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samenleuing
Aandacht is de afgelopen jaren wegbezuinigd. Vooral onder

ouderen is de eenzaamheid de afgelopen jaren ontzettend gegroeid.

Veel ouderen kunnen wel een maatje gebruiken die eens in de

zeven dagen even langskomt voor een bakje koffie. Jan Eerbeek

ziet voor het CDA grote kansen in de aandachtsvolle samenleving.

De aondochtsuolle

Tekli Thlrn v.o ìr.eh.l I Folog.do Dlrt Hol

Jan Eerbeek zet zich el dsrtig iaar in voor ds aandachts-
voll6 samenleving. Als opri*tor van Exodus wsst hij wat
een beetj€ aandacfit rnet een ex{ed€tin€erde kan doen.

Exodus bi6dt op\6n9 aan ex{edeùnserden en gedeti-
neerden in de laatste iase van hun §raf die gemotiveerd

zijn om uit d6 criminalitsit te stappen.

'Wie deze tiid begnipt, weet dat de b€ste initiatiov6n van
mensen zetf komen. lnitiatieven van mansan dio echt6
problemen oploss€n', aldus SybraM Buma tiidens de
presentatie van de zeven principes iuni 20'13. Jan

Eerb66k is i€marìd die met unieks initiati€ven ec*ìte
problemen oplost. 'Oe sarnenleving, niet dB overtleid' is

een principe dat Jan Egròeek enorm aansgÉ€kt. 'Wat ik

he6l belangnjk vind in doze CDA-visie is dat de bestdra-
gende krachl van de samenleving de mensen zelf zijn en

hun veòanden tyaar z9 in lsven. Oe christendèmocratie
verùouwt alti.id sterk op de mensen zolf €n dat ga6fr grote

vitelitsit in de sam€nleving. Dat is mùn visie en daardoor
voel ik me aangesproken door de visie van SÉrand.'

Da tondens is volgens Eeò6ék dat de overheid de

samenleving van all6s voor wil schrijven, buq.auo-alischo
process€n, maar de overheid zal dienaar mo€ten ziin van

de samenloving. D€ neiging is om organisaties door tè
professionaliseren, bestuurliik aangedreven organisaties
met weinig anke.punten in de samenlaving. Eerbeek vindt
dat de overheid sterk rnoet vertrourven op hèt vakman-
schap van vrirwilllgoas. 'Daaa ligt seo hoel g.oto kans voor

h€t CDA. Heel \rel rErfoÉ in oEanisaliG ìrodon zlrr
bepertù Er h66rst een zal(eliik3 cultuur, waarbi, hand€-
len sbrk bop€dd b en tB uBinig ruimb ligt rcor ei{ren

cr€atMt€lt' Te vaak *ofitt g€y€€ld dat zo'n orgEnisalb
€€n uttyoedngsorganisalb yan ov€ft€id wodt teflijl €n
maatsdappelijko organisate €€n Bnome ùnamiek en
b€zieling he6fr om zot&tandio en maats.ùappollike taak
uit b voerBn. Oe oìrorhei, kan fadlibr€n door fnanciél€
mirdebn tsr b€sdrikrkine b stdlen. Daamast kan è
ovsrtdd d€ hJrg8rs stimul€rsn om een rnaatscùappdikè
ondememing tB gaan draggn.

It
I tl otTzÉ' s(]nteilIeL'ltìg
is heel ueel aandacht
ttegbezuirigd'

Exodus biedt opvang en ondoGteuning aan ex{edeti-
neerden en g€detine€rden in de laatste fase van hun sfat
die gomotiveerd zijn om uit do criminaliteit te stappen.

Deze (ex-hsdetineerdon kunnen lerecht in één van de
èlf Exodushuizen versprsid in het land of bii e€n maatie

uit het vrijwilligersnetwe van Exodus. Het netwerk is in

de,lig jaar gegroeid tot ongev€€r '1850 wi.iwilliters.
Hst is €€n organisatie die gexrcrtèld is in do samenleving.
'Herstel van gedetineerden is niet alleen zaak van plofes-
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Niet de overheid, maar de samenleving

Het v.iiwillige.snetu€rk



sionals, maar ook een zaak die gedragen wordt door bur-
gers'. Een van de mooiste voorbeelden vindi Eerbeek

Het Ouders, KinderBn en Dotentie Pmject (OKD). ln .

verscrìillende gevangenissen is dit proiect rnogelÙk.

Vrijwilligers habn de kinderen op en in 6en kindvrÈnde-

lijke ruimte zorgen ze dat vader of m@der met de

kinderen een spelletie kan spelen. Op die manier kan

,-\ vader en moder echt evan aandacht besteden aan het

eigen kind. Na afloop nemen de vrii\rilligers de kinderen

mee naar de McDonalds of naar een speoltuin.

Sùcfiting Exodus heefr geen problemen mel het vierven

van vrijwilligers. 'W'r, werven in kerken. ln kerken zijn veel
mensen die graag iets concreets willen doen. Dit ljn
mensen diè geen behoefle hebben aan ellelange
v€rgaderingen'. Voor d6ze mensen hèeft Exodus concrete
taken. l€mand komt vrii uit de gevangenis en vewolgens
wordt hù of zij een aantal maanden begeleid door een

vriiwilliger. Dit wordt het 'supporterproiect' genoemd.

Ook jongoren zetten zich in als vrijwilloer. 'Wat ik merk is

dat jongeren ryel wat willen doen, maar dat ze beperkt de
tijd hebben'. Voor deze iongerèn ziin de one issue-taken
b€dacht. Een vaste taak waar e€n vast aanlal uren v@r
staat en ook een taak dis na een halfjaar is afgerond.

Deze ionggren worden eerst getraind, wat go€d voor het

..^ cy is, en vervdgens zetten zii zich een half jaar in en

- dan is het klaar. Wederkerigheid is een belangrijk begrip.

lemand voelt dat hij of zij iets belekent voor iemand

anderlr.

Eerbeek ziet grote kansen voor het CDA in de samen-

leving. 'ln onze samenbving is heel veel aandacht
wegbezuinigd. Biivoorbeeld praktiscùe handelingen in

vezo,gingstehuizen of bij ouderen thuis en daardoor
is de eenzaamheid gegroeid. Dertig procent van de

N€dedanders zegt zich osnzaam te voelen: lign procent

zegt zich zells extreem eenzaam te voelen. Tien procent

van belvoners in verzorg- en verpleeghuizen zegt nooit
bezo€k te kiigen'. Hei CDA zou volgens Eorb€€k .noeien
slreven naar een aandachtsvolle samenleving. Vanwege

de uitgangspunten van het CDA àin er aanknopingsrun-
ten om op het punt van die eenzaamheid projeclen

te ontwikkelen.

Eerbeek vindt het belangdik dat CDAers zich inzetlen
voor de sam€nleving. 'lk zou het mooiÙnden als we zetf
projectgn organiseran en waarin we zelf als partii wat-

doen. Dat je als partii niet allèen maar afdelingen hebt die
politi€k bednjven, maar ook afdelingen die een

concre€t maatschapp€liik pro.iect ondersteunen, waarin
iets van onze visie op de samenleving tot uitdrukking

wordt gebraclìt.'

Zichlbaar zirn bii wat we zeggen en zichtbaar zijn voor d€

boodschap waarvoor we straan. Veel CDAers en CDA-
afdelingen zetton zich ook buiten de politieke arena in

voor de samsnleùng. Exodus werd de afgelopen jaren

zowel landelùk als lokaal g€steuM dmr v€el CDAeG.
En ook op de vriiwilligersdag NL Doet steken altijd
ve6l CDAers de handen uit de rnouwen, maar volgens
Eerbeek kan het nog veel breder als afdelingen zich ver-
bind€n met concrete proiecten. Tùdens de campagne voor
de gemeenteraadsveatiezingen dit voorjsar is Ee,beek
met Hannie van Leeuwen en andere CDAers naar een
vezorgingshuis geweest. De ouderen vonden dat fantas-

tiscfi en ook buiten de campagne om zullen vezorgings-
huizen bezocht gaan rr{orden. Ook ionger8n met beperkte
tijd kunnen zich inzetten voor de aandachtsvolle samen-
leùng. 'Ga gewoon eens een keer in de week of een keer
in d€ v€ertien dagen een bezoekie aan iemand brengen.'
Aandacht kan he€l ve€l betekenen.

Jott Eerbeek
Jan EeÉeek uord op 9 decembor 19i07 in Den

Ha.g gsboren. a zijo studis Theol,ogie wed hij

lusttqp."difad in w.aclill6Ed6 goyangBfltiserì. ln 1998

wrd Eefù€ek hooEprsditant vao hal protcrtarns

Justltlepastorast bii het tlinÈtorio v.o Ju3titi.. ln
t98t heefr EeÉesk Sticltting Erodu3 opgericht oen
p(olsct voor nazorg voor ex{ed€dn€Grddl wat odt
ktean begon, i3 utEpgrooid tot €eo organisade vln ong+
y... 165a, yrftinborr. Teyens 'rs Jan Eoateèk ook -o
ocht CDA èr. HU 6tond op de tltst vooÌ de Tu!.d!
lGmeryerttzingien in 2{N2 eo ht r.E g€|neerblaadEfd
yoor hs( COA in Dan Haag- ln ds Haa$e ggm.enb...d
z€tb hI dch ln yoor kansarrE g[e.p€n. BifyooÉoc{d
yoo. (erlgeèi[.o.d.n, v!rsla.6.n so dak- on lhuLo-
zari-Td slot E E .bék auteur verl v€§aùIlbf|de bo€teo.
H{ lchreef l*fvooÉceld. @aa ln hea ,bhtv.o.k ,rq.
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