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Bijlage 1: foto’s  

Evolutie van de tuin van het begin tot nu. 

Periode 1 

  

Periode 2 
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Periode 3 
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Bijlage 2: HOPP 
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Bijlage 3: collage intakegesprek 

 

 

Tijdens de het maken van de collage met Mi. Was er zeer veel ondersteuning nodig, hij kreeg 

niet gemakkelijk prenten/woorden op papier. Hiervoor hebben we enkele voorbeelden 

aangereikt tijdens het zoeken naar antwoorden op de vragen. Mi. Antwoordde wel vlot op 

vragen waarbij hij verbaal mocht communiceren. 

- Het eten: 

o Hij eet graag, vooral frieten. In de gevangenis krijgt hij deze naar eigen zeggen 

“jammer genoeg” alleen op zondag 

 

- Wat doe je op cel: 

o De tijd die Mi. Doorbrengt op cel doet hij vooral door naar films te kijken en 

op zijn bed te liggen. Verder doet hij niks door de dag (naast het fietsatelier en 

de tuin). 



 
 

viii 
 

 

- Wat boeit/interesseert jou? 

o Mi. Is graag bezig met kleding, schoenen naar eigen zeggen. Hij vindt dit 

belangrijk. 

 

- Wat zijn of waren de hobby’s die je graag uitoefent? 

o Zelf voetbalde Mi. Vroeger, maar dat was vooral in zijn jeugd. Hier heeft hij 

mooie herinneringen aan, vermeldt hij. 

Waarom Mi. Graag zelf naar de tuin wil komen: 

- Ik werk graag in de tuin voor het sociale, praten met anderen; 

- Maar ook om buiten te zijn; 

- En om tot rust te komen; 

- Ook voor de structuur en de routine. 

Bijlage 4: collage evolutiegesprek 
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- Wat heb je zelf ervaren tijdens het werken in de tuin, hoe voel je jezelf tijdens het 

werken? 

Vind je dat je zelf veranderd bent of iets geleerd hebt door de tuinsessies? Wat? 

o De tuin brengt Mi. rust en hij vindt het leuk. De foto met het meisje met de 

groenten staat voor de eerste studente waarmee hij samen gestart is met het 

werken in de tuin. De middelste foto geeft weer wat in de tuin gedaan wordt: 

planten, zaaien en oogsten van groenten. 

 

- Hoe zou jij de tuinsessies evalueren? Wat vind je positief, wat vind je negatief? 

Zijn er dingen aan de tuinsessies die je zou willen veranderen? 

o Mi. wou graag witte bloemen planten, maar dit is nog steeds niet gebeurd. Dit 

vindt hij negatief. Hij vindt dat er genoeg pauze genomen wordt en vindt het 

fijn dat het rustgevend is om in de tuin te werken. Hij zou voor de rest niets 

veranderen, want hij vindt de tuinsessies goed zoals ze nu verlopen. 

Bijlage 5: het draaiboek 

Voorwoord 

Dit draaiboek is een document dat specifiek opgemaakt is voor de Penitentiaire Inrichting 

Wortel. Het maakt deel uit van onze projectstage in kader van de bachelorproef voor het derde 

en laatste jaar Ergotherapie. Dit document bevat twee grote onderdelen, namelijk een 

stappenplan voor een doelstellingensessie en een stappenplan voor een tuinsessie. Er worden 

verschillende onderwerpen aangehaald: een stappenplan voor het uitvoeren van een activiteit, 

de houding die de begeleider moet aannemen, de ergonomie in de tuin, de veiligheid binnen 

zijn context,.. Daarnaast zijn er ook bijgevoegde meetinstrumenten om het proces van 

vooruitgang te meten bij de deelnemers. 
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Dit product kwam tot stand met de ondersteuning van promotor en praktijklector J. Lemmens 

van de PXL hogeschool, Hasselt en S. Van Campfort, stagebegeleider en beleidscoördinator 

hulp- en dienstverlening van de Vlaamse Overheid. Via deze weg willen wij hun graag 

bedanken voor alle hulp en steun. 

Stappenplan voor een doelstellingensessie  

Aan de hand van onderstaand stappenplan kan je een doelstellingensessie voorbereiden en 

uitvoeren. Met behulp van deze sessie kunnen naast de algemene doelstelling (activatie) 

andere doelen individueel bepaald worden, op basis van de wens van de cliënt. De informatie 

wordt bekomen door de uitvoering van een semigestructureerd interview met behulp van een 

collage. Een doelstellingensessie moet niet per definitie plaatvinden alvorens een deelnemer 

start met tuintherapie. 

Benodigdheden  

- Tijdschriften, sportmagazines, kranten 

- A4 papier  

- Plakband 

Schets van de sessie 

1. Voorstellen van jezelf aan de deelnemer en andersom. 

 

2. De begeleider legt het doel uit van de sessie. 

o Aan de hand van een eigen voorbeeld collage het doel uitleggen aan de 

deelnemers. 

o Doel: doelstellingen opstellen voor de gedetineerden. aan de hand van een 

semigestructureerd interview dat vorm krijgt door het maken van een collage.  

 

3. Vragen tijdens het gesprek, gebruik foto’s en woorden om dit duidelijk te maken: 

o Welk gevoel heb je als je op cel zit? 

o Geef 5 foto’s of woorden die jou beschrijven en leg deze nadien uit. 

o Wat vinden jullie van de tuin tot nu toe? 

o Wat willen jullie graag in de tuin? 

o Wat verwachten jullie van ons tijdens de tuinsessies?  

 Doe dit steeds aan de hand van een sturend gesprek  

(verwachten jullie “dit”.. of “dit”… of iets anders ?) 
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4. Afsluiten van de sessie.  

o Vermelden van mogelijkheid tot vraag stellen.  

o Vermelden dat als ze nog iets willen meedelen dit altijd mag. 

 

Therapeutische houding 

Steun en structurerende houding 

- Structuur bieden op verbale wijze door de stappen te overlopen en duidelijk te zijn. 

- Belang van aanmoediging en evenwicht tussen draagkracht/draaglast en het beleven 

van succeservaringen. 

De hoeveelheid werk die een persoon fysiek of mentaal aan kan is de draagkracht, de 

hoeveelheid werk die een activiteit met zich mee brengt is de draaglast. 

Vragen stellen 

- Gericht vragen stellen om zo tot uiteindelijke doelen te komen, die samen met de 

deelnemers zijn opgesteld op basis van de wens van de cliënt en de handlingsdiagnose. 

Belangrijk is dat doelen realistisch zijn zodat ze behaald kunnen worden. Enkel op 

deze manier kunnen deelnemers succes ervaren, gemotiveerd blijven en groeien in hun 

proces. 

Stappenplan voor een therapie in de tuin 

Aan de hand van onderstaand stappenplan kan je zelf een therapie opstellen en zeer gericht te 

werk gaan tijdens de therapiesessie. Naast individuele doelstellingen op niveau van de 

deelnemer, zijn er ook groepsdoelstellingen. 

Voor activiteit 

1. Zaaikalender bekijken 

Neem de zaaikalender en kijk welke periode (maand) we zitten. Aan de hand van de 

zaaikalender kan je zien welke zaden of planten geschikt zijn te planten/ te zaaien in 

die periode van het jaar.  

Zaaikalender zie pagina 14 

 

2. Maak een schets van de activiteit 
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Tijdens het geven van een therapie is het handig als je een schets maakt van de hele 

sessie, dit kan zorgen voor een leidraad. Hierdoor heb je een houvast die voor 

structuur zorgt, zowel voor jezelf als voor de deelnemers. Hiernaast kan het voor een 

veilige omgeving zorgen voor de deelnemers aangezien er enige vorm van 

voorspelbaarheid aanwezig is. Belangrijk is dan ook dat deze grote lijnen worden 

overlopen met de deelnemers alvorens het starten van de sessie.  

Een voorbeeld:  

o Koffie drinken en sigaret roken aan de zitbank terwijl de sessie wordt 

geschetst. 

o De tuin binnenwandelen en de “resultaten” bekijken van vorige sessies. 

o Een taakverdeling maken en duidelijk schetsen wat de verschillende 

deelhandelingen inhouden (zoals zaaien van… en stappenplan zie 

activiteitenfiche).  

o Pauze nemen aan de zitbank met koffie. 

o Verder werk verrichten in de tuin, indien nodig opnieuw taakverdeling 

maken en duidelijk schetsen wat de verschillende deelhandelingen 

inhouden. 

o Materiaal verzamelen, tellen en de tuin proper achter laten. 

 

3. Selecteer activiteitenfiches  

Voor het uitvoeren van activiteiten in de tuin zijn vooropgestelde fiches gemaakt. 

Deze bevatten de benodigdheden voor het uitvoeren van de activiteit, een stappenplan 

van de verschillende deelhandelingen en een beschrijving van de vereiste 

begeleidershouding. Selecteer de activiteitenfiches die van toepassing zijn tijdens de 

uitvoering van de sessie.  

Activiteitenfiches zie pagina  16 t.e.m. 22 

 

4. Voeg ergonomische houding toe 

Tijdens het uitvoeren van fysieke activiteiten is een goede balans tussen draagkracht 

en draaglast essentieel. Een gezonde lichaamshouding voorkomt pijnen en zorgt voor 

een grotere draagkracht. Er zijn verschillende houdingen in de tuin die vaak niet 

correct worden uitgevoerd, deze zijn bijgevoegd onderaan. 

Ergonomische houdingen zie pagina 23 
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5. Voeg veiligheidsaspecten toe 

In een penitentiaire instelling is veiligheid een cruciaal aspect. Er zijn verschillende 

vormen van veiligheid namelijk: de veiligheid omtrent materiaal/materieel, de 

veiligheid rond het maken van transfers (de verplaatsing van een groep gedetineerden) 

en de persoonlijke veiligheid van zowel de deelnemer als de begeleider.  

Veiligheidsaspecten zie pagina 24 

 

Tijdens de activiteit 

De deelnemers voeren de vooropgestelde tuinsessie uit met behulp van ondersteuning van de 

begeleider. De tuinsessie is opgesteld aan de hand van het stappenplan, dit gaat de begeleider 

overlopen met de deelnemers. 

1. Therapeutische houding: 

Steun en structurerende houding 

- Structuur bieden op verbale en visuele wijze, dit ga je doen door stappen te overlopen 

en duidelijk te zijn. Aanmoedigen van de deelnemer en een evenwicht zoeken tussen 

draagkracht en draaglast zijn belangrijke aspecten zijn ook dat je de deelnemer 

aanmoedigt, dat je evenwicht zoekt tussen draagkracht/draaglast en dat de deelnemers 

succeservaringen beleven.  

Participerende rol: 

- Niet enkel toekijken maar ook meewerken in de tuin naast het voeren van gesprekken 

en ondersteunen/aansturen/begeleiden van de deelnemers. 

- Dit toepassen door dezelfde handelingen uit te voeren als de deelnemer. 

 

Forward chaining: 

- Chronologisch aanleren van deelhandelingen tot de complexe handeling zelfstandig 

uitgevoerd kan worden. 

- Het aanleren van deelhandelingen alvorens de volledige taak te omschrijven is cruciaal 

bij deze doelgroep. Het zijn deelnemers met die mentaal zwakker zijn waardoor ze 

moeilijkheden ervaren met het opslaan en uitvoeren van activiteiten. 

 

Modeling: 
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- Wilt zeggen dat de deelnemers gedrag gaan aanleren door de begeleider te imiteren. 

 

Shaping:  

- Bij shaping volgt er al een beloning wanneer het individu het gedrag vertoond dat in 

de buurt komt van het gewenste gedrag. Na een tijd volgt er pas een beloning wanneer 

het vertoonde gedrag steeds meer lijkt op het gewenste gedrag. Er worden steeds 

hogere eisen gesteld aan het individu. 

- Het belonen van een deelnemer is belangrijk binnen deze context. Op deze manier 

gaan ze actief blijven handelen in de tuin. 

Een veilige omgeving creëren: 

- Deelnemers hebben steun nodig in situaties waarvan zij de gevolgen nog niet kunnen 

inzien. 

- Vertrouwde relaties met begeleiders en een voorspelbare leefomgeving zijn belangrijk 

voor het gevoel van veiligheid bij gedetineerden. 

 

Belonen: 

- De deelnemers verbaal stimuleren door het geven van complimenten. Daarnaast 

belonen door koffie en rookpauzes te geven aan de deelnemers.  

 

Leerstrategie hands-on toepassen:  

- in deze context is hands-on werken niet toegelaten, daarom dat we “hands-on” op 

een verbale manier gaan toepassen bij de deelnemers door mondeling de 

deelhandelingen mee te delen (en bij te sturen indien nodig). 

 

2. Valkuilen in het begeleiden van groepen: 

- Te veel/ te weinig voorbereid hebben als begeleider. 

- Veel te ambitieuze doelen kiezen voor de tijd en doelgroep. 

- Te individugericht blijven werken in de groep. 

- De verantwoordelijkheid te veel naar zichzelf blijven toetrekken in plaats van te delen 

met de groep.  

- Als het slecht loopt, de `schuld' eenzijdig bij de groep of eenzijdig bij zichzelf leggen, 

in plaats van de wisselwerking tussen begeleider en groep te onderkennen. 
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- Een groepslid toestaan zich te sterk sociaal of emotioneel aan de begeleider te hechten 

in plaats van de relatievorming en interactie in de groep te stimuleren. 

- Stimuleren van openheid in de groep, maar daarbij zichzelf buiten schot houden. 

- Te eenzijdige gerichtheid op slechts één niveau in de groep. 

Na de activiteit 

1. Noteer observaties/interpretaties 

Binnen een therapie observeer je goed het handelen van een persoon, zowel 

individueel als in groep. Een observatie is steeds objectief. Dit is bijvoorbeeld een 

waarneming van een handelend persoon of een letterlijke weergave van een uitspraak. 

Tijdens het uitschrijven van de observatie is het belangrijk geen persoonlijke mening 

of interpretatie te vermelden.  

Naast de observaties worden wel interpretaties neergeschreven. Dit zijn linken met het 

HOPP (Hasselt occupational Performance Profile) van de deelnemer, de medische 

diagnose, de handelingsdiagnose en de doelen.  

 

2. Aanpassingen naar volgende sessie 

Na het neerschrijven van de observaties en interpretaties ga je kijken of de 

doelstellingen, bereikt zijn. Indien deze bereikt zijn, ga je graderen door de doelen 

zwaarder te maken. Als de doelen niet bereikt zijn ga je graderen door de doelen te 

verlichten. Dit is van belang omdat de activiteit op het niveau van de 

deelnemer/individu, moet worden afgestemd. Tenslotte kunnen er nieuwe bijkomstige 

doelstellingen ontstaan uit nieuw waargenomen gedrag. 

 

3. Evalueren van deelnemers 

Het is belangrijk dat er op regelmatige basis metingen worden gedaan om een beeld te 

krijgen van de evolutie van de deelnemers. Hiervoor zijn twee assessments 

geselecteerd namelijk één omtrent de executieve functies en één omtrent het tuinieren 

met zijn vaardigheden en doelstellingen. 

Assessments zie pagina 25 t.e.m. 32 

Wat wanneer zaaien? 

Zaaikalender 

Belangrijk: voor het selecteren van groenten en bloemen is het belangrijk dat er rekening 

wordt gehouden met het resultaat. Gezien de doelgroep in een beveiligde instelling zoals een 
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gevangenis, is het succesverhaal zeer cruciaal voor de continuïteit en het welbevinden van de 

deelnemers. (Newman, 2017) 

Onderstaande groenten, planten en bloemen zijn aanwezig of worden toegevoegd in de 

moestuin (2017).   

Groenten  

 

 Zaaien/planten  Oogsten Voor zaaien 

Aardappelen  April tot juni  Juli tot september  

Aardbeien Augustus tot Oktober  Juni tot November  

Ajuin Januari tot April Mei tot Oktober  

Basilicum Mei tot Juli  Juni tot Oktober  

Bloemkool  April Juli  

Courgette Mei tot Augustus September tot November  X 

Erwten April tot Juni Juni tot September  

Knoflook Oktober tot Mei Juni tot Augustus  

Maïs Mei tot Julia Juni tot Oktober  

Munt  April tot Augustus  Juli tot Oktober  

Pastinaak April tot Mei September tot April  

Pompoen Mei Augustus tot Oktober X 

Paprika Februari tot Maart Augustus tot Oktober X 

Prei  Maart  Juli tot September  

Radijs Maart  April tot Oktober  

Rode biet Februari tot April April tot Juli X 
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Selder April tot Juli Oktober tot November  

Sla April tot september Mei tot November X 

Snijbonen  Maart tot Mei September  

Tomaten Mei  Juli tot December X 

Warmoes Maart tot September Mei tot December  X 

Witloof Mei tot Juli  September tot februari X 

Wortel Mei tot Augustus Augustus tot december  

 

Bloemen 

Gele 

zonnehoed 

Maart tot April 

Afrikaantjes Februari tot mei 

Madeliefjes Mei tot Juni 

Viooltjes  April tot Juni en september tot November 

Zonnebloemen  April tot Juni  

 

Activiteitenfiche: onkruid wieden 

Benodigdheden:     

- Een onderlegger voor de knieën 

- Een emmer 

- Een kleine schep 

- Een riek 

 

Stappen: 

1. Je gaat op je knieën zitten vlakbij het onkruid. 
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2. Met de dominante hand neem je het onkruid zo dicht mogelijk bij de wortel vast en 

trekt dit uit. 

3. Nadat het onkruid is uitgetrokken gooi je dit in een emmer. 

4. Wanneer de emmer vol is, maak je deze leeg op de composthoop. 

 

 

Doelstellingen:  

Doelstellingen worden steeds individueel afgestemd op de deelnemers omdat ze samen 

hangen met de wens van de cliënt en de handelingsdiagnose. Hieronder staan enkele 

algemene doelstellingen voor gedragsvaardigheden en tuin technische vaardigheden. 

X kan: 

Gedragsvaardigheden Tuin technische vaardigheden 

Met een kritische blik kijken naar eigen werk. Onkruid onderscheiden van planten/zaden. 

Omgaan met autoriteit tijdens het wieden van 

onkruid. 

Met behulp van verbale instructies onkruid 

wieden. 

Geduldig en nauwkeurig werken tijdens het 

wieden van onkruid 

Respectvol omgaan met materiaal. 

 

Respectvol omgaan met materiaal. Zorgen voor de juiste ergonomische 

houding. 

Zelfstandig onkruid wieden na 10 minuten 

begeleiding. 

Gebruik maken van het juiste materiaal. 

 

Activiteitenfiche: zaaien 

Benodigdheden: 

- Zaden 

- Een gieter  

- Water  

 

Stappen: 
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1. Maak met 1 vinger een kuiltje in de grond 

2. Je neemt 1 zaadje uit het zadenzakje 

3. Je laat het zaad in een kuiltje vallen (kleine zaden in een geultje of rij zaaien). 

4. Dek het zaad met een dunne laag grond af. 

5. Duw de grond zacht aan. 

6. Maak de aarde met de gieter nat. 

 

Doelstellingen: 

Doelstellingen worden steeds individueel afgestemd op de deelnemers omdat ze samen 

hangen met de wens van de cliënt en de handelingsdiagnose. Hieronder staan enkele 

algemene doelstellingen voor gedragsvaardigheden en tuin technische vaardigheden. 

X kan: 

gedragsvaardigheden Tuin technische vaardigheden 

Enkelvoudige verbale instructies 

opvolgen voor het uitvoeren van één 

handeling. 

 

Met inzicht zaden zaaien in één rechte 

lijn. 

Geduldig, zorgvuldig en nauwkeurig 

zaden gedoseerd in een geultje/gat laten 

vallen. 

 

Respectvol omgaan met materiaal.  

Samenwerken met collega’s tijdens het 

zaaien. 

Toepassen tuin technische 

vaardigheden. 

Omgaan met autoriteit. Ergonomisch de juiste houding 

toepassen tijdens het zaaien. 

Met een kritische blik kijken naar eigen 

werk. 

Gebruik maken van het juiste materiaal. 

Respectvol omgaan met materiaal.  
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Activiteitenfiche: planten  

Benodigdheden: 

- Een plant  

- Een kleine schep 

- Een gieter 

- Water  

 

Stappen: 

1. Maak met een kleine schep een gat in de aarde zodat de plant hier in past. 

2. Neem je plant uit de pot en houd hem goed bij de bladeren vast. 

3. Trek de plant omhoog. 

4. Maak de wortels vrij door de aarde te verwijderen. 

5. Plaats de wortels van de plant in het gat. 

6. Duw de aarde rond de plant licht aan. 

7. Geef de plant water met een gieter. 

 

Doelstellingen: 

Doelstellingen worden steeds individueel afgestemd op de deelnemers omdat ze samen 

hangen met de wens van de cliënt en de handelingsdiagnose. Hieronder staan enkele 

algemene doelstellingen voor gedragsvaardigheden en tuin technische vaardigheden. 

X kan 

gedragsvaardigheden Tuin technische vaardigheden 

Enkelvoudige verbale instructies opvolgen 

voor het uitvoeren van één handeling. 

Met inzicht planten in één rechte lijn zetten. 

 

Zelfstandig planten in de grond zetten. Geduldig, zorgvuldig en nauwkeurig  

planten uit een pot halen en in de grond 
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 planten. 

 

Met een kritische blik kijken naar eigen 

werk. 

 

Respectvol omgaan met materiaal. 

Omgaan met autoriteit tijdens het planten. Ergonomisch de juiste houding toepassen 

tijdens het planten. 

Respectvol omgaan met materiaal. 

 

Gebruik maken van het juiste materiaal. 

 

Activiteitenfiche: water geven 

Benodigdheden: 

- Een gieter 

- Water  

Stappen: 

1. Buig door de knieën en plaats de gieter onder de kraan. 

2. Draai de kraan open en wacht tot de gieter vol is met water. 

3. Buig door de knieën en hef de gieter op (houd een rechte rug). 

4. Maak de transfer naar de tuin en houd steeds een rechte rug zodat deze niet wordt 

belast. 

5. Giet gedoseerd water over de zaadjes en planten. 

Aandachtspunten: 

- Geef planten ’s avonds water en nooit als ze in de volle zon staan. 

- Giet water op de aarde, niet op de blaadjes. 

- Als de plant droog is, zet de pot dan een half uur in een bak water.  

 

Doelstellingen: 
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Doelstellingen worden steeds individueel afgestemd op de deelnemers omdat ze samen 

hangen met de wens van de cliënt en de handelingsdiagnose. Hieronder staan enkele 

algemene doelstellingen. 

X. kan: 

Gedragsvaardigheden Tuin technische vaardigheden 

Zelfstandig zaden/planten in de tuin water 

geven. 

Respectvol omgaan met het materiaal. 

Geduldig, zorgvuldig en nauwkeurig de 

planten/zaden water geven. 

 

Gebruik maken van het juiste materiaal. 

Met een kritische blik kijken naar eigen 

werk. 

 

Ergonomisch de juiste houding toepassen 

tijdens het water geven. 

Omgaan met autoriteit tijdens het geven van 

water. 

 

 

Respectvol omgaan met materiaal 

 

 

 

Activiteitenfiche: oogsten 

Benodigdheden: 

- Een emmer 

- Een kleine schep 

- Een riek  

- Een onderlegger voor de knieën 

Stappen: 
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- Boven de grond oogsten 

1. Pluk de groenten voorzichtig van de plant. Houd de stengel van de plant tegen 

zodat je de plant niet beschadigt. 

2. Leg de groenten in een emmer. Laat dit niet vallen om beschadiging te 

voorkomen. 

- Onder de grond oogsten 

1. Neem een kleine schep en haal een kleine laag grond weg. Verwijder net 

voldoende grond zodat de groente zichtbaar wordt. 

2. Gebruik je dominante hand om de groente uit de grond te halen.  

3. Leg de groenten in een emmer. Laat dit niet vallen om beschadiging te 

voorkomen. 

Doelstellingen: 

 Doelstellingen worden steeds individueel afgestemd op de deelnemers omdat ze samen 

hangen met de wens van de cliënt en de handelingsdiagnose. Hieronder staan enkele 

algemene doelstellingen. 

 X kan: 

Gedragsvaardigheden Tuin technische vaardigheden 

Zelfstandig groenten uit de tuin oogsten. 

 

Respectvol omgaan met het materiaal. 

 

Geduldig, zorgvuldig en nauwkeurig de 

groenten oogsten. 

 

Gebruik maken van het juiste materiaal? 

Omgaan met autoriteit tijdens het oogsten 

van groenten. 

 

Ergonomisch de juiste houding toepassen bij 

het oogsten. 

Respectvol omgaan met materiaal. 
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Ergonomie in de tuin 

Rugvriendelijk tuinieren 

1. Wissel zo vaak mogelijk af van taken. 

2. Wissel rechtopstaande activiteiten af met zittende activiteiten. 

3. Voorzie hulpmiddelen (voorbeeld: een riek met verstelbare steel,…). 

4. Werk niet (te lang) boven schouderhoogte . 

5. Werk niet voorovergebogen, houd je rug steeds recht. 

Grondwerk uitvoeren 

1. Vermijd langdurig voorover gebogen staan. 

2. Overstrek je nooit, verplaats je steeds naar de plek waar je iets wilt doen. 

3. Houd de ellebogen licht gebogen. 

4. Houd het gezicht naar het werk gericht. 

5. Houd de rug recht en plaats de voeten uit elkaar. 

Ergonomisch tillen 

1. Buig door de hurken en knieën, zo komt er minder druk op de rug. 

2. Houd het object dicht bij het lichaam. 

3. Span de buikspieren op bij het bukken om iets zwaars op te tillen. 

4. Plaats de voeten uit elkaar voor een betere balans. 

5. Zware voorwerpen kan je beter verplaatsen met een kruiwagen. 

6. Loop beter een aantal keer extra met een lichtere last dan één keer met een zware last. 

Aandachtspunten 

- Begin langzaam en neem pauzes. 

- Verdeel het werk over meerdere sessies. 

- Wissel taken af. 

- Sta af en toe recht tussendoor en strek je rug, nek en armen. 

- Werk niet door als je tintelingen of steken voelt. 

- Neem regelmatig rust om rond te kijken, te ruiken en te luisteren. 

Tips en tricks 

- Zit niet op de knieën als het nat is, dit heeft nadelige effecten op de gewrichten en 

spieren. 

- Spit niet alles in één keer om, het is een zware activiteit die gevaarlijk is voor de 

gewrichten. 
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- Gebruik het juiste materiaal, opteer voor lange rubberen handgrepen. 

- Rek je regelmatig uit, dit voorkomt pijnen en stijfheid. 

- Doe niet te veel in één keer, het is en blijft ontspannend. 

- Tip voor linkshandigen, plaats de kruiwagen rechts, dit is minder belastend voor de 

rug (rechtshandigen plaatsen de kruiwagen links). 

Veiligheid in de tuin 

Veiligheid is een zeer belangrijk begrip in de PI Wortel. Daarom hebben we een overzicht 

gemaakt over de veiligheid. Dit kan opgesplitst worden in drie groepen (algemene veiligheid, 

persoonlijke veiligheid en veiligheid omtrent materiaal/materieel). 

Algemene veiligheid binnen de PI Wortel 

Om de PI Wortel te willen betreden moet je een identiteitskaart meebrengen als je nog geen 

persoonlijke badge hebt. Ben je de identiteitskaart vergeten, kom je niet binnen. Bij 

binnenkomst moeten alle begeleiders/personeel een ingangscontrole passeren (metaaldetectie 

en RX-controle van je spullen). Daarna gaat de begeleider via planton (zij ingang griffie) naar 

de tuin. De begeleiders mogen niet van hun route afwijken en betreden de cellenvleugels niet 

zonder begeleiding. De deelnemers mogen de tuin niet verlaten tenzij vooraf afgesproken 

wordt met de PBa. Indien een deelnemer de tuin toch zonder toestemming verlaat, moet de 

PBa of het centrum verwittigd worden. Het is belangrijk dat de uren van de sessie 

gerespecteerd worden, stop niet te vroeg maar zorg dat je tijdig afrond in functie van de 

beweging naar het cellulair gedeelte. 

Materiaal en materiële veiligheid 

Tijdens bezoek aan de gevangenis is een GSM of ander elektronisch materiaal niet toegelaten. 

Tenzij hier goedkeuring voor is gegeven van de directie. Het is belangrijk dat gereedschap 

zowel geteld wordt alvorens het starten van de sessie als na afloop van de sessie. Draag zorg 

voor eigen spullen, laat niets onbeheerd achter wanneer je de tuin verlaat. Indien er materiaal 

kwijt is/hier is vermoeden van, verwittig de PBa-toezicht. Verder is het ook belangrijk dat er 

geen planten of potjes met zaden wordt meegenomen op cel. Voor het gebruik van materieel 

is een aandachtspunt de rekening die gehouden moet worden met de hoogtes van voorwerpen, 

vraag dit steeds na (zoals o.a. de tomatenserre). 

Persoonlijke veiligheid 

Bij persoonlijke veiligheid sta jij zelf als begeleider centraal. Bij aanvang van de activiteit is 

het belangrijk de eigen rolverdeling mee te delen, baken je regels af. Zo weten ze wie je bent 



 
 

xxvi 
 

en welke functie je hebt. Houdt een professionele relatie met de deelnemers, houd je enkel aan 

de opdracht als begeleider. Geef geen persoonlijke gegevens door aan gedetineerden, 

bovendien mag je zelf niets geven of ontvangen van gedetineerden. Indien er problemen 

voordoen met een deelnemer contacteer je onmiddellijk de PBa-toezicht. Als het nodig is 

gebruik je de alarmknop op het draagbaar telefoontoestel. 

Als ergotherapeut ben je verbonden aan het beroepsgeheim. Dit wil zeggen als een deelnemer 

iets tegen u vertelt, je dit voor je eigen houdt. Wees er bewust van dat je in een omgeving bent 

waar veiligheid zeer belangrijk is. het respecteren van de opgelegde regels is in functie van je 

eigen veiligheid, maar ook in die van anderen. 

Bijlage 6: Templates van Thrive 

Clientweergave 

Naam:  Mi. 

Voornaam: / 

Leeftijd: /  

Datum afname: vrijdag 28 april  

Datum vorige afname: / 

Deelnameduur aan de sessies: begin deelname: januari 2017 

Samenvatting van het werk en de progressie sinds de laatste afname: 

- Mi. Communiceert tijdens de activiteiten met andere deelnemers en met de 

begeleiding. Hiernaast bevraagd hij steeds of een taak goed afgewerkt is. Het 

uitvoeren van de taak verloopt eerder passief dan actief, al is hier wel verschil 

waarneembaar t.o.v. in het begin. Mi. Werkt taken af maar heeft extra bijsturing of 

ondersteuning nodig. 

Wat zijn de doelen, zijn deze bereikt:  

- Mi. neemt deel aan de tuinsessies die deel uitmaken van het “onderwijsaanbod in de 

gevangenis. BEREIKT 

- Mi. Leert tuin technische vaardigheden aan. DEELS BEREIKT (dit proces is nog 

volop aan de gang). 

- Mi. Kan enkelvoudige instructies opvolgen en uitvoeren. BEREIKT 

- Mi. Kan aandacht houden tijdens het uitvoeren van een activiteit. NIET BEREIKT 

Vaardigheidsassessment samenvatting 
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Gezondheid en veiligheid / bewustzijn van risico’s 

- Mi. Kan zichzelf goed inschatten voor de veiligheid van anderen. Hij is tijdens de 

sessie vertrokken naar cel en zei zelf: “ ik voel me echt paranoïde, ik moet hier weg, 

ik wil de anderen niet storen enzo”. 

Concentratie / mogelijkheid om instructies op te volgen 

- Tijdens de uitvoering van de sessie was Mi. gefocust op zijn werk (zagen van houten 

balkjes). Dit was opmerkelijk aangezien hij anders snel afgeleid is voor het uitvoeren 

van taken. Het opvolgen van instructies verloopt goed, het meten en aftekenen van de 

balkjes verliep zeer nauwkeurig en ordelijk zoals de begeleider opgedragen had. 

Uithouding / coördinatie 

- Door het vroege vertrek is dit niet waargenomen. 

De mogelijkheid om informatie te verkrijgen en om te leren 

- Mi. Vraagt achter werk tijdens een sessie. Wanneer hij klaar is vraagt hij wat hij als 

volgt kan doen. 

Sociale vaardigheden / communicatie / groepswerk  

- Mi. Communiceert met medegedetineerden en begeleiders over onderwerpen die niet 

relevant zijn voor de activiteiten in de tuin. Hierdoor is hij vaak afgeleid. 

Algemene attitude / motivatie / gedrag /stemming 

- Mi. Is zeer gemotiveerd om iets tot een goed einde te brengen. Hij is regelmatig moe 

tijdens de sessie en heeft vandaag de sessie verlaten omdat hij “paranoïde gevoelens” 

had, zoals hij het zelf formuleerde. Hij zei als ik op cel ga krijg ik daar valium voor 

en is dit opgelost.  Opvallend over het algemeen is dat hij zich open stelt om andere 

dingen te leren. 

Nieuwe doelen (opgesteld door therapeut en cliënt) 

- Mi. Leert tuin technische vaardigheden aan.  

- Mi. Kan aandacht houden tijdens het uitvoeren van een activiteit door zijn 

communiceren te beperken. 

- Mi. Werkt op een zelfstandige manier een taak af na een verbaal gegeven instructie. 

Bijlage 7: checklist executief functioneren 

Naam: M.B. 

Scores: 

- ZE = zeer ernstig probleem 

- ME = matig ernstig probleem 
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- GE = gemiddeld ernstig probleem 

- NE = niet zo ernstig probleem 

- GP = geen probleem 

- NVT = is niet van toepassing 

Items executieve functies: 

- 1 – 3 reactie-inhibitie 

item  score 

1.  Ik gedraag me impulsief. NE 

2.  Ik krijg problemen omdat ik te veel praat tijdens de activiteit. GE 

3.  Ik zeg dingen zonder eerst na te denken. NE 

                                                                                                            

Totaalscore: 

 

 

- 4 – 6 werkgeheugen 

item  score 

4.  Ik zeg ‘ik doe het later wel’ en vergeet het vervolgens. GE 

5.  Ik vergeet opdrachten of vergeet benodigde materiaal mee naar de 

tuin te nemen. 

GE 

6.  Ik raak mijn spullen kwijt of leg ze op de verkeerde plaats, 

bijvoorbeeld jas, handschoenen, enzovoort. 

GE 

                                                                                                            

Totaalscore: 

 

 

- 7 – 9 zelfregulatie van affect 

item  score 

7.  Ik erger me als taken te moeilijk of te verwarrend zijn of als het te 

veel tijd vergt om af te maken. 

GE 

8.  Ik heb een kort lontje; raak snel gefrustreerd. NE 

9.  Ik ben snel ontdaan als dingen niet gaan zoals gepland. NE 
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Totaalscore: 

 

 

- 10 – 12 volgehouden aandacht 

item  score 

10.  Ik heb moeite met concentreren; ben snel afgeleid. GE 

11.  Ik heb al snel geen zin meer voordat opdrachten of andere taken af 

zijn. 

NE 

12.  Ik heb problemen om net zo lang door te werken aan taken totdat 

ze af zijn. 

ME 

                                                                                                            

Totaalscore: 

 

 

- 13 – 15 taakinitiatie 

item  score 

13.  Ik stel taken tot het laatste uit. GE 

14.  Ik vind het moeilijk om leuke activiteiten uit te stellen om aan 

tuinactiviteiten te beginnen. 

NE 

15.  Ik moet er vaak aan herinnerd worden om met tuinactiviteiten te 

beginnen. 

NE 

                                                                                                            

Totaalscore: 

 

 

- 16 – 18 planning/prioritisering 

item  score 

16.  Ik vind het moeilijk om aan grote opdrachten te beginnen (weten 

wat het eerst gedaan moet worden, wat daarna, enzovoort). 

GE 

17.  Ik heb moeite met het stellen van prioriteiten als ik veel te doen 

heb. 

NE 

18.  Ik raak snel overweldigd door langetermijnprojecten of grote 

opdrachten. 

GE 
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Totaalscore: 

 

 

- 19 – 21 organisatie 

item  score 

19.  Mijn tas/rugzak en aantekeningen zijn een rommeltje. NVT 

20.  Mijn werkplek in de tuin is rommelig. GE 

21.  Ik heb moeite om mijn slaapkamer en kastje op school opgeruimd 

te houden. 

NVT 

                                                                                                            

Totaalscore: 

 

 

- 22 – 24 timemanagement 

item  score 

22.  Ik vind het moeilijk om in te schatten hoe lang iets duurt 

(bijvoorbeeld het uitvoeren van een opdracht). 

GE 

23.  Ik krijg mijn huiswerk vaak ’s avonds niet af en haast me dan om 

het vlak voor de les af te maken. 

NVT 

24.  Het kost me veel moeite om op tijd ergens klaar voor te zijn 

(bijvoorbeeld tuinmomenten of afspraken). 

NE 

                                                                                                            

Totaalscore: 

 

 

- 25 – 27 flexibiliteit 

item  score 

25.  Als de eerste oplossing voor een probleem niet werkt, kost het me 

moeite om een tweede te bedenken. 

NE 

26.  Ik vind het moeilijk om met veranderingen in plannen of 

activiteiten om te gaan. 

GE 

27.  Ik heb moeite met open opdrachten (weet bijvoorbeeld geen 

onderwerp te bedenken voor een stuk). 

NVT 
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Totaalscore: 

 

 

- 28 – 30 metacognitie 

item  score 

28.  Ik weet niet hoe ik het effectiefst kan werken in de tuin. GE 

29.  Ik controleer mijn werk niet op fouten, ook al hangt er veel vanaf. GE 

30.  Ik evalueer mijn werk niet en verander mijn aanpak niet om de 

kans op succes te vergroten. 

GE 

                                                                                                            

Totaalscore: 

 

 

- 31 – 33 doelgericht doorzettingsvermogen 

item  score 

31.  Het lukt me maar niet om geld te sparen om iets te kopen wat ik 

graag wil hebben. 

NE 

32.  Ik zie niet in waarom ik actief in de tuin moet werken om een 

lange termijn doel te realiseren. 

NE 

33.  Als ik moet tuinieren en er iets leuks te doen is, vind ik het 

moeilijk om mezelf te dwingen om te gaan tuinieren 

NE 

                                                                                                       

Totaalscore: 

 

 

Executieve functies: interventies plannen 

Naam: M.B.         datum:28/04/2017 

 

Relevante gebieden – vul alle toepasselijke onderdelen in 

Reactie-inhibitie (RI): het vermogen om na te denken voor je iets doet. Specifiek 

probleemgedrag (bijvoorbeeld: mond niet kunnen houden tijdens de activiteit, andere 

onderbreken, zonder nadenken iets zeggen) 

1. Mi. Praat veel tijdens de activiteit wat niet te maken heeft met de tuinactiviteit. 
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Werkgeheugen (WG): het vermogen om informatie in het geheugen vast te houden tijdens de 

uitvoering van complexe taken. Specifiek probleemgedrag (bijvoorbeeld: vergeet 

aanwijzingen) 

1. Vergeet sommige opdrachten uit te voeren die je hem hebt gegeven. 

2. Vergeet waar hij materiaal gelegd heeft en laat zijn pull aan als de activiteit gedaan is. 

 

Zelfregulatie van affect (ZRA):het vermogen om emoties te beheersen om doelen te kunnen 

realiseren, taken te voltooien of gedrag te controleren of te sturen. Specifiek probleemgedrag 

(bijvoorbeeld: black-out tijdens een opdracht, raakt gefrustreerd bij het maken van fouten, 

houdt op met pogingen om uitdagingen aan te gaan) 

1. Geraakt gefrustreerd als hij fouten maakt. 

 

Volgehouden aandacht (VA): het vermogen om de aandacht erbij te houden, ondanks 

afleidingen, vermoeidheid of verveling. Specifiek probleemgedrag (bijvoorbeeld: maakt de 

opdracht niet op tijd af, houdt voortijdig op) 

1. Is snel afgeleid tijdens het uitvoeren van een opdracht, laat zijn opdracht liggen en 

begint met andere te taken. 

2. Heeft moeite om de activiteit in één stuk af te ronden. 

 

Taakinitiatie (TI): het vermogen om zonder dralen met projecten te beginnen, op efficiënte 

wijze. Specifiek probleemgedrag (bijvoorbeeld: heeft aanmoediging nodig om te beginnen, 

stelt lange termijn opdrachten uit)  

1. Stelt taken uit die hij niet graag doet. 

 

Planning/prioritisering (P): het vermogen om een plan te bedenken om een doel te bereiken of 

een taak te voltooien. Specifiek probleemgedrag (bijvoorbeeld: weet niet waar te beginnen, 

kan geen tijdsplanning maken voor lange termijn projecten) 

1. Ondervind problemen bij het uitvoeren van dubbeltaken of als hij een grote opdracht 

moet uitvoeren. 

 

Organisatie (O): het vermogen om dingen volgens een bepaald systeem te arrangeren of te 

ordenen. Specifiek probleemgedrag (bijvoorbeeld: raakt materiaal kwijt) 

1. Vergeet de koffie. 
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2. Heeft soms problemen met het opruimen van materiaal. 

Timemanagement (TM): het vermogen om in te schatten hoeveel tijd je hebt, hoe je die kunt 

indelen en hoe je je aan tijdslimieten en deadlines kunt houden. Specifiek probleemgedrag 

(bijvoorbeeld: werkt niet efficiënt, kan niet inschatten hoe lang iets duurt) 

1. Heeft moeite met het inschatten van hoe lang een actief duurt. 

 

Doelgericht doorzettingsvermogen (DD): het vermogen om een doel te formuleren, dat te 

realiseren en daarbij niet afgeleid of afgeschrikt te worden door andere behoeften of 

tegengestelde belangen. Specifiek probleemgedrag (bijvoorbeeld: ziet het verband niet tussen 

activiteit en lange termijn doelen, volhardt niet in het bereiken van de gestelde doelen) 

1. Ondervindt geregeld problemen bij het uitvoeren van taken om een doel te bereiken. 

 

Flexibiliteit (F): de vaardigheid om plannen te herzien als zich belemmeringen of tegenslagen 

voordoen, zich nieuwe informatie aandient of er fouten gemakt worden; het gaat daarbij om 

aanpassing aan veranderde omstandigheden. Specifiek probleemgedrag (bijvoorbeeld: blijft 

hangen in één probleemoplossingsstrategie, raakt ontdaan als het schema of plannen 

onverwacht veranderen) 

1. Vindt het moeilijk om van de ene taak over te schakelen naar de andere. 

 

Metacognitie (M): het vermogen om een stapje terug te doen om jezelf en de situatie te 

overzien, om te bekijken hoe je een probleem aanpakt; het gaat daarbij om zelfmonitoring en 

zelfevaluatie. Specifiek probleemgedrag (bijvoorbeeld: beschikt niet over effectieve 

leerstrategieën, heeft moeite met het ontdekken of corrigeren van fouten) 

1. Kijkt zijn werk niet na als hij klaar is met een activiteit/opdracht. 

Bijlage 8: aanvulling tuinfiche 6 

Wat doe je per maand in de tuin? 

Januari is de koudste maand van het jaar en eerder een periode van plannen maken dan van 

handelen. Je kan ook grondig je materiaal nakijken en het nodige onderhoud uitvoeren. 

 

In februari blijft de winterse kou gewoonlijk nog aanhouden. In de tweede helft van februari 

kun je in een serre al voorjaarsgroenten zaaien, zoals snijsla, radijs, spinazie, etc. Dit zou ook 

al in de grond kunnen als deze het toelaat. 
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In maart start de voorbereiding van het seizoen. Vanaf nu moet de bodembedekking eraf, 

zodat de zonnestralen de grond kunnen opwarmen. Je kan buiten al een aantal dingen in de 

grond zaaien zoals erwten, sjalot, plantui, etc. Wegens nog kans op vriezen, moet nog niet te 

veel buiten gezaaid worden. 

 

April kent vaak heel wat zonnige dagen, maar het weer is voor de rest toch nog koud met kans 

op nachtvorst. De vroege aardappelen worden geplant en ook de meeste andere gewassen 

zoals koolgewassen, vroege wortelen, schorseneren en erwten kunnen buiten gezaaid worden. 

Voor slasoorten is een beschutting met plastic toch zeer gunstig. 

 

Na half mei wordt de kans op nachtvorst erg klein. Je kunt nu ook alle vorstgevoelige planten 

buiten zaaien en planten zoals bonen, tomaten, pompoen en witloof. Nu wordt er ook meer 

tijd besteed aan het onderhoud van de gewassen zoals hakken en wieden, etc. 

 

In juni is de zomer bezig en kun je al volop planten. Kolen en selderij gaan nu de grond in. 

Als er nog plaats is, kunnen er nog dingen gezaaid worden zoals andijvie of koolrabi. Als de 

grond droog is, is het belangrijk dat je de planten goed begiet. Er kunnen ook al enkele dingen 

geoogst worden zoals vroege wortelen, erwten, aardbeien. Ook zal er meer onkruid gewied 

moeten worden. 

 

In juli is de piek van zaai- en plantactiviteiten voorbij. Uitzonderingen zijn winterprei en 

aardbeien, die nu geplant worden. Bonen, erwten en vroege aardappelen worden nu volop 

geoogst. Let wel op dat in de zomerse dagen het onkruid op korte duur snel groeit. 

 

In Augustus kan je alleen nog na teelten zoals andijvie, spinazie, veldsla en kervel. Het wied- 

en schoffelwerk mag nu zeker niet stilvallen. 

 

Vanaf september moet het zaaien en planten zo goed als afgelopen zijn. De meeste 

tuinactiviteiten draaien nu voornamelijk rond het oogsten. September is goed geschikt om een 

nieuwe composthoop te zetten. 

 

Oktober staat in het teken van de voorbereiding op de winter. Alles wat absoluut niet tegen 

vorst kan, haal je best weg uit de tuin. 
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In november mag je de eerste echte nachtvorst verwachten. Alleen winterharde groenten zoals 

prei, schorseneer en spruitjes kunnen buiten blijven staan. 

 

Tot slot doe je in december voornamelijk binnenwerk en kan je al eens bekijken wat je 

volgend jaar gaat zaaien. 

Bijlage 9: studiedagen ‘Groen en gezondheid’ 

 

 

Programma 20/03/2017: specifieke vormingen/workshops ‘groen en gezondheid’  

11.00-

13.00  

1.Inrichting van ecologische zorgtuinen voor zorginstellingen:Silvia Dubois & 

Joke Flour 

14.00-

16.00 

2. Tuintherapie in een ‘beveiligde’ instelling: hoe opstarten: Damien 

Newman(Thrive) 

3. Ontwerp van een dementietuin voor een woon-en zorgcentrum: 

MaiteGrugeon 

17.00-

19.00 

4. Tuinbeheer en plantenkeuze in een therapeutische tuin:Damien Newman 

 

Programma 21/03/2017: algemene studiedag ‘groen en gezondheid’  

09.45-10.15 Aankomst, koffie & stands  

10.15-10.20 Inleidend woord: moderator Ilse Luypaerts (Limburg.net) 

10.20-12.20 

 

Spreker 1:Groen en gezondheid: stand van zaken in Vlaanderen:Yannick 

Joyce(40’) 

Getuigenis 1: Tuintherapie in de gevangenis van Wortel, Soetkin Driesen(15’) 
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Spreker 2:‘Tuintherapie’: what’s in  a name ?, Damien Newman(50’) 

Getuigenis 2: Samentuin Bonenakkers, VELT(15’) 

12.20-12.30 Korte voorstelling diverse partners: Ilse Luypaerts 

- via film, powerpoint over hun werking en aanbod rond ‘groen en gezondheid’ 

- uitnodiging tot bezoek aan stands tijdens lunch 

12.30-13.30 Broodjeslunch & stands 

13.30-14.25 Spreker 3: Healing environment: mogelijkheden en valkuilen, Wim Collet(40’) 

Getuigenis 3: Natuurpunt (15’) 

14.25-14.45 Gezamenlijk :Ilse Luypaerts 

- Voorstelling platformtekst & werking richting toekomst 

- Overhandiging platformtekst aan Minister Welzijn Jo Vandeurzen (oorkonde,…): 

voorzitters  

- Woordje Minister  

14.45-15.00 Afsluitend woord  

15.00-16.00 Receptie & stands 

 

Vormingen 20/03/2017 : duur vorming 2 Hr 

Wat Wanneer  Plaats  Publiek  opmerkingen 

Vorming 1 

Natuurpunt 

 

20/03   

11-13 Hr 

PXL  Mailing lijst 1 

Studenten groen-management , directie 

en ergo/kine WZC, tuin- en 

landschapsarchitecten,… 

 

Silvia Dubois  

Joke Flour  

Titel  Inrichting van een ecologische zorglandschapvoorzorginstellingen 

Inhoudelijk Via voorbeelden wordt uitgelegd wat de meerwaarde is van een ecologische zorglandschapin de buurt 

van een ziekenhuis, zorgcampus,…. Een participatief stappenplan betrekt alle betrokkenen bij de 

inrichting. Hoe de natuur en biodiversiteit naar de instelling te brengen, welke beplantings- en 

beheersplannen, wat is het kostenplaatje,… Natuurpunt toont u wat er mogelijk is met weinig 
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middelen.   

Vorming 2 

Thrive 

20/03   

14-16 Hr 

PXL Mailing lijst 2 

Studenten ergo (7 stagiairs), directie 

detentiecentra, justitieel welzijnswerk, 

centra verslavingszorg,… 

Presentatie in Engels; 

bijgevoegd vertaling van de 

teksten, presentatie 

Damien 

Newman 

Opleidingsverantwoordelijke bij ‘Thrive’, de toonaangevende organisatie voor 

tuintherapie in Groot-Brittannië (www.thrive.org.uk).  

Titel  Tuintherapie in een ‘beveiligde’ instelling: hoe opstarten 

Omschrijving Een tuinwerking binnen een detentiecentrum of in een psychiatrische kliniek is een oeroud gegeven. 

Damien Newman heeft 15 jaar als ‘occupationaltherapist’ aan tuintherapie gedaan binnen ‘secure 

settings’. Vanuit zijn ervaring toont hij hoe een project binnen deze specifieke context op te starten 

maar vooral hoe het op een onderbouwde en duurzame wijze vol te houden.  

Vorming 3 

 

20/03   

14-16 Hr 

PXL Mailing lijst 1 

Studenten groenmanagement, directie en 

ergo/kine WZC, tuin- en 

landschapsarchitecten,… 

 

MaiteGrugeon  

Titel  Inrichting van een dementietuin in een woon-en zorgcentrum  

Omschrijving  De laatste jaren is er binnen de zorgsector terechte aandacht voor de woonomgeving van mensen met 

dementie. Men is doordrongen van de meerwaarde van een huiselijke  sfeer en het oproepen van een 

gevoel van veiligheid en geborgenheid. Maar te weinig staat men stil van het belang van een mooie en 

knusse buitenomgeving voor deze doelgroep. Stapsgewijs neemt Maite u mee in de inrichting van een 

dementietuin die als het ware het verlengde vormt van het woon- en zorgcentrum. 

Vorming 4 

Thrive 

20/03   

17-19 Hr 

PXL Mailing lijst 3 

Studenten groenmanagement, alumni 

groenmanagement, tuin- en 

landschapsarchitecten,… 

Presentatie in Engels; 

bijgevoegd vertaling van de 

teksten, presentatie  

Damien 

Newman 

Opleidingsverantwoordelijke bij ‘Thrive’, de toonaangevende organisatie voor 

tuintherapie in Groot-Brittannië (www.thrive.org.uk). 

Titel  Tuinbeheer en plantenkeuze in een therapeutische tuin 

Omschrijving  Een mooi tuinplan maken voor een therapeutische tuin is één zaak. Maar hoe ervoor zorgen dat deze 

tuin geen last maar een meerwaarde betekent voor een organisatie ? Damien zal aantonen dat een 

mooie goed onderhouden tuin geen bijkomend werk voor de groendienst betekent maar juist 

omgekeerd. Welke planten, beheers- en onderhoudsmethoden hierbij een rol spelen,… dit is het 

thema van deze vorming.  

 

http://www.thrive.org.uk/
http://www.thrive.org.uk/
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Studiedag 21/03/2017 

Lezingen  

Wat Wanneer  Plaats  Publiek   

Lezing 1 

40 min 

 

 

21/03 

10.20-11.00 

Hr 

PXL-congress 

zaal Pacioli 

- Mailing lijst 4 

(aangevulde 

mailing lijst 2015)  

- Invitaties via 

partners  

 

Yannick 

Joyce 

 

Titel  ‘Groen en gezondheid’: stand van zaken in Vlaanderen 

Omschrijving  Nederland kent vanuit de omgevingspsychologie een bloeiende werking rond ‘groen en gezondheid’. In 

Vlaanderen blijft het onontgonnenterrein. Yannick zal als onderzoeker de situatie in Vlaanderen op het 

vlak van tuintherapie en therapeutische tuinen duiden.  

 

 

Lezing 2  

50 min 

 

21/03 

11.15-12.05 

Hr 

PXL-congress 

zaal Pacioli 

Mailing lijst 4 

Invitaties via 

partners 

Presentatie in Engels; 

bijgevoegd vertaling van de 

teksten, presentatie 

Damien 

Newman 

Opleidingsverantwoordelijke bij ‘Thrive’, de toonaangevende organisatie voor 

tuintherapie in Groot-Brittannië (www.thrive.org.uk). 

Titel ‘Tuintherapie’: what’s in  a name ? 

Omschrijving Wat is tuintherapie ? Ook al gaan de Britten de EU verlaten, op het vlak van 

‘SocialandTherapeuticHorticulture’ blijftThrive de organisatie voor tuintherapie over het Kanaal.Met 900 

tuinprojecten die ze begeleiden, een bereik van 21.000 personen op jaarbasis, een tewerkstelling van 40 

professionelen,…  neem een kijkje op www.thrive-org.uk, of kom luisteren wat tuintherapie voor ons in 

Vlaanderen kan betekenen.  

Lezing 3 

40 min 

 

 

20/03   

13.30-14.10 

Hr 

PXL-congress 

zaal Pacioli 

Mailing lijst 4 

Invitaties via 

partners 

 

Wim Collet  

http://www.thrive.org.u/
http://www.thrive-org.uk/
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Titel  ‘Healing environment’: mogelijkheden en valkuilen 

Omschrijving  Vlaanderen kent diverse ‘healingenvironmnents’ maar we beseffen het zelf niet, we weten zelfs niet  

welke naam eraan toe te kennen,… Is het een therapeutische tuin, een warme tuin, een zorgtuin,… 

Tijdens zijn lezing zal Wim onze gids zijn in het doolhof van ‘healingenvrironments’, zowel in Vlaanderen 

als over de grenzen. Welk zijn de mogelijkheden ? Valkuilen ? En aan wat dient zulk een ‘healing 

environment’ te voldoen ?   

 

 

 

Getuigenissen: 15 min 

Wat Wanneer  Plaats  Publiek   

Getuigenis 1 

Hogeschool 

PXL 

 

21/03 

11.00-

11.15 Hr 

PXL- 

congress zaal 

Pacioli 

Mailing lijst 4 

(aangevulde 

mailing lijst 

2015)  

Invitaties via 

partners  

Getuigenis van deelnemer in 

verwerken (evt via geluidsopname, 

beeldmateriaal,…) 

Soetkin 

Driesen  

 

Titel  Tuintherapie in de gevangenis van Wortel 

Omschrijving  Hoe via tuinieren geïsoleerde en zwakkere gevangenen voorbereiden op hun re-

integratie. 

 

 

 

Getuigenis 2 

VELT  

21/03 

12.05-

12.20 Hr 

PXL- 

congress zaal 

Pacioli 

Mailing lijst 4 

Invitaties via 

partners 

Getuigenis van deelnemer in 

verwerken (evt via geluidsopname, 

beeldmateriaal,…) 

Naam  

Titel  Samentuin Bonenakkers 

Omschrijving  
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Getuigenis 3 

Natuurpunt 

 

 

21/03   

14.10-

14.25 Hr 

PXL-congress 

zaal Pacioli 

Mailing lijst 4 

Invitaties via 

partners 

Getuigenis van deelnemer in 

verwerken (evt via geluidsopname, 

beeldmateriaal,…) 

Naam  

Titel   

Omschrijving  
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Bijlage 10: tabel literatuur 

Referentie Design Doelgroep Conclusie 

Managementplan 2012 – 2018 directoraat-

generaal EPI penitentiaire inrichting 

Hans Meurisse 

2012 

Verslag Penitentiaire 

instellingen in 

Vlaanderen 

Het verslag bespreekt de doelstellingen en  

het beleid van penitentiaire instellingen in 

Vlaanderen. 

Jaarverslag penitentiaire inrichting Wortel 

Steven Van Campfort 

2015 – 2016 - 2017 

Verslag Penitentiaire inrichting 

Wortel 

Het verslag bespreekt de ondernomen acties 

van de penitentiaire instelling Wortel in 

2014 / 2015 / 2016. 

Activiteitenverslag FOD 

Federaleoverheidsdienst 

2010 

Verslag Penitentiaire inrichting 

Ruislede 

Beschrijft een bestaand initiatief rond 

groene therapie in een penitentiaire 

instelling te Ruislede. 

Handboekvoorforensischegedragswetenschapp

en 

C. Wittouck et al. 

2015 

Boek Forensische 

geestelijke 

gezondheidszorg 

Dit boek gaat over nieuwe ontwikkelingen 

binnen de forensische geestelijke 

gezondheidszorg. Deze zijn weergegeven 

vanuit een multidisciplinair kader.  
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The society of captives; A study of a maximum 

security prison – The five pains of 

imprisonment 

M.G. Sykes 

1971 

Boek Five pains of 

imprisonment 

Dit boek behandelt een theorie die er vanuit 

gaat dat iemand die door detentie beroofd 

wordt van zijn vrijheid deze elementen, the 

five pains, ervaart. Deze elementen zijn van 

invloed op de levenskwaliteit van het 

individu. 

De aanwezigheid van occupationele 

risicofactoren bij forensische cliënten: een 

ergotherapeutische bijdrage 

Annelies De Vliegher 

2015 

Literatuuroverzicht Forensische cliënten = 

geïnterneerden 

De ergotherapeut heeft een belangrijke rol 

in de behandeling van forensische cliënten, 

gezien het ultieme doel re-integratie is en 

het kunnen uitvoeren van betekenisvolle 

activiteiten hiervoor een voorwaarde. Het 

behandelplan moet afgestemd zijn op het 

individu. 

Ergotherapie in de gevangenis 

J. Vanneste et al. 

2012 

Artikel Geïnterneerden Zorgequipes, multidisciplinaire equipes met 

een ergotherapeut, zijn belangrijk in de 

gevangenis, aangezien 10% van de 

penitentiaire bevolking te kampen heeft met 

psychiatrische problemen. Het takenpakket 

van de ergotherapeut in de gevangenis stemt 

in zekere mate overeen met dat van de 
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ergotherapeut in de forensische psychiatrie. 

American Horticultural Therapy Associations 

definition of a horticultural therapist 

American Horticultural Therapy Association 

2015 

Website Tuintherapeut In deze tekst wordt kort uitgelegd wat een 

tuintherapeut is en wanneer je jezelf een 

tuintherapeut mag noemen.  

Een tuintherapeut is een professional met 

een specifieke opleiding, training en 

referenties in het gebruik van tuinbouw voor 

therapie en revalidatie. 

What is therapeutic gardening 

Trellis Scotland 

2013 

Website Therapeutisch 

tuinieren 

In deze tekst wordt de definitie van 

therapeutisch tuinieren beschreven en 

voorbeelden gegeven van instellingen waar 

dit initiatief al bestaat. 

Tuinbouw is het gebruik van planten als 

medium om klinische doelen te bereiken en 

als proces waarbij individuen kunnen 

ontwikkelen op vlak van welzijn. 

The great outdoors: How a green environment 

can benefit all 

Valerie F Gladwell et al. 

Review / ‘Green exercise’ verbetert stemming en 

reduceert de perceptie van inspanning. Het 

geeft onmiddellijk een psychologisch 
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2013 gezondheidsvoordeel, waaronder 

stressvermindering, herstel van mentale 

vermoeidheid en verbeteren van gevoel van 

eigenwaarde en de ervaren gezondheid. 

Planten in justitiële inrichtingen 

Agnes Van Den Berg en Bert Van Duijn 

2014 

Boek Forensische en 

intensieve psychiatrie: 

‘Woenselse Poort’, 

zowel patiënten als 

personeel 

In psychiatrische instellingen werden 

planten aangebracht om de positieve 

effecten ervan te achterhalen. Er zijn 

positieve effecten gevonden op gebied van 

luchtvochtigheid, veiligheid en sociale 

samenhang. Verder zijn er geen meetbare 

effecten. 

A case-control study of the health and well-

being benefits of allotment gardening 

Carly J. Wood et al. 

2015 

Case control study Tuiniers uit 136 

volkstuinen en 133 

niet-tuiniers 

Onderzoek toont aan dat tuinieren in een 

volkstuintje een hoofdrol kan spelen in het 

verbeteren van het mentaal welzijn. Het kan 

gebruikt worden als preventieve 

gezondheidsmaatregel. Uit het onderzoek 

bleek bij de tuiniers namelijk een 

significante verbetering in zelfvertrouwen 

en stemming. Er werd minder depressie en 

vermoeidheid en meer kracht waargenomen. 
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Editorial green prison programmes, recidivism 

and mental health: a primer 

Sander Van Der Linden 

2015 

Editoriaal Ex-gedetineerden Omgevingspsychologisch en cognitief 

neurowetenschappelijk onderzoek 

verklaarde dat de natuur een versterkend 

middel is. De natuurlijke omgeving kan 

fysieke en mentale gezondheid verbeteren 

en zorgt voor een verbetering van het 

cognitieve functioneren en het 

psychologische welzijn, minder stress en 

een verlaagde bloeddruk. 

Groenprogramma’s leiden ook tot een 

verbetering van het recidivisme. 

The influence of urban green environments on 

stress relief measures: a field experiment 

LiisaTyrväinen et al. 

2013 

Veldexperiment Werknemers die 

vrijwillig deelnamen 

De studie onderzoekt de psychische effecten 

van korte bezoeken aan een groene 

omgeving.  

Blootstelling aan groene omgevingen leidt 

tot een toename van gevoelens van 

restauratie, vitaliteit en positieve stemming 

en een verhoogde creativiteit. Het heeft ook 

een positieve invloed op stress. 

Primary-care based participatory Semi-gestructureerd Personen met ernstige Deelname aan tuinbouw en kunst verbetert 
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rehabilitation: users’ view of a horticultural 

and arts project 

Elizabeth A Barley et al. 

2012 

interview geestelijke en 

lichamelijke 

gezondheidsprobleme

n 

het welzijn van deelnemers die een ernstige 

ziekte hebben. Het zorgt voor ontspanning 

en een verbeterde stemming en 

zelfperceptie. Er is ook een positieve 

invloed merkbaar op het leggen van sociale 

contacten. 

The relationship between physical activity and 

quality of life in prisoners: a pilot study 

A. Mannocci et al. 

2015 

Pilot study Gedetineerden Fysieke activiteit vermindert depressie en 

angst en verbetert het prestatievermogen en 

de gezondheidstoestand van gevangenen. 

Fysieke activiteit moet daarom 

geïmplementeerd worden in gevangenissen 

om de kwaliteit van leven en sociale 

integratie van gevangenen te verbeteren. 

Evidence review: Settings for addressing the 

social determinants of health inequities 

Lareen Newman et al. 

2015 

Review Sociale determinanten 

van gezondheid in 

verschillende settings, 

waaronder de 

gevangenis 

Gevangenen meldden na 

‘environmentalandhorticulturalinterventions

’ een toegenomen zelfvertrouwen en een 

beter geestelijk welzijn. 

Treating offenders with mental illness: a 

research synthesis 

Research synthesis Geïnterneerden Behandelingen voor delinquenten met een 

psychische aandoening tijdens de 
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Robert D. Morgan et al. 

2013 

detentieperiode zijn effectief en 

verminderen de kans op psychiatrische en 

criminele recidieven. 

Het arbeidsverleden van gedetineerden 

voorafgaand aan detentie – een vergelijking 

tussen gedetineerden en de algemene bevolking 

AnkeRamakers et al. 

2012 

Research report Gedetineerden en 

algemene bevolking 

Beschrijving van de achtergrond van 

gedetineerden op gebied van arbeid en de 

invloed hiervan op recidiviteit. In het artikel 

wordt ook aangehaald dat men in de 

begeleiding van gedetineerden ook rekening 

moet houden met deze achtergrond. 

A profile of juvenileoffenders in a 

vocationalhorticulture curriculum 

Catherine McGuinn 

2001 

Research report Jonge delinquenten 

(14-16 jaar) 

Curriculum beroepsonderwijs tuinbouw 

blijkt een middel te zijn om de banden van 

individuele delinquenten met de 

samenleving te versterken. Het leidt ook tot 

verandering in attitudes. 

Landscaping in Lockup: The effects of 

gardening programs on prison inmates 

Rachel Jenkins 

2016 

Review Tuinprogramma’s bij 

gedetineerden 

Het is aangetoond dat tuinprogramma’s 

effectief zijn bij het behandelen van 

symptomen van geesteszieken. Het verbetert 

ook vaardigheden die nodig zijn om te 

slagen op de arbeidsmarkt.  
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Tuinprogramma’s verhogen de 

zelfdoeltreffendheid en eigenwaarde van 

gedetineerden, verminderen symptomen van 

angst en depressie en verminderen de kans 

op recidive. 

Greening programs to facilitate prisoner 

reentry 

Dina Khatib et al. 

2015 

Research report Tuinprogramma’s in 

gevangenissen 

Beschrijving van verschillende groen-

programma’s binnen penitentiaire 

instellingen. Naast de programma’s wordt 

ook een re-enter kwestie (= voorbereiding 

op re-integratie in de samenleving) 

weergegeven. 

Doing time in the garden 

James Jiler 

2006 

Handboek Tuinprogramma in 

gevangenis 

Doel tuinprogramma in gevangenis: 

terugkeer naar samenleving vlot laten 

verlopen. 

Werken in de tuin zorgt dat boosheid en 

gevaarlijk gedrag vermindert. 

Het boek geeft tips om een tuinwerking in 

de gevangenis op te starten. 

Occupational Therapy Intervention Process 

Model: A model for planning and 

Model Competentiegericht Model dat een ergotherapeutische 

interventie in vier fases weergeeft.  
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implementing top-down, client-centered, and 

occupation-based interventions 

A. G. Fisher 

2009 

leren Fase 1: therapeutisch rapport opstellen 

Fase 2: evaluatie en doelen stellen 

Fase 3: interventiefase 

Fase 4: her-evaluatie  

Over inspireren en competentiegericht leren in 

het groen 

Leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies – 

Wageningen Universiteit en Researchcentrum 

2008 

 

Onderzoeks-

programma 

Competentiegericht 

leren 

Het programma beschrijft vier fases in 

competentiegericht beroepsonderwijs. 

Fase 1: niet-competentiegerichte fase 

Fase 2: startende competentiegerichte fase 

Fase 3: gedeeltelijk competentiegerichte 

fase 

Fase 4: volledig competentiegerichte fase 

Zakboek werkbegeleiden in zorg en welzijn 

N. van Halem et al. 

2008 

Handboek Competentiegericht 

leren 

Van Halem beschrijft vier fases in 

competentieontwikkeling.  

Fase 1: onbewust onbekwaam 

Fase 2: bewust onbekwaam 

Fase 3: bewust bekwaam 
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Fase 4: onbewust bekwaam 

 

 

 

 


