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Opmerkingen met het oog op bijdràge geestel ijke verzorging aan
resoc i, a l i sàt ie.

l. Het is belangrijk om àlvorerrs mErGrr corrcrÉte
resociàIiràtirm,rqrlijkheden in beeld te brenqen de sitt-tat ie
vàrr gedet irreerderr te beschrijven. Velen bevinderr zich in eerr
sociaàl isolement, hebben ten zwàkke identiteit en eElrr zwakke
sc,ciale En mààtschÀppelijke positie. Er zijn weinig
signifieante contàcten. Nogal wat menserr bevinden zich in een
crnbenaderbare marqe vàrr de samenlevinq. Er is sprake vah eerr
kansarme situatie op emotioneel, Eoeiàà1 en maatschaPPeliik
gebied. Het zijn vaak elkaar versterkende fatrtoPen. Er, ze
(]ntstaat Elr eerr vicieuze cirkel wearuit mensen zich oP eigen
kràcht rriet kunnrn bevrijden.
Enkele karakterigt ieken die hierbij nog gslgevErr kurrnen worderr!
zijn allereerst de zeven van Eerger:
a. qebrek aan ze I fkennis i
B. gebrek aan toekomst perspect ief;
c. een orrwerkelijk t oekomgt pErsPect i ef i
d, gebrekkige of afwezige identiteit;
e. verhoogde kwetsbaarheid en onveiligheid;
f. af geweei"de Èf afgewenteldë schuldgevoelensl
g. e€rn dwangÍnatig herhaeld autc,riteitscc'nfl ict.
Verder kltnrien w{rrdEr'ï genoemd: veelal i rrt ernaat sk i fidëren die
een gest«orde relatie hebben mtt bÉlàngrijke medemenEeni ten
gestoorde relatie met eigen impulsiviteit (Dobbelaar) I en
tehslotte een stprke gerichtheid op en het afhankel iik zi.in
van materiele aspecten van het Iëvefi en het veelal afwezig
zíjn van bevredigende zihgevende perspect ieverr.
Verder moet r"rorden genoemd: lage I ëvehsst àndaard t sleehte
woonomst àrrd i gheden, minimale kansen op de erbeidsmarkt.

ë. In de resocialisatie gaat het erom mensen een perspectief
te biedert in eerr Eemenhàrrg van won€lnr wërktrrr relaties en
zirrgeving. In dit pt.oc€lÉ kan de geetttl ijke vet'Eorging van
herl wezerrlijke betekenis zijn. Met name met hpt oag c,p hun
psycho-ssciale ontwikkel irtg. Er zou qesteld kunnën worden dat
de geestelijke verzerqing werkt met het oc'q ÉF de birrnerrkentt
ook van hët resocialisètirproceË. Het zelfverstaant de
mctivàtie, het lererr zien vàh de zin van het levenr en de
eigén mÉgÉlijkheden om die zin vàrr het leven inhoud te geven.
Irt mijn inleiding veor de top van het departement omschreef ik
het els volgt:
t De meesten hebberr buiten de gevengenis geerr contàct raet
religie of l everlsbeschouw i rrg. Naàr binnen zijn el' veel vragerrt
opgerÉepen dc,Ér het bewustzijn van de levetlssituàtie err de
deterltiesituàtie. vraqer' over geloc,fr zin van het lever"
gevoelens van twijfelr àngstt schuldr c,nzekerheid ir| relatiest
het nedehkën over verleden en toekomst. De qeestelijke
verzorgi'.ïg is daarbij voor de menseh aarr de ene kant een
gespr ekspertnep. Het komt erop àen om heel qoed te kunnen
luisteren en de arrder te beqeleiden zijn eigen levensverhaal
in beeld te krijqen. Zichzelf te qaan verstÀàn tegen de
àchtÉrqrond vàn zijn eigerr geschiederris. Daerbij hteft de
qeesteli.jke verzarging altijd de intent iE de arrder in zijrr
prrscc'nzijn te verstërken. Met hem of heàr te zc,eken rraar het
uÍriëke vàn ri;in .rf haàr persoonzijh. En iH gelÉof en

otc

I



l evensbeschouw i nq te zoeken naar aankrrop i ngspunt enr nàar
rlearderr rn hgrmen, naar verhalen, symbolen, ervarinqenr die
draagkracht ean het leverl kunnen gevErr. En die met het leven
vërwElverr kr.lnneh raken. Het daardoor vitaler maken. Er een
verdiepinq aarr geven. En zo versterkend werktn om de z,trrg om
het Eigen leven en het leven van anderen aan te kunnen. Het
qààt om levensinvullirtg en levensvervullinq. In dat alLes
laterr we rrrensErn zient dat ze m€ler kurrrren zi jn dan het del ict
wààrvool^ re zijn inqesloten. t

3. In de de}'de plààts is maatschaPPelijke integratie varr
mensen die met iustitie irr aànràking ziin gekomen vàrr
wezenlijke bÉtekenis. Levensbeschouwe I i j ke groeperinEen ziin
groeper^ingen die wot'tels hebben in de gamenlevingr err brengerl
die sarrrenlevÍrg in deelname van vrijr*il1igers binnerr de muren.
Ook in de terugkoppeling van hun werk rraàp hutl achterban
werken zij aan een vergrotihg van het maatschappelijk
draagvlak voE,t^ resociàl isat iÉmogel i jkheden. [vlet arrdere
w,3Èt^den qezegd: zi j k,fppelen Psychc-sociale hulpverlenÍrrg earr
beddingen waarin mensen de zorg c,m het leverr met elkaar delen.

4. In de vierde plààts! het ontmoeten vàn vrijwilligers in dE
detentiesituatie kàn voor gedet ineerden motivererrd werkerr c,ín

een uitweg uit hun levensgituatie te zoekerr.
Van l,Jeringh sprrekt in t de ideale gevangenist van 'het c'P garrg
l..,fmen vàn eÉrr beweqing van bewuste burqers dië gedetineerderr
tot houvast en klankbord kunnen zijn. Het qaet om de burgerzin
van bewogen mensen die rnet het oag op het ir' gang zÉtten vart
de resocial isat ie varr gedet ineerden varr betekerris kan ziin. I

5. In de vijfde pIàats: de levensbescheuwel ijke groeperingen
hebben eok een Ëigen tàèk cm Progràmmat s varr op de Persc.cn
toegespitste i.ntegrale hulpverleninq op tt bouwenr wàarbii
niet alleerr aandacht is vc,or de materiele kant van het leven
(w,fnerr err HErkerr) Ííààr hraar .:ok Samenheng is met de
immateriele kant (relatieE en zingeving).
Daarbij kan ook bekeker' worden in hoeverre primeire relaties
in het begeleidinqsproces kunnen worden betrokken
(contextuaLiteit).

6. Het gàat in de rrs(}cialisatie enerzijds C.m op de PeFsoon
toegesrrederr beqeleiding=proqrammat s. Het is daàrbii van belang
dat een dergelijk bege l ei d i ngsProgramma c,ck een spits ken
ki"ijqen in een concrert nieuw draaqvlek voor eerr
maatschappelijk beÉtàan. Met rràme zul lerr tr ook Ín*geli.jkheden
i.rr de vcr m van wÈningen, seholingsmsqtLiikhedent
arbei dspl aet sEn, en schuldEanÉring vo.f}^handen moetert =ijn. Ook
is daa}^bij vàrr belerrg een qoedE coordinatie van eventltele
verwo l gvorrrt i Eserr. Met errdere w<:orderr: dat hiët ierrrànd die
geres,]cial iseerd is rra kDt'tÈ of lange tijd niet oprrieuw rnet
iets uit zijn verleden wordt qeccrrfront eerd.
DE KARAKTERISERING "IIIAtrTWERK'' IS HIEROP VAN TOEPCSSING.
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