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De  langdurige  staking  van  de  ci
piers heeft alvast één voordeel: we re
aliseren ons als maatschappij dat ge
detineerden  mensen  zijn  met  basis
rechten  die  nageleefd  moeten  wor
den. Maar tegelijkertijd is er heel wat
meer nodig dan een minimumbehan
deling om de doelen te halen die ver
woord zijn in de wetgeving, zoals het
beperken  van  de  detentieschade  en
het bevorderen van de  reintegratie.
De gevangenisstraf op zich wordt ook
te weinig in vraag gesteld. 
De  minister  van  Justitie  wijst  er  te
recht op dat de strijd tegen de overbe
volking cruciaal is. Sinds 2013 is de ge
vangenisbevolking  met  ongeveer
1.000  eenheden  gedaald.  Ongeveer
300 geïnterneerden zijn naar het fo
rensisch  psychiatrisch  centrum  in
Gent gebracht. Er zijn ook meer gede
tineerden  teruggestuurd  naar  hun
land van herkomst en vandaag zitten
bijna 2.000 gedetineerden hun gevan
genisstraf uit onder elektronisch toe
zicht.  Al  deze  maatregelen  hebben
echter één ding gemeen: ze verande
ren niets aan de instroom in de gevan
genis.  Hiermee  wordt  het  probleem
van  de  gevangenispopulatie  niet
duurzaam opgelost.

Ook  beter  personeel

‘Anders werken’ wordt vandaag vooral
gekaderd in een rationaliseringslogi

ca van een efficiëntere inzet van het
personeel. Daar kan zeker wat mee ge
morreld worden in de marge, maar bij
‘anders werken’  stel  ik mij  toch  iets
anders voor. Er is  immers veel meer
aan de hand in de gevangenissen. Me
dewerkers van de Vlaamse Gemeen
schap (lesgevers, vrijwilligers, traject
begeleiders,  organisatieondersteu
ners  enzovoort),  die  de  hulp  en
dienstverlening aan gedetineerden in
de praktijk moeten brengen, worden
in  bepaalde  gevangenissen  tegenge
werkt.  Deelnemerslijsten  en  bezoek
toelatingen  raken  verloren,  gedeti
neerden worden niet opgeroepen, me
dewerkers moeten uren geduld uitoe
fenen,  wachten  omdat  de  beambten

onderbemand  zijn  of  ergens  in  een
rooklokaal zitten en geen zin hebben
om te werken. Vervolgens krijgen ze
opgefokte  gedetineerden  voor  zich
die eerst een half uur moeten ventile
ren over de respectloze manier waar
op zij worden behandeld vooraleer er
kan worden gestart met de activitei
ten. 
Er is vooral nood aan personeel met
een minimum aan sociale vaardighe
den, dat mee is met het bestraffings
project dat meer dan tien jaar geleden
is uitgetekend en het niet tegenwerkt,
zoals vandaag jammer genoeg in be
paalde  gevangenissen  gebeurt.  Niet
alleen meer, maar vooral beter perso
neel dat goed geselecteerd wordt, dat
voorbereid  wordt  op  de  moeilijke
taak, dat positief ondersteund en op
gevolgd wordt. Er moet gewerkt wor

den aan een brede mentaliteitswijzi
ging, en dat is een taak voor het ganse
penitentiaire systeem. 

Voorkomen  is  beter

Door de negatieve berichtgeving ver
geten we dat er ook, in alle geledingen
in de gevangenissen, veel gemotiveer
de mensen werken, mensen met een
visie. Het is belangrijk om hen te be
trekken bij het uitwerken van een hu
mane detentie en een positief bestraf
fingsproject. Maar er moet ook radi
caler gewerkt worden aan het uitwer
ken van een alternatief. Daarom is het
positief dat de minister in het master
plan  III  honderd  plaatsen  voorziet
voor  kleinschalige  ‘transitiehuizen’,
waar  intensief  zal  worden  gewerkt
aan  begeleiding.  Dit  is  een  kleine,
maar  belangrijke  stap  in  de  goede
richting.  Maar  tegelijk  voorziet  het
plan in honderden bijkomende plaat
sen  gesloten  gevangeniscapaciteit.
Die leggen een hypotheek op de toe
komstige mogelijkheden om een an
der beleid te voeren.
Deze crisis maakt duidelijk dat gevan
genisstraffen, zeker zoals ze vandaag
worden uitgevoerd – buiten de tijde
lijke  opsluiting  en  neutralisering  –
weinig  positieve  effecten  genereren
om criminaliteit te voorkomen. Daar
voor moeten we ook anders straffen,
buiten de gevangenis. Daar is de laat
ste jaren ook werk van gemaakt via de
justitiehuizen  en  het  centrum  voor
elektronisch toezicht. Tegenover iets
meer dan 11.000 gedetineerden staan
vandaag bijna 33.000 personen onder
een of andere vorm van justitieel toe
zicht. Ook hier moeten we vaststellen
dat  er  voor  de  opvolging  een  chro
nisch personeelsgebrek heerst. De ge
meenschappen moeten in deze kwes
tie  dringend  hun  verantwoordelijk
heid opnemen. Want hoe lang duurt
het nog vooraleer het ook daar ont
ploft? 

NAAR EEN BREED EN POSITIEF PENITENTIAIR SYSTEEM
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Er is vooral nood 
aan personeel met 
een minimum aan 
sociale vaardigheden

Ook  met  enkelbanden  verander  je  niets  aan  de  instroom 
in  de  gevangenissen.  ©  Dries  Luyten

De staking bij de cipiers draagt het gevaar in zich dat we de alternatieven voor gevangenissen vergeten, bijvoorbeeld in de 
justitiehuizen en het centrum voor elektronisch toezicht. Ook daar zijn de noden hoog, zegt KRISTEL BEYENS.

KRISTEL  BEYENS
Wie? Hoogleraar  aan
de  vakgroep  crimino
logie  (VUB).
Wat? De  problemen  in
onze  gevangenissen
zullen  niet  van  de
baan  zijn  als  er  aan

de  vraag  voor  meer  cipiers  wordt  tege
moetgekomen. 

‘Als leraar een zwaar beroep is, dan is kas
sierster  of  bandwerker  slavenarbeid’,
meent JeanMarie Dedecker. En Vlaams
parlementslid  Axel  Ronse  (NVA)  houdt
het op:  ‘Benieuwd hoe men elders in de
wereld kijkt naar het voorstel van Crevits
om mensen met ruim 60 dagen verlof per
jaar als zwaar beroep te erkennen.’ (DS 17
mei).
Is leraar een zwaar beroep? Ongetwijfeld.
Zijn er  fysiek en mentaal zwaardere be
roepen?  Vermoedelijk.  Zijn  er  lichtere?
Gewis. Maar elk zinvol debat wordt dood
gemept met verlofdagen.
Zou het toeval zijn dat de uitspraak van
minister  Crevits  (CD&V)  volgde  op  een
werkbezoek aan onze school? Ik ben ooit
opgeleid om les te geven, om kennis over

te  dragen.  Vandaag  ben  ik  op  de  eerste
plaats  relatiebemiddelaar,  brandjesblus
ser en een evenwichtskunstenaar die een
weg probeert te zoeken in een wereld vol
dyslexie,  dyscalculie,  dysorthografie,
NLD,  ADHD,  ADD,  autismespectrum
stoornissen, anderstaligheid, kansarmoe
de, armoede, genderconflicten en tal van
andere verschijnselen waar ik in mijn op
leiding nooit over heb gehoord. En dat al
lemaal  in  reguliere  BSOklassen  waar
meerdere van die fenomenen zich niet al
leen in één enkele klasgroep maar gere
geld binnen een en dezelfde leerling ma
nifesteren.
Een  carrière  is  een  engagement.  Het  is
ook een soort verbintenis. Toen ik begon,
telden de eerste jaren van mijn loopbaan

niet mee. Te jong afgestudeerd, blijkbaar.
Collega’s stonden voor de klas tot hun 56.
In mijn geval zou dit een loopbaan wor
den van 35 jaar. Daar tekende ik toen voor.
Vandaag, 22  jaar  later, spreekt men van
stoppen op 67. Mijn loopbaan wordt daar
mee gerekt tot 46 jaar: 11 jaar extra. Nooit
voor  getekend,  maar  klagen  mag  niet,
want meneer heeft veel vakantie.
Jaar na jaar probeer ik leerlingen uit het
zesde  en  zevende  jaar  klaar  te  stomen
voor  de  arbeidsmarkt.  Ik  probeer  ze  de
waarden bij te brengen van inspraak en
democratie,  van  verantwoordelijkheid
nemen voor je woorden en daden, van res
pect en begrip voor anderen. Jaar na jaar
wordt dat moeilijker, door mensen als De
decker  en  Ronse.  Vanwege  boutades  en

politique politicienne waar zinnige jonge
ren niks  van  snappen, met het  commu
nautair gehakketak, met het stuitend ge
brek aan zorg en respect. Ik stel vast dat
hun onbegrip en hun afkeer van ‘het sys
teem’ steeds groter worden. Dat de tijd
bom  steeds  luider  tikt.  Dat  ik  steeds
machtelozer lijk. Steeds meer de roeper in
de woestijn. Is leraar een zwaar beroep?
Ongetwijfeld. Gelukkig heb  ik  af  en  toe
wat vakantie om hierover na te denken.

Bart Vlaeminck 
Leraar,  Brugge

Leraar een zwaar beroep?
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