Nieuw aanbod

In september start De Kiem met een kortdurende vorming voor gedetineerde druggebruikers in
de gevangenis van Gent.
In februari 2015 ontving De Kiem vanuit de Gentse universiteit een uitnodiging tot het indienen
van een offerte voor het ontwikkelen en implementeren van een kortdurend groepsprogramma
voor gedetineerde druggebruikers. Een programma gericht op het verhogen van motivatie voor
behandeling na detentie. In een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke
bekendmaking werden 10 organisaties hiervoor aangeschreven (waaronder 2 federaties) en 7
ervan dienden een offerte in. Uiteindelijk werd de offerte van De Kiem weerhouden en kregen
wij de opdracht toegewezen.
De opdracht van dit groepsprogramma kadert in het onderzoeksproject “PRocess and Outcome
Study of Prison-basEd Registration points” (PROSPER) dat uitgevoerd wordt door de vakgroep
Orthopedagogie en de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht van de Universiteit te
Gent en het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. Deze studie wordt
gefinancierd door BELSPO, met een cofinanciering door de FOD Volksgezondheid en de FOD
Justitie en loopt van 1 december 2014 tot en met 31 oktober 2016.
Het PROSPER-onderzoeksproject in zijn geheel is gericht op de evaluatie van de Centrale
AanmeldPunten drugs (CAP’s), die in zo goed als alle gevangenissen in Wallonië, Vlaanderen
en Brussel operationeel zijn. CAP’s kunnen worden omschreven als kortdurende case
management interventies die een liaison-functie vervullen tussen de gevangenis en de
drughulpverlening buiten de gevangenis. CAP’s zijn erop gericht gedetineerde druggebruikers
te ondersteunen bij het vinden van passende hulpverlening wanneer zij de gevangenis verlaten.
PROSPER stelt zich tot doel om de werking van de CAP’s, evenals de effecten ervan
wetenschappelijk te onderzoeken. Daarnaast wil men achterhalen hoe de CAP’s door de
verschillende betrokkenen gepercipieerd worden en wil men beleidsaanbevelingen formuleren.
Binnen dit ruimere onderzoeksopzet wil men ook de haalbaarheid van het implementeren van
een kortdurend groepsprogramma en de effecten ervan op recidive en op
behandelingsgerelateerde resultaten nagaan.
De Kiem tracht reeds langer een rol van betekenis te spelen op het vlak van hulpverlening aan
gedetineerden. In het verleden waren er reeds groepsprogramma’s zoals ‘Het perron’ in de
gevangenis te Gent (1997) of ‘Oase’ in de gevangenis te Brugge (2001) en individuele
begeleidingen in de gevangenis te Oudenaarde. Reeds meer dan 13 jaar is De Kiem actief
betrokken bij het ‘B.leave-project’ te Ruiselede en sinds 2014 staan we ook in voor
terugvalpreventiesessies en gesprekken op de drugvrije afdeling van de gevangenis te Brugge.
In 2010 bezocht De Kiem diverse programma’s van Phoenix Futures in gevangenissen in de UK
en op een studiedag van De Kiem (in 2012) kwam de drughulpverlening in de gevangenis als
een van de plenaire thema’s uitvoerig aan bod. De Kiem stond mee aan de wieg van de huidige
CAP’s en onze interesse voor dit nieuwe pilootproject was dan ook niet verwonderlijk.
Bij het opmaken van de offerte werd reeds contact gelegd met de gevangenis te Gent, die
positief reageerde op ons voorstel. De implementatie is gepland voor oktober van dit jaar en
een en ander dient nu in verder overleg uitgewerkt en voorbereid te worden. Het nieuwe
programma noemt ‘DRUGS de baas ?!’ en zal zich richten naar gedetineerden die hun gebruik
van drugs of alcohol willen minderen of stoppen, met of zonder hulp… We mikken op 2 groepen
van een tiental deelnemers en het kan hierbij gaan om beklaagden of veroordeelden, mannen
of vrouwen. Sommigen zullen misschien vrij snel terug de gevangenis verlaten, anderen willen
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misschien kritisch kijken naar hun druggebruik binnen detentie of naar een goed uitgebouwde
reclassering op langere termijn.
Het programma zal zich inspireren op het ‘Short Duration Programme’ van Phoenix Futures in
de UK en op de ervaringen met terugvalpreventie binnen het B.leave-project. Het programma
zal onder meer ingaan op harm reduction (bij druggebruik, overdosis of injecteren), op het
herkennen/vermijden van of omgaan met risicovolle situaties en op het aanleren van
probleemoplossende vaardigheden.
Het wordt alvast een boeiende uitdaging.
Dirk Calle en Tim De Landsheere, gevangeniswerkers

De Kiem vzw | Vluchtenboerstraat 7a, 9890 Gavere (maatsch. zetel)
T. +32 9 389 66 66 | F. +32 9 384 83 07 | admin@dekiem.be | www.dekiem.be

2

