
Vacature voor twee onderzoekers (50%, max. 18 maanden)  

“Evaluatie pilootprojecten ‘Drughulpverlening voor personen in detentie’”  

In het kader van een onderzoeksproject Evaluatie pilootprojecten ‘Drughulpverlening voor 
personen in detentie’ zijn we op zoek naar twee deeltijdse (2 x 50% van een FTE) 
onderzoekers.  

Het project wordt gefinancierd door de FOD Volksgezondheid. Het wordt uitgevoerd door 
een team van onderzoekers uit de Vakgroep Orthopedagogiek, UGent, de Vakgroep 
Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht, UGent en het Institut National de Criminalistique 
et de Criminologie (INCC).  

Eind 2017 werden pilootprojecten opgestart in de gevangenissen van Hasselt, Lantin en het 
Brussels Penitentiair Complex (Berckendael en Sint-Gillis), gefinancierd door de Minister van 
Volksgezondheid. Deze projecten zijn erop gericht om een “drughulpverleningsprogramma 
voor personen in detentie uit te werken”. De projecten hebben een looptijd van december 
2017 tot april 2020.  

Het onderzoeksproject is gericht op de evaluatie van deze pilootprojecten.  

Voor dit project zijn we op zoek naar 2 halftijdse onderzoekers. 

Eén van de onderzoekers (onderzoeker 1, 50%, Nederlandstalig) staat in voor het grootste 
gedeelte van de gemeenschappelijke onderzoeksdelen en het luik wat betreft het 
pilootproject in de Nederlandstalige gevangenis. 

De andere onderzoeker (onderzoeker 2, 50%, Franstalig) is mee betrokken op de 
gemeenschappelijke onderzoeksdelen en het luik wat betreft de pilootprojecten in de 
Franstalige gevangenissen.  

Beide functies kunnen ook gecombineerd worden indien de kandidaat beide talen 
(Nederlands en Frans) zeer goed beheerst (in dit geval dient de kandidaat duidelijk aan te 
geven voor beide functies te appliqueren).  

Jobomschrijving onderzoeker 1: 

- Je staat in voor het grootste gedeelte  
- van de algemene delen van de studie (WP1a, WP1b, WP2, WP5) en het uitvoeren van 

het onderzoek in de gevangenis van Hasselt (WP3 en WP4) (zie bijlage voor een 
samenvatting van het onderzoeksvoorstel). Als onderzoeker ben je verbonden aan de 
Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent. 

- De aanstelling start op 1 maart 2019 voor de duur van maximaal 18 maanden. 

Profiel: 



- Diploma van master in de humane wetenschappen (Psychologie, Pedagogische 
Wetenschappen, Sociologie, Criminologie, …) 

- Affiniteit met onderzoek omtrent verslaving en/of onderzoek in penitentiaire 
contexten strekt tot aanbeveling 

- Je hebt bij voorkeur ervaring met kwantitatief én kwalitatief onderzoek 
- Je kan zelfstandig werken en je kan vlot wetenschappelijke teksten schrijven 
- Zeer goede kennis van Nederlands; goede kennis van Frans en Engels 
- Je kan vlot samenwerken in een multidisciplinair en meertalig onderzoeksteam 

Jobomschrijving onderzoeker 2 

- Je staat mee in voor de algemene delen van de studie (WP1a, WP1b, WP2, WP5) en 
het uitvoeren van het onderzoek in de gevangenissen van Brussel en Lantin (WP3 en 
WP4) (zie bijlage voor een samenvatting van het onderzoeksvoorstel). Als 
onderzoeker ben je administratief verbonden aan de Vakgroep Orthopedagogiek). Je 
bent bereid om vanuit Brussel (kantoren INCC) te werken. 

- De aanstelling start op 1 maart 2019 voor de duur van maximaal 18 maanden. 

Profiel: 

- Diploma van master in de humane wetenschappen (Psychologie, Pedagogische 
Wetenschappen, Sociologie, Criminologie, …) 

- Affiniteit met onderzoek omtrent verslaving en/of onderzoek in penitentiaire 
contexten strekt tot aanbeveling 

- Je hebt bij voorkeur ervaring met kwantitatief én kwalitatief onderzoek 
- Je kan zelfstandig werken en je kan vlot wetenschappelijke teksten schrijven 
- Zeer goede kennis van Frans; goede kennis van Nederlands en Engels 
- Je kan vlot samenwerken in een multidisciplinair en meertalig onderzoeksteam 

 

Interesse:  

Je kan je interesse voor één of beide van deze vacature laten blijken door een 
sollicitatiebrief en je CV te mailen naar Prof. Stijn Vandevelde (stijn.vandevelde@ugent.be), 
Prof. Wouter Vanderplasschen (wouter.vanderplasschen@ugent.be), Prof. Freya Vander 
Laenen (freya.vanderlaenen@ugent.be) en Prof. Charlotte Colman 
(charlotte.colman@ugent.be) en dit voor woensdag 30 januari, 17u.  

Geef duidelijk aan voor welke functie(s) je solliciteert: onderzoeker 1, onderzoeker 2 of 
beide functies.  

Na een eerste selectie op basis van de sollicitatiebrief/CV zullen de sollicitatiegesprekken 
plaatsvinden op 5 februari in de namiddag (in Gent).   



Bijlage 1 – Samenvatting van het project 

Eind 2017 werden pilootprojecten in de gevangenissen van Hasselt, Lantin en het Brussels Penitentiair 
Complex (Berckendael en Sint-Gillis) opgestart, gefinancierd door de Minister van Volksgezondheid. 
Deze projecten zijn erop gericht om een “drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie uit 
te werken. De projecten hebben een looptijd van december 2017 tot april 2020. Volgende 
doelstellingen, gefocust op het versterken van de medische diensten in de gevangenissen, staan hierbij 
voorop: 

- Het creëren van een groter draagvlak, en meer betrokkenheid van gedetineerden en 
(bewakings)personeel (sensibilisering en vorming). 

- Een snellere en betere identificatie van gedetineerden met een middelengerelateerde 
problematiek door het gebruik van screeningsinstrumenten. 

- Een tussentijdse evaluatie van deze screeningsinstrumenten. 
- Een behandeling/zorgtraject op maat van de gedetineerde uitwerken (omvat motivationeel 

werken, een individueel aanbod en/of een groepsaanbod (hervalpreventie, peer support). 
- Vorming van projectmedewerkers en van het personeel van de medische dienst inzake het 

gebruik van de screeningsinstrumenten. 
- De begeleiding van/zorg voor gedetineerden met een middelengerelateerde problematiek en 

inzake de specificiteit van de (drughulpverleningscontext in de) gevangenis. 
- Stimuleren van een vlotte samenwerking en betere uitwisseling van informatie en kennis tussen 

de betrokken (interne en externe) hulpverleners van de gedetineerde met het oog op een betere 
continuïteit van zorg. 
 

1.1. Doelstellingen van de studie 

In het bestek wordt de vraag gesteld naar wetenschappelijke opvolging en evaluatie. Hierbij worden 
de volgende doelstellingen/onderzoeksvragen/verwachtingen aangegeven: 

1. Wetenschappelijk advies aan de FOD VVVL rond 
a. Opleidingsbehoeften en – modaliteiten personeel 
b. Afbakenen van doelgroepen 
c. Selectie / toepassing screeningsinstrumenten en behandelingen 
d. Gebruik van systemen van kwaliteitsopvolging, waaronder mogelijke synergie / 

haalbaarheid met BELRAI instrumenten 
 

2. Beantwoorden van volgende onderzoeksvragen 
a. Wat is het meest efficiënte screeningsinstrument voor de detectie van 

middelengerelateerde problemen (alcohol en illegale drugs in een gevangenissetting)? 
b. Wat zijn de meest efficiënte behandelingsmodellen voor middelengerelateerde 

problemen in een gevangenissetting? 
c. Wat zijn de minimale randvoorwaarden voor deze screeningsinstrumenten en 

behandelingsmodellen? Deze randvoorwaarden betreffen onder andere: personeel 
(profielen en aantallen), werkingsmiddelen, opleidingen, systemen van 
kwalitateitsbewaking, continuïteit van zorg na detentie, taakverdeling tussen 
diensten, functies en overheden, edm. 

d. Wat zijn de ideale, en haalbare, randvoorwaarden voor deze screeningsinstrumenten 
en behandelingsmodellen ? 



e. Wat zijn de meest efficiënte financieringsmodellen (in projectmodus en structurele 
modus) voor een kwaliteitsvolle behandeling van middelengerelateerde problemen in 
gevangenissettings? 

f. Wat is het meest efficiënte opvolgings- en evaluatieinstrument voor (a) de 
professionals op het terrein en (b) de overheid in functie van het garanderen van 
beleid voor een kwaliteitsvolle behandeling van middelengerelateerde 
problematieken in gevangenissettings? 

 

1.2. Methode 

De opdracht is onderverdeeld in twee luiken: een luik m.b.t. wetenschappelijk advies (luik 1) en een 
onderzoeksluik (luik 2), waarin een aantal onderzoeksvragen worden aangegeven. 

Luik 1: Wetenschappelijk advies aan de FOD VVVL  

De onderzoeksploeg zal wetenschappelijke adviezen formuleren over de vier centrale thema’s. Het 
verstrekte advies zal gebaseerd worden op de bevindingen met betrekking tot de onderzoeksvragen 
gesteld in het tweede luik van deze opdracht (cf. infra).   

Luik 2: Beantwoorden van de onderzoeksvragen 

Om bovenstaande onderzoeksvragen (cf. 1.2) te beantwoorden zal gebruik gemaakt worden van een 
multi-methodisch onderzoeksdesign aan de hand van 5 werkpakketten (WP).  

WP 1a: Literatuurstudie screeningsinstrumenten – onderzoeksvraag 2a 

WP 1b: Literatuurstudie behandelingsmodellen – onderzoeksvraag 2b 

WP1 omvat een zeer gefocuste en gezien de tijd beperkte literatuurstudie met betrekking tot de meest 
efficiënte screeningsinstrumenten (WP 1a) voor de detectie van middelengerelateerde problemen 
(alcohol en illegale drugs) en behandelingsmodellen (WP 1b) in een detentiecontext.  

WP2: Literatuurstudie randvoorwaarden met inbegrip van financiële voorwaarden + organisatie 
focusgroepen bij betrokken actoren (projectmedewerkers, medisch personeel, en penitentiair 
beambten, direct betrokken overheidsadministraties –gegevens a/gegevens d) – onderzoeksvraag 
2c, 2d, 2e, en 2f 

In WP2 wordt een (zeer gefocuste) literatuurstudie gepland (cf. WP1a en WP1b) met betrekking tot de 
randvoorwaarden zoals (niet limitatief) aangegeven in het bestek: personeel (profielen en aantallen), 
werkingsmiddelen, opleidingen, systemen van kwaliteitsbewaking, continuïteit van zorg na detentie, 
taakverdeling tussen diensten, functies en overheden, …  

Op basis van de bevindingen uit de literatuur (zowel uit WP1 als uit WP2) zullen focusgroepen (n=3) 
met een aantal professionele actoren worden georganiseerd om zicht te krijgen op deze 
randvoorwaarden (  

Er zal een focusgroep per pilootproject worden georganiseerd met telkens 8 tot 12 deelnemers.  

Naast de focusgroepen zullen ook de intervisiemomenten per gevangenis actief worden gebruikt om 
informatie m.b.t. randvoorwaarden gerelateerd aan de implementatie van de activiteiten rond 



screening en behandeling in kaart te brengen. Hiertoe zal tijdens de intervisie een vast agendapunt 
rond de studie toegevoegd worden, teneinde het onderzoek en de praktijk maximaal met elkaar te 
verbinden. 

WP3: Procesevaluatie van de drie pilootprojecten 

In dit luik zal specifiek aandacht besteed worden aan het verloop, de huidige organisatie, sterktes en 
uitdagingen van de drie pilootprojecten. Volgende activiteiten staan hierbij gepland: participerende 
observatie/werkbezoeken aan de drie projecten; interviews met gedetineerden en naasten; (actief) 
bijwonen van de intervisiemomenten; en analyse van tijdens het pilootproject reeds verzamelde 
registratiegegevens. 

WP4: Outcome-evaluatie van de drie pilootprojecten 

In dit werkpakket worden volgende activiteiten gepland: in kaart brengen, analyseren en afstemmen 
van beschikbare registratiegegevens, pillootstudie in één gevangenis (Hasselt) en een focusgroep rond 
de bevindingen van voornoemde pilootstudie.  

WP5: Valorisatie en aanbevelingen 

De resultaten van de eerder vermelde werkpakketten zullen worden geïntegreerd in een rapport (zie 
ook 1.4) waarin de advies- en onderzoeksvragen zullen worden behandeld. In functie van een advies 
naar de drie pilootprojecten en naar de opdrachtgever, worden de aanbevelingen doorgepraat met 
zowel de professionelen in de praktijk als met de FOD VVVL. Dit advies zal toegesneden zijn op de 
praktijk: hierbij wordt gedifferentieerd tussen aanbevelingen voor de drie pilootprojecten en 
aanbevelingen voor de implementatie van projecten in alle gevangenissen. Daartoe zal het 
onderzoeksteam voor dit luik van de opdracht (of een delegatie hiervan in functie van het topic van de 
bijeenkomst) deelnemen aan een aantal vergaderingen m.b.t. deze onderwerpen. In het bestek wordt 
hierbij verwezen naar de vergaderingen van het comité dat de studie opvolgt (en dat drie keer per jaar 
bij elkaar komt). Daarnaast wordt ook gerefereerd naar tweemaandelijkse intervisiewerkgroepen in 
de drie gevangenissen. 

1.3. Deliverables 

Naast een tussentijds rapport zal een eindrapport (van maximaal 100 pagina’s) worden opgeleverd 
(deadline 1 juni 2020) waarin gefocust wordt op de resultaten van de studie en aanbevelingen, in 
antwoord op de hierboven aangegeven advies- en onderzoeksvragen (cf. pp. 9-10 van het bestek). De 
centrale conclusie en aanbevelingen worden samengevat in een beknopt rapport van een tiental 
bladzijden in drie talen (Nederlands, Frans, Engels) 

 

 

 

 

 


