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1.

Goedkeuring verslag commissie Jeugd, sport en preventie van 21 januari 2020.

Goedgekeurd.

2.

Bezoek Transitiehuis.

In het kader van het Masterplan van Koen Geens, kreeg G4S Care (afdeling zorg en
ondersteuning aan maatschappelijk kwetsbaren) de verantwoordelijkheid in de uitbouw en
organisatie van een transitiehuis. Samen met de Nederlandse partner Exodus heeft men de
inhoudelijke en operationele werking voor het transitiehuis uitgeschreven.
In de zoektocht naar een stad beschikkende over voldoende ervaring en politieke
ondersteuning, is men terechtgekomen bij de Stad Mechelen. Het project ging in september
2019 van start en zou in september 2020 geëvalueerd worden op mogelijke verderzetting.
De inhoudelijke en operationele werking van het transitiehuis vertrekt vanuit een
herstelgerichte visie gebaseerd op empirisch wetenschappelijk onderzoek (evidence based).
Het doel van het transitiehuis is om de inwoners actief te laten deelnemen in hun re-integratie.
Ze krijgen hieromtrent de aanspreektitel ‘deelnemer’. In dit project staat het herstel naar
eigen sociaal netwerk, het slachtoffer en de maatschappij centraal. Gedurende hun verblijf
dient men tot inzicht te komen over de gevolgen van hun daden voor de hierboven vermelde
personen. Op die manier creëert men een verantwoordelijkheidsgevoel bij de deelnemers.
Daarnaast heeft het transitiehuis ook de taak om de overgang van de gevangenis naar de
samenleving gemoedzaam te laten verlopen. Men dient hieromtrent opnieuw te leren
samenleven (ondersteuning bieden, verdeling huishoudelijke taken, …).
Elke deelnemer is gekozen op basis van een selectieprocedure. Om in aanmerking te komen
voor het transitie huis dient men aan volgende kenmerken te voldoen:
Een aanvraag is enkel mogelijk 18 maanden voordat men in aanmerking komt voor
elektronisch toezicht of voorwaardelijke invrijheidstelling.
De reclassering vindt plaats in de regio Mechelen.
Men mag niet fysisch of psychisch afhankelijk zijn van drugs of alcohol.
Men mag niet leiden aan een ernstig psychiatrisch probleem.

-

Men dient een gemeenschapsgerichte houding te hebben.
Er dient rekening gehouden te worden met de groepssamenstelling (demografische en
etnische kenmerken).
Men heeft nood aan begeleiding voor één of meerdere levensdomeinen.

Het team aanwezig in het transitiehuis bestaat uit 10 personeelsleden: drie krachtcoaches
(waarvan één ook adjunctcoördinator), zes leefcoaches en één coördinator. De krachtcoaches
ondersteunen de deelnemers in de realisatie van hun individueel reclasseringsplan. De
leefcoaches zijn 24/7 aanwezig in het detentiehuis. Zij begeleiden de deelnemers in de
dagdagelijkse taken. Elke maandagavond vindt een deelnemersvergadering plaats. Hierin
worden bepaalde thema’s (bv. het vaderschap)
en (persoonlijke, huishoudelijke, …)
problemen aangekaart. Het transitiehuis heeft nog steeds een nauwe samenwerking met de
gevangenis omdat de deelnemer nog steeds een detentietitel heeft. Hieromtrent brengt de
krachtcoach nog maandelijks verslag uit aan de gevangenisdirecteur.
Tijdens het bezoek aan het transitiehuis:
Over het algemeen was iedereen zeer positief over het transitiehuis. Ze hebben
kennisgemaakt met de deelnemers die zeer vriendelijk waren en openstonden voor een
gesprek. Men kreeg hierdoor het gevoel dat de selectieprocedure weldegelijk gemotiveerde en
rustige deelnemers had geselecteerd.
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