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WAT IS DE WEVO?
De WEVO is de Werkgroep Vorming en Ondersteuning van de Gemengde Commissie. De Gemengde Commissie
maakt het beleid en volgt de ontwikkelingen op met betrekking tot de hulp- en dienstverlening in de
gevangenissen. Ze is samengesteld uit vertegenwoordigers van het werkveld en de administraties van de
verschillende domeinen die actief zijn in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel. De Gemengde Commissie
heeft onder andere de opdracht om de Vlaamse medewerkers te ondersteunen en te vormen. De WEVO is de
werkgroep die deze opdracht concreet vorm geeft.

WAT IS DE VORMINGS- EN ONDERSTEUNINGSBROCHURE?
De vormings- en ondersteuningsbrochure is een handig overzicht van alle vormings- en ondersteuningsinitiatieven
die de WEVO organiseert. Voor zover de concrete data van de vormingen reeds gekend zijn, worden deze
weergegeven. Halfjaarlijks wordt de vormings- en ondersteuningsbrochure geüpdatet zodat nieuw geplande
vormingsinitiatieven en data toegevoegd kunnen worden.

VOOR WIE IS DE VORMINGS- EN ONDERSTEUNINGSBROCHURE?
Alle medewerkers die in de gevangenissen van Vlaanderen en Brussel bouwen aan het hulp- en
dienstverleningsaanbod kunnen deelnemen aan het vormingsaanbod van de WEVO. Medewerkers, coördinatoren
en directieleden van Vlaamse organisaties of diensten, maar ook vrijwilligers en penitentiair personeel zijn meer
dan welkom! Het aanbod van de WEVO staat in principe open voor iedereen die meewerkt aan de hulp- en
dienstverlening aan gedetineerden.

WAT IS DE KOSTPRIJS VAN HET VORMINGSAANBOD?
De vormingen van de WEVO worden gratis aangeboden. Als je zonder verwittiging vooraf niet komt opdagen, dan
rekenen we echter wel een kost van 50 euro aan.

RUIMER AANBOD
De WEVO tracht zoveel mogelijk aanbod op maat te organiseren. Daarnaast volgen we het bestaande
vormingsaanbod op dat vanuit andere organisaties aangeboden wordt en ook interessant kan zijn voor iedereen
die in de gevangeniscontext werkzaam is. We lijsten deze opleidingen en vormingen regelmatig op en informeren
daarover via de nieuwsbrief van Klasbak. Je kan je hierop abonneren via de website: www.klasbak.net >
doorklikken naar “bakberichten”.

WIE IS DE CONTACTPERSOON?
Voor alle vragen met betrekking tot het aanbod van de WEVO kan je terecht bij Karen De Win:
karen.dewin@wvg.vlaanderen.be of 016/30.12.08
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PROGRAMMA NAJAAR 2016
OMGAAN MET AGRESSIE –VERDIEPING
WAT?
De basissessie werd in het voorjaar georganiseerd waarbij dieper ingegaan werd op volgende vragen: “ Hoe ga je
als hulp- of dienstverlener om met verbaal en fysiek agressief gedrag van gedetineerden?” “Hoe kun je eventuele
signalen op voorhand herkennen en detecteren?” In de verdiepende vorming worden er via ervaringsuitwisseling,
concrete voorbeelden en rollenspelen praktische tips en tools aangereikt om in de praktijk beter gewapend te zijn
tegen agressief gedrag.

WIE?
Dit vormingstraject staat open voor iedereen die actief is in de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.

BEGELEIDING?
Fons Van den Broeck, De Rode Antraciet

WAAR?
Brussel - Boudewijngebouw

DUUR?
Verdiepingssessie: een ganse dag, van 9u tot 16u

WANNEER?
Verdiepingssessie: donderdag 13 oktober 2016.

PRIJS?
Gratis

MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN?
Een gedetailleerd programma met praktische informatie en mogelijkheid tot inschrijven volgt later. De WEVO zal
hierover tijdig communiceren o.a. via de bakberichten.
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DRUGGEBRUIK IN DE GEVANGENIS – BASIS & VERDIEPING
WAT?
Druggebruik is in alle gevangenissen een reëel probleem. Ook heel wat hulp- en dienstverleners komen in
aanraking met gedetineerden die drugs gebruiken of onder invloed zijn van drugs. Tijdens dit basissessie
druggebruik willen we ingaan op verschillende vormen van druggebruik en op het omgaan met gedetineerden
onder invloed of met een verslavingsproblematiek. We organiseren hiervoor een vormingsdag.
De verdiepende sessie ‘omgaan met druggebruik’ zal focussen op motiverende gespreksvoering (Miller & Rollnick,
1991 en 2014). Dit model geeft tools om motivatie tot gedragsverandering te bevorderen. De
interventiemogelijkheden die uit dit model voortvloeien, kunnen een houvast bieden (ook in een moeilijke context
zoals de gevangenis). Tijdens deze vorming werken we interactief aan de hand van concrete situaties.

WIE?
Dit vormingstraject staat open voor iedereen die actief is in de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. De
basissessie is gericht op medewerkers die geen professionele achtergrond hebben op vlak van drugs en
druggebruik. De verdiepende sessie richt zich tot medewerkers die reeds een ruime bagage hebben met
betrekking tot dit thema of die de basisvorming ‘druggebruik in de gevangenis’ hebben gevolgd.

BEGELEIDING?
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg VAGGA

WAAR?
Brussel - Boudewijngebouw / Ellipsgebouw

DUUR?
Basis sessie: ganse dag
Verdiepende sessie: twee dagen

WANNEER?
Basissessie: 4 oktober 2016
Verdiepende sessie: 13 oktober en 17 oktober 2016

PRIJS?
Gratis

MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN?
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Een gedetailleerd programma met praktische informatie en mogelijkheid tot inschrijven volgt later. De WEVO zal
hierover tijdig communiceren o.a. via de bakberichten.
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MOTIVEREN VAN GEDETINEERDEN IN GROEPSVERBAND
WAT?
Het vormingstraject rond het motiveren van gedetineerden in groepsverband bestaat uit twee vormingsdagen. Op
elke dag wordt vanuit een andere invalshoek getracht de motivatie van (een groep) gedetineerden te verhogen.
We richten ons hierbij vooral op begeleiders van groepssessies met gedetineerden zoals lessen of
vormingsactiviteiten. Tijdens de eerste vormingsdag wordt er meer gewerkt rond het inspelen op de groep en de
groepsdynamieken. De tweede vormingsdag bekijkt het motiveren van gedetineerden vanuit
neurowetenschappelijke hoek
Vormingsdag 1: ‘Groepsdynamische technieken om groepen gedetineerden te motiveren’
Iedere lesgever in de gevangenis komt het ongetwijfeld tegen: groepen met een slechte dynamiek, met
‘lastige klanten’, met deelnemers onder invloed van drugs, ... maar ook met groepen waarin een mix aan
culturen en waarden leeft, wat soms zorgt voor botsingen of spanningen. Hoe ga je als lesgever om met
‘moeilijke groepen’ in de gevangenis? Hoe motiveer je de groep? Hoe kan je rekening houden met de
verschillende problematieken en culturen van de gedetineerden? In deze workshop zoeken we naar
oplossingen steunend op ervaring van de deelnemers en expertise van de begeleider. Hierbij wordt
vertrokken vanuit groepsdynamische elementen die bepalen of een groep zich achter het lesgebeuren
schaart of niet.
Vormingsdag 2: “Denken, gewoontes en motivatie bekeken vanuit een neurowetenschappelijke hoek”
Tijdens de vorming wordt dieper ingegaan op de volgende items:
-

Concept neuroplasticiteit
Mindset-oordelen, verwachtingen en motivatie (C.Dweck)
Concept feilbaar denken (‘slow thinking, fast thinking’ – D.Kahneman)
‘leren’ bekeken vanuit cognitief neurowetenschappelijke – wat betekent dit voor het
begeleiden van groepen (visible learning and the science of how learn – Hattie & Yates)

WIE?
Dit vormingstraject staat open voor iedereen die actief is in de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Het
traject is gericht op medewerkers die groepssessies met gedetineerden begeleiden zoals lessen,
vormingsactiviteiten of trainingen.

BEGELEIDING?
Vormingsdag 1: Dominique Roos, directeur PISAD
Vormingsdag 2: Els Dammekens - Breinset

WAAR?
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Brussel – Ellipsgebouw

DUUR?
Vormingsdag 1: een halve dag
Vormingsdag 2: een halve dag
Je kan apart inschrijven voor elke vormingsdag.

WANNEER?
Nader te bepalen

PRIJS?
Gratis

MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN?
Een gedetailleerd programma met praktische informatie en mogelijkheid tot inschrijven volgt later. De WEVO zal
hierover tijdig communiceren o.a. via de bakberichten.
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ONDERSTEUNING VOOR HET COÖRDINATIETEAM – PARTICIPATIE VAN GEDETINEERDEN
WAT?
Het recente decreet betreffende de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden (8 maart 2013)
bepaalt dat er in elke gevangenis een coördinatieteam dient opgericht te worden. Dit team bestaat uit vaste
vertegenwoordigers van Vlaamse organisaties uit verschillende domeinen en staat onder leiding van de
beleidscoördinator van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het team heeft als opdracht het
lokale hulp- en dienstverleningsaanbod te coördineren en uit te bouwen. De WEVO wenst hen te ondersteunen bij
hun opdracht door een jaarlijks ondersteuningstraject aan te bieden.
Eind 2014 organiseerde de WEVO een sessie waar men bij de coördinatieteams polste naar de thema’s waarrond
zij ondersteund wilden worden. Volgende thema’s werden weerhouden:
●
●
●
●

bekendmaking van het aanbod bij gedetineerden (hierrond werd een traject in 2015 aangeboden)
behoeftedetectie bij gedetineerden (2017)
verhogen van de participatie van gedetineerden aan het aanbod (gepland traject in 2016)
betrekken van penitentiair personeel bij het aanbod (2017)

In 2016 organiseert de WEVO een sessie voor de coördinatieteams met betrekking tot de participatie van
gedetineerden aan het hulp- en dienstverleningsaanbod. De insteek hiervoor is een onderzoek dat de Vrije
Universiteit van Brussel in de gevangenis van Gent uitvoerde naar de participatie van gedetineerden bij de
organisatie van het hulp- en dienstverleningsaanbod. Hoe ga je immers concreet met resultaten uit dit onderzoek
aan de slag?
Om de dag af te ronden, wordt er ook een moment voorzien om als “team” aan de slag te gaan. Dit om als
versterkt en ontspannen team naar huis te gaan!

WIE?
Dit moment is specifiek bedoeld voor leden van de coördinatieteams. De coördinatieteams zijn vrij om geen, één
of meerdere leden van het team te laten deelnemen aan dit vormingstraject. Ook andere medewerkers die op één
of andere manier bij het coördinatieteam betrokken zijn, zijn welkom op dit vormingstraject.

BEGELEIDING?
WEVO

WAAR?
Brussel – VUB

DUUR?
Een ganse dag

WANNEER?
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24 november 2016.

PRIJS?
Gratis

MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN?
Een gedetailleerd programma met praktische informatie en mogelijkheid tot inschrijven volgt later. De WEVO zal
hierover tijdig communiceren o.a. via de bakberichten.
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MENSEN MET EEN PSYCHISCHE/PSYCHIATRISCHE PROBLEMATIEK EN/OF VERSTANDELIJKE
BEPERKING
WAT?
Na een resem veroordelingen vanuit het Europees hof voor de rechten van de mens is de ontwikkeling van gepaste
zorg voor geïnterneerden in een stroomversnelling gekomen. Deze nieuwe ontwikkelingen worden in grote lijnen
toegelicht. Denk daarbij aan de nieuwe interneringswet, de opstart van de FPC’s, het masterplan internering en
het Vlaams actieplan zorg- en dienstverlening aan geïnterneerden.
Vervolgens staan we stil bij de specifieke zorgvragen van mensen met een psychische/psychiatrische problematiek
en/of zorgvragen van mensen met een verstandelijke beperking, die in een detentiecontext verblijven. Deze
zorgvragen komen niet enkel bij geïnterneerden voor maar leven evenzeer bij een wezenlijk deel van de
beklaagden en veroordeelden.
‘s Namiddag willen we de medewerkers van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden praktische handvaten
meegeven om op een gepaste manier om te gaan met mensen met een psychiatrische problematiek en/of
verstandelijke beperking. We voorzien hierbij een aantal specifieke workshops.


Psychiatrische stoornissen: herkennen van een aantal veel voorkomende ziektebeelden in een
gevangeniscontext en hoe daarmee om te gaan in een groep als leerkracht/begeleider?



Verstandelijke beperking: herkennen van deze beperking in een gevangeniscontext en hoe daarmee om te
gaan in een groep als leerkracht/begeleider?



Individuele contacten met mensen met een psychiatrische problematiek en/of verstandelijke beperking:
hoe zorg je voor een veilige omgeving?

WIE?
Deze opleidingsdag staat open voor iedereen die actief is in de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. De
vorming is in de eerste plaats gericht op medewerkers die geen professionele achtergrond hebben in de
begeleiding of opvolging van mensen met een psychiatrische problematiek en/of verstandelijke beperking. Op
inhoudelijk vlak zullen er raakvlakken zijn met de basisopleiding “omgaan met personen met psychische
problemen” die in 2015 is doorgegaan.

BEGELEIDING?
Voormiddag:
‘Ontwikkelingen binnen het zorglandschap voor geïnterneerden’ (Jeroen Van Luchene, Departement WVG)
‘Zorgvragen bij mensen met een psychische/psychiatrische problematiek en of verstandelijke beperking in
detentie’ (Natalie Aga, Universiteit Gent)
Namiddag:
Workshop: (i.s.m. praktijkmedewerkers vanuit Zorgteam, Forensische VAPH en FPC)
 ‘Omgaan met psychiatrische problemen: groepsdynamisch’
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‘Omgaan met verstandelijke beperking: groepsdynamisch’
‘Veilige omgeving bij individuele contacten’

WAAR?
Brussel

DUUR?
Ganse dag

WANNEER?
Eerste week van december 2016

PRIJS?
Gratis

MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN?
Een gedetailleerd programma met praktische informatie en mogelijkheid tot inschrijven volgt later. De WEVO zal
hierover tijdig communiceren o.a. via de bakberichten.
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