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"Als de wereld er even 
niet meer zo kleurrijk 
uitziet, dan zijn wij er 
om je te helpen."



1. Participatie in het Penitentiair 
Landbouwcentrum (PLC): het A-team

Het Penitentiair Landbouwcentrum (PLC) te 
Ruiselede is een kleine gevangenis met een open 
regime waar veroordeelden zonder vluchtgevaar 
de laatste periode van hun straf uitzitten. Er wordt 
hier in groepsverband samengeleefd en, niet 
onbelangrijk: het is een plaats waar men zich heel 
intensief voorbereidt op de terugkeer naar de 
samenleving. 

Vanuit de justitiële werking van CAW Noord West-
Vlaanderen werd  in nauwe samenwerking met 
andere Vlaamse hulp- en dienstverleners, in 2012 
het concept van het “activiteitenteam” (of A-team) 
ontwikkeld. 

Het A-team is ontstaan vanuit de idee dat 
gedetineerden die zich terug mens voelen 
én actief kunnen participeren aan het leven 
in de gevangenis beter voorbereid zijn om te 
re-integreren in de samenleving. Het feit dat 
gedetineerden over talenten beschikken en 
het geloof dat hen betrekken bij de organisatie 
van de activiteiten een grote meerwaarde kan 
betekenen, overtuigden medewerkers en directie 
om dit idee verder uit te werken.

“Ik voel me weer meer mens na mijn deelname 
aan het A-team”
 

WAAROM een A-team? 

• participatie/inspraak in het aanbod in de 
gevangenis verhogen;

• talenten inzetten;
• verantwoordelijkheden geven/leren 

opnemen;
• een beter zicht krijgen op noden;
• de persoonlijke ontwikkeling stimuleren;
• de re-integratie in de samenleving 

bevorderen;

• gedetineerden en personeel geven aan dat 
de inbreng het gevangenisleven verrijkt, dit 
komt mensen die er wonen en werken ten 
goede;

• samenwerking met  bewakend personeel 
bevorderen;

• personeel ziet dat ze een grotere bijdrage 
kunnen leveren aan de voorbereiding op de 
re-integratie. 

Wat we vaak merken is dat gedetineerden iets 
willen terugdoen voor de samenleving. Het kan 
veel betekenen voor iemand om zich op een 
positieve manier te kunnen inzetten voor iemand 
anders. 

Uitwisselingen met en inzet voor andere 
organisaties is hier vaak het resultaat van. vb 
uitwisseling nabij gelegen asielcentrum,...

Jaarlijks wordt er ook mooie inzet getoond voor 
het goede doel tijdens De Warmste Week. Dit 
resulteerde dit jaar in een kerstmarkt, volledig 
georganiseerd door de gedetineerden, met als 
kers op de taart een gedetineerde die het A-team 
kon gaan toelichten op het podium van Studio 
Brussel. 

Want wie kan beter de waarde van het A-team 
weergeven dan de leden zelf. Of zoals één van 
hen het zelf zei: ‘Je tijd is een kostbaar bezit, en de 
kans krijgen om je tijd hier zinvol door te brengen, 
dat zijn lichtpuntjes in een donkere periode'

02

CAW IN BEELD
2019

CAW ANTWERPENCAW NOORD-WEST-VLAANDEREN



Route 36 ofwel het “jong” 
samenwerkingsverband tussen de werkingen van 
de Stad Brugge, OCMW Brugge en CAW Noord-
West-Vlaanderen werpt zijn vruchten af! 

Route 36 is een verhaal dat van onderuit gegroeid 
is, vanuit een geloof van jongerenwerkers uit 
Buurtsport (OCMW Brugge), Preventiedienst (stad 
Brugge), ‘t Salon, JAC en LOGiN (allen CAW Noord-
West-Vlaanderen) dat er meer mogelijk is door 
samen te werken, samen te denken en samen 
initiatieven te nemen. Het voorbije jaar draaide 
de kruisbestuiving tussen welzijn en vrije tijd ten 
dienste van kansenzoekende jongeren op volle 
toeren. Jongeren ervaren naadloze verbindingen 
tussen de werkingen. Expertise wordt ingezet 
daar waar jongeren dit vlot kunnen aanwenden. 
Hiaten, versnippering en overlap in het aanbod 
is zichtbaar en wordt aangegrepen als een kans 
om dit af te stemmen op de noden van jongeren. 
Belangenbehartiging krijgt een grotere slagkracht 
door gefundeerde en gedragen signalen om te 
zetten in (voorstellen) tot actie. En samen vinden 

we ingang en aansluiting bij andere sectoren 
zoals de vergaande samenwerking met House of 
Time, een culturele partner in Brugge waar we 
onder meer een Wintermarkt en Wereldkeuken 
organiseerden en hiermee 145 deelnemers 
mochten verwelkomen! Het jaarlijks kamp voor 
een 25-tal kwetsbare jongeren maakt ook deel 
uit van het bereik naast onder meer specifieke 
kennismakingsmomenten voor een 140-tal 
OKAN-leerlingen. 
Dit verhaal is ook zichtbaar buiten Brugge; er is 
interesse in het samenwerkingsverband vanuit 
verschillende sectoren, organisaties en de media. 

De stad Brugge is een groot believer van de 
samenwerking en heeft als facilitator een aantal 
zaken in een stroomversnelling gebracht. De 
nieuwe overeenkomst met de stad maakt het 
bovendien mogelijk om verder duurzaam te 
werken en structurele initiatieven uit te bouwen. 

Mural door Wietse - Route 36.
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3.     Projecten uitgelicht

3.1 MINDSPRING

Via het preventief groepsaanbod Mind-Spring 
willen we voorkomen dat vluchtelingen en 
mensen met een migratieachtergrond vast  
lopen tijdens hun integratieproces. Heel wat 
mensen worstelen met hun ervaringen van 
conflicten, verlies, trauma en rouw en dit heeft 
een zware impact op hun emotioneel en sociaal 
welbevinden. In 2018 werd dit  groepsaanbod 
– dat bestaat uit 6 sessies van 2 uur - in de 
provincie West-Vlaanderen gelanceerd. Het 
voorbije jaar werd hard gewerkt om de toeleiding 
naar dit aanbod verder op punt te zetten.

In totaal vonden er 15 groepen Mind-Spring 
plaats, waaraan 135 mensen deelnamen.
Thema’s als veerkracht, verwerking van verdriet, 
rouw en mentaal welbevinden stonden hierbij 
centraal.

46 jongeren namen deel aan het aanbod MIND-
SPRING junior, 89 mensen participeerden aan 
de groepssessies voorvolwassenen.

3.2 Werk-welzijnstraject  - W²

Op 14 juni 2013 keurde de Vlaamse Regering 
de conceptnota inzake een W² decreet goed. 
Dit decreet moet een samenwerking creëren 
tussen de beleidsdomeinen Werk, Sociale 
Economie en Welzijn. De Vlaamse Regering 
bekrachtigde het Werk-Zorgdecreet op 25 april 
2014 dat zich specifiek richt op mensen met 
medische, mentale, psychische, psychiatrische 
en/of sociale problemen (= MMPPS). Op die 
manier moet er vorm gegeven worden aan 
geïntegreerde werk en -welzijnstrajecten 
voor personen die niet, niet meer of nog niet 
kunnen participeren op de arbeidsmarkt. 

De CAW’s zijn betrokken partij bij de uitvoering 
van het decreet, naast o.a. de VDAB, GTB en tal 
van andere werk-en zorgactoren. Vanuit een 
samenwerking tussen de cliënt en de betrokken 
diensten wordt een activeringstraject uitgewerkt 
op basis van de specifieke noden en behoeften.

CAW Noord-West-Vlaanderen ging binnen het 
W²-kader met een tiental mensen aan de slag. 
Als zorgactor legden we daarbij de focus op het 
verkennen van- en het hulp bieden bij specifieke 
zorgnoden, het opzetten en versterken van een 
ondersteunend zorgnetwerk en het versterken 
en ontwikkelen van competenties met als doel 
de kloof tot de arbeidsmarkt te verkleinen.
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Regionale informatie over alle CAW's  
lees je op onze website!

www.caw.be/inbeeld2019


