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Aan de leden van
de kring Den Haag NCW WEST

Deze lunchbijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 26 april a.s. en zal plaatsvinden

in de bijzondere locatie van de

Penilentiaire Inichting Schewningen,
Van Alkemadelaan 1256

te Den Haag

bezoekers melden bI Uni: I + 2, ongeveer halverwege de large muur
aan de Van Alkmadelaan.

De onderwerpen werkgelegenheid en criminaliteit spelen een belangrijke rol in deze

verkiezingsperiode. De regio Haaglanden staat niet bepaald bekend om haar industriële
dynamiek. Dit gegeven, gevoegd bij het vertrekoverschot van bedrijvigheid uit de regio,
geeft een dramatisch economisch beeld. Die dramatiek speelt des te meer omdat die
gepaard gaat met sterk oplopende weÍkloosheidscijfers. Verslechtering var het stedelijk
sociaal klimaat (wonen, veiligheid etc.) hangt.daar weer mede mee samen.

Scheveningseueg 68
2ili K\ Den Hrag
Tele[r-ron 070-3i00]> I
Fax 070-3521186
Credit Lvonnais Bank
Nederland nv
rek.nr 6-1.23.01.746
Postbank nv
rek.nr {2I810Den Haag, 12 april 1994

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u met eventuele introdué(e)s, namens het bestuur van de kring Den Haag,

van haÍe uit voor een lunchbijeenkomst waarbij als wij als spreker

DR. E.M.H. HIRSCH BALLIN
(Minister van Justitie, alsmede

derde op de kandidatenlijst van het CDA voor de Tweede Kamer)

' W e rkgelege nheid en c iminalileit (sbestij dinil'

Aangesloten bij het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond NC\À'

bereid hebben gevonden een inleiding te houden over het onderwerP

Aansluitend aan de lunch is er een mogelijkheid tot een rondleiding door het complex.
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Samen met een aantal leden van de kring werkÍ het bestuur van de NCW WEST kring Den
Haag momenteel aan een project om de kansen op werk voor ex-gedetineerden die kiezen
voor e€n nieuw bestaan te vergroten. Tijdens de bijeenkomst zal een aftrap gegeven worden
van de samenwerking die hiertoe is aangegaàn tussen de Stichting Exodus (begeleiding van
ex-gedetineerden) en de kring Den Haag van NCW WEST.

Het programma ziet er als volgt uit:

I 1.30 uur
12.15 uur

12.20 uur
12.25 utr
12.45 uur
13. 15 uur

13.25 uur

13.30 uur
13.50 uur

14.00 uur
15.00 uur

ontvangst **
welkom door de directeur van de Penitentiaire inrichting
mr.drs. B.J.M. Leliefeld
mededelingen door kringvoorzitter I. van Vy'oerden

lunch
inleiding minister dr. E.M.H. Hirsch Ballin
korte inleiding drs. J.D.W. Eerbeek, voorzitter bestuur St. Exodus, over de

samenwerking tussen zijn Stichting en NCW WEST
korte inleiding drs. J.J. Luyten, wethouder van de gemeente Den Haag over
'Maatschappelijk Herstel' Den Haag
discussie
presentatie van samenwerking en ondertekening van een samenwerkings-
overeenkomst tussen Exodus en NCW WEST kring Den Haag
afsluiting formele gedeelte; gelegenheid tot rondleiding complex
einde rondleiding (Hiervoor dient u zich apart op te geven op
bijgaande kaart).

Bent u in de gelegenheid om deze lunchbijeenkomst bij te wonen, dan kunt u dit kenbaar
maken door gebruikmaking van het bij de convocatie gevoegde antwoordkaaÍje of
telefonisch. Vraagt u dan naar Elselien Peters (teI.070.35 00 351).

U wordt dringend verzocht eventuele verhindering na eerdere opgave door te geven. Dit in
verband met organisatie (veiligheidsmaatregelen etc.) rond deze bijeenkomst. U kunt dit
melden tot en met maandag 25 april - 12.00 uur.

In de hoop u allen te kunnen begroeten,

hoogachtend ,

drs.C.J.C. Timmer
secretaris NCW WEST

U dient er r€kening mee te houden dat alle bezo€kers bii binnenkomst door een

metaaldetector gaan. Bovendien b legitimatie (paspoort, r[jbewljs) verplicht!
** NB
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Ctp eichzelf best aet.
Ik duid dit maar kert aarr. Bij velen is tr terl comPlex aarr

problemen. Een qroot deel is opqeqroeid in kansarme situàties
op emotioneel, sceiaal Ërt màatschappelijk gebied. Er ziin veel
vep5làafdërr. En je ziet dan dat mënsen qeblokkeerd kunnen
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,/

Tegen deze eehtergrorrd zijn de Prëiecttn vàn Exodus opgezet.
De centràle gedachte daàrbii is dat de kErken els 

/
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,-
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^..rf$ Het derde project is de fietÉenmakerij. Dit iE een
werkervar i nEsDr',:, i ect dat met het huis vÉ,rr beqÉlÉid w

verbondén. In deze fietsenmakerij wffken de bewonerg de eeFste
E maenden vàn hun verbl i j f in huis. O*d,+t-i=.tre*+rc*den
tr PErLsÀIrLela-rl€ts.ksóh + tti -^1, -^-Ct t.

/Het is voorel bedcreld C'm te lererr semerrwerken err Gm stfuctuup
en dagritme op te bËuwerr, err dààrnr€re e€rn bàsis te leqgerr voore
een opleidinq of een arbeidsplaats.

>4. Een virrde prEjÉct wÀÀrÍílee we birrnenkort varr start l-+c+:*e

. gàah, is een dagtrainingscentr um. Hier kurrtren in twee màànderl

i.À ?t1 eeh weekp.rsqramma een aantal vaardiqhederr wí-rrderr

aangeleerd- OC|k rdeer ,f p het gebied varr u,r'f,nei1r wÉrkerr err

tael zi jn. HÉt dagtÏ'ainirrgscentrum is onderdeel vàrr c*t )vt
prsqrèmma "aanpak Haàgse harde kern
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Te{ee belanqrijke inzetten vari de begeleidirrg wil ik nC.B
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bieden verr eerr duidelijke stÏ.uctuur. Deze structuLtr is varr
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ErÈc,t belE|ng vÉ.Rr de bewaners r-,m het bege I e i d i ngsprc,gramrrra tot
een goed eindr te brengen. Er zijr' duideli.jkE er' cÈ.ncrElt E!

beqeleidirrgspurrter'. Er z.ijn duidelijke reqels err afstrrakerr-.--.::
wàar Ínerr zich in En buiten het hui6 aàrr m$ët hc,uden. Er iË eerr

absoltrut verbc'd ap het gebruik vàrt elcohol, scft dFugs err hàrd

---
drt-tgs. Twee keer per week wordt dit dmv. urinecuntroleg
g ecc,rrt rc,l eerd.
VerdÉr is er een z. g. gelë kaÀ'rten systeem. GeIp kàartrn
wErderr gegeven bij ovërtreding varr de regels. Het kan darr qààrr
,=rí agressivitreit, te Laat ap het r^rerk komen, hrt niet rrakc,men

vàn àfspràken, gëbruik vàn alcshol. Bij tien gele kààrterr
w,:,rdt de begeleiding beeindiqd. De gele kaarterr weï^ker' niet
à1leen st urend ËP,lrrqewerrst qedraq, rnààt- hebben heel dr-tideti jk
c,{'k eerr bevest i ger'de kÀr,t. Bij pc,sitief edra k ttrrrrerr c.,rk

Àart weer wErderr in e 1 everd .

Een tweede belangrijk purtt is het werken rnet de beworrers aarr
rraàtschàppelijkE inteqr.at ie. Farrr i I i eennt act err rroernde ik àt-
Verder woFdt gezÉcht naar vererrigingen c,p het gebird van sport
en cntspànning, en ook Hcrdt beqeleiding Eegeven ir' de
richting vàn inrtarrties als de sc,ciale dienst err

at.beidsbemiddel ing, schÉl ing, l^eclasser^irrg, veFs I av irrgszÈrq err
gemeentel ijke kl.edietbank i. v. m. gchuldsarrer.irrg.
Tenslotte wil ik nog iets zeggen ,lvrr het drààgvlak vàn het
werk varr Exod Lrs.

'---In de eerste plààts hEt financieel dr"aagvlÀk. OfiE wer.k heeft
zich Èrrtwikkeld larrgs de weq varr het tranticulier irritiatief.
Eegc,nnerr irr Éerr kleine kËlder Ínet een Fàar vrijwi. lligers, is
het uitgegr"Éeid t.ft EÉrr welzi jnsirrstel l ing rrret een
sàrnenhàrrgerrd en cE,rrcreet aanbc,d vÈc.r eerr d(idelijke dÈelqrr,ep.
Irr totaal bedragen de kÍ]stEn van $rrze projecten ca. 4r = t-Jn ,_- p
jààrbàsis. Eezierr de í-rÍívarrg vàn het werk is dit uiterrrrate
beperkt, rnaar het kaír door een s,f,ber Err rfficient beleid err

dÉ{-1r de q rÉte betrgkkenheid varr berr-,epskracht err err de i nzet
van vesl vrijwi I I igers.
Het geld wc,pdt bijeengebracht door plààtselijke err regicrrÀle
ker^krn, fondsenn particulieren, bedrijv€rn Ë!n ÉErrr subsidie vàn
de Gemeerlte Derr Hàag.
Het feit dat Exodus een gl^sterideelË Farticuliere
finencierinqsstructutrF heeft, maakt het r.rerk ir' toErrrmende



màte kwetsbaar. Iedrr jààr hrÉer rnEet een aarrzienl ijk deel var'
oze begroting irrcidEnteel worden qedekt. He hoper' dEEh dàt
ÉfrÉ oe rl.lr<.sgverhelci-ong eret.k @eiac; L"r
Í e€] wi I/dràgen, €rn- Err mogelijkheden zullerr komen om mr*,-

c\ Aé<L</

garnen te weÏ.kerr e*r ?r.e .lràrmEe EF hrb pt nÈ vËn dÉ f itretre'Ering
t egeuoc**e--krmen.
Ik sluit af Ítret het maatschàppelijk draàqvlàk.
Het qaat bij Ex(]dus om màatschappelijk geintegreerde
h*fg=Ilging, [,JEzËn] iik dààrbi j is dat professic,nele
hulpverlering gEtwortE}ld is in een breed samen I ev i ngsverbàr'd.
l.lerken aan maatschappel i jk hersteL vràagt éEgELjds een
deskund iqe irrdi d Lte IË Èen Iri.li nE, Í aar vraagt í--,L'1k eerr brede
betrÈkkerrheid vàn de EaÍnenleving c,m dat rrraatschappe1i.ik
herstel uit marginale ptrsities concreet in m,fqelijkhBderr vrtrr:'r

eerr rlitltw bestaan invul I irrg te gev€lr'.

In die zirr is L1trk de samerrwerkinq mËt hÉt NCl., eÉn vet'bredirrq
vàrr dÀt dPÀagv 1àk.

Vaor ,ËEf-r,r.r,=en irr de gevangenis
levensverwaeht ing heel gewoorr uit
rel,atie, in een huis, en met eerr

Het csrrcreet besehi.kbàar komerr van die mcgelijkhed€trr kàrr
stimulererrd werken op het nillen doorbreken ven de vicieuze
cirkel, en r-'p het werken vàrr Ínerrsen aan h urr e i gen tC.ekc,rrrst.

En daarc,rn hopen we op eterr succesvalle gàmenwerkirrg, rnet een
groeiende betrÉkkenheid vàn de leden van het Ntrhl-t.lest.

E!l.r

hët
daarbuiten, bestààt hun

leverr in eerr q,lede

betàà1de bÀàn.
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