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1.Inleidend 

Ook voor TANDEM is het jaar 2020 een opmerkelijk jaar geweest.   

Omwille van de coronapandemie en nationaal afgekondigde lockdown in maart ’20 diende TANDEM 

zich opnieuw uit te vinden.  Het team diende een enorme flexibiliteit aan de dag te leggen om te gaan 

kijken hoe we het best onze cliënten konden bereiken en hoe we onze dienstverlening zo optimaal 

konden laten verlopen.  Gedurende het hele jaar hebben we verschillende malen onze werking moeten 

herzien.  Het hele TANDEM-team heeft de switch van live gesprekken naar online en telefonische 

gesprekken en vice versa verschillende keren moeten maken.  Gezien het TANDEM-team praktisch even 

veel mensen heeft bereikt als voorgaande werkjaren leggen we met een grote fierheid huidige 

jaarcijfers aan jullie voor. 

Daarnaast kregen we in 2020 ook de boodschap van de Vlaamse minister voor welzijn en gezondheid, 

Wouter Beke, dat onze jaarlijkse financiering van €265.000 vanaf september ’20 verdubbeld wordt.  

Deze financiering is gegarandeerd tot en met 31 december 2022, met een mogelijkheid tot verlenging.  

Deze verruiming van de middelen wordt ervaren als een grote erkenning voor werk dat TANDEM doet.  

Het deed erg veel deugd om deze te krijgen, net op een moment  waarin van iedereen verwacht werd 

om nog een tandje bij te steken om aan de enorme werkdruk te kunnen voldoen.  Bij deze wil ik de 

Vlaamse overheid bedanken voor het vertrouwen dat jullie in ons stellen, maar daarnaast wil ik ook 

het ganse team bedanken voor de geleverde prestaties in deze uitzonderlijke omstandigheden: jullie 

zijn echt een TOP TEAM.  

Voorliggend verslag biedt een overzicht op de werking van TANDEM voor de periode 1 januari 2020 tot 

en met 31 december 2020.   
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2.Beschrijving van het project 

2.1 Doelstellingen 

TANDEM staat voor toeleiding en aanmelding na detentie en meer.  Dit project wil alle gedetineerden 

met een geestelijk gezondheidsprobleem helpen met het vinden van de gepaste zorg- en hulpverlening 

na hun detentie.  De module ‘toeleiding en aanmelding’ heeft 3 doelstellingen: 

(1) Verschaffen van informatie over de bestaande hulpverlening 

(2) Verhogen van motivatie en bereidheid bij de gedetineerde tot het volgen van hulpverlening 

(3) Contacten leggen met en gericht doorverwijzen naar diensten binnen de ruime GGZ. 

2.2 Missie 

TANDEM wil een antwoord bieden op de noden op vlak van geestelijke gezondheid bij gedetineerden, 

door de realisatie van kwaliteitsvolle en geattesteerde toeleiding van gedetineerden naar hulpverlening 

na detentie.  De werking organiseert zich complementair aan en wederzijds versterkend ten aanzien 

van bestaande initiatieven inzake (toeleiding tot) hulpverlening voor gedetineerden. 

2.3 Visie 

Diverse onderzoeken tonen aan dat gedetineerden veel meer dan andere mensen kampen met 

middelenmisbruik en verslaving, maar ook met andere ernstige psychische problemen (Dressing, Kief 

& Salize, 2008; Enggist, Moller, Galea & Udesen, 2014; Fazel & Seewald, 2012; Hammett, Roberts & 

Kennedy, 2001; Rutherford & Duggan, 2009).  De realisatie van deze module past in het ruimere beleid 

van de Vlaamse regering om hulpverlening aan gedetineerden te versterken met het oog op 

maatschappelijke re-integratie na detentie. 

De werking van TANDEM bouwt verder op de good practice van het CAP, centraal aanmeldpunt drugs.  

De meerwaarde hiervan werd op basis van praktijkervaring en wetenschappelijk onderzoek duidelijk 

aangetoond.  Een doorstart van deze werking bevestig en continueert de waardevolle resultaten 

waardoor er op korte termijn succes geboekt kan worden.  De module heeft als doel de ervaringen en 

resultaten van het CAP te valideren, maar ook om een stap verder te gaan.  In lijn met de inbedding 

van de verslavingszorg in de ruimere geestelijke gezondheidszorg en vanuit een globale en 

geïntegreerde visie op geestelijke gezondheidszorg, wil TANDEM de aanmeldingen en toeleidingen naar 

geestelijke gezondheidszorg voorzien voor alle gedetineerden met psychische problemen.  Gezien de 

historiek, de reeds bestaande samenwerkingen en uitgewerkte methodieken, de schaarste van 

financiële middelen (3.5 FTE) en de significante aanwezigheid van gedetineerden met een verslavings -

problematiek, schenken we evenwel bij opstart van het project prioritaire aandacht aan gedetineerden 

met een verslavingsprobleem (in de praktijk bijna altijd in combinatie met een andere geestelijke 

gezondheidsprobleem).  Tegelijk realiseren we een groeipad om de CAP-methodiek ook toe te passen 

voor andere doelgroepen onder de gedetineerden met een ‘reguliere’ GG-problematiek (waarmee we 

in deze context doelen op niet-verslavingsgerelateerde problematieken). 

De module ‘aanmelding en toeleiding na detentie’ is maximaal toegepast aan de noden van de 

gedetineerde en zijn context, is gericht op verbetering van de levenskwaliteit en op herstel op klinisch, 

functioneel, sociaal-maatschappelijk en persoonlijk vlak.  Voor personen in een forensische context is 

het inperken van het recidiverisico vanzelfsprekend van belang voor justitie.  In functie van het inperken 

van dit risico dient doorgaans gewerkt worden aan de pijnpunten die onder andere geleid hebben tot 

het grensoverschrijdend en strafbaar gedrag.  TANDEM neemt ook dit aspect mee in de 
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screeningsgesprekken met de gedetineerden om samen met deze te zoeken naar de best passende 

hulpverlening waarin deze aspecten ook aan bod komen. 

2.4 Werking 

TANDEM is actief in alle Vlaamse gevangenissen, inclusief de Nederlandstalige gedetineerden binnen 

de Brusselse gevangenissen.  De werking binnen de Brusselse gevangenissen is een tijdelijke maatregel 

tot er een soortgelijk project opgestart wordt in de Brusselse regio (naar analogie met Prisme1).  De 

werking bestaat uit 3.5 voltijds equivalente medewerkers.  Wekelijks/tweewekelijks is er in de 

gevangenis, gedurende een vastgelegd aantal uren een TANDEM-medewerker aanwezig.  De 

vastgelegde uren werden berekend op basis van de noden en de uitstroom van de verschillende 

gevangenissen.  In functie van de continuïteit en een vlotte samenwerking wordt er gewerkt met vaste 

medewerkers die elke een cluster van gevangenissen krijgen toegewezen.  Het zorgt ervoor dat de 

gedetineerden en de personeelsleden van de verschillende gevangenissen een vaste 

aanspreekpersoon hebben.  Door met een vast team te werken kan men gedetineerden ook opvolgen 

over de gevangenissen heen.  Indien bijvoorbeeld een gedetineerde op transfer gaat, vooraleer er een 

traject kon uitgewerkt worden, dan kan men aan de collega-medewerker vragen om het dossier over 

te nemen.  De gegevens van de cliënt die ondertussen al verzameld werden, kunnen dan overgemaakt 

worden aan de nieuwe medewerker, zodanig dat deze niet volledig opnieuw moet beginnen.   

Elke gedetineerde die in de gevangenis terecht komt, wordt kort na zijn opsluiting door de PSD van de 

gevangenis gezien. Binnen dit ‘onthaalgesprek’ wordt de gedetineerde geïnformeerd over alle 

hulpverlening die binnen de gevangenis wordt aangeboden. Op dat moment wordt de gedetineerde 

ook over het bestaan van TANDEM (en de procedure van aanmelding via de vier aangeduide 

intrapenitentiaire diensten) geïnformeerd.  Alle diensten actief binnen de gevangenis zijn op de hoogte 

van de werking van TANDEM, ook zij kunnen de gedetineerden inlichten over de werking van deze 

module. Informatie over de module ‘toeleiding en aanmelding’ kan tevens door de gedetineerden 

teruggevonden worden op een kanaal van intranet2 , voor zover dit beschikbaar is in elke gevangenis.  

Om mensen te motiveren naar de hulpverlening, maken de TANDEM-medewerkers gebruik van 

‘motiverende gesprekstechnieken’.  Verandering in gedrag van mensen ontstaat niet zomaar. Aan de 

beslissing om naar de hulpverlening te stappen, zijn doorgaans een aantal stappen voorafgegaan. Een 

goed model om deze stappen te begrijpen en op deze manier mensen te motiveren om te kunnen 

veranderen wordt aangeboden door twee Amerikaanse psychologen: Proschaska en DiClemente 

(Proschaska, J; DiClemente, C. 1992). Het is belangrijk dat de medewerker een inschatting kan maken 

in welk stadium van verandering een cliënt zit.  Op die manier kunnen er geen onrealistische voorstellen 

gedaan worden op vlak van doorverwijzing.  Het is belangrijk dat de medewerker het tempo van de 

cliënt volgt.  

2.5 Verloop van de gesprekken 

Het is niet voor de hand liggend om het verloop van de gesprekken in een soort van handleiding te 

gieten.  Zowel cliëntfactoren als de manier waarop individuele medewerkers de gesprekken invullen, 

zorgen voor de nodige variatie.  

 
1 In 2011 werden ook de projecten Step by step en Prisme gefinancieerd vanuit FOD Justitie.  Beide projecten 
waren respectievelijk de Waalse en Brusselse tegenhangers van het CAP.  In 2016 werden de financiële middelen, 
omwille van een bevoegdheidsconflict, stopgezet.  
2 Op elke cel is een tv aanwezig: intranet. Eén van de kanalen wordt beschikbaar gesteld aan de hulp - en 

dienstverlening die werkzaam is binnen de gevangenis om informatie over hun werking aan de gedetineerde te 
verstrekken.  Ook wanneer de gedetineerde geen geld op hun gevangenisrekening heeft, kan hij dit kanaal 

bekijken. 
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2.5.1 Eerste gesprek: 

Het eerste gesprek binnen de module ‘toeleiding en aanmelding’ wordt gestart met het geven van 

informatie over de werking van de module. Naast de uitleg over de inhoudelijke werking wordt ook 

verteld hoe er omgegaan wordt met het beroepsgeheim, op die manier weet de cliënt dat hij zijn 

verhaal in alle vertrouwen bij de medewerker kan doen. Daarna wordt er ingezoomd op de hulpvraag. 

Afhankelijk van deze vraag wordt het eerste gesprek vormgegeven. Er wordt geprobeerd zicht te krijgen 

op de specifieke situatie van de cliënt en er kan al een eerste keer uitleg gegeven worden over 

hulpverlening en de ervaringen in het werken met de verschillende diensten waar ook de 

gedetineerden terecht kunnen. 

2.5.2 Informatie verzamelen: 

Van elke cliënt die in het kader van deze module wordt gezien, wordt een sociale anamnese3 

afgenomen. Afhankelijk van de hulpvraag wordt nog verdere informatie verzameld. Er wordt niet met 

een gestandaardiseerde vragenlijst gewerkt, maar wel met een aantal vast afgesproken onderwerpen 

die aan bod kunnen komen. Zeven levensgebieden worden overlopen: geschiedenis van psychische 

ziektes en/of gebruik (illegale en legale middelen), hulpverleningsgeschiedenis (verloop van 

voorgaande opnames of begeleidingen), familiale situatie en sociale relaties, gerechtelijke verleden, 

emotionele klachten, opleiding en arbeidsloopbaan.  Daarnaast is er ook aandacht voor de vrije-

tijdsbesteding en de huidige lichamelijke gezondheid.   Deze informatie wordt verkregen via het 

overlopen van iemands levensverhaal. Indien de cliënt voor een doorverwijzing kiest, worden ook 

administratieve gegevens (=domicilieadres, mutualiteitgegevens, …) nagegaan, gezien sommige centra 

hierin strenge voorwaarden stellen en de medewerker hier rekening mee moet houden om zijn 

doorverwijzing te laten slagen. Wanneer er verslaggeving vanuit justitiële actoren beschikbaar is 

(bijvoorbeeld bij iemand die in aanmerking komt voor een voorwaardelijke invrijheidstelling), dan 

wordt deze informatie ook opgevraagd, mits informed consent van de gedetineerde. Er worden 

eventueel ook gegevens opgevraagd bij voorgaande behandelaars (indien iemand al lange tijd in een 

centrum in begeleiding of behandeling was). Op basis van al deze informatie kan de medewerker zich 

een beeld vormen van de cliënt, natuurlijk eveneens mits informed consent.  

2.5.3 Informatie geven: 

Alle relevante informatie van de bestaande of aangewezen hulpverlening wordt binnen de gesprekken 

gegeven. Indien iemand voor een doorverwijzing wil kiezen, kan hij zich een goed beeld vormen van 

de hulpverleningsvorm die het best aansluit bij diens hulpvraag.  De medewerker zorgt ervoor dat 

cliënten een goede inschatting kunnen maken van de setting waarvoor ze kiezen, met een overzicht 

van alle relevante inhoudelijke en praktische informatie. Hoe uitgebreider en concreter de toelichting 

over een centrum is, hoe beter eventuele weerstanden bij de cliënt tot uiting zullen komen. Er kunnen 

bijvoorbeeld weerstanden zijn naar de behandelduur van een residentieel traject of ‘huisregels’ van 

een centrum rond het zelfstandig naar buiten gaan tijdens weekends. De zinvolheid van dergelijke 

regels wordt dan met de cliënt besproken, hetgeen een onderdeel is van het motivationeel werken. 

Hoe beter cliënten geïnformeerd zijn, hoe groter de slaagkans voor cliënten om gestarte begeleidingen 

positief voort te zetten.  

2.5.4 Doorverwijzing en attestering: 

Wanneer de medewerker, na één of meerdere gesprekken, samen met zijn cliënt tot een overeenkomst 

komt, is het de taak van de medewerker om het desbetreffende centrum te contacteren om de 

 
3 Sociale anamnese: overlopen van een aantal belangrijke deelgebieden van iemands leven binnen een 

intakegesprek.  … 
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doorverwijzing te realiseren. De medewerker meldt de cliënt telefonisch en/of schriftelijk aan bij het 

centrum of de dienst in kwestie. Zij nemen op basis van de doorgestuurde informatie een beslissing of 

de gedetineerde al dan niet bij hen terecht kan. Indien het antwoord positief is, maakt het centrum 

een attest op dat doorgestuurd wordt naar de gedetineerde. De gedetineerde kan dat bewijs 

voorleggen aan de bevoegde beslissingsinstantie i.f.v. eventuele vrijlating onder voorwaarden. Indien 

het antwoord negatief is, dan wordt de gedetineerde automatisch de week erop terug bij de 

medewerker opgeroepen en wordt er een nieuw voorstel uitgewerkt. Let wel: attestering kan niet 

zomaar opgelegd worden aan GGZ-actoren. Dit is een proces dat moet groeien, samen met het 

mandaat voor en het vertrouwen in de medewerkers. We aanvaarden dat dit voor elke voorziening (en 

opnameverantwoordelijke) vermoedelijk anders zal lopen.  

2.5.5 Meerdere gesprekken: 

Gedetineerden kunnen in principe een onbeperkt aantal keren gezien worden door de medewerker. 

Afhankelijk van de hulpvraag worden ze één of meerdere keren opgeroepen in functie van een 

persoonlijk gesprek. Naast het uitklaren van de hulpvraag, motivationeel werken en het verzamelen 

van de nodige informatie om iemand te kunnen doorverwijzen, kan de medewerker ook gesprekken 

doen ter voorbereiding van een begeleiding en/of opname (voorbereidingsgesprek) en/of 

opvolgingsgesprekken (tussentijdse gesprekken) doen.  

2.5.6 Voorbereidingsgesprekken met de gedetineerden: 

Nadat cliënten naar een centrum doorverwezen zijn, moeten cliënten soms nog bij het desbetreffende 

centrum op intake gaan. Wanneer cliënten geen of weinig ervaring met hulpverlening hebben, merken 

we dat een intakegesprek voor cliënten niet altijd evident is. Een goede voorbereiding is hierin 

essentieel. Het is zeker een meerwaarde wanneer de medewerker de cliënt kan ondersteunen bij de 

voorbereiding van dit intakegesprek. Centraal staat het adequaat kunnen formuleren van een 

hulpvraag en toelichting geven bij de motivatie hiervoor. Verder is het ook belangrijk om concrete 

werkpunten en doelstellingen voor zichzelf te kunnen benoemen, dit zowel op korte als langere 

termijn. Cliënten kunnen zelf tijdens een intakegesprek ter plaatse ook nog vragen stellen, bijvoorbeeld 

over de werking en afspraken die er gelden. Om dit alles in goede banen te leiden is een goede 

voorbereiding, eventueel zelfs schriftelijk, van grote meerwaarde voor de cliënten, vandaar dat de 

medewerker ook dit soort gesprekken met de cliënten voert. Het is de bedoeling dat de medewerker 

de cliënt hierin coacht, het is niet de bedoeling om het gesprek van de cliënt over te nemen.  

2.5.7 Opvolgingsgesprekken: 

Wanneer iemand wordt doorverwezen, wordt de cliënt daarna in principe niet meer opnieuw gezien, 

tenzij op vraag van de gedetineerde zelf, wanneer die bijvoorbeeld vragen heeft bij de voortgang van 

zijn dossier. De medewerker maakt dan voldoende tijd vrij om deze vragen te beantwoorden. De 

medewerker voorziet steeds terugkoppeling naar de dienst die de gedetineerde heeft aangemeld. Deze 

dienst wordt in ieder geval geïnformeerd over het feit of het contact met de medewerker al dan niet 

heeft plaatsgevonden. Terugkoppeling over de inhoud van het gesprek is enkel mogelijk mits 

toestemming van de gedetineerde. 
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2.6 Takenpakket van een TANDEM-medewerker 

Het takenpakket van de TANDEM-medewerker omvat meer dan enkel cliëntgesprekken.  We kunnen 

deze als volgt samenvatten: 

(1) Cliëntgebonden activiteiten 

(2) Cliënt-ondersteunende activiteiten 

(3) Cliënt-overstijgende activiteiten 

 

2.6.1 Cliëntgebonden activiteiten 

Hiermee bedoelen we de gesprekken met de cliënten, maar ook het opstellen van een dossier op het 

ogenblik dat een cliënt effectief doorverwezen wordt.  In dit ‘doorverwijsdossier’ wordt een 

uitgebreide anamnese van de cliënt weergegeven, aangevuld met opnameverslagen en/of 

begeleidingsverslagen van voorgaande hulpverleningsperiodes (indien deze beschikbaar zijn) en 

eventueel bijkomende informatie vanuit justitie (PSD-verslagen).  Voor dit dossier aan de 

desbetreffende hulpverleningsdienst wordt bezorgd, neemt de medewerker vaak ook eerst telefonisch 

contact met de organisatie in kwestie.  Dit gebeurt meestal met een vaste contactpersoon.  Op die 

manier wordt er al mondelinge informatie doorgegeven om het dossier toe te lichten en kan er al een 

eerste maal getoetst worden of de cliënt bij de hulpverleningsdienst terecht zou kunnen voor 

begeleiding of voor opname.   Indien de doorverwijzingsorganisatie toestemming geeft dat de cliënt bij 

hen terecht kan voor begeleiding of voor opname, dan zal deze een attest bezorgen aan cliënt en 

eveneens aan de TANDEM-medewerker.  Het is ook de medewerker die vaak de verdere contacten met 

advocaat en justitie (PSD, SURB, …) legt.  Indien de cliënt er niet terecht zou kunnen, dan roept de 

medewerker de cliënt terug op om verdere mogelijkheden met de cliënt te bekijken.  TANDEM wordt 

steeds vaker met erg complexe dossiers geconfronteerd, waardoor we regelmatig verschillende 

pogingen tot doorverwijzing moeten ondernemen.  Momenteel worden het aantal pogingen niet 

geregistreerd, het is ons bedoeling om dit in de toekomst wel te doen. 

2.6.2 Cliënt-ondersteunende activiteiten 

Deze betreffen activiteiten zoals overleg rond de cliënten, administratie en voorbereiden cliëntdossiers 

en de opvolging van de cliëntdossiers.   

Overleg rond cliënten toont zich in meerdere vormen.  Administratie en voorbereiden cliëntdossiers 

omvat eveneens een belangrijk deel binnen het takenpakket van de TANDEM-intaker.  Grosso modo 

rekenen we dat er voor elk cliëntgesprek er nog minimum een half uur administratieve opvolging moet 

gerekend worden.  Daarnaast gebeurt het ook regelmatig dat er driehoeksoverleggen worden 

georganiseerd, dit wil zeggen dat er samen gezeten wordt met de cliënt, een medewerker van PSD 

en/of JWW (of andere belangrijke partner binnen het dossier) en met de TANDEM-medewerker.  

Wanneer de medewerker vast loopt binnen een dossier kunnen we ook altijd beroep doen op de 

verschillende vormen van cliënt-overleggen georganiseerd binnen de verschillende provincies (bv. 

COD4 indien het gaat over een cliënt die een oplossing zoekt binnen de Oost-Vlaamse provincie of 

COZA5 indien de cliënt zich eerder in Antwerpen wil vestigen).  

 

 
4 Cliëntoverleg Drugs 
5 Cliëntoverleg zorgcircuit Antwerpen 
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2.6.3 Cliënt-overstijgende activiteiten 

Dit zijn de activiteiten die noodzakelijk zijn voor een goede werking van TANDEM, zoals het volgen van 

vormingen, studiedagen, teamvergaderingen en het organiseren van werkbezoeken.  Daarnaast dient 

de TANDEM-medewerker te registreren in functie van het opstellen van de kwartaal- en jaarverslagen. 

Vanuit het PROSPER-onderzoek weten we dat 20 tot 32% van de totale werktijd naar gesprekken gaat 

met de cliënten, ongeveer 40 % naar de cliënt-ondersteunende activiteiten en de overige tijd gaat naar 

taken die niet rechtstreeks aan een individuele cliënt verbonden zijn, maar in het belang zijn van de 

algemene werking van TANDEM.  

Binnen ons jaarrapport willen we ook melden dat de TANDEM-medewerkers vaak veel tijd verliezen 

aan zaken die in principe weinig bijbrengen aan de werking, maar gelinkt zijn aan de detentiecontext.   

Om aan dit euvel tegemoet te komen, werd op 04.07.2017 samengezeten met de Vlaamse overheid 

om een ‘samenwerkingsprotocol’ op te stellen.  Dit protocol is een samenwerkingsakkoord tussen 

TANDEM, de Vlaamse overheid en FOD Justitie en moet TANDEM een aantal faciliteiten verschaffen om 

het werk binnen de gevangenis te vereenvoudigen.   Dit protocol is echter tot op heden nog niet 

verwezenlijkt. 

Vanuit het PROSPER-onderzoek weten we nochtans dat tot 18% van de werktijd van de medewerkers 

verloren gaat aan situaties eigen aan de gevangenis.  Tijd dat verloren gaat aan het betreden van de 

gevangenis, het wachten op de cliënten, het niet beschikbaar zijn van een computer en/of telefoon 

tijdens gesprekken zijn maar enkele van de vele voorbeelden.  Het aanpassen en/of anders organiseren 

van de tijdsinvesteringen via het beloofde protocol vanuit de overheid kan een eerste stap zijn in het 

efficiënter beheren van de beschikbare tijd.  Tijd die geïnvesteerd kan worden om de wachttijden te 

verkorten en cliënten dus sneller te kunnen zien.  Het lange wachten op een eerste gesprek met één 

van de medewerkers was volgens de 10 cliënten bevraagd binnen het PROSPER-onderzoek immers het 

enige werkpunt voor de aanmeldpunten. 

2.7 Samenwerking met justitie 

De gerechtelijke situatie speelt een belangrijke rol in het uitwerken van het traject van de gedetineerde 

en in de afstemming tussen de partners. Afhankelijk van het juridisch statuut verschilt de justitiële 

instantie die over het toekennen van vrijheden/modaliteiten beslist en de daaraan verbonden 

voorwaarden: in het kader van de voorlopige hechtenis, de uitvoering van één of meer effectieve 

gevangenisstraffen en in het kader van de uitvoering van een interneringsmaatregel. Elk van deze 

instanties kan zeer specifieke voorwaarden naar hulpverlening opleggen waaraan de cliënt moet zien 

te voldoen. Dit creëert vaak een spanningsveld met wat de cliënt voor zichzelf als nodig en haalbaar 

acht.  

Omwille van deze context is het belangrijk om duidelijk te stellen dat de medewerkers niet werken 

met een (dwingend) advies ten aanzien van de gedetineerden, maar wel met een ‘suggestie’ dat tot 

stand komt op basis van dialoog tussen de medewerker, de gedetineerde en eventueel de externe 

hulpverleningsdiensten. Dit is een zeer bewuste keuze. De medewerkers zijn in wezen 

‘vooruitgeschoven’ hulpverleners. Opdat de medewerkers motiverend zouden kunnen werken, 

moeten ze proberen een vertrouwensrelatie op te bouwen met hun cliënt. Indien de medewerkers de 

functie zouden hebben om (dwingend) advies te geven ten aanzien van justitiële actoren, dan zouden 

ze indirect de strafmaat of de duur van detentie mee beïnvloeden en dat kan niet de bedoeling van 

hulpverlening zijn.  

Omwille van deze reden zal het altijd de gedetineerde zijn die zelf een voorstel tot behandelingsplan 

zal voorleggen aan de betreffende justitiële actor (cf. supra: naargelang het juridisch statuut van de 
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gedetineerde zal dit een andere instantie zijn). Als de justitiële actoren dit voorstel niet kunnen 

aanvaarden, dan kan de medewerker verder werken met de cliënt en zoeken naar een alternatief dat 

wel aanvaardbaar is voor de justitiële actoren. Dit soort van ‘onderhandelingen’ komt zeer vaak voor 

en het is dan ook een belangrijke taak van de medewerker om hier op een goede manier mee om te 

gaan. De medewerker moet zeker zijn neutraliteitspositie en onafhankelijkheid kunnen bewaren 

ondanks de druk die er vaak vanwege justitie is.  Vanuit een hulpverlenerspositie is de uiteindelijke 

hulpvraag van de cliënt de belangrijkste factor en zal dit de basis vormen voor een eventuele 

doorverwijzing.  

 

2.8 Subsidiariteit  

2.8.1 Principe 

Binnen het PROSPER-onderzoek6 van Universiteit Gent naar de werking van het CAP werd als grootste 

knelpunt de wachtlijsten gezien (cfr. supra).  Om te vermijden dat de TANDEM-medewerkers opnieuw 

geconfronteerd worden met lange wachtlijsten, wordt enkel gewerkt met cliënten die in de gevangenis 

verblijven en geen duidelijke contacten met de bestaande hulpverlening hebben.  Cliënten die net voor 

hun detentie opgevolgd werden door een externe hulpverleningsorganisatie en er nog steeds terecht 

kunnen en willen hoeven niet noodzakelijk door TANDEM gezien te worden.  De bestaande intra-

penitentiaire diensten kunnen in dergelijk situaties de functie van TANDEM op zich nemen.   

In tegenstelling tot de CAP-werking hebben we ervoor gekozen dat TANDEM geen rechtstreekse 

aanmeldingen op zich kan nemen.  Gedetineerden kunnen enkel naar TANDEM doorverwezen worden 

door de vier diensten die in de gevangenis werkzaam zijn: (1) PSD, (2) JWW, (3) CGG en (4) de Dienst 

Gezondheidszorg Gevangenissen.   

(1) PSD of Psychosociale dienst Justitie in de gevangenis volgt gedetineerden op in het kader van 

de uitwerking van een reclasseringsplan gekoppeld aan de adviesopdracht die zij uitvoeren ten 

aanzien van de instanties die beslissen over de modaliteiten voor het verlaten van de 

gevangenis.  De PSD heeft daarnaast een onthaalfunctie voor alle gedetineerden (zie supra). 

(2) JWW is de afdeling Justitieel Welzijnswerk van het CAW die vanuit vrijwillige hulpverlening 

integrale trajecten aangaat met gedetineerden.  Zij vertrekken niet vanuit het strafdossier (in 

tegenstelling tot de PSD), maar vanuit de hulpvraag van de gedetineerde. 

PSD en JWW voeren beiden een eerstelijnsopdracht uit. 

(3) De Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) bieden vanuit het strategisch plan hulp- en 

dienstverlening aan gedetineerden een tweedelijnsaanbod aan gedetineerden in de 

gevangenis en dit vanuit de vrijwilligheid van de gedetineerde.   

(4) De Dienst Gezondheidszorg Gevangenissen omvat de medische dienst en in de gevangenissen 

waar geïnterneerden verblijven aangevuld met de zorgequipes.  Deze dienst voert op vandaag 

geen rol uit in de aanmelding en toeleiding van gedetineerden naar de geestelijke 

gezondheidszorg of andere hulpverlening buiten de gevangenis.  Zij nemen wel een duidelijke 

 
6 PROSPER: Proces and Outcome Study on PrisonbasEd Registrationpoints.  Is een onderzoek gericht op de evaluatie van de centrale 

aanmeldingspunten voor druggebruikers in de gevangenissen van Wallonië, Brussel en Vlaanderen.  Dit onderzoek werd uitgevoerd in 

opdracht van het Federaal Wetenschapsbeleid BELSPO en werd tevens mogelijk gemaakt dankzij een cofinanciering van de Federale 

overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en de Federale Overheidsdienst Justitie.  De studie liep van 1 
december 2014 tot en met 31 oktober 2016 en werd uitgevoerd door de onderzoekers van de Universiteit van Gent (UGent), vakgroep 

Orthopedagogiek en vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal recht en het Nationaal instituut voor Criminalistiek en crimi nologie (NICC).  
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rol op bij de binnenkomst van een gedetineerde (huidige gezondheidstoestand) en volgen de 

medische situatie van een gedetineerde op tijdens zijn verblijf. 

Het is de doelstelling van de overheid om in de toekomst de Dienst Gezondheidszorg te versterken met 

extra personeel waardoor zij mogelijks ook een rol zouden kunnen spelen in de aanmelding en 

toeleiding van gedetineerden.  Bij de start van TANDEM werd gekozen om met een proefproject in de 

gevangenis van Brugge te werken.  In Brugge is het de Dienst Gezondheidszorg die als enige toeleider 

naar TANDEM fungeert.  Deze werkwijze werd gedurende het tweede werkjaar geëvalueerd. Aangezien 

er geen duidelijke verbetering merkbaar was in de efficiëntie van de toeleidingen, werd op 14 

september 2018 beslist, in samenspraak met de drugcoördinator Petra Colpaert, om deze werkwijze af 

te schaffen en de toeleidingen te laten lopen door de 4 partners, naar analogie met de andere 

gevangenissen. 

Gezien de oprichting van de schakelteams internering7 verbonden aan de Hoven van Beroep werd er 

voor gekozen om  binnen TANDEM niet te werken met mensen met een interneringsstatuut.  Indien 

één van de toeleiders geconfronteerd wordt binnen de gevangenis met een vastgelopen casus van een 

persoon met een interneringsstatuut, dan werd afgesproken dat zij hiervoor de hulp kunnen inroepen 

van de schakelteams internering. 

Gedurende het voorbije werkjaar werd naast de 4 toeleiders gekozen om de justitieassistenten ook als  
toeleiders van TANDEM te zien en dit enkel binnen één specifiek juridisch statuut, namelijk bij mensen 
met een ET/BD of VI conditiebreuk8.  Wanneer gedetineerden één derde van hun straf gezeten hebben 
kunnen ze in aanmerking komen voor een voorwaardelijke invrijheidstelling.  6 maanden voor ze in 
aanmerking komen voor een VI, kunnen ze een ET of BD aanvragen.  Ze kunnen dan, samen met PSD 
of indien aangewezen samen met TANDEM een reclasseringsplan opmaken.  Het is de strafuitvoerings-
rechtbank (SURB) die beslist of het plan al dan niet goedgekeurd wordt.  Wanneer de gedetineerde de 
kans krijgt om voorwaardelijk vrij te gaan, maar gedurende zijn voorwaardelijke invrijheidstelling zijn 
voorwaarden verbreekt of nieuwe feiten pleegt, dan spreekt men over een VI conditiebreuk en dient 
de gedetineerde naar de gevangenis terug te keren.  Binnen de maand dienen ze dan opnieuw voor de 
SURB te verschijnen en kunnen ze een nieuw reclassering aan de SURB voorstellen om op die manier 
terug in aanmerking te komen voor een voorwaardelijke invrijheidstelling.  Gedurende de periode van 
VI is de justitieassistent de aanspreekpersoon voor de cliënt.  Omwille hiervan hebben we er op 
TANDEM voor gekozen om ook hen als toeleider van TANDEM te zien. 
 

 2.8.2 In de praktijk 

Vrij snel na de opstart werd TANDEM al met wachtlijsten geconfronteerd.  Het subsidiariteitsprincipe 

werd in het leven geroepen om dit net te vermijden.  Omwille van volgende observaties zagen we dat 

het subsidiariteitsprincipe de wachtlijsten niet konden voorkomen. 

(1) Toeleidingen via PSD 

Zoals hoger vermeld volgt de psychosociale dienst Justitie (PSD) gedetineerden op in het kader van de 

uitwerking van een reclasseringsplan, gekoppeld aan de adviesopdracht die zij uitvoeren ten aanzien 

van de instanties die beslissen over de modaliteiten voor het verlaten van de gevangenis. Daarnaast 

heeft de PSD ook een onthaalfunctie voor alle gedetineerden.  Dit wil zeggen dat de PSD alle nieuw 

binnen gekomen gedetineerden minstens éénmalig ontmoet in functie van een onthaalgesprek en 

 
7 De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid heeft in 2014 voorzien in de oprichting van de schakelteams internering. 

Doelstelling van deze schakelteams is de doorstroom van geïnterneerden naar maatschappelijke integratie te faciliteren, dit 

zowel vanuit de strafinstellingen als vanuit de zorgvoorzieningen. 
8 ET of elektronisch toezicht. BD of beperkte detentie. VI of voorwaardelijke invrijheidsstelling.   
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daarnaast de mensen hoofdzakelijk opvolgt die ondertussen veroordeeld zijn. Gezien ook de PSD 

overbevraagd wordt, betekent dit voor sommige gevangenissen dat gedetineerden die binnen de 

gevangenis in voorhechtenis zitten, slechts beperkt opgevolgd kunnen worden door de PSD (dit is een 

perceptie vanuit TANDEM en geen richtlijn vanuit het hoofdbestuur), waardoor deze groep 

(gedetineerde met een GGZ-problematiek die binnen het onthaalgesprek duidelijk aangeeft hier hulp 

voor te willen) praktisch automatisch naar TANDEM doorverwezen wordt. 

(2) Toeleidingen via JWW 

De afdeling Justitieel Welzijnswerk van het CAW werkt vanuit vrijwillige hulpverlening.  Zij vertrekken 

niet vanuit het strafdossier, maar vanuit de hulpvraag van de gedetineerde.  Zij verzorgen integrale 

trajecten, waardoor zij aan de slag gaan met een enorme diversiteit aan thema’s waar ze dagdagelijks 

mee geconfronteerd worden.  Gedetineerden komen bij hen aankloppen met vragen rond woonst, 

familie, kinderen, ruimer netwerk, inkomen, enz.  Gezien zij een enorme verscheidenheid aan vragen 

krijgen, kunnen we niet van hen verwachten dat zij dezelfde vorm van expertise hebben eigen aan de 

TANDEM-medewerkers: expertise op het vlak van de bestaande verslavingszorg en de ruimere GGZ.  

Omwille hiervan wordt vaak samengewerkt met TANDEM en is er een wederzijdse wisselwerking.  

Enerzijds zal JWW-cliënten doorverwijzen naar TANDEM indien zij een duidelijke hulpvraag hebben 

naar het uitwerken van een hulpverleningstraject, anderzijds zal TANDEM naar hen doorverwijzen als 

cliënten naast het uitwerken van een ambulant traject ook een vraag hebben rond woonst, inkomen, 

enz.  Beide pistes zullen dan terzelfdertijd uitgewerkt worden, zodanig dat de cliënt uiteindelijk een 

totaalplan aan de justitiële instanties kan voorleggen. 

(3) Toeleidingen via Dienst gezondheidszorg en CGG Strategisch plan 

Beide diensten hebben binnen de gevangenis hun eigen doelstellingen en werken op maat van de cliënt 

tijdens detentie, waardoor zij in eerste instantie niet bezig zijn met het uitwerken van 

reclasseringsplannen samen met de gedetineerden.  Wanneer een gedetineerde aan hun de vraag stelt 

om hulpverlening te zoeken na detentie is het onder de huidige situatie vrij logisch dat zij rechtstreeks 

naar TANDEM doorverwijzen, zonder eerst zelf proberen een traject met de gedetineerde uit te 

werken. 

(4) Toeleidingen naar de centra binnen de VVBV 

Het CAP is in 2001 ontstaan vanuit de VVBV9.  Zes verschillende hulpverleningsinstanties (De Kiem, De 

Sleutel, ADIC, MSOC Free Clinic, De Spiegel en Katarsis) spraken toen af om beurtelings permanentie te 

houden in de gevangenis van Antwerpen.  Op die manier werden alle vragen van gedetineerden met 

een verslavingsproblematiek gecentraliseerd en kon er steeds iemand de gedetineerden te woord 

staan en helpen in de zoektocht naar de geschikte drughulpverlening.  De CAP-intaker van de 

desbetreffende hulpverleningsdienst verbond er zich toe om intakes ruimer te bekijken dan de eigen 

voorziening en ervoor te zorgen dat de meest geschikte dienst voor de gedetineerde werd 

gecontacteerd.  Dit ‘roulement-systeem’ werd later nog in vijf andere gevangenissen geïmplementeerd 

(Brugge, Gent, Hasselt, Leuven-hulp en Oudenaarde).    

Vanaf 1 maart 2011 werd het CAP gefinancierd vanuit FOD Justitie, waardoor de methodiek kon 

verruimd worden naar alle Vlaamse gevangenissen, met uitzondering van Ruiselede en Tongeren.   

Gedurende de jaren waarin het CAP werkzaam was, konden de CAP-medewerkers een mandaat 

verwerven vanuit verschillende VVBV-centra.  Hierdoor waren zij in de mogelijkheid om de intakes voor 

 
9 Vlaamse vereniging behandelingscentra verslaafdenzorg: koepelorganisatie van alle centra in Vlaanderen die 

met een RIZIV-erkenning drugverslaafden behandelen. 
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de desbetreffende centra te doen en werd op basis van hun gesprekken en hun informatie beslist of 

een begeleiding en/of opname al dan niet mogelijk was, waardoor er niet langer een intake buiten de 

gevangenis noodzakelijk was. 

Gezien verschillende van de TANDEM-medewerkers ook binnen het CAP werkzaam waren, konden zij 

datzelfde mandaat overzetten naar TANDEM, wat een enorme meerwaarde is.  Gezien de VVBV op die 

manier een grote verantwoordelijkheid bij TANDEM legt, is het niet zo evident om dit mandaat nu te 

verruimen naar de andere toeleiders vanuit de gevangenis.  Enerzijds omwille van expertise op vlak 

van drughulpverlening, anderzijds omwille van de mogelijkheid om dezelfde soort informatie te 

verzamelen.  

Toch wilden de VVBV-centra een compromis maken, waardoor beslist werd dat wanneer gedetineerden 

net voor hun huidige detentie in begeleiding en/of opname waren binnen een VVBV-centrum en de 

gedetineerden wenst terug te keren naar hetzelfde centrum dat dit wel kan opgenomen worden door 

één van de vier toeleiders.  Indien de cliënt er echter niet gekend is of de begeleiding/behandeling is 

te lang geleden, dan wensen ze de expertise van TANDEM in te roepen. 

Binnen de verschillende gevangenissen zaten de medewerkers van TANDEM verschillende malen 

samen met de 4 toeleiders om hierin oplossingen te vinden.  Gedurende het laatst overleg kwamen we 

tot volgend schematische overzicht om de manier van aanmelden te verduidelijken. 

 

2.9 TANDEM in coronatijden… 

2020 ging van start zoals alle voorgaande jaren, maar omwille van de heersende en toenemende 

corona-besmettingen besliste de Federale overheid in maart 2020 tot een algemene lockdown.  Vanaf 

dat moment werd vanuit VLOGG beslist dat alle personeelsleden zoveel als mogelijk thuis dienden te 

werken.  Vrij snel werd de beslissing genomen om de TANDEM-gesprekken via videochat te laten 

verlopen in de gevangenissen waar dit mogelijk was.  Dit waren toen maar een beperkt aantal 

gevangenissen.  In de gevangenissen waar de gesprekken niet online konden doorgaan, werd gewerkt 

met telefonische screenings.  Telefoneren binnen de gevangenis is voor de gedetineerden een dure 

aangelegenheid.  Alle gedetineerden kregen in die periode wel een (beperkt) gratis belkrediet van de 

respectievelijke gevangenissen, maar gezien gesprekken met TANDEM vaak een uur duren, werd beslist 

om een gratis nummer te installeren.  3 weken later zijn we van start gegaan met het gratis nummer: 

0800/64.005.  Er kwamen 5 lijnen ter beschikking, voor elke TANDEM-intaker één lijn en op die manier 

konden gedetineerden de juiste intaker aan de lijn krijgen.  Gezien het grote succes van dit gratis 

nummer is deze lijn tot op de dag van vandaag nog steeds ter beschikking. 
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3.Betrokken actoren 

Gedetineerde met een GGZ-problematiek met een vraag naar: 

• Informatie  

• Begeleiding 

• Opname 

 

Was net voor zijn detentie in 

begeleiding/opname binnen de 

hulpverlening? 

Ja Neen 

Wil terug naar deze 

organisatie? 

Toeleider kent de mogelijkheden voor de 

gedetineerde? 
Ja 

Neen 

Neen 

Ja 

Rechtstreekse aanmelding bij deze organisatie 

Doorverwijzing 

TANDEM 

Consult TANDEM 

Toeleider is in de mogelijkheid om alle nodige informatie te verzamelen? 

Neen Ja 
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3.Betrokken actoren 

3.1 Samenstelling team  

Gevangenissen TANDEM-medewerker Werktijd Opstart 

Gevangenissen Brugge, Ieper, 
Ruiselede en Oudenaarde 

Fien Dedeken 100% TANDEM 15.08.2017 

Gevangenissen Antwerpen, 

Hoogstraten en Mechelen 

Rob Heeren 50% TANDEM 

50% BP Adic 

01.09.2017 

Gevangenissen Hasselt, Leuven 
hulp en Leuven centraal 

Kimberly Michiels 50% TANDEM 
50% CGG Leuven 

01.09.2017 

Gevangenissen Hasselt, 
Turnhout, Merksplas en Wortel 

Anniek Vanbriel 
 

50% TANDEM 
50% MSOC Kempen 

01.07.2017 

Teamverantwoordelijke 
Gevangenissen Gent, 
D’monde, Beveren en Brussel 

Kaat Vanthuyne 100% TANDEM 15.05.2017 

 

De werking bestaat uit 3.5 voltijds equivalente medewerkers.   Bij de installatie van TANDEM is gekozen 

voor één Vlaams team van medewerkers met provinciale/regionale ankerpunten.  Op deze manier 

kunnen de medewerkers beroep doen op lokale samenwerkingsverbanden binnen de verschillende 

provincies, kunnen ze sneller structurele knelpunten signaleren en kunnen ze snel en efficiënt zicht 

krijgen op het bestaande zorgaanbod.  Bij de aanwerving van het team is ook bewust gekozen voor 

mensen die al een tijdlang ervaring hebben binnen het werkveld.  Gezien de positie van ‘vooruit-

geschoven’ hulpverlener is het ontzettend belangrijk om voldoende mandaat te kunnen verwerven 

binnen de bestaande netwerken GG en op die manier vlot cliënten te kunnen toeleiden naar de externe 

hulpverlening. 

De teamleider staat, samen met de algemeen coördinator van VLOGG (Jeroen Dillen) in voor de 

praktische organisatie van de werking en verslaggeving.  Zij zorgt ervoor dat het team van medewerkers 

op een uniforme manier de doelstellingen van het team toepast en zorgt voor de coaching en supervisie 

van de medewerkers (40% van de jobtijd).  Daarnaast neemt zij ook (voor 60% van de jobtijd) 

permanenties binnen een aantal gevangenissen op zich.  Gezien de regionale spreiding van de 

verschillende TANDEM-medewerkers komt het team maandelijks één volledige dag samen. 

In september ’20 kregen we de boodschap dat de financiële middelen voor TANDEM verdubbeld 

werden.  De middelen dienden te worden ingezet met volgende doelstellingen: 

• Wachtlijsten binnen TANDEM verminderen. 

• Brug Binnen Buiten verbeteren. 

Omwille hiervan werd beslist om met de  nieuwe middelen 3 voltijdse werknemers aan te werven.  In 

eerste instantie werd aan de huidige medewerkers van TANDEM de mogelijkheid geboden om van een 

halftijds contract over te stappen naar een voltijds contract.  Kimberly Michiels en Anniek Vanbriel 

kozen voor deze overstap.  Omwille van hun opzegperiode bij hun andere werkgevers kon Kimberly  

vanaf 5.10.2020 voltijds bij TANDEM starten en kan Anniek pas op 4.01.2021 van start gaan.  Daarnaast 

werd ook een vacature uitgeschreven om nog 2 extra werknemers bij TANDEM aan te werven.  Beide 

nieuwe krachten zullen op 4.01.2021 bij TANDEM van start gaan.  Waardoor het team van TANDEM 

vanaf 4.01.2021 uit 6.5 FTE zal bestaan. 
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3.2 Samenstelling werkgeverschap 

TANDEM-medewerker Werktijd Werkgeverschap Werkgroep 

Fien Dedeken 100% TANDEM VLOGG Jeroen Dillen 

Rob Heeren 50% TANDEM 
50% BP Adic 

Adic vzw Corrie Rijsbosch 
Vervanging: Mieke Beirinckx 

Kimberly Michiels 50% TANDEM 
50% CGG Leuven 

CGG Leuven Anne Roekens 

Anniek Vanbriel 50% TANDEM 
50% MSOC Kempen 

VLOGG Jeroen Dillen 

Kaat Vanthuyne 100% TANDEM VLOGG Jeroen Dillen 

 

Binnen het TANDEM-team is gekozen om de medewerkers zoveel als mogelijk aan te werven en te werk 

te stellen vanuit hun werknemers waar ze voor hun aanstelling bij TANDEM werkzaam waren. 

3.3 Samenstelling Vlaamse Stuurgroep TANDEM  

De praktische werking van TANDEM wordt aangestuurd door de Stuurgroep.  De stuurgroep staat in 

voor de algemene werking en evaluatie, het opvolgen van ontwikkelingen en knelpunten, het 

voorbereiden van aanvragen, rapportage en communicatie, initiëren van wetenschappelijk onderzoek, 

enz.   

De Vlaamse Stuurgroep TANDEM kwam op 28.09.2020 (online) bij elkaar. 

Samenstelling Vlaamse Stuurgroep TANDEM dd. 31.12.2020  

 Vast stuurgroep lid Vervangend stuurgroep lid 

Vlaams kabinet Minister Beke Jolien Dhooge 
Tineke Oosterlinck 

 

VLOGG Jeroen Dillen  

TANDEM Kaat Vanthuyne  

VVBV Dirk Vandevelde Jan Theuwen 

Beleidscoördinatoren  Joke Nauwelaerts Gert Vanherk 

Justitiehuizen Els Sneiders Inge Missiaen 

Drugscoördinatie Petra Colpaert  

Drugscoördinatie Sara Vanmalderen  

Psychiatrische ziekenhuizen 
Zorgnet Icuro 

Kevin Pesout  

CGG VBO Anne Roekens  

Psy 107 Vanessa De Roo Ilse De Neef 

Ugent Stijn Vandevelde Freya Vanderlaenen 
Wouter Vanderplasschen 

CAW Tinneke Voets Liesbet Van Damme 



17 

4.Samenwerkingsverbanden 

4.1 Voorstellingsrondes TANDEM 

Al van bij de opstart van TANDEM is werk gemaakt van uitgebreide wederzijdse kennismakingsrondes.  

Dit werd gedurende de volgende werkjaren verdergezet.  De doelstellingen hiervan is 3-ledig:  

(1) Werking van TANDEM toelichten  

(2) Informatie verzamelen over de bestaande initiatieven.  Hoe werken de organisaties, met welke 

cliënten werken ze, wat de inclusie- en exclusiecriteria voor behandeling of opname zijn, welke 

verwachtingen ze hebben ten aanzien van TANDEM, enz. 

(3) Maken van samenwerkingsafspraken 

 

Samenwerkingsoverleggen Regio Datum 

De Blauwe tijd Geel  13.01.2020 

Justitie Turnhout 31.01.2020 

BZW Covias Beernem 14.02.2020 

Overleg met de residentiële VVBV-centra Vlaanderen 17.02.2020 

DOP, dienst ondersteuningsplan Beveren 17.03.2020 

AZ Serruys, PAAZ-afdeling Oostende 28.03.2020 

Justitiehuis  Gent 07.05.2020 

Ankerpunt Drughulp Rupel Boom 11.06.2020 

DBK, drugsbehandelingskamer Gent 16.06.2020 

AA Ieper 28.08.2020 

OBRA Oost-Vlaanderen 02.09.2020 

JWW  Gent 22.09.2020 

DC De Sleutel  Gent 22.09.2020 

PZ Asster, afdeling ‘libra 3’ Sint Truiden 24.09.2020 

Serving You Bredene 05.10.2020 

AZ Sint Nikolaas, PAAZ-afdeling Sint Niklaas 09.10.2020 

DOP, dienst ondersteuningsplan Leuven 23.10.2020 

PZ Asster, LOK Sint-Truiden 24.10.2020 

PSD gevangenis Hasselt Hasselt 15.12.2020 

 

We dienen op te merken dat heel wat overlegmomenten weggevallen zijn omwille van de 

coronamaatregelen.  Een aantal organisaties kozen ervoor om de overleggen toch te laten doorgaan 

maar dan online.  Toch waren er ook veel organisaties die de overlegmomenten uitgesteld hebben tot 

wanneer deze opnieuw live konden doorgaan en dienen dus opnieuw ingepland te worden in 2021. 
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4.2 Structurele deelname TANDEM-overlegplatforms 

De TANDEM-medewerkers fungeren als ‘vooruitgeschoven’ hulpverleners en realiseren als het ware 

een gemeenschappelijke voordeur voor de achterliggende hulpverlening over gans Vlaanderen.  

Omwille hiervan is er heel bewust gekozen om vanuit TANDEM structureel deel te nemen aan een 

aantal overlegplatforms over gans Vlaanderen.  Op deze manier willen we de reeds bestaande 

samenwerkingsverbanden continueren en willen we ook nieuwe contacten met de ruimere GGZ 

leggen. 

Overlegstructuur Regio TANDEM-medewerker 

COD 
Cliëntoverleg Drugs 

Oost-Vlaanderen Kaat/Fien 

COA 
Cliëntoverleg Alcohol 

Oost-Vlaanderen Kaat/Fien 

Casusoverleg geblokkeerde casussen Oost-Vlaanderen Kaat/Fien 

SEN 
Steunpunt expertise netwerken 

Oost-Vlaanderen Kaat/Fien 

AZIs 
Assertieve zorg in de samenleving 

Oost-Vlaanderen Ad Hoc deelname 

COZA 
Cliëntoverleg zorgcircuit Antwerpen 

Antwerpen Rob 

VLOGG LIMBURG 
Forensische werkgroep 

Limburg Anniek/Kimberly 

VLOGG Vlaams Brabant 
Forensische werkgroep 

Leuven Kimberly 

AANZET 
Casusoverleg JWW10, CAD11, VGGZ12 en 
MAT13 

Limburg Anniek/Kimberly 

CORT Merksplas Anniek 

AANZET 
Cliëntoverleg gevangenis 

Hoogstraten Rob 

Werkgroep GG gevangenis Hoogstraten Rob 

Werkgroep verstandelijke beperking 

Outreach 

Turnhout Matthias 

Continuïteit drugs en gevangenis Kempen Anniek 

Forensisch overlegplatform West-Vlaanderen Fien 

Klein welzijnsteam Gevangenis Oudenaarde Fien 

Stuurgroep drugs gevangenis Dendermonde Kaat 

Stuurgroep drugs gevangenis  Hasselt Kimberly 

 
10 Justitieel welzijnswerk 
11 Centrum voor alcohol en andere drugproblemen 
12 Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg 
13 Mobiel ambulant team 
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Stuurgroep drugs gevangenis Ieper Fien 

Werkgroep drugs gevangenis Mechelen Rob 

Intervisie drugbehandelingskamer Gent Kaat/Fien 

Casusoverleg met JWW/PSD Dendermonde Kaat 

Intervisie schakelteam internering Vlaanderen Ad hoc deelname 

Multidisciplinair overleg Brugge Fien 

Intersectorale intervisie Dendermonde Kaat 

Forensische werkgroep VLOGG Vlaanderen Kaat 

 

4.3 Gevolgde opleidingen en vormingen  

Datum Studiedag/Vorming Organisatie Plaats Vertegenwoordiger 

10 dagen DGT-opleiding OLV Brugge Brugge Fien/Kaat 

26.03.2020 ICT Uvion Gent Fien 

11.12.2020 Positief Agressief Korzybski instituut Brugge Fien/Kaat 

 

4.4 Vormingen geven 

Datum Vorming Organisatie Plaats Vertegenwoordiger 

28.08.2020 Overzicht van de drugHV PSD Ieper Fien 

24.09.2020 Overzicht van de drugHV PSD Beveren Kaat 

15.10.2020 Overzicht van de drugHV PSD Leuven-
hulp 

Kimberly 

24.11.2020 Overzicht van de drugHV KDG Hoge school A’pen Kimberly 
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5.Praktijk van TANDEM: cijfergegevens werkjaar 4 

De financiële middelen voor de opstart van het project werden vanaf 1 maart 2017 ter beschikking 

gesteld.  Op dat moment is het coördinerend overlegplatform geestelijke gezondheid van start gegaan 

met de zoektocht naar een team-verantwoordelijke voor TANDEM.  Deze ging op 15.05.2017 effectief 

van start, waarna de sollicitaties begonnen zijn ter samenstelling van het volledige TANDEM-team.   

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de opstartvergaderingen binnen de verschillende 

gevangenis (afhankelijk van de werkelijke opstart van de TANDEM-medewerker verantwoordelijk voor 

de desbetreffende gevangenis) en geeft ook weer wanneer de TANDEM-gesprekken werkelijk van start 

gingen. 

Gevangenis Opstartvergadering Opstart gesprekken 

Gent 27.06.2017 08.08.2017 

Wortel 05.07.2017 08.08.2017 

Turnhout 10.07.2017 08.08.2017 

Dendermonde 07.08.2017 16.08.2017 

Oudenaarde 08.08.2017 29.08.2017 

Brugge 21.08.2017 31.08.2017 

Ruiselede 22.08.2017 23.10.2017 

Hasselt 30.08.2017 19.09.2017 

Leuven-centraal 04.09.2017 06.10.2017 

Mechelen 05.09.2017 15.09.2017 

Beveren 05.09.2017 26.09.2017 

Antwerpen 06.09.2017 14.09.2017 

Hoogstraten 07.09.2017 22.09.2017 

Ieper 11.09.2017 19.09.2017 

Merksplas 12.09.2017 13.10.2017 

Leuven-hulp 19.09.2017 06.11.2017 

Brussel 23.04.2018 12.06.2018 

 

Onderstaande cijfergegevens gaan over de TANDEM-dossiers die gestart en/of lopend zijn tussen 1 

januari 2020 tot en met 31 december 2020. 

Bij de interpretatie van deze cijfergegevens moeten we rekening houden dat de permanenties niet in 

alle gevangenissen gelijk zijn.  De permanentie-uren werden bij de opstart van TANDEM verdeeld, 

rekening houdend met het aantal gedetineerden die in de verschillende gevangenissen verblijven én 

de ervaringen vanuit CAP, centraal aanmeldpunt Drugs. 

Volledigheidshalve geven we een overzicht van het aantal permanentie-uren binnen de respectievelijke 

gevangenissen. 
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Gevangenis per week Om de 14 dagen 

Gent 6  

Wortel  4 

Turnhout  4 

Dendermonde 4  

Oudenaarde  4 

Brugge 12  

Ruiselede Op vraag  

Hasselt 8  

Leuven-centraal  4 

Mechelen  4 

Beveren 4  

Antwerpen 4  

Hoogstraten  4 

Ieper  4 

Merksplas  4 

Leuven-hulp 4  

Brussel   

 

Binnen de verschillende gevangenissen werd de opstart van TANDEM gefaciliteerd door de 

beleidscoördinator van de gevangenis in kwestie. 

In september 2020 werden we vanuit de Vlaamse overheid op de hoogte gebracht dat we een 

verdubbeling kregen van de werkingsmiddelen voor TANDEM.  Concreet betekende dit dat Kimberly 

Michiels vanaf 5.10.2020 voltijds werk in plaats van halftijds.  De overige extra personeelsleden zullen 

pas vanaf 4.01.2021 starten, waardoor we het grootste deel van het jaar eigenlijk nog steeds met 3.5 

FTE werkten op TANDEM en dat de volgende cijfergegevens met deze personeelsbezetting gerealiseerd 

zijn.  
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5.1 Totaal aantal aanmeldingen werkjaar 4 – overzicht traject- en consultvragen 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het totaal aantal aanmeldingen per gevangenis in de 

periode 1.01.2020 tot en met 31.12.2020. Hierbij maakten we een opsplitsing tussen het aantal traject- 

en consultvragen. 

- Trajectvragen: zijn de vragen die TANDEM kreeg om een traject met de gedetineerde op te 

starten. 

- Consultvragen: zijn de vragen die TANDEM kreeg van de toeleiders zodanig dat zij het traject 

met de gedetineerden konden opstarten, zonder dat de cliënt door TANDEM gezien werd. 

Gevangenis Totaal aantal 
aanmeldingen 

Trajectvragen Consultvragen 

Antwerpen 170 165 5 

Beveren 40 37 3 

Brugge 154 152 2 

Brussel 16 14 2 

Dendermonde 88 83 5 

Ieper 64 64  

Gent 161 149 12 

Hasselt 40 39 1 

Hoogstraten 21 21  

Leuven hulp 48 48  

Leuven centraal 29 29  

Mechelen 77 74 3 

Merksplas 37 36 1 

Oudenaarde 58 58  

Ruiselede 11 11  

Turnhout 34 31 3 

Wortel 38 35 3 

Totaal 1086 1046 40 

 

We zien een kleine daling in het aantal aanmeldingen.  Gedurende werkjaar 3 kregen we 1154 

aanmeldingen, waarvan 42 consultvragen. 
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5.2 Overzicht traject- en consultvragen 

5.2.1 Trajectvragen: verdere verloop 

Gevangenis Trajectvragen Opgestart Niet opgestart 
(transfer, vrij 

voor gesprek, …) 

Wachtlijst 

Antwerpen 165 94 57 14 

Beveren 37 23 4 10 

Brugge 152 62 33 57 

Brussel 14 6 6 2 

Dendermonde 83 35 44 4 

Ieper 64 27 11 26 

Gent 149 54 45 50 

Hasselt 39 6 9 24 

Hoogstraten 21 16 2 3 

Leuven hulp 48 22 19 7 

Leuven centraal 29 8 3 18 

Mechelen 74 57 14 3 

Merksplas 36 27 8 1 

Oudenaarde 58 19 16 23 

Ruiselede 11 9 1 1 

Turnhout 31 22 7 2 

Wortel 35 16 7 12 

Totaal 1046 503 286 257 

 

27,3 % van het totaal aantal aanvragen worden nooit door TANDEM gezien.  Vaak gaat het over mensen 

die in voorhechtenis zitten en die vrijgegaan zijn vooraleer TANDEM hen kon oproepen voor een 

gesprek.  Het feit dat TANDEM opnieuw met lange wachtlijsten wordt geconfronteerd is zeker één van 

de redenen hiervoor. 
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5.2.2 Consultvragen: overzicht toeleiders 

Gevangenis Consultvragen PSD JWW Dienst 
gezondheidszorg 

CGG 
Straplan 

Andere 

Antwerpen 5 2 3    

Beveren 3 3     

Brugge 2 2     

Brussel 2  2    

Dendermonde 5 4    1 

Gent 12 4 6  1 1 

Hasselt 1  1    

Mechelen 3 2    1 

Merksplas 1 1     

Turnhout 3  3    

Wortel 3 3     

Totaal 40 21 15  1 3 

 

Ook in het vierde werkjaar constateren we dat er weinig beroep wordt gedaan op de consultvragen.  

Het aanbod is in alle gevangenissen aanwezig, maar we voelen dat het niet altijd gemakkelijk is om een 

eenvoudig antwoord te formuleren op de vaak erg complexe situaties.  Ook het feit dat je de persoon 

in kwestie niet hebt ontmoet, maakt het vaak moeilijk om een juist advies te geven. 

 

5.3 Bijkomende informatie – wachtlijst 

5.3.1 Wachtlijst – overzicht beklaagden/veroordeelden 

Gevangenis Op de 
wachtlijst 

31.12.2020 

Beklaagden Veroordeelden Onbekend 

Antwerpen 14 11 3  

Beveren 10  10  

Brugge 57 39 18  

Brussel 2  2  

Dendermonde 4 2 2  

Ieper 26 23 3  

Gent 50 37 8 5 

Hasselt 24 7 17  

Hoogstraten 3  3  

Leuven hulp 7 4 3  
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Leuven centraal 18  18  

Mechelen 3 2 1  

Merksplas 1  1  

Oudenaarde 23 19 4  

Ruiselede 1  1  

Turnhout 2  2  

Wortel 12  12  

Totaal 257 144 108 5 

 

5.3.2 Wachtlijst – aantal dagen wachttijd 

Gevangenis Wachtlijst 
Aangemeld in 

2020 

Nog op de wachtlijst 
sinds 2019 

Langst wachtende dd. 
31.12.2020 

Aantal dagen  
wachttijd 

Antwerpen 14  03.04.2020 271 

Beveren 10 +2 07.10.2019 419 

Brugge 57 +3 28.10.2019 398 

Brussel 2  27.11.2020 34 

Dendermonde 4  19.11.2020 42 

Ieper 26  16.10.2020 76 

Gent 50 +3 06.09.2019 481 

Hasselt 24 +10 29.05.2019 581 

Hoogstraten 3  23.07.2020 161 

Leuven hulp 7  09.10.2020 83 

Leuven centraal 18 +3 21.05.2019 589 

Mechelen 3  08.12.2020 23 

Merksplas 1  01.04.2020 273 

Oudenaarde 23  09.09.2020 113 

Ruiselede 1  02.12.2020 29 

Turnhout 2  04.12.2020 27 

Wortel 12  23.06.2020 191 

Totaal 257 21   

 

Het is niet evident om een goed beeld te geven over de wachtlijst van TANDEM.  Omwille hiervan kiezen 

we ervoor om enerzijds het aantal mensen die op de wachtlijst staan weer te geven, alsook wat de  

wachttijden zijn binnen de verschillende gevangenissen.   
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De wachttijden in de gevangenissen Beveren, Brugge, Gent, Hasselt, Leuven centraal, Merkplas, 

Oudenaarde en Wortel zijn echt problematisch.   

Kanttekening bij de wachtlijsten: er zijn 2 tendensen die de wachttijden 

 vertekenen: 

• Wanneer een cliënt waarmee TANDEM een traject aan het lopen is, van de ene gevangenis 

getransfereerd wordt naar een andere gevangenis, krijgt deze cliënt voorrang op de wachtlijst.  

Gezien we niet willen dat geziene cliënten 2x de wachtlijst zouden moeten doorlopen.  Dit is 

zeker efficiënt voor de geziene cliënt gezien er op die manier geen breuklijn komt in zijn 

dossier.  Nadeel van deze keuze is dat de geziene cliënten dan voorrang krijgen en de mensen 

op de wachtlijst staan dus nog langer moeten wachten.  

• Het zijn de toeleiders (PSD, JWW, medische dienst en CGG stra plan) die de prioritering maken 

van de wachtlijst.  Wanneer zij beslissen dat later aangemelde cliënten eerst gezien moeten 

worden, is dit steeds ten koste van de langs wachtende cliënten en geeft dit een vertekening 

in de wachttijd. 

   

5.4 Bijkomende informatie - opgestarte dossiers 

 5.4.1 Man/vrouw 

Gevangenis Opgestart Man Vrouw 

Antwerpen 94 78 16 

Beveren 23 23  

Brugge 62 51 11 

Brussel 6 6  

Dendermonde 35 35  

Ieper 27 27  

Gent 54 40 14 

Hasselt 6 5 1 

Hoogstraten 16 13 3 

Leuven hulp 22 22  

Leuven centraal 8 8  

Mechelen 57 57  

Merksplas 27 27  

Oudenaarde 19 19  

Ruiselede 9 9  

Turnhout 22 22  

Wortel 16 16  

Totaal 503 458 45 
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 5.4.2 Toeleiders (verwijzers) 

Gevangenis Opgestart PSD JWW Dienst 
gezondheidszorg 

CGG 
Staplan 

Andere* 

Antwerpen 94 34 30 2 2 26 

Beveren 23 20 3    

Brugge 62 47 5   10 

Brussel 6 4 1   1 

Dendermonde 35 22 12   1 

Ieper 27 15 11   1 

Gent 54 36 16   2 

Hasselt 6 3    3 

Hoogstraten 16 11   1 4 

Leuven hulp 22 15 6   1 

Leuven centraal 8 6 1   1 

Mechelen 57 48 1   8 

Merksplas 27 20 5 1 1  

Oudenaarde 19 14 2   3 

Ruiselede 9 4    5 

Turnhout 22 5 17    

Wortel 16 15 1    

Totaal 503 319 111 3 4 66 

Andere*: kan bv. familie zijn die rechtstreeks contact opneemt met TANDEM.  Ook in deze situaties heeft TANDEM eerst bij 

één van de vier toeleiders afgetoetst of het al zinvol is om de gedetineerde al op te roepen.  Andere kan ook zijn een 

doorverwijzing van één van de TANDEM-collega’s vanuit een andere gevangenis.  In deze situatie krijgen gedetineerden 

voorrang op de wachtlijst. 

Vanuit de cijfergegevens kunnen we duidelijk constateren dat PSD en JWW als onze belangrijkste 

doorverwijzers fungeren.  Gezien de dienst gezondheidszorg en CGG straplan vooral instaan voor de 

ondersteuning en/of begeleiding van de gedetineerden tijdens detentie en dus maar zeer beperkt bezig 

zijn met de uitwerking van de reclassering samen met de gedetineerden is het logisch dat zij weinig tot 

geen mensen naar TANDEM toeleiden.   

 5.4.3 Problematiek bij aanmelding 

Gevangenis Opgestart Verslaving Gecombineerde 
problematiek 

GGZ 

Antwerpen 94 55 33 6 

Beveren 23 13 10  

Brugge 62 31 26 5 

Brussel 6 4 1 1 
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Dendermonde 35 30 5  

Ieper 27 17 9 1 

Gent 54 41 12 1 

Hasselt 6 1 5  

Hoogstraten 16 11 5  

Leuven hulp 22 13 9  

Leuven centraal 8 4 3 1 

Mechelen 57 38 15 4 

Merksplas 27 18 9  

Oudenaarde 19 9 9 1 

Ruiselede 9 4 4 1 

Turnhout 22 20 2  

Wortel 16 15  1 

Totaal 503 324 157 22 

 

We zien een (beperkte) daling in het aantal aanmeldingen van mensen met een pure GGZ problematiek 

(geen sprake van middelen).  Dit jaar gaat dit over 4.3% van het totaal aantal aanmeldingen, terwijl dit 

vorig werkjaar nog 5,5% van het aantal aanmeldingen was. 

 



 
 

5.4.4 Hoofdproduct (= op basis van de inschatting van de cliënt en niet op basis van de inschatting van de TANDEM-intaker) 

Gevangenis Opgestart 
Verslaving + 

gecombineerde 
problematiek 

Alcohol Amfetamines Cannabis Cocaïne Hallucino-
genen 

Hypnotica & 
Sedetiva 

Opiaten Polytoxicomaan Gokken 

Antwerpen 88 27 17 20 19  2 2 1  

Beveren 23 7 2 2 6  3 3   

Brugge 57 11 14 5 6 1 1 15 2 2 

Brussel 5 2 1 2       

Dendermonde 35 8 5 11 4  1 6   

Ieper 26 7 10 3 2   3 1  

Gent 53 12 14 10 8 1  8   

Hasselt 6  3  1   1 1  

Hoogstraten 16 4 4 2 3   2 1  

Leuven hulp 22 1 1 8 4  1 6 1  

Leuven centraal 7 1 1 2 1   2   

Mechelen 53 13 6 17 9  4 1 3  

Merksplas 27 4 7 8 3  2 2 1  

Oudenaarde 18 5 2 3 3   2 3  

Ruiselede 8 1 3 1   2 3   

Turnhout 22 5 2 6 5  1  2  

Wortel 15 2 2 1 3   4 2  

Totaal 481 110 94 101 77 2 17 60 18 2 
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5.4.5 Psychiatrische problematiek zonder middelen 

Gevangenis Psychiatrische 
problematiek  

zonder middelen 

Angst- en 
stemmings-

stoornis 

Borderline 
persoonlijks-

stoornis 

Antisociaal- en 
narcistische 
persoonlijk-

heidsstructuur 

Psychotische 
persoonlijk-

heidsstructuur 

Verstandelijke 
beperking 

Impuls-
controle 
stoornis 

ASS Seksuele 
problema

tiek 

Vermoeden 
van een 

psychiatrische 
problematiek 

Antwerpen 6 1   2    3  

Brugge 5  2    1  1 1 

Brussel 1  1        

Ieper 1       1   

Gent 1      1    

Leuven centraal 1      1    

Mechelen 4 2     1  1  

Oudenaarde 1     1     

Ruiselede 1 1         

Wortel 1      1    

Totaal 22 4 3  2 1 5 1 5 1 

 

 



 
 

 5.4.6 Gerechtelijke situatie 

Gevangenis Opgestart VH14 In aanmerking 
VLV15 

In aanmerking 
ET/BD/VI16 

Geïnter
neerd 

TBS Kiest voor 
SE17 

Antwerpen 94 62 9 22   1 

Beveren 23   23    

Brugge 62 30 5 26  1  

Brussel 6 4  2    

Dendermonde 35 22 1 12    

Ieper 27 25 1 1    

Gent 54 42 1 10 1   

Hasselt 6   6    

Hoogstraten 16   16    

Leuven hulp 22 17 1 4    

Leuven centraal 8   8    

Mechelen 57 38 11 8    

Merksplas 27   27    

Oudenaarde 19 13  5 1   

Ruiselede 9   9    

Turnhout 22 14 1 7    

Wortel 16   16    

Totaal 503 267 30 202 2 1 1 

We kregen bijna evenveel toeleidingen van mensen die nog veroordeeld zijn als van mensen die nog 

niet veroordeeld zijn (beklaagden).  De groep VLV’s is niet zo groot.  Dit heeft te maken met het feit dat 

justitie vaak geen voorwaarden meer aan een VLV stelt, deze groep van gedetineerden kan vrij gaan 

van zodra ze een adres kunnen voorleggen.   

 5.4.7 Origine 

Gevangenis Opgestart Belg Niet Belg EU Niet EU Onbekend 

Antwerpen 94 53 3 36 2 

Beveren 23 12 2 9  

Brugge 62 52 1 9  

Brussel 6 5  1  

 
14 VH of voorhechtenis (nog niet veroordeeld) 
15 VLV of voorlopige invrijheidstelling (veroordeeld tot een straf minder dan 3 jaar) 
16 ET of elektronisch toezicht.  BD of beperkte detentie.  VI of voorwaardelijke invrijheidstelling (veroordeeld tot 
een straf boven de 3 jaar) 
17 SE of strafeinde 
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Dendermonde 35 24 1 10  

Ieper 27 25 2   

Gent 54 42 3 7 2 

Hasselt 6 4  2  

Hoogstraten 16 11 1 4  

Leuven hulp 22 14 1 7  

Leuven centraal 8 6  2  

Mechelen 57 34 2 20 1 

Merksplas 27 15  12  

Oudenaarde 19 18  1  

Ruiselede 9 9    

Turnhout 22 21  1  

Wortel 16 9  7  

Totaal 503 354 16 128 5 

 

Binnen de cijfergegevens hebben we de nationaliteit van de cliënten geregistreerd, evenals de origine.  

Bovenstaande tabel is een weergave van de origine van de geziene cliënten.  We constateren bij 

TANDEM eenzelfde tendens als in de ruimere hulpverlening namelijk dat we maar een beperkt aantal 

mensen met een andere culturele achtergrond bereiken. 

 5.4.8 Totaal aantal gesprekken 

Gevangenis Opgestart Aantal gesprekken Aantal gesprekken  
per dossier 

Antwerpen 94 147 1.5 

Beveren 23 136 6 

Brugge 62 148 2.3 

Brussel 6 10 1.6 

Dendermonde 35 71 2 

Ieper 27 52 2 

Gent 54 163 3 

Hasselt 6 17 2.8 

Hoogstraten 16 42 2.6 

Leuven hulp 22 75 3.4 

Leuven centraal 8 24 3 

Mechelen 57 91 1.5 

Merksplas 27 77 2.8 
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Oudenaarde 19 65 3.4 

Ruiselede 9 13 1.4 

Turnhout 22 69 3 

Wortel 16 34 2 

Totaal 503 1234 2.5 

  



 
 

5.4.9 Conclusie gesprekken 
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Opgestart 94 23 62 6 35 27 54 6 16 22 8 57 27 19 9 22 16 

Doorverwezen 8 3 15 1 5 3 24   5 1 11  4 4 3 2 

Reeds HV 
aanwezig 

6  3 1 1 1 1 1 2 3 1 9 2 1 2  2 

Cliënt neemt na 
detentie zelf 

contact op met 
HV 

14 2 14 1 6 5 3   7  10  1  1  

Geen hulpvraag 4 3 1  3 6 1     5 1 1    

Kiest voor SE         1       1  

Nog niet in de 

tijds-
voorwaarden 

2  2   1      1    3 1 

CR afwachten 7  2  1 4    2  1  3  1  

Zware effectieve 

straf gekregen 

3      1           

Niet terug-
gekeerd UV/PV 

                 

Via DBK                  

Via ander kanaal 1        5         
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Via 
Casemanagers 

4                 

Afgehaakt   1 1  1 1  1 1  2    1  

Transfer 14 2 3  5  5 1  1  5 5 1  4 2 

Vrijgegaan 8  3 1 5 2 6   2  4 2   6  

Terugverwezen 
PSD 

                 

PSD-verslag 
afwachten 

1  1  1         2 1  1 

Geen passende 
HV voor handen 

4  2        1   1    

Ondertussen 
geïnterneerd 

3  1   4 3     2      

Lopende 15 13 14 1 8  9 4 7 1 5 7 17 5 2 2 8 



 
 

5.4.10 Doorverwijzingen   

Gevangenis DVW Ambulant Residentieel Andere Intern 
gevangenis 

Antwerpen 8 4 4   

Beveren 3 3    

Brugge 15 10 5   

Brussel 1  1   

Dendermonde 5 4 1   

Ieper 3 2 1   

Gent 24 14 9  1 

Hasselt      

Hoogstraten      

Leuven hulp 5 1 4   

Leuven centraal 1 1    

Mechelen 11 5 6   

Merksplas      

Oudenaarde 4 2 2   

Ruiselede 4 4    

Turnhout 3 1 2   

Wortel 2 2    

Totaal 89 53 35  1 

 

Bijna 1 op 5 van de geziene cliënten (17,7%) worden uiteindelijk naar de hulpverlening doorverwezen.  

62% naar de ambulante hulpverlening en 38 % naar de residentiële hulpverlening.  In vergelijking met 

het jaar 2019 zijn het totaal aanmeldingen ongeveer gelijk gebleven.  Het aantal doorverwijzingen kent 

echter een lichte daling.  In 2019 werd 1 op 4 van de cliënten naar de hulpverlening georiënteerd.  We 

vermoeden dat het feit dat TANDEM een aantal maanden geen live gesprekken deed, maar mensen 

enkel telefonisch en via videochat te woord stond, zal hier zeker een impact op gehad hebben. 

Sowieso heeft TANDEM niet de doelstelling om iedereen door te verwijzen naar de hulpverlening.  We 

vinden het belangrijk dat er in eerste instantie een positieve kennismaking is met de hulpverlening en 

dat mensen informatie krijgen over de mogelijkheden binnen die hulplening.  Het is enkel de groep die 

echt wilt kiezen om stappen te zetten naar begeleiding of opname die uiteindelijk doorverwezen wordt.  

Externe motivatie is vaak een belangrijke reden om de stap naar hulpverlening te zetten, maar dit mag 

niet de enige reden zijn.  De gesprekken met TANDEM zijn vaak een uitdieping van de motivatie.  Gezien 

de vele aanmeldingen zijn we echter niet in de mogelijkheid om echt tot motivationele gespreksvoering 

te komen, wat zeker een beperking is van onze werking.  In een gevangeniscontext is het net erg 

belangrijk om hier tijd voor te nemen, want zou zeker op termijn een grote meerwaarde kunnen zijn.   

We willen ook nog een kanttekening maken bij bovenstaande tabel rond het aantal doorverwijzingen.  

De 89 doorverwijzingen waarvan sprake zijn alleen maar de ‘geattesteerde doorverwijzingen’.  Dus 
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enkel de doorverwijzingen waarin een centrum zich effectief geëngageerd heeft om de persoon in 

kwestie te begeleiden of op te nemen.  Er wordt hier geen rekening gehouden met de vele 

doorverwijzingen die TANDEM deed, maar die uiteindelijk niet tot een attest kwamen.  Het is zeker 

onze bedoeling om in de toekomst ook bij te houden hoeveel verschillende centra we soms moeten 

aanspreken of moeten aanschrijven vooraleer er effectief een akkoord wordt bereikt met een centrum,  

ook hier kruipt enorm veel werk in voor de TANDEM-medewerkers, werk die momenteel niet 

meegenomen wordt in de cijfergegevens. 

 

5.4.11 Doorverwijzingen – gespecificeerd 

   

Ambulante hulpverlening   

MSOC MSOC Oostende 4 

 MSOC Gent 1 

 MSOC Diest 1 

Ambulant centrum VVBV Drughulp Turnhout 3 

 DC De Sleutel Antwerpen 5 

 DC De Sleutel Gent 3 

 DC De Sleutel Brugge 2 

 DC De Sleutel Mechelen 1 

 DC De Sleutel Veurne 1 

 AC De Spiegel Asse 2 

 ADZ Kompas Torhout 1 

 ADZ Kompas Waregem 1 

 ADZ Kompas Ieper 2 

 ADZ Kompas Roeselare 1 

 AC De Kiem Gent 8 

 AC De Kiem Ronse 4 

 AC De Kiem Geraardsbergen 2 

 AC De Kiem Ninove 2 

 Ankerpunt Drughulp Rupel 4 

 Traject - Aalst 1 

Dagwerking VVBV Dagwerking A’pen  

CGG CGG VAGGA, verslavingszorg 1 

 CGG ZOV - Oudenaarde 2 

Privé therapeut/psychiater Psychiater  

Andere CAW A’pen (Brug binnen buiten) 1 



38 

Totaal  53 
 

Residentiële hulpverlening    

Ontwenningsprogramma OP De Spiegel 7 

 CIC De Sleutel 2 

 OP Adic 4 

 Detox Katarsis 1 

 OP Kompas  

KTP/BP BP Adic 1 

TG TG De Kiem 5 

 TG Katarsis 1 

Psychiatrie De Pelgrim 2 

 PC Menen 1 

 Stuyvenberg, afdeling verslaving – A’pen 1 

 Multiversum - Boechout 4 

 PC Gent-Sleidinge, afdeling Sleiding  

 Sint Amandus, afdeling ‘de oever’ - Beernem 1 

 Sint Jan Baptiste, afdeling ‘De Vita’ - Zelzate 1 

 PC Betanië, afdeling Wel/Stroom  

 Sint Jan, afdeling DD - Eeklo 1 

 AZ Sint Jan - Brugge 1 

 AZ Serruys - Oostende 1 

 PAAZ-dienst Vilvoorde 1 

Andere BW Ipso - Gent  

Totaal  35 

Intern gevangenis CGG stra plan 1 

 Medische dienst gevangenis  

Totaal  1 
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5.4.12 Doorverwijzingen – follow up 

Gevangenis DVW Toegekomen Nooit 
toegekomen 

Nog in de 
gevangenis 

Opgevraagd 

Antwerpen 8 5 3   

Beveren 3 3    

Brugge 15 10 5   

Brussel 1 1    

Dendermonde 5 5    

Ieper 3 1 2   

Gent 24 20 4   

Hasselt      

Hoogstraten      

Leuven hulp 5 4  1  

Leuven centraal 1 1    

Mechelen 11 9 2   

Merksplas      

Oudenaarde 4 4    

Ruiselede 4 4    

Turnhout 3 2  1  

Wortel 2 1 1   

Totaal 89 70 17 2  

 

Bijna 1 op 5 van de geziene cliënten worden doorverwezen naar de hulpverlening.  Op het einde van 

het werkjaar zijn we ook nagegaan hoeveel van de doorverwezen cliënten ook toegekomen zijn.   

We weten dat 70 van de 89 doorverwezen cliënten na hun voorwaardelijke invrijheidstelling kozen om 

in de uitgewerkte begeleiding/opname in te stappen (80,4%).  2 mensen verbleven op 31.12.2020 nog 

in de gevangenis. 

Tot op heden werd niet nagegaan hoe lang iemand ook effectief in begeleiding bleef.  Het is zeker ons 

streefdoel om ook deze informatie aan het jaarverslag te kunnen toevoegen. 
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6.Praktijk van TANDEM: dossiers lopende vanuit voorgaande 

werkjaren 

6.1 Totaal aantal dossiers nog lopende vanuit voorgaande werkjaren  

Gevangenis Lopende vanuit 
voorgaande 
werkjaren 

Totaal aantal 
gesprekken 

DVW Lopende naar 
Werkjaar 5 

Antwerpen 19 20 3  

Beveren 23 86 7 9 

Brugge 74 297 13  

Brussel 2 2 1  

Dendermonde 14 27 4 3 

Ieper 6 8 3  

Gent 19 93 7 4 

Hasselt 26 82 9 12 

Hoogstraten 17 25 4 7 

Leuven hulp 8 29 2 1 

Leuven centraal 12 66  6 

Mechelen 10 19 3  

Merksplas 25 81 8 6 

Oudenaarde 20 36 4 2 

Ruiselede 1 1 1  

Turnhout 9 16 2 1 

Wortel 24 60 5 14 

Totaal 309 948 76 65 

 

6.2 Doorverwijzingen – gespecificeerd 

   

Ambulante hulpverlening   

MSOC MSOC Kempen 2 

Ambulant centrum VVBV DC De Sleutel Antwerpen 2 

 DC De Sleutel Gent 1 

 DC De Sleutel Brugge 3 

 DC De Sleutel Mechelen 3 

 AC De Spiegel Asse 1 
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 ADZ Kompas Roeselare 2 

 ADZ Kompas Kortrijk 1 

 ADZ Kompas Waregem 1 

 AC De Kiem Geraardsbergen 3 

 AC De Kiem Ninove 1 

 Drughulp 1ste lijn Turnhout 1 

 Drughulp 1ste lijn Herentals 1 

 CAD Sint Truiden 1 

 Ankerpunt Drughulp Rupel 1 

Dagwerking VVBV Dagwerking A’pen  

Dagwerking psychiatrie PAD – Sint Maarten Mechelen  

CGG CGG Eclips, verslavingsteam  

Privé therapeut/psychiater Privé therapeut 1 

Andere Vzw Touché 3 

 Weerwerk A’pen 1 

Totaal  29 

Residentiële hulpverlening    

Ontwenningsprogramma CIC De Sleutel 5 

 OP De Spiegel 3 

 OP Kompas 1 

 OP Adic 5 

 Detox Katarsis 1 

KTP/BP BP Adic 3 

TG TG De Kiem 2 

 TG Katarsis 3 

 TG De Spiegel 2 

 TG De Sleutel Merelbeke 1 

 TG Trempoline 1 

Psychiatrie Broeders Alexianen - Tienen 1 

 Aster, libra 3 1 

 Karus, kasteel plus 1 

 Sint Amandus, afdeling ‘De Palissant’ - Beernem 1 

 Stuyvenberg, afdeling verslaving – A’pen 2 

 Sint Fransiscus - Velzeke 1 
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 AZ West - Veurne 1 

 PC Menen 1 

 Multiversum - Boechout 2 

 PC Gent-Sleidinge, afdeling Sleidinge. DD. 1 

 PC Gent-Sleidinge, afdeling Sleidinge. Rehab. 1 

 Sint Jan Eeklo 1 

 PC Betanië, afdeling Wel/Stroom 2 

Andere BW ‘t Veer 1 

 Zorgdorpen 1 

 TOV Rumbeke 1 

Totaal  46 

Intern gevangenis PLC Ruiselede  

 DVA Brugge 1 

Totaal  1 

 

6.3 Doorverwijzingen – follow up 

Gevangenis DVW Toegekomen Nooit 
toegekomen 

Nog in de 
gevangenis 

Opgevraagd 

Antwerpen 3 3    

Beveren 7 6  1  

Brugge 13 10 3   

Brussel 1 1    

Dendermonde 4 4    

Ieper 3 2 1   

Gent 7 7    

Hasselt 9 6  3  

Hoogstraten 4 4    

Leuven hulp 2 2    

Leuven centraal      

Mechelen 3 3    

Merksplas 8 5 1 2  

Oudenaarde 4 3 1   

Ruiselede 1 1    

Turnhout 2 1   1 
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Wortel 5 3  1 1 

Totaal 76 61 6 7 2 

( )*: begeleidingen al opgestart tijdens detentie  

91 % van de doorverwezen cliënten (lopende vanuit werkjaar 1) komt in de uitgewerkte 

begeleiding/opname toe.  Op 31.12.2020 verbleef hiervan nog 7 mensen in de gevangenis (13,4%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. Totaaloverzicht van alle activiteiten van TANDEM in 2020 

(samenvatting hoofdstuk 5 + 6)  

Individuele activiteiten  

 Vanuit 
werkjaar  

2020 

Lopende vanuit 
voorgaande werkjaren 

Totaal 

Aanmeldingen 1086   

Aantal opgestartte dossiers 503 309 812 

Aantal gesprekken 1234 948 2182 

Aantal doorverwijzingen 89 76 165 

        DVW ambulant 55 29 84 

        DVW residentieel 33 46 79 

        DVW intern gevangenis 1 1 2 

Follow up: 
toegekomen 

70 61 131 

Follow up: 
nog in de gevangenis op 
31.12.2019 of info 
opgevraagd 

2 9 11 

Lopende naar 2020 118 65 183 

Op de wachtlijst op 

31.12.2019 

257  257 

 

Groepssessies 

 Aantal sessies Aantal deelnemers 

Gevangenis Gent 2 sessies 25 

Gevangenis Ieper 1 sessie 9 

Gevangenis Leuven hulp 1 sessie 8 

Totaal 4 sessies 42 

 

Opvolging na detentie  

Aantal cliënten  4 3 lopende naar 2021 

  1 afgerond na 185 dagen 

Totaal aantal cliëntcontacten (in persoon, videochat of 
telefonisch contact) 

45  

Totaal aantal contacten met professioneel netwerk 62  

Totaal aantal contact met familiaal netwerk 1  
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8. Jaargegevens 2019 en 2020: een vergelijking  

We kunnen constateren dat we gedurende het jaar 2020 iets minder aanmeldingen kregen in 
vergelijking met de aanmeldingen in haar jaar 2019 (68 minder aanmeldingen of -6%).  We vermoeden 
dat de lockdown hier zeker mee te maken heeft, gezien ook de verschillende diensten binnen de 
gevangenis op die momenten minder in de gevangenis aanwezig was.   In evenredigheid hiermee 
werden ook een 7% minder dossiers opgestart.  We zien wel dat TANDEM meer gesprekken deed dat 
het voorgaande jaar, namelijk 6% meer.  TANDEM heeft in de lockdown periode (half maart 2020 tot 
half juni 2020 en november tot december 2020) vooral met telefonische screenings gewerkt.  
Waardoor we niet geconfronteerd werden met grote wachttijden binnen de gevangenis om mensen te 
kunnen oproepen).  We zien wel duidelijk dat mensen doorverwijzen naar de bestaande hulpverlening 
zonder de persoon ooit gezien te hebben moeilijker is dan doorverwijzingen na een live/webex 
gesprek, wat zich duidelijk vertaald in onze cijfergegevens.  We zien wel dat de kwaliteit van de 
doorverwijzingen zelfs verbeterd is.  In 2019 kwamen ongeveer 78% van de cliënten toe, gedurende 
het werkjaar 2020 is dit gestegen naar 85%.  
Binnen de groepssessies zien we een duidelijke daling.  Wat logisch is, gezien er een 9-tal maanden 
geen groepssessies mochten doorgaan.   

Individuele activiteiten   

 2019 2020 

Aantal aanmeldingen 1154 1086 

Aantal opgestartte dossiers 924 812 

Aantal gesprekken 2046 2182 

Aantal doorverwijzingen 240 165 

        DVW ambulant 125 84 

        DVW residentieel 107 79 

        DVW intern gevangenis 8 2 

Follow up: 
toegekomen 

138 131  

Follow up: 

nog in de gevangenis op 
31.12.2019 of info nog 
opgevraagd 

64 11 

Wachtlijst op 31.12.2020 256 257 

Lopende naar 2021  183 

Groepssessies   

Aantal sessies 10 3 

Aantal deelnemers 98 34 



 
 

9. Toekenning extra middelen vanuit de overheid: toekomstvisie 

Begin september 2020 bracht de Vlaamse overheid ons op de hoogte van het feit dat de vernieuwing 

van de overeenkomst met TANDEM goedgekeurd was met het Vlaams Overlegplatform Geestelijke 

Gezondheid voor de periode van 2020-2022 en dit met een verdubbeling van de subsidie vanaf 1 juli 

2020.  De doelstelling van de extra middelen is 2-ledig: enerzijds het wegwerken van de wachtlijsten, 

anderzijds de Brug Binnen Buiten verbeteren. 

Tot op heden bestaat het TANDEM-team uit 3.5 VTE.  We zouden de permanentie-uren uitbreiden en 

hiervoor nog 3 FTE extra aanwerven.   

In eerste instantie kregen de huidige teamleden die halftijds werkzaam zijn op TANDEM de kans om 

voltijds bij TANDEM te starten.  Anniek Vanbriel en Kimberly Michiels waren bereid om hierop in te 

gaan.  Kimberly kon op 5.10.2020 voltijds van start gaan bij TANDEM.  De voltijdse opstart van Anniek 

is gepland op 4.01.2021. 

Daarnaast werden ook 2 nieuwe mensen aangeworven.  Louca Delaey zal verantwoordelijk worden 

voor cluster 1 (zie onderstaande tabel) en gaat op 4.01.2021 van start bij TANDEM.  Robin Weyler gaat 

ook op 4.01.2021 van start bij TANDEM en wordt verantwoordelijk voor cluster 4 (zie onderstaande 

tabel). 

Vanaf 4.01.2021 zal TANDEM bemand worden met 6.5 VTE. 

Er komt ook nog een inhoudelijke wijziging binnen het team: vanaf 4.01.2021 willen we meer inzetten 

op het verwerven van meer Forensische expertise.  Verdere opleiding van de criminologe binnen het 

team (Fien Dedeken), in een later stadium deze expertise verruimen naar alle teamleden (train de 

trainer).  Valorisatie masterdiploma Fien.  We willen ook tijd en ruimte creëren om deze expertise 

verder te ontwikkelen. 

Ook de mogelijkheid om een aantal psychiater-uren te voorzien binnen TANDEM wordt verder bekeken. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitbreiding van de uren en de nieuwe teamleden: in 

principe 24u cliëntcontacten en 14u casemanagement (cfr. infra). 

Gevangenisclusters Huidige 
permanentie uren 

Per week 

Uitbreiding van de uren 
Per week 

VTE Verantwoordelijke 
cluster 

Cluster 1   1 VTE Aanwerving 

Brugge 12 20   

Ieper 2 4   

     

Cluster 2   1 VTE Fien Dedeken 

Oudenaarde 2 4   

Ruiselede Ad hoc Ad hoc   

Gent 6 8   

     

Cluster 3   1 VTE Kaat Vanthuyne 
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Beveren  4 8   

Dendermonde 2 4   

     

Cluster 4   1 VTE Aanwerving 

Merksplas 2 8   

Wortel 2 8   

Hoogstraten 2 8   

     

Cluster 5   0.5 VTE Rob Heeren 

Antwerpen 4 8   

Mechelen 2 4   

     

Cluster 6   1 VTE Kimberly Michiels 

Brussel Ad hoc 4   

Leuven hulp 4 8   

Leuven centraal 2 12   

     

Cluster 7   1 VTE Anniek Vanbriel 

Hasselt 8 16   

Turnhout 2 8   

 

Inhoud clientcontacten (VTE 24u/12u):  
• Extra permanentie uren binnen de verschillende gevangenissen  
• Extra opvolgingen van de dossiers.  In principe moeten we rekenen dat 1/3de van de 
tijd gaat naar het opmaken van een dossier, telefonische contacten leggen met de partners 
waar we naar toe gaan doorverwijzen, enz.  
• Als we meer cliënten gaan zien, dan gaan we ook meer samenwerkingspartners 
moeten aantrekken.  Wat hebben de samenwerkingspartners binnen de ruime GGZ nodig 
om met onze doelgroep aan de slag te gaan? Verdere bevraging is nodig.  

 
Voorlopige voorstellen:  

o Dienstverlening aanbieden: ook opvolgen na detentie.  Partners krijgen op die 
manier niet het gevoel dat ze er alleen voor staan.  
o Op voorhand voorzien van crisisbedden en navolgtrajecten 
o Consultfunctie naar de partners  
o Overlegtafel realiseren na de start van een begeleiding/opname.  
o Werkingen beter leren kennen (naar analogie: project ‘Vreemd gaan’)  
o Meer mogelijkheden bekijken via de Netwerkcoördinatoren Netwerk GG, 
andere?   

• Meer inzetten op ‘alternatieve pistes’.  Dit zal ook gekaderd moeten worden naar 
justitie.  Alternatieve hulpverlening uitwerken, vergt meer tijd dan de klassieke HV uit te 
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werken.  Meer en meer dient ook gezocht te worden naar 
overbruggingsmogelijkheden.  Bv. detentie – ambulante begeleiding – opname.  
• Samenwerking interne dienst binnen de gevangenis verder uitbreiden.  Samenwerking 
PSD, JWW, Obra, Zorgteams, … Wordt gezien als een grote meerwaarde maar is 
enorm tijdrovend.  
• Samenwerking met justitie verder uitbreiden: overleg SURB, onderzoeksrechters, ...    
• Indien nodig meegaan met de cliënt naar een intakegesprek.  Vanuit voorgaande 
ervaringen zien we dat dit als een meerwaarde wordt ervaren door de GGZ.  
• Sensibilisering binnen het werkveld rond het werken met gedetineerden.  Verder 
exploreren welke organisaties ons hiermee kunnen helpen.  

 
Inhoud casemanagement (VTE 14u/7u):  
Enkel ‘indien nodig’  

• Cliënten nog 3 maanden opvolgen na detentie.  
• Triade cliënt-justitiehuis-hulpverlening maken al vanuit detentie, zodanig dat de 
overstap naar buiten vlot kan verlopen.  
• Enerzijds dienstverlening voor de cliënt en minder kans dat het onmiddellijk fout 
gaat na vertrek uit de gevangenis, maar is ook een manier om de contacten met de 
samenwerkingspartners te verruimen  
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10. Besluit 

Sinds 1 maart 2017 wordt TANDEM gefinancierd door Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid 

en Gezin.  In september 2020 kreeg TANDEM de boodschap van de Vlaamse overheid dat de 

projectmiddelen niet alleen verlengd worden tot eind 2022, maar dat er ook een verdubbeling van de 

middelen komt.  De toekenning van deze middelen wordt duidelijk als een erkenning voor ons werk 

ervaren, we zijn dan ook erg blij dat de Vlaamse overheid de vele inspanningen van het project ziet en 

erin gelooft dat we een duidelijke meerwaarde zijn binnen het penitentiaire werkveld.   

Voorliggend verslag geldt als inhoudelijk verslag voor een vierde werkjaar dat spreekt over de periode 

van 1 januari 2020 tot en met 31 december voor wat betreft de werking van TANDEM. 

We hopen dat uit dit verslag de duidelijke meerwaarde van het project opnieuw naar voor komt en dat 

hieruit een structurele verankering kan komen.   

Gezien de coronapandemie was 2020 voor alle organisaties een bewogen jaar, ook voor TANDEM.  

TANDEM diende meermaals te schakelen tussen live gesprekken naar webex/videochatgesprekken en 

telefonische screenings en vice versa.  De uitdaging was groot, maar de TANDEM-medewerkers hebben 

hun flexibiliteit meermaals bewezen.  Niet alleen in de periodes waarin we vanuit de maatregelen van 

de overheid niet naar de gevangenissen mochten bewegen, maar ook in de periodes waarin 

gevangenissen intern geconfronteerd werden met een groot aantal besmettingen waardoor ze zelf de 

beslissing moest nemen om in lockdown te gaan.   

Toch kunnen we met een grote fierheid ons jaarverslag aan jullie presenteren.   Samengevat zien we 

een lichte daling in het aantal aanmeldingen  (-6%), maar we zien wel een duidelijke stijging in het 

aantal gesprekken die gebeurd zijn (+6%).  Dit alles resulteerde opnieuw in een mooi aantal 

doorverwijzingen en vanuit de follow up zagen we dat 85% van de mensen die door TANDEM 

doorverwezen werden ook daadwerkelijk toegekomen zijn in de respectievelijke centra.  

We kijken hoopvol uit naar 2021.  Omdat we hopen dat de sanitaire crisis onder controle kan komen 

en dat iedereen snel gevaccineerd kan worden om op die manier te kunnen evolueren naar het nieuwe 

normaal. Tegelijk kijken we uit naar de nieuwe kansen die de uitbreiding ons biedt om met bijkomende 

teamleden te kunnen werken aan de nieuwe doelstellingen van TANDEM: wegwerken van de 

wachtlijsten en het versterken van de brug tussen het leven binnen en buiten detentie voor personen 

met een psychische kwetsbaarheid.  

 

Kaat Vanthuyne 

Teamverantwoordelijke TANDEM 

30.04.2021 
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