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DE OI.MVIKKELING VÀN EEN NÀZORGPROJECT

VOOR D(.GEDETINEERDEN

ln bet kader van dit themamrmcr over de o'zorg aal 
- 
ex-gcdetisecrd€o is mij

i".i:r. "-;Ë;à*-k"l' 
k#";Jioó a 'ir* bij de mtwikkeliog van

eeo DÀzorgprojecl
it ao" O"i-o"r, aanleiding y3a f,rnàrs.

Momeorcel heeft Exodus 5 proËË-;an nazoÍg: ectr onen tlur; als eetriafé voor

laagd!Éopelise opvary, q.r nti*ï*Istg"i"ía *:ó" Tjt"cmakerij 
als

werkcrvaringsprojo" "'**'*Ëiatj 
(ffcn met de reclassering) eu 4 kccr pcr

iaar biizondere kerkdi€osrco '

t tS% b".ta.t het oPen Huis 15 jaaÍ en h-ct Huis "-IlÏtl* 
Woneo l0 jaar'

iJí-Ë;fr' ; n!i*"'t kao I aanta Pu eo woÍdeo geooand dic relevant

;1;;ó de 
-opzet 

van nazorgwerk aan ex-gededneerden'

Kti,':KY;#'#in"'Íí'ffi*'o o., Pagorys 
cn--wijwiligers ecn moserrjl-

;:'aïË; il-àtt'gJ"t-*Jà-- o" à"totit cooractcr te h'Imeo vooíjzet-

ten. Het was gcvestigd a' "t"''ff*ti"gt";"'- 
ond'er eeo flatgcbouw en 2

lËr'; ;*[ s*Èrd, op o"ta"p*u"s *.-?t"e8::d eo op wocos-

dasavond. I:rer werd n" o*ïàiunai rnieze lfde pandeo als ha Huis voor

n.-..r.ia wrnerr 
"o 

L, *"rïfr-ötpó*i * dt 
-openingstijden 

werden

ï,Ëï"':ï *iïïöi**4 '- ta' í'i' ot ca' e 
'ur's 

avonds'

Eco ceonaal trlrt in de otr**Ï"iiri. a"geluk§e oealtijd geworden' Pe t'8

íÏl fl'-Ë# Xï::ï*n 
'uo 

was hct moeilijk @r de aaDsluiths cet de

doclsÍoeo tot staÍd re Urtogeoliar 
-Ueet een aanral jaren gednrrd' Daarvoor

;rJ; ;- aantal oorzaken worden gcnoeod'

ln de ecrste plaas was ot *Àotóg tc -oadrukkelijk- T :lauef Srote gÍoep

vrijwilligers en slcchts *ktle Ë;;Ë* Dat bctekende bij eeo bczoek aaD het

ooetr Huis een vrij serke to*Ààtit op <19 
lveini. 

ge Yïl:T-gÏt *"-
íàïJrï ** n i'a,,tu-t moeilijk om ecn herkcnbare sfccÍ te cÍecrco'

;ï';;;';il; a' ni**iÉn**c y9P Tk hct 9ryn 
Huis mcer omge-

vormd in de richdng '- oo ""t""fi' 
SlÀ'§di€o is er ecn continue stroom van

bezoekers. Men kcnt r'tt o"Xj' eo"r-"És kao mP:.t:at anooiem zijo' atrdcr-

ziids is hcr mogetijk, as m"n-öi ;i;í, *t aandacht te kijgen' Iedere deg kan

'J; ;-d; -Jirïi'J'g"utitt"' et 'ij' Eogclijtàedo vooÍ PesDrek cr on§Pan-

nins. Hct eetcafé hecft duidclijk de sfccr van de bezoeken óm'wie het gaar' De

,tii*ittigot zijn voorwaardenschep@'
i"íàËïi *i " de aageriiri--dÀErlins' zodat men er alqid rcrccht kao'

Ern Neede belangrdk P"tt 
,L"1;;-ffii*rttiog 

it de vrijwilligersinzet en de

begcleiding van de wijwirigË'-Èi'r:ï "*t- 
ió" van 2 wijuilligers gevorud'

dii oo hun dag het Opco fr"t t*t"i' p^ betreft het koken van de madtijd en

bcr oatvaDgen u- o. u"ro"iiÍs'Ï?i* ,rr,. koppcls zijn de meoscn gocd op
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elkaar ingespeeld. Daamaast is er rcgelmarig weÍkoverleg 
-met 

d:. wijwilligers om

;;.rËiË ;""d op etkaaÍ J ; *'"t"' €n ook uiwoeringspÍól€men te

;;;;." E-"." -à* at-s uí À 
"eo 

u*t de bczocker vatr het eercafé

duideliike sfeer cn benadcrmg ví gt*t bclang zijtr ook de omstsodighcdetr

ï"ïïlË àï"rËilÏ*r-*Ër"". H"-g""t oaartÍ on vTrlich-otr8' hct adequaat

#lË;;;-t "É;;' -li*iuiieJ'"rgoediug-' verzekering €n zo mr eo d'n

een larke aktiviait' speciaal voor de vriju'illigers' 
-i;;;;j*il1É;ï-", is belaDsrijk'd{ q p.yt:'*"!:. 1f: toning is voor

de wijwilliSers. De coórdimÍor vó Éet ncgeËia wooDproject. is ook coördinator

van het eercafi. Dat bctck€or a"t o a^gJrili. eco aaospreekpmt is en dat er

i"."rn it ai. hct gcheel overziet, cn waar nodig kan bijstlrco'

Begeteid Woonproject en vterlérvatingsprllq.
-I" ï. Lg.LiaLglopzet van tret seieieid Woonproject zijn in de loop van de

Ë* ".n"r-nr 
íeooaeringen opgttt-ta* Ah.veranderingen- hmncÍl oÍËer meer

'*oJÀ g*o".a .* u.tu"r.tin[ van de inakeprocedure' :en 
meer gestÍucu-

reerde belelciding, en de begeleiding gcricht oP cmcree doelen

De inukeprocedure
r" o. Ëg'irÀ" *as de htakeProc4órÍè te beperkt' Dat resuhaerde eritr' dat

;;;; 
-b;;r"t 

ecn plaats kregen in het projecr" die. onvoldocode in suat

;;; ;. in het bcgeleidingsaatrM tc róoà fr-"tioo"t*' In de huidige

;"Ë;*À;--;;io. -tiuldig nÀgegad in hgvgrre er.kans-van slagen

il-g*ïà-à. p.^-, ,- à. u"íoo"i'-'Un Dotivaue cn zrjn geschiedcnis'

Met ardere woorden: ln hoeverÍe zijn begeleidingsbchoefte en -noodzaal

en begelcidingsaanbod op elkaar afgesteod?

De stnrcurur van de begeleiding

ía"tg"ii uil o. opro- r- Eioaus is vanaf het begin geweest de nadruk

""-Ë- *ti*oriii begcleigingsaanbod Zo heeft iedere tewoner een

.ír,ri.Ji JiJloid6À "m-.cn persoonlijke bcgcleider' ln.de beselei-

dit! ;;i "tí- uitgli"ao dat hct voor de toelgrocp belangrijk is in de

Jgiraai"g iemand ; f,ebben mct wie een vertrouwen kan worden opge-

uri*í-*'ai" in staar is het hele begeleidingsEajecr te coÓrdineren en te

ovetzien.
N; ;* iDdividuele irzet is itr de afgelop€n jaren met name ook ge-

*"af" r- de opbolw van de stnrcorur van de begeleiding'. 
-

r, ï. Ër:-aró-;; oe uegeteioiog gezico de 
-problemariet 

van de bewo-

*À, i.'*iiurilrend. veel mocst 
-w-ordeo geimproviseerd' Er was veel

.àiJid""r" '""ti..u, voor de bcwoncrs pcnoonti,lt' maar het ontbrak aan

"àra*rr. sEuctruÍ in hct geheel van het bcgcleidingsprograrDÍna en

ó;id;urrn.ia or", *", wel ó niet bimcn de begeleiding kon worden
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geaccepEerd. Dmr de jaren heen i§ er'aan gewerh om de nodige sEucÀlrr

op te borwctr.
À[.r"".rr is de begeleidingsperiode gcfascctd' cn verdeeld in een fase van

oriëntatie. e€o fase- van otwtn<errng en oaana ccn rasc vsr vcrzciis'o"''-
ging. Daardoor kwam er mecr zicht op ile oinriffehng van de bewmer'

É"i'Uf."gti;t onderdeel vàq het begcleidingsprogramma . werd de fiesco-

malerij ali werkervaringsproject. Het bleek moeilijk voor uieuwe bcwoners

o. 
""o 

d"grir." tc oofo &elco en om aansluiting te vindcn bij scholing

eo ar*iasmarft. Het eigeu werkennringspmject ats mderdeel voor hcr

trseleidinesomgratrnna Oraagt cnoe bi, dat de bcwoner in eeo beschermde

omgeving zicb op alÍiviteiten buiteo hct hrs k n voorbererdeo'

wai oo[ Seoo€md moet worden is de syscmariek van sancdoncrcn en

bevestigen-van gedrag van bewoners. Hct bleek in de aanvang moeilijk om

een voór atle betrokkenen als rechraardig beleefde correctie oP ongewenst

gedrag te effccareretr. Daar was te weinit voor afgesproten' zodar vaak

ler-ryroviseerd moest woÍdco. Een eo ander betekcDde dat hel heel

ío"ii1t *.. een gezamentijk gedragen gedragscode in het huis te handha-

vcri- Íoondurend was er discussie of ies nu wel of niet kon. net wel of net

niet gebleÍeeÍd kon worden.
Momenteel wordt gcwerlÍ met duideluke afspralen over wel en niet

binnen de begeleiding passend gedrag. Het gaat dan om het nakomen van

afspraken, nà geUruik van soft en hard drugs en alcohol, agressivfueit

(veràaal en rysiek), het omgaan Eret elkaars eigeodomrnen eoz' Dcor
middel van z-g- gele kaarten wordt e=n en andcr gereguleerd. Dat betekent

dat bij ongeweosr ge<trag I of meer gele kaarteo worden uitgedeeld (10

gele kaancn is een rode kaan) en een weck gecn gele kaarEn beteke dat

er weer I kan wordcn ingeleverd.
Als laaEtc punt wil ik troemcn de controle op tcbÍuik van soft drugs. hard

drugs en alcohot. Wekelijks is cr een urinecootrole en het z.g. pdpje blazen

als iontrole op alcohol als dat noodzakelijk wordt Seacht. Hoewcl er in de

beginperiode niet geblowed mocht worden was hierop onvoldoende

conr.àle rnogelijk. Na de invocring van de contÍole een aanral jaren gele-

dcn, zijn de Íesulhten met sPronseo oÍnhoog gegaan- E€n cn andcr bracht

ook wel met zich mee dat eÍ ÉEn veel Srotere behoefte ontstoÍd aa'l

geprograrnrneerde alciviteiten op de avorËen en in de wcekeoden. Door het

niér .""t huoen bloweo o stoDd er behoefte aan een nieuwe ldling' Ook

de aunosfeer in huis ging er zcer aanzienlijk op vooruit.
Teoslotre moet wordeo benadÍukt dat dc smrcorur in de begeleiding geen

doel is op zichzelf. De stÍucurur is een middel. Waar het om gaat is dat de

bewooer en begelcider samenwerken. en dat de strucorur zodanig firncti-

otreeÍ da( mensen kunnen groeien en zicbzelf kunnen ontwikkelen tot

zelfsundigc mensea.
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a^a*oto ànoloa

ó;- iaatsÉ iarcn is de begeleiding er stcrk oP gerich geraakt dat er ook maal-
6^À/tp h!'r(wcsnno ilor,Í (le senclrtË

rrÀ r( rt tr Évlev ^'_r! !v- è

arteidsoeteirting (in sancowerking met de Íeclass€Íitr8) 'qt'- vnjwel ar oÍlze

t **"rr hct p-roject Bet e€o ba; of scholing' Dat draagt in stcrke mate bÍ tot

de modvatie.
van de motivatie van de bewoDers wordt heel wal gcvraagd itr het strak gestruc-

urrcerde programoa. Dan moer er ook iers te bereikeo Àb' ZfuÍ dat is het

aaeiliilu rle "onvancrmodvetie vast te horden.

Betekenis van i egrale aaPok en nawerkon wil*cling
g* Èf-gqif p,rit in a" àntwikre[ng is Seweest de opborw van ean integraal

bcgeleidmgspalket o,p verschillende leveosgcbieden wa,Í tekoíco aznwe:z,tg zr)t'

Zo-is er eír'begeteidingsPaket otrBlra.n dat zich richt op woncn' werkan' welzijn

eo zingeving, i, ."me"irng met elkaaÍ. Daarmast is er een goede werkelatie

wgeUÀ*a ï e€n netwerk Ínet andere hulpverleniagsinstellingcn €o ÍmatschaP

pelijke organisaties.
Effecdcf individuecl
nodig.

n zorgweÍk heeft eco brecd maarcbappelijk dÍaagvlak

Jan Eerbeek
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