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De penitentiair beambte van de toekomst. Het belang van dynamische 

veiligheid 

 

Kristel Beyens, Lars Breuls, Diete Humblet, Jana Robberechts, Sonja Snacken, An-Sofie 

Vanhouche1 

 

Uit heel wat penologisch onderzoek blijkt dat het gevangenispersoneel cruciaal is voor de 

uitbouw van een humaan en veilig gevangenisregime. Liebling en collega’s omschrijven het 

gevangenispersoneel niet voor niks als het kloppende hart van de gevangenis.2 Een duidelijk 

kader voor een penitentiair personeelsbeleid is dan ook een onmisbaar middel om de 

hedendaagse gevangenispraktijk vorm te geven. Vanuit dit opzicht is de Wet van 23 maart 2019 

betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair 

personeel3 (verder penitentiaire wet van 23 maart 2019) een belangrijke mijlpaal voor het 

Belgische gevangeniswezen. Interessant is dat deze wet een kader creëert voor de verdere 

uitbouw van het concept dynamische veiligheid, dat één van de leidende principes van de 

Basiswet is. De penitentiaire wet van 2019 moet dan ook gezien worden als een logisch vervolg 

op de Basiswet. Daarom verduidelijken we in het eerste deel van dit artikel de link tussen de 

Basiswet en de penitentiaire wet. Verder bespreken we het concept dynamische veiligheid 

vanuit de regelgeving, de theorie en het penologische onderzoek dat we voerden binnen onze 

onderzoeksgroep, en reflecteren we over het belang van dynamische veiligheid voor de rol van 

de penitentiair beambte van de toekomst. Vervolgens schetsen we kort de huidige selectie en 

vorming van de beambte en reflecteren we over de impact en het belang van de opleiding binnen 

de bredere beroepscultuur van de beambten. We reiken een aantal belangrijke aandachtspunten 

voor de toekomst aan en opperen mogelijke nieuwe pistes van aanpak inzake de opleiding van 

beambten. Vanuit ons penologisch onderzoek stellen we immers vast dat factoren zoals 

beschikbare tijd, opportuniteit, beroepscultuur, ondersteuning en een bredere interpretatie van 

opleiding, eveneens belangrijke factoren zijn voor het uitwerken van een integraal beleid 

betreffende het statuut van de penitentiair beambte en de plaats van dynamische veiligheid 

hierbinnen. 

 

 
1 De auteurs maken allen deel uit van de onderzoekslijn Penality & Society van de onderzoeksgroep Crime & 

Society aan de vakgroep Criminologie, Vrije Universiteit Brussel. Voor meer info: 

https://cris.research.vub.be/en/our-projects. 
2 A. Liebling, D. Price en C. Elliott, “Appreciative inquiry and relationships in prison”, Punishment & Society 

1999, 71-98; A. Liebling, D. Price en G. Shefer, The prison officer, Abingdon, Willan, 2011, 256 p. 
3 BS 11 april 2019. 

https://cris.research.vub.be/en/our-projects
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Indien we spreken over het gevangenispersoneel zijn er veel termen gangbaar. Doorheen dit 

artikel zullen we de officiële term gebruiken, namelijk penitentiair bewakingsassistent, en meer 

bepaald de afkorting PBA. 

 

1. Dynamische veiligheid: penitentiaire regelgeving en penologische 

theorievorming 

 

De Basiswet  

Bij het uitschrijven van het ontwerp voor de Basiswet4 had de Commissie Dupont, op initiatief 

van toenmalig directeur-generaal Ghislain Van Belle, lid van de Commissie, een volledig 

hoofdstuk voorzien over de implicaties van de wet voor de penitentiaire organisatie. Het 

uitwerken van het individueel detentieplan, het streven naar het beperken van detentieschade, 

de voorbereiding van een succesvolle re-integratie vereisten immers een meer regionale 

classificatie van gedetineerden, een meer gespecialiseerd aanbod aan programma’s en 

activiteiten, en het herdenken van de taken en opleiding van het bewakend personeel.5 Vrij snel 

deelde toenmalig minister van Justitie Verwilghen aan de Commissie mee dat dit niet onder 

haar opdracht viel en dat de uitvoering van wetten tot zijn exclusieve bevoegdheid behoorde. 

Sindsdien heeft de Basiswet dikwijls het verwijt gekregen dat er met geen woord over het 

bewakend personeel gesproken wordt.6 Vijftien jaar en zes ministers van Justitie later kwam er 

eindelijk de penitentiaire wet van 23 maart 2019. Hierin wordt voor het eerst werk gemaakt van 

een verdere uitbouw van het begrip dynamische veiligheid, dat in art. 105 §1 Basiswet uiting 

geeft aan het idee van de PBA als eerstelijnswerker: 

 

Art. 105. § 1. Het handhaven van de orde en de veiligheid impliceert een dynamische 

wisselwerking tussen het gevangenispersoneel en de gedetineerden, enerzijds, en een 

evenwichtige verhouding tussen de technische middelen die worden ingezet en een 

constructief detentieregime, anderzijds. 

 

Art. 13 §2, 5°-6° van de penitentiaire wet van 23 maart 2019 maakt immers een onderscheid 

tussen de functies van “bewaking en beveiliging van de gebouwen en personen” en “toezicht 

en begeleiding van de gedetineerden”. In de Memorie van Toelichting wordt hierbij vermeld 

dat deze functiedifferentiatie belangrijk is voor een verdere professionalisering van deze 

opdrachten.7 

 

 
4 Basiswet 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, BS 1 

februari 2005. 
5 G. Van Belle, “Uitdagingen voor de strafinrichtingen” in L. Dupont (ed.), Op weg naar een Beginselenwet 

Strafuitvoering, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1998, 259-271. 
6 H. Tournel, De gevangenisbewaarder. Het professioneel leven in beeld. Panopticon Libri, Antwerpen, Maklu, 

2014, 302 p.; I. Casier, Bewoners’ agency in een gevangenis en een verzorgingsinstelling. Een comparatief 

etnografisch onderzoek in twee types totale sociale organisaties, onuitg. doctoraat, VUB, april 2021. 
7 Wetsontwerp betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair 

personeel, Parl.St. Kamer 2018-19, nr. 3351/001, 12. 
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Dynamische veiligheid: het samenkomen van mensenrechtelijke en penologische 

principes 

Art. 105 §1 Basiswet valt onder “Titel VI. Orde, veiligheid en gebruik van dwang, Hoofdstuk 

I. Algemene beginselen”, en dynamische veiligheid vormt er het eerste principe van. De drie 

aspecten die erin vermeld worden – dynamische wisselwerking tussen personeel en 

gedetineerden, technische middelen en een constructief detentieregime – vormen de 

instrumenten om die orde en veiligheid te bereiken en moeten derhalve samen gelezen worden 

met de definities ervan in art. 2 Basiswet: 

 

7° orde: een toestand waarin de gedragsregels worden nageleefd die noodzakelijk zijn 

voor het tot stand brengen of het handhaven van een menswaardig samenlevingsklimaat 

in de gevangenis; 

9° interne veiligheid: een toestand waarbij in de gevangenis de fysieke integriteit van 

personen gevrijwaard wordt en waarin roerende of onroerende goederen geen gevaar 

lopen van wederrechtelijke beschadiging, vernieling of ontvreemding; 

10° externe veiligheid: een toestand waarbij de samenleving beschermd wordt door 

middel van de verzekerde bewaring van gedetineerden en door het voorkomen van 

misdrijven die zouden gepleegd kunnen worden vanuit de gevangenis. 

 

In de Basiswet wordt deze “dynamische wisselwerking” derhalve gelieerd aan een 

“menswaardig samenlevingsklimaat”, maar worden daar verder geen richtlijnen rond 

uitgewerkt – met ‘dank’ dus aan de toenmalige minister. In de Memorie van Toelichting van 

de Basiswet wordt hier echter wel uitgebreid bij stilgestaan.8 Daarin wordt verwezen naar het 

feit dat “de wijze waarop deze basisopdracht vervuld wordt, sterk bepalend is voor de kwaliteit 

van het dagelijks leven en het klimaat in een inrichting, en derhalve niet los kan worden gezien 

van de andere basisbeginselen.”9 Ook de complexiteit van deze taak wordt erkend en wordt 

gekoppeld aan inzichten uit de penologische literatuur: de dialectiek van de controle 

(“gedetineerden zijn geen passieve wezens die de controle louter ondergaan, maar ‘actoren’ 

die reageren op situaties en houdingen”10); het delicate evenwicht tussen externe en interne 

veiligheid (“te eenzijdige nadruk op het voorkomen van ontsnappingen vermindert snel de 

levenskwaliteit van de gedetineerden, dermate dat de spanningen hoog kunnen oplopen en een 

verhoogd risico op weerstanden en opstanden teweegbrengen”11); actieve veiligheid vloeit 

voort uit “hoogkwalitatieve contacten, relaties en communicatie tussen personeel en 

gedetineerden”, “humane bejegening van gedetineerden”, een “dynamisch gegeven” dat “het 

resultaat (is) van de sociale interacties binnen de inrichting”.12 Belangrijk is de precisering dat 

“orde” niet gelijk staat aan “absolute rust of de afwezigheid van elk antagonisme of inbreuk, 

maar wijst op een toestand waarbinnen deze gekanaliseerd kunnen worden in beheersbare 

 
8 Eindverslag van de commissie “basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden”, Parl.St Kamer, 

2000-01, nr. 1076/001, 176-178. 
9 Ibid., 176. 
10 Ibid., 177. 
11 Ibid., 176. 
12 Ibid., 176-177. 



 4 

vormen. De wijze waarop controle uitgeoefend wordt is essentieel voor de legitimiteit ervan en 

voor de aanvaarding ervan door de gedetineerden.”13 

 

Gebaseerd op ontwikkelde inzichten in penologisch onderzoek werd dynamische veiligheid dus 

geplaatst binnen een sociale en proactieve aanpak die toelaat om orde en veiligheid te creëren 

in een inrichting. Naast dynamische vormen van veiligheid wordt zulke sociale aanpak 

gekenmerkt door het voorzien in basisbehoeften van personen, rechtvaardigheid, autonomie en 

legitimiteit.14 Deze sociale aanpak moet niet gecontrasteerd worden met situationele vormen 

van probleempreventie – zoals het wegnemen van voorwerpen die mogelijk gevaarlijk kunnen 

zijn, het beperken van bewegingen, (digitale) controles, etc.15 Juist het belang van het streven 

naar een evenwicht tussen statische en dynamische veiligheidsvormen wordt in de penologische 

literatuur – alsook in de Basiswet – benadrukt.16 

 

Het was met name Dunbars comparatief onderzoek naar gevangenispraktijken in verschillende 

landen in de jaren 1980, dat de verschillende vormen van veiligheidsdiscoursen en het concept 

van dynamische veiligheid op scherp zette. Dunbar omschreef dynamische veiligheid als volgt: 

“Individualism, relationships, and activity come together in the widely-shared concept of 

dynamic security. This approach to security for the public (preventing prison escapes) and 

security for the prison (internal control) recognises that both are only really possible through 

the relationship between staff and inmates. Dynamic security is knowing what is going on in a 

prison establishment, in addition to providing a safe and secure background against which the 

whole range of activity making up the life of a prison takes place.”17 

 

Dunbar stelt dat drie principes belangrijk zijn in het bewerkstelligen van dynamische veiligheid: 

individualisering, relaties en activiteiten. Individualisering verwijst naar de aandacht die er is 

voor de gedetineerden, maar ook voor personeelsleden als individuen waarbij elk individu uniek 

is en specifieke noden kan hebben. Relaties verwijzen voornamelijk naar constructieve relaties 

tussen gedetineerden en personeel, maar het concept kan ook breder geïnterpreteerd worden en 

verwijzen naar betekenisvolle relaties met de buitenwereld. Positieve relaties kunnen stress en 

spanningen verminderen. Uiteindelijk spelen ook activiteiten een belangrijke rol: “... any 

prisoner who is left in his cell is a threat to security or control ... [Moreover, activities are] 

fundamental in achieving and maintaining control and security ... [and they] had a value in 

itself because it enhances both the life of the prisoner and the work of the staff.”18 Hoewel 

vanuit veiligheidsoverwegingen activiteiten dikwijls eerder als een bedreiging worden 

 
13 Ibid., 177. 
14 R. Sparks, A. Bottoms en W. Hay, Prisons and the problem of order, Oxford, Oxford University Press, 1996, 

384 p.; A. Liebling, Prisons and their moral performance: A study of values, quality and prison life, Oxford, 

Clarendon Press, 2004, 592 p. 
15 J. Bennett, “Measuring order and control in HM Prison Service” in Y. Jewkes (Ed.), Handbook on prisons, 

Cullompton, Willan Publishing, 2007, 518-542; A. Bottoms, W. Hay en R. Sparks, “Situational and social 

approaches to the prevention of disorder in long-term prisons”, The Prison Journal 1990, 83-95. 
16 A. Liebling, Prisons and their moral performance: A study of values, quality and prison life, Oxford, 

Clarendon Press, 2004, 592 p. 
17 I. Dunbar, A sense of direction, Londen, Home Office, 1985, 23. 
18 Ibid., 22. 
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beschouwd, toont het onderzoek van Dunbar (evenals veel onderzoeken die nadien volgden19) 

dat activiteiten dynamische veiligheid net versterken en zo de orde in een gevangenis 

bewerkstelligen. 

 

Dynamische veiligheid is derhalve gestoeld op de interactie tussen de mensenrechtelijke 

principes van erkenning van de menselijke waardigheid en het rechtsburgerschap van de 

gedetineerde en de penologische principes van dialectiek van controle, legitimiteit van het 

uitgeoefende gezag, beperken van detentieschade en normalisering van het regime. De 

professionele waarden en praktijken van het bewakend personeel zijn hierin essentieel: 

aanvaarding van de geest van de Basiswet, vervat in die basisbeginselen, is een essentiële 

voorwaarde voor een succesvolle invoering van de letter van de wet.20 Duidelijke 

gedragsregels, selectie, opleiding en ondersteuning van het personeel zijn daarin fundamenteel. 

 

Gedragsregels, selectie, opleiding en ondersteuning in de penitentiaire wet van 23 maart 

2019 

De penitentiaire wet van 23 maart 2019 besteedt aandacht aan deze verschillende aspecten en 

steunt daarbij op penologische inzichten (in de Memorie van Toelichting wordt verwezen naar 

Sykes, Goffman en Liebling), maar toch worden daarbij niet alle kansen gegrepen. 

 

Bij de gedragsregels (art. 14) wordt, in tegenstelling tot wat men zou kunnen verwachten, met 

geen woord verwezen naar de bejegening van gedetineerden. Misschien zal dit worden 

opgevangen in de deontologische code (art. 14,1) die als een “sleutelelement” omschreven 

wordt21, met verwijzing naar de Basiswet en de Wet externe rechtspositie. Een belangrijke 

voorwaarde is dat de verwijzing naar de “juridische regels … die tevens een grotere 

aanspreekbaarheid van de organisatie en haar medewerkers wat de rechtsconformiteit van 

haar handelen betreft tot gevolg heeft”22 niet vooral resulteert in het zich formeel indekken 

tegen mogelijke klachten.23 

 

Bij de selectie van de kandidaten kan de penitentiaire administratie een moraliteitsonderzoek 

van de kandidaten laten uitvoeren. Het gaat dus niet om een verplichting. In dit onderzoek wordt 

 
19 Zie bijvoorbeeld A. Liebling, D. Price en G. Shefer, The prison officer, Abingdon, Willan, 2011, 256 p.; 

S. Snacken, “Forms of violence and regimes in prison: report of research in Belgian prisons” in A. Liebling en 

S. Maruna (eds.), The Effects of Imprisonment, Cullompton, Willan, 2005, 306-339; K. Beyens en M. Boone 

m.m.v. T. Liefaard, M. Kox, A-S. Vanhouche, S. Van Der Poel, Zeg maar Henk tegen de chef. Ervaringen met 

het Belgische detentieregime in de PI Tilburg, Den Haag, Boom Lemma Uitgevers, 2013, 217 p. 
20 S. Snacken, “Tien jaar Basiswet – ‘Back to basics’” in T. Daems, C. Hermans, F. Janssens, J. Millen, 

L. Robert en V. Scheirs (eds), Quo vadis? Tien jaar basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van 

gedetineerden, Antwerpen, Maklu, 2015, 179-203. 
21 Wetsontwerp betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair 

personeel, Parl.St. Kamer 2018-19, nr. 3351/001, 13. 
22 Ibid., 13. 
23 S. Snacken, “Empirical prisoners’ rights – Challenges and risks of proceduralisation of dignity in prison” in 

K. Drenkhahn, B. Geng, J. Grzyswa-Holten, S. Harrendorf, C. Morgenstern en I. Pruin (eds.), Kriminologie und 

Kriminalpolitik im Dienste der Menschenwürde - Festschrift fur Frieder Dünkel zum 70.Geburtsdag, Forum 

Verlag Godesberg, 2021, 924-940; I. Casier, Bewoners’ agency in een gevangenis en een verzorgingsinstelling. 

Een comparatief etnografisch onderzoek in twee types totale sociale organisaties, onuitg. doctoraat, VUB, april 

2021. 
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o.a. aandacht besteed aan het respect voor de grondrechten en de rechten van de gedetineerden 

en voor de democratische waarden. Hoewel de Memorie van Toelichting verwijst naar de 

“machts- of gezagspositie” en de “invasieve impact” die penitentiaire medewerkers hebben ten 

aanzien van gedetineerden die voor bijna al hun behoeften van hen afhankelijk zijn24, wordt het 

kunnen omgaan met de spanningen en conflicten die daaruit voortvloeien volledig op het conto 

van agressieve gedetineerden geschreven. Zo stelt art. 21 §2 van de penitentiaire wet van 23 

maart 2019: “Het moraliteitsonderzoek heeft tot doel na te gaan of de kandidaat getuigt van 

(…) 3° incasseringsvermogen ten aanzien van agressief gedrag van derden, inzonderheid van 

gedetineerde derden, en het vermogen om zich daarbij te beheersen”. Nergens wordt positief 

gepolst naar communicatieve vaardigheden, openheid voor complexe uitdagingen op het vlak 

van psychische problemen of interculturele uitdagingen. 

 

De aangekondigde professionalisering vertaalt zich in een groter belang van de opleiding, die 

zal moeten instaan voor o.m. zowel “het aanwenden van penitentiaire technieken” als “het zich 

eigen maken van adequate gedragswetenschappelijke en relationele eigenschappen” (art. 11). 

Dit laatste slaat dan op de “communicatieve en relationele vaardigheden, aangepast aan het 

werken in een gevangenis”.25 Het slagen in de basisopleiding waarin deze vaardigheden 

aangeleerd worden, wordt echter slechts zeer voorzichtig als mogelijke voorwaarde tot 

aanwerving gesteld. Art. 23 stelt: “Bij niet slagen in deze opleiding kan de stage van ambtswege 

worden beëindigd of de arbeidsovereenkomst ontbonden” (eigen benadrukking). Een goede 

opleiding is echter onontbeerlijk in het kader van degelijk integriteitsbeleid. Door een 

medewerker die niet geslaagd is voor de basisopleiding en dus niet (ethisch) competent is, toch 

toe te laten op de werkvloer, geeft men indirect een signaal dat integriteit eigenlijk niet zo 

belangrijk is.26 De Memorie van Toelichting merkt overigens terecht op dat de overheid ook de 

plicht heeft om deze opleidingen daadwerkelijk te organiseren.27 Het bekende tegenargument 

dat dit onmogelijk is omdat dit te veel afwezigheden op de werkvloer veroorzaakt, wordt fijntjes 

maar resoluut gecounterd met “Waarmee de vraag wat het beste is: een ingevuld kader met te 

veel ongeschoold personeel dat vervolgens in absenteïsme terecht komt omdat het de job niet 

aankan of misschien een kleiner kader dat beter presteert (en meer aanwezig is), beantwoord 

is.”28 

 

Ondersteuning op de werkvloer door de hiërarchische meerderen komt nergens aan bod. Wel is 

er aandacht voor “voortgezette beroepsopleidingen; specifieke opleidingen in het kader van de 

loopbaanontwikkeling van de penitentiaire personeelsleden; functionele opleidingen en elke 

andere opleiding die door de penitentiaire administratie nuttig wordt geacht” (art. 11). Ook de 

criteria voor de evaluatie van de medewerkers worden in art. 28 nog aan verdere uitwerking 

 
24 Wetsontwerp betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair 

personeel, Parl.St. Kamer 2018-19, nr. 3351/001, 16. 
25 Ibid., 11. 
26 M. Van Dijk, J. Maesschalck en T. Daems, “Voorbij de deontologische code: krijtlijnen voor een 

integriteitsbeleid in het gevangeniswezen”, Panopticon 2021, 30. 
27 Wetsontwerp betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair 

personeel, Parl.St. Kamer 2018-19, nr. 3351/001, 16. 
28 Ibid., 16. 
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door de Koning overgelaten. Een opsplitsing in passieve bewaking enerzijds en dynamisch 

toezicht en begeleiding anderzijds zal hier evident tot verschillende criteria moeten leiden. 

 

Kortom, de penitentiaire wet van 23 maart 2019 creëert een kader voor de verdere uitbouw van 

het concept dynamische veiligheid zoals geformuleerd in art. 105 §1 Basiswet. Ook de 

voorgestelde opsplitsing in bewaking en beveiliging van de gebouwen en personen enerzijds 

en toezicht en begeleiding van de gedetineerden anderzijds zal de vraag naar de 

overeenstemming met de professionele waarden en normen van het personeel nog meer op 

scherp stellen en onderstreept het belang van selectie, opleiding en evaluatie. Ondersteuning en 

erkenning van de complexiteit van de functie blijven echter even belangrijk. 

 

2. Selectie en opleiding van het bewakend personeel anno 2021 

  

Een gedegen selectie van geschikte kandidaten, die een volwaardige opleiding kunnen volgen 

vooraleer ze naar de werkvloer gaan, is een belangrijke voorwaarde voor een performant 

personeelsbeleid en een belangrijke hefboom voor visieontwikkeling in een organisatie. Hoe 

zit het met het huidige selectie- en opleidingsbeleid binnen het Belgische gevangeniswezen? 

 

Rekrutering  

Anno 2021 moet men in België in het bezit zijn van een diploma hoger middelbaar onderwijs 

ASO, TSO of beroepsonderwijs om te kunnen deelnemen aan de selectieproeven voor PBA. 

Het examen verloopt via Selor en bestaat uit een computergestuurde proef en een interview. 

Hoewel het een beroep betreft dat heel wat sociale competenties veronderstelt, worden er geen 

persoonlijkheidstests afgenomen, noch wordt er onderzoek verricht naar de persoonlijke 

achtergrond van de betrokkenen. In tegenstelling tot bij de politie bijvoorbeeld gebeurt geen 

antecedentenonderzoek, waarbij er wordt nagegaan of de kandidaten al dan niet zware schulden 

hebben bijvoorbeeld. Dit kan hen immers kwetsbaar maken voor mogelijke manipulatie of 

integriteitskwesties. De penitentiaire wet voert wel de mogelijkheid van het 

moraliteitsonderzoek in.  

 

Naast de reguliere aanwervingen van PBA’s worden er sinds 2018 zogenaamde “Rosetta’s” 

aangeworven. Het startbanenplan of Rosetta-plan is een federaal initiatief om in de publieke en 

private sector bijkomende arbeidsplaatsen te voorzien om de jongerenwerkeloosheid op te 

vangen met contracten waarop een verminderde sociale zekerheid wordt geheven. Enkel 

jongeren tot 26 jaar kunnen hierop aangeworven worden en dit steeds in tijdelijke contracten 

van maximaal zes maanden. Het Rosettaplan is dus een antwoord op een dubbel probleem, 

namelijk een personeelstekort in bepaalde sectoren en jongerenwerkloosheid. Om dringende 

lokale tekorten op te vullen kregen ook de gevangenissen via de Rosetta-contracten de 

mogelijkheid om snel  goedkope werkkrachten aan te werven. In 2021 zouden er naar schatting 

200 medewerkers via een Rosetta-contract tewerkgesteld zijn in de Belgische gevangenissen. 

  

Opleiding 
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Vandaag zijn er drie opleidingscentra voor penitentiair personeel (OCPP) in België, twee in 

Vlaanderen, namelijk Brugge en Merksplas, en één in Wallonië, namelijk Marneffe.29 Op basis 

van cijfers in het jaarverslag van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen met 

betrekking tot het jaar 2017 kan berekend worden dat slechts 0,6% van het totale budget besteed 

wordt aan opleiding van personeel, namelijk € 350.651 op een totaalbudget van € 559.908.339. 

Er waren op dat moment 7789 PBA’s tewerkgesteld.30 Dit lage bedrag zegt iets over de lage 

prioriteit die er vandaag in België wordt gegeven aan de opleiding van het penitentiair 

personeel. Tot 2013 duurde de basisopleiding voor nieuwe PBA’s één jaar, waarvan de eerste 

zes maanden uit een alternerend systeem van twaalf theoretische weken en veertien 

praktijkweken bestonden. In de laatste zes maanden werd aandacht besteed aan on-the-job 

training in de inrichting waar de PBA naderhand tewerkgesteld zou worden. Echter, voor 

cursisten die hun opleiding startten in 2013 en later, werd de opleiding in het OCPP ingekort 

tot drie maanden met een stageperiode van een jaar. Momenteel bestaat de opleiding voor alle 

nieuwkomers uit de basisopleiding van tien dagen, aangevuld met veertig dagen opleiding 

gespreid over het stagejaar. Deze beperkingen zijn er gekomen omwille van budgettaire redenen 

en een verhoogde nood aan snelle instroom. Terwijl vroeger nieuwkomers stage deden in de 

eigen inrichting en nog drie andere gevangenissen onder begeleiding van een mentor, om een 

ruimer beeld van het gevangeniswezen te krijgen, blijft men vandaag enkel in de eigen 

inrichting. Na één jaar stage kan men vast benoemd worden. Hiervoor moet men zelfs niet 

geslaagd zijn voor alle testen die men tijdens de opleiding dient af te leggen. Het is bijvoorbeeld 

gemakkelijk om te ontsnappen aan de fysieke proef of de test op zelfverdedigingstechnieken 

door middel van een doktersbriefje. Ook het mentorschap is ondertussen gesneuveld. De 

opleiding wordt gegeven door een vaste ploeg lesgevers tewerkgesteld in het gevangeniswezen, 

die een mandaat hebben van drie jaar, o.a. door gevangenisdirecteurs. Er zijn evenwel geen 

maatschappelijk assistenten of psychologen betrokken in de opleiding.  

 

Voor de Rosetta-contracten is bovendien niet alleen de selectieprocedure gekortwiekt, ook de 

opleiding van deze jongeren is zeer minimaal en beperkt tot de tien dagen basisopleiding, die 

alle nieuwkomers moeten doorlopen. Echter, het gebeurt ook dat deze “Rosetta’s” op de 

penitentiaire werkvloer worden gedropt zonder enige opleiding. Meer nog, het is mogelijk dat 

deze jongeren na hun zes maanden durend contract verder aan de slag kunnen gaan in de 

gevangenis, evenmin zonder opleiding.31  

 

Hieruit kunnen we afleiden dat het vandaag droevig gesteld is met de opleiding en rekrutering 

van het penitentiair personeel, terwijl zij een onmisbare schakel zijn in de realisatie van een 

humaan detentiebeleid, dat gebaseerd is op dynamische veiligheid. Onder druk van het 

personeelstekort is er met de jaren flink ingeboet op de kwaliteit van de selectie en rekrutering 

en is er voor een kwantitatieve en snelle oplossing gekozen boven een kwalitatief en duurzaam 

beleid. Zoals eerder in dit artikel werd aangegeven, wil men hieraan met de penitentiaire wet 

van 23 maart 2019 tegemoet komen. 

 

 
29 DG EPI, Jaarverslag 2017, Brussel, FOD Justitie, 2018, p. 58. 
30 Ibid., p. 64. 
31 Informatie verschaft tijdens een persoonlijk gesprek met een vertegenwoordiger van de opleiding. 
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Over theorie en kamerwijsheid32 

Desalniettemin is er vandaag reeds heel wat know how aanwezig in het gevangeniswezen en in 

de huidige opleiding, dus er moet zeker niet van nul begonnen worden. Investering in 

communicatievaardigheden, interculturele en geweldloze communicatie (praten is het 

machtigste middel voor de PBA), het informeren over de rechten en plichten van gedetineerden, 

etc. zijn allemaal belangwekkende thema’s die aan bod moeten kunnen komen tijdens een 

langere opleiding. Dit is echter geen voldoende garantie om de broodnodige wending te 

realiseren. Uit een ongepubliceerd doctoraatsonderzoek van Garrihy bij penitentiair beambten 

in Ierland, waarbij de onderzoeker langdurig etnografisch onderzoek verricht heeft naar de 

beroepscultuur bij penitentiair beambten, blijkt dat de socialisatie op de werkvloer de primaire 

bron van training, socialisering en enculturatie vormt. De interactie met peers, de collega’s en 

de cultuur in de gevangenis blijken meer invloed op nieuwkomers te hebben dan de officiële 

opleiding. Verder blijkt de socialisering op de werkvloer door de peers niet altijd aan te sluiten 

bij wat er op de penitentiaire schoolbanken wordt aangeboden. Peers hebben dus een zeer grote 

impact op de mentaliteit en de invulling van wat er wordt verstaan onder professioneel werken 

in de gevangenis.33 Uit Garrihy’s onderzoek blijkt eveneens dat er op de werkvloer in het 

algemeen een afwijzende houding leeft t.a.v. theorie en “kamerwijsheid”. De opleidingen 

moeten met andere woorden de nodige “street credibility” hebben om impact te hebben op de 

praktijk. Dit werd eveneens bevestigd in een recent webinar over de opleiding van penitentiair 

beambten in de Engelse gevangeniscontext.34 Tijdens dit webinar werd aangegeven dat de 

impact van de opleiding voornamelijk afhankelijk is van hoe ervaren personeel (en dus de 

hiërarchisch meerdere van de beambte in opleiding) tegenover de opleiding staat. Pas wanneer 

leidinggevenden de opleiding als positief beschouwen, kan de opleiding daadwerkelijk impact 

genereren. De ondersteuning en coaching van leidinggevenden van de penitentiair beambten 

(ploegchefs en penitentiair assistenten) zijn dus onontbeerlijk voor het doorsijpelen van 

uitgangspunten van de opleiding naar de werkvloer. Echter lijkt deze ondersteuning vandaag 

de dag grotendeels afwezig35 en in de penitentiaire wet van 23 maart 2019 wordt dit overgelaten 

aan de invulling door de penitentiaire administratie. 

 

Op basis van bovenstaande bevindingen, weliswaar in slechts één Ierse gevangenis, is enige 

terughoudendheid over het effect van de opleiding dus op zijn plaats, gezien de sterke invloed 

van de beroepscultuur, die de opleiding en de officiële doelstellingen van de organisatie kan 

doorkruisen, namelijk het aanbieden van een humane detentie in een efficiënt gevangenisbeleid, 

waar re-integratie en herstel voorop staan. Beyens wijst op een “governmentality gap” tussen 

deze officiële doelstellingen en de beroepscultuur van de PBA’s op de werkvloer36, die o.a. in 

het onderzoek van Tournel wordt omschreven als een sterke wij-zij gerichte cultuur.37 Tournel 

 
32 Deze paragraaf is gedeeltelijk gebaseerd op K. Beyens, “Zal de tanker van het gevangeniswezen kunnen 

gekeerd worden?”, Panopticon 2019, 1-11. 
33 S.J. Garrihy, Prison officers’ occupational cultures and identity: The search for meaning in prison work, 

onuitg. doctoraat, University College Dublin, 2018. 
34 Training Prison Staff georganiseerd door Prisoner Learning Alliance op 14 april 2021. 
35 M. Van Dijk, J. Maesschalck en T. Daems, “Voorbij de deontologische code: krijtlijnen voor een 

integriteitsbeleid in het gevangeniswezen”, Panopticon 2021, 22-40. 
36 K. Beyens, “Zal de tanker van het gevangeniswezen kunnen gekeerd worden?”, Panopticon 2019, 4. 
37 H. Tournel, De gevangenisbewaarder. Het professioneel leven in beeld, Antwerpen, Maklu, 2014, 302 p. 
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verklaart die wij-zij cultuur als een vorm van coping gedrag met de uitdagingen die de job 

inhoudt. PBA’s werken in een complexe context die gekenmerkt wordt door verandering en 

conflictueuze doelstellingen (vb. humanisering versus veiligheid), de steeds verdere 

juridisering van het gevangenisleven, de toenemende diversiteit en vergrijzing van de 

gevangenispopulatie, de stijgende aanwezigheid van gedetineerden met psychiatrische of 

gedragsproblemen en het fenomeen van de radicalisering. PBA’s moeten dagelijks het hoofd 

bieden aan heel wat miserie en conflicten. Tournel gewaagt zelfs van een vorm van 

detentieschade voor PBA’s. Garrihy zoekt een verklaring via het concept van gevangeniswerk 

als “dirty work”, namelijk werk dat fysisch, psychologisch, sociaal en moreel weinig aanzien 

heeft in de samenleving. De moeilijkheid van de job wordt gecultiveerd in sterke verhalen 

(Garrihy heeft het over “war stories”) en de beroepscultuur versterkt de ervaringen van “anders 

zijn”, wat de nood aan interne solidariteit versterkt.38 Zowel Garrihy als Tournel stellen vast 

dat het verklikken van collega’s en klokkenluiders niet wordt geduld. PBA’s die dit wel doen 

of die zich niet houden aan de ongeschreven regels van de beroepscultuur, worden 

buitengesloten, er wordt over hen geroddeld en er wordt hen geen vertrouwelijke informatie 

meer toevertrouwd, wat essentieel is om de job goed te kunnen uitoefenen. De interne 

solidariteit werkt dus tegelijkertijd erg uitsluitend voor zij die zich anders gedragen of er andere 

visies op na houden. 

  

Dit alles illustreert de macht van de beroepscultuur en kan een hinderpaal vormen bij het 

doorvoeren van veranderingen. In België wordt de beroepscultuur bovendien sterk 

gedomineerd door de vakbonden, die zich meestal conservatief opstellen t.a.v. veranderingen. 

3. Het overstijgen van de basisopleiding: over het belang van 

voortgezette opleiding en transformatieve leerervaringen 

 

Er zijn heel wat aspecten voor verbetering vatbaar in de opleiding van het penitentiair personeel. 

Hieronder worden slechts enkele leemtes aangegeven en voorstellen gedaan tot verbetering. 

 

Beperkte aandacht voor nieuwe ontwikkelingen 

De huidige opleiding van PBA’s focust voornamelijk op het voorzien van een basisopleiding 

voor nieuwe personeelsleden. Hierdoor gaat er weinig aandacht naar ontwikkelingen die zich 

voordoen binnen de gevangeniscontext. Personeel dat reeds langer op de werkvloer staat, krijgt 

hierdoor niet dezelfde gelegenheid als nieuw penitentiair personeel om bij te leren over 

wijzingen die wel een grote impact kunnen hebben op hun werk. Zo wordt bijvoorbeeld aan  

PBA’s in opleiding enkele uren lesgegeven over het digitale platform PrisonCloud, maar 

moeten ervaren beambten, die reeds werkzaam waren voor het platform werd geïmplementeerd, 

het voornamelijk stellen met hun eigen kennis en de informatie die zij van collega’s krijgen. 

Het zijn nochtans net deze beambten, namelijk de ploegchefs, in tegenstelling tot de PBA’s, die 

gebruik moeten maken van het platform om hun taken te kunnen uitvoeren. Bovendien wordt 

tijdens de opleiding aan de PBA’s voornamelijk aandacht besteed aan de mogelijkheden die het 

 
38 S.J. Garrihy, Prison officers’ occupational cultures and identity: The search for meaning in prison work, 

onuitg. doctoraat, University College Dublin, 2018. 
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platform biedt voor gedetineerden, en niet hoe dergelijke ontwikkelingen voor nieuwe kansen, 

uitdagingen en dilemma’s bij het personeel kunnen zorgen. Uit eigen onderzoek leerden we dat 

bevraagde beambten die werkzaam zijn in een gevangenis die over PrisonCloud beschikt, 

aangaven dat zij weinig tot geen opleiding of informatie hebben gekregen over hoe zij het 

platform moeten gebruiken.39 Hoewel het gebruik van PrisonCloud in de Belgische 

gevangenissen beperkt is tot drie gevangenissen (Beveren, Leuze-en-Hainaut en Marche-en-

Famenne), geeft dit voorbeeld weer dat dergelijke innovaties onvoldoende gepaard gaan met 

een adequaat opleidingsaanbod en niet is afgestemd op de context van de lokale gevangenis en 

haar gevangenispopulatie. 

 

Een andere ontwikkeling heeft betrekking op de evolutie van de gevangenispopulatie. De 

vergrijzing laat zich steeds meer voelen binnen de muren van onze gevangenissen, waardoor 

PBA’s geconfronteerd worden met een groep die grotere en specifiekere zorgnoden heeft.40 Uit 

internationaal onderzoek blijkt dat PBA’s een belangrijke rol hebben in het zorgaspect, ondanks 

ze dit zelf als dusdanig niet (h)erkennen.41 Hoewel er steeds meer oudere personen verblijven 

in onze gevangenissen, krijgen zij momenteel niet de nodige aandacht of gepaste zorg omdat 

het personeel deze doelgroep en haar noden nog onvoldoende kent.42 Het risico is dat oudere 

gedetineerden ontsnappen aan de aandacht van personeel; zij zijn in de minderheid, maar 

zorgen ook veel minder vaak dan jongeren voor substantiële ordeproblemen. Bovendien vallen 

de problemen die ze hebben minder op omdat ze er zelf niet over klagen en de aandacht minder 

opeisen. Om die reden kunnen ze net gemakkelijker over het hoofd worden gezien en moet men 

net meer moeite doen om hen te zien. In het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek “Naar 

een introductie en professionalisering van penitentiaire ouderenzorg” (Odisee hogeschool, 

2019-2021) wordt aan deze leemte tegemoet gekomen door gevangenispersoneel te 

onderrichten over hoe ze aandacht kunnen hebben voor alle gedetineerden.43 PBA’s worden 

geleerd om gedrag te begrijpen vanuit onvervulde behoeften. Er wordt van uitgegaan dat 

wanneer een gedetineerde onverschillig, suïcidaal, depressief, geagiteerd of agressief gedrag 

stelt, er een bepaalde basisbehoefte niet vervuld is. De zes basisbehoeften volgens het 

gevoelskader van Nolan44 zijn: veiligheid, continuïteit, van betekenis zijn, erbij horen, een doel 

hebben en iets bereiken. Wanneer één van deze behoeften onvoldoende vervuld is, kan dat 

leiden tot veranderend gedrag. Om zowel de eigen veiligheid als die van de (oudere) 

gedetineerde te garanderen is het dus enorm belangrijk dat PBA’s de voornaamste processen 

van veroudering begrijpen en de symptomen van veroudering en bijhorende behoeften 

herkennen. In de opleiding worden voor elke behoefte voorbeelden gegeven uit de leefwereld 

van de PBA’s én de gedetineerden. De behoeften zijn namelijk universeel en dus voor iedereen 

 
39 J. Robberechts, Prison through the lens of digitalisation, onuitg. doctoraat, VUB, te verschijnen. 
40 D. Humblet, The older prisoner, Cham, Palgrave Macmillan, 2021, 290 p. 
41 A. Liebling, D. Price en C. Elliott, “Appreciative inquiry and relationships in prison”, Punishment & Society 

1999, 71-98. 
42 D. Humblet, The older prisoner, Cham, Palgrave Macmillan, 2021, 290 p. 
43 D. Humblet en K. Gillis, Aandacht voor ouderen in detentie. Oscar. Onuitgegeven cursus. Startend bewakend 

personeel in alle Vlaamse gevangenissen zal deze vorming in de basisopleiding ontvangen. Voor overig 

personeel in alle Vlaamse gevangenissen is het een mogelijkheid. De vorming werd geëvalueerd bij personeel 

werkzaam in de gevangenissen Merksplas en Brugge (pilots). 
44 M.R. Nolan, The senses framework: Improving care for older people through a relationship centered 

approach. Getting research into practice (GRiP) Report No 2, Sheffield, University of Sheffield, 2006. 
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van toepassing. Gedrag is vaak onbewust en automatisch, waardoor de gedetineerde zichzelf 

niet altijd bewust is van bepaalde behoeften. Door bepaald gedrag te benoemen of te signaleren, 

kan er samen gezocht worden naar welke onvervulde behoefte er aanwezig is. 

 

Na het doorlopen van deze vorming hebben PBA’s inzicht in: 

- Het normale menselijke verouderingsproces op lichamelijk, emotioneel en sociaal 

vlak; 

- de fundamentele basisbehoeften van personen; 

- de specifieke behoeften van ouderen in detentie; 

- het belang van het herkennen en rapporteren van behoeften van ouderen in 

detentie. 

 

Daarnaast mag het bereik van deze opleiding niet onderschat worden. Het fenomeen van 

versnelde veroudering bij gedetineerden45 kan er immers toe leiden dat bepaalde 

verouderingsprocessen zich ook reeds bij “jongere” gedetineerden voordoen, waardoor dit een 

belangrijke spillover kan hebben naar een grotere doelgroep. In plaats van een ontmoedigende 

visie te geven, willen we bijgedragen aan een positieve beeldvorming over ouderen in detentie 

en de kwaliteit van de zorg verhogen door gevangenispersoneel te onderrichten en te trainen in 

het zorgen voor ouderen. Wanneer op een kwaliteitsvolle manier kan worden gezorgd voor 

gedetineerden, dan is dat immers een goede zaak voor iedereen. Om die reden is het van belang 

dat de opleiding niet enkel ingang vindt in de basisopleiding, maar ook een plaats krijgt in de 

voortgezette opleiding en in het open aanbod, wat ook wordt voorzien in de penitentiaire wet 

van 23 maart 2019 (art. 11). 

 

Transformatief leren 

Door ook aandacht te geven aan opleidingen in een latere fase van de professionele carrière van 

het bewakend personeel, kunnen er ook bij ervaren personeelsleden veranderingen 

plaatsvinden. Het pedagogisch principe van transformatief leren blijkt betekenisvol in het 

creëren van sociaal engagement en respectvolle interpersoonlijke relaties met kwetsbare 

groepen. Deze pedagogie lijkt ons waardevol om dynamische veiligheid en vooral het aspect 

dat Dunbar omschrijft als “aandacht voor het individu”46, vorm te geven. Transformatieve 

leerervaringen worden gekenmerkt door een bewustwordingsproces van de eigen waarden en 

normen en de mogelijkheid om zich te verplaatsen in de zienswijze en ervaringen van andere 

personen. Transformatieve leerprocessen krijgen dikwijls vorm wanneer groepen mensen met 

uiteenlopende achtergronden, samenkomen en de mogelijkheid krijgen om diepgaande 

uitwisselingen vorm te geven. Gray, Ward en Fogarty omschrijven dit proces als volgt: “The 

process of personal change occurs when students are provided with alternative frames of 

reference and a new lens through which to view the world.”47 

 

 
45 M. Greene, C. Ahalt, I. Cenzer, L. Metzger en B.A. Williams, “Older adults in jail: high rates and early onset 

of geriatric conditions”, Health & Justice 2018, afl. 3, 1-9. 
46 I. Dunbar, A sense of direction, Londen, Home Office, 1985, 23. 
47 N. Gray, J. Ward en J. Fogarty, “Transformative learning through university and prison partnerships: 

Reflections from ‘learning together’ pedagogical practice”, Journal of Prison Education and Reentry 2019, 12. 
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Internationaal zien we dat opleidingen criminologie er steeds meer voor kiezen om vormen van 

“community engaged learning”, die transformatieve ervaringen ondersteunen, in te bedden 

binnen de opleiding. Hiermee beoogt men geëngageerde en empathische criminologen op te 

leiden die aandacht hebben voor de complexiteit van criminaliteit, slachtofferschap, preventie 

en bestraffing en die op een aangepaste en geïndividualiseerde manier kunnen omgaan met 

mensen in hun praktijk. Amerikaanse onderwijspraktijken tonen reeds jarenlang aan dat 

pedagogische projecten van community engaged learning in gevangenissen een grote 

meerwaarde bieden voor personen die een professionele carrière ambiëren in het 

criminologische en penologische werkveld. Diepgaande dialogen tussen gedetineerde personen 

en studenten criminologie doorbreken stereotypes. Tijdens de sessies wakkeren de kritische 

vraagstellingen over bestraffing een dialoog aan tussen groepen met uiteenlopende 

achtergronden waardoor nieuwe inzichten ontstaan.48 Naast de opleidingen waarbij studenten 

van universitaire opleidingen in de gevangenis lessen volgen, loopt er in de Verenigde Staten 

sinds enkele jaren een uniek project om aan personen uit de politieopleiding samen met 

gedetineerde studenten een cursus rond herstelrecht te doceren. Dit leidt ertoe dat het stereotype 

beeld van politiemensen over personen die criminaliteit plegen, uitgedaagd wordt. Ze leren 

gedetineerden kennen als personen met een leven buiten de gevangenis, als personen met een 

familie en krijgen zo een genuanceerde professionele visie op de gemeenschappen en personen 

waarmee zij werken. De lesgevers omschrijven de impact van het project als volgt: “It 

represents an attempt to build better understanding between officers and communities. Through 

continued interactions, recruits and their imprisoned classmates begin to understand each 

other beyond mere stereotypes.”49 

 

Wij geloven dat een dergelijke pedagogiek ook betekenisvol kan zijn voor personeelsleden die 

dynamische veiligheidsvormen in de praktijk moeten omzetten. Van hen wordt immers 

verwacht om op professionele maar begripvolle en empathische wijze naar een gedetineerde 

als individu te kijken. Humanisering moet daarbij centraal staan. De voorgenoemde opleidingen 

in het buitenland inspireerden ons daarom om ook penitentiair beambten uit te nodigen voor de 

lessen “Samen Leren in Detentie”. Dit onderwijsproject startte in 2017 en brengt 

ervaringsdeskundigen (gedetineerden en penitentiair beambten) en masterstudenten 

Criminologie van de VUB samen.50 Door een PBA bloot te stellen aan de ervaring van de 

gedetineerde kan een perspectiefwissel plaatsvinden en kunnen PBA’s worden aangespoord om 

ethisch te reflecteren over hun handelen. Wij vermoeden dat dergelijke pedagogiek dynamische 

veiligheid kan ondersteunen. Door dergelijke cursussen te voorzien als open aanbod en niet in 

het kader van een voortgezette opleiding, wordt wel het risico gelopen dat enkel de PBA’s met 

een positieve attitude ten aanzien van dergelijke thematieken deelnemen. Verder onderzoek is 

 
48 K. Bumiller, “Transformative learning in prisons and universities: Reflections on homologies of institutional 

power” in S.W. Davis en B.S. Roswell (eds.), Turning teaching inside out: A pedagogy of transformation for 

community-based education, New York, Palgrave Macmillan, 2013, 177-186.  
49 N. Conti, C. Bristow en T. Novosel, “Officer training behind prison walls”, LEB 2020, 

https://leb.fbi.gov/articles/featured-articles/officer-training-behind-prison-walls. 
50 A.-S. Vanhouche, C. Vanquekelberghe en J. Robberechts, “Onderwijs binnenstebuiten gekeerd? Een 

verkennend onderzoek naar ervaringen van gedetineerde en universiteitsstudenten die samen leren in detentie”, 

Fatik 2018, afl. 158, 25-32; zie ook: https://www.vocvo.be/nl/lessen-penologie-de-gevangenis-van-beveren. 

https://leb.fbi.gov/articles/featured-articles/officer-training-behind-prison-walls
https://www.vocvo.be/nl/lessen-penologie-de-gevangenis-van-beveren
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nodig om het profiel en motivaties van de deelnemende personeelsleden te achterhalen alsook 

de effectieve impact van dergelijke cursussen in een Belgische context. 

 

4. Dynamische veiligheid in de praktijk: over tijd en opportuniteit 

 

In een eerder nummer van Fatik beschreef Breuls, op basis van vergelijkend onderzoek tussen 

Belgische en Nederlandse vreemdelingendetentiecentra, hoe een te hoge werkdruk kan 

verhinderen dat penitentiair personeel betekenisvolle relaties en interacties met opgesloten 

personen ontwikkeld.51 Daarbij werd ook beschreven hoe de Nederlandse Raad voor 

Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming meer algemeen stelt dat het begeleidend 

veiligheidspersoneel in het Nederlandse gevangeniswezen een hoge werklast heeft, onder meer 

doordat ze extra administratieve taken hebben gekregen. Zo wordt “afbreuk aan de ‘relationele 

veiligheid’ gedaan doordat piw-ers [het begeleidend veiligheidspersoneel in de Nederlandse 

gevangenissen] minder gelegenheid hebben de relatie met gedetineerden te onderhouden.”52 

Binnen het Belgische gevangeniswezen ervaart het bewakend personeel eveneens sinds jaren 

een enorm hoge werkdruk en een gebrek aan tijd.53 Zulk gebrek aan tijd beperkt ook de 

overlegmogelijkheden, waardoor reflexiviteit over het eigen handelen – en de eventuele 

bijsturing daarvan – minder frequent voorkomt. Het belang van tijd voor het personeel om 

geregeld praktijkoverleg te kunnen houden, wordt ook door Van Dijk en collega’s onderlijnd. 

Zij stellen dat in de twee door hen onderzochte Belgische gevangenissen PBA’s vrij solitair 

werken op hun sectie.54 

 

Vermindering van werkdruk door digitalisering 

Het Belgische gevangeniswezen nam reeds maatregelen om de werkdruk van het penitentiair 

personeel te verlagen. Zo vormde de verlaging van de werkdruk een belangrijke doelstelling bij 

de nationale implementatie van telefoon op cel en ook de implementatie van het digitale 

platform PrisonCloud in drie Belgische gevangenissen. Deze ingrepen zouden ervoor zorgen 

dat het penitentiair personeel zich voortaan beter kan focussen op hun kerntaken.55 Het digitale 

platform neemt inderdaad een substantieel deel van de taken van het bewakend personeel over. 

Communicatie van gedetineerden met de verschillende diensten in de gevangenis verloopt via 

het platform, in tegenstelling tot in andere gevangenissen, waar PBA’s nog steeds een 

belangrijke intermediaire rol spelen in de interne papieren communicatie van gedetineerden. 

Verder moeten de PBA’s in een inrichting met PrisonCloud de gedetineerden niet langer 

begeleiden naar de telefoon – net zoals in een meerderheid van de Belgische gevangenissen 

 
51 L. Breuls, “De implementatie van dynamische veiligheid in de penitentiaire praktijk: reflecties op basis van 

vergelijkend etnografisch onderzoek in vreemdelingendetentie”, Fatik 2020, afl. 168, 6-17. 
52 Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Spanning in detentie, Den Haag, Raad voor 

Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, 2019, 6. 
53 Zie bv. het betoog van de voormalige minister van Justitie: https://www.hetacv.be/docs/default-source/acv-

csc-docsitemap/6000-centrales/6440-acv-openbare-diensten-csc-services-publics/6520-nt-magazine-ere-

nouvelle/2018/september/de-confrontatie.pdf?sfvrsn=afc09bdf_4. 
54 M. Van Dijk, J. Maesschalck en T. Daems, “Voorbij de deontologische code: krijtlijnen voor een 

integriteitsbeleid in het gevangeniswezen”, Panopticon 2021, 32. 
55 Vr. en Antw. Commissie voor de Justitie 2016-17, 7 december 2016 (Vr. nr. 15334 S. De Wit). 

https://www.hetacv.be/docs/default-source/acv-csc-docsitemap/6000-centrales/6440-acv-openbare-diensten-csc-services-publics/6520-nt-magazine-ere-nouvelle/2018/september/de-confrontatie.pdf?sfvrsn=afc09bdf_4
https://www.hetacv.be/docs/default-source/acv-csc-docsitemap/6000-centrales/6440-acv-openbare-diensten-csc-services-publics/6520-nt-magazine-ere-nouvelle/2018/september/de-confrontatie.pdf?sfvrsn=afc09bdf_4
https://www.hetacv.be/docs/default-source/acv-csc-docsitemap/6000-centrales/6440-acv-openbare-diensten-csc-services-publics/6520-nt-magazine-ere-nouvelle/2018/september/de-confrontatie.pdf?sfvrsn=afc09bdf_4
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waar er telefoon op cel is – of naar de douche, gedetineerden kunnen producten via de digitale 

kantine bestellen in plaats van via papieren kantinelijsten, … Het gegeven dat de verlaging van 

de werkdruk zou moeten leiden tot het creëren van meer tijd en mogelijkheden voor personeel 

om op een andere manier met gedetineerden te interageren en hen te ondersteuenen om hun 

leven en toekomst in eigen handen te nemen, blijkt echter maar tot op een zeker niveau 

doorgedrongen bij het penitentiair personeel in een PrisonCloud-inrichting.56 

 

De veronderstelling dat de vrijgekomen tijd kan worden geïnvesteerd in (constructieve) 

gesprekken met gedetineerden is dus niet algemeen gedragen op de werkvloer. De observaties 

en interviews met bewakend personeel in het onderzoek van Robberechts tonen immers aan dat 

niet iedereen deze relationeel gerichte invulling geeft aan de vrijgekomen tijd, maar dat de 

manier waarop deze tijd wordt ingevuld, eerder afhankelijk is van de persoonlijke 

visie/voorkeur van de PBA. Het is dus minstens even belangrijk om stil te staan bij hoe PBA’s 

de tijd die ze hebben invullen en te kijken naar hun persoonlijke tijdstijl.57 De ene PBA kan alle 

tijd investeren in het bewaken van de structuur van de afdeling, waarbij men ervoor wil zorgen 

dat alles zo goed mogelijk volgens planning verloopt. Zo stellen verschillende PBA’s inderdaad 

dat de vrijgekomen tijd net wordt gehanteerd om veiligheidstaken nauwkeuriger uit te voeren 

(bv. celfouilles). Voor een andere PBA kan de persoon meer centraal staan en is de structuur 

van de afdeling ondergeschikt. Niet iedere PBA past binnen deze twee types, er zijn ook 

mengtypes. Een afdeling is daarom gebaat met een mix van persoonlijkheden en bij voorkeur 

niet te veel medewerkers die op de “extremen” van de tijdsas zitten. Om onderlinge conflicten 

op de werkvloer te verminderen is het voorts zaak om inzicht te krijgen in elkaars “type” en te 

erkennen dat alle types van belang zijn. Meer tijd an sich volstaat dus niet om een relationeel 

gerichte aanpak uit te bouwen. Het is ook belangrijk dat opportuniteiten gecreëerd worden 

waarbinnen zulke aanpak tot stand kan komen. De eerder beschreven taken in een niet-

gedigitaliseerde gevangenis zorgden juist voor zulke gelegenheden waarbinnen spontane 

interacties kunnen ontstaan. Een telefoongesprek van een gedetineerde op de vleugel met zijn 

kinderen zorgde bijvoorbeeld voor de gelegenheid om interesse te tonen in de gedetineerde en 

zijn relatie met zijn familie en zo ook te peilen naar de gemoedstoestand van de gedetineerde, 

wat past in een dergelijke relationele aanpak.  

 

Samen koken 

Dergelijke opportuniteiten om meer in te zetten op dynamische vormen van veiligheid doen 

zich ook voor op andere plaatsen in de gevangenis. In het onderzoek van Vanhouche naar de 

werkzaamheden in keukens van enkele Belgische gevangenissen bleek bijvoorbeeld dat in 

sommige situaties het keukenpersoneel omwille van de professionele werkactiviteiten en 

eerdere werkervaringen een dynamische relatie uitbouwt met gedetineerden. Het belang 

daarvan wordt ook benadrukt door de afwezigheid van enkele statische veiligheidsaspecten 

(zoals bv. de aanwezigheid van bepaalde materialen zoals messen).58 Vanuit het argument van 

 
56 J. Robberechts, Prison through the lens of digitalisation, onuitg. doctoraat, VUB, te verschijnen. 
57 G. Verbeek, Tijd voor zorg, zorg voor tijd: tijdbesparend werken aan persoonsgerichte zorg, Houten, Bohn 

Stafleu Van Loghum, 2016, 116 p. 
58 A.-S. Vanhouche, Prison cuisines in Europe. A comparative study of prison food systems in Belgium, Tilburg 

and Denmark, onuitg. doctoraat, VUB-University of Southern Denmark, 2017. 
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het beperken van risico’s had het keukenpersoneel weliswaar graag inspraak bij het aannemen 

van personen in de keuken door de voorkeur te geven aan gedetineerden die goed gedrag 

vertonen en te vertrouwen zijn. Echter, men verwees in uiteenlopende voorbeelden ook naar 

situaties waarin zij gedetineerde personen op een andere, in hun ervaring positievere, manier 

leerden kennen dan hun collega’s op de vleugels. Het gebeurt dat, terwijl het gedrag van 

gedetineerd keukenpersoneel op de vleugels soms als problematisch werd omschreven, in de 

werkcontext van de keuken de relaties als professioneel en positief werden omschreven. 

Duidelijke afspraken en een goede ondersteuning waren voor positieve relaties belangrijk. Een 

ander voorbeeld betreft een persoon die reeds enkele maanden zeer goed werk leverde in de 

keuken, maar omwille van een nieuwe veroordeling niet meer zou toegelaten worden op de 

werkplek. Plots werd hij als “gevaarlijk” omschreven. In de keuken was men echter zeer 

tevreden over zijn werkzaamheden en maakte men zich zorgen over de uitzichtloosheid waarin 

deze persoon zou belanden wanneer hij niet meer mocht werken. Dergelijke ervaringen wijzen 

op de specifieke, constructieve relaties die zich in werkcontexten, hier dus de 

gevangeniskeuken, kunnen ontwikkelen. Werkrelaties zorgen ervoor dat personeel in de 

mogelijkheid wordt gesteld om gedetineerden te leren kennen in hun kwaliteiten als werknemer.  

 

Deze atypische relaties krijgen mogelijk ook vorm doordat men verplicht moet samenwerken 

om een bepaalde dienst tijdig te leveren, namelijk de maaltijden tijdig bereid krijgen. Dit 

resulteert in relaties die, ondanks de aanwezigheid van een hiërarchie, gestoeld zijn op 

samenwerkingen zoals men die in werksectoren buiten de muren ook kent. Sommige koks 

probeerden daarom zo veel als mogelijk de arbeidsomstandigheden van buiten de muren na te 

bootsen en maakten duidelijke regels en een soort van informeel contract. Ze betrokken 

gedetineerden bij heel wat aspecten van het proces. Zo leerde het personeel de gedetineerden 

bijvoorbeeld over de regels van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 

Voedselketen (FAVV), zodat ze daar samen op konden toezien of ze stelden in de mate van het 

mogelijke samen menu’s op. Zo kregen gedetineerden tot op zekere hoogte erkenning als 

werknemer. Het personeel dat op deze wijze functioneerde, gaf ook aan algemeen goed te 

kunnen samenwerken. 

 

Bovenstaande voorbeelden tonen hoe opportuniteiten kunnen worden aangegrepen om een 

eigen invulling te geven aan dynamische veiligheid. Deze opportuniteiten vereisen echter de 

mogelijkheid voor gedetineerden om zich te bewegen binnen de gevangenis. 

Gevangenisonderzoek toont aan dat de deelname van gedetineerden aan activiteiten net 

bijdraagt tot een humaan leefklimaat.59 In de context van de digitalisering van het 

gevangeniswezen moet het voorgaande dus een belangrijke overweging vormen. Van De 

Voorde en Bas waarschuwden eerder al voor het risico dat het gebruik van digitale 

technologieën (zoals PrisonCloud) ertoe kan leiden dat gedetineerden net minder hun cel 

moeten verlaten om hun leven te organiseren.60 In het beleidsdiscours werd de vermindering 

van het aantal bewegingen gekoppeld aan een verlaagde werklast van penitentiair personeel en 

 
59 S. Snacken, P. Mary, J. Beghin, P. Bellis, H. Tubex, P. Janssen en T. Bogaert, De problematiek van geweld in 

gevangenissen. La problématique de la violence dans les prisons, Brussel, VUB, 2000. 
60 R. Van De Voorde en R. Bas, “Gevangenismanagement voor dummies”, Panopticon 2011, afl. 4, 42-47. 
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een verhoogde veiligheid binnen de inrichting.61 Doch, uit het onderzoek van Robberechts blijkt 

dat het bewakend personeel dit niet ervaart als een maatregel om de veiligheid binnen de 

inrichting te verhogen, wellicht omdat juist aan mogelijkheden om dynamische veiligheid tot 

stand te brengen ingeboet wordt. Door de toegang tot de verschillende faciliteiten 

(communicatie, kantine, telefoon) te verplaatsen naar de cel van de gedetineerde, is het aantal 

bewegingen beperkter, zeker op de gesloten vleugels. De vrijgekomen tijd blijkt ook niet 

algemeen ingezet te worden voor een relatiegerichte taakinvulling door het penitentiair 

personeel, zoals eerder al aangegeven. De implementatie van PrisonCloud zorgde er met andere 

woorden voor dat de opportuniteiten voor spontane interacties, die er in het verleden meer 

waren, verminderden. Op de vleugels waar een open regime tijdens bepaalde uren van de dag 

wordt voorzien, beschikken gedetineerden over meer mogelijkheden voor spontaan contact en 

maken ze daar ook meer gebruik van. Zowel gedetineerden als personeel geven aan dat 

gedetineerden wachten om hun vragen te stellen tot het opendeurmoment. Deze mogelijkheden 

stellen zich minder op gesloten regimes, waar zelf initiatief moet genomen worden om 

betekenisvolle interacties tussen gedetineerden en PBA’s op te starten (door bijvoorbeeld het 

lampje boven de cel te laten branden). PBA’s geven ook aan dat bepaalde groepen van 

gedetineerden door de mazen van het net vallen. Men is immers geneigd om voornamelijk 

aandacht te geven aan de “roepers” en “probleemgevallen” en minder aan kwetsbare 

gedetineerden (bv. seksueel delinquenten) die zich doorgaans rustig gedragen. Het relationele 

aspect van dynamische veiligheid vereist dus niet enkel tijd maar ook opportuniteit én initiatief 

om betekenisvolle interacties aan te gaan. 

5. Kijken over de gevangenismuren heen: de penitentiaire inrichting als 

innovatieve arbeidsorganisatie? 

 

Bovenstaande aandachtspunten tonen nog maar eens aan dat penitentiaire inrichtingen uiterst 

complexe organisaties en werkomgevingen zijn. Ze staan voor de uitdaging om zowel een 

veilige, humane als doelmatige tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf te garanderen en dit 

tegelijk te differentiëren naar verschillende types van gedetineerden, niet zelden met een eerder 

gecompliceerd profiel. De verwachting is dat de complexiteit de komende jaren nog zal 

toenemen, terwijl de werkbaarheid van een job in de gevangenis nu al een belangrijk 

aandachtspunt is. Dit maakt dat onze gevangenissen niet enkel dringend, maar ook voortdurend, 

moeten nadenken over de manier waarop zij georganiseerd zijn. 

 

De uitdagingen waarmee het gevangeniswezen kampt zijn niet zo uniek. In tal van 

woonorganisaties stelt men eveneens vast dat een toenemende complexiteit veel regels en 

bureaucratie met zich meebrengt en dat de focus niet meer ligt op de kernactiviteiten of het 

zogenaamde “primaire proces”.62 Er kan dus heel wat geleerd worden uit andere sectoren met 

gelijkaardige problemen – zoals de gehandicaptensector, de ouderensector en de sociale 

economie – die al een bepaald veranderingstraject hebben doorgemaakt en de vruchten plukken 

 
61 Vr. en Antw. Commissie voor de Justitie 2016-17, 7 december 2016 (Vr. nr. 15334 S. De Wit).  
62 L. Jacobs en J. Benders, Woonzorgcentra eenvoudig en slim organiseren, hoe pak je dat aan? Inspiratienota 

voor een herontwerp volgens de principes van Innovatieve Arbeidsorganisatie (IAO) in WZC, Leuven, 

Workitects, 2016, 5. 
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van een nieuwe manier van organiseren. Steeds meer organisaties zijn hiervoor te rade gegaan 

bij het concept van de “Innovatieve ArbeidsOrganisatie” (oftewel IAO, cf. een sociaal 

innovatieve organisatie). Dit concept vindt zijn oorsprong in de wetenschappelijke benadering 

van de Moderne Sociotechniek, waarbij wordt benadrukt dat de structuur van een organisatie 

het handelen kan bevorderen of belemmeren.63 Om een penitentiair organisatieherontwerp te 

inspireren, geven we vanuit de bestaande kaders alvast enkele bouwstenen mee. Het eerste is 

het belang van een gedragen visie op het niveau van de gevangenis: voor wie of wat maakt ons 

werk een verschil? Hoewel het erg lastig kan zijn om deze vraag te beantwoorden, is het 

noodzakelijk dat men eerst tot een duidelijke en concrete visie komt, die elke medewerker kan 

gebruiken als leidraad. De visie bepaalt immers welke handelingen daaruit voortkomen en om 

die reden is het belangrijk om de consequenties hiervan ook goed in te schatten en door te 

trekken. Zo kan het bijvoorbeeld logisch klinken om te stellen dat men wil “vertrekken vanuit 

de gedetineerde”, maar organisatorisch is het bijvoorbeeld veel gemakkelijker om het aanbod 

bepalend te laten zijn.64 Voorts benadrukken Jacobs en Benders in hun inspiratienota dat een 

veranderingstraject een participatief proces moet zijn, waarbij belanghebbenden zo veel 

mogelijk betrokken worden: “Enkel als alle stappen in het proces gedragen worden door 

íedereen die in dit proces betrokken is, zal het herontwerp van de organisatie ook succesvol 

zijn.”65 Toegepast op de context van één penitentiaire inrichting betekent dit dat niet enkel 

leidinggevenden betrokken zijn in het bepalen van een duidelijke visie en waarden, maar ook 

bijvoorbeeld medewerkers, werknemersvertegenwoordigers, gedetineerden, familieleden, 

beleid, leveranciers, partners en overige inrichtingen moeten worden meegenomen. 

 

Een andere bouwsteen betreft kleine multidisciplinaire teams die werken in kleine 

wooneenheden. In een IAO werkt men met kleine vaste multidisciplinaire teams die men 

toewijst aan één of twee kleine wooneenheden van maximum 15 personen. Dit vormt een breuk 

met de organisatiestructuur zoals we die klassiek kennen, waarin er meerdere teams zijn met 

één verantwoordelijke: bijvoorbeeld een team verpleegkundigen, een team kinesitherapeuten, 

een team psychologen, een team PBA’s, een team onderhoud, etc. Een hecht multidisciplinair 

team impliceert daarentegen een mix van personeel uit verschillende opleidingen die zich 

organiseren rond een leefgroep, met ruimte voor de competenties en voorkeuren van 

medewerkers. Werken met multidisciplinaire teams impliceert dat het takenpakket van de 

werknemer veelzijdiger is en dat medewerkers polyvalent of multi-inzetbaar zijn. IAO verhoogt 

de kwaliteit van werken voor de medewerkers en kwaliteit van leven voor de inwoners. Zo 

toonde onderzoek van Vermeerbergen aan dat ook medewerkers van woonzorgcentra zich beter 

voelden bij zo’n innovatieve arbeidsorganisatie. Personeel kon beter omgaan met werkdruk en 

ondervond minder stress, met minder ziekteverzuim als gevolg.66 Ook in het geval van de 

huidige coronacrisis en eventueel toekomstige pandemieën biedt deze organisatievorm 

 
63 B. Corvers en G. Van Hootegem, Slimmer zorgen voor morgen. Het nieuwe organiseren in theorie en praktijk, 

Leuven, Acco, 2013, 160 p. 
64 L. Jacobs en J. Benders, Woonzorgcentra eenvoudig en slim organiseren, hoe pak je dat aan? Inspiratienota 

voor een herontwerp volgens de principes van Innovatieve Arbeidsorganisatie (IAO) in WZC, Leuven, 

Workitects, 2016, 10. 
65 Ibid., 7. 
66 L. Vermeerbergen, Mountains of care: Organisational redesign and quality of working life in nursing homes, 

onuitg. doctoraat, KU Leuven, mei 2018. 
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voordelen. Er zijn minder wisselende contacten en er is daardoor vermoedelijk minder kans op 

een hoog aantal besmettingen (fysiek of moreel, cf. de gevangenis als leerschool).67 

Kleinschaligheid faciliteert werken volgens de principes van IAO maar biedt op zichzelf 

onvoldoende garantie, omdat er nog steeds het gevaar is dat het routinematig werken op een 

gegeven moment terug de bovenhand neemt. 

 

De crux van de IAO is om af te stappen van het gestandaardiseerde proces, door kleine vaste 

multidisciplinaire teams te vormen die werken met een beperkte groep gedetineerden vanuit 

een duidelijke en gedeelde visie op de organisatie. Hierdoor komen er minder verschillende 

gezichten bij gedetineerden over de vloer en stimuleert men teams meer om zichzelf te 

organiseren. De IAO reikt dus een kader aan waarin meer ruimte wordt gecreëerd voor leven 

en werken op menselijke maat. Hierbij is het echter wel belangrijk om voor ogen te houden dat 

er geen standaardoplossingen zijn en dat elke organisatie haar eigen verandertraject kent. Laat 

de bestaande voorbeelden dus een bron van inspiratie zijn voor de penitentiaire sector om zelf 

verder met veel bevlogenheid aan de slag te gaan met de principes van de IAO. 

  

6. Conclusie  

 

In dit artikel hebben we op basis van de huidige regelgeving en eigen onderzoek gereflecteerd 

over de do’s en don’t’s, beperkingen en opportuniteiten om een positief en constructief 

gevangenisbeleid en personeelsbeleid uit te bouwen. De interactie tussen visie en beleid, de 

weerbarstige praktijk en cultuur, en de beschikbare middelen is complex. De penitentiaire wet 

van 23 maart 2019 biedt reeds heel wat handvaten om de tanker van het gevangeniswezen te 

keren en laat ruimte om een integraal beleid uit te werken waarbinnen dynamische veiligheid 

centraal staat. Het is echter belangrijk dat er in de hervorming aandacht is voor langdurige 

trajecten, dagelijkse bijsturing en coaching op de werkvloer. De focus mag niet uitsluitend 

komen te liggen bij de PBA, maar er moet ook breder gekeken worden naar de rol van andere 

actoren in de gevangenis. Door over de muren van de gevangenisinstelling heen te kijken, 

hebben we mogelijke aanknopingspunten geboden voor een grondige reorganisatie waarbij alle 

actoren betrokken worden. Dit laat toe om een nieuw pad voor de penitentiair beambte uit te 

stippelen. We weten dat er vandaag binnen DG EPI hard gewerkt wordt aan de uitbouw van 

een meer hedendaagse visie op de rol en taken van de PBA. Op de valreep van de publicatie 

van dit artikel vernemen we dat deze hedendaagse visie op de rol van de 

gevangenismedewerkers van de 21e eeuw reeds verder uitgewerkt is op het niveau van DG EPI. 

Uit een mailing van 27 mei 2021 van de directeur-generaal naar alle gevangenissen68 blijkt dat 

er in de toekomst een onderscheid zal gemaakt worden tussen functies gericht op 

veiligheidsopdrachten enerzijds en functies gericht op begeleidingsopdrachten anderzijds. De 

gevangenis van Haren zal fungeren als testcase en zal deze werkwijze in het najaar van 2022 in 

haar werking introduceren. Taal is niet neutraal en drager van betekenissen. Dat heeft men op 

het niveau van DG EPI ook begrepen en er worden op beide functies nieuwe benamingen 

 
67 L. Vermeerbergen en G. Van Hootegem, “Woonzorgcentra na corona: kleine teams, kleine wooneenheden”, 

Sociaal.net, https://sociaal.net/achtergrond/woonzorgcentra-na-corona-kleine-teams-kleine-wooneenheden/. 
68 Zie ook Y. De Lepeleir, “Een cipier moet meer zijn dan een bewaker”, De Standaard, 28 mei 2021. 

https://sociaal.net/achtergrond/woonzorgcentra-na-corona-kleine-teams-kleine-wooneenheden/
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geplakt. In de toekomst zullen de beveiligingstaken uitgevoerd worden door 

“veiligheidsassistenten” en de zorg- en begeleidingsfunctie door “detentiebegeleiders”. Dit is 

zeker al een belangrijke stap in de goede richting. Opvallend is dat dynamische veiligheid 

vermeld wordt als het resultaat van een goed evenwicht tussen de nood aan veiligheid en de 

zorg voor begeleiding en dat deze hervorming expliciet hieraan gekoppeld is. Deze op het eerste 

gezicht revolutionaire stap, die we enkel maar kunnen toejuichen, moet echter ook gezien 

worden als een logische verderzetting van de beweging die bijna twintig jaar geleden is ingezet 

met de Basiswet. De cirkel is lang nog niet rond, en de uitdagingen groot, maar langzaam maar 

zeker wordt verder gewerkt in de juiste richting. Hierover is het laatste woord nog niet gezegd. 

We kijken alvast reikhalzend uit naar de verdere ontwikkelingen. 


