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De ‘nieuwe werkwijze’ werkt
In de nieuwsbrief van 2015 informeerden we jullie over de ‘nieuwe 
werkwijze’. Deze werd uitgetekend door het Justitiehuis, de pro-
batiecommissie en Elegast. Bedoeling is de doorstroom van 
werkstrafdossiers  van het Justitiehuis naar Elegast te verhogen 
en te versnellen.

Het startsein werd gegeven in februari 2015. De grootste verandering 
is dat de werkstrafdossiers van 18 tot 35-jarigen zijn losgekoppeld 
van de justitieassistent. Het volledige traject  - van uitnodiging tot 
afronding werkstraf - wordt uitgewerkt door Elegast. Het is ook 
de Elegast-begeleider die rechtstreeks rapporteert aan de pro-
batiecommissie. In het Justitiehuis blijft wel een contactpersoon 
beschikbaar voor het team van Elegast, en voor de werkgestraften. 

Intussen is de nieuwe werkwijze al lang niet ‘nieuw’ meer. We zijn 
opgetogen dat we na anderhalf jaar mogen besluiten dat de nieuwe 
werkwijze ‘werkt’. De doorstroom van de dossiers van het Justitie-
huis naar Elegast verloopt vloeiend en ook de wachtlijst is volledig 
weggewerkt. Terwijl er in 2014 gemiddeld 118 dagen verstreken 
tussen het vonnis waarbij de werkstraf werd uitgesproken en de 
aanmelding van het dossier bij Elegast, is de doorlooptijd sinds 
de ‘nieuwe werkwijze’ opmerkelijk verminderd. In 2015 bedroeg 
de gemiddelde doorlooptijd 95 dagen. Voor 2016 zitten we tot 
vandaag aan een gemiddelde van 96 dagen.
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AUTONOME WERKSTRAFFEN
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PRESTATIEPLAATS IN DE KIJKER: 

KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERENBESCHERMING

Sinds een aantal jaren zet de Koninklijke Maatschappij voor 
Dierenbescherming (KMDA) haar kennels open voor mensen die 
een werkstraf uitvoeren. Een goeie aanleiding voor een inter-
view met Dr. Els De Belder, dierenarts en beheerder. In Kontich 
werden we verwelkomd in het onlangs geopende, ultramoderne 
dierenasiel met esthetisch verantwoorde ‘parasol -kennels’. In 
2015 telden de KMDA asielen in Kontich en Antwerpen min-
stens 20 aanmeldingen voor werkgestraften. In totaal presteer-
den ze meer dan 1.200 uren. ‘Mensen die kleinere misdrijven 
plegen en niet thuishoren in de gevangenis zijn met een werk-
straf echt wel geholpen’,  zegt Dr. De Belder.

Kunt u het dierenasiel even voorstellen?

KMDA zag het levenslicht in 1882 en maakte toen nog deel 
uit van de Koninklijke Maatschappij  voor Dierenkunde, beter 
gekend als de Zoo van Antwerpen. Sinds 1922 is de KMDA een 
zelfstandige vereniging met asielen in Antwerpen en Kontich.

Welke taken kunnen werkgestraften 
bij jullie uitvoeren?

Het werk dat werkgestraften hier doen is veelomvattend. Er is 
natuurlijk de algemene verzorging van de honden en de katten: 
de koten reinigen, de dieren eten geven en inborstelen. Ook 
het onderhoud van onze accommodatie vraagt wel wat werk. 
En in Kontich hebben we heel wat loopweiden. Geregeld de 
grasmachine boven halen, is dan ook een noodzaak.

Wat was jullie motivatie om mee te stappen 
in het project?

Vzw Elegast en het Justitiehuis van Antwerpen vroegen ons 
een paar jaar geleden in te stappen in het project. Lang 
hebben we er niet over moeten nadenken, integendeel. Bij-
komende hulp is hier altijd meer dan welkom. Zeker als die 
krachten gemotiveerd zijn om er het beste van te maken. 
We verspreiden diezelfde boodschap bij onze medewerkers, 

zodat ook zij positief staan tegenover de hulp die we krijgen 
van de  werkgestraften.

Hebben jullie de indruk dat werkgestraften 
iets leren uit hun straf?

Sommigen wel, anderen niet. We merken al snel wanneer 
een straf effect zal hebben en wanneer niet. Maar ook als 
ze hervallen, zijn werkgestraften opnieuw welkom bij ons. Op 
voorwaarde dat ze hun eerste straf tot een positief einde 
hebben gebracht. 
 
Wat is jullie indruk over de maatregel van 
de autonome werkstraf?

Uit de ervaring die wij nu hebben, kunnen we afleiden dat een 
werkstraf een positieve maatregel is. Vooral mensen die klei-
nere misdrijven plegen en niet thuishoren in de gevangenis zijn 
hiermee geholpen. 

Met welke problemen worden jullie 
zoal geconfronteerd?

Werkgestraften komen niet altijd even gemotiveerd naar ons 
dierenasiel. Zo durven ze wel eens tegen te spreken wanneer 
ze niet akkoord zijn met een opdracht. Maar over het algemeen 
komen we gelukkig niet al te veel problemen tegen. 

Wat is u het meeste bijgebleven doorheen de jaren?

Er is ooit iemand geweest die, nadat zijn werkstraf afgelopen 
was, vroeg of hij bij ons als vrijwilliger aan de slag kon. Hij 
werkte graag in de openlucht en vond in onze tuin een echte 
uitlaatklep. Hij heeft nog een aantal maanden bij ons gewerkt, 
tot hij een vaste job vond. Het verhaal van die man is me bijge-
bleven, omdat ik uit zijn enthousiasme kon afleiden dat hij zich 
goed voelde binnen onze organisatie, en tijdens de uitvoering 
van zijn straf.



Werkgestrafte aan het woord:
“Tijdens de uitvoering van mijn werkstraf heb ik verschillende 
taken moeten doen, zoals hokken proper maken, dieren eten 
geven, ramen kuisen, gras afrijden, enz. Ik kreeg dezelfde taken 
als het personeel en had niet het gevoel dat er van mij gepro-
fiteerd werd. De verwachtingen die ik had over de werkplaats, 
werden ingelost. Ik wist op voorhand dat mijn werkstraf er zat 
aan te komen en wou er het beste van maken. Bij het feit dat ik 
gratis moest werken, heb ik niet vaak stilgestaan. Het contact 
met de werkvloerbegeleiders verliep goed en ik werd met res-
pect behandeld. Met andere werkgestraften had ik minder con-
tact omdat we afzonderlijke taken kregen. De uren die ik heb 

moeten presteren hebben me op zich niet tot inkeer gebracht, 
mijn klik was ervoor al gemaakt. Ik vind de maatregel van de 
autonome werkstraf een goed alternatief voor de gevangenis. 
Op die manier kan je nog iets terugdoen, kan je iets leren uit 
het werk dat je doet, kan je nieuwe mensen leren kennen en 
kan je, denk ik, op die manier gemakkelijker terug geïntegreerd 
geraken in de maatschappij. Tot slot heb ik het contact met vzw 
Elegast als positief ervaren. De plaats waar ik mijn werkstraf 
zou uitvoeren, werd mij niet opgedrongen, integendeel. Er werd 
maximaal rekening gehouden met mijn woonplaats en persoon-
lijke situatie”.

WIST JE DAT…
• 21 % van de werkstraffen werd opgelegd 

door de politierechtbank?

• 74 % van de werkstraffen werd opgelegd 
door de correctionele rechtbank?

• De werkgestrafte op het moment van 
aanmelding van het dossier gemiddeld 
31 jaar oud is ? 

• Eigendomsdelicten, drugsdelicten 
en verkeersovertredingen de meest 
voorkomende feiten zijn die aan de basis 
van een werkstraf liggen?

Voetnoot: cijfers voor gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen in 2015.
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