
Werken met druggebruikers in de gevangenis

Projectwerking en visie PLC Ruiselede
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1. Penitentiair Landbouwcentrum 
Ruiselede

• Open gevangenis voor 60 mannelijke gedetineerden

• Laatste stap in de terugkeer naar de maatschappij

1.1 Vaste Pijlers

- Gemeenschapsregime

- Vaste dagstructuur

- Dagelijkse verplichte tewerkstelling

- Absoluut verbod van alcohol, drugs en psychofarmaca

- Drugtesten, testen op anabolica en alcoholtesten

- Nultolerantie agressie

- Herstellen van familiale contacten
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1.2 Traject van de gedetineerde

Observatie - B.leave – Schakels - Work-Out – BD – ET - VWI - SE

DETENTIEPLAN

DDB TF UV’s PV’s

SURB BD ET VWI
RECLASSERINGSPLAN
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2. Programma’s voor gedetineerden

2.1 Druggerelateerde feiten: 
- langdurig programma B.leave (1995)
- follow-up programma Schakels (2009) 

2.2 Seksuele feiten:

- pretherapeutisch programma voor daders van seksuele 
feiten, die doorverwezen worden naar ambulante of 
residentiële programma’s  : Uitweg (2010) 

2.3 Professionele reclassering: Work Out (2000) 

- opleidingen in de bouwsector in samenwerking met VDAB 
opleidingscentrum
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• Solliciteren voor een plaats in het programma 

• Intakegesprek in de inrichting van herkomst met evaluatie 
van verschillende punten:

� moment in de strafuitvoering

� persoonlijkheidsproblematiek, ontsnappingsgevaar en 

mate van aanpassing in een open gemeenschapsregime

� motivatie van kandidaat wordt getoetst, en 

consequenties van de keuze worden besproken

2.4 Deelname aan een programma is vrijwillig maar niet 
vrijblijvend!
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3 PROJECTEN

B.LEAVE Schakels

Work-out
Therapeutische

Gemeenschap

Beperkte detentie

Elektronisch toezicht

Uitweg
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4. Probleemanalyse druggebruik en 
toeleiding naar de hulpverlening

4.1 Druggerelateerde straffen: 

- straffen tot 3 jaar: vrij vlotte doorstroom naar HV

- straffen boven 3 jaar: Problematisch

- TBR-TBS dossiers: Problematisch



4.2 soorten problemen

- langgestraften

* vaak mislukte ervaringen in HV

* langdurige absorptie gevangeniscultuur

* keuze therapie moeilijker naarmate reeds lange tijd 
in detentie (gevoel ‘nieuwe detentie’)

* steeds meer keuze voor strafeinde

= geen voorwaarden

= verhoogde kans op recidive
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4.2 soorten problemen

- problematische dossiers

* dubbele diagnoses

* dubbele problematieken (vb.seks – drugs)

* agressiefeiten/levensdelicten

* antisociale problematieken (PCLRscores 26+)

* problematisch detentieverloop
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4.2 soorten problemen

- verschillende actoren – verschillende verwachtingen

* gedetineerde kliënt  

* achterban gedetineerde kliënt

* dienst detentiebeheer FOD Justitie

* Strafuitvoeringsrechtbank (SURB)

* hulpverleningscentra

* andere actoren: vb. Probatiecommissie

* …
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4.2 soorten problemen

- verschillend tempo :

* readiness klient : detentieparcours en mogelijkheid
doorstroom naar de hulpverlening…

* wanneer is er plaats in een therapeutische setting

* bereidheid tot intake van de therapeutische centra 
tijdens detentie steeds kleiner: uitstel 
begeleiding na BD

* voorwaarde DDB :  voorbereiding van de 
begeleiding inzake de drugproblematiek

* voorwaarden SURB: begeleiding drugproblematiek
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4.3 Uitdagingen voor de toekomst

- Starten met toeleiding naar gespecialiseerde centra 
tijdens uitgaansvergunningen, penitentiair verlof en 
beperkte detentie !  Momenteel kan dit niet in alle regio’s 
van het land, afhankelijk van de goodwill van 
verschillende centra. 

PLEIDOOI VOOR UITBREIDING BEGELEIDING VAN 
GEDETINEERDEN
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4.3 UITDAGINGEN VOOR DE TOEKOMST

- TG-plaatsen voor problematische dossiers 
(agressiefeiten, levensdelicten, langdurige detentie 
waarbij datum ET/VWI en readiness niet compatibel 
zijn)

PLEIDOOI PENITENTIAIRE TG  
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4.3 UITDAGINGEN VOOR DE TOEKOMST

- Beter managen van de verschillende actoren die de 
gedetineerden naar de uiteindelijke reclassering 
begeleiden

- gedetineerde, zijn gezin, werkgever,…

- DDB: residentieel advies?

- PSD:  dient dit te volgen?

- persoonlijkheidsproblematiek tegenindicatie?

- doorstroom TG bijgevolg onmogelijk

- keuze strafeinde ?!
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4.3 UITDAGINGEN VOOR DE TOEKOMST

- uitwerken van een aanbod voor zeer problematische 
dossiers met agressie, dubbeldiagnose, dubbele 
problematiek, beperkte intellectuele mogelijkheden,  

- TUSSENHUIZEN

- UITBREIDING DRUGSPROJECTEN IN DE 
GEVANGENISSEN 
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vragen


