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In  de  gevangenissen  wordt  dezer  dagen
vooral  gestaakt  voor  méér  personeel.  Dat  is
een legitieme eis, want er zijn heel wat plaat
sen niet ingevuld en besparingen verergeren
de situatie alleen maar. De moeilijkheden in de
gevangenissen worden toegeschreven aan de
verouderde  infrastructuur  en  de  overbevol
king. Penitentiair beambten delen in de stank
die blijft hangen omdat er nauwelijks verluch
ting is en ze voelen zich onveilig als ze overbe
volkte cellen moeten openen. 
In een gesloten cellulair systeem moeten voor
elke  activiteit  deuren  geopend  en  gesloten
worden. Overbevolking impliceert meer dage
lijkse bewegingen. Die bewegingen verminde
ren is het gemakkelijkste om een personeels
probleem op korte termijn op te lossen. In de
gevangenis van SintGillis heeft het personeel,
ook als er niet gestaakt wordt, afgedwongen
dat  heel  wat  groepsactiviteiten  voor  gedeti
neerden werden afgeschaft. Hulp en dienst
verleners kunnen al bijna een jaar geen oplei
dingen en  therapeutische, culturele en spor
tieve activiteiten meer organiseren. Dat is on
aanvaardbaar,  want  het  is  een  rechtstreekse
ingreep op het regime  in de gevangenis, dat
sinds 2005 wettelijk vastgelegd is. Die wet be
paalt dat gedetineerden recht hebben op zulke
activiteiten. Meer nog, gedetineerden hebben
dat aanbod nodig om zich te kunnen voorbe
reiden op hun terugkeer naar de samenleving.

Werken  in  zieke  organisaties,  ...

De gevangenissen moeten  ‘anders gaan wer
ken’, maar ook dat wordt vertaald in rationali
seringsoperaties  van  het  aantal  bewegingen.
Zo wordt voorgesteld om activiteiten zo veel
mogelijk te concentreren in de tijd, zodat cel
len later kunnen worden geopend en gedeti
neerden vroeger  ingesloten. Ook door  ingre
pen in de infrastructuur kunnen personeelsbe
sparingen worden gerealiseerd. In de nieuwe
gevangenissen  kunnen  gedetineerden  dou
chen en bellen in de cel. 
Gedetineerden langer achter de celdeur hou
den lijkt een aantrekkelijke oplossing om een
acuut en langdurig personeelsprobleem op te
lossen.  Maar  het  bevestigt  het  achterhaalde
idee van de cipier als sleuteldrager en bewaker
van de veiligheid. Vandaag zouden penitenti
air beambten ingeschakeld moeten worden in
een  project  van  humane  detentie,  die  toe
komstgericht is en detentieschade zo beperkt
mogelijk  moet  houden.  Maar  meer  dan  tien
jaar na de Basiswet voor het gevangeniswezen
van  2005  zien  we  dat  het  gedachtegoed  van
rechten voor gedetineerden nog altijd onvol
doende draagvlak heeft op de werkvloer. Het

wordt  zelfs  gecontesteerd door  een deel  van
het personeel. De beroepsgroep voelt zich on
dergewaardeerd en gedemotiveerd, heeft wei
nig of geen hechting met de organisatie en is
meer  dan  gemiddeld  en  langdurig  ziek.  Een
doctoraatsonderzoek van criminologe Hanne
Tournel, die maanden meeliep met gevange
nispersoneel  in  een  Belgische  gevangenis,
spreekt zelfs over detentieschade bij het bewa
kingspersoneel. Werken in zieke organisaties
maakt mensen ziek.

...of  samen  een  koffie  drinken?

Dat het anders kan, blijkt uit onze gesprekken
met gedetineerden en personeel in de gevan
genis van Tilburg. Daar verblijven sinds 2010
Belgische gedetineerden. Toen we ze vroegen
naar het grootste verschil met de Belgische ge
vangenissen, werd door de meeste gedetineer
den geantwoord: ‘De cheffen.’ Gedetineerden
vertelden over de vriendelijke wijze waarop ze
werden ontvangen. De Nederlanders werden
door de meeste gedetineerden omschreven als
toegankelijk,  vriendelijk,  behulpzaam,  res
pectvol, familiair en minder autoritair. Terwijl
in SintGillis  sommige bewakers op de vleu
gels hun naambadge verbergen zodat ze niet
zouden kunnen worden geïdentificeerd, moe
digen  de  Tilburgse  cipiers  de  gedetineerden
net aan om hen bij de voornaam te noemen.
We zagen een positieve grondhouding en een

overtuiging van het belang aan communicatie
met  gedetineerden.  Tijdens  de  wandeling
mengt  het  personeel  zich  tussen  de  gedeti
neerden om een praatje te maken, ze doen sa
men aan sport en drinken soms samen koffie.
Die aanpak komt niet uit de lucht gevallen. Een
gedegen  opleiding  en  selectie  van  personeel
zijn cruciaal. Maar we troffen ook een grote be
roepsfierheid aan. Goede detentiezorg werd ge
flankeerd door goede personeelszorg met het
accent  op  positieve  interactie  tussen  gedeti
neerden en personeel. Dit laat toe werk te ma
ken van dynamische veiligheid, waardoor men
beter kan inschatten wat er leeft onder de gede
tineerden en er gemakkelijker kan worden ge
anticipeerd op mogelijke incidenten. 
Bewakingspersoneel  moet  van  vele  markten
thuis zijn en hun taken zijn heel divers. Inter
actie met gedetineerden moet centraal staan.
Personeel moet daar goed op voorbereid wor
den,  want  gedetineerden  zijn  een  complexe
groep, met steeds meer diverse culturele ach
tergronden,  persoonlijke  en  psychiatrische
problemen. 
We moeten dringend afstappen van de sterk
op  beveiliging  en  risicogerichte  praktijk.  De
infrastructuur moet gericht zijn op differenti
atie en moet kleinschalige groepswerking mo
gelijk maken. Gedetineerden moeten meer au
tonomie krijgen, ze zouden niet als afhankelij
ke kinderen moeten wachten achter de deur
tot  het  eten  wordt  rondgebracht.  Bewakers
moeten coaches worden en bewakers van hu
mane detentie. Dit vergt een veel fundamente
ler ommezwaai dan wat er vandaag op  tafel
ligt. Anders werken in een zorgzame organisa
tie in een andere infrastructuur, die de heden
daagse visie op detentie in de praktijk brengt,
in plaats van terug te gaan naar vroeger door
gedetineerden  langer  achter  de  deur  te  zet
ten.Inspiratie voor die switch is te vinden bij
de vzw De Huizen. En laat vooral de vakbon
den meewerken aan zo’n positief project.

‘ANDERS WERKEN’ IN EEN ANDERE GEVANGENIS

De cipier is meer 
dan een sleuteldrager

In SintGillis verbergen 
sommige bewakers 
hun naambadge, 
in Tilburg moedigen de 
cipiers de gedetineerden 
net aan om hen bij de 
voornaam te noemen

‘In  de  gevangenis  van  Tilburg  doen  gedetineerde  en  personeel  samen  aan  sport.’  ©  Filip  De  Smet/pn

Premier Louis Michel pleitte gisteren voor een minimale dienstverlening in de gevangenissen. Vakbonden
willen in de eerste plaats meer personeel. Maar eigenlijk moet heel het gevangenissysteem op de schop,
zeggen KRISTEL BEYENS en KATRIEN DE KOSTER. 

KRISTEL  BEYENS  & 
KATRIEN  DE  KOSTER 
Wie? Hoogleraren  aan  de  Vakgroep  Criminologie, 
onderzoeksgroep  Crime  &  Society  (VUB).
Wat? De  gevangenis  in  Tilburg  toont  aan  hoe  het 
anders  en  vooral  beter  kan:  een  toegankelijker  en 
minder  autoritaire  manier  van  werken  werpt  vruch
ten  af.

‘Als wij vissen 
vangen, dan 
verdoven we die 
natuurlijk eerst 
met pijltjes.’
Dieren onverdoofd om het  leven 
brengen, dat doen alleen moslims 
en joden, weet ook presentator 
OTTOJAN HAM 
(in ‘De ideale wereld’ op Canvas).
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