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Uerantuuoord ondeÍnemen :
oueÉuiging of modegril?

Maatschappelijk verantwoord ondeÍnemen. Een trend is het zeker. Maar daarom nog niet

peÍ se een modegril. Wat i3 maatschappeliik verantwoord ondernemen? En hoever reikt de

rol van ondernemingen? Met de jaarlijkse Bilderberg-conferentie werd eind januari het

Ncw-discussieproiect, waarin dit thema (entraal stond, afgesloten. De discussie gaat echter

verder. Een tussenstand.

^ 
nderhall iaar seleden wilde zc

f\ n*, .otr",r* i NRC Handets-
I l'Otoa wijden aan het ondeÍwerp
moat\(happelijk r'ctantu oord onderne.
/rea. Dal zou een belangrijke rÍend woÍ-
den in ondememend Nederland. schreef
ze. Het stul ku arn nooit in de tr_dnt. 'Te

radicaal", was het oordeel van de Í€dac-
tie- F,en ff Ídeel dat inmiddels dfirÍ de

feiten is achteÍhaald. Prof. dr Annemieke
Roobeek hoogleraar technologie en eco-
nomie aan UniveÍsiteit Nijeruode ert in
Amsterdam, wil er maar mee zeggen hoe
snel opvaftingen zich kunnen wijzigen.

v. erantwooÍd ondernemen. als bedrijf
actieI betroklen ziJr bt maat\chappelU-
ke ontwikkelingen. Het is zonder meer
een trend. Maar wel Ëen die "onornkeer-

baar" en "geen modepÍil" is. zei NCW-
voorzitter Ha.s Blanken begin vorige
week na afloop vim dejaarltkse, door het
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Een ÍoÍumdir(ussie ondeÍ l€iding van mw sybilla Dëkker,

alg€rneen diredeur v.n d€ Algèmene werkgeversv€reniging
V GNCW (AWVN). ln hei Íorum vanaÍ links: l-eendert Bikker,

Jan Sle(hte, Suzanne WolÍf en xeÍs€n de Jong

NCw geoBaniseerde, BilderbeÍg{onfe-
rentie. Vrijdag 24 en zaterdag 25 januan
discussieerden enkele honderden geno-

digden over het onderwerp.

omgeving
De laarste jaÍen uorden bedrijven vaal
geconfronleerd met hun maatschappelij

ke omgeving. Shell. Heineken en

Nutricia worden aangesproken door
actiegroepen. En niet zo zachuinniS ool'.
Andere bedrijven zijn betrokken bij pro
jecten om werklozen of arbeidsonge-

schikten aan weÍt le help€n. Weer nndere

subsidiëren of sponsoren maa§chappelij-
ke activiteiten op het gebied van sport of
cultuuÍ. Hel -qoede doel voÍÍnl nlel ,rel'

den onderdeel van het marketingbeleid.
Wat is er verànderd'l En is er eigenlijk
wel zoveel veranderd? Ir Jan Slechte.
president-directeur vafl Shell Nederland.
vindt van wel. Ondememeo was vroeger

een stuk overzichtelijker. "De spelregels
waÍ€n voor iedercen scherp afgekadeÍd'.
zei hij in zijn bijdrage arn de BildeÍhery-
conferentie. 'Een bedÍijf \,!erd vÍoegeÍ
gezien als een economische eenheid en
werd Íechtlijnig alleen op het invullen
van deze functie afgerekend. Valibonden

en aandeelhoudeÍs waren de Srote
machtsfactoren en hel publiek werd

alleen boos als bedrijven arbeiders uit-
buitten. klanten leveel in Íekening brach-

ten. kaÍels vormden of als ze slechte

op de voorgrond (vanaf links): vNGNcwiiredeur van xesteÍen,
tl{V-voorritter Stekelenburg en t{Cw€e<Íetaris Rutge6 Yen der Lo€fí

PrErideÍÍiire<tèur Sle.hl
l{edeÍland

van pÍof. drs Anton ZijdeÍveld. Voor een
geronde economr\che onl\À ikkeling ts

ool een goed geor8Jniseeíd maÉlschap-

pelijk middenveld (de 'civil society')
onmisbaar. zo betor'gde de hoogleÍaar

algemene so(iologie. Vitale maatschap-
pelijke organisaties. veÍtÍouwen in
elkaani bedoelingen. het vorml allemaal
een trtere basi:. \oor economisch succes

dan onversneden ca:.ino-kapitalisme'.
Dai verklaaí. aldus ZijdeÍveld, waarom

de land€n in Ceotraal-Europa (met meer

traditie op dit gebied) economisch zoveel

beteÍ pÍesleren dar bUv@rbeeld Rusland.

Uitstraling
\laar cr i\ mc('r Cllnrulllenlen ver\r'ích'
ten iets andeÍs van ondememingen dan
vroeger. constaleeÍden de meeste §pre'

kers lijdens de Bilderbery{onfeÍentie.
Zijderveld: "De consument verleSl het

accent van hel producl na:rÍ de pÍoducenl.

Reclame gaal niel mcer over het prducl.
mzuu oveÍ de uilstrating die hel heeft. de

sfeer die het opÍoept. Het kan ook haast

niet andeÍs. want dal producten kwalitei(
moeten hebhen. spreekl van/elf
Daarmee kan een ondememing zich dus

al niet meer onderscheiden.
Het heeft ool le n)rlcn met de snelle onl_

witkeling van de technologie. Slechle
(Shell): "We leven in cen.opl'(aÍ weÍeld.

De slimste en meesl ellèctieve ideeën

zijn tegen minimale lo\ten lol in alle ull'

I

§ spullen leverden." Om met de

AmerikaaDse econoom Milton Fíedman
le spreken: thc husiness of business is

husiness.
"Langzaam is echler een situatie
gegroeid". zo constateerde Slechte.
"waaÍbij hel bedrijfsleven door dive6e
groeperingen wordt aange§proken oP een
ware waslijst aan verantwoordelijkhe-
den." Naa§ oude eisen (winst maken,
werk scheppen, dividend uitketen). zijn
eÍ volgens de Shell-topman voor onder_

nemingen tal van nieuwe eisen bijgekc'
men, zoals 'duurzaam en e tisch hande_

len" en "een bijdrage leveren aan het
oplossen van morcle. politieke. etnische

en sociale píoblemen". lje [raaèl loml
mel andeÍe wooÍden. cenlÍaal le slxan: is

dit een 'lekker bedrijf of niet?
Wat is de veÍklaring voor deze publieke

aanclachl voor miratschappellj[' \eranl-
woord ondemenEn. een onder*eÍP
waarover in Ncw-king al tientallen
jaren wordr gespíoken'.' Sommigen wij'
/,en op ver§chuivingen in de intemationa'
le machtsverhoudingen. De ineensloÍting
van het coÍnÍnunistische Sovjel-rijk zou

de rÍaag actueel gemaakt hebben of het
kapitalistische economische systeem. de

volledig vrije markteconomie. nu echt

wel de meeste kansen op economisch
succes biedt.
Dat laatste is niet het geval. was tijdens
de Bilderberg-conferentie hel oordeel

t\

Op yrijdagmiddàg ging€n de declnemèrs aan de Baldeóe.9-<on-
Íeíentie uile€n in tieí wortshop6 over ll|€ na's als 'Menlen in
dè maÍqe, wàt kan het b€driif.leven daàraan doen?',
'Maars<happeliik hand€l€n integrer€n In het bedriiÍ5pío<6',
'ld€èel bankieren' en 'aedriiÍtponsoíing al§ votm van maat_

s.happelijke betrokkenheid'
2

Proí. Anron Ziid€Ív€ld Diner op vrijdagavond
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t van Shell l-ink Leendert gikkeí vootzitter van Jong
Management redt5 Annemi€ke Roob€€L
hoogleÍaar le<hnologie en e(onomi€

ProÍ- Anton Zijderv€ld beÍeidt zi<h voor op zÍn inbÍeng

hoeke[ vatt de wereld beschikbaar. Als
een haas wordt deze zogeheten àesl prac-
d.e vervolgens gekopieerd. Het betekeÍt
dat concurrentrevoordeel op basis van
techtrologie of marketingconcepten nög

sneller dall rÍoeger veÍouderl GisteÍen
bedacht, vandaag overal beken4 moÍgen
nagemaakt."
Inzet van mensen is het enige duuÍzame
coflcurrentievoordeel dat een be&ijf kan
bereiken. aldus Slechte. "Het andere
onderscheidende element zal zijn hoe een

ondememing omgaal met dal brede, wat
vage, in elk geval fluïde gebied van de

bedrijfsethiek. Dit is een rijd taaarin klan-
ten alleen nog maar zaken willen doen
met bedÍijvei diezij veÍtÍouwen.'
Zijderveld was het daarmee volledig
e€ís. Iag bij hel leiden van een ondeme-
ming voorheen het accenl op'efrectief
management', tegenwoordi8 gaat hel
meer om 'behoorlijk b€stuur', een begrip
dal veel bíedeÍ moet worden opgevat.
Hoe gaal het bedÍijf om met zijn omge-
ving. met maatschappelijke gÍoeperin-
gen? "veel ondememingen zijn met dit
soort vmgen lx'zig". zei Suzarme Wolff,
directeur van Good Compa J, een
adviesbuÍeau op hel gebied van maal-
schappelijk verantwoord ondememen.
"IedeÉ ondememing bepaalt zèlf hoever
ze daarÍnee wil gaaÍr", aldus Wolff.
Punt van discussie tijdens de BilderbeB-
confeÍsnlie was de vraag of maaschap

petijk veraÍtwoord ondememen méér is
dan een marketing-instrument.
Voorbeeld: to€n Shell in Pemis op het
punt stond een investering te doe[ teÍ
grootte van 3,5 miljad gulden, heeft het
concem eerst uftgeb.eid gesprokeÍl met

alle betrokken paÍijeí (waaronder milie-
gÍoepen). Gaf het be&ijf daarmee uiting
aan zijn maarschappelijke verantwoorde-
tijkheid? Of was het alleen maar om tijd-
winst te boeken, veÍlicht eigeflbelang
dus? Ander voorbeeld: Shell sponsoí ook
het suaat- en schoolvoetbal. Naruu.lijk
omdat het een goed doel is, maar óók
omdat jonge mensen op die manier een
positieve indruk kÍijgen van het concem,
erkende Slechle.-

Authenticiteit
Leenden Bikker, directeur van het gelijk-
namige Rotterdamse communicatie-
adviesbuÍeau en voorzitter van Jon-e

Management (de veÍeniging van
managers toÍ veeÍig jaaÍ). bond de kat de

bel aan. "Een sociaal profiel ligt tegen-
woordig lekker". zei hij. Hij pleitte ervoor
ondememingen te toetsen op hun arÍler-
ti(iteít.
Shell mag dan zijn besl doen om maat-
schappeli.ik veranrwoord be/ig te zijn. zei

hij, maàr als hel bedrijf sEaks samen mel
Albeí Heijn supeÍnarkten bij benzine-
pompen gaat exploiteren, kan dat een
forse klap berekenen voor de voorzienin-

gen in de biÍmensteden. "Toch iets om
even over na te denken". aldus Bikker.
Slechte verdedigde zich dooÍ te zeggen

dat de consument nu eenmaal behoefte
heeft Jan dir sooí voorzienineen. dat de

verkopen die daar plaatsvinden voor een

groot deel 'additioneel' zijn (dus niel in
plaats komen van andere aarkopeí) en

dat de meeste benzinepomp-supermark-
ten juisl i, de sleden komen cn diarmee
de stedelijke structuua verslerken.
De lem van de discussie war echler aan-

geroerd. Ook in de disctrssies vooraf-
gaand aan de Bilderberg{onferentie (in
kringen en \rudieclubs) was immers al

gebleken dal het voondurend de r raap is

hoever een ondememing kaÍ of moel
gaan bij het tonen van maal§\'happeliJke
betÍokkenheid. Een €Íotere beursgenG
teerde ondememing zal die vraag aI

gauw heel anders beantwoorden dan een

directeur-eigenaar.
Slechle: "Wij 

',+ 
illen naaÍ iedereen luisle-

ren. en mel iedereen praten. \laer daa-rbij

\raeen we van iedereen uèl dal /e eer.

lijkheid en redelrjkheid betrachten in wat

zij over ons verlellen en aan uns vragen.
Men vraagt bedrijven soms de zon, de

maan en de sleÍÍen legeliik. en wordt ver-
volgens boos als zij het licht niet oveml
tegelijk kunnen laten sÍalen. '

3

Zaterdagmorgen werd de oecumeni-
s(hè dienrr gèlèid door ds J.D.w
Eerb€ek. gevangenispredikant in Den
Haag

(€rsen de.rong, managing directoí van de Nederlands€ KameÍ
van Xoophandel voor de vS, hield zàterdàgmoÍgen een inleiding-
De long (zelÍ b€zitter van twee kuníbenen) hield een pleidooi
voor het insrhakelen van meeÍ mensen mel een handi@p ia het
b€d'iiírleven. Volgene De Jong gaan ondeÍnemers er ten onre.hte
van uit dat gehàndiepten per definitie mindeÍ geschikt zijn dan
niet{ehandi(aÉen

sybilla Dekker (voor.itter van het Íorum,
rechts) dankt Kers€n d€ Jong
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Agenda 1997
12 februari: Den Haag, ten kantore van VNO-
Ncrtr' valaf ll.l5 uur:'Broodje C'met oud-
pÍemier pmf. drs Ruud Lubbers over de vraag
hoe ondeÍnemingen de lechnische. economi-
sche en politieke globalisering kunnen koppe-
len aan maatschappelijke waarden.

2l fcbruari; Tilburg, Katholieke Universiteit
Brabont 16.15 uur, inauguÍele rEde van prof.
dr Johan Vers$aeten, buitengewooo hoogle-
raar in de bedÍijfsethiek vanw€ge de BZW.
ïtel: 'Van bedÍijfsefiiek naaÍ een ethiek vall
de meos in de ondememing'.

2O-22 ms,*t: Brussel, Eerste Europese
Sociale Week over het christelijk-sociaal den-
ken in Europa- Sprckers zijn oÍder meer: Jean-
Luc Dehaene, Ruud Lubbers, Jacques Delors
en Jacques Santer.

Economie als zaak
van geloven
Door de groeiende invloed van de maÍkt. die
weeí vooívloeit uit het lerugrredea van de

overheid, dreigen belangrtke chÍistelijke
waaÍden in hel gedÍang te lomen. Dar is één

van de centmle stellingen uit de onlangs gepu-
bliceerde open brieï over'economie als een

zaak van geloven' van de StuuBro€p Celoof
cn Exonomie. een organrsalie onder àuspicièn
van de Raad van Kcrken en het industriepasto-
raat DISK. ln de brief worden de waarden die
len grondslag liggen aaÍ de maÍkt Ínulsnraxi-
malisatie. sreven naaÍ \'ooídurende gÍoei -

inclusief de neveneffecten - op milieu en

zoÍg) geconfronteerd met de chístelijke tradi-
tie. Deze leíelt onder meer over de strijd tus-
sen God en de afgoden en wijsl op de beleke-
nis van rust (de Sabbat) en de eigeflwaaÍde van
levende wezens. Hel beeld dat de open brief
schetst is daarbij soms wat eenzijdig. maar hij
is vooral bedoeld als grondslag voor plaatselij-
ke discussies.

Persona Iia

Domingo Sugranyes Bi*el

Op I januari 1997 volgde Domingo
Sugraryes Bickel baron GuJ de Wol,ters
op als voorzineÍ van Uniapac. de wereld-
federatie van chrisrelijke ond€memersoÍ-
ganisaties. Sugranyes is direcleur/-
bestuuÍslid vaÍl MAFPRE, één van de
grootste Spaans€ verzekemars, met vele
vestigingen in Latijns-Amerika. Van
I 974 tot I 98 I was hij reeds secrewis-
gerEraal van Uniapac.

Prof Gerrit ManenróÍn

Op 2l dec€mber hield de eÈicuspro, dr
Aerrit Manenschijn zijn afsch€idscolle-
ge, met de titel 'BaÍbaren en hun builen-
gewone menslievendheid', aan de
Theologische Universiteir Kampen. PÍof.
ManeÍschijn is vanrd dc oprichting lid
geweesl van de ContactgÍoep Coflfes-
sionalireit (de Contactgroep C) van het
NCW-

Waarden in het beroepsonderwijs
Naasl technische kennis en vaardigheden
zijn in elk beroep ook andere waarden
belangÍijk, zoals concentsatie, collegiali-
teil. aandacht, liefde voor het eigen vak
en loewijding. Aldus vNO-NCVy-vooÍ-
zitter Hans Blanken op 20 januaÍi jl. in
Nieuwspooí. Hij spÍak bij de oprichting
van de Vercniging Christelijk Beroeps-
ondeÍwijs en Educatie BvE. Volgens

hem zijn deBelijke waarden niet exclu-
sief christelijk, maaÍ kulm€o ze ÍroÍden
gevoed' door een christelijle levensbe-
schouwing. Blanken:'Een ckiselijke
school kan hier een belangriJae Íol ver-
vullen." Het is de bedoeliflg dal de BVE
zich richt op de pÍofilering van de identi-
reil van chÍisteliÈe inslellingen in het
beroepsonderwUs.

Honderd voorbeelden van werkgelegenheidsproiecten
Onlangs verscheen het ruppon Corporate
lnitiatives: pu ing into proctice the
European Decloration oÍ Businesses
aeainst EÍclusion. Uit rien Eu-landen
lvoÍdell honde.d bedrijfsprojecten
beschÍeven, die alle zijn gericht op de

bestrijdiÍg van'uitsluitiÍg' ofwel laígduÍi-

ge weÍkloosheid. Veel aandacht gaat daar-
bij uit naar de integratie var gehandicaÈ
ten, migranteÍ en andeÍe achtergestelde
groepen, en ftvrr omscholing en steun aan
starters. EÍ staan ook Nederlandse voor-
beelden h de buÍdel. zoals de Stichting
Kleinnood, Saureo weÍten en het project

Werk in Bewaking (voongekomen uit cao
afspraken in de veÍzekeÍingsbranche). Uit
ardeÍe landen zijo pmjecten opgenomen,
zoals die van CaÍlsberg, British Telccom,
lÉvi stauss en Bayer.

4

ra

-
I

:I
'l

WVM richt beleidsgroep op
De Werkgeversvereniging Middeo
NedeÍland WVM heeft op 9 januari jl. de
b€lerdsgroep Ondernemer en Maat-
rcrdpp, opgeÍicht. DezE heeft tot taak de

discussie en gedachienvorming over
maatschappelijke betrokkenheid van
ondememers en ondememingen in eigen

kring te bevoÍderen- Het stseven is erop
gerichr de leden van wvM zoveel moge-
Iijk te betrekkcn bij dlj aclivileiten. In dc

beleidsgroep zijn ll kÍingen van de
wvM venegenwoordigd. Voorzitter is
Andries GreineÍ.

Í.t Voóond. q uig.ve vàn h€t .dè.n&ChÍÈi.lilklte.rg€v.Ev.rbood(t{(W),g.atoverond.hènèB.haPènl.vs3be*houein9.

ti.t r.Góiint G ,|El Fr jààr aB UilagE v.n ha tiddtrift a@nl het vanièndeg* opini.bLd vàn de lL{€niging vl{oNcw.

R.dxtÈ: Rel tmit.. Rqud sraE nàn, ,,Í,.it!t 93lX)2. 2504 AA 'eGra!6hàg.. Í€leÍoon: 070 :L9 0r ,1.

lnli<iÍhg{ oGr de h.nór€n oP d.2. PagiÉ: 8r.m Rut!èB va. de. Leí, teleÍ@n O7o - ,19 U 6,
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Workshop 1

Gespreksleider/inleider

2" inleider
secretaris

- CONCEPT.

Mensen in de marge, wat kan het bedrijfsleven daarvoor doen?

ds J.D.W. Eerbeek - gevangenis predikant, voorzitteÍ Stichting
Exodus Den Haag

de heer R. de Bruijn - coördinator Stichting Exodus
mr R.A.C. Blijlevens I v ,, - zlo (> l>y'*

In de gevangenis komt men personen tegen met een van ooÍsprong verschillende L.t<""^ §'1"**4a
g€ldscienstige achtergrond. Voor de verschillende denominaties -protestant, Rooms Katholiey, lln t+
henf6índ, joods, moslim en hindoe- bestaat de mogelijkheid van geestelijke begeleiding. In
de praktijk blijkt er tijdens de beslotenheid van de gevangenschap veel belangstelling te
bestaan voor vragen van godsdienstige aaÍd. Het lijkt alsofer'diepere lagen' boven komen in
de detentie. Gevangenen blijken zichzelfop zo'n moment gesteld te zien voor vragen van
existentiële aard. voor vragen naar zingeving.

Achtergronden criminal iteitsproblematiek
Vele gedetineerden voelen zich in de marge van de samenleving zonder perspectief. De
detentie wordt iemand nagedragen. Als rode draad bij veel gedetineerden valt op dat velen
kansarm zijn opgegroeid op emotioneel, sociaal en maatschappelijk gebied. De
levensverhalen van gedetineerden laten ons zien dat velen zich met hun leven in een vicieuze
cirtei bevinden. Er is een zorgwekkend recidivepercentage. Naar cijfers van het Centraal
Bureau voor de statistiek is 75% van de veroordeelden meer dan lx veroordeeld tot een
onvoorwaardelijke gevangenisstraf.
Bijna twee jaar geleden schreef ds Eerbeek, in opdracht van de Hoofdpredikant en de
Hoofdaalmoezenier bij de Inrichtingen van Justitie, samen met een Rooms Katholieke collega
een rapport met als thema 'ln de gevangenis geweest'..

Het rapport was bedoeld om kerken op landelijk, regionaal en plaatselijk niveau meer bij de
nivorg Íurn ex-gedetineerden te betrekken. Een onderdeel van dat rapport was een

omschrijving van de aard van de problematiek van veel gedetineeÍden en ex-gedetineerden op
basis van een enquete onder ca. 130 justitiepredikanten en aalmoezeniers. Iemand schreef:

"Als de ex-gedetineerden geen leef-werkplek hebben, blijft de onderwereld over, waar
iedereen terecht kan".
De terugval in criminaliteit heeft te maken met persoonlijke problematiek en met het
ontbreken van maatschappelijke voorwaarden. Op het persoonlijke vlak gaat het vaak om
identiteitsproblematiek, het ontbreken van basisvertrouwen, het niet kunnen voeren vaÍr een
eigen huishouding, instabiliteit in de dagelijkse levensverrichtingen, verslavingsproblematiek,
problematiek m.b.t. de eigen religieus-culturele achtergrond, zingevingsproblematiek en last
but not least het ontbreken van duurzame significante contacten.
Op maatschappelijk gebied gaat het o.m. om het ontbreken van werk, het ontbreken van
huisvesting, het ontbreken van voldoende steunende contacten en stigmatisering.
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Ontstaan Exodus
De Stichting Exodus ontstond 15 jaar geleden. In de kring van vrijwilligers en pastores in het
justitiepastoraat is geconstateerd tijdens de detentie, dat als men vrij was, er grote behoefte
wÍrs íun nÍzorg. Justitiepastores stelden dat hier een taak lag voor de kerken en

maatschappelijke organisaties. Er werd begonnen met een laagdrempelig opvangcentrum dat
twee keer per week geopend was en geÍund werd door vrijwilligers. In de afgelopen jaren is
een omvangrijk nazoÍg progÍamma ontwikkeld met pÍojecten in Den Haag en Utrecht. In
Alkmaar is een project in voorbereiding. Vrijwilligers en professionele werken er in samen.

In Den Haag omvat de Stichting Exodus vijfprojecten:
l. Een open huis als eetcafé.
2. Een begeleid woonproject.
3. Een fi etsenmakerij als werkervaringsproject.
4. Arbeidstoeleiding en begeleiding naar huisvesting.
5. Bijzondere kerkdiensten en begeleiding bij levensvragen.

Filosofie Exod USDro ecten

De problematiek van veel ex-gedetineerden is zodanig complex dat een samenhangend

aanbod in wonen, werken, relaties en zingeving noodzakelijk is. Er is immers sprake van

zowel persoonlijke problemen als van maatschappelijk achterstand. Het ExodusprogÍamma

biedt de gewenste samenhang in begeleiding.
Het is noodzakelijk om de samenleving zo breed mogelijk bij de begeleiding te betrekken en

de begeleiding ook in de samenleving te integreren. Zo heeft Exodus contacten met kerken,

woningcorporaties, werkgeversorganisaties -onder meer met de Hollandse

Werkgeversvereniging HWV-, welzijnsinstellingen enz. Terzijde zij opgemerkt dat het

Exodusprogramma geheel in het maatschappelijk herstelbeleid van de gemeente Den Haag

past. Eind 1992 werd door de CDA-fractie in de gemeente Den Haag een motie ingediend met

als inzet te komen tot een verbreding van het draagvlak van maatschappelijk herstel van

mensen in de marge van de samenleving. Het ging erom te komen tot de geschetste

samenhangende aanpak. Geconstateerd werd dat 10.000 mensen, ex-psychiatrische patiënten,

ex-gedetineerden, verslaaÍden, dak- en thuislozen en zw€rvers zich in de marge van de

samenleving bevonden. Inmiddels zijn er in allerlei samenwerkingsverbanden diverse

projecten van de grond gekomen om het maatschappelijk perspectief van deze groepen te

,,o re-
Vervolgens wordt een video-opname getoond wazurn v een 'survi

tocht in de Ardennen. Duidelijk wordt geïllustreerd dat (ex-)gedetineerden

e , zelf ondervinden, waartoe ze wel degelijk in
staat zijn: niet weglopen voor problemen en uitgaan van eigen kacht.

t) zet Exodus-
De doelgroep bestaat uit ex-gedetineerden van 18 jaar en ouder. Er worden duidelijke eisen

gesteld voor deelname aan het project: geen verslavingsproblemen ("%jaar clean")' geen

psychiatrische problemen, goede motivatie en de bereidheid zich te houden aan de regels en

afspraken in het kader van het project. Door middel van folders en affiches wordt het project

onder de aandacht van de gedetineerden gebracht. Aanmelding geschiedt geheel op wijwillige
basis. In de praktijk blijkt het aantal aanmeldingen aanmerkelijk groter te zijn dan het aantal

beschikbare plaatsen. Het project is gefinancierd uit gelden van de kerken. justitie en

donateurs.
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vergroten, waaronder Exodus.



Men probeert aan te sluiten op de dag van vrijkomen uit de gevangenis. Die eerste dag is
namelijk zeer kritisch in verband met het verval in herhaling van crimineel gedrag (recidive)
Het risico van (opnieuw) afglijden is bijzonder hoog op dat moment.

Op die eerste dag zijn er veel praktische zaken te regelen zoals huisvesting. bijstand.
ziekenfonds en dergelijke. In Den Haag wonen 16 ex-gedetineerden samen. De begeleiders

f zorgen voor een zo Èl ,ne!í11 augprogramma. Daaronder horen trainingen van socialedW
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vaardigheden. sporten, huishoudelijke werkzaamheden en groepsgesprekken. Centraal in de
begeleiding staad het voorkomen van terugval in crimineel gedrag. Daarbij gaat het erom te
leren omgaan met het weerstand bieden aan de verleiding en bijvoorbeeld 'nee' te kunnen
zeggen tegen vroegere kennissen uit het criminele milieu. De gehanteerde leefregels zijn zeer
streng. Overtreding daarvan levert een 'gele kaart' op. Bij tien gele kaarten zal de deelnemer
moeten vertrekken. De begeleiders moeten met dit systeem zodanig omspringen dat er kansen
zijn het gedrag gedurende de rit te verbeteren.

Het doel van het project-Exodus is te werken aan arbeidstoeleiding en aan het oplossen van
allerhande persoonlijke en maatschappelijke problemen. Daarbij is te denken aan

schuldsanering, terugvalpreventie en het herstel van relaties met partners en/ofgezin. Een
vaste relatie levert de motivatie op die belangrijk is voor het welslagen vaÍl de reïntegratie.

Arbeidstoeleiding
Onder arbeidstoeleiding wordt verstaan de begeleiding naar arbeid in die zin dat de mensen

bemiddelingsrijp worden gemaakt. Het project-Exodus beschikt over een eigen
werkervaringsplaats in de vorm van een fietsenmakerij. Onder begeleiding krijgt de deelnemer
de gelegenheid te wennen aan het werken in een arbeidsorganistaie, waaronder orde en

regelmaat. Gedurende twee maanden wordt gekeken naar de mogelijkheden en naar de

scholingsbehoefte.

Uiteindelijk worden de deelnemers bemiddeld naar andere vormen van arbeid. Zo mogelijk bij
de bedrijven en anders in banenpool- en Melkert-banen. Vanuit Justitie wordt ook wel een

koppeling gelegd met de zogenaamde taakstraffen.
Tot nu toe zijn er van de 84 aanmeldingen, 21 afgevallen. 63 deelnemers zijn bemiddeld naar

reguliere arbeid, waarvan 20 mét en 43 zónder verdere begeleiding.

Discussie uur.t lt -,, V "t
Desgevraagd wordt gemeld dat er een goede relatie is met de reclassering. Er wordt op
gewezen dat de taakstelling van de reclassering ook de verslaglegging en de uitvoer van

taakstraffen omvat. In
het I^d

Een eerste gesprekspunt wordt gevormd door de mate van openheid over het

gevangenisverleden bij sollicitaties. Het blijkt dat niet altijd het verleden op tafel komt, mocht
dat rvel zo zijn, dan levert deehame aan Exodus een pré op. Vanuit het bouwbedrijf worden
voorbeelden gemeld waarbij door de betrokkene op de werkvloer volledig openheid van zaken
is gegeven. Dat heeft goed gewerkt.

Van belang is dat het middenkader dan wel de direct leidinggevende niet aleen goed op de

hoogte is, maar ook positief staat ten opzicht van de reïntegratie. Bij het project Exodus wordt
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uitgegaan van een verantwoordelijkheidsverdeling: de werkgever bezorgt de werkplek en
Exodus verzorgt de noodzakelijke, (extra) begeleiding.

In de praktijk blijken de aanmeldingen vooral autochtonen te betreffen. terwijl de informatie
over het project toch in vele talen wordt verspreid. Gesuggereerd wordt dat hier wellicht
sprake is van cultureel bepaalde factoren. Er wordt voor gewaarschuwd te veel in te zetten op
louter perspectief-volle personen.

Als nadeel van het inzetten van minder gemotiveerde mensen wordt genoemd dat de kosten
van begeleiding enorm toenemen. Dit gegeven brengt een gedachtewisseling op gang over de
kosten-Aatenverhouding en de analyse daarvan. Weliswaar is de begeleiding niet goedkoop,
maar op de kosten van detentie wordt bespaard, zo wordt gesteld.

Er is gezocht naar mogelijkheden voor sponsoring door bedrijven. mÍur tot nu toe is daarvoor
weinig animo gebleken. Exodus wordt voomamelijk uit de kerken gefinancierd, zij het dat
steeds scherp gekeken wordt nÍutr andere financiering. De suggestie wordt gedaan om te
kijken naar een vorm van'adoptie', te vergelijken met de formule die het Foster Parentsplan
hanteert. Daarmee wordt aan de deelnemer aan een reïntegratieproject een herkenbaar 'gezicht'
gegeven.

De mogelijkheden van het geven van een werkplek aan een ex-gedetineerde is, zo blijkt uit de
diverse voorbeelden die worden gegeven, sterk afhankelijk van het soort bedrijf en het type
bedrijvigheid.

Vanuit de bedrijven wordt erop gewezen dat brieven met algemene verzoeken om bij te
dragen aan'goede doelen'vaak het doel niet bereiken. Het is daarom belangrijk te investeren
in een netwerk van persoonlijke relaties. Daarbij is niet alleen de directie van een bedrijf
belangrijk. maar ook het middenkader op de werkvloer. De vergelijking wordt getrokken met
het door Jong Management opgezette WAO-project 'Baanbreker'.

Desgevraagd wordt bevestigd dat er experimenten lopen met het stimuleren van
ondememerschap. Naar aanleiding van de opmerking dat het toch mogelijk moet zijn
problemen op de arbeidsmarkt -gewezen wordt op het aspergesteken, bollenpellen en
eenvoudig en ruw timmerwerk- te matchen met een werkplek voor een ex-gedetineerde, wordt

l1 erop gewezen dít vanuit de hulpverlening geen aansluiting te makenií lemand merkt op dat
er een risico is van stigmatisering, terwij t de ervaring leert dat het bij het zoeken van een
werkplek het juist en vooral gaat om het bieden van perspectief.
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Het bij gaande wordt u zonder begeleidend schrijven toegezonden

1Í op verzoek van

:iï volgens afspraak

iiiÏ naar aanleiding van uw brief i tel. / fax d.d.

:Ëi in danl< retour

tir ter informatie

ï::i ter goedkeuring

irl met het verzoek om commentaar/advies

,:.ïi ter ondenekening

;in gaame retour

i; ter behandeling

ïÍi met tret verzoek contact op te nemen met

BezuideDhoutsewes 12

Postbus 93o02

2500 AA Den Haag

070 349 03 49

070 34S 03 00
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gaarne uw reactie op bijgaand concept.

Met vriendelijke groet,

mr R.A.C. Blijlevens,
secretaris

Doorkiesnummer: 070 349 0210
Faxnummer: 070 i49 0235

DE VERENIGING VNO-NCW IS LID VAN UNICE


