 
 Voorlopig beperkt tot aanbod van de VDAB. 
 Aan vele VDAB-e-learningpakketten is in de buitenwereld een interactief luik gekoppeld. Bij 

het Prison-Cloudaanbod is dit echter technisch (nog) niet mogelijk. 
 Een opportuniteit zou zijn: het opvragen van thema’s van  e-learningpakketten bij gedeti-

neerden. Voorbeeld: ‘dactylo leren’ … “hier hebben we daar tijd voor”. 
 

 
Films 

 
 Een ruim aanbod films per genre is beschikbaar. 
 Betalend via credits van 0.5 € (6 à 7 credits per film – voor adult films 12 credits per film). 
 Film blijft dan 48 u beschikbaar. 
 Kan meermaals herbekeken worden. 
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TV 
 
 Een aantal TV-kanalen zijn gratis beschikbaar: één, canvas, rtbf, La Une, La Deux en alle 

radiozenders. 
 Voor 17 €/maand zijn een 50-talTV-zenders beschikbaar. 
 
Kantine 
 
 Een webshop met een 1.000-tal producten is beschikbaar. 
 Online bestellen kan via winkelmandje-systeem. 
 Eerst moet de gedetineerde geld voor de kantine laten opladen. 
 Bij vele producten staan ook foto’s (dat is gemakkelijk voor anderstaligen). 
 De gedetineerde kan ook een ‘favoriet bestellijstje’ opslaan. 
 Dit bestelsysteem wordt als heel zinvol aanbod ervaren.  
 Dit bestelsysteem vergt enige inwerking en wordt als het moeilijkste onderdeel van Prison 

Cloud ervaren.  
 

       
 
Telefonie 
 
 Telefoneren gebeurde vroeger ‘op de gang’. 
 Nu kan het vanuit de cel via deze Prison Cloudtoepassing. 
 Met headset. 
 Als er budget beschikbaar is. 
 Telefoneren is relatief duur: 21 eurocent/minuut voor verbinding naar een vaste lijn. Toch is 

dit goedkoper dan in andere inrichtingen zonder Prison Cloud. 
 Er kan gratis gebeld worden naar onder andere Tele-Onthaal, Zelfmoord1813, … 
 Telefoneren kan 24/24 u en 7/7d. 
 Er kan per gedetineerde een black list en/of een white list aangemaakt worden die de 

telefooncontacten begrenzen. 
 De gedetineerde kan een eigen adresboek aanmaken. 

 
Mijn regime 
 
 Bestaat uit 2 delen: deel ‘afdeling’ + deel ‘persoonlijke agenda’. 
 Kan dagschema’s bevatten van activiteiten. 
 
Mijn PC 
 
 De beperkte computerfunctie (open office) is te huur voor 19 €/maand. 
 Deze computerfunctie was gratis beschikbaar gedurende de periode dat de gedetineerde een 

computercursus volgde. Nu niet meer. 
 Printen kan niet op cel maar kan aan 10 eurocent/pagina op de afdeling of vleugel. 
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 Bij verplaatsing binnen de gevangenis of naar een gevangenis met Prison Cloud gaan de eigen 
PC-gegevens mee via Prison Cloud of via DVD naar gevangenissen waar Prison Cloud nog niet 
werkt. 

 Moodles van volwassenenonderwijs (oefenen) kunnen niet gelinkt worden aan Mijn PC. 
 

Bibliotheek 
 
 Link met de bestelcatalogus van de stedelijke bibliotheek van Beveren. 
 Wel moeilijkheden om boeken te bestellen via deze bib bij andere Oost-Vlaamse bibs: men 

heeft toegang tot catalogi van Oost-Vlaamse bibs maar kan enkel boeken bestellen die in de 
bibliotheek van Beveren beschikbaar zijn. 
 

Rapportbriefjes 
 
 “Een rapportbriefje = een voorgedrukt formulier, basiscommunicatiemiddel van de gedetineer-

den naar alle diensten. Gedetineerden vragen via een rapportbriefje een gesprek met Justitieel 
welzijnwerk, de inschrijving voor een les, een afspraak bij de kapper, … aan”.11 

 Nu gebeurt dit online via Prison Cloud. 
 Het aantal rapportbriefjes dat men op 1 dag kan versturen, naar een bepaalde dienst, is 

gelimiteerd, om een toevloed te vermijden. 
 Het is geen e-mailsysteem. Bij een rapportbriefjes kunnen maximaal 4 berichten uitgewisseld 

worden (voor bijvoorbeeld een verduidelijkende vraag). 

TV-gids 
 
 Een gids met de TV-programmatie 

 
Agenda 
 
 Gekoppeld aan het rapportbriefjessysteem 
 Bijvoorbeeld zou via die weg reserveren van fitnessruimte of bezoek kunnen gebeuren. 

Men kan ook herinneringen ontvangen gelinkt aan zijn kalender. 
 Wekkerfunctie  
 

De (nabije) toekomst 

 
Binnenkort (= als de plannen verder kunnen uitgevoerd worden) worden volgende diensten ook 
beschikbaar gesteld: 

 
Consult online 
 
 Het raadplegen van het eigen justitieel dossier, via PDF-reader 
 
 Websites 
 
 Toegang tot websites is technisch mogelijk. Voorlopig is daar echter geen aanbod (meer). 
 
Webbanking 
 
 Een intern opvolgsysteem van de eigen financiën van de gedetineerde in de gevangenis zit in 

de pipeline maar is momenteel nog niet voorzien. 

                                                           
11 Rapportbriefje in http://klasbak.net/index.php/gevangenisjargon 

http://klasbak.net/index.php/gevangenisjargon
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Kennismaking met Prison Cloud 

 
 Bij het opstarten van Prison Cloud was er een introductie voorzien door Centrum voor 

Basiseducatie,  voor alle gedetineerden. 
 Nu is er geen kennismakingsaanbod meer. 
 Er is wel een introductiefilmpje in Frans, Engels en Nederlands. Dit is evenwel niet 

beschikbaar via een link. 
 Er is ook placemat beschikbaar  en een handleiding voor medewerkers. 
 Een fatik12 om gedetineerden wegwijs te maken in de werking van Prison Cloud bleek een 

meerwaarde te zijn en is intussen voorzien. 
 Een deel van de gevangenismedewerkers zou de werking van Prison Cloud ook niet onder de 

knie hebben (wat de werking van de agenda en de rapportbriefjes hypothekeert). 
 De online handleiding voor gedetineerden over de werking van Prison Cloud is via het paneel 

van de gevangenismedewerkers en de medewerkers hulp- en dienstverlening niet beschik-
baar. 

 Voorstel om in het bezoekersonthaal aan bezoekers info te geven over de werking van Prison 
Cloud. 

 
Informatie over de werking en mogelijkheden van Prison Cloud – zowel voor gedetineerden, voor 
de medewerkers binnen en buiten de gevangenis en voor andere geïnteresseerden, is dus slechts 
in beperkte mate beschikbaar. 
In de onlinebevraging bij de gedetineerden verwoordde één van hen het als volgt: “Meer uitleg 
over hoe je iets moet doen in Prison Cloud is nuttig zeker voor gedetineerden die geen (of beperkt) 
Nederlands kunnen en voor digibeten.” 
 
 

  

                                                           
12 Een fatik = een gedetineerde met een ondersteunende functie (betaalde arbeid) voor het 
gevangenispersoneel. Mogelijke taken van fatiks: helpen bij etensbedeling, onderhoud van de gangen en 
gemeenschappelijke lokalen, binnendragen van leveringen, organisatie van sportactiviteiten, … bron: 
http://klasbak.net/index.php/gevangenisjargon geraadpleegd op 28 januari 2016 

http://klasbak.net/index.php/gevangenisjargon
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4. Online hulp- en dienstverlening … een kader 
 
Vooraleer de mogelijkheden van online hulp- en dienstverlening te concretiseren brengen we 
eerst duidelijkheid in het begrip online- hulp en dienstverlening. 
We beschrijven een kader met drie soorten online hulp- en dienstverlening en formuleren er de 
voor- en nadelen van. 
 

4.1. Online hulp- en dienstverlening voor gedetineerden gedefinieerd 
 
We parafraseren de algemene definitie van ‘onlinehulp voor welzijn en gezondheid’13. 
 
‘Online hulp- en dienstverlening voor gedetineerden omvat elke interventie* waarbij gebruik 
gemaakt wordt van informatie- en communicatietechnologie (ICT), met het oog op het 
bestendigen of verhogen van hun humane detentie en een succesvolle re-integratie in de 
samenleving.’ 
 
*“Interventies zijn welbewuste, gerichte beïnvloedingspogingen om het gedrag van anderen en het verloop van 

gebeurtenissen in een bepaalde gewenste richting te sturen. Interventies zijn altijd situatiegebonden en moeten 

worden onderbouwd. Dat heeft alles te maken met de effectiviteit van deze beïnvloedingspogingen. Inhoud, vorm en 

intensiteit van deze interventies moeten passen bij het onderwerp, bij de cliënt, bij de doelgroep, bij de situatie. De 

uitvoering ervan moet op een geschikt moment plaatsvinden (momentum) en moet passen bij de fase waarin het 

veranderingsproces zich bevindt. Ingezette middelen moeten effectief en efficiënt zijn. Activiteiten moeten worden 

gesteund door meewerkende actoren in het krachtenveld rond de cliënt. Interventies zijn er in soorten.”14 

Belangrijk in deze definitie is dat online hulp- en dienstverlening geen doel op zich is. Het is een 

middel om de doelstellingen van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden mee te helpen 

realiseren. 

 

4.2. Een kader voor online hulp- en dienstverlening voor gedetineerden 
 
Technisch gesproken zijn er drie grote groepen online hulp- en dienstverleningstoepassingen voor 
gedetineerden: 
 Ten eerste zijn er de informatieve toepassingen die eenzijdig verlopen van één of meerdere 

zenders naar de gedetineerde als ontvanger. Er is geen reactie of interactie vanuit de 
gedetineerde mogelijk. 

 Ten tweede zijn er online hulp- en dienstverleningstools die gericht zijn op het communiceren 
zelf. Deze tools zijn bedoeld voor één-op-één-communicatie (bijv. via chat) of voor 
groepscommunicatie (bijv. een skypeconferentie met meerdere deelnemers). 

 Ten derde zijn er ondersteunende online hulp- en dienstverleningstoepassingen zoals online 
formulieren, zelftests, dagboekjes, … 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13 Bocklandt, P., Adriaensen, E., De Zitter, M., Sap, H. & Vandecasteele, A. (2014) Bouwstenen voor een 
Vlaams actieplan onlinehulp. Leuven: Steunpunt welzijn, Volksgezondheid en Gezin, p. 30 
14 Blok W., (2009) Inleiding Social Work vanuit internationaal perspectief. Baarn: Thieme Meulenhoff, p. 69 
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Tabel 2: drie soorten online hulp- en dienstverleningstoepassingen voor gedetineerden 

Online hulp- en dienstverlening voor gedetineerden 

zonder interactie met interactie 

Informatie communicatietoepassingen ondersteunend 
    

 
Deze online hulp- en dienstverlening voor gedetineerden omvat zowel de communicatie via het 
intranet binnen de gevangenis als de communicatie met de buitenwereld via internet. 
 
Een aantal voorbeelden: 
 
Tabel 3: Voorbeelden van online hulp- en dienstverlening voor gedetineerden per soort voor intranet én internet 

Voorbeelden van online hulp- en dienstverlening voor gedetineerden 

 Informatie communicatie ondersteuning 

intranet 
 Berichten van de 

directie 
 Maandmenu  

 Rapportbriefjes 
 Communicatie met 

interne medische dienst 

 Reservatie sportlokalen 
 Eigen agenda 

internet 
 Routeplanners van 

De Lijn of NMBS 
 Rechtenverkenner 

 E-mail met VDAB-
consulent 

 Skypen met thuisfront 

 Boeken ontlenen in de 
bibliotheek van Beveren 

 E-loket: formulieren van 
gemeente of mutualiteit 

 
In punt 6 van deze nota gaan we gedetailleerder in op meer concrete online hulp- en dienstver-
leningstoepassingen voor gedetineerden en worden deze ook omschreven. 
 

4.3. Voor- en nadelen van online hulp- en dienstverlening voor gedetineerden 
 
We beschrijven hier in telegramstijl een aantal voor- en nadelen van online hulp- en 
dienstverlening zowel voor gedetineerden als voor de hulp- en dienstverleners.15 
 

4.3.1. Voordelen van online hulp- en dienstverlening 

 
Mogelijke voordelen van online hulp- en dienstverlening zijn: 
 
 De zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van de gedetineerde stijgen; 
 De online info kan op eigen tempo verwerkt en herbekeken worden; 
 Info kan via tekst, geluid of beeld weergegeven worden en dus een bredere groep 

gedetineerden bereiken; 
 Snellere bereikbaarheid van externe hulpverleners; 
 Chat of skype zorgen voor directe communicatie; 
 De gedetineerde kan meer de eigen regie en planning van zijn traject in handen nemen; 
 De hulp- en dienstverlener kan verwijzen naar online beschikbare info voor de gedetineerde; 

                                                           
15 In bijlage 2 worden per soort online hulp- en dienstverleningstoepassing voor- en nadelen 

geïnventariseerd geformuleerd telkens vanuit het perspectief van de gedetineerden en hun omgeving én 
vanuit het perspectief van de hulp- en dienstverlener. 
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 De hulp- en dienstverlener kan efficiënter werken want hij/zij moet geen tijd meer steken in 
opzoeken van praktische info (vb. treinregeling); 

 Hulp- en dienstverlening is ruimer beschikbaar(info zelfs 24u/24u en 7d/7d); 
 Voorbereiding van face-to-facecontacten wordt vlotter mogelijk (meer info beschikbaar 

vooraf). 
 Tussen twee face-to-facecontacten kan de gedetineerde werk maken van zijn traject; 
 Er kan diepgaander begeleid, gepland, gewerkt … worden; 
 De lopende begeleiding kan beter ondersteund worden. 
 

4.3.2. Nadelen van online hulp- en dienstverlening 

 
Mogelijke nadelen van onlinehulp- en dienstverlening zijn: 
 
 Privacy-vragen en gebrek aan transparantie: wie kan toegang hebben tot de online 

communicatie van gedetineerden en van de hulp- en dienstverleners? Wie beheert en 
bewaart deze gegevens? 
Externe hulp- en dienstverleners hebben deontologievragen bij communicatie via justitie- 
servers; 

 Digitale kloof: online communiceren vergt mediawijsheid, taalkennis en lees- en 
schrijfvaardigheden; 

 Terugtrekken van eerder verworven onlinehulptoepassingen bij alle gedetineerden is 
frustrerend voor hen (bijv. toegang tot Mediargus-kranten); 

 Onduidelijkheid of digitale communicatie goed begrepen wordt; 
 Online communicatie mag niet tot beperking leiden van reeds beperkte face-to-

facecontacten; 
 De gedetineerde verwacht vaak direct een antwoord nadat hij een online vraag heeft gesteld; 
 Hulp- en dienstverleners ervaren druk om snel te antwoorden. 
 Sensibilisering en ondersteuning nodig bij het werken met ondersteunende online tools; 
 Ondersteunende onlinetoepassingen kunnen niet ingezet worden bij alle gedetineerden 

(omwille van beperkte competenties); 
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5. Een visie op en positionering van online hulp- en dienstverlening 

voor gedetineerden 
 
Vooraleer we concrete voorstellen van online hulp- en dienstverleningstoepassingen voor 
gedetineerden inventariseren, is het wenselijk om een duidelijke visie op en positionering van 
deze onlinehulp- en dienstverleningstoepassingen te formuleren. 
 

5.1. Visie op online hulp- en dienstverlening voor gedetineerden 
 
Online hulp- en dienstverlening voor gedetineerden is geen doel op zich.  
Volgende drie doelstellingen staan voorop bij online hulp- en dienstverlening voor gedetineerden: 
 Online hulp- en dienstverlening kan bijdragen tot het aanwakkeren van het zelfvertrouwen en 

het gevoel van zelfwaarde, de bevordering van de sociale vaardigheden en een individuele 
benadering van de gedetineerde. ‘Zelfredzaamheid stimuleren’ en  ‘de gedetineerde respon-
sabiliseren’ zijn immers belangrijke voorwaarden om gedetineerden te motiveren om hun 
detentie re-integratiegericht in te vullen. 

 Zo kunnen online toepassingen ingezet worden om bij te dragen aan de zes doelen van hulp- 
en dienstverlening voor gedetineerden: 

o de zelfontplooiing van de gedetineerde stimuleren; 
o het sociale, relationele en psychische evenwicht van de gedetineerde herstellen; 
o de negatieve gevolgen voor de gedetineerde en zijn directe sociale omgeving, 

veroorzaakt door en tijdens de detentie, beperken; 
o de integratie en participatie in de samenleving na de detentieperiode bevorderen; 
o een proces van herstel tussen dader, slachtoffer en samenleving stimuleren; 
o de kans op herval beperken. 

 Anno 2016 leven we in een samenleving waar digitale communicatie in zowat alle levens-
domeinen wordt ingezet en in sommige daarvan onontbeerlijk is. Wil de gedetineerde zich na 
zijn vrijlating vlot kunnen integreren in de samenleving dan zal hij/zij vlot met de digitale 
mogelijkheden moeten kunnen omgaan. Online hulp- en dienstverlenings-mogelijkheden 
tijdens zijn detentieperiode bieden hem/haar minsten de kans om ‘bij de tijd’ te blijven. 

 
Op deze wijze geformuleerd, sluiten de doelstellingen van online hulp- en dienstverlening via 
Prison Cloud ook aan bij de doelstellingen die gesteld werden bij de opstart van Prison Cloud: “Het 
hoofddoel van PrisonCloud bestaat eruit om gedetineerden te begeleiden naar een optimale 
terugkeer naar de maatschappij. Hen kennis laten maken met nieuwe technologieën op een 
beveiligde manier is dan ook onontbeerlijk in het re-integratieproces. Ook is het gevangenis-
wezen zelf altijd op zoek naar manieren om zijn missie nog beter uit te voeren. De inzet 
van technologie is daarbij vanzelfsprekend.”16 
 
Of zoals voormalig directeur ICT in de Federale OverheidsDienst (FOD) Justitie Steven Van De 
Steene het formuleert: “Prison Cloud werd eigenlijk ontwikkeld om een antwoord te bieden op 
twee cruciale vragen. Enerzijds is er een zoektocht geweest om de gedetineerde op een meer 
efficiënte en verantwoordelijke manier te laten deel uitmaken van de interne werking in de 
inrichtingen. En daarnaast evolueert de huidige maatschappij steeds meer in de richting van een 
digitale maatschappij en willen we aan de gedetineerde in het kader van onze opdracht tot re-
integratie daarop een antwoord bieden.”17 
 

                                                           
16 Ebo Enterprises (2016) Waarom Prison Cloud? Geraadpleegd via  
http://www.ebo-enterprises.com/nl/prisoncloud op 7 januari 2016. 
17 Van de Steene, S. (2016) in video ‘Prison Cloud’ te raadplegen via https://youtu.be/eIFAtAM-nF4  

http://www.ebo-enterprises.com/nl/prisoncloud
https://youtu.be/eIFAtAM-nF4
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Het gaat er overigens niet om om zomaar een online aanbod te hebben. Deze online hulp- en 
dienstverleningstoepassingen moeten een meerwaarde betekenen. Die meerwaarde kan zitten in 
een inhoudelijke uitbreiding of verdieping van de hulp- en dienstverlening, in een verruiming van 
de bereikbaarheid van het online hulp- en dienstverleningsaanbod in de tijd, in een verrijking van 
het aanbod omdat het leidt tot een betere realisatie van de hulp- en dienstverleningsdoelen. 
 
In haar bachelorproef waarbij ze zich de vraag stelt of Prison Cloud louter tijdverdrijf is of een 
effectieve meerwaarde betekent, komt Yinthe Feys18 alvast tot de conclusie dat zelfs in dit 
beginstadium van de uitbouw van Prison Cloud de interne communicatie vereenvoudigd verloopt 
(waarbij ze verwijst naar de nieuwsberichten en de rapportbriefjes). De externe communicatie 
wordt technisch geoptimaliseerd door te kunnen telefoneren op cel (waarbij de kostprijs een 
heikel punt vormt). Er zijn nog heel wat mogelijkheden te verkennen waarbij ze mail en skype 
vernoemt. Vooral op het domein van de succesvolle re-integratie ziet ze nogal wat onontgonnen 
potentieel. De voorstellen in hoofdstuk 6 willen hierop een antwoord geven. 
 

5.2. Positionering van online hulp- en dienstverlening voor gedetineerden 
 
“Er is gekozen om niet te werken via een categoriaal aanbod voor gedetineerden, maar om de 
hulp- en dienstverlening uit de vrije samenleving binnen te brengen in de gevangenis.”, zo staat te 
lezen in het Strategisch Plan 2015-202019. Dit “importmodel” waarbij organisaties die actief zijn in 
de vrije samenleving ook een aanbod organiseren binnen de gevangenis is het fundament waarop 
de Vlaamse hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt gebouwd.  
 

Als je deze keuze doortrekt, betekent dat ook dat het wenselijk is om te bekijken welk online 
hulp- en dienstverleningsaanbod uit de vrije samenleving er kan gerealiseerd worden in de 
gevangenis. Daarom overwegen we online toepassingen in alle domeinen van hulp- en 
dienstverlening voor gedetineerden: werk, welzijn, gezondheid, cultuur, onderwijs en sport. 
 
Afhankelijk van de onlinetoepassing zal deze aanvullend of ondersteunend zijn bij de face-to-
facecontacten. Gelet op de reeds beperkte tijd en mogelijkheden voor gedetineerden om face-to-
facecontacten te hebben, wordt online hulp- en dienstverlening best niet ter vervanging van deze 
contactmomenten ingezet. Onlinetoepassingen kunnen wel face-to-facetijd voor administratieve 
taken vervangen die nu door hulp- en dienstverleners worden opgenomen. Daardoor komt face-
to-facetijd vrij om te besteden aan effectieve hulpverlenings- en dienstverleningsthema’s. 
 
Online toepassingen mogen ook niet als excuus gebruikt worden om kwaliteitsvol face-to-face-
aanbod af te bouwen. Degelijke trajectbegeleiding naar werk, professionele behandeling bij 
psychische problemen, efficiënt Nederlands leren … ook buiten de gevangenis gebeurt dit vooral 
face-to-face. Om veranderingsprocessen effectief en efficiënt te laten verlopen, kunnen online-
toepassingen een grote meerwaarde betekenen. Daarom is het wenselijk om ook in detentie-
context werk te maken van blended hulp: een goede mix van offline en online hulp. 
 
Dit sluit aan bij hoe Tom Vander Beken20 zijn verontwaardiging verwoordt na een bezoek aan 
gedetineerden in Dordrecht: “Ik ben verrast om te horen dat diensten en autoriteiten van buiten 
de muren zelf zo weinig persoonlijk in de gevangenis aanwezig zijn. … In een re-integratiecentrum 
lijkt vooral de computer het contact met de buitenwereld te zijn.” 

                                                           
18 Feys, Y. (2015) Prison Cloud – Louter tijdverdrijf of effectieve meerwaarde voor het gevangeniswezen? 
[niet uitgegeven bachelorproef] Gent: Universiteit Gent – faculteit criminologie, strafrecht & sociaal recht. 
19 Gemengde commissie (2015) Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden – Strategisch plan 2015-2020,. 
Brussel: Vlaamse overheid – afdeling Welzijn en Samenleving. p. 16 
20 Vander Beken, T. (2015) Howardreizen. De rol van de gevangeis in Europa. Antwerpen-Apeldoorn: Maklu, 
p. 90 
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6. Mogelijkheden van online hulp- en dienstverlening voor 

gedetineerden 
 

Vanuit een kennismaking met online hulp- en dienstverleningsmogelijkheden in het brede 
welzijnswerk en vanuit hun eigen ervaring in het werken met gedetineerden inventariseerde de 
werkgroep mogelijkheden voor online hulp- en dienstverlening voor gedetineerden die passen 
binnen de hierboven vermelde visie. 
 
Eerst wordt deze inventaris beschreven in 7 domeinen: algemene online hulp- en 
dienstverleningstoepassingen voor gedetineerden én online hulp- en dienstverlenings-
toepassingen in de domeinen werk, welzijn, gezondheid, cultuur, onderwijs en sport.  
Bij deze inventaris wordt telkens een omschrijving gegeven van de online hulp- en dienstver-
leningstoepassing. Hierbij werd een combinatie gemaakt van aanbod dat nu reeds via Prison 
Cloud gerealiseerd wordt in de penitentiaire instelling in Beveren én onlinetoepassingen die 
vanuit die diverse hulp- en dienstverleningsdomeinen wenselijk zouden zijn. 
In de beschrijvingen worden hier en daar ook concrete links gegeven naar Vlaamse online hulp- of 
dienstverleningssites.  
Deze inventaris is niet exhaustief. Vandaar dat telkens ‘…’ geplaatst worden. 
 
Vervolgens worden prioriteiten omschreven bij deze online hulp- en dienstverleningstoepassingen 
op basis van een bevraging bij de gedetineerden, bij gevangenismedewerkers en bij hulp- en 
dienstverleners aan gedetineerden op basis van welke onlinetoepassingen zij ‘belangrijk’ en 
‘dringend’ vinden. 
 
Bij de beschrijving van meerdere onlinetoepassingen worden bedenkingen en evaluatiegegevens 
geformuleerd op basis van wat in literatuur en tijdens de werkgroepbijeenkomsten of in de 
prioriteitenbevragingen aan bod kwam. Alle opmerkingen die gedetineerden formuleerden 
tijdens de bevraging werden opgenomen. 
 
Bij elk domein worden waar mogelijk ook linken gelegd met het ‘Strategisch plan 2015-2020 - 
hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.’ 
 
Deze inventaris en prioriteiten werden opgemaakt vanuit het perspectief van hulp- en 
dienstverlening voor gedetineerden. De werkgroep is er zich ten zeerste van bewust dat de 
‘haalbaarheid’ van deze online hulp- en dienstverleningstoepassingen vanuit het 
veiligheidsperspectief hierin nog niet is opgenomen. 
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6.1. Een overzicht van mogelijkheden van online hulp- en dienstverlening voor gedetineerden 
 

6.1.1.  Mogelijke algemene online hulp- en dienstverleningstoepassingen voor gedetineerden 

 
Tabel 4: Een overzicht van mogelijke algemene informatieve, communicatieve en ondersteunende online hulp- en dienstverleningstoepassingen voor gedetineerden 

 
Informatieve  
online hulp- en dienstverlening 

Communicatieve 
online hulp- en dienstverlening 

Ondersteunende toepassingen 
Online hulp- en dienstverlening 

Algemeen  

Nieuwsberichten Rapportbriefjes  Gesprekken voorbereiden  

Routeplanners E-mailadres voor gedetineerden Agenda 

Wie is wie in de gevangenis Communicatie tussen gedetineerden Kantine 

Telefoonboek E-mail met externe hulpverleners Mijn PC 

Algemene info over leven in de gevangenis  Documenten kunnen doorsturen Eigen justitieel dossier 

TV … Wekker 

Maandmenu  Budget opvolgen 

…  … 

 
Tabel 5: Een omschrijving van mogelijke algemene onlinehulp- en dienstverleningstoepassingen voor gedetineerden - alfabetisch 

Online toepassing Omschrijving en eventueel bedenkingen 

Agenda * Agenda voor het bijhouden van eigen afspraken, voor het reserveren van beschikbare plaatsen, mogelijks met 
herinneringsfunctie 

Algemene info over het leven in 
de gevangenis 

Algemene info over diverse aspecten van het verblijf in de gevangenis: dagindeling, bezoekregeling, telefoontarieven, 
taken van fatiks, hoe laat ik mijn kleren wassen, wanneer is het wandeling, mogelijkheden van rapportbriefjes,…) 

Budget opvolgen Ondersteunende tool om de eigen rekening in de gevangenis te kunnen opvolgen 

Communicatie tussen 
gedetineerden 

Een online communicatiemogelijkheid (mail of chat) waarmee gedetineerden met elkaar kunnen online 
communiceren binnen de gevangenis 

Documenten kunnen doorsturen Mogelijkheid om online documenten te kunnen doorsturen naar externe diensten 

Eigen justitieel dossier Mogelijkheid om eigen justitieel dossier online te kunnen raadplegen **  

E-mailadres voor gedetineerden Indien gedetineerden over een eigen e-mailadres in Prison Cloud kunnen beschikken wordt communicatie met 
externe diensten of vrijwilligers gemakkelijker 

E-mail met externe hulpverleners E-mailmogelijkheid met hulpverleners van externe diensten (CAW, VDAB, onderwijs, …) 
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Gesprekken voorbereiden Ondersteunende onlinetool om gesprekken voor te bereiden – bijvoorbeeld: http://www.mijndoelenstellen.nl/  

Kantine Mogelijkheid om producten te bestellen in de kantine. De te bestellen producten zijn vaak voorzien van een foto 
waardoor het voor analfabete gedetineerden toch makkelijker wordt om een bestelling te plaatsen 

Maandmenu Maandmenu van het eten in de gevangenis kunnen raadplegen. Het is belangrijk dat dit een maandmenu is zodat 
tijdig de gewenste (aanvullende) kantinebestellingen kunnen geplaatst worden. 

Mijn PC Een open office programma dat een gedetineerde kan huren (aan 19 € per maand) zodat hij zelf eenvoudige online 
documenten kan aanmaken 

Nieuwsberichten Nieuwsflash en pop-upberichten om aan een groep gedetineerden tegelijkertijd info te kunnen doorgeven. 
Indien mogelijk automatisch vertaald in een taal die de gedetineerde begrijpt. 

Rapportbriefjes *** Beperkt mailsysteem via het intranet om interne medewerkers binnen de gevangenis te kunnen informeren of een 
vraag te kunnen stellen en daarop een antwoord te kunnen krijgen.  

Routeplanners  Websites met reisregeling van openbaar vervoer, o.a. www.delijn.be, www.nmbs.be  

Telefoon **** Waar gedetineerden vroeger via een telefooncel ‘op de gang’ konden telefoneren, is nu via Prison Cloud telefoneren 
op cel mogelijk 

Telefoonboek Te personaliseren telefoongids waarmee de gedetineerde relevante telefoonnummers kan bijhouden 

TV Beschikbare televisiezenders – al dan niet betalend naast een gratis aanbod 

Wekker Eigen wekkerfunctie die de gedetineerde zelf kan instellen 

Wie is wie in de gevangenis Een overzicht van ‘wie is wie in de gevangenis’, ‘waarvoor de gedetineerde bij hem/haar terecht kan’ en de 
contactmogelijkheden daartoe 

 
* Een persoonlijke agenda waarin ook activiteiten genoteerd worden (bijv. openingsuren bibliotheek en sportmomenten), werkt … op voorwaarde dat dit aanbod 
geüpdate wordt (wat niet altijd het geval is). 
 
** Een gedetineerde verduidelijkt: “Over het beschikbaar stellen van het eigen justitieel dossier : uiteraard is dit belangrijk en dringend doch men dient daar 
volgens mij ook rekening te houden met de privacygevoeligheid ervan, zeker wanneer je op de zogenaamde "open secties" verblijft.” 
 
*** Zowel in het werk van Feys21 als in de werkgroep worden de online rapportbriefjes positief geëvalueerd omdat … 
 … die rechtstreeks naar de betrokken diensten gaan (zonder tussenpersonen); 

… de communicatie sneller kan verlopen (vroeger werden ze 1 keer per dag opgehaald); 
… die niet meer kunnen ‘verdwijnen’; 
… onleesbare geschriften niet ontcijferd moeten worden. 

                                                           
21 Feys, Y. (2015) Prison Cloud – Louter tijdverdrijf of effectieve meerwaarde voor het gevangeniswezen? [niet uitgegeven bachelorproef] Gent: Universiteit Gent – faculteit 
criminologie, strafrecht & sociaal recht. p. 11 

http://www.mijndoelenstellen.nl/
http://www.delijn.be/
http://www.nmbs.be/
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           Er worden ook nadelen geformuleerd: 
 … rapportbriefjes kunnen niet gesorteerd worden, wat voor onoverzichtelijkheid zorgt; 
 … soms worden rapportbriefjes (te) snel impulsief verstuurd; 
 … de lay-outmogelijkheden zijn beperkt waardoor soms misverstanden ontstaan; 
 … sommige diensten of personen kunnen niet bereikt worden; 
 … het aantal rapportbriefjes per gedetineerde per dag wordt beperkt om de verwerking hanteerbaar te houden. 
           Bij medewerkers groeit de vraag naar ‘hoe kwaliteitsvol omspringen met rapportbriefjes’. 
           Vragen:  

 Wie is eigenaar van de rapportbriefjes? 

 Vraag naar transparantie over de werking/bewaring/inzagerecht in rapportbriefjessysteem 

 Wordt de privacy gerespecteerd? Bijv.: wat gebeurt er met de rapportbriefjes? Door wie kunnen die gelezen worden? Waar en hoe lang worden die 
bewaard? 

 
**** De telefoonapplicatie via Prison Cloud wordt ook overwegend positief beoordeeld (Feys22) omdat … 
 … de gedetineerden kunnen bellen op elk moment van de dag, zonder te hoeven wachten; 
 … er geen beperkingen meer zijn in beltijd (afgezien van de financiële overwegingen); 
 … ze over meer privacy beschikken bij het voeren van gesprekken; 
 … ze op deze wijze beter contact kunnen leggen met de wereld buiten de gevangenis. 
 Nadelen zijn: 
 … de kostprijs van het telefoneren; 
 … de paradox: telefoneren op cel vermindert het contact met anderen (op de gang) maar telefoneren is ook het doorbreken van eenzaamheid door  

    contact met de buitenwereld. 
Een gedetineerde stelt ook voor: “een software installeren die er voor zorgt dat je op elk moment van de dag telefooncredits kan opwaarderen. Want soms  
gebeurt het dat je een bepaalde persoon wilt bereiken maar dat je dan moet wachten tot de volgende dag omdat de rekendienst je aanvraag moet  
behandelen en je telefooncredits moet valideren.” 

 
In de onlinebevraging formuleren gedetineerden nog volgende verwachtingen: 
 Radio beluisteren kunnen combineren met ‘kantine’, ‘maandmenu’ of ‘spelletjes’ 
  

                                                           
22 Feys, Y. (2015) Prison Cloud – Louter tijdverdrijf of effectieve meerwaarde voor het gevangeniswezen? [niet uitgegeven bachelorproef] Gent: Universiteit Gent – faculteit 
criminologie, strafrecht & sociaal recht. p. 12 
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6.1.2.  Mogelijke onlinehulp- en dienstverleningstoepassingen voor gedetineerden in het domein werk 

 
Tabel 6: Een overzicht van mogelijke informatieve, communicatieve en ondersteunende online hulp- en dienstverleningstoepassingen voor gedetineerden in het domein werk 

 Informatieve  
online hulp- en dienstverlening 

Communicatieve 
online hulp- en dienstverlening 

Ondersteunende toepassingen 
Online hulp- en dienstverlening 

Tewerkstelling  

Info over werken in de gevangenis Chat met VDAB-coaches Contactformulieren vakbond 

Opleiding opzoeken Online solliciteren Oriëntatietesten of beroepentests invullen 

Vacatures opzoeken Mailen met VDAB-detentieconsulenten … 

Beroepenfilms bekijken …  

…   

 
Tabel 7: Een omschrijving van mogelijke onlinehulp- en dienstverleningstoepassingen voor gedetineerden in het domein werk - alfabetisch 

Online toepassing Omschrijving en eventueel bedenkingen 

Beroepenfilms bekijken Online informatieve films over beroepen kunnen bekijken (vb. http://vdab.tv/categorie/19)  

Chat met VDAB-coaches Chatten met VDAB-sollicitatiecoaches in functie van de opmaak sollicitatiebrief, CV of voorbereiding 
sollicitatiegesprek (via https://www.vdab.be/werkzoeken/e-coaching.shtml)  

Contactformulieren Contactformulieren met betrekking tot werk kunnen invullen 

Info over werken in de gevangenis Info kunnen raadplegen over werkmogelijkheden in de gevangenis 

Mailen met VDAB-detentieconsulenten Tussen twee face-to-face-afspraken in kunnen mailen met VDAB-detentieconsulent 

Online solliciteren Online sollicitatiebrief of –mail en CV kunnen opmaken en doorsturen 

Opleiding opzoeken Online relevante (al dan niet digitale) opleiding kunnen opzoeken of info over mogelijke opleiding na vrijlating 

Oriëntatie- of beroepentest invullen Online beroepentests (vb. https://www.vdab.be/tests/beroepstesten.shtml) of beroepskeuzetest (vb. 
http://www.kiesjeberoeplimburg.nl/Beroepentest.aspx) of test ter oriëntatie van beroepsmogelijkheden (vb. 
https://www.jobpunt.be/ori%C3%ABntatietest) kunnen invullen 

Vacatures opzoeken Online vacatures voor een job of voor vrijwilligerswerk kunnen opzoeken 

 
In de onlinebevraging formuleert een medewerker nog volgende verwachting: 
 Online info kunnen opzoeken over leren solliciteren 
Zoals reeds hoger aangegeven is ook de toegang tot het interactieve luik van VDAB-opleidingen een element dat dient heronderhandeld te worden. 
 
 

http://vdab.tv/categorie/19
https://www.vdab.be/werkzoeken/e-coaching.shtml
https://www.vdab.be/tests/beroepstesten.shtml
http://www.kiesjeberoeplimburg.nl/Beroepentest.aspx
https://www.jobpunt.be/ori%C3%ABntatietest
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6.1.3.  Mogelijke onlinehulp- en dienstverleningstoepassingen voor gedetineerden in het domein welzijn 

 
Tabel 8: Een overzicht van mogelijke informatieve, communicatieve en ondersteunende online hulp- en dienstverleningstoepassingen voor gedetineerden in het domein welzijn 

 Informatieve  
online hulp- en dienstverlening 

Communicatieve 
online hulp- en dienstverlening 

Ondersteunende toepassingen 
Online hulp- en dienstverlening 

Welzijn  

Info over leefwereld van gedetineerde skype met familie Budgetplanning 

Info om kind voor te bereiden op bezoek aan gevangenis chatten met familie E-loket van overheidsdiensten 

Info over advocaat foto’s uitwisselen met familie Onlinedagboek  

Info over huurwoning chat of telefoon met Tele-Onthaal … 

Algemene juridische info chat of telefoon met Zelfmoordlijn  

Sociale kaart …  

…   

 
Tabel 9: Een omschrijving van mogelijke onlinehulp- en dienstverleningstoepassingen voor gedetineerden in het domein welzijn - alfabetisch 

Online toepassing Omschrijving en eventueel bedenkingen 

Algemene juridische info Vlot algemene, begrijpbare, juridische info online kunnen raadplegen, o.a. via www.rechtenverkenner.be  

Budgetplanning Ondersteunende onlinetoepassing om eigen (intern en extern) budget te kunnen beheren (al dan niet begeleid) (vb. 
www.budgetplanner.be)  

Chat met familie De mogelijkheid om als gedetineerde te kunnen chatten met familie. 

Chat of telefoon met Tele-Onthaal De mogelijkheid om te bellen en/of te chatten met www.tele-onthaal.be + info (tekst, getuigenissen, …) op die 
website 

Chat of telefoon met de 
Zelfmoordlijn 

De mogelijkheid om te bellen of te chatten met www.zelfmoord1813.be + info op die website 

E-loket van overheidsdiensten Online loket van overheidsdiensten (gemeenten, tax-on-web, myfin, …) kunnen raadplegen en online formulieren (vb. 
belastingen, gezinssamenstelling, woonst, ….) kunnen invullen of opvragen. 

Foto’s uitwisselen met familie De mogelijkheid hebben om foto’s te mogen doorsturen en ontvangen *** 

Info om kinderen voor te bereiden 
op bezoek aan de gevangenis 

Info om te kunnen doorsturen naar kinderen om hen voor te bereiden op een bezoek aan de gevangenis (vb. een 
filmpje) 

Info over advocaat Website kunnen raadplegen over wat een advocaat voor een gedetineerde kan doen (vb. www.advocaat.be)  

Info over huurwoning Website over het huren van een woning kunnen raadplegen (vb. www.immoweb.be)  

Info over leefwereld gedetineerde Info kunnen opzoeken over de leefwereld van een gedetineerde (bijv. filmpje over de werking van de rechtbank, 
getuigenis over een re-integratietraject, …) 

http://www.rechtenverkenner.be/
http://www.budgetplanner.be/
http://www.tele-onthaal.be/
http://www.zelfmoord1813.be/
http://www.advocaat.be/
http://www.immoweb.be/
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Onlinedagboek Ondersteunende onlinetoepassing waarbij in afspraak met hulpverlener gedurende een periode een evolutie van een 
bepaalde thematiek of problematiek opgevolgd wordt (vb. www.onlinedagboek.be) 

Skype met familie * De mogelijkheid hebben om te bellen met beeld met de familie – belangrijk voor kleinere kinderen 

Sociale kaart Adressen en aanbod van welzijnsorganisaties kunnen raadplegen 

 
* In de werkgroep werden in verband met beeldbellen volgende bedenkingen gemaakt: 

o De cel van gedetineerden zal vaak anders aangekleed worden als ze skypen met familie; 
o Sensibilisering is nodig want skypen heeft toch een andere emotionele lading dan chatten of telefoneren; 
o Uit het proefproject in Hoogstraten kan zeker geleerd worden. 

 
In het ‘Strategisch plan 2015-2020 hulp- en dienstverlening aan gedetineerden’ wordt ook aandacht gevraagd voor “het gebruik van het e-dossiersysteem van de 

centra voor algemeen Welzijnswerk door de andere actoren in het kader van het hulp- en dienstverleningsplan”23. De mate waarin onlinetoepassingen in de Centra 

Algemeen welzijnswerk (CAW’s) gekoppeld worden aan het e-dossier kan dus ook relevant zijn voor het ter beschikking stellen van deze onlinetoepassingen voor 

gedetineerden. 

In hetzelfde plan wordt als actie voorgesteld “we analyseren de huidige samenwerking op het vlak van huisvesting en sociale administratie.”24 In deze analyse zou 

mee opgenomen kunnen worden welke onlinetools die buiten de gevangenis rond deze aspecten ingezet worden ook relevant kunnen zijn voor online 

hulpverlening voor gedetineerden.  

                                                           
23 Gemengde commissie (2015) Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Strategisch plan 2015-2020. Brussel: Vlaamse overheid afdeling Welzijn & Samenleving. p.25-26. 
24 Gemengde commissie (2015) Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Strategisch plan 2015-202,. Brussel: Vlaamse overheid afdeling Welzijn & Samenleving. p. 28 

http://www.onlinedagboek.be/
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6.1.4.  Mogelijke onlinehulp- en dienstverleningstoepassingen voor gedetineerden in het domein gezondheid 

 
Tabel 10: Een overzicht van mogelijke informatieve, communicatieve en ondersteunende online hulp- en dienstverleningstoepassingen voor gedetineerden in het domein gezondheid 

 Informatieve  
online hulp- en dienstverlening 

Communicatieve 
online hulp- en dienstverlening 

Ondersteunende toepassingen 
Online hulp- en dienstverlening 

Gezondheid  

Info over medische dienst in gevangenis Communicatie met interne medische dienst Websites rond alcohol- en druggebruik  

Info over psychisch gezond zijn Communicatie met externe medische dienst Contactformulieren CGG25 of ziekenfonds 

Info over voeding … … 

...   

 
Tabel 11: Een omschrijving van mogelijke onlinehulp- en dienstverleningstoepassingen voor gedetineerden in het domein gezondheid - alfabetisch 

Online toepassing Omschrijving en eventueel bedenkingen 

Communicatie met externe medische dienst Online kunnen communiceren met medische dienst of arts buiten de gevangenis 

Communicatie met interne medische dienst Online kunnen communiceren met medische dienst in de gevangenis 

Contactformulieren CGG of ziekenfonds Contactformulieren van Centrum Geestelijke Gezondheidszorg of ziekenfonds kunnen raadplegen en 
invullen 

Info over medische dienst in de gevangenis Info van de medische dienst in de gevangenis kunnen raadplegen 

Info over psychisch gezond zijn Info over algemene psychische gezondheid kunnen raadplegen (bijv. www.fitinjehoofd.be ;  
www.geestelijkgezondvlaanderen.be)   

Info over voeding Voedingswebsites kunnen raadplegen 

Websites rond alcohol- en druggebruik Informatie, zelftesten, ondersteunende toepassingen communicatie rond alcohol- en druggebruik 
kunnen bereiken (vb. www.alcoholhulp.be; www.cannabishulp.be; www.gokhulp.be; www.druglijn.be ) 

 
In het ‘Strategisch plan 2015-2020 hulp- en dienstverlening aan gedetineerden’ wordt gesteld dat de “zorgbehoefte m.b.t. psychisch lijden groot is in de 

gevangenissen. Ze overstijgt de huidige hulpverleningscapaciteit vanuit de centra Geestelijke Gezondheidszorg ruimschoots … de komende strategische planperiode 

willen de CGG dit aanbod van kwaliteitsvolle behandelmethoden continueren op basis van een systematische evaluatie en bijsturing.”26 In dat kader is het wenselijk 

om te bekijken of en hoe de onlinehulpontwikkelingen in de CGG’s buiten de gevangenis ook direct in de context van de gevangenis kunnen geïntegreerd worden. 

Soortgelijke afweging is ook relevant wat betreft de druggebruik- en verslavingsproblematiek.  

                                                           
25 CGG = Centra Geestelijke Gezondheidszorg 
26 Gemengde commissie (2015) Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Strategisch plan 2015-2020. Brussel: Vlaamse overheid – afdeling Welzijn & Samenleving. p. 31. 

http://www.fitinjehoofd.be/
http://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/
http://www.alcoholhulp.be/
http://www.cannabishulp.be/
http://www.gokhulp.be/
http://www.druglijn.be/
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6.1.5.  Mogelijke onlinehulp- en dienstverleningstoepassingen voor gedetineerden in het domein cultuur 

 
Tabel 12: Een overzicht van mogelijke informatieve, communicatieve en ondersteunende online hulp- en dienstverleningstoepassingen voor gedetineerden in het domein cultuur 

 Informatieve  
online hulp- en dienstverlening 

Communicatieve 
online hulp- en dienstverlening 

Ondersteunende toepassingen 
Online hulp- en dienstverlening 

Cultuur  

Mediawebsites Zelf online reservaties in bibliotheek Film huren 

Kranten en tijdschriften kunnen lezen … Online games 

Cultuurwebsites  Game consoles 

…  Online leren rond cultuur 

 
Tabel 13: Een omschrijving van mogelijke onlinehulp- en dienstverleningstoepassingen voor gedetineerden in het domein cultuur - alfabetisch 

Online toepassing Omschrijving en eventueel bedenkingen 

Cultuurwebsites Cultuurwebsites kunnen raadplegen bijvoorbeeld voor filmbesprekingen 

Film huren Films kunnen huren - al dan niet tegen betaling 

Game consoles Hardware kunnen huren/installeren om online spellen te kunnen spelen 

Kranten en tijdschriften Online kranten en tijdschriften kunnen lezen (vb. http://www.mediargus.be/)  

Mediawebsites Mediawebsites (bijv. van TV-zenders) kunnen bekijken (vb. www.deredactie.be; www.een.be)  

Online games Online spellen kunnen huren/spelen 

Online leren rond cultuur Educatieve websites rond cultuur kunnen raadplegen (bijv. leren tekenen) 

Zelf online reserveren in bibliotheek Als gedetineerde zelf online boeken kunnen reserveren in gemeentelijke bibliotheek 

 
In de onlinebevraging formuleren gedetineerden nog volgende verwachtingen: 
 Een online topscorebord van de spelletjes die gratis aangeboden worden op Prison Cloud; 
 Multiplayer-games zodat spellen met/tegen andere gedetineerden kunnen gespeeld worden; 
 ‘Tetris’ en ‘schaken’ toevoegen aan de gratis spellen. 
In de onlinebevraging formuleert een medewerker nog volgende verwachting: 
 Digitaal kunnen inschrijven voor culturele activiteiten in de gevangenis (bv. film, debatvond, ...) 
Het voorstel in het Strategisch plan om “een behoeftedetectie bij gedetineerden op vlak van cultuur”27 te realiseren en “in kaart te brengen welke culturele 
partners een aanbod kunnen realiseren” zou ook oog kunnen hebben voor de onlinemogelijkheden die zich hier aandienen. 

                                                           
27 Gemengde commissie (2015) Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Strategisch plan 2015-2020. Brussel: Vlaamse overheid – afdeling Welzijn & Samenleving. p. 39-40 
 

http://www.mediargus.be/
http://www.deredactie.be/
http://www.een.be/
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6.1.6. Mogelijke onlinehulp- en dienstverleningstoepassingen voor gedetineerden in het domein onderwijs 

 
Tabel 14: Een overzicht van mogelijke informatieve, communicatieve en ondersteunende online hulp- en dienstverleningstoepassingen voor gedetineerden in het domein onderwijs 

 Informatieve  
online hulp- en dienstverlening 

Communicatieve 
online hulp- en dienstverlening 

Ondersteunende toepassingen 
Online hulp- en dienstverlening 

Onderwijs  

Wikipedia E-mail of chat met begeleider, lesgever, vrijwilliger Vertaalprogramma 

Open Leercentra Mondelinge examens afleggen Leer- en zelfstudiepakketten 

Opleidingen/cursussen/scholen opzoeken … Oefenwebsites 

…  Online examens  

  Online Nederlands leren 

 
Tabel 15: Een omschrijving van mogelijke onlinehulp- en dienstverleningstoepassingen voor gedetineerden in het domein onderwijs - alfabetisch 

Online toepassing Omschrijving en eventueel bedenkingen 

E-mail of chat met begeleider, lesgever, vrijwilliger Buiten de lessen via e-mail of chat contact kunnen opnemen met lesgever, begeleider, vrijwilliger 

Leer- en studiepakketten * E-learningpakketten kunnen raadplegen, downloaden, bewerken 

Mondelinge examens afleggen Online (bijv. via Skype) mondeling examens kunnen afleggen 

Oefenwebsites Toegang tot en gebruik van educatieve oefenwebsites van onderwijsverstrekkers, uitgevers 

Online examens Online examens kunnen afleggen (bijv. via de centrale examencommissie)  

Online Nederlands leren Digitaal platform om Nederlands te leren 

Toegang tot online leerplatformen Systematisch online kunnen communiceren met de lesgever  

Opleidingen/cursussen/scholen opzoeken Websites van opleidingen, scholen, cursussen kunnen raadplegen 

Vertaalprogramma Ondersteunende onlinetoepassing kunnen gebruiken om teksten te vertalen 

Wikipedia Wikipedia kunnen raadplegen in een taal naar keuze 

 
* Zowel in de werkgroep als door Feys28 werd opgemerkt dat e-learningpakketten in het beste geval leiden tot een ‘attest van deelname’ dat beperkte waarde 
heeft op de arbeidsmarkt. De uitdaging is om via online leren in de gevangenis competentiebewijzen te kunnen verwerven die een grotere marktwaarde hebben. 
De e-learningpakketten hebben ook geen indicatie van doelgroep of moeilijkheidsgraad, wat de keuze bemoeilijkt. 
De feedback op oefeningen blijft vaak beperkt tot ‘juist’ of ‘fout’ zonder motivering wat het leereffect beperkt.  
In het Strategisch plan is het inzetten op het “uitbreiden van het digitale afstandsonderwijs in de gevangenissen”29 een expliciet geformuleerde actie die heel wat 
opportuniteiten inhoudt. 

                                                           
28 Feys, Y. (2015) Prison Cloud – Louter tijdverdrijf of effectieve meerwaarde voor het gevangeniswezen? [niet uitgegeven bachelorproef] Gent: Universiteit Gent – faculteit 
criminologie, strafrecht & sociaal recht. p. 12 
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6.1.7. Mogelijke onlinehulp- en dienstverleningstoepassingen voor gedetineerden in het domein sport 

 
Tabel 16: Een overzicht van mogelijke informatieve, communicatieve en ondersteunende online hulp- en dienstverleningstoepassingen voor gedetineerden in het domein sport 

 Informatieve  
online hulp- en dienstverlening 

Communicatieve 
online hulp- en dienstverlening 

Ondersteunende toepassingen 
Online hulp- en dienstverlening 

Sport  

Filmpjes over sport … Leerpakketten over sporttechnieken en –schema’s 

…  Sportondersteunende tools 

  Sportaccommodatie in de gevangenis reserveren 

  Online sportcompetities organiseren 

  … 

 
Tabel 17: Een omschrijving van mogelijke onlinehulp- en dienstverleningstoepassingen voor gedetineerden in het domein sport - alfabetisch 

Online toepassing Omschrijving en eventueel bedenkingen 

Filmpjes over sport Filmpjes over sporten en sporttechnieken kunnen raadplegen 

Leerpakketten over sporttechnieken en –schema’s Ondersteunende online leerpakketten met sporttechnieken en sportschema’s kunnen raadplegen 
en invullen 

Online sportcompetities organiseren Online sportcompetities tussen gedetineerden kunnen organiseren 

Sportaccommodatie in de gevangenis reserveren Online beschikbare sportaccommodatie in de gevangenis kunnen reserveren 

Sportondersteunende tools * Ondersteunende online tools kunnen gebruiken bij sport (vb. oefeningen, muziek, instructies, …) 

 
Het voorstel in het Strategisch plan om “een behoeftedetectie bij gedetineerden op vlak van sport”30 te realiseren en “in kaart te brengen welke sportieve partners 
een aanbod kunnen realiseren” zou ook oog kunnen hebben voor de onlinemogelijkheden die zich hier aandienen. 
 
* Als Van Braeckel31 in Weliswaar aangeeft  dat “iemand die in de gevangenis verblijft gemiddeld minder dan 6.000 stappen per dag zet”, dan kunnen ook 
ondersteunende onlinetoepassingen zinvol ingezet worden ter gezondheidspromotie van gedetineerden. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
29 Gemengde commissie (2015) Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Strategisch plan 2015-2020. Brussel: Vlaamse overheid – afdeling Welzijn & Samenleving. p. 43 e.v. 
30 Gemengde commissie (2015) Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Strategisch plan 2015-2020. Brussel: Vlaamse overheid – afdeling Welzijn & Samenleving. p. 39-40 
31 Van Braeckel, L. (2015) Er beweegt wat achter de tralies. In Weliswaar, n° 122, februari-maart 2015, p. 20 



 
 

 

Pagina 30 van 57 
 

6.2. Prioriteiten in mogelijkheden van online hulp- en dienstverlening voor 

gedetineerden 
 

Deze mogelijke online hulp- en dienstverleningstoepassingen werden in een online bevraging 

voorgelegd aan de gedetineerden in Beveren in de periode tussen 17 december en 5 januari 2016 

en aan een groep gevangenismedewerkers en medewerkers hulp- en dienstverlening van de 

penitentiaire instelling in Beveren in de periode tussen 17 december en 11 januari 2016. 

Aan beide groepen ‘eindgebruikers’ van Prison Cloud werd gevraagd welke van de voorgestelde 

online hulp- en dienstverleningstoepassingen ze ‘dringend’ en/of ‘belangrijk vonden’. Op deze 

wijze kunnen we prioriteiten in deze mogelijke toepassingen bepalen vanuit hun perspectief. 

Deze online bevraging werd omwille van de haalbaarheid enkel in het Nederlands aan de 

gedetineerden aangeboden. 

 

6.2.1. Vooraf : het profiel van de respondenten 

 

De gedetineerden die de bevraging beantwoord hebben 

 
De bevraging werd voorgelegd aan zo’n 296 gedetineerden uit de gevangenis van Beveren. 
Daarvan hebben 88 gedetineerden deze vragenlijst ingevuld. Een respons van 30 % op een 
bevraging waar de doelgroep niet zelf vragende partij naar was, is reeds behoorlijk. Deze respons 
is zelfs hoog als we er van uit gaan dat in de gevangenis van Beveren een grote groep 
gedetineerden verblijven (cijfer onbekend) die weinig tot geen Nederlands spreken of kunnen 
lezen. 
 
Figuur 1: Is de gedetineerde als Belg geboren? 

Van deze 88 respondenten zijn er 68 als 
Belg geboren en 20 gedetineerden hadden 
bij geboorte een andere nationaliteit. 
 
We vroegen hen ook of hun vader of 
moeder bij geboorte de Belgische nationa-
liteit hadden. Onderstaande tabel geeft 
het resultaat. 
 

 
 
 
Tabel 18: Nationaliteit bij geboorte van gedetineerden die de bevraging invulden 

 Belg vader Belg moeder Belg 

ja  68 53 56 

neen 20 35 32 
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4 (5 %) respondenten verblijven minder 
dan 1 jaar in de gevangenis. 
 
54 (61 %) respondenten verblijven er reeds 
tussen de 1 en de 5 jaar. 
 
30 (34 %)  respondenten verblijven reeds 5 
jaar of meer in de gevangenis. 
 

Figuur 3: % gedetineerden dat in aanmerking komt voor verlof 

 
70 % van de respondenten komt in 
aanmerking voor uitgangsvergunningen, 
penitentiair verlof, elektronisch toezicht 
of voorwaardelijke invrijheidsstelling. 
 
Dit is een relevant criterium als het 
betrekking heeft op bijvoorbeeld online 
hulp- en dienstverleningstoepassingen 
omtrent werk zoeken. 
 

Aan de respondenten werd ook gevraagd in welke mate ze Nederlands spraken: 
 
Tabel 19: Aantallen en % respondenten die Nederlands spreken 

Spreek je Nederlands?  % 

een beetje 2 2,27% 

heel goed 18 20,45% 

ja, dit is mijn moedertaal 68 77,27% 
 

Tabel 20: Demo voorstelling resultaten gedetineerden 

Bij het omzetten van de online bevraging naar 
prioriteiten in online hulp- en dienstverlenings-
toepassingen zodat de bevraging via de interne 
servers in de gevangenis in Beveren kon gebeuren, 
beperkten de antwoordmogelijkheden zich tot het 
verplicht aankruisen door de gedetineerde van één 
van de drie volgende antwoordmogelijkheden: 
‘belangrijk’ of ‘dringend’ of ‘weet niet’32. Daarom zal 
in de prioriteitenoverzichten een beeld geschetst 
worden van het percentage gedetineerden dat een 
onlinetoepassing ‘belangrijk of dringend’ vindt. 

                                                           
32 De aanvankelijke bedoeling was om de gedetineerden één of meer of geen van deze drie 
antwoordmogelijkheden te laten aankruisen. Door deze gewijzigde responsmogelijkheden wordt de 
verwerking beperkt tot een eendimensionale prioriteitenlijst omdat het moeilijk te interpreteren is wat een 
gedetineerde bedoeld met ‘dringend’ en ‘belangrijk’ en waaraan hij dan prioriteit geeft. 

thema

% dringend 

of belangrijk

onlinetoepassing 1 93

onlinetoepassing 2 92

onlinetoepassing 3 92

onlinetoepassing 4 91

onlinetoepassing 5 88

onlinetoepassing 6 86

onlinetoepassing 7 84

onlinetoepassing 8 84

onlinetoepassing 9 83

onlinetoepassing 10 70

Figuur 2: verblijf in de gevangenis in % 
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De gevangenismedewerkers en/of medewerkers van hulp- en dienstverlening die de bevraging 

beantwoord hebben  

 
De respons van de medewerkers die in kaart zal gebracht worden is het resultaat van de 
prioriteitenbevraging bij leden van de werkgroep (zonder de gedetineerden) en bij medewerkers 
in de gevangenis in Beveren. Deze bevragingen werden ingevuld door 21 respondenten.  
Het gaat hierbij om directieleden, trajectbegeleiders, externe hulp- en dienstverleners en een 
paar medewerkers die hun functie niet hebben aangeduid. 
 
De bevraging bij medewerkers is bezorgd aan 53 personen, waarvan 32 personen de enquête niet 

konden invullen omwille van restricties in hun internetgebruik op het werk (ze konden de website 

niet openen). 

De respondenten konden bij deze bevraging aankruisen of ze een online toepassing ‘dringend én 
belangrijk’, ‘belangrijk (maar niet dringend)’, ‘dringend (maar niet belangrijk)’, ‘noch dringend, 
noch belangrijk’ vonden of ‘weet niet’ antwoorden. 
 
Figuur 4: Demo voorstelling resultaten medewerkers 

Daarom brengen we rond de verschillende 
online hulp- en dienstverleningsdomeinen de 
antwoorden in kaart via een tweedimensio-
nale matrix waarbij de rechterbovenhoek 
aangeeft welke online hulp- en dienstverle-
ningstoepassingen dringendst en belangrijkst 
zijn volgens de respondenten. 
 
Omwille van het verschil in antwoordmoge-

lijkheden is het onmogelijk om de percentages 

van beide prioriteitsresultaten te vergelijken. Binnen elke lijst is het wel mogelijk om prioriteiten 

te bepalen. Het is dus wel relevant om de prioriteiten van beide lijsten te bekijken (maar dan 

zonder de percentagecijfers te vergelijken). 

Het is wel mogelijk om binnen en tussen de twee eindgebruikersgroepen – gedetineerden en 

medewerkers van de gevangenis – te bekijken welke prioriteiten ze aangeven en waar de grote 

verschillen tussen deze prioriteitsbepalingen zitten. 

We geven telkens eerst een overzicht van de respons van alle gedetineerden die de bevraging 
invulden. Indien relevant zoomen we nadien in op de prioriteiten van bepaalde deelgroepen 
binnen die respondenten. Vervolgens beschrijven we de prioriteiten van de medewerkers-
respondenten. 
 

Conclusie: 

 30 % van de gedetineerden heeft de bevraging in gevuld. Dat is een grote groep. Toch is die 
respons niet representatief voor de ganse groep gedetineerden omdat in deze groep de 
gedetineerden die vlot Nederlands kunnen lezen en schrijven oververtegenwoordigd was. 

 De 21 medewerkers die de bevraging invulden zijn ook niet representatief voor alle 
gevangenismedewerker of medewerkers in hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. 

 Toch geeft deze prioriteitenbepaling een tendens weer die meer waarde heeft dan een 
prioriteitenbepaling die we enkel met de werkgroepleden zouden opmaken. 

 Als het wenselijk en zinvol is om een volledig representatieve bevraging op te maken, dan 
zullen daarvoor de nodige tijd en middelen moeten vrijgemaakt worden. 
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6.2.2. Prioriteiten in algemene online hulp- en dienstverleningstoepassingen 

 
Tabel 21: prioriteiten van gedetineerden in algemene online hulp- en dienstverleningstoepassingen 

 
Alle algemene onlinehulp- en dienst-
verleningstoepassingen worden door 
meer dan de twee derde van de 
gedetineerden-respondenten 
belangrijk of dringend gevonden. 
 
De communicatieve online toepas-
singen met externen, zoals het 
‘persoonlijke e-mailadres’, ‘e-mail 
met externe hulpverleners’ en 
‘rapportbriefjes’ behoren hierbij 
zeker tot de prioriteiten. 
 
Bij de respondenten voor wie 
Nederlands niet hun moedertaal is 
vindt 90 % het belangrijk of dringend 
dat de nieuwsflash automatisch 
vertaald wordt. 
 

Figuur 5: Prioriteiten van medewerkers in algemene online hulp- en dienstverleningstoepassingen 

 
 
Medewerkers-respondenten hechten meer belang aan online duidelijkheid over ‘wie is wie in de 
gevangenis’ (met inbegrip van waarvoor kan ik bij wie terecht) dan de gedetineerden-
respondenten. De e-mailmogelijkheden worden door medewerkers minder dringend en/of 
belangrijk gevonden dan de gedetineerden. 70 % van de medewerkers vindt ‘communicatie 
tussen gedetineerden’ en het ‘maandmenu’ niet dringend of belangrijk terwijl gedetineerden die 
overwegend wel nog belangrijk of dringend vinden.  

% dringend 

of belangrijk

persoonlijk e-mailadres 97

budget beheren 97

e-mail met externe hulpverleners 95

waarvoor kan je bij wie terecht 94

routeplanners 93

rapportbriefje 90

eigen justitieel dossier 89

algemene info leven in gevangenis 88

wie is wie in de gevangenis 84

gesprekken voorbereiden 82

agenda 78

nieuwsflash automatisch vertalen 77

telefoonboek 77

mijn PC 74

communicatie tussen gedetineerden 73

wekker 73

maandmenu 64
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6.2.3. Prioriteiten in online hulp- en dienstverlening in het domein werk 

 
Tabel 22: prioriteiten van gedetineerden in online hulp- en dienstverleningstoepassingen in het domein werk 

75% of meer van alle gedetineerden-
respondenten vinden de online hulp- 
en dienstverleningstoepassingen rond 
werk belangrijk. 
De % liggen niet anders binnen de 

deelgroep gedetineerden die reeds in 

aanmerking komen voor uitgangs-

vergunningen, penitentiair verlof, 

elektronisch toezicht of voorwaard-

elijke invrijheidsstelling. 

 

Figuur 6: Prioriteiten van medewerkers in online hulp- en dienstverleningstoepassingen in het domein werk 

 

Er is een opvallende gelijkenis in de prioriteiten die de medewerkers-respondenten en die 

gedetineerden-respondenten stellen met betrekking tot online hulp- en dienstverlenings-

toepassingen in het domein werk. 

 

 

 

% dringend 

of belangrijk

opleidingen opzoeken 94

vacatures opzoeken 94

info over werken in de gevangenis 93

orïentatie- en beroepentesten 91

online solliciteren 91

e-mail aan VDAB-detentieconsulent 91

chatten met sollicitatiecoach VDAB 90

contactformulier invullen 84

beroepenfilms 75
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6.2.4. Prioriteiten in online hulp- en dienstverlening in het domein welzijn 

 

Tabel 23: prioriteiten van gedetineerden in online hulp- en dienstverleningstoepassingen in het domein welzijn 

Het zal geen verwondering wek-
ken dat meer en intense com-
municatiemogelijkheden met de 
familie (via skype of chat tot de 
topprioriteiten van de gedetineer-
den-respondenten behoren. 
Chatten met Tele-Onthaal en 
Zelfmoordlijn zijn voor hen 
relatief minder belangrijk. “Je kan 
er toch al mee telefoneren” was 
het argument van één van de 
gedetineerden. 
Alle gedetineerden die minder 
dan een jaar in de gevangenis 
verblijven vinden ‘info over de 
leefwereld van de gedetineerde’ 
wel belangrijk of dringend. 

 

Figuur 7: Prioriteiten van medewerkers in online hulp- en dienstverleningstoepassingen in het domein welzijn 

 

Algemeen gesproken vinden (net als de gedetineerden) medewerkers-respondenten de meeste 

van deze online hulp- en dienstverleningstoepassingen i.v.m. welzijn belangrijk. Medewerkers 

vinden chatten met Zelfmoordlijn en Tele-Onthaal veel belangrijker en dringender dan 

gedetineerden. Omgekeerd vinden ze ‘chat of skype met familie’ en ‘foto’s kunnen uitwisselen’ 

minder prioritair dan dat gedetineerden hieraan belang hechten. 

% dringend 

of belangrijk

skypen met familie 94

chatten met familie 94

info over advocaat 91

sociale kaart 91

info huurwoning 91

foto's uitwisselen met familie 90

e-loket overheidsdiensten 90

algemene juridische info 89

budgetplanner 83

chatten met Tele-onthaal 77

kinderen voorbereiden bezoek gevangenis 72

info over leefwereld gedetineerde 67

chatten met de Zelfmoordlijn 64
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6.2.5. Prioriteiten in online hulp- en dienstverlening in het domein gezondheid 

 
Tabel 24: prioriteiten van gedetineerden in online hulp- en dienstverleningstoepassingen in het domein gezondheid 

Communicatiemogelijkheid 
met de interne of externe 
dokter of medische dienst 
zijn voor de gedetineerden 
de voornaamste prioriteit. 
Focussen op onlinehulp bij 
alcohol- of druggebruik is 
minder prioritair alhoewel 
72 % van de gedetineerden-
respondenten dit belangrijk 
of dringend vinden. 

 
Figuur 8: Prioriteiten van medewerkers in online hulp- en dienstverleningstoepassingen i.v.m. gezondheid 

 

Medewerkers-respondenten vinden vele van de online hulp- en dienstverlening i.v.m. gezondheid 

vrij tot heel belangrijk. Enkel ‘info kunnen opzoeken over voeding’ lijkt volgens hen wat minder 

prioriteit te krijgen. Dringend en belangrijk vinden ze vooral ‘communicatie met de interne 

medische dienst’ (net als de gedetineerden) en – in tegenstelling tot de beperktere prioritaire 

aandacht van de gedetineerden – vinden ze ‘websites rond alcolhol- en druggebruik’ dringend en 

belangrijk. 

Noteer dat de schaal ‘dringend’ hier beperkt is tot 70 %. 

 
 

 

% dringend 

of belangrijk

communicatie met interne medische dienst 91

communicatie met externe medische dienst 91

websites van CGG 82

info over psychisch gezond zijn 80

contactformulieren CGG of ziekenfonds 80

info over voeding 74

website rond alcohol- en druggebruik 72
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6.2.6. Prioriteiten in online hulp- en dienstverlening in het domein cultuur 

 
Tabel 25: prioriteiten van gedetineerden in online hulp- en dienstverleningstoepassingen in het domein cultuur 

Belangrijkste prioriteit voor gedetineer-
den-respondenten in dit domein is de 
toegang tot ‘kranten en tijdschriften’ 
online. Wellicht omdat ze ervaren 
hebben dat dit realistisch en haalbaar is 
omdat ze deze toegang reeds gedurende 
beperkte tijd gekregen hebben. Ook zelf 
‘online boeken kunnen reserveren in de 
bib van Beveren’ en ‘toegang tot 
‘mediawebsites behoren tot de 

prioriteiten. 
Alle gedetineerden (op 1 na) die Nederlands niet als moedertaal spreken vinden ‘online games’ en 
‘game consoles’ belangrijk of dringend. 
 
Figuur 9: Prioriteiten van medewerkers in online hulp- en dienstverleningstoepassingen i.v.m. cultuur 

 
 
Medewerkers-respondenten vinden dit domein het minst dringend. Belangrijke prioriteiten zijn 
‘zelf online reserveren in de bib’ en ‘kranten en tijdschriften’. ‘Online games’, ‘game consoles’ en 
‘toegang tot cultuurwebsites’ vinden ze minst prioritair.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kranten en 
tijdschriftenmediawebsites

cultuurwebsites

zelf online reserveren 
in de bibliotheek

online games

game consoles

online leren rond 
cultuur
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of belangrijk

kranten en tijdschriften 92

zelf online reserveren in bibliotheek 86

mediawebsites 85

game consoles 77

online spellen / games 76

online leren rond cultuur 76

cultuurwebsites 70
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6.2.7. Prioriteiten in online hulp- en dienstverlening in het domein onderwijs 

 

Tabel 26: prioriteiten van gedetineerden in online hulp- en dienstverleningstoepassingen in het domein onderwijs 

Met uitzondering van 
‘online Nederlands leren’ 
vinden gedetineerden de 
kans op meer e-learning-
mogelijkheden dringend 
of belangrijk. 
Hoge scores! Voor 80 % 
van de gedetineerden van 
wie Nederlands niet de 
moedertaal is, is ‘online 
Nederlands leren’ 
dringend of belangrijk. 
Een hoger % dan het 
totale percentage. 

Dat ‘online Nederlands leren’ niet tot de prioriteiten behoort, heeft allicht ook te maken met het 
feit dat deze Nederlandse bevraging vooral ingevuld werd door mensen die redelijk tot vlot 
Nederlands lezen en schrijven. 
 

Figuur 10: Prioriteiten van medewerkers in online hulp- en dienstverleningstoepassingen i.v.m. onderwijs 

 

Voor medewerkers-respondenten is ‘online Nederlands leren’ de dringendste en belangrijkste 

prioriteit in dit domein. Wellicht wensen ze daarmee een doelgroep te bereiken die niet of 

% dringend 

of belangrijk

opleidingen, scholen, cursussen opzoeken 93

wikipedia 92

open leercentra 92

online examens 91

leer- of zelfstudiepakketten 88

e-mail of chat met begeleider, lesgever, vrijwilliger 86

vertaalprogramma 84

oefenwebsites 84

mondelinge examens afleggen 83

online Nederlands leren 70
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ondervertegenwoordigd is bij de gedetineerden die deelnamen aan deze bevraging. Daarnaast 

vinden gevangenismedewerkers de online hulp- en dienstverleningstoepassingen overwegend 

belangrijker dan in die toepassingen uit het domein cultuur – uitgezonder ‘toegang tot Wikipedia’. 

De beperkte prioriteit die ze hieraan besteden staat in contrast met de prioriteit die 

gedetineerden hieraan hechten. 

 

6.2.8. Prioriteiten in online hulp- en dienstverlening in het domein sport 

 
Tabel 27: prioriteiten van gedetineerden in online hulp- en dienstverleningstoepassingen in het domein sport 

 

Sport is het domein waar gedeti-

neerden-respondenten het minst 

uitgesproken ‘online verwachtingen’ 

naar hebben.  

 

 

Figuur 11: Prioriteiten van medewerkers in online hulp- en dienstverleningstoepassingen i.v.m. sport 

 

Ook voor medewerkers-respondenten is een online-aanbod in het domein sport niet het meest 
dringende. Beide doelgroepen zien wel heil in het online reserveren van sportaccommodatie in de 
gevangenis. Daarenboven vinden medewerkers het aanbieden van online ‘sportondersteunende 
tools’ zoals oefeningen, muziek, instructies belangrijk. 
 

% dringend 

of belangrijk

sportaccommodatie reserveren 81

leerpakket sporttechniek en -schema 78

sportondersteunende tools 78

filmpjes over sport 74

online sportcompetities 69
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6.2.9. Een samenvatting i.v.m. prioriteiten in online hulp- en dienstverlening 

 
In deze bevraging bepaalden 88 gedetineerden-respondenten en 21 medewerkers-respondenten 
prioriteiten binnen 69 online hulp- of dienstverleningstoepassingen die hen werden voorgelegd. 
Zelfs al is dit vanuit beide groepen geen representatieve steekproef, toch biedt deze prioriteiten-
inschatting door 109 personen meer waarde dan een prioriteitenbepaling die enkel door de 
werkgroepleden zou zijn samengesteld. 
 
Bij 57 van deze toepassingen gaven 75% of meer van de gedetineerden-respondenten aan dat ze 
die onlinetoepassing dringend of belangrijk vinden. Voor hen kunnen vele online toepassingen – 
op welk domein dan ook – voor ‘extra informatie, communicatie of ondersteuning’ zorgen en zo 
hun ‘actieradius’ verruimen. 
 
Voor medewerkers liggen de kaarten iets genuanceerder. In elk domein geven ze meerdere 
prioriteiten aan die ze belangrijk vinden. 32 online toepassingen worden door minstens 75 % van 
de medewerkers belangrijk gevonden. Slechts over 4 online toepassingen vinden ze met 75% of 
meer dat die ook dringend moeten gerealiseerd worden. Het gaat dan met name om ‘vacatures 
opzoeken’, ‘wie is wie in de gevangenis en waarvoor kan de gedetineerde bij wie terecht’, 
‘chatten met Tele-Onthaal’ en ‘chatten met de Zelfmoordlijn’. Deze laatste drie behoren niet tot 
de topprioriteiten van de gedetineerden-respondenten. 
 
Volgend lijstje bevat prioriteiten voor online hulp- en dienstverlening die gedetineerden-
respondenten voor 80 % belangrijk of dringend vonden én medewerkers-respondenten voor 80 
% belangrijk vonden: 
 Algemene online hulp- en dienstverleningstoepassingen: 

o Wie is wie in de gevangenis en waarvoor kan ik bij wie terecht; 
o Routeplanners van openbaar vervoer; 
o Rapportbriefjes; 
o Algemene info over het leven in de gevangenis; 
o Eigen justitieel dossier kunnen bekijken. 

 Online hulp- en dienstverlening in het domein werk: 
o Online vacatures kunnen opzoeken 
o Online opleidingen kunnen opzoeken; 
o Online kunnen solliciteren. 

 Online hulp- en dienstverlening in het domein welzijn: 
o Sociale kaart; 
o Algemene juridische info kunnen raadplegen; 
o E-loket van overheidsdiensten kunnen raadplegen en er documenten kunnen 

bewerken; 
o Website over ‘wat een advocaat voor een gedetineerde kan doen’ kunnen 

raadplegen; 
 Online hulp- en dienstverlening in het domein gezondheid: 

o Online communicatie met de interne medische dienst; 
o Websites van CGG kunnen raadplegen. 

 Online hulp- en dienstverlening in het domein cultuur: 
o Zelf online kunnen reserveren in de bibliotheek. 

 Online hulp- en dienstverlening in het domein onderwijs: 
o Vertaalprogramma’s kunnen gebruiken; 
o Kunnen participeren aan online initiatieven van open leercentra; 
o Online leer- en studiepakketten kunnen raadplegen; 
o Online examens kunnen afleggen; 
o Online opleidingen, scholen en cursussen kunnen opzoeken. 
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Gedetineerden-respondenten gaven daarnaast nog volgende prioriteiten aan (85% of meer) die 
door de medewerkers niet zo belangrijk geacht werden: 
 Een persoonlijk e-mailadres; 
 Budget beheren; 
 E-mailen met hulpverleners; 
 Info over werken in de gevangenis; 
 Oriëntatie- en beroepentesten kunnen maken; 
 E-mailen met de VDAB-consulent; 
 Chatten met de VDAB-sollicitatiecoach; 
 Skypen of chatten met familie; 
 Info over huurwoning kunnen raadplegen; 
 Foto’s kunnen uitwisselen met familie; 
 Online communicatie met de externe medische dienst; 
 Online kranten en tijdschriften kunnen raadplegen; 
 Mediawebsites kunnen raadplegen; 
 Wikipedia kunnen raadplegen; 
 E-mailen of chatten met begeleiders, lesgevers of vrijwilligers. 
 
Medewerkers-respondenten formuleerden daarnaast nog prioriteiten (85 % of meer) die door 
gedetineerden niet zo belangrijk geacht werden: 
 Nieuwsberichten automatisch laten vertalen; 
 Chatten met de Zelfmoordlijn of met Tele-Onthaal; 
 Info om kinderen voor te bereiden op een bezoek aan de gevangenis; 
 Websites rond alcohol- en druggebruik kunnen raadplegen; 
 Online Nederlands leren; 
 Sportondersteunende tools kunnen gebruiken. 
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7. (Rand-)voorwaarden voor online hulp- en dienstverlening voor 

gedetineerden 
 
Bij het verkennen van online hulp- en dienstverleningsmogelijkheden en het bepalen van 
prioriteiten daarbij, werden in de werkgroep tal van belangrijke (rand-)voorwaarden aangehaald. 
Hier worden deze opgelijst. Meteen houden ze ook bijkomende aanbevelingen in die van belang 
zijn bij het uitbouwen en implementeren van online hulp- en dienstverlening voor gedetineerden. 
We bespreken achtereenvolgens: 
 Haalbaarheid vanuit veiligheidsoogpunt met focus op individueel traject; 
 Wegwerken van regelgevende belemmeringen; 
 Privacy en deontologie; 
 Mediawijsheid i.v.m. Prison Cloud; 
 Besef dat online hulp- en dienstverlening niet voor elke gedetineerde bereikbaar is; 
 Betaalbare online hulp- en dienstverlening; 
 Overleg met externe aanbieders; 
 Belang van een multidisciplinaire werkgroep; 
 Een verschil in aanbod tussen gevangenissen met en zonder Prison Cloud. 
 
 

7.1. Haalbaarheid vanuit veiligheidsoogpunt met focus op individueel traject 
 
De werkgroep beseft dat de voorstellen voor Prison Cloudtoepassingen gegroeid zijn vanuit de 

ambitie om een betere (online) hulp- en dienstverlening te realiseren en dat de ‘haalbaarheid 

vanuit veiligheidsoogpunt’ nog moet gebeuren. Toch willen we benadrukken dat het ter 

beschikking stellen van online hulp- en dienstverleningsmogelijkheden anno 2016 een belangrijke 

bijdrage kunnen leveren aan het versterken van de zelfredzaamheid en de re-integratie van 

gedetineerden in een steeds digitalere samenleving. 

Binnen het huidige strafuitvoeringssysteem zijn verschillende uitvoeringsmodaliteiten van de 

gevangenisstraf voorzien (bv. uitgangsvergunning, beperkte detentie, penitentiair verlof) ) opdat 

gedetineerden geleidelijk hun reclassering kunnen voorbereiden.   

Een online hulp- en dienstverleningsaanbod kan hieraan een bijdrage leveren. Gedetineerden in 

de latere fases van hun detentietraject zouden een ruimere toegang kunnen krijgen tot online 

hulp- en dienstverleningstoepassingen bijvoorbeeld om ‘wonen’ en ‘werken’ na detentie te 

regelen.     

Extra aandachtspunt hierbij is dat er zorg moet gedragen worden voor het feit dat de 

onlinehulpmogelijkheden stelselmatig uitgebreid worden waardoor dit door de gedetineerden 

ook in een groeiperspectief kan ervaren worden. 

 
 

7.2. Wegwerken van regelgevende belemmeringen 
 
De geest en de letter van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en 
de rechtspositie van de gedetineerden benadrukken de nood aan resocialisatie én de individuele 
verantwoordelijkheid van de gedetineerden hieromtrent. Het gebruik van andere telecommuni-
catiemiddelen dan brieven, bezoek en de telefoon is echter expliciet verboden (volgens artikel 
65). Deze regelgevende beperking waardoor online communicatie gehypothekeerd wordt, kan 
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voor vormingsdoeleinden veranderd worden d.m.v. een Koninklijk Besluit. Voor andere doel- 
einden is een aanpassing van de Basiswet vereist. Vermits basiswetsaanpassingen ook al op 
andere vlakken gepland zijn, kan hierbij mogelijks ‘aangesloten’ worden waardoor online 
communicatietoepassingen als e-mail, chat of skype wel mogelijk worden. 
 
Dit is één voorbeeld van een regelgevende belemmering om online hulp- en dienstverlening beter 
uit te bouwen. Mogelijks zijn er nog. Voorstel is om die regelgevende belemmeringen in kaart te 
brengen en er passende oplossingen voor te zoeken. 
 

7.3. Privacy en deontologie 
 
Wie kijkt mee achter de schermen in Prison Cloud? 
Wat gebeurt met overzicht van het gebruik van Prison Cloud door de gedetineerde? 
Wat gebeurt met rapportbriefjes? Wie kan die opvragen/inkijken? Hoe lang worden die bewaard?  
Hoe kan de privacy van de gedetineerde gegarandeerd worden als hij op cel over zijn justitieel 
dossier beschikt en andere gedetineerden hem onder druk zetten om deze info te delen? 
 
Bij het lanceren van online hulp- en dienstverlening zijn er ook in de buitenwereld talloze vragen 
in verband met juridische en ethische aspecten over het voeren, bewaren en beveiligen van 
online (communicatie-)gegevens. 
 
Voor alle eindgebruikers – of het nu gevangenismedewerkers, medewerkers in de hulp- en 
dienstverlening of gedetineerden zijn – is het wenselijk om transparant over deze privacy en 
deontologische vragen afspraken te maken en te communiceren. 
 

7.4. Mediawijsheid in verband met Prison Cloud 
 
Mediawijsheid omvat alle competenties die nodig zijn voor het verstaan van, het in vraag stellen 
van en het omgaan met online media – in dit geval online hulp- en dienstverleningstoepassingen. 
 
Het werken met Prison Cloud vergt een aantal vaardigheden: 
 Enerzijds ‘knoppenkunde’ om de werking van de diverse functionaliteiten van Prison Cloud 

onder de knie te krijgen. Daaraan is bij de opstart van Prison Cloud in Beveren wel wat 
aandacht besteed. Een overzichtelijke gebruikersbrochure ontbreekt evenwel en in de praktijk 
blijkt het voor (nieuwe) gedetineerden én voor gevangenismedewerkers niet evident om 
(professioneel) met de Prison Cloudfunctionaliteiten te werken. 

 Anderzijds de vaardigheden en houdingen om op een constructieve wijze met het online hulp- 
en dienstverleningsaanbod om te gaan.  
Sensibilisering van de eindgebruikers over het gebruik maken van de online toepassingen zal 
vaak onontbeerlijk zijn. 
Online communicatie komt anders over dan online communicatie. 
De tekens staan ‘zwart op wit’ en je kan er moeilijker een emotionele lading aan geven. De 
kanalenreductie zorgt er voor dat de wijze waarop de woorden bedoeld zijn anders kunnen 
overkomen. De intonatie valt immers weg en de zender ziet niet hoe de boodschap bij de 
ontvanger overkomt. 
‘Schermschrijven’ veronderstelt dus specifieke competenties, waaronder de nodige empathie 
om te beseffen hoe boodschappen overkomen. 
Dit veronderstelt dus vorming en sensibilisering. 
Bovendien hebben diverse communicatietools hun beperkingen. 
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Enkele voorbeelden van sensibiliseringsnoden: 
 Als directie het wenselijk/nodig vindt dat gedetineerden hen laten weten dat ze een bericht 

gelezen hebben vooraleer dat bericht van hun Prison Cloudscherm verdwijnt, dan hebben 
verschillende ‘wegklikboodschappen’ verschillende ladingen. Het is wenselijk dat er overdacht 
gebruik gemaakt wordt van ‘gelezen’, ‘aanvaard’, ‘goedgekeurd’, … 

 Rapportbriefjes hebben beperkingen in hun opmaakt. Zo kan je bijvoorbeeld geen alinea’s 
gebruiken. Dat vergroot de kans tot onduidelijkheden. 

 Frequentie en schrijven van rapportbriefjes en e-mails voor gedetineerden; 
 Beheren en beantwoorden van rapportbriefjes voor alle gevangenismedewerkers; 
 Respecteren van privacy van gedetineerden wanneer die online over hun justitieel dossier 

beschikken. 
 
Deze voorbeelden maken reeds duidelijk dat het mediawijs gebruik maken van de Prison 
Cloudfunctionaliteiten geldt voor alle eindgebruikers, met name: de gedetineerden maar ook de 
medewerkers van de gevangenis en de externe hulp- en dienstverleners 
 

7.5. Besef dat online hulp- en dienstverlening niet voor elke gedetineerde 

bereikbaar is 
 
De aandacht die er aan ‘de digitale kloof’ besteed wordt in de samenleving buiten de gevangenis 
zal er ook aan moeten besteed worden in de penitentiaire instelling. De taalbarrière, beperkte 
verstandelijke mogelijkheden, beperkte financiële mogelijkheden, specifieke sociale achtergrond, 
… kunnen er voor zorgen dat online hulp- en dienstverlening niet bereikbaar is voor alle 
gedetineerden. 
 
Er zal dus – naast aandacht voor mediawijsheid - steeds zorg moeten gedragen worden voor 
andere manieren van communiceren dan online. 
 

7.6. Betaalbare online hulp- en dienstverlening 
 
Dat gedetineerden voor sommige online diensten moeten betalen, is verstaanbaar. Voor het 
bekijken van films bijvoorbeeld wordt buiten de gevangenis ook een kostprijs aangerekend. 
 
Deze prijssetting dient evenwel goed overwogen en billijk te gebeuren – niet alleen vanuit wat 
haalbaar is in detentiecontext maar ook vanuit een vergelijking met wat in de vrije wereld 
gangbaar is. 
Daarom lijkt het ons vanuit de huidige werking van Prison Cloud in de gevangenis in Beveren niet 
evident dat bijvoorbeeld … 
… betaald moet worden voor kopies van rapportbriefjes die in het kader van de eigen 
dossiervorming noodzakelijkerwijs opgevraagd worden; 
… voor de huur van Mijn PC 19 € per maand moet betaald worden. Dat betekent 228 € per jaar. 
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7.7. Overleg met externe aanbieders 
 
Als communicatietools (bijv. chat met Tele-Onthaal of met de Zelfmoordlijn) mogelijk worden, is 
het noodzakelijk om met de aanbieders van deze onlinehulp te overleggen over mogelijke 
specifieke consequenties en modaliteiten wanneer gedetineerden gebruik maken van (een 
gedeelte van) hun online hulp- en dienstverlening. 
 
Zo kan een externe aanbieder van online hulp- en dienstverlening beter inschatten of de 
betrokken medewerkers al dan niet specifiek voorbereid moeten worden op het communiceren 
met gedetineerden en inzicht moeten krijgen in de context van waaruit gedetineerden online 
contact opnemen. 
 

7.8. Belang van een multidisciplinaire werkgroep 
 
Het is zinvol dat een multidisciplinaire werkgroep wordt samengesteld om het implementeren van 
onlinehulp- en dienstverlening in de gevangenis te begeleiden – net zoals dat in de wereld buiten 
de gevangenis het geval is. 
Zo’n multidisciplinair team zou dan kunnen bestaan uit een of meerdere beleidsverantwoor-
delijke(n), ICT-deskundige(n), gevangenismedewerker(s) vanuit justitie, hulp- en dienstverlenings-
medewerker(s) en gedetineerde(n), mogelijks aangevuld met een externe deskundige. 
Enkel via een multidisciplinaire groep kan vanuit verschillende invalshoeken goed afgewogen 
worden wat de consequenties zijn van het implementeren van een bepaald online hulp- en 
dienstverleningsaanbod. Zo kan voorkomen worden dat een online hulp- en dienstverlenings-
aanbod dat gelanceerd is nadien weer moet ingetrokken worden – met alle mogelijk frustratie 
vandien. 
 

7.9. Een verschil in aanbod in gevangenissen met en zonder Prison Cloud 
 
De voorstellen die in deze nota ontwikkeld worden kwamen tot stand vanuit het perspectief dat 
Prison Cloud op cel beschikbaar is. 
 
In afwachting van de realisatie hiervan in alle penitentiaire instellingen kunnen meerdere online 
hulp- en dienstverleningstoepassingen toch reeds gerealiseerd worden in alle gevangenissen. 
 
Daarbij kan gedacht worden aan twee mogelijkheden: 
 Prison Cloud en dito onlinetoepassingen ter beschikking stellen in aan aantal leslokalen of in 

de mediatheek. 
 Als Prison Cloud niet beschikbaar is, kunnen in leslokalen of in de mediatheek niet 

interactieve websites (om info te consulteren) toch reeds beschikbaar gesteld worden. 
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8. Samenvatting - de aanbevelingen voor online hulp- en 

dienstverlening voor gedetineerden in een notendop 
 
Tot slot van dit rapport worden de belangrijkste aanbevelingen in een samenvatting geformu-
leerd. Voor meer uitleg en motivering bij deze aanbevelingen zal de uitgebreide tekst 
geraadpleegd moeten worden. 
 

Drie strategische keuzes en Prison Cloud als trigger 
 
De mogelijkheden en aanbevelingen in verband met online hulp- en dienstverlening voor 
gedetineerden die in dit rapport gepresenteerd worden, kwamen tot stand omdat computer op 
cel via Prison Cloud reeds een realiteit is in sommige gevangenissen. 
 
Het behoort immers tot de strategische keuzes van het Belgische detentiebeleid om meer in te 
zetten op moderne technologieën in de penitentiaire instellingen. Mogelijks nog belangrijker is de 
overheidskeuze om meer belang te hechten aan kansen tot zelfontplooiing en re-integratiegericht 
werken met gedetineerden. 
 
Ook vanuit de Vlaamse overheid wordt op online hulpverlening ingezet: het exploreren van online 
hulpverlening in detentiecontext via het gebruik van Prison Cloud werd expliciet als strategische 
keuze in de beleidsnota van minister Vandeurzen opgenomen. 
 
Ten derde wordt ook in het strategisch plan 2015 – 2020 voor hulp- en dienstverlening aan 
gedetineerden op meerdere plaatsen aandacht gevraagd voor de digitale evolutie. 
 
Voedingsbodem genoeg dus om de mogelijkheden te verkennen voor de uitbreiding van een 
online hulp- en dienstverleningsaanbod voor gedetineerden. 
 

Prison Cloud … eigen-zinnige ICT 
 
De invoering van Prison Cloud betekent niet zomaar het ter beschikking stellen van ‘neutrale 
waardenvrije technologie’. Prison Cloud houdt talloze keuzes in: 
 Prison Cloud vormt een onderdeel van het (complexe) communicatiesysteem in de 

gevangenis, gekoppeld aan de verschillende regimes waarin gedetineerden zitten. Zowel de 
technische functionaliteiten (al dan niet beperkte toegang of responsmogelijkheden) als de 
wijze waarop eindgebruikers met de online toepassingen omgaan, zijn vaak aan andere 
spelregels gebonden dan in de wereld buiten de gevangenis; 

 Prison Cloud en de aangeboden (en soms ingetrokken) functionaliteiten worden door de 
gedetineerden ervaren als onderdeel van het straf- en beloningssysteem van de gevangenis; 

 Prison Cloud biedt mogelijkheden in de ‘strijd tegen verveling’ op cel. 
 
Bij het uitwerken van een breder online hulp- en dienstverleningsaanbod is het belangrijk dat met 
deze contextelementen rekening wordt gehouden. 
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Prison Cloud biedt reeds tal van mogelijkheden 
 
Een toegankelijke overzichtsbrochure over wat Prison Cloud biedt, ontbreekt voorlopig. Dat zou 
nochtans zinvol zijn, zowel voor gedetineerden als voor externe hulp- en dienstverleners. 
Prison Cloud bevat een intranet met onder andere huisregels met algemene informatie op over 
bezoek, dagindeling, werken in de gevangenis, medische dienst. Daarnaast staan daar het menu 
(maaltijden), telefoontarieven, nieuwsberichten gestuurd door personeelsleden die hiervoor 
toelating hebben en een luik Toekan met algemene informatie over hulp- en dienstverlening. 
Bovendien voorziet Prison Cloud tal van (al dan niet betalende) services waaronder e-
learningpakketten, films, TV, een kantine-webshop, telefonie, een agenda, mijn PC, 
uitleenmogelijkheid van boeken in de plaatselijke bib, online rapportbriefjes en een TV-gids. 
 

Een kader voor online hulp- en dienstverlening 
 
Online hulp- en dienstverlening voor gedetineerden omvat elke interventie waarbij gebruik 
gemaakt wordt van informatie- en communicatietechnologie (ICT), met het oog op het 
bestendigen of verhogen van hun humane detentie en een succesvolle re-integratie in de 
samenleving. 
 
Vanuit deze definitie verkende de werkgroep drie grote groepen online hulp- en dienstverlenings-
toepassingen: informatieve online toepassingen waarbij geen reactie of interactie vanuit de 
gedetineerde mogelijk was; online communicatietools (bijv; chat, e-mail, skype, …) en 
ondersteunende online hulp- en dienstverleningstoepassingen zoals bijvoorbeeld online 
formulieren of zelftesten. Elk van deze drie grote groepen online toepassingen heeft specifieke 
voor- en nadelen zowel vanuit het perspectief van de gedetineerden als vanuit het perspectief 
van de hulp- en dienstverlener. De werkgroep maakte die inventaris van voor- en nadelen die 
dienstig kan zijn bij het afwegen van de verdere uitbouw van een online hulp- en 
dienstverleningsaanbod. 
 

Een visie op en positionering van online hulp- en dienstverlening voor 

gedetineerden 
 
Online hulp- en dienstverlening voor gedetineerden is geen doel op zich. Het kan een bijdrage 
leveren aan … 
… het stimuleren van zelfredzaamheid, zelfontplooiing en responsabilisering van gedetineerden; 
... het herstellen van het sociale, relationele en psychische evenwicht van de gedetineerde; 
… het beperken van de negatieve gevolgen voor de gedetineerde en zijn directe sociale omgeving, 
veroorzaakt door en tijdens de detentie; 
… het bevorderen van de integratie en participatie in de samenleving na de detentieperiode; 
… het stimuleren van een proces van herstel tussen dader, slachtoffer en samenleving; 
… het beperken van de kans op herval; 
… ‘bij de tijd blijven’ in deze digitale samenleving. 
 
Hulp- en dienstverlening uit de vrije samenleving wordt binnengebracht in de gevangenis. Dat 
betekent dan ook dat het wenselijk is om te bekijken welk online hulp- en dienstverleningsaanbod 
uit die vrije samenleving in de gevangenis kan gerealiseerd worden. Net zoals buiten de 
gevangenis is het aangewezen om te investeren in ‘blended hulp- en dienstverlening’: een goede 
mix of verhouding van face-to-face en online hulp. 
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Online hulp- en dienstverlening mag geen excuus zijn om de reeds beperkte face-to-
facecontacten met gedetineerden af te bouwen. 
 

Mogelijkheden en prioriteiten van online hulp- en dienstverlening voor 

gedetineerden 
 
Binnen deze visie op en positionering van online hulp- en dienstverlening werden door de 
werkgroep onlinetoepassingen geïnventariseerd; zowel algemeen inzetbare online toepassingen 
als specifieke online toepassingen voor de domeinen werk, welzijn, gezondheid, cultuur, 
onderwijs en sport. Bij deze inventaris werd ook telkens een omschrijving van elke online hulp- en 
dienstverleningstoepassing gegeven en waar mogelijk een concreet voorbeeld. 
 
Deze inventaris werd dan in een onlinebevraging voorgelegd aan gedetineerden en aan 
medewerkers met de vraag om binnen deze lijst van mogelijkheden prioriteiten te bepalen op 
basis van de inschatting of deze online hulp- en dienstverleningstoepassing al dan niet belangrijk 
en/of dringend is. 88 gedetineerden en 21 medewerkers vulden deze onlinebevraging in. Hoewel 
de groep respondenten niet representatief is, is de prioriteitenbepaling door 109 respondenten 
toch waardevoller dan een prioriteitenbepaling door de werkgroepleden alleen. 
 
Volgend lijstje bevat prioriteiten voor online hulp- en dienstverlening die gedetineerden-
respondenten voor 80 % belangrijk of dringend vonden én medewerkers-respondenten voor 80 
% belangrijk vonden: 
 Algemene online hulp- en dienstverleningstoepassingen: 

o Wie is wie in de gevangenis en waarvoor kan ik bij wie terecht; 
o Routeplanners van openbaar vervoer; 
o Rapportbriefjes; 
o Algemene info over het leven in de gevangenis; 
o Eigen justitieel dossier kunnen bekijken. 

 Online hulp- en dienstverlening in het domein werk: 
o Online vacatures kunnen opzoeken 
o Online opleidingen kunnen opzoeken; 
o Online kunnen solliciteren. 

 Online hulp- en dienstverlening in het domein welzijn: 
o Sociale kaart; 
o Algemene juridische info kunnen raadplegen; 
o E-loket van overheidsdiensten kunnen raadplegen en er documenten kunnen 

bewerken; 
o Website over ‘wat een advocaat voor een gedetineerde kan doen’ kunnen 

raadplegen; 
 Online hulp- en dienstverlening in het domein gezondheid: 

o Online communicatie met de interne medische dienst; 
o Websites van CGG kunnen raadplegen. 

 Online hulp- en dienstverlening in het domein cultuur: 
o Zelf online kunnen reserveren in de bibliotheek. 

 Online hulp- en dienstverlening in het domein onderwijs: 
o Vertaalprogramma’s kunnen gebruiken; 
o Kunnen participeren aan online initiatieven van open leercentra; 
o Online leer- en studiepakketten kunnen raadplegen; 
o Online examens kunnen afleggen; 
o Online opleidingen, scholen en cursussen kunnen opzoeken. 
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Gedetineerden-respondenten gaven daarnaast nog volgende prioriteiten aan (85% of meer) die 
door de medewerkers niet zo belangrijk geacht werden: 
 Een persoonlijk e-mailadres; 
 Budget beheren; 
 E-mailen met hulpverleners; 
 Info over werken in de gevangenis; 
 Oriëntatie- en beroepentesten kunnen maken; 
 E-mailen met de VDAB-consulent; 
 Chatten met de VDAB-sollicitatiecoach; 
 Skypen of chatten met familie; 
 Info over huurwoning kunnen raadplegen; 
 Foto’s kunnen uitwisselen met familie; 
 Online communicatie met de externe medische dienst; 
 Online kranten en tijdschriften kunnen raadplegen; 
 Mediawebsites kunnen raadplegen; 
 Wikipedia kunnen raadplegen; 
 E-mailen of chatten met begeleiders, lesgevers of vrijwilligers. 
 
Medewerkers-respondenten formuleerden daarnaast nog prioriteiten (85 % of meer) die door 
gedetineerden niet zo belangrijk geacht werden: 
 Nieuwsberichten automatisch laten vertalen; 
 Chatten met de Zelfmoordlijn of met Tele-Onthaal; 
 Info om kinderen voor te bereiden op een bezoek aan de gevangenis; 
 Websites rond alcohol- en druggebruik kunnen raadplegen; 
 Online Nederlands leren; 
 Sportondersteunende tools kunnen gebruiken. 
 

(Rand-)voorwaarden voor online hulp- en dienstverlening voor gedetineerden 
 
Volgende (rand-)voorwaarden zijn van belang bij het uitbouwen en implementeren van een online 
hulp- en dienstverleningsaanbod voor gedetineerden: 
 
 Het bepalen van de ‘haalbaarheid vanuit veiligheidsoogpunt’ van een online hulp- en 

dienstverleningstoepassing. De werkgroep focuste immers vooral op het belang in het kader 
van hulp- en dienstverlening. De individualiseringsmogelijkheden van een online aanbod 
bieden hier zeker perspectieven om werk te maken van re-integratietrajecten op maat; 
 

 Wegwerken van regelgevende belemmeringen. In de basiswet van het gevangeniswezen staat 
bijvoorbeeld dat de communicatiemogelijkheden van gedetineerden beperkt zijn tot brieven, 
bezoek en telefoon; 

 
 Net zoals in de wereld buiten de gevangenis, roepen online toepassingen veel vragen op rond 

privacy en deontologie. Transparante afspraken en communicatie hierover met medewerkers 
en gedetineerden zijn nodig; 

 
 Mediawijsheid i.v.m. Prison Cloud: zowel technische knoppenkunde als vaardigheden en 

houdingen om op een constructieve wijze met online toepassingen om te gaan, vergen 
aandacht. Deze sensibilisering is nodig zowel bij gedetineerden als bij gevangenismede-
werkers; 
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 Online hulp- en dienstverlening is niet voor elke gedetineerde bereikbaar omwille van taal- of 
andere barrières. Er zal dus steeds zorg moeten gedragen worden voor een offline manier van 
communiceren. 
 

 Betaalbare online hulp- en dienstverlening. Evident dat – net als buiten de gevangenis – voor 
sommige online services een kostprijs wordt aangerekend. Deze moet evenwel goed 
overwogen en billijk zijn. 

 
 Overleg met externe aanbieders. Binnen de gevangeniscontext beslissen over welk extern 

online hulp- en dienstverleningsaanbod al dan niet toegankelijk gemaakt wordt, is slechts één 
belangrijk aspect. Een ander relevant aspect is het overleg met die externe online hulp- of 
dienstverleningsaanbieder – zeker als het over communicatie- of ondersteunde tools gaat, 
zodat die beter kan inschatten of het online aanbod moet aangepast worden aan 
communicatie met gedetineerden. 

 
 Belang van een multidisciplinaire werkgroep. Om een online hulp- of dienstverleningsaanbod 

op een professionele wijze te implementeren in detentiecontext is het zinvol deze afwegingen 
te maken in een multidisciplinaire werkgroep. 

 
 Een verschil in aanbod tussen gevangenissen met en zonder Prison Cloud. De voorgestelde 

prioriteiten worden geformuleerd met in het achterhoofd de mogelijkheid om Prison Cloud 
op cel te gebruiken. Daar waar dit (nog) niet het geval is, kan in die gevangenissen ofwel het 
Prison Cloudaanbod voorzien worden in een aantal leslokalen of in de mediatheek. Ofwel kan 
het niet-interactieve aanbod op een computer in de mediatheek geraadpleegd worden. 

 

En nu verder 
 
Hopelijk vormen de inventaris van mogelijkheden voor online hulp- en dienstverlening voor 
gedetineerden op de verschillende domeinen en de daarbinnen geformuleerde prioriteiten een 
aanzet tot het verder uitbouwen van een geactualiseerd hulp- en dienstverleningsaanbod voor 
gevangenen. 
 
Niet omdat het ‘trendy’ zou zijn, maar omdat het kan leiden tot effectievere, betere, verdiepende, 
bredere hulp- en dienstverlening met het oog op het vergroten van de zelfwaarde en 
responsabilisering van gedetineerden. Nadenken over online hulpmogelijkheden zet immers 
(zoals zo vaak in alle welzijns- en zorgsectoren) aan tot reflectie over ‘waar zijn we eigenlijk mee 
bezig?’ en ‘hoe kunnen we ons aanbod versterken?’ 
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Bijlage 1: placemat met functionaliteiten van Prison Cloud 
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Bijlage 2: Voor- en nadelen van online hulp- en dienstverlening voor 

gedetineerden 
 
Per soort online hulp- en dienstverleningstoepassing werden door de werkgroep voor- en nadelen 
geïnventariseerd telkens vanuit het perspectief van de gedetineerden en hun omgeving én vanuit 
het perspectief van de hulp- en dienstverlener. 
 

Voor- en nadelen van informatieve online hulp- en dienstverlening 

 
Mogelijke voordelen van informatieve online hulp- en dienstverleningstoepassingen vanuit het 
perspectief van de gedetineerde en zijn omgeving zijn: 
 De zelfredzaamheid stijgt door zelf informatie te kunnen opzoeken; 
 Onafhankelijkheid van de gedetineerde vergroot; 
 De info kan op eigen tempo verwerkt worden; 
 Info kan opgezocht worden op het moment dat de gedetineerde er nood aan heeft; 
 Er kan info vanuit verschillende bronnen vergeleken worden; 
 Info blijft beschikbaar en kan later opnieuw gelezen worden; 
 Info kan via tekst, geluid of beeld weergegeven worden; 
 Info is in meerdere talen beschikbaar; 
 Info is 24/24 u en 7/7 dagen beschikbaar. 
 
Mogelijke nadelen van informatieve onlinehulp- en dienstverleningstoepassingen vanuit het 
perspectief van de gedetineerde en zijn omgeving zijn: 
 Info-overload; bijv. een gans strafwetboek; 
 Privacyy … wie kijkt mee achter de schermen? Controle op online opzoekwerk is mogelijk; 
 Taalbarrière (zowel moeilijk begrijpbare info als (on-)beschikbaarheid ‘vreemde’ talen); 
 Info kunnen opzoeken vergt mediawijsheid; 
 Beschikbaarheid van info is niet gegarandeerd en is afhankelijk van gevangenisbeleid; 
 Terugtrekken van eerder verworven info is frustrerend (bijv. toegang tot Mediargus-kranten); 
 
Mogelijke voordelen van informatieve onlinehulp- en dienstverleningstoepassingen vanuit het 
perspectief van de hulp- en dienstverlener zijn: 
 Kunnen verwijzen naar online beschikbare info voor de gedetineerde; 
 Minder info moeten herhalen; 
 Uitgebreidere info ter beschikking kunnen stellen; 
 Met beelden en film kan een ruimer publiek (ook analfabete personen) bereikt worden; 
 Efficiëntie: geen tijd meer steken in opzoeken van praktische info (vb. treinregeling); 
 Ruimere bereikbaarheid: 24/24 en 7/7. 
 
Mogelijke nadelen van informatieve onlinehulp- en dienstverleningstoepassingen vanuit het 
perspectief van de hulp- en dienstverlener zijn: 
 Welke websites zijn enkel nog informatief?  

Extra werk om enkel de info beschikbaar te stellen; 
 Mogelijke foute of minder kwaliteitsvolle info op informatieve websites; 
 Online info is niet voor alle gedetineerden beschikbaar; 
 Digitale kloof:  

o niet alle gedetineerden hebben competenties om online info te raadplegen; 
o niet alle info is aangepast aan competenties van de gedetineerden; 

 Onduidelijkheid of digitale info door gedetineerden goed begrepen wordt; 
 Overload aan info zorgt voor bijkomende vragen van gedetineerden. 



Pagina 56 van 57 
 

Voor- en nadelen van online communicatietools voor hulp- en dienstverlening 

 
Mogelijke voordelen van online communicatietools voor hulp- en dienstverlening vanuit het 
perspectief van de gedetineerde en zijn omgeving zijn: 
 Telefoon is het belangrijkste communicatiekanaal !! 
 E-mail kan voor snellere bereikbaarheid van externe hulpverleners zorgen (5 dagen op 7); 
 Via chat of skype is directe communicatie mogelijk; 
 Skype kan zorgen voor rijkere communicatie met bijv. kleinere kinderen; 
 Documenten kunnen sneller uitgewisseld worden; 
 Ruimere communicatiekans met andere gedetineerden of met vrijwilligers; 
 Via mail/chat kan je gestructureerd meer info en  context uitwisselen dan via rapportbriefjes; 
 Ruimere communicatiemogelijkheid met bijvoorbeeld Tele-Onthaal of Zelfmoordlijn. 
 
Mogelijke nadelen van online communicatietools voor hulp- en dienstverlening vanuit het 
perspectief van de gedetineerde en zijn omgeving zijn: 
 Online communicatie mag geen beperking worden van reeds beperkte face-to-facecontacten; 
 De gedetineerde verwacht vaak direct een antwoord nadat hij een online vraag heeft gesteld; 
 Wordt de privacy gerespecteerd? Bijv.: wat gebeurt er met de rapportbriefjes? Door wie 

kunnen die gelezen worden? Waar en hoe lang worden die bewaard? 
 Onduidelijkheid voor de gedetineerde of zijn vraag wel goed begrepen wordt. 
 
Mogelijke voordelen van online communicatietools voor hulp- en dienstverlening vanuit het 
perspectief van de hulp- en dienstverlener zijn: 
 Ruimere beschikbaarheid, bijv.  beter kunnen opvolgen op welke e-mailvragen we snel 

moeten antwoorden;  
 Rechtstreeks communicatie (via skype of chat) wordt vlotter mogelijk; 
 Vlottere opvolging van afspraken 
 Continuïteit van trajecten wordt mogelijk, bijv. bij zwangerschap hulpverlener; 
 Vlottere/snellere communicatie. Briefwisseling in gevangenis is immers complex; 
 Voorbereiding gesprekken wordt vlotter mogelijk (meer info beschikbaar vooraf). 
 
Mogelijke nadelen van online communicatietools voor hulp- en dienstverlening vanuit het 
perspectief van de hulp- en dienstverlener zijn: 
 Externe hulp- en dienstverleners hebben deontologievragen bij communicatie via justitie-

servers; 

 Wordt online communicatie door gedetineerde wel juist begrepen? 

 Hulp- en dienstverleners ervaren druk om snel te antwoorden; 

 Opmaakbeperkingen van rapportbriefjes zorgen voor onduidelijkheid; 

 Onlinehulp mag geen vervanging worden van reeds beperkte face-to-facecontacten; 

 Als communicatiekans voor gedetineerden door hen enkel gezien wordt als ‘tijdverdrijf’ vormt 

dit een extra belasting voor diensten (bijv. Tele-Onthaal) die permanent bereikbaar zijn. 

 

Voor en nadelen van ondersteunende online hulp- en dienstverlening 

 
Mogelijke voordelen van ondersteunende online hulp- en dienstverleningstoepassingen vanuit 
het perspectief van de gedetineerde en zijn omgeving zijn: 
 De zelfredzaamheid vergroot doordat de gedetineerde actief aan zijn ‘traject’ kan werken 

buiten de face-to-facecontacten; 
 De gedetineerde kan meer de eigen regie en planning van zijn traject in handen nemen; 
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Mogelijke nadelen van ondersteunende online hulp- en dienstverleningstoepassingen vanuit het 
perspectief van de gedetineerde en zijn omgeving zijn: 
 Onduidelijk wie toegang heeft tot de info van deze ondersteunende tools; 
 Is de privacy van de gedetineerde gegarandeerd? 
 Sensibilisering en ondersteuning nodig bij het werken met deze ondersteunende tools; 
 (Te) hoge drempel voor analfabete en laaggeschoolde gedetineerden. 

 
Mogelijke voordelen van ondersteunende online hulp- en dienstverleningstoepassingen vanuit 
het perspectief van de hulp- en dienstverlener zijn: 
 Tussen twee face-to-facecontacten kan de gedetineerde werk maken van zijn traject; 
 Face-to-facecontacten kunnen beter voorbereid of opgevolgd worden; 
 Er kunnen vlotter afspraken gemaakt worden; 
 Er kan diepgaander begeleid, gepland, gewerkt … worden; 
 De lopende begeleiding kan beter ondersteund worden. 
 
Mogelijke nadelen van ondersteunende online hulp- en dienstverleningstoepassingen vanuit het 
perspectief van de hulp- en dienstverlener zijn: 
 Het gebruik van ondersteunende onlinetoepassingen kunnen niet ingezet worden bij alle 

gedetineerden (omwille van beperkte competenties); 
 Hoe wordt met privacy van gegevens die via ondersteunende onlinetoepassingen verzameld 

worden, omgesprongen. Wie beheert, bewaart deze gegevens en wie heeft toegang? 
 


