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Graag wi1 ik u in mijn bij drage
I

/
ingaan op de nazorg aan ex-

-
lgedètineerden.
\_-, /
Ik wil beginnen met. een iryressie van zomaar een gedetineerde,

Ik ken hem uit. het Huis van Bewaring.

Hi j is e t j aar en heef ts 4__jBr vastgezeten in Scheveningen .

rooit 6én kéér bezoek gehaal. Iedere zondag was hij in de kerk.

Zijn enige contact met. buiEen waren de vr i j wi.l1i ers van de

kerk, die week in week uit aan de diensten deelnemen.

In heE. gezin waarin hij opgroeide was hij alt.ijd een

buitenbeent.je. NíeÈ aLs de anderen. Een beet.je vreenrC.. A1r. ij d

een st.erke afhankelij kheid van zijn ouders. Vooral van zijn
moeder, die hem in bescherming nam. Nooit zelfsEandig

sï.9::
Na het. owerlijden wan zijn ouders helemaal op zichzelf
Eeruggesrorpen. In het. Huis wan Bewaring terecht gekomen.

Na de deEenÈie geen mensen die op hem wachÈ.ten. Geen grond
-----_-<

onder de voeten. Geen glimpje perspectief. Waar leef (!j,/voor?

waar teverq@ eigenlijk voor?

Binnen de inrichtingen van JusEitie is de kerk / de

geesÈelijke verzorging van grote betekenis. Col]ega HuÍrmelen

heefE daarover gesproken.

Eén van de dingen dj.e ons ats geestelijk werzorgers zorgen

baren is he :7O - 758 van de

gedecineerden wordE. meer daÍr één keer E.ot. een

onvoorwaardel i j ke gevangeni s s E. raf veroordeeld
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rcentte recidi

die na z,n detentie woonde in één van de sxodus!+ë€hh.
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De kerk binnen de muren is van betekenis. Maar Èelkens weer

ln u"n begeleidingblijkt dat vefen ook na de detentie een v

nodig hebben. En ok daarbij kan de kerkgemeenschap van grote

betekenis zij n.

In de vel-e l- sverhaLen van mensen zien we dat criminafiteit

meestal ni.et op zj-cbzel-f bestaats. Het is verbonden met iemands

levensgeschiedenis .

In 1995 schreef ik samen met een RK collega een rapporÈ mets.----
als thema 'in de gewangenis geweesÈ'. Ëet rapport was bedoeld

om kerken op tandelijk, regionaal en plaat.selijk niweau meer

bij de nazorg aan ex-gedetineerden tse betrekken. Een onderdeel-

van dat rapport was een om:SXrijAit g van de aard van de

problematiek van veef gedeEineerdeÍI en ex-gedetineerden

Op basis vaÍ1 een enqueE.e onder ca. 130 j ustsit.iepredikanEen en

aal-moezeniers. Iemand schreef: Als de ex-gedetineerden geen

leef/werkplek hebben, blijft. de onderwereld. over waar iedereen

tserechts kan,
)

Bij de probl- emat iek gaat het om persoonlijke problematsiek en

het ontbreken van maatschappelij ke voorwaarden.

Op heE. persoonlijke vlak gaat hets onder meer om

idenE.iE.eit.sproblematiek, hets onLbreken wan basisvertrouwen,

het niet kunnen voeren varn een eigen huishouding,

inscabiliteit. in de dagelij kse lewenswerrichtingen,

werslavingsproblemat,iek, problematiek mbt,. de eigen religieus-
culturele achtergrond, zingevingsproblematsiek, hets ontbreken

van duurzame significante contacten.

Op maatscha eli k cebied gaat het onder meer om het ontbreken

van werk, om het ontbreken van huisvescing, het. ontbreken van

voldoende stseunende contsacÈen en stsigmaLisering.
--....-......-



?

WaÈ we veela1 zien ís deze problemen gecon{entreerd in één

-./
is dan sprake van een complexe, een

tar^

dats

Erpersoon aanwezJ.g zij n.

mrlÈip1e problematiek.

Met heE. oog op criminal-iE. ntie is heE noodzakelijk dat.

op deze problematiek wordt ingegaan en dat mensen uiÈ de

vicieuze cirkel wan hun bestsaan en wan hun kansarme

achtergrond op emotsioneet, sociaal en maatschappelij k gebíed,

Írorden bevrijd. 
h[,,^t^,À^-l,^^-{ - Ft -,,t I^^-a l,t-'.^

In het land zijn vanuit hef justitiepastsoraat en de kerken

vele proj ecE.en van r,azorg aan ex-gedetineerden ontwikkeld.

Ik ben betsrokken bij heE werk van de Stsichting Exodus. Ik !Íi1

u daar graag ietss over verEellen.

c^,,/l

Exodus j-s onEsEaan in de kring van vr wi11i rs en pasÈoresI

in het j ust.itiepastsoraat in Scheveningen, 17 jaar geleden.

we wilden ietss doen aan de opvang van ex-gedeÈineerden.

lile begonnen in een kleine kelder mets een laagdrempelig

opvangcentnrm dats 2x per week geopend was en werd gerund door

vrijwilligers.
In de afgelopen jaren is een omvangrij k nazorgprogramna

ontswikkeld mets huizen in Den llaag, UErechts, AmsÈerdam, en

huizen in A1l«naar en t s-HertogÍenbosch uf_voglrryïl.
rn de beschrijving beperk ik mij Eot Den Haag. Daar zLjn 5

proj ecÈen :

1. een open huis als eetscafé

Het. Open Huis ís een I waar men

5 gggg-ler week rondom de maaltijd Eerecht kan- Er zijn

mogelijkheden voor Sejgr(:k, onEmoets ing en ontsspanning. HeÈ

wordt. geheel gerund door vrijwilligers.
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nakomen daarvan. wekelijks zijn er c:1159§s op heE gebruik

van soft en haratatrugs en alcohol .

3. een fietssenmakerij a1s werkervaringsproj ecc

De fieEsenmakerij is een werkervaringsproj ects daE met het huis

voor begeleid is verbonden. In de fiet.senmakerij werken de

be\roners de eersÈe 2 maanden van hun verblijf in huis. Het

gaat er wooral om Èe leren samenwerken. En om sErucÈuur en

dagriÈme op te bouwen en daarmee een basis te leggen voor een

ople j.d j.ng of een arbeidsplaats.

4. arbeidst.oeleiding en begeleiding naar huisvesting

Enkele jaren geleden sIoot. Exodus een

samenwerkingsovereenkomsts mets heE New. Doel van deze

overeen]<omst was om a1s werkgeversorganisatsies en

welzijnsinsEelling ex-gedetineerden aan een baan Ee helpen.
2-. /r-* i e ,t<,r-l-o,u-^ ë1-. / a- fu- A "--* .rí(
2.,.'t/.L 

^-l;.--

Per dag zíjn er zotí 25 a 30 bezoekers. Dats zijn niet al-leen

ex-gedetineerden, maar ook buurÈbewoners die behoeft.e hebben

aan contact.

2. een begeleid woonproj ect

Daar kunnen mensen een jaar lang onder begeleiding wonen. Het.

prograÍma is praktsisch van aard. Het richE zich op zelfsEandig

wonen en zelfstandig maatsschappelij k funcEioneren. Iedere

beÍroner heeft. een i . Het gaats

om budgetstserer, h.a@den, het omgaan mets

."]::§. Bij heE begeleidingsprogramna is een belangrij k

onderdeel- dat f ami l isgonrEegt en waar mogelijk worden herstseld

en bij de begeleiding beÈrokken. Er is een duidelijke
stsnrctuur, gebaseerd op afspraken en sancE.ies op het ry:=-.--



Het NCw stsimuleerde de aangeslolen \Íerkgevers aan het projec!.

mee te doen en Exodus garandeerde een betrokken werkgever ook

waar nodig begeleiding op de werkvloer te bieden. Op diE
.-

moment worden aIle bewoners van Exodus naar een

leeryrerkÈrai."a or1:"n beEaalde baan bemiddeld. Daarnaasts

heefÈ Exodus contacÈen mets woningcorporat.ies gelegd en is heE

mogelijk bewoners die het programma hebben afgemaakts Ee

bemiddelen naar goede huisvesting.

5. bij zondere kerkdienstsen

Tenslott.e worden er 4 x per jaar zogenaamde ExoduskerkdiensÈen

gehouden. ze worden bezochts door be!Íoners, oud-bewoners, ex-

gedet.ineerden, wri j wíI1igers beroepskrachtsen, s)rmpatshisantsen

van Exodus en bezoekers van het eetcafé, Per keer ziia et zo'n

200 a 250 kerkgangers. Voorgangers zijn RK en Prot pastores

van heE gevangeniscoÍÍp1ex scheveningen.

Ower de filosofie van de Exodusproj ecten wil ik een paar

opmerkingen maken.

1.Ïn de eerst.e plaaEs deze:

In verband met de complexe achE, ondsproblemat aek van veel-

ex-gedeE.ineerden, zoals ik die zojuist omschrewen heb, is hets

nodlg om ÈoÈ een samenhangend begeleidingsaanbod te komen dat

i-ngaat op de coÍlql=l,Eglt aan problemen.

In het ExodusprograÍma bestaat dat begeleidingsaanbod op alle
lewensgebieden: wonen, lrerken. rel-at.ies en zingeving.

Daarbij is hets noodzakelijk meE heE oog op het maaEschappelijk

perspecEief dat heE. begeleidingsprogramna gerichE is op een

concreet. maaEschappelijk bestsaan. Dat betsekents daE er relaEies

moet.en zijn meÈ opleidingen, banen en woningen.

\



2. In de Erdeede plaaÈs kiest. Exodus voor een maatschappelijk

geintegreerde hulpverlening. Het project is ontsstaan in en

werkE. vanuit de kerken. De kerken zijn in onze samenleving

viEale samenlevingsverbanden. ze bieden mogelij kheden om a1s

zorggemeenschappen bij de opvang en begeleiding van

gedetineerden beÈrokken t.e zijn. Dats kan op a1lerlei manieren.

HeE. leveren van vrijwilligers, het leweren wan financiële

middelen, het a1s gemeenschap bieden van opvang aan mensen die

een plekje zoeken samen mets anderen. Het bieden van

"-pj:*""1iteiÈ om de hoop levend Ee houden dat in aIIe

gebrokenheid een weg ten leven kan groeien.

3. In de derde plaasts is het noodzakelijk hets nazorgprogramna

een brede maaEachappelij ke inbedding te geven. En zo heeft

Exodus vit,ale relaties met. woningcorporacies,

werkgeversorganisaties, welzijnsinsÈellingen en instellingen

voor de geesÈèlijke gezondheidszorg.

Afsluitsend over E5(odus: Het Exodusprolrramna kent. opmerketijke

resultaten. 70 EoÈ 75t van de bewoners líordt auccesvol

begeleid naar een nieuw en zinvof bestaan. Dat is een

opnerkelijke score en daE stimuleerÈ om de uitsbouw van de

Exodusproj ecEen in Nederland verder Eots ontwikkeling Ee

brengen.

TensloEte wil ik u nog iets verEeffen over het werk van de

tsots Bevordering van Nazorg aan ex-Int.erkerkeli j ke SEicht ing

sedetineerd.". ,.ÍSN A
op basis van hets

geweest' is deze

eerder genoemde rapporE 'rn de gevangenis

stsichtsing opgerichts .

L



?

Deze sLichting heeft als doel heE brede veld van de kerken Ee

beÈrekken bij de nazorg aan ex-gedetsineerden ' DaE kan zijn bij

een bestaand nazorg6rroj ect als Exodus, maar heE kan ook zijn

dat een gemeenÈe een eigen vorm van opvang h'i1 ontwikkelen '
&; ,L4 n . olt z,lq^ dco*. oí--r

wlj...d€nJ€+earreuer en bij heE ontwikkelen van plannen kan de

ISNA de kerk meÈ .4." d""d terzr.jde staan- De ISNÀ heeft

een kantoor en een consulenE, de heer Vooijs, die hier ook

aanwezig is. Na afloop kunt u ook mets hem kennismaken en bij

hem informatsie verkrii gen.

Ik sluits af mets de korte impressie waar ik mee begon'

Hij is 4t iaar en hij heeft 4 jaar vastgezeten in

Scheveningen. Na de deÈentie SJeen mensen die op hem wachtst'en,

geen grond onder de voetsen. Geen glimpje perspecÈief ' Waar

leef ik voor? Waar leven wij voor?

Hij woonE nu een jaar in het huis voor begeleid woneÍr '

Langzaam maar zeker leert hij zij n kamer niet vof te sÈouwën

meE wat hij waar dan ook vindt. Een pakhuis. Je rreeE nooit waE

je nodig hebt om te overleven. Maar hi j leert zijn kamer tot

een t.huis te maken. Hij leert er wat van het. leven tse maken.

stsapje woor stsapje. Eersts in de fietsenmakerij - Een goede

monteur. Dan weer als wrijwj-1liger in hets eetscafé' v{el 1euk,

aI die mensen die hier komen etsen- Je ziet, nog eens iemand ' en

dan, na ongeveer een half jaar, voor hets eerst van zijn leven

met een pakje brood onder zijn snelbinder naar zijn werk' Ïn

het onderhoud bij een woningcorporaEie. Een

werkervaringsptaaÈs. En daarna naar de leerwerkbank ' Een

loodgietsersople iding .
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zomaar iemand op weg naar een plaats op zijn maats onder de

menseÍl .

Mensen hebben mensen nodig. Mensen hebben mogelij kheden nodig

ieE.s tse kunnen zien in het leven. Om zich in heE leven

thuis tse voelen. Het. is hard nodig daÈ rre daar samen a1s
i.--

geloof sgemeens chap
/

gelovend in God en ge lovend in mensen, j.ets

aan doen.


