
Leversvel'hàlen vàn gËdet irrEerdert làten zien dat vEIEn zich Ínet
hurr leverr irr een vicieuze cirkel bevinden.
EÏ' iE eer' extreeÍn hc,oq recidi.ve percentàge.
Terugva.L in criÍtrirràl iteit heeft te Ínaken met blÉkkÀdes die de
Epbc'Llw varr €rerr rrieuwe leverrsweg in dÉ w€g staan, Het gààt
hierbij enel.zijds rf,m pers(rcrrlijke problemàtiek er' anderzijds
,frir het c'rrt brrken vàn ess€lnt iële maatschappel i j ke voorl.laarden
als grond snder het bestÀàrr. VeeIàI is er sprakt van €lElrr

ec,ncentrat ie van deze factoren in één P€rrtoon.

Het rapp,:rt " Irr de gevàrrgenis gev,,eest "r uitgegeven doctr het
Éureàu Hoofdpï edikàrrt ërr het EureàLt H(}ofdaa I mc.eEërr i er bii de
Irrrichtirrgtrr varr Justitie gEeft naàr aanleiding vàrt Elerr
errquëte c,rrder justiti,epàstc.res eerr beschrijvinq vàn de
situetie van vÉel (ex-)gedetineePden. (noGt 1)
Ep het per5oc.nl i jke vlak gààt het trrrdet' Íreer GÍfl achterstÀrrden
in persÉc,rrlijke ontwikkelinqr in relationele en sociale
vaàrdighedErr err in schc.l ingi orrv€rrmogen tot het kltnrrÉn v(fE)rElrr
varr ErErrr eiqen hrlisho|-tdingr instabilitelt in dagelijkse
1 evÉnËverFicht ingen i versl àv i ngsproblerrrat iÉk ; PrE.bIemat i ek met
betrekkinq tot het ÉÍnqààrr met dÉ e,iqen religieus-culturele
achtergrc,rrd; rnc,Èivatie- en zingevirrqsproblemetiek; het
c.ntbrrkerr van duurzàme signif icante contàcteni
eerrzaamhE i dsprC.b I eÍíàt i ek.
tJàt bËti'pft de Ííààtrchappel ijke voorwaarden spelen Èrrder meer
de vc,IgErtde factEren eer belàrrq}.ijke rol: het ontbrekerr vèrr
wer^k, het cntbrekerr van huisvest ing, het socj.eal rnilieur het
ÈrrtbrrkEn van v{]ldoende steunerrde contacttnr het strafblad,
c,rrvc. I dc,errdË toegankel i jkheid vàrr brst aarrde voc,rzienirrgerr.

Om eàn de gesigrtaleerde problemàt itk orrder (ex-) gedet ineerden
iets te daenr zijn varruit het .j ust i t i epast oràat r de kerkerl err
rrraatschappelijke,:nganisàt ies verschi I Iende nazc.rgProiecten
c,ntwikkeld. 6lc'baal kunnën deze wc}rden orrderscheiderr irr
laagdrempÉlige inl,foppr,:jecten err begeleid wcon-
werkprc,jecten. (Ítoot E).
ln de j, rr 1Étrpprc.j ecten kurrnerr rra de deterrt ie de contacten rnet
pastol'rs en vri.jwilligers 9{orderr voortgezet. In de woon-
wel^kprc,jecterr virrdt bËgelEiding plaats gerieht op de
pers(f(}nli.jke pr(fbleÍíatiek err de rrraatschappeli jke sitt-tatie varr
de begac.rrers.

I]. HE-T NNZORGF,ROGRAMMA VAN DE STItrHTING EXODUS

Een vo,rrbeeld varr een prc,jEct, gericht op de specifieke
prr-,blematiek van ( ex- ) qedet i neerden, is het nez(frgprogremma
van de Stichtinq Exodus in Den Hèag. Het is in 19Bl begonnerr
als eerr klein inloc,peentrum C.p initiatief van pàstc.res err
vri jrai 11i.gel s, werkzaaÍn ifi het jttst it iepàstoraat in het
gevàngerr i scc|mP l ex schever'ingen.
Ex,idus is oecumenisch wan (]pzet err w,frdt onder5teund dÈor de
Heegse err regic,rràle kerken, pÀrt iculieren, forrdsen, de
t^eclasserinB en de gemeentelijke c,verheid.
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Ei' zijn vier prc,jecterr tot ontwikkelirrg gElkoÍnen: eerr eetcàfÉ,
eerr begeleid wo,frrproject, eerr f i.etsenmàkBri j aIs
werkervÀl'i ngsprc.j rct err vieringerr.

HET EETCËFÉ
Het eetcafé is een ortmr.et ingscerttl^um det vijf dagen per week
vàrr 16. Clo tot i=l. L)C) urrr qeopend is. Er is eert gezàmenli jke
màa1tijd, r uiÍnte vsc.r gesprekr c,rtmoetirrgt spel err recï eÀtie.
Het eetcafÉ wordt geheel gerund doar vrijwilligers. Fer dag
2ijrr er 3C) tot ,i5 bezoekers. Niet à1lÉen ex-gedEt ineerderr maar
c,ok buurtbenoners en anderen uit de stad behorerr tc.t de
bezc,ekerÉ.

HET BEGELE I D I^IOONF,ROJEtrT EN HET HERKERV AR I NGSF,ROJEtrT
Het begrleid w,ronprojeet biedt plaats aàn lO bewoners. Reeds
t ijdens de detentie wc,rderr de cc,rrtacten gelegd €lrr er wc.rdt E|E|rr

intake gemàekt.
De begeleiding zet in c:P de veelsoortige Problematiek van ex-
qedetirreerden. Keïrr ervan is dat eën samenhartqerrd
begeleidinqseenbod noodzakel ijk is. De bPgeleiding wordt dàr'
ook q€lgeven ÉP de gebiËdtrr van h,,lrrElnr werkerrr welziin!
relat ies Ieggen en zingeving.
Bewc,rrers kunrren maximaal een jaar in Exc,dus t.lorrën oP gÏ'.:rrd van
een begelridinqseontract. Ze hebben een eiqen kàmer. De
begeleiding heeft een Per5sonlijk karakter. Iedere bewc'ner
heeft een irrdividueel beqeleidinqsPlanr bestàande ui.t
individLrelÉ begeleidingsPuntÉrr. Daarbii hÉeft hii een
perss.fnlijk begeleider. tlekeliiks is er ePrr gesprek tiidens
eerr mààltijd tttssen bewc,rrer err begeleidtr.
Het individueel bËgeleidirrgsPlart is cnderdÉeI van het àIqeraerre
bege L e i d i nqsprogremme. Daarin ziin de volgertde purrten
essentÍee1.

à) Er is ererzijdE een gedragsííÀtige bËgeleidinqsc'Ptiek en
anderzijds eerr contextueler gebaseerd oP de theorie varr Ivan
Boszc.rmenyi Nagy.
Bij de gedragÉmàtige benadering qàat het c,m kaÍíertrairrirtg en
het opdoen van werktrvàring. De kamertrainirtq i5 gericht ':'P
Ieren zelfstandig te wc,rren rnet al l,es wat daarbi j hoGrtr zc.els
budgetterenr de huiShoudinB dsEnr het ver werk€rrr van ervarirrgerr
err relaties leggert. Met de werkervarirrg wordt begc'nrrerr irr de
fietserrmakerij. Deze wÈrdt hië}^snder omsehreven.
De c,rntexttrele c,ptiek beoc.gt het waar rnc,geliik he}^Stel len van
far iIiecontàcterr en het betrekkerr vàrt dtze vot:!' de bewt:rrers
betanqrijke relat ies bij de begeleidirtg.

b) Het wc,on-vrerkt ràj ect i.rl Exodus is Ènderverdëeld in drie
feserr: de c,FiËrrtàt ief ase, dt C.rrtwikkelingsfàse err de fase vàrr
verrelfstandiging.
In de c.riëntàtiefasé is de bewcrrer rrc.q veel in huis err werkt
irr het werkervar i rrgEPrc,i ect - Het dael vèn deze fase i5 om gcled
zicht te krijqen c,P het f urrct i c,rrererr varr d€! bewc'rrer en c'P de
pur'terr wàaraÀn gewerkt moet worder,.
Irr de c,ntwikkelinqsfase wo}^dt aàndacht gegevErrr àarr de leer- err
begeleidifigËpunten die in de C,riéntàtiEfase neat' vc,ren ziin
gekomen. In deze Perir:de gaat dE bewoner zich oc'k Íneer richtert
up contacterr buitenshrris: een c,pleidingt betaald werk of
vrijurilliqersl.rerk. Otrk wc,rderr csrttacterr gelegd in club- c.f



vererr i g i rrg sverbànd.
De laatste fase ig de fase verr verzelfstàndigirrg.
Verant wr'orde 1 i j kheden zoals het eigen financiEel beheer worderr
ààrr de bÉwoner zÉIf c,vrrgedràgerr. Een vBlLedig zelfrtandige
woc,rrs i t uàt ie w'lÏ'dt v(],rrbEreid.
Het bege 1e i d i rrgsprcgràrama Hc,rdt af geslaten ríet €rerr recept ie
wàar allen die vo,:,r de bewÉrreF van betekenis zijn w,:rderr
uitgenc,digd.

c) Nàast individuele begeleidinq is er eerr grc.epsgericht
pr^ogràÍnrfla. De grÉepsact iviteiterr bestaan uit spcrrtt
bewc,nersc,ver I Ëg, thema-àvcrrderr en creat iviteit. Oc.k zijn er
jaarlijks drie verplichte rneErdààgse àctiviteittn: eer
surviveltocht, bezirrrringsdàgerr in eerr klc.oster err een
vakarrt i eweek.

d) Het progràÍíÍna hErft eerr duidelijke structuur, gebaseerd op
vaste activiteiten en duidelijkè afsPr^aken met dààroP eerr
sanctie- en bevest igingsbeleid. Het gebruik van saft en hard
drugs err alcohol is niet tc,eqestaarr en wqrdt regelrrtat iq
qecontroleerd.

e) Eerr vitaal orrderdeel varr het proqràÍÍlííà ig rnaatschappel i j ke
inteqrat ie. Enerzijds w,=rdt hiel'aerr gewerkt doar de
c,ntwikkrlirlg van de persoorlijkË mc.gelijkhederr van de
beworre}^s. Anderzijds wordt er aan qewerkt de mààtschePPeliike
karrsert te vergl^c.ten. tlat dit laatste betreft ziin er bii de
uitvoËrirrg van het Prc.gràÍflmà cc,ntacten met instellir'gen ir' de
stad, :oals arbeidsbemiddelirrgr sociàle dienst, }^eclasseringt
verslavingszc}^g, gem€r€lntel ijke kredietbarrkt
welzi jrrsinstel I ingen, werkgevers trr wc,rr i rrgccrp«rat ies. Doar
deze ec,ntacten kan voÉr bewcneFs van Exodus een effect ieve
aànsluiting tst startd wc,rden gebracht rnet b€staande
vol3rzitrrirrgerr.

Met het woc,nproject is de f ietserrrnakeri j als
werkervar i rrgsproj ect verbonden. Oude fietEen worden opgeknapt
en verkoeht err er wc'rden reParaties verricht. Veel
buurtbewÍ]ners Err Eympathisanten rnaken gebruik van dezE
voc,rz i eni rrg.
De eerste twee c,f dri.e Ítraànden verr hurr verblijf in het
woonproject zijrr de bewoners werkzaàm irr de f i et senmakel' i i .
Het gaat erc:Ín dagritÍrre oP te dc.errr vàard i ghedert err struct LtuP
àen te leren ërr ro een bàsis te Ieggen vcc.r verdere
c,ntwikkel irrq irr l eer-l.rerkprc.j ect enr een bàarr Éf
vri jwi I I i gerswerk.

De begelÉidiBg varl Exodus richt zich niet alleen c,p het
persoc.nlijk functiorrererr vàn de bewc,nersr r0aer Probeert c,c,k
eerr corlcreet maatschappÉlijk perspectief dichterbii te
brengen. Het begtleid j, nqsProgràtíÍrra vindt zo cr<:k z i jn
vc,1Èc,oi ir,g ir' huisve5t irlg err eerr arbeidsPtaats. Dit Íflc't iveert
dË bev{,lners err het draagt bij tot de versteviging vàn het
persoc,rrl i jk bestaan. In dit verbarrd heeft Exc.dus cc,rrtacten rnet
y{on i n gcc,r pcrat j,es en werkgevers. Eerr medewerker var' Ex,fdus is
belast met de trajectbegeleiding vàrr bewc'rrers rràer werk. Deze
tràjectbegÉleider qeeft voorlichting aÀn ge i nteressElerde



y.reFkgever5, leqt cc,rrt act rrr vÉlor arbei dsp I àat ser' er' bÉqeleidt
w€lrkqeverE err bewc.nerE in de beginpei'i,fde varr de
werkz aamhederr.
Met hÉt Éc'g c'p het beschikbaer krijgerr vàn a'-bëidspleàt5eÍ
hEeft Ex.fdus eerr svereënkcmst gerloten met het Nederlarrds
Christel i jk HerkgevErBverb,lrrd - àfdËl ing llest. Het NctJ-ldest
heef t als inspàrrnirrgsverpl ieht ing op z ich gen,trÍnen de bi j herr
ààrrseslc.terr urerkgevers te stimul,er^err bewc.rrers vàrr ExEdus eerr
arbeidsplaats irr hun bedrijf tE geven. Van de kàrrt verr Exodus
hrBrdt àarr de betrokken werkgever err He}^krreÍner. begeleidir'g
gÉ g aPendeerd.
Dc,or deze werkgeversberrader i ng wc,}^derr de ÍnEEste bewc.ners vàrr
Ex,rdus met succes nqar werk beqeleid.

V IER I NGEN
Varruit de nazsrgprsjecten van Exc,dus wr=rden viEr keer per jear
bijzorrdere vieringerr gehauden in één varr de Haagse kerken.
Deee diensten zijn eerr c,ntrnoet irrgsplaats v,:sr hen die zich bij
het werk van Excdus betrokken v'felefi! ex-qedet i nÉerderr,
bewoners err oud-bewoners, vrijwilliqers, beroepskrachten en
gelrreent e I ederr err Pa! cch Íanerr.
De dierrsterr zijn C.pgezet vànuit ervarirrgerr C.pgedaarr ir' het
kerkewerk in hEt Hliis van Eewarinq en de Eevarrgerris. DE
diensten wc,rden vsc.rbereid Ínet bezoekers varr het eetcafé err
bewcner.s vàrr het woorrproj eet en in de gEspreksqr,fepen vàn het
jtrstitiepasÈc.raat. Voorgarrqers zijrt àalmoezerriers err
predikarrten van het Gevangen i scomp 1tx Scheveningen.

I NTEGRAT I E
Uitgàngspunt bij het werk varr Exodus iE dàt j ust i t i epast c,raat
err naz'rrgpastoraet niet op zichzelf Staàn. Zij hebben een
draagvlàk n$dig lrt gemeente en parochie. Justitiepastc,res en
vrijwilliqers zijrt vert egenwc,ard i gersi vari eerr gemëensehàp
waarirr de zorg c,m het Leven wordt qedeeld. Vàrruit Exodus wordt
ElFaen gewEtï kt L'1Íí j ust it iepastaraat en nàzorq past c,raet in d ie
gerneenschap te integrererr. Er wc,rdt veel voorl ieht ing gegeverr
irr cetecheBe €rn gElspreksqrc,epenr c,P geÍneent eavc.rrdenr irr
ker.kdierrsterr €rrr (}p schc.lerr. Daaruit is een gr'fte krirrg ven
vrijwilliqers er' syrflpàthisanten gegroeid die bett^EkkErt is c,p
de uitvc.erirtg van het werk. Op deze urijze kcmen de
magelijkheden die de kerkgemeensehap in mensen en in middelerr
heeft tÉr besch i. kk i ng.
Hulpverlerring gericht op het schepperr vàrr eerr ccrrcreet
maatschappelijk perspectlef ontwikkelt zo eerr draaqvlak irr de
sàmenlevirrq. DE hulpvErlerring is ingebed err hËeft wc,ï tels.
Duidelijk moet zi;in dat het hierbij niet gàet Bm het bedrijven
vàrr evarrgelisatie. De inzet is deàdwerkelijke presentie:
ààrrweziq zijn met het c,,f q op wàt mElrrsët1 nodi.q htbberr. Herr
rrabij zijn er' herl orrderstEurren c,rn zichzelf naar hltrr eigerr
rtrÉgel i jkheden te .fr,tplc,oien. De ervarirrg ltert dat àls de
kerkgemeenschàp zc, present is, zij dààr c,ok zelf vitaler vàn
hrordt. Irr de beweqing naar dË merrserr toe err in hEt irrgaan cp
hun rroden leÉrt zij zelf dirpff verstaan wat het hart van het
evangel ie is en de betekerris verr de ge 1r-.'o f sqemeenschap. Die
ge I c,c.fsgemeensEhap iË er rriet v,:!c,r ziEhzelfr maar iE et' c,Íí
saÍflerr t e zoeken r.aàr eerr begaarrbare hreq doc,| het l even hEer'.



Den Haag, E3 Ííle i 1995

Best e lvlaart err,

Hierbij rnijn bijdràqe vcer het boek. Ik zàl het rrc,g even laten
do,:'r1ÉpErr op evt. taal- en stijlverbeteringen.
Ook vc.lgerr er rlc,g É nc,ten.
trndertekenirrg : beken.
HarteL ijke gr*eten,

Jan


