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Dè SÍchling lVlO is in 1936 opgc.ichl ols èducoÍeve vooÍzionang dooÍ p,oí. dÍ Ph. A.
(ohnst6mm. PÍoiocten worden opgèzot en uiloevoeÍd om kansaÍme weÍkuookenden vie éen

intonsisí bègoleidino§- an acholing§tÍÉièct wa6. .Én hot wotk te help€n B€kend voorb€eld is

hot 12oo-baognpl6n voor Molukkers. Ihan6 i§ een paoiecl vooJ Turkon 6n MaÍokkan€n in

vooÍbcr€iding,

15.45 lnÍoÍmele borÍel

uiÍnodiging

PARTICIPATIE OF UITSTUITING

CONUENTSCONFERENTIE

waidaq 30 augustus 1995
SB|{onÍerentiecentrum Zonheuvel Íe ooorn

lnloÍmatio

De Conventsconíerentie vindt plaats in het SBI-ConfsÍentiscentrum
Zonhouvsl, AmsÍsÍooÍtsowog 98, te Doorn (tslsÍoon 0343 473300)'

DoolnemeÍs wordt gsvÍaagd het volledig ingevulde antwoordkaaÍlie
zo spoedig mogelaik, maar in olk goval YóóÍ 5 augustus 1996 in te
zsnden.

Ongeveer een week voor de conÍerenti€ ontvangon deelnemers een

bevsstiging van deelname sn Ben ÍoutebsschÍiiving.

Nadere iníormatie is to verkriigen bij:

mevíouw G.J. Blok-Ros, NCW, Postbus 841O0, 2508 AC Den Haag,

teleÍoon:070 3519 671; Íax:070 3522 O59.
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PÍoject Educatie en werkgelegenheid Stichting lVlO,
door A.L. Greiner, algemeen directeuÍ
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Thema

Werkloosheid en vooral langdurige weÍkloosheid vormen een steeds gÍoteÍ
probleem. ln menselijk opzicht maaÍ ook economisch en sociaal. Mensen die
het líeÍt, voelen zich vaak aÍgeschreven en buitengesloten. Dat dost pijn.
Werkloosheid betekent ook een economische veÍspilling want talenten van
m6nsen bliiven ongebÍuikt. Sociaal dreigt een tweedeling te ontstaan die
een gevaar oplevert voor de stabiliteit van onze samenleving. Een gezonde
maatschappii kan zibh niet vsÍoorloven dat omvangriike groepen mens€n
buiton dè boot vallon.
Beleidsmatig zijn al veel plannen gemaakt om weÍkloosheid aan lo pakken
maar die bliiken niet aÍdoende. Mensen en organisaties moeten ook zelf de
hand aan de ploeg slaan. De ConventsbÍochuÍe 'Werken aan Werk" geeÍt
vooÍbeelden van zulke initiatieven. Voor d€ christeliik-sociale beweging
ligt hier een uitdagende opdracht.

Dezs ConventsconÍerentie dÍaait om de vraag hoe wii beleidsmatig en vooÍal
ook daadwerkeliik verbeteÍing kunnen brengen in dezs ongewenste situatie.

PíooÍamma

Oagvoorzitter: mevr. mÍ P.C. Lodders-ElfÍerich,
lid van de Sociaal-Economische Raad en vico-vooÍzittsÍ van hst CDA

1O.2O "Terug in de maatschappii, het appèl van het evangelie",
door ds J.D.W. EoÍbesk, gevangenispredikant te 's-GÍavenhage en
initiatiefnomoÍ van hst proiect Exodus

10.35 'Panicipatie of uitsluiting, nieuwe wegen voot vaste waarden',
door proÍ. dÍ H.P.M. Adriaansens, hoogleÍaar algemene sociale
wetenschappen aan de Universiteit UtÍocht en
lid van ds Wstonschappoliike Raad voor het Regeringsbeleid

11.O5 - 11.45 Pauze

11.45 'Eeo weÍkend peÍ§Oectief ', dooÍ dÍs H.H.F. Wiifíels,
vooÍzitteÍ hooÍddiÍectio Rabobank

12,15 - 12,45 KoÍte discussie met de zaal

12.45 - 14.15 Lunch

Schuldenvrii aan het werk, door Jet Creemers, diÍecteuí planpraktiik
en Zakenvrouw van het iaaÍ 1994/95

Plonpraktiik heeft dÍie kerntaken: schuldhulpv€rlening. arbcidsvoorziening en -bemiddeling, en
peÍsonele inzet voor do uilvoeÍino van overheidsbcleid. De rods draad in het weak vrn
Pl6npasktijk ist porticipatie b6vordo.en en perspoctièÍ ontwakkolen w.aÍ m6n6en dat op eagen
krrchl niet lmeorl kunnen,

Erug'en ln6troompaoiecten ziin 6en samenwoakingsverbrnd tussen CNV en FNV. Doel is werk
\to mrken von CAo-àísp,aken doo. hÍrgdurig w€Ík2oekendan naar een baan te bcgeleiden.

^amenworking 
tusson CNV on FNV heefl eon kÍachtigo orgonisotio opgeleverd die zelÍs de

meesl kan§6rmc werkzockonden !!n dG slag hélpt.

3. De CAO in het bankbedrijÍ, dooÍ J. Buiteí, twsede voorzitter
WorkgsveÍsvsreniging voor het BankbedÍiif

Haatsing van langdurig we*lozen bij Philips.
door drs A.L.A. van der Eruggen, pÍoioctmanageÍ philips,
weÍkgolegenhoidsplan,

Maatschappeliik He$telbeleid in de gemeente Den Haag, door
dÍs J. Luiiron, wothoudsÍ in Den Haag sn ds J.D.W. E6rbeek,
govangenispÍèdikant
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lO.OO Opening dooÍ A.A. WesteÍlaken, voorzitteÍ van het Convent en
vooÍzittsÍ van hot CNV

14.15 - 15.45 PaÍallells workshops (naaÍ keuze)

1

Niemand is kansloos, dooÍ AÍio van Diik, diÍsctour Brug- en
lnstroomproiecten

De CAO voor hct b.nkbedrÍÍ hoefl eèn uni.ke comtin.lis van a.boidsdlurvc.koning 6n
lleritilisoring v.n lrbcidíiidcn. Ook p.rticipGÍGn blnk.n in p.oiocton OcÍicht op l.ngdu.iO
wérklozen an allochtoncn.

De PNlips CAO'§ voorrien in hot sch€ppon van wcaloru!.ingsphatscn. Do omvdÍtg bodrlagt
th.ns 296 v.n do ..gulicro fl.,ron 6laomv.ng. Hot p.oicct i5 vooEl g€.icht op lrngd.rig
workloa€n dio hun krnsan op de !.boidrmlakt kunnon vG,hogcn dooa hat oÉoon van
wèíkoavaainC.

)

Het mmtsch.pp€lijt HeÍEtelboleid in D6n H.ag .icht rich op soci.lt kwotsb.ro orocpen zo.ls
drugs- en .lcoholv.rsluÍdon, (cx-l psyctÍ.tÍi6cho p.tiè .n, .r-C6détineordon, zworíion€éÍen,
dak. 6n thuisloacn. ln ocn samcnhaÍrCando aoopak op hot g6tÍ6d vln wonan. wo,kan 6n
welziin.
Eón van dc 20 píoioclsn is hot woon,work pÍoject vooa cx{odotinaerden vsn de Stichdno
Erodu6. Ex-Ood€tinoordsn word6n bggoLid nar. oGn nicuw maatschapp€lijk bGst.!n.
Mol hal ooo op do bèCalèiding naaÍ wcrk is oen samonworkingsvoaband a.neeo66n met
NCW-Wosr VNO.

lwoÍkshop 6 - zie volgende paginal



\. Convent van christelijk-sociale organisaties
Nederlands Chrisrelijk rÀTerkgelersterbond

Nederlandse Chnstehjke Boeren- en Tuindersbond
Nederlands Chísteh;k Ondememers \'erbond

Christelijk Nationaal \'akverbond
Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond

A.t.
ex-'/ru*.-.

.t/ ..L'ro*, - 
Cr qe.f.

Ds J.D.W. Eerbeek,
Tomatenstraat 120,
25@' CW Den Haag

kenmerk: CCON 96-34/Kla/Gb
doorkiesnummer (070) 3.519.540/67 I

's-Gravenhage, 2 juli 1996

Beste Jan,

Graag zend ik je bijgaand de folder toe van de Convensconferentie waarop je een
'opmiu|t' zult geven en een workshop zult houden. Ik denk dat het een interessant
programma is geworden.

Wat betreft je workshop stel ik mij voor dat Luijten en jij een inleiding houden van 20
à 30 minuten, gevolgd door discussie met de aanwezigen. Ik zal een ges?Íeksleider
zoeken om de discussie te leiden.

Ik heb eenzelfde brief gestuurd aan Luijten.

Ik wens je een goede vakantie toe en hwaar goede herinneringen 2en onze
bijeenkomsten.

Met vriendelijke groet,

Huib Klamer

s€cretariaat:

Johan de \\'idaan 15. 2517JR 's-Gravenhage Posrbus 84100.2508 AC s-Gravenha6lc
Telefoon 070 -33]t"" 317ó0 F 070 - 3 522 ots

A<,'" 1 ku



Convent van christelijk-sociale organisaties
Nederlands Chísteljk Werkgeversverbond

Nederlandse ChristelUke Boeren- en Tutndersbond
Nederlands Chísrelilk Ondernemers Verbond

chnsdijk Nadonaal Vakverbond
Katholieke Nederlandse BoeÍen- en Tuindersbond

Ds J.D.W. Eerbeek,
Tomatenstraat 120,
2564 CW Den Haag

kenmerk: CCON 9ó-48lKla/Gb
doorkiesnummer (070) 3.519.540/67 I

's-Gravenhage, 2l augustus 1996

Beste Jan,

Ik hoop dat je een goede vakantie hebt gehad. Graag stuur ik je een laatste bericht over
de komende Conventsconferentie op 30 augustus. Het aa al mensen dat zich heeft
opgegeven, b€draagt thans 172. Voor jullie workshop hebben zich 17 mensen
aangemeld. Zie voor het laatste overzicht de bijlage.
Bijgaand treft je ook een routebeschrijving aan.

Ik heb voor jullie workshop de heer De Geus bereid gevonden om als gespreksleider op
te treden. Het ligt in de bedoeliag om van de conferentie - zoals te doen gebruikelijk -
een boekje uit te geven.
Elke worksho,p heeft een secretaris die een verslag zal maken van de inleiÍling en
discussie (als jullie een geschreven inleiding hóben, is het gemakkelijk als je die aan de
secrearis geeft).
Graag zouden wij ook een exemplaar krijgen van je bijdrage in de ochtend.

Wat betreft mogelijk gewenste apparatuuÍ: een flapoveröord is in de z-^l van de
workshop aanwezig; als je gebruik wenst te maken van overhead, horen wij dat graag
(zo spoedig mogehjk).

Ten overvloede: een gelijke bevestiging sturen wij naar Jan Luijten.

lk wens je alle sterkte en plezier toe bij de voorbereiding

Met vriendelij ke groet,

0{'*^l R-t,*--
Huib Klamer
secretaris Convent

Secreariaat:

Johan de \Àritdaan 15, 2517JR 's-Gravenhage Postbus 84100, 2508 AC 's-Gralenhage.

Telefoon 070 - 3 5I9 519, Telex 31760, Fài 070 - 3 522 059.
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Workshop 5: "Maatschappelijk Herstelbeleid in de gemeente Den Haag"

Prof.mr dr J.P. Balkenende

Ds J.D.W. Eertect

Mw K. Eisses-Timmerman

MÍ J.J.A.M. van Gennip

MÍ A.J. de Geus (voorziter)

H. Hofstede

A. Hoogendoorn

M. Hulsegge

Dr J.A. de Kok ofm

Drs T.P.G. Ikalt

Ir G.W. van Logtestijn

Drs J.J. Luijten

Drs L. Maat

M.M.L. van Rossum

drs A. Rutgers van der I-oeff
(secrearis)

W.J. Stolte

Mw G. Verburg

Aantal personen in workshop 5 : 17

WI.CDA/VR]JE UNIVERSITEIT

GEVANGENISPREDIKANT DEN HAAG

SBI-DOORN

WETENSCH. INST. VOOR HET CDA

CNV

EERSTE KAMER CDA

LTO

CNV

BISSCH. CONTACTCOM. KERK & SAM.

SPVYCNCWZ

CONTACTGROEP "C"

GEMEENTE DEN HAAG

JONGERENORGANISATIE CNV

WITO/CBTB

VNO.NCW

VNO.NCW

CNV



aan:,
van:
betreft:

Vooraf
De rvorkshop duurt van 13.45 tot 15.30 uur en is a.v. opgezet:+ Je begint met een uiteenzetting van wat maatschappelijk herstel is, op rvie het zich richt en hoe

het uitgewerkt ;r 1n 6s:praktijk:+ daama houdt Jan Eerbeek een uiteenzetting over Exodus, illustrerend hoe maatschappelijk herstel
concreel vorrn kan krijgen;* vervolgens volgt een gedachtenwisseling met de overige deelnemers aan de workshop.

De opbourv van jouw verhaal is a.v.:
l. wat is maatschappelijk herstel (omschrijving + y151s;,

2. op wie richt maatschappelijk herstel zich (doelgroepen),
3. hoe wordt aan het maatschappelijk herstelbeleid vorm gegeven.
4. resultaten,
5. de toekomst van maatschappelijk herstel.

herstelbeleid in Dena

HerstelMaatschappeliik

(

John Luijten (wethouder WGSR)
Ronald Govers (projectbureau Maatschappelijk Herstel)
Workshop conferentie 30-08 (samen met Jan Eerbeek)

1. Wat is maatschappelijk herstel?* Als investering in de sociale structuur van de stad is de term 'maatschappelijk herstel' opgenomen
in het beleidsprogamma 1994-1998 van de gemeenteraad.* Achtergrondvisie: De samenleving verandert in een hoog tempo. De meeste mensen groeien mee
met die veranderingen en vinden hun plaats. Maatschappelijk herstel richt zich op groepen/
individuen in de samenleving die de aansluiting missen.t Inzet van maatschappelijk herstel is mensen uit de doelgroepen sociaal te (re)activeren, ze (weer)
te betrekken bij de samenleving en proberen een regulier leefuatroon te realiseren. Mensen
moeten leren (weer) verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, anderen en hun omgeving.* Door een convenant met het rijk wordt in Den Haag in de periode 1994 tlm 1997 extra geld

Lf2.000.000,-- per jaar) in maatschappelijk herstel gestopt.
* Op dit momenten lopen 21 projecten in het kader van maatschappelijk herstel. Deze projecten

hebben een vliegwielfirnctie; ze moeten samenwerking stimuleren. Kembegrippen in dat proces:
ontkokering, samenwerking, samenhang-

2. Op wie richt mo,tschappeliik herstel zich?+ Maatschappelijk herstel richt zich op mensen/groepen in de samenleving die de aansluiting
missen. In Den Haag gaat't om + 10.000 personen. Het betreft m.n.:
> ex-psych iatrische patiënten,
> (ex)verslaafden,
> dak- en thuislozen,
> ex-gedetineerden,
> zwerlongeren-
Hen ontbreekt het aan werk, een redelijk inkomen en goede/betaalbare huisvesting. Vaak is

sprake van afhalkelijkteid van de zorgverlening en van sociale uitsluiting. Voor veel van deze
mensen zijn de problemen gevolg van een lange geschiedenis waarin veel fout liep. Vaak ook
kampen zij met meerrdere problemen tegelijkertijd.+ Door mensen die nu niet weerbaar genoeg zijn een kans te bieden op een zinvol bestaan draagt
maatschappelijk herstel bij aan een veÈetering van de kwaliteit van de samenleving als geheel.

3, Hoe werkt maatschappelijk herstel?+ Als vemieuwingsproces kan maatschappelijk hemel in een adem genoemd worden met stedelijke
vernieuwing en met bestuurlijke vemieuwing.

1



I+ ,De problemen van de doelgroep vereisen een integrale aanpak, gebaseerd op samenrverking van
'de organisaties die werkzaam zijn op de teneinen welzijn, wonen en werl<en. Daarvoor is een

andere manier van denken en werken nodig: öplossingen vragen somos om een aanpak die haaks' staat op traditionele werkwijzen.
+ ln het werkprogramma is een serie projecten opgenomen op de terreinen rvelzijn, werken en

wonen, waarin geëxperimenteerd wordt met de beoogde integrale aanpak. Succesvolle projecten

moeten leiden tot een structureel andere aanpak.
* De gemeente stuurt hef proces via:

> de projecten,

> inzet van de eigen dienswerlening van b.v. DSZW en GGD.
Andere panijen rvorden betrokken bij het maatschappelijk herstelproces door overleg,

samenwerking en afspraken.
t Het gaat uitdrukkelijk niet om het scheppen van nieuwe voorzieningen, maar om nieuwe vormen

van samenwerking tussen bestaande voorzieningen op de eerdergenoemde terreinen welzijn,
werken en wonen.

* Diverse projecten zijn gericht op het aanbieden van betaald of onbetaald werk. Het structureren

van het leven door werk ofandere nuttige dagactiviteiten is immers, i.s.m. opleiding en motivatie,
een essentiële voorwaarde om deel uit te maken van de samenleving.

* Andere projecten hebben juist het vinden van behoorlijke huiwesting als insteek. Immen, zonder

behoorlijke huisvesting is het vrijwel onmogelijk een tràject voor maatschappelijk herstel in gang

te zetten of succesvol af te ronden.
4. Resultaten
+ Inmiddels zijn de eerste resultaten geboekt. Enkele voorbeelden:

> via projecten in 2 wijken zijn laaggeschoolde langdurig werklozen aan vrijwilligerswerk of
aan vorming of scholing geholpen;

> via een kringloopproject zijn ex-psychiatrische patiënten aan de slag in inmiddels 2 vesti-
gingen (winkels en weÍ'lelaatsen);

> in de psychiatrische thuiszorg worden, door begeleiding van vrijwilligers, mensen geholpen

die door vervuilingsproblemen in een sociaal isolement zijn beland;
> met de woningcorporaties zijn afspraken gemaalÍ waardoor gedurende a jaar jaarlijks 100

woningen beschikbaar zijn voor de doelgroep van maatschappelijk herstel.
* Wie kijkt naar de omvang van de problematiek en veni,olgens de resultaten van maaschappelijk

herstel bekijkt, kan cynisch concluderen dat het druppels op een gloeiende plaat zijn. Dat is
echter te eenvoudig. De succesvolle projecten vormen het bewijs dat de gekozen aanpak werkt.
De integrale aanpak van maatschappelijk herstel kan een vooröeeldfunctie hebben voor
veranderingen in de aanpak van complexe maatschappelijke vraagstukken.

5. De to€komst vatr maatschrppeliik herstel
I In de komende periode is het betangrijk het enthousiasme voor het proces van maatschappelijk

herstel levend te houden en als een olievlek te verspreiden naar andere sectoÍEn van de

samenleving die nu nog slechts zijdelings bij deze problematiek en deze aanpak betrokken zijn.
* Wat staat de gemeente Den Haag nu in concreto te doen inzake maatschappelijk hemel? Opgaven

naar de toekomst:
> structurele inbedding; d.w.z. zorgen dat:

> goedlopende projecten doorgaan, ook als de huidige, tijdelijke financiering stopt,
> ervaringen uit de projecten 'landen in', m.a.w. onderdeel worden van, het reguliere

beleid.
> versterken van de integrale aanpak; een op elkaar afgestemde aanpak van welzijn (hulp of

begeleiding), werken en wonen.

,)



Convent van christelijk-sociale organisaties
Ncdcrlands ChrÈtel1k rÀ'erkgeversterbond

Ncdcrlandse Chrrsreh;ke Boeren- en Tuindersbond
Nederlands Christehjk Ondernemers \.erbond

Chrrsreh.;k Nauonaal Iakverbond
Kathoheke Nederlandse Boeren- en TurndersblrnC

Ds J.D.W. Eerbeek,
Tomatenstraat 120,
2564 CW Den Haag

kenmerk: CCON 9G56lKla/cb
doorkiesnummer (070) 3.519.5.í0/671

's-Gravenhage, 30 augustus 1996

Geachte heer Eerbeek,

Namens het Convent wil ik u van harte bedanken voor uw bijdrage aan deze
conferentie. Het houden van een inleiding en workshop zijn toch altijd weer een
behoorlijke tijdsinvestcring.

Er is nog veel te doen als het gaat om bevorderitrg van participatie en bestrijding van
uiSluiting. In termen van beleid mazr ook in concrete acties; in ons werk, maar ook in
onze eigen directe omgeving. 'Inclusief denken' is niet zo eenvoudig.
De Conventsorganisaties die zich willen laten inspireren en leiden door het Evangelie,
zien hierin eeo opdracht voor zichzelf weggelegd.
Daarvoor is belangrijk dat wij elkaar wakker houden, elkaar bemoedigen, stimuleren en
suggesties aanreiken.
Daaraan heeft u op deze conferentie een bijdrage geleverd.

Ik hoop dat u met voldoening kunt terugkijken op deze dag.
Ter herinnering aan dezc dag bied ik u een aandenken - deels vergankelijk, deels
duurzaam - aan met geestrijke kwaliteiten. laat het u goed smaken !

N
\

ogmaàls.van harte bedankt.

Anton

Sccreunaar

Johan de \\'itdaan 15. 2517 JR s-Gralenhage Postbus 84100. 2506 AC-s-Gratenha5c
Telefoon 070 - 3 519 519. Telex 31760. Fax 070 - 3 il2 0i9
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Teruo rraar de raaÀt schaBo i i . De wes naar ÍrarticiDatie

Het aooel van het evanqel ie

Hij iE 41 jaar err heeft 4 jaar vastgezeter' ir! Scheverringerr.

Nooit eÉí teer bezoek

Zijn enige cantàtrt

kerk, die week in

In het qez in

beentje. Niet

àrrdererr. Daap

waarin hij c.pgroeide
.../.

als de ander-en. Een

t{às hij e}t ijd

beet j e vreErmd.

eerr buiten-

rrlet

gehad. Iedere zondeg was hij in de kerk.

buiten wareri de vrijwiILi.gers varr de

week |lit aan de dierrsten deBlrremen.

Altijd eerr

sterke afhankelijkheid van zijn oudeFs. Vc,§r^al van zijn moe-

der, die hem in beseherminq nam. Nooit zelfstàndig gEi.rordën.

Na het ovel^lijdërl ven zijrl ouders helpmaàl op zichzelf terug-
getloFpen. In het Huis van Eewaring terechtgekomen.

Na de detëntiE gren menren die c.p hem wachtten. 6eerr qrsrrd

onder de voeteh. Eeen 91, impjë perspectief. Wààr Ieef ik voor?

Menserr knrrnen r.rit de boot val len err ríaàtschÀ.ppel i jk bu i t enqer-

s 1,:'t Er, raken. Ze hebbrn dan geerr deel rneer
/

kurrrreh àl lErlei c,orzakerr vc,c,r

aan het I even rnet

zijrr. Bc,rzaken in
de pers,3c.nlijke levenssfeer, maàr ook het c,rrtbrekerr vàÍ maat-

schàppel i j ke vaorwaarderr.

In rnijn Herk irr de gevangerris, zie ik àls dc.c,r^ eerr vÉrgroot-
glas hr-,s ríerlserr geblc,kkeErd kLrrrrren zijn {.m:ich i1'àt+rrr,
te kltnrren ontplc.c,ien. Hc,e ze vaàk met hun gezicht naar het
verleden staan, er.r mÉt hutl r^ug naar^ de tc,ekc,mst_ Vaak is er

een cc,rrrp lex aarr prcrblemerr.

F,ersoc,nl i jke prc.blemerl, zc,àIs! eerr Àchtet^gebleverr pÉï-sc,(]rrl ijke

sntwikkelirrg, en ider't iteitsprc,blematiek, het (fr,tbpeken vart

veàrd i gheden, het sC}ÈiaaI Ífli. 1iell' het niet hebben var, siqnifi-



cànte corrtacterr.

rr i. et hebbÉr' vàrr

Z

Err maetschàppel ijke

werk err huisvest irrq,

pnlfblemen, zoals:

en stiqmàtisering.

het

Vt

z j.ch Àlles permitteren. Maar ze hebben toch het evc,e I c, eerr

eilarrd te leven. En ze stellen zich de vFaeg: ! wat is de zin,
de samenhanqt Als het er trn diepste op àerr

ik dan echt voc,r? Wat is dan het perspÉc.tief

de betekerris en

komt: waar I eef

voor merzel f ?t

Er is vc,or gekczerr cm varrdaàq deze cElnferent ie, Ííet als therna

t pàrt icipàt ie cf uitslt-rit inqr te op€rnerr met nàt ííeditatieve

Eedacht en rc,rrdoro eerr evarrg€ I i everhaa I .

"Teruq in de maatschÀpFij. De rd€lg r'aÀr partieipatie. Xet applf
vàrr het evarrqelie" heb ik boven dezr Ííeditatie gezet. NaÀr

aanlÉidinq vsn lylarcLtg B : ëP - e6. Ik leeg u dat gedeeltë.

Als je luistert neàr leverrsverhalet1 vàrr menE]ElH irr de rnarge,

den zijh er velen die geen enkele ,="*"ín* rr"n meer hebben em

deer te kunnerr r,**r. *.[]IlIlIJffi andere,..

In onze samenleving treffen we verl mensen aàh op een zij-

spggr. Zij voelen zieh uitgerangeerd. Of.cn,,i!cr-.,Èi-fii2í'r,$oor
--

de gang van hun leven of door maatschappel ijke omstandigheden

zi jn ze "ij_d. "o"f at ie geraakt :

- geh-I of gedeeltel i jk arbeidsotrgesch i kt ;

- te oud vocr dE arbeidsmarkt...
- 2"4

tle kunrren de voorbrelden allemaal /nvu11en.

lJitsluitinq! Niet mëreF ààrr de vtrlheid vatr het bestaan toekc,-

*.ny'fr^., n=* nI**-r,i=t,rr,=-t(..^,t" zijn om *Lk!G
iets te kunnen n=rxJrr=r, varr isoleme.ila, misschierl ervaar ie

/7/het zelf ook wrl eens, ter*ijf je midden in het t.u.n s+..t//

Ik sntmoet mGrÍtsert met een veelheid aan contaeten. Ze Xunneí
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DE bl irrde te Eetsàida

Er' zij kwamen te Betsaida en zij bràchten een blinde tot

Hem en smeekten Hem deze aart te raken. En Hij vattÉ de

blinde bij de hahd en bracht hrm buiten het dorp en Hij

spuwde it,r zijrl ogeh, lrgdr hem de hàrrdert op en vroeg hem!

'ziet gij iets?r En hij zag c,p en zei: tik zie de merrserr,

,iàrlt ik zie heh als bomen }{àr,tdelen. t Vervolgens legde Hij

r,{eer de handen op zijrl ogen, Ern hij zag duidelijk €rn t{as

herstëId. Eh hij zaq voortaan alles Echerp. Er' Hij zsnd

hem naar huis erl zei: tgà het dorp zelfs rtiet in.t

Blirrd zijn t err ti Jidë

Radieale

VArr Jezus betekender buitengrsloterr zj.jrr.

rrdere merrs€lrt de bl inde rnàrr tc.t

I sc,I errrent . t-tits1 r-rit irrg. Err bc,vendien : stigmatiserirrg.

rriet kanl,Jant: I Het zal wel niet voor niets zi jn dàt hi j

=9"
De weg wan het evarrqelie is de

herstel ven de gÉmeenstrhàp.

weg rlaar pàrt ici pat ie. Naar

Het verhaal begint ermee dat
,/Jezus brengen. Zo worden wij els mensGrrr in het evangelie

getekend. Het lot varr de ànder gààt niet Uuilen mij c,m.

<Y1-1Sterker nog: God werkt )1iet buiten ÍBerls.rr om. l.lant Ínëdemensen

zijn voor God nodig om Zijn werk gestalte te laten krijgen.
Hoe wij in het teven stàarr, eh de ruimte aie wi scheppen 'irlY kt-

/ÍnE!ryr, is erserrt ieel voor het hebben vàn toek()mst in de

were I d van Ëc,d .

In het evangel ie gaat het «rn gt and i rr q.P

zë1f (c'p eiger' kracht) kur'nÉn, eer, beweqir,q l at err ken i

richt ing varr pst aan, r Clp weg q ààn; tF'Àrt ici pat iei l"leer)

ensen die niet rneer

dre I neÍ en aàn de erfleerrsCha p Ííet andtren. Uit het isöleÍoert



,

bevrijd wr,rder,.

&r.-/ ,r.* Ihier iets heel gewoons.Jez Lrs CJfËt

hànd. Dat is het errige wàt Hij in

de bl inde bij de

kàr, dc,en ér,r h er,r

Hij vàt

dit qevàl

irr beweg i ng te Zorrder die hand van Jez(rs kàn die

bl inde geen

heelheid van

gtàp verzetten. Sarnen Eaàrr 26l zijr! gentzirrg, de

zijn leverr, tegem(}et. Vc,etsteppen verr rflerrsert,

qezet ir' het perspectief van het Koni.nkrijk van GGd.
ea,t

Het begin vàn dÍl proceis vàrr heelworden ligt vaak in

kleine dingen. Het begint bij motivatie. Hc.e krijg je

in beweqing rdie er misschien gren enkel heil meer in

heel

i emand

ziet? De

benade-c,rnstanders en Jezus kiezerr hier vsor de persÉlon I i.jke

ring. Een begeleiding zeggerr we vÀrrdaàg -

In Den Hààq functic.neert vanuit het rrraatgchàppeli jk werk eerr

ppc,ject varr ÍnaatschÀppËl ijke ac.tiverinq. Men=en die al jarerr

niet meer achter de geraniurrrs vàrrdàan komen, en rnisgchi.err de

gÉ,Fdi jner' rriet eerrs meer È,perrdc,err, Horderr berràderd ert ze

mààt om weer" maatschappel ij k

van vrijwi 1l igerswerko c,ok
.---.....-.---..

Het gaat c.rn m€rrrsÉlrr die al lar,qer dan I jaar werkloos zi jn.

Een rnààtschàppEIijk werkster regt: het ga t er,=rrr verbc,rE err.-
irrterèsses en cepecitëiten ep te spc,re-:- _-_-

rr Het gàat Rm 5í--,ciÀle.:
akt i ver i no.

=-.--,
dat is eerr c,=mbinatie van weï'kbegelej.dirrq,

-:
psych,:,-

sc,ciÀ18 hLrLpv erle n i rrg en ekt ivrrinq,

kri jqer' een beqeleidirrgsaar'bod op

in beweging te kc,mÉn. Larrgs de weq

irt de richting varr betaald werk.

/
naar bui.ten het dorp. Om te kurrhert qatrGrzerr

kàrr het r'cdig zijn c,m everr te stappen r-r it alles wat je Ern-

Jezug rreenrt h rr,r mEE

rnàÀÈ

-éa-
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geeft. Nisschien weI de vicieuze cirkel dnorbrekerr. Even irr

/.=eerr àrrdeF klir eat. Even

e}^varerr darr waar Je dag

w€lÉr Ínerr5 vc,elerr. De ruimte krijgen

wereld. Everr iets arr

vastlc,opt. Even jezelf

i rr EErr errdeFE

ir' dàg uit in

in ie=eI f verb(]rgerr isrweeF

Even bLriter' het dorp... Ik
./van de gr l c.ofsgeÍíeenschàp.

.-.-----------.-

wordt. En dat je het leverr
<Ë

het perspect ief varr G,fd.

c,rn wat ríisschierl wel diep__--:+
e I atEn kc'merr.

Idat c,Èk de betekerris isdenk dàt

Dat je bowen jezelf uitgetild
,-

ziet in eerr àrrder perspeetief. In

Jezus spuhrt heÍn j,n zi. jn cqen, err legt heÍn de harlderr

I l,làt d<:e je als je kind geval len is en hui It?'

gespreksgrcxep vàrr het ju5titiepastc.Faat in hrt

rírtg in §cheveningeri. Iemànd zei: tJe pakt hem

sP.

ikvFoE|q

HLrig

ih de

Bewa-

knuf-

VArr

ÈP er' Je

felt hem, je kust hem c,p de zet.e plek,'

De the,f 1É'og ert Psytrho-ànàlyt ic'rs Drewerrnann schri jft irr ai jr'
é &è1\

cc,ÍnÍoErrtaar op het Mercusevàrrgel iÉ bi j deze strene Jezus die de

blinde man in de oqen spuwt, dat Hij hern eer,:,el'qeV':'e1 varr
rr---- ---7'

qe b.,rgerlhe j. d geeft rr dàarrnee beàntwc.c.rdt Hij h rr'r in zi jn

mErs varr naturBdirpste verlànqen. Een verlànqen dat ieder

varraf de rnc,ederschc, t z ich meedraagt: er te Írrc.qerr zi jr'. Te

rrrogen bestaan làlu,u"o L/ e^.- <,c.4^ /.
De weg rreBr part ici pat ie ven mGrns€rrl

verloopt niet elleEn via de weq van

diÉ buitëngesloten zi jn

het scheppen van materiele

ÉV

/ L<4

kàrrserr, Írràar ct(]k I engs de weg van de

à/ à: Het Eev.:el opbc,uwen weer vertrouwerr irr

dat

het

gevc,el op te bauwerr<-:_
veFlorën bent,, dààr

van het l everr.

f te krijqÉ}l. Om

als je het noc, i t hÉbt qehad , c,f als je

1.5 e voor nodiq. Dat gebeurt niet

er' ka

È

r-l I rrl

varr het erre ap het arldere ogenbl ik. Daar zijn c,(trk mÉrrserr vc'c'ï^



/
rtodig die jou dat vertrc,rrwen gevÉrl, lllerrsen àIs Jezus. merrsen

die weten h(3e het iÍr mefiEerl gaàt. Vertrouwerr cpbouwen is een

gr(]ëiproces. Dat blijkt o(rk uit het verhààI. Ziet gij iets,

vraagt Jezus. Hij zei: ik zie de menserr, want ik zie herr els

bomen wandelen- Dafi legt Jezus hern weer de handen op de agen

er' hij z j.et dLridelijk Ér' I herst P1
//

Dat is de weg varr de il.
te

rr en=en die weel^ be l frfrer, Ínee

t e d,=err,

-Lt
die weer iett beg i rrrrerr st i rnrl I ere

Teruq naar de maatschappij. De wEg rràà}. pàrticipàtie- Mensen

zierr .. t _
, PCIS l I ler ,v

n"uu.r,f6rlè, rrodig. Merrsen hebben vocFal c,ok rnenserr nc,di9\:

een Et ukjE rnee q.F tÉ lopen. H,er.;'e+ die j vertrc'uwer' te

hebbe err Mensen het v-Jet spCrC,F

van Jeztts gaan. Die het appel varr het

En dat àppel is dàt in het Honinkrijk

schreverr is- Maar ieder mens telt. Dat is de hart=laq van wat

F4.r=r die irr hen willen

o., baAaqt in deze t.{ere I d.

En mensen die bereid =ijn E,Í'r

É I ereràx.;
rvangel ie beantwc.c,rdÉrr.

)
varr God r' i er'r'and Àfqe-

vest i

Irr heteEI



I

lít"--t
À.-/
Ahh,í
A"-/ï1
a4íJ

2

L.-,
z4r

Na deze uiteenzett irrg verr

ve}^tel lÉn oveF het project

Tijderrs de

rteerden varr

t,lethc,Lrder LLtyterr zal ik Lr iets

als ëerr illustt'atie hc,e 6s1

rnaatschappel ijk herstelbeleid cc.ncr^eet vc,rm kàrr krijgerr.

Exodus ig vi jft ierr jaar geleden c.rrtstearr in de krinq van R,:,,=ms

Kathc,l ieke en F,rr:testarrtse just it iÉpàstc,res err vri jw111i ger in

het qevànger'iscc,ÍípIex ScheveningErr.

dEterrt ie bli jkt dàt dÉ kerkB€rmeerlschÀp va,c,r

qr--,te betekeniE kÀrr z i jrr. Velerr rreÍnÉrr deel

begeleiding err de gr«:ÉpsaktiviteitÉrr vÀrr

gedet i -

aan de

depersor-,rrlijke

gerst e I ijke vBrzc,rgirlg-

De initiàtiefnemers verr Exc,du5 warEÍï vàrr Ííer'ir'g det,

rriet

gez ierr dE

àl leenproblemàt iek van veel

t i j der.s de det errt i er

kurrnerr z i.j n. Exadus begc'rr

ex-gEdet i r'eerder'. ë__§. k

rn aàl' í.-.c,k rra de deterrt ie varr betekeni s z r,r-r
---_

in een kleirre kelder c,nder eerr

f I at gebc,r.tw i rr

-------:--
dàqdeler' irr de
-=_=-
derr. Inrrtiddels

Derr HÀÀg err

ko àrrg

15 het project

niet alleerr i.

VI

bc,od daar rnet vr i iwi I I i oer t wee
:

er' begeleidir'g v(}or ex-gedet ineer-

uitgeqraeid tc,t Ere

Í aàr Ct

ffit var, de Ex<:d usprc,j ect er' iE qericht op de àchterqrc,r'rd-
: -_==-

Een rrazc,rgprc,gr aÍnÍne A 1 kmaar s in vc,(]rbereriding-

pï.c,blrrnàt iBk ven veel gedetinee}^den. Die prob]ematiek iE

Persc,c,rr 1 i.j ke àcht erst anderrn
:

verbc,rrderr Ílet ÍiaatschaF-

pEl i j kE Àchterstanderr.

A1s persoonl ijke pr<:blemat iek ktrrrrrerr onder meer wc,rderr genc,emd

de persoc,nlijke ontwikkelirrg en identiteits-àchterstar,der' ir,

pr^(]bleÍr]àt ieki het niet kurrnerr vc.eÏ err varr €l€ln eiqen hr-rishc,r_r-

ding; instabiliteit iÍr dr de eI i kse I evensverricht irrqer' ;

azorgPrc.gràm Den Haa

.r-,rn 

P 1

ver5l Àv j. ngEprC.bl emat i ek i prsblemàtiek mbt. het orngaan met de

retrh



Z

e!.qer re I i B i eus-erl l t ure I E Àchtergrc,ndi ÀchterstarrdErr irr pËr-

sc.Rrrlijke en sc,cialt vaÀrdiqheden, Echc.l ing, maatschappeli.ikË---.-é-
vaard i gheden; het

..-------_
v i r'gsprE,b 1eÍ'rat iek

.=.-

AIs maatschàppel ijkë

Gntbreken varr werk en

st eunende corrt act eri,

C.ntb}.eken van pErsc.Èrrlijke mÉtivàtie; zinqe-

el.tz.

faetoren kunnen weÍ.den gertc,emd: het

huisvesting, Eociàal mi. lieur onvoldoéndE

/l

strafblàd! erlz.

trersc,ort I j. j ke prc,b I eÍrtat i ek en maatschappeI i jke pr,:'blernat iek

verste}^kert elkaàF Èver ÉÍr uJee!..

De i.nzet vÀrr het Exsd usprogràmÍoa iE oÍn een sÀr enhàr'qer'd beqè-

leidingsaarrbc,ql 1s bi.eder',----
pr':'b l ernat i ek.

qEl'i ch t É.p de cc'rnplexiteit vàr' de

Exc,dt-ts is ePrr ir'terkerkel i ke stichtirr s waar prsf esg i c,rre 1e

kràchtErr er'
--

vr i.jwi 11 i gers

In de àfgrlÉpÉr' j aren

oPvarrg en begeleiding

Í et e I kÀÀr sarnerrwerkËrr.

zijn dc,or Exsdug vijf projecterr varr

§ntwikkeld-

e!. een huis vc,or beqeleid wc,nen in Den

aÀ OÈl+-iÈjËË=c€-e€.E

-

Irr de eErrste plààts is

Haag dat plàats b iedt

Exr-,due t-"'- t t ,r=t's- F'@i1-'

AIkr,rÀ.* -^-. CEr-§el i:ilt Ft Ë:rEE; ?Iiti ËÈ Et Er d !E I §Èrr.

Al tijdens de detent ie kan een gedrt irreepde zich c.pgeverr vcror

het wc,r-,n -ffiG."mÍnà van Ex,:du=- ffirr-
qe a-

tiEl( yàrr dr EX EËdEb irrcEt d!rn. Het prcqr^amma bestàat
rud,,.L

facetterr! wc,rrerr! wërkerrr 1.*+, í en zirrgpving. Het

r-rit vier

1 6 bewr:ner

prC,grÀmma



is o}^akt iËch vàrr aard

pelij f Ltr'ct i orrererr. EF

Ép sPrek e er'

llekelijks :ijn rP

drugs err elc(}h(fl.

er' richt zieh op zelfstandig ÍflàatsEhap*

19 eEfr eI i ke str LrLlr qebaseeFd

op het rtiet rrakomerr daàrvan.

-.--:-:-----14írrt t'a' l eg .
\+.-/

c,p het gebruik verr seft en lggd -

eën be I àrrg-Eij hBt begeleidirrgsprograrnrrra is

ï.i jk Ë'rrderdËeI dàt waar rnc,gel i jk wc,rden

hersteld erl bij dr bEgeleidirrg wc,pden betrckker'.

Het I is de fietsenrnakeri j. Dit is--=---__:_, eerr wtrkel'-

warirrgsproject dàt met het huis

den. Irr de f ietserrrrrakeri j werker|

voor begeleid

de bewo}1ers

I eg gerr voc,r een ,sPleidinE

wcnen ig vet borr-

dE eerste t wee

oP

of eerr arbe i ds-

-

nraanden van hun verblijf irr huir. Hrt is vc.C'}^al bedc,eld oÍfl te
'-

l et^err sarflerrwerkerl
<--r

daarnee een basis

efr

te

«m structuur en dagr i t mÉ t e b,:ruwen err

Pr==.
Ir' de der.dÉ plÀÀts is eI' d tàt ect bern iddel g rràÀr hrerk en

beqeleiding naàt^ huisvest ing. In dit verbànd is er eerr cc.rrve-

rlarrt tussËrr de ker^kel i jke welzi jr,sirrstel I irrg ExÉdlrs err htt

ned, ehristel i jk werkgeversverbErrd en rnEt de Chr. [^lÉnirrgbÈuw-

vereniging te Zc,eterrneÉr. Hpt NCtl afdElirlg WeEt err afdel irrq

tlestland dc.ert een appeL c.p hun ledErr mensen uit het nàr.:.rgprc.-

gï'aÍnÍna van Exodr-rs eerr karts te geverr in hun bedri jverr. Exodus

vÈrbindt zich om, zÉwel irr hEt vor,rtraject als wàar nÈdig c,Èk

tijdens de funct ievervtrl l ing de rrc,odzakelijke begeleiding te

b i edEr'.

Een en ander betekerrt dat een s ar'geïd begeleidirtgsp rC'--->'2
-2
_4

qràmÍnà kan uit loperr c.p ElErrt cEncreEt maàtschàppelijk bestean Írr

eerr baar' er' ir' huisvesting. /LJ --/-',.^
Ir' de 15 €:r ee alE eEt cafë.::--
huiE is eerr laàgdrempel ig

/Ya
Het operr

vijf,lnt mc,ét i rrggeerrt r(m v{Àar men
<-

rrCt I

Érrt à1 I iË

L de plààt È' err h r-t i



en c,nt spann i rrg.

dc.or vrijwilliqers. Per daq zijn er z(}trl E5 a 3(t

bezoekers. Dit zijrt niËt àlleen ex- edet ineerderrr ríeàr c,c,k

arrdererr d ie beh,:,efte hebben àarr cC.

g er de c,d r-tfie rkd ien en. DezEÍ

dagen per week

I ijkheden voor

gehee I gerurrd

rorrdom de maalt ijd

grsprek, ontmoet ing

terecht kàn. Er :l. Irr

Het

mcge-

wordt

van dit wePk irr de

zrJrr

keerd iensterr wc,rder' vier per .j aar i n de Haàgse JLr I i enàkerk

geh,lLtder|.

Ze worden bezc,cht dc,c,r bewc,rterEr c,ud-bÉwc,rrers, ex-gedËt ineer--

den, vrijwilligers, ber'f,epskràcht en, sympathisarrten err bezoe-

kerg varr het eetcafe- Fer keer zijn er zc.t rr eClQ a EgC) kerkgÀn-

gÉrs. Vc,orqàngers zijr, RH err F,rEt pastc.res varr het gevarrgenis-

cc,rnP l ex Scheven i ngerr.

ExÈ1dus is c,rrtstaarr vÀrruit het part icul.iÉr irtitiatief varrrrit de

kErken. Er w,rrdt grNerkt àà

qeroeerrsehap vart de kerken,
=

de rnensen var de dc,e 1 grc,ep

te bekerer'. rrraaF '-'r.r .lE irEr-liErr tE r-.it rEtz kFr-, v.àF.,,i + hLln diàkÉrrà -

]e opdràcht irr het sche err \/An ei'5 ect i ef.

vijfde F

J

Exodus integreert op de=e uli r^Éf ess i c,rr e 1E begeleiding

maatschappel ijke verbarrden. TeveeI prc,f ess i C.rrà 1 i t E i t

1}.r

I rr c'rrze

sarrrenleving is lcsgeràakt van die sàÍnenleving re1f. Is daar
----.\

eerr dràÀg-l.tlÉ rneer in qeHc,rteld. Het ,rntbreekt daardoc,r aan
-é

vlak, Exodug Iaat de meEÏ wÀÀrde zien vàn maàtschappelijk

ge irrtegreerde hn J. pver I erri ng.

De ven het E xc,d uBprc,gFemrflà zi jr c,prnerkel i jk,

PFC|grAmma Var, eertenzeverrtig p}^ocent varr deqenerr die het

v,flqer', vallen rriet meer teruq in crimirraLit€it. Dat is

vijf-
j eer

het

esLr t a

spiegelbeeld wan het recid ivepercer't àqe-

_1

t



qe

)

J. 3r l cnE 1rttr F rarrS iwEeoenà rtc]S l(Éf I gj:o_al'i

Ér-c, -l ect et-r : ;.+ --ur-rï.sÈ.pvai",g op i-iÉ?'E'r',e9 ":QÉ i ÉÉqe r e 1 al

lrlnrlefior.-,lecr : wÀre! geLtsstrààE È!-c1 ; bie]'v'DrÈ'JECI

ÈcrEs: i-iergvreE jqé--a. Ju.jè ÈLi É':,t E ei^oar'r atla--+:rirL'li:,r

iegel'.E : 1:tiÈ:

irrtàxe.ritÉríat
-3 rrraarroerr gecc.nlrc,leet'o c i eàrr
-o rlI]tre i e 1r'tàKe

rrtec Ewel'F.E,ï'É :
Lï' :].1!'i :' trel'i,e trg Kï's.c T' Í err. ce t{'drc1r'eE'-'Ï' Érr oe rr-ti 1t } Írle

.rrerrE ':'i' r1-lrr oI'rèEEer -r'=i r9leLls. :iÏ' =r-lí' iÉ
\,ï'rjwr.irígei's.

ÉI'gar11sèË rÈ err f i iaàne I er! :
bt ! cnr 1rig. ÈxEi6itÀt1e:
in oe expic,rEatrrE wc'r'trt Br' jgeor'àgErr' ooc'r: eige'n 13lJtrrag€t
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