
Onze uitgangspunten 

• voorrang aan de minst ingrijpende vorm van hulpverlening

• rechtendetectie zit vervat in alle hulp

• van uit een generalistische kijk kijk (op verschillende levensdomeinen, de   
 context, de samenhang van problemen)

• dialoog gestuurd: de vraag van de cliënt bepaalt de geboden hulp

• in een zo preventief mogelijk stadium

• participatief: de cliënt heeft een duidelijke stem in het verloop van de hulp

• begeleidingen worden steeds voorafgegaan door een vraagverheldering

• positief en krachtgericht werken met de cliënt

• ondersteunen/versterken van de aanwezige krachten van de hulpvrager, in de  
 directe leefomgeving, in de bredere samenleving

• netwerkgericht: versterken/mobiliseren van netwerk van steun -en   
 hulpbronnen van de cliënt

• doelgericht: methodisch (planmatig) werken aan concrete    
 veranderingsdoelen. De doelen worden samen met de cliënt bepaald en   
 systematisch opgevolgd en geëvalueerd

• de begeleiding is gevraagd door de cliënt en/ of aanvaard

• de begeleiding is eindig: duurt zo kort als mogelijk, zolang als nodig

Begeleiding in 
detentie - contex t
aanbod en contact

Voor wie?

• gedetineerden binnen de gevangenis (Arresthuis) van Ieper en hun directe   
 sociale omgeving met een hulpvraag. Jongvolwassen gedetineerden, thuisloze  
 gedetineerden en mannen die voor het eerst in detentie zitten    
 krijgen pro-actief een hulp-aanbod

Wat? 

• begeleiding gedetineerden: via gesprekken op afspraak in de gevangenis

• begeleiding naastbestaanden gedetineerden: brede, integrale    
 vraagverduidelijking via gesprekken op afspraak in het CAW of aan huis

• begeleiding ouder-kind contact tijdens detentie: via o.a. organisatie van   
 tweewekelijks kindvriendelijk bezoek binnen de muren van de gevangenis

• organisatie en vorming van welzijnsgerichte activiteiten voor gedetineerden
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Wij zijn iedere werkdag  
telefonisch bereikbaar  
van 9 tot 17 u.  
 
 
Professional

www.caw.be/voor-professi-
onals/zoek-deelwerkingen/
www.caw.be/contateer-ons/
bel/ 

Burger

Je kan het CAW gratis bellen 
op het algemeen nummer 
0800 13 500.  
De hulp is gratis 

Online

Mail: onthaal@cawcentraal 
westvlaanderen.be 

Verantwoordelijke

Céline Bisschop
celine.bisschop@caw 
centraalwestvlaanderen.be
0492 225 414

CAW Centraal West-Vlaanderen

Maatschappelijke zetel:
Krekelstraat 56, 8870 Izegem   
Ttel. 051 26 98 00 
www.cawcentraalwestvlaanderen.be

Wij maken graag  
een afspraak  
met jou

www.caw.be  · 0800 13 500

De begeleiding van gedetineerden gebeurt vanuit herstelgerichte visie, 

toekomstgericht en in functie van de reclassering.

De begeleiding kan ondersteunend zijn op het dagdagelijks functioneren in de 

gevangenis.

Binnen de begeleiding wordt gewerkt rond de betekenis van de gepleegde feiten en 

de gevolgen hiervan voor zichzelf en voor alle betrokken partijen (het slachtoffer, de 

eigen directe omgeving, de samenleving,) in het eigen leven en in de toekomst.  Een 

belangrijk thema in de begeleiding is het sociaal netwerk van de gedetineerde.  

De begeleiding biedt ook hulp bij sociaal- administratieve, materiële en/of juridische 

problemen.

                                                                                           

Begeleiding naastbestaanden gedetineerden

Werken met de partner/ familie rond de detentieproblematiek. 

Dit kan gaan over sociaal-administratieve, materiële, relationele, persoonlijke en/of 

juridische problemen die ontstaan ten gevolge van het strafrechtelijk gebeuren of 

die hierdoor zichtbaar worden. 

Begeleiding ouder-kind contact tijdens detentie

Werken rond het contact(-herstel) tussen de gedetineerde en diens kind(-eren). 

De begeleider klaart de wederzijdse verwachtingen mbt het ouder -kind contact in 

detentie uit. 

De begeleiding faciliteert en ondersteunt de bezoeken van kinderen aan hun 

gedetineerde ouder in een kindvriendelijk klimaat. Tijdens de bezoeken op zondag 

zorgt de begeleider voor de ondersteuning van het bezoek via hiertoe opgeleide 

vrijwilligers.

Begeleiding gedetineerden
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Praktisch

• pro-actief onthaal in de gevangenis van nieuwe gedetineerden; 

• via een rapportbriefje kunnen gedetineerden een begeleidingsgesprek  

 aanvragen met de trajectbegeleider van het Justitieel Welzijnswerk

• onthaal op afspraak voor de Directe Sociale Omgeving

• de kindvriendelijke bezoeken gaan tweemaal per maand door op   

 zondagnamiddag van 13.30 tot 15u30.


