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Flore Croux heeft haar doctoraatsonderzoek naar de participatie van niet-Belgische gedetineerden aan 
gevangenisactiviteiten (bijv. arbeid, beroepsopleidingen, bibliotheek, erediensten, onderwijs, sport, 
wandeling) afgerond. Om meer inzicht te verwerven in de participatie van niet-Belgische gedetineerden 
aan gevangenisactiviteiten werd een scoping review uitgevoerd. Daarnaast zijn ook 66 individuele 
interviews afgenomen met niet-Belgische gedetineerden. ‘Appreciative inquiry’ of ‘waarderend 
onderzoek’ werd hierbij gebruikt om zowel positieve als negatieve ervaringen te exploreren.  

De resultaten tonen aan dat niet-Belgische gedetineerden verschillende componenten van het 
activiteitenaanbod in de gevangenis als positief ervaren (bijv. het contact met de activiteitenaanbieders, 
de gemengde groepssamenstelling in activiteiten). Daarnaast blijken ze ook zeer gemotiveerd om deel 
te nemen aan gevangenisactiviteiten. Echter, vooral organisatorische/institutionele barrières verhinderen 
niet-Belgische gedetineerden om deel te nemen aan gevangenisactiviteiten. In het bijzonder ervaren 
anderstalige niet-Belgische gedetineerden een aantal bijkomende barrières en dromen met betrekking 
tot participatie als gevolg van de taalbarrière. Het doctoraatsonderzoek onthult dat niet-Belgische 
gedetineerden een bijkomende ‘pain of imprisonment’ ervaren, namelijk de ‘pain of (non-)participation’. 
Dit omdat zij meer moeilijkheden ervaren om toegang te krijgen tot gevangenisactiviteiten en specifieke 
behoeften hebben op het vlak van participatie. Informele peer support blijkt een belangrijke rol te spelen 
voor niet-Belgische gedetineerden als 'overlevingsstrategie' om de barrières te overwinnen die zij 
ervaren met betrekking tot toegang tot gevangenisactiviteiten en de moeilijkheden die zich voordoen 
tijdens participatie.   

Dit proefschrift sluit af met enkele aanbevelingen voor praktijk en beleid om een progressief 
universalistisch activiteitenaanbod tot stand te brengen, een meer sterktegerichte benadering te hanteren 
met betrekking tot niet-Belgische gedetineerden en een positief (participatie)klimaat in de gevangenis 
te creëren.  

Voor meer informatie of vragen over het doctoraatsonderzoek, gelieve contact op te nemen met 
flore.croux@vub.be  

 
Dit doctoraatsonderzoek maakt deel uit van een vierjarig onderzoeksproject ‘Foreigners’ Involvement and 

Participation in Prison’ (FIP2-project, 2017 – 2021) van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent 
gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). Flore is verbonden aan de 
onderzoeksgroep Participation and Learning in Detention (pald.research.vub.be) van de Vrije Universiteit 
Brussel.  
 
Het doctoraatsonderzoek werd uitgevoerd onder promotorschap van:  
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