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Met een paar tientjes de straat
weer op moeten, in de weten-
schap dat daaÍ nlets op ,e wacht.
Geen huis, geen baan, geen
vrienden en geen toekomst. Voor
circa dÍiekwaÍt van alle
ex--^íletlneerden lijkt recidive
hier-.roÍ de weg van de minste
weeÍstand. Bi, Stlchtlng Exodus
in Den Haag hebàen ze dat
omgedraald. Na een jaar in het
wooFweÍkpÍoiect slaagt
dÍiekwart erin ult de bajes te
bluven en een noÍmaal bestaan
op te bouwen. Met werkgever+
organlsatie NCW West-VNO is
onlangs aÍgespÍoken dat zij
banen zullen zoeken voor de
cliënten van Exodus.

Patrich Linders

aQe srraat op wordcn gcschopr mer niets
in I nruieichr. Jan Pins, voocziner van
de §0estlandsc kring van NCV Vest-\ÖIO,
schetst dit sombere becld vcrschillcnde malcn
tiidens dc bijeenkomst in het Pcnitenriair
Complcx Scheveningen. Daar ondertekenden
dc wcrkgcvers begin juni hct convcnaor
'\9erkcn aan de Toekomst'. Contractpartner
was dc inrcrkerkeliike Srichting fuodus uit
Den Haag, dic zich ten docl srek ex-
gedctinctrden aan een rockomstperspecrief tc
helpen. De Vcsdandse ondcrncmersvcreni-
ging hccft zich bereid vcrklaard daar een

handjc bii te helpen. NCW Vest-VNO roept
ledcn en niet-leden in dc rcgio Haaglanden op
om cliënten van ExoduJ een serieuze kans re
geven als er vacatures of wcrkewaringsplaatsen
ziin. Ecn soongelijk convenant werd vorig iaar
met de Haagse kring van NCW Wesr-VNO
geslotcn. Door de rajectbegcleiding rzn
Exodus ziin inmiddds zo'n 2! cx-gededneer-

den aan werk geholpn, waarvan vier door be-
middeling van NCV §íesr-\6,1O.

Her ecrste project ran Exodus was het Opcn
Huis, dat begin jaren rachdg in een kelder
wcrd ingericht om de band rusen het justi-
tiepastoraat cn gedctineetden nict te laten vcr-
wateren na hun vrijlating. lnrussen hceft de
Stichting drie panden in hct sjieke Haagsc
Srarenkwartier, waar nu vijftien mensen wo-
nen. In principe is her projcct toegankclijk
voor icdere ex-gevangcnc. Wel is er cen aantal
contra-indicatics. Exodus-<ciordiretor Rocl dt
Bruiix 'Ze moeren id icdcr geval een ha.lf jaar

ao:nroonl>aar chan zi\n gewecst. Verder wordt
rijdcns twee inakcgcsprckken getoetst of
mensen wel gemotivccrd zijn.' Het begeleid-
woncn project wordt gecombineerd mer een

Getsenwerkplaats en eeo eetcafé. Daar kunnen
de cx-gederineerden de cerste twee tot drie
mlanden weer aan cen werkomgeving wen-
ncn. Daarna moet buitcn dc deur een baan
worden gcvonden. Dc oud-gcvangenen mo-

gerr maximaal ccn jaar bij Exodus wooen,
wanr de stióting is nadrukkdijk gecn kamer-
verhuuóedrijÍ Tijdcns hun veólijf in het
projecr krijgcn dc diënten psycho.socialc be-

geleiding, maar daarnaast is hct volgcns Dc
Bruijn ook van groor belang dat er 'icts con-
creets' is om oaa! loc !e werkcn: 'Een baan,

een huis, een vriendin..'

BalL.t
Volgcns besuursvoorzittcr ds. Jan

Eerbeek, revcns gcvangenispredikanr in de

Scheveningse bajcs, zijn de activitciten van

Exodus een aenvulling op het rcguliere reclas-

seringswerk. '[n dc praktijk blijkt dat gcdcri-
neerden het pasroraat eerder hun verrrouwen
schenken. Ook is her laagdrcmpeliger.'
Exodus begeleidr zo'n 20 mensen per jaar,

waarbij de eerstc cootacten d tijdens dc
detentie gclegd worden.

Convenant tussen hulpverlening en weÍkgevers over banen vooÍ ex-ge

Een baanreen huisreen
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detineerden

Dc bcwonen van de stichtingspanden zijn gc-
middcld 25 jaar oud cn over hct algemeen
laag gcschoold. Ze hebbcn weinig wrrkerva-
ring cn zifn bijna allemaa.l àan dc drugs
gewcest. Eeri groep die je dus met reót 'on-
bemiddelbaar' zou kunnen nocmen. Toch

wiendin...
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staar hct risico dat de buurt in opstand komr.
Groeneveld is blii dat hij kan vcrwijzen naar
het Haagse voorbedd. 'Die zinen al jaren in
een van dc duuste wijkcn van Dcn Haag cn
er zijn hccl weinig klachten ovcr overlast.'

sluit die ballast uit het vcrlcdcn nier uit dat zij
kunncn voldocn aan de eisen die werkgwers-
voorzimer Prins aan ze stelt. 'Zc moeren gc-
moriveerd zijn om een ander leven te gaan lei-
den en ccn ,olwaaldig lid van dc samenleving
te worden. Daarvoor hebbcn ze een 'brug' no-
dig dic dic vastighcid dichtcàii brengt. Die
fuactic willen wij vervullcn, ook al omdar
dczc mcnsen normaal nier bij ecn bedriiÉbin-
nenkomen.'

lfiel
'Exodus heeft zich bewezen, cn liever

dan het wiel opnieuw uit te vinden kan je bc-
rer aansluiten bij cen goed. corcepc' zegt JaLo
Gruontetd, rnir.leidet van de afdeling reclasse-

ring van het Leger des Hcils in Utrecht. En
trcsruurssecrctaris van hct op 12 april van dit
jaar opgerichte Exodus-Utrccht

Naar een eigcn pand wordt nog
gczocht, maar dat is nier eenvoudig. Altijd be-

Begin volgend jaar moet
er wordcn gcstart mcr
een maa ofacht. Hct

nieuwc projcct maakt gc-
bruik van de bestaande sarncnwerkingsconac-
ten, zoals die met de Srichting Baan. Dazr
zullen de toekomstige trewoncrs van Exodus-
Utrechr wcrkcnaring kunaeo opdoen.
Contactcn mer wcrlgeversorganisaties worden
momentcel ook al gczocht.

En nict a.lleen in Utrechr zicn zc wat in
de opzer van Exodus. Ook in Roermond,
Maastrichr en Niimegen werken inmiddels
stichringen volgcns heeclfde srramien. a

de innovatle
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Prins koestert bcwust gecn al te hogc
verwachtingen. 'Mau zelË als hcr er maar één
is, vind ik dat we al wat geprestcerd hebbcn.'
Hil voelt er niet voor de lcden van dc vercni-
ging onder druk tc zctten om mce te wcrkcn
aan hct project. 'Dan leg jc cen basis voor
mislukking. AIs je als organisatie zo'n project
'adopeen', is er al ecn comfiitmcrrt.' Me^t
wat wordt de werkgevcr er nu zelf wijzcr van?
'Ondememers zijn nict alleen maar op winst
uit,' stelt Prins. 'Dic 'C' in de naem NCW
bctekenr toó dat je daarop kunt worden aan-
gesproken.'

!Íaar verder is ccn onderncmer gccn
maatschappelijk wcrker en dar wordr ook nio
ver*acht. Een begclcider van Exodus houdt tc
allen riide een vingcr aan de pols, bemiddelt
bij conflicten en geeft antwoord op vragcn
van beide partiicn. Om het project aan werk-
gwcrszijde re coördineren heeft NCW Wcsc
VNO een commissie aangesrcld van dric 'bc-
kwame mensen'.

Met de ondenekening van het convcnant met
de wer§evers komt cr voor Exodus-cciirdina-
tor De Bruiin een eindc aan het 'zoeken naar
baanrjes'. Hij gaat dc komendc djd zijo aan-
dacht richten op hct uitbouwen van dc coo-
racten met woningbouwvcrenigingen. 'Als ie-
dere corporatic in Den Haag nu eens drie
woningen rer beschikking zou stellen, dan
hoeven we onze jongcrs niet de schimmigc
particulierc markt op tc sruren.' Maar omdar
h« punteoqrcteem juist is efgeschaft, is het
ook voor de verenigingcn een moeilijk
momcnt om icts toc tc zcggcn, weet Dc
Bruijn.

Het Proiect: 'Werken aan de Toekomst'
q@!j perspectiei biedin aan ex-

gedetjneeroer. Zij \erblijven eer jaar in
hel woon t\eöproltcL in welke pcriode
een baan en een huis.*brden gezocht.

Uttvoerenden: interkeikèlijke Stichting
Exodus Den Haà9, Stichting Reciasiering
Nederland en NCW West-VïO kring
!lestland en Den Haag. Voor projectdeeÍ
.emers (en.iongeren die via de ÍeclassÈ
ring voor ambulante behardeliné worden
aangemeld) wordeo vacatuies en werker,
varingsplaatsen gezocht. 1
lgslqo: ruim /5OO.OOO.-'oer iaar.

I l149.OOO,:5vén de
)n Haag (ondeí meer in het
t progíamma i'l
rlitk Herstel). Í30.0OO.- van

ger

kader va
ÍUaatsch
nls. en 11S,O{)O,, van de kerken (uit
Den Haag. de regio eÍi landetjjk),
Daarnaast hebben zo'n vijtien fondsen
bijgedragen. waaronder hetlJuliana
\telzijrs Londs met J115.000,.. De

Stichting Reclassering Ned_erland kwam
met Í15.000,- oveí de brug en donaties
van particulieren zijB aljar.en goed Voor
zo'n Í2o.ooo.-. - '.:
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'Al is het eÍ maaÍ één, dan hebben we al wat sepresteerd'
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