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Voorwoord

Beste vrijwilliger,

‘Dit gegeven is op te vatten als een belangrijke stap op weg naar succesvolle resocialisatie’.

Deze uitspraak slaat op wat u doet of gaat doen: gevangenen, tbs-patiënten en hun relaties bezoeken. De Vrije
Universiteit te Amsterdam heeft onderzoek gedaan (2012) naar hun tevredenheid over ons werk. Het rapportcijfer
dat ‘onze klanten’ gaven, was een 8,7. ‘Grote tevredenheid suggereert doeltreffendheid’ aldus het rapport. Dat
stemt dankbaar, want we zien graag ‘dat het beter gaat’ dankzij ons bezoek. 
Ik zie het als een zegen zoals we met elkaar -u als vrijwilligers en ‘het kantoor te Zoetermeer’- samenwerken. Bent
u eenmaal getraind aan het werk, dan is er voortdurende interactie, per mail en per telefoon. Met elkaar laten we
zien, vooral door het bezoek dat u brengt, dat in de samenleving mensen niet alleen ‘geloven in herstel’, maar ook
de daad ook bij het Woord voegen. 

Het VU-onderzoek gaf onder meer aan dat gevangenen vooral over de toekomst willen praten. Daar hebben ze u
voor nodig en dáár wordt u voor gewaardeerd. Misschien beseft u dat niet altijd, maar uw presentie is ongelooflijk
belangrijk. Ik moet hierbij denken aan het verhaal van vrijwilliger Jan dat ik hoorde op één van de regionale toe-
rustingsavonden. Diverse keren had hij een gevangene bezocht in de Dordtse gevangenis. Naar zijn idee liep het
niet echt lekker. Opeens belde de gevangene naar het kantoor: ‘Is Jan er? De rechter heeft vanmorgen gezegd dat
ik naar huis mag?’ ‘O, is hij er niet. Zeg hem dan dat zijn bezoeken goud hebben betekent voor mij!’
Jan bleek op dat moment in de Alblasserwaard gewoon achter z’n bureau z’n werk te doen, maar zijn agenda was
leeg. Toeval? Hij bedacht zich geen moment en stapte met diaconale passie in de auto en heeft heel wat kilometer
met ‘zijn boef’ gemaakt alvorens hij vermoeid, maar voldaan weer thuis kwam.

Dit nieuwe trainingsboek bevat een aantal nieuwe elementen. Die zijn een gevolg van het feit dat Gevangenenzorg
Nederland (GNd) voortdurend in gesprek is met de omgeving. Op wat ‘buiten’ gebeurt, moeten we ‘binnen’ ant-
woorden. Ik zie twee ontwikkelingen: grote bezuinigingen bij de overheid, en een toenemend appèl op de samen-
leving. Vrijwilligerswerk komt daardoor steeds meer onder de aandacht. Ons antwoord is onder meer de Nota
Vitalisering en het plan Herstelzorg. Bij alles wat op ons afkomt zeggen we: Gevangenenzorg Nederland is en blijft
een vrijwilligersorganisatie. Het gaat erom dat de hulpvrager hulp van u krijgt vanuit een belangeloze beschik-
baarheid en persoonlijke betrokkenheid (barmhartigheid en naastenliefde) met de wens en focus op herstel.
Daartoe hebben we de Herstelpuzzel en het werken met levenslevensgebieden geformuleerd. Zo krijgen we samen
beter zicht op hoe we de gevangene het beste van dienst kunnen zijn en wat dat precies uitwerkt. Dat laatste is las-
tig. Maar het is belangrijk dat we overheid en financiers kunnen uitleggen wat we waarom doen en wat de gevol-
gen daarvan zijn. Dan weten zij waar ze geld voor over hebben en wij weten welke keuzes wij moeten maken.

Ik dank u bij voorbaat voor uw beschikbaarheid. U bent een ‘wandelende getuige’ van de hoop die in u is en die er
ook mag zijn voor de medemens in gevangenschap en vervreemding. Dit Handboek en ook de toerustingsbijeen-
komsten en de samenwerking met de Gevangenenzorg Nederland-maatschappelijk werkers willen u daartoe zo
goed mogelijk in staat stellen. Het is mijn wens dat u het werk mag doen in een voortdurend besef dat u ‘Gods
roeping’ vervult en uiteindelijk aangewezen bent op Zijn zegen. Dat zet al ons doen en laten in een geweldig rijk
perspectief van vrijheid en ongedwongenheid. Van harte vreugde, verwachting en volharding toegewenst in het
‘omzien’ naar gevangenen, tbs-patiënten en hun familie. 

Met gevangen groet,

Mr. Hans Barendrecht
Directeur-bestuurder
Zoetermeer, september 2013
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Ten geleide

Beste vrijwilliger,

Wij zijn blij jullie dit nieuwe Handboek Vrijwilligers aan te bieden. Hiermee hebben jullie niet alleen een vierde,
geactualiseerde druk in handen. In dit vernieuwd handboek is ook opnieuw geformuleerd waar we voor staan en
wat we willen bereiken. 

Afgelopen jaren zochten we naar manieren om tot meer diepgang te komen in de contacten met hulpvragers. Hoe
we daarbij ervaringen met de cursus Spreken over Schuld kunnen gebruiken. De laatste vrijwilligersdagen gingen
we na hoe we meer confronterende thema’s bespreekbaar kunnen maken. We hebben hier verdiepingsvragen
opgesteld op de verschillende levensgebieden in de zorg die we jullie mee kunnen geven voor verdere gesprekken.
Hiermee willen we meer inhoud geven aan ‘Geloof in Herstel’. 

Naast deze inhoudelijke wijzigingen is een aantal gegevens rond de sociale zekerheid geactualiseerd. Overigens
zijn er altijd weer nog actuelere gegevens te vinden op internet. Op dit terrein zal iedere vrijwilliger zelf zijn weg
vinden waarbij we jullie vragen dit wel te doen in overleg met je maatschappelijk werker. Ook in die samenwer-
king staat een vernieuwing voor de deur. Binnenkort vragen we jullie te rapporteren via onze digitale portal, een
plek waar meer en meer ook actuele en achtergrondinformatie te vinden zal zijn over ons werk.

Binnen het Gevangeniswezen is veel in beweging. Ingrijpende bezuinigingen worden doorgevoerd. Waar gedeti-
neerden eerder vrij passief waren mbt het regelen van hun persoonlijke zaken, worden ze nu gestimuleerd die zo
mogelijk zelf te regelen vanuit de PI in de nieuwe Re-Integratie-Centra’s. Hier zijn ook vrijwilligers van Gevange-
nenzorg Nederland actief. 

Het Handboek Vrijwilligers blijft een fors document. We zijn er echter van overtuigd dat het jullie een schat aan
informatie geeft die je kan stimuleren, toerusten en wegen wijzen in de praktijk. Het stelt ook kaders en geeft
handreiking in bijzondere situaties. Dat staat voor een groot deel in de bijlagen. Sla die echter niet over. Ook dit is
wezenlijke informatie. Ter verluchting zijn ditmaal niet alleen een aantal foto’s toegevoegd, maar ook citaten die
vrijwilligers aanleverden uit de praktijk van de zorg. 

Uit praktische overwegingen wordt in dit handboek de ‘hij’ vorm gebruikt voor gevangenen en voor vrijwilligers.
Verder wordt er vanuit gegaan dat de partner thuis de vrouw is. 

Ik wens jullie van harte Gods nabijheid toe bij jullie inzet binnen ons werk. Moge dit Handboek Vrijwilligers
onder Zijn zegen jullie daarbij van dienst zijn.

Namens het zorgteam

Kees van der Linden
Coördinator Vrijwilligers en Relaties
Zoetermeer, september 2013
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1Hoofdstuk
1. Achtergrond

Dit hoofdstuk schetst de achtergrond en de positie van vrijwilligers in justitieel kader, 

de visie en de achtergrond van Gevangenenzorg Nederland en de relatie met kerken, fondsen 

en Prison Fellowship International.

Het werk van politie en Justitie en het uitvoeren van straffen zijn taken van de overheid. 
Ze worden uitgevoerd door professionals. Vrijwilligerswerk zoals bijvoorbeeld gebeurt door Gevangenenzorg
Nederland vormt hierop een wezenlijke aanvulling. Bezoek van een vrijwilliger kan veel betekenen tijdens het ver-
blijf in een gevangenis of een tbs-kliniek en ook voor de familie. De terugkeer in de samenleving verloopt beter
wanneer daar mensen belangeloos klaarstaan. Vrijwilligers tonen zo dat er mensen zijn die een nieuwe kans willen
geven en hun hulp kan een grote steun zijn. 

In Nederland spelen vrijwilligers al lang een belangrijke rol op dit terrein. Zij stonden in de 19e eeuw aan de wieg
van de reclassering. Die bestond aanvankelijk vrijwel uitsluitend uit vrijwilligers. Begaan met het lot van gevange-
nen zetten zij zich in om hen perspectief te bieden op een nieuwe toekomst. Vrijwilligers bezochten gevangenen,
schreven rapportages en hielden toezicht in het kader van de nazorg aan ex-gevangenen. Naast het Nederlandsch
Genootschap tot Zedelijke Verbetering van Gevangenen ontstonden een Protestants Christelijke- en een Rooms
Katholieke reclasseringsvereniging naast die van het Leger des Heils.

Na de Tweede Wereldoorlog wordt het reclasseringswerk professioneler. Medewerkers dienen te beschikken over
een afgeronde opleiding Maatschappelijk Werk. Betaalde krachten nemen het werk van de vrijwilliger over. De
professionalisering leidt ook tot fusies. Met uitzondering van de reclassering van het Leger des Heils gaan de
andere verenigingen op in één algemene organisatie: Reclassering Nederland. Voor wie hier meer over wil weten is
er een scriptie beschikbaar over de geschiedenis van de Protestants Christelijke Reclasseringsvereniging. De scrip-
tie is te vinden op onze website www.gevangenenzorg.nl onder media-tips. Informatie over Reclassering Neder-
land is te vinden op www.reclassering.nl.

Gevangenenzorg Nederland en Prison Fellowship International
Gevangenenzorg Nederland is op 21 juni 1993 opgericht onder de naam Prison Fellowship Nederland. In het jaar
2000 werd de huidige naam ingevoerd. Inmiddels is Gevangenenzorg Nederland sterk gegroeid. Van een zolderka-
mer met één vrijwillige medewerker tot anno 2013 een kantoor met zo’n 20 betaalde krachten, een landelijk net-
werk van 550 vrijwilligers en verschillende zorgprogramma’s. We zijn een zelfstandige stichting met een eigen
bestuur. 

Gevangenenzorg Nederland is lid van Prison Fellowship International (zie www.pfi.org) dat is opgericht in de
Verenigde Staten door Charles Colson. Als medewerker van president Nixon raakte hij betrokken bij het Water-
gate-schandaal dat leidde tot het aftreden van de president. Colson moest een gevangenisstraf uitzitten. Die peri-
ode bracht bij hem een persoonlijke ommekeer teweeg. Hij kwam tot geloof en toen hij in 1976 vrijkwam, nam hij
het initiatief tot het oprichten van Prison Fellowship met als doel gevangenen en hun gezinnen bij te staan en te
leiden op de weg van herstel die Jezus Christus voor mensen wil banen. De organisatie groeide snel. In 2013 is Pri-
son Fellowship in ruim 120 landen vertegenwoordigd. Prison Fellowship heeft een adviserende status bij de Eco-
nomische en Sociale Raad van de Verenigde Naties.
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Identiteit en herstel
Gevangenenzorg Nederland is een christelijke organisatie. Als
medewerkers en vrijwilligers aanvaarden we de Bijbel als
Gods Woord dat richting geeft aan ons handelen. Verder
onderschrijven we de geloofsbelijdenis van Nicea. 
In de uitwerking van de identiteit neemt het begrip herstel een
belangrijke plaats in. Misdaad leidt tot straf. Maar als de Bijbel
spreekt over gerechtigheid, gaat het niet alleen over straf, maar
ook over herstel en verzoening. Graag vragen we bij de tenuit-
voerlegging van straf ook aandacht voor de vraag hoe schade
kan worden hersteld. Herstel is ook het doel van de zorg die
we als Gevangenenzorg Nederland willen bieden. We zoeken
naar perspectief op herstel in het leven van de ander. Herstel
van identiteit, relaties en maatschappelijke omstandigheden. Voor de dader, maar ook voor zijn relaties. Herstel is
nodig op verschillende leefgebieden en het is een heel gepuzzel hieraan te werken. Het lukt niet altijd alle puzzel-
stukjes op hun plaats te krijgen. Herstel is echter ook een proces en niet (alleen) een produkt. Iedere vorm van
groei of stabilisering is te zien als herstel. We geloven dat herstel mogelijk is. In die hoop en dat vertrouwen zetten
we ons in om een organisatie te zijn voor verzoening en herstel voor de gevangene en zijn familie. We geloven dat
de barmhartigheid van God in Zijn Zoon Jezus Christus zich ook uitstrekt naar de medemens in de gevangenis
(Mattheüs 25:36 en Hebreeën 13:3). Ons logo verwijst naar Jesaja 42:3 met de oproep mensen die gekwetst of
geknakt zijn niet af te schrijven. Herstel is overigens niet alleen een doel als we mensen begeleiden. Herstelrecht is
ook een benadering -naast het strafrecht- die focust op herstel tussen daders en slachtoffers. Zie voor herstelrecht
en de wijze waarop Gevangenenzorg Nederland dat toepast hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 sluit daarbij aan met een
beschrijving van onze herstelgerichte, diaconale werkwijze. Zie ook onze website.

Achterban
Dat de Bijbel ons oproept ‘barmhartigheid te betonen aan gevangenen’, wordt door
veel leden van kerken en gemeenten onderkend. Het is voor hen echter niet eenvoudig
hier zomaar invulling aan te geven. Via Gevangenenzorg Nederland kan dit wel. Wij
zijn in staat vrijwilligers te selecteren, hen toe te rusten en te begeleiden in de zorg aan
gevangenen, tbs-gestelden en hun familie en bij de maatschappelijke integratie na
detentie. 

Gevangenenzorg Nederland heeft een brede kerkelijke achterban. Wij ontvangen daar-
uit steeds meer steun in de vorm van vrijwilligers en financiën. Wij vragen de kerken

ook om aandacht en voorbede voor gevangenen en hun familie. Een kerkelijke gemeente kan in de praktijk een
belangrijke rol spelen bij het re-integreren van een ex-gevangene. Omgekeerd geven wij graag advies aan kerken
wanneer die geconfronteerd worden met detentie.

Vrijwilligersinzet
De blijvende rol van vrijwilligers in ons werk is in het licht van de geschiedenis van de reclassering interessant.
Gemotiveerde en getrainde vrijwilligers zetten zich via onze programma’s in, waarbij ze worden begeleid door
professionele medewerkers, de maatschappelijk werkers. Daarin is ons werk uniek. Waar binnen de reclassering de
taak van de vrijwilliger is overgenomen door professionals, blijft Gevangenenzorg Nederland overtuigd van de
mogelijkheid dat vrijwilliger en deskundige elkaar kunnen versterken binnen een duidelijk kader van training,
toerusting en begeleiding. Vrijwilligers verkleinen de afstand tussen de gevangene en de buitenwereld. Hun hulp is
sterk relatiegericht. Zij hebben tijd en aandacht voor de ander en zijn gemotiveerd en gedreven. De maatschappe-
lijk werker heeft specifieke deskundigheid in huis over het sociaal functioneren van mensen en daarnaast over
zaken als huisvesting, opvang, financiën en werk. Zo zorgt hij ervoor dat er aandacht is voor relevante thema’s en
dat de vrijwilliger alert blijft op de grenzen van zijn verantwoordelijkheid. De combinatie van vrijwilliger en
maatschappelijk werker maakt het mogelijk ook in complexere situaties adequaat hulp te bieden. In hoofdstuk 6
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„Er is momenteel in zijn leven niemand die

contact met hem zoekt om hem, omdat hij X

is. Dat lijkt me moeilijk, maar X wimpelt

dat weg: hij vind het niet zo belangrijk,

eigenlijk weet hij niet beter. Ik geniet van

ieder moment waarop ik hem open zie

bloeien, plezier zie beleven aan ons contact.“

Bezoekvrijwilliger P.



wordt het relatiegerichte karakter van onze hulp en de samenwerking tussen vrijwilliger en kantoor nader
omschreven.

De officiële erkenning van Gevangenenzorg Nederland door het Ministerie van Justitie in 1999 vormde een
belangrijke mijlpaal voor ons werk. De gevangenisdeuren gingen wijd open voor vrijwilligers, waarmee in het bij-
zonder het bezoekwerk binnen de gevangenissen een belangrijke impuls kreeg. 

Vermogensfondsen, zoals het Oranjefonds, zijn een belangrijke stimulans voor de verdere groei en ontwikkeling
van ons werk. Dit fonds steunt ons niet alleen met geld, maar eerder ook met deskundige begeleiding en coaching.
Het feit dat wij in staat zijn veel vrijwilligers te mobiliseren is een belangrijke reden dat fondsen ons steunen. 

Dankzij deze steun en erkenning en door onze professionele werkwijze is Gevangenenzorg Nederland steeds meer
een partner in de keten van instellingen die zorg geven aan gevangenen, ex-gevangenen, tbs-gestelden en hun
familie. De zorg die binnen gevangenissen wordt geboden, vindt na vrijkomen van de gevangene niet altijd een
goed vervolg in de burgerlijke gemeente. Afgelopen jaren zijn op initiatief van Justitie diverse initiatieven geno-
men om dit te verbeteren. Er wordt naar gestreefd dat gemeenten en justitiële instellingen elkaar tijdig informeren
over de achtergrond van een gevangene op het moment dat iemand wordt vastgezet en wanneer hij weer vrij gaat
komen. Aangezien vrijwilligers van Gevangenenzorg Nederland zowel tijdens als na het verblijf in de gevangenis
actief zijn, kunnen wij een wezenlijke bijdrage leveren bij de terugkeer in de samenleving.
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2Hoofdstuk
2. Gevangenenzorg Nederland als organisatie

Personen en programma’s binnen Gevangenenzorg Nederland.

2.1 Personen

Gevangenenzorg Nederland is een stichting. Inmiddels zijn er heel wat mensen betrokken bij ons werk, als mede-
werker, bestuurder en als vrijwilliger. Hans Barendrecht draagt als directeur-bestuurder de eindverantwoordelijk-
heid. Hij wordt bijgestaan door de Raad van Toezicht en Advies. Het kantoor is gevestigd in Zoetermeer.
Per september 2013 zijn er in totaal 24 betaalde medewerkers, in totaal 19 fte. Een overzicht. 
Het  aantal vrijwilligers is in de loop der jaren sterk gegroeid. In 2013 zijn er ongeveer 550 vrijwilligers. Zij zijn
vooral actief in de zorgprogramma’s, maar ook bij communicatie, voorlichting en fondswerving. 

Algemeen
Hans Barendrecht directeur-bestuurder
Athena Lumatalale directie assistent
Helen du Bois office manager 
Jantine van der Tang medewerker office management
Linda Aarnoudse medewerker donateurbeheer en fin. administratie
Miranda Prins financieel medewerker
Lia van Erk controller
Herman Kooij hoofd fondswerving en communicatie 
Hugo Bulk communicatiemedewerker
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Afdeling Zorg
Joost de Jager hoofd zorg en organisatie
Kees van der Linden coördinator vrijwilligers en relaties
Annemieke den Boer, Ditta Westerbeke maatschappelijk werker zorg (ex-)gevangenen
Harmen Snoek, Lindy van Doorn maatschappelijk werker zorg (ex-)gevangenen 
Marilen Blijleven, Prisca van der Roest maatschappelijk werker zorg (ex-)gevangenen
Christiaan Verschoor maatschappelijk werker zorgprogramma tbs
Ilse van den Hoven, Beppie Geurtsen maatschappelijk werker familiezorg
Aad van der Maas, Esther Klaassen coördinator herstelrechtprogramma’s
Rinus de Boed arbeidsbemiddelaar 

Er zijn geregeld stagiairs werkzaam op ons kantoor. Binnen de zorgprogramma’s gaat het veelal om derdejaars
studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Na een inwerkperiode sturen zij ook bezoektrajecten aan
waarin vrijwilligers actief zijn.

2.2 Programma’s

Binnen Gevangenenzorg Nederland zijn programma’s opgezet om hulp te bieden aan gevangenen, ex-gevange-
nen, tbs-gestelden en hun familie. In al deze programma’s worden vrijwilligers ingezet. We streven naar samen-
hang in ons werk. Wanneer er via verschillende programma’s contact is met een gevangene en zijn familie, kan dit
de kwaliteit van de zorg ten goede komen. Daarom attenderen we deelnemers aan een programma altijd op de
andere mogelijkheden die wij hen of hun familie kunnen bieden. 
Een overzicht van de verschillende programma’s:

Gevangenenzorg inclusief Nazorg 
Dankzij onze ministeriële erkenning kunnen vrijwilligers individueel op bezoek bij gevangenen die een beroep op
ons doen. Dit programma kent twee fasen die in elkaar overlopen. Gevangenenzorg en Nazorg. 
Tijdens detentie bieden vrijwilligers vooral een luisterend oor voor de problemen die de gevangene heeft en den-
ken ze mee over de vragen die er zijn met betrekking tot het verleden en de toekomst.
Wanneer iemand vrij gaat komen en tijdens de nazorg gaat het ook om meedenken over woonruimte, opvang,
werk, het opbouwen van sociale contacten etc. Nazorg, hulp en begeleiding om weer een leven op te bouwen in de
samenleving is van groot belang. Veel recidive ontstaat door het ontbreken hiervan. Voor zover praktisch gezien
haalbaar, blijft dezelfde vrijwilliger actief als gevangenenzorg over gaat in nazorg.
Er zijn meerdere maatschappelijk werkers die de Gevangenenzorg en de Nazorg aansturen. Zij hebben ieder een
eigen regio.

Familiezorg
Door gevangenschap komen er veel zorgen en vragen op de familie af. Vaak gaat dit samen met veel emoties. De
omgeving weet niet altijd wat er speelt en veel familieleden hebben het gevoel er alleen voor te staan. Zij kunnen
via onze Familiezorg allereerst telefonisch of per mail informatie en advies vragen aan onze maatschappelijk wer-
kers. Er kan ook een bezoekvrijwilliger worden ingezet. Die biedt een luisterend oor, geeft informatie over zaken
die met gevangenschap samenhangen en denkt mee over zaken als schulden, werk, opvoeding en relaties. Soms
blijft het contact toch telefonisch of per mail omdat in de regio geen bezoekvrijwilliger beschikbaar is. Voor som-
mige hulpvragers heeft mailcontact de voorkeur boven bezoek. De vrijwilligers worden aangestuurd door de
maatschappelijk werkers Familiezorg. 
In 2013 is de Familiezorg een pilot gestart met lotgenotencontacten. Daarbij kunnen mensen hun verdriet delen,
elkaar steunen en van elkaar leren. Er is een lotgenotengroep die geregeld bij elkaar komt. Daarnaast zijn er ook
één op één contacten via de mail, telefoon of met ontmoetingen.

TBS-zorg
Veel tbs-gestelden zitten eerst een periode in de gevangenis. Worden zij daar door ons bezocht, dan vragen zij na
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plaatsing in de tbs-kliniek vaak of de vrijwilliger hen ook daar wil bezoeken. Aangezien bezoek voor veel tbs-
gestelden wenselijk is, hebben enkele klinieken een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Gevangenenzorg
Nederland. Daarbij selecteert de kliniek patiënten die bezoek willen en waarbij dit verantwoord is. De maatschap-
pelijk werker zorgprogramma TBS van Gevangenenzorg Nederland zet daarop een vrijwilliger in die geregeld op
bezoek gaat. Er zijn overeenkomsten met de klinieken in Almere, Balkbrug en Groningen. 

Kindercadeauprogramma
Gevangenschap heeft vaak grote impact op de relatie tussen
de gevangene en zijn familie. Via dit programma bieden onze
vrijwilligers namens de vader of moeder in de gevangenis kin-
deren (tot en met twaalf jaar) een cadeautje aan voor hun ver-
jaardag of ter gelegenheid van Kerst. Voorwaarde is wel dat de
andere ouder of de verzorger(s) van het kind hiervoor toe-
stemming geeft/geven. Doel van dit programma is om de rela-
tie tussen de gedetineerde ouder en zijn kind te ondersteunen.
Het geeft tevens de mogelijkheid met gezinnen in contact te
komen en ze te attenderen op onze Familiezorg. In dit Kinder-
cadeauprogramma wordt samengewerkt met stichting Epa-
fras (zie www.epafras.nl), die Nederlanders in buitenlandse gevangenissen bezoekt. Ook deze gevangenen kunnen
via dit programma hun kinderen in Nederland een cadeautje aan laten bieden.

Arbeidsbemiddeling
Wie als ex-gevangene op zoek gaat naar een baan, heeft een probleem. Detentie stempelt iemand langdurig. Mis-
schien wel levenslang? Tegelijkertijd is het vinden van werk bijzonder belangrijk. Werk verschaft een inkomen en
voorkomt doelloos nietsdoen. Voor veel ex-gevangenen is een baan het bewijs dat de resocialisatie slaagt. Onze
arbeidsbemiddelaar zoekt werk voor gevangenen die worden begeleid door een vrijwilliger via het programma
Gevangenenzorg inclusief Nazorg. Arbeidsbemiddeling wil zo voorzien in een betere aansluiting tussen de tijd in
de gevangenis en in de samenleving.

SOS - groepsgesprekken met gevangenen 
SOS staat voor Spreken Over Schuld, Slachtoffers en Samenleving. Deze groepsgesprekken worden gevoerd in ver-
schillende (jeugd)gevangenissen. Er zijn verschillende herstelrechtprogramma’s. Deze zijn nader omschreven in
hoofdstuk 3 over Herstelrecht.

Uit de bak, onder dak - vervoer naar opvang
Regelmatig gaan gevangenen voor het laatste deel van hun straf of direct na detentie naar een vorm van opvang. Deel-
nemers aan het programma Gevangenenzorg kunnen dan een beroep doen op het programma Uit de bak, onder dak.
Een vrijwilliger brengt hen dan rechtstreeks van de poort van de gevangenis naar de plaats van bestemming. 
In dit programma wordt samengewerkt met Stichting Ontmoeting in Epe. Vrijwilligers van Gevangenenzorg
Nederland verzorgen het vervoer voor gevangenen die daar deel gaan nemen aan het resocialisatieprogramma.

Kerstactie
Kerst doorbrengen in de gevangenis is zwaar. De eenzaamheid dringt zich dan sterk op. 
Wij bieden in enkele gevangenissen alle gevangenen een kerstpakket aan. Dat bevat naast versnaperingen ook iets
dat verwijst naar de betekenis van Kerst. Ook alle families en ex-gevangenen met wie wij contact hebben, ontvan-
gen jaarlijks een kerstpakket. Hun kinderen ontvangen dan een kindercadeau. Verder kan iedere gevangene ons
vragen zijn kind met Kerst een kindercadeau te bezorgen. Dit wordt in gevangenissen bekend gemaakt via posters.

Hoger Beroep - gebed 
Zorg voor gevangenen en hun familie brengt ons in aanraking met veel leed. Dit kan gevoelens van onmacht en
onvermogen oproepen. Maar er is geregeld ook reden tot dank. Gebed heeft binnen Gevangenenzorg Nederland
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“Verschillende malen heb ik verjaardags-

cadeautjes weggebracht en iedere keer 

zag ik die schitterende ogen, die blijdschap

van die kinderen die iets kregen van 

de vader of moeder die vastzat. 

Wat een dankbaar werk!”

Vrijwilligster A.



een centrale plaats. Iedere werkdag start met Hoger Beroep. We belijden onze afhankelijkheid en bidden om Gods
zegen. Verder komt er geregeld een aantal vrijwilligers op het kantoor om samen te bidden voor gevangenen en
hun familie aan de hand van gebedspunten die het kantoor verstrekt. Maandelijks wordt op basis hiervan ook per
mail een gebedsbrief verzonden aan iedereen die hier belangstelling voor heeft.

Advies aan kerkelijke gemeenten
Kerkelijke gemeenten hebben geregeld te maken met detentie van een gemeentelid. Dat kan veel vragen oproepen.
Wij bieden daarvoor telefonisch advies. Er is ook een informatiebrochure beschikbaar. Binnen dit programma
worden niet direct vrijwilligers ingezet, al komen vragen van kerkelijke gemeenten geregeld voort uit hulpverle-
ningstrajecten waar een vrijwilliger in actief is.

2.3 Fondswerving en Public Relations

Gevangenenzorg Nederland is regelmatig present met een stand op beurzen, toogdagen of andere landelijke,
regionale of plaatselijke bijeenkomsten. Een aantal vrijwilligers is beschikbaar om ons werk dan te promoten
en/of nieuwe donateurs en vrijwilligers te werven. 
We worden ook geregeld gevraagd een spreekbeurt te verzorgen op gemeentevergaderingen van kerken, voor ver-
enigingen of andere bijeenkomsten. En er worden presentaties gegeven op scholen. Er is een groep vrijwilligers die
deze voorlichting namens ons verzorgt. 
Deze vrijwilligers zijn veelal ook actief (geweest) in het bezoeken van gevangenen of hun familieleden en kunnen
dus uit ervaring spreken. Zij worden aangestuurd door de medewerkers fondswerving en communicatie. 

2.4 Grenzen aan onze zorg en onze zorgprogramma’s

Een sterke kant van een vrijwilligersorganisatie als Gevange-
nenzorg Nederland is dat een vrijwilliger in bepaalde opzich-
ten meer kan betekenen voor een gevangene, omdat een
professional in sommige opzichten beperkt is. 
Een vrijwilliger wordt bijvoorbeeld niet beperkt in de tijd die
om budgettaire redenen maximaal besteed kan worden aan
een hulpvrager. Hij hoeft zich ook niet te beperken tot het
zorgaanbod zoals een specifieke zorgaanbieder. Een vrijwilli-
ger heeft vaak ruimte waar een professional moet stoppen.
Een vrijwilliger geeft, in overleg met de maatschappelijk werker, aandacht maar kan ook heel praktisch bezig zijn
zoals meegaan bij een bezoek aan een gemeentelijk loket. Tegelijkertijd mag een vrijwilliger zich ook begrensd
weten in zijn rol. Een vrijwilliger hoeft geen professional te worden en professionele hulp bieden. Er zijn grenzen
in wat van een vrijwilliger mag worden verwacht. Dit kan helpen om situaties ook weer los te laten. 
De rol en verantwoordelijkheid van onze vrijwilliger wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 6. 

Gevangenenzorg Nederland heeft zo een heel eigen plaats naast professionele organisaties en functionarissen die
zich inzetten voor gevangenen en hun familie. Wij vormen vaak een aanvulling op de reguliere hulp. Onze inzet is
ook om mensen te motiveren en te stimuleren daar gebruik van te maken. Dat maakt ons tot een gewaardeerde
’ketenpartner’. Doorverwijzen en het op elkaar afstemmen van hulp komt daarbij veel voor. Afstemmen met
andere (hulp)organisaties is primair een taak van onze maatschappelijk werkers. 

In de praktijk lopen we er soms tegenaan dat de capaciteit van onze zorg begrensd is. Er zijn veel vrijwilligers,
maar soms is het in een regio niet mogelijk iemand te vinden voor een nieuw verzoek. Er zijn ook perioden dat we
’vol’ zitten en er geen nieuwe mensen geholpen kunnen worden. Dat is frustrerend. Maar ook onvermijdelijk. We
moeten in kunnen blijven staan voor de mensen die we wel helpen en dat brengt grenzen met zich mee. Als we
tegen deze grenzen aanlopen, proberen we wel mensen advies te geven of door te verwijzen. Soms werken we met
een wachtlijst.
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“Voor mij hoort Gevangenenzorg Nederland

onlosmakelijk bij een zwarte bladzijde uit

mijn leven. Maar dan wel als een witte punt

op die zwarte bladzijde.”

Ex-hulpvrager



Een andere grens komt voort uit de doelgroep waarop Gevangenenzorg Nederland zich richt. We zijn er voor hulp
aan gevangenen, ex-gevangenen, tbs’ers en hun familie. 
Natuurlijk is hulp voor slachtoffers evenzeer van groot belang. We zijn blij dat daar organisaties voor zijn en daar-
naar verwijzen wij aanvragers waar nodig door. Dat doen wij ook bij verzoeken om bemiddeling in de relatie met
de familie of met slachtoffers. In de praktijk is deze grens niet altijd even scherp. Vaak is de eigen familie indirect
ook slachtoffer van wat er is gebeurd en voelt zich meegestraft. Soms is een familielid ook het directe slachtoffer
van het delict. Dit vraagt zorgvuldigheid in de begeleiding. Waar nodig wordt ook doorverwezen naar professio-
nele hulp. 

Bij het bezoeken van gedetineerde vreemdelingen is er overlap met het werk van organisaties die zich richten op
vluchtelingen en asielzoekers. Gezien de kennis en ervaring die daar aanwezig is, winnen we bij hen informatie in
en worden (nazorg)contacten veelal aan hen overgedragen.
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3. Herstelrecht

Herstel is binnen Gevangenenzorg Nederland een belangrijk begrip. We geloven in herstel, dat dingen onder

Gods zegen ten goede kunnen keren. In hoofdstuk 4 is beschreven hoe we vanuit dat vertrouwen de ander

tegemoet willen treden. Het woord herstel zit ook in ‘herstelrecht’, een benaderingswijze die focust op 

herstel tussen daders en slachtoffers. Die wordt in dit hoofdstuk beschreven, samen met de programma’s 

die we in samenhang hiermee hebben ontwikkeld.

3.1 Wat is herstelrecht?

Een misdrijf heeft veel nadelige gevolgen. Slachtoffers worden geschaad en de rechtsorde wordt aangetast.
Daarom wordt de dader gestraft via het strafrecht, bijvoorbeeld door een gevangenisstraf. Dit is weergegeven in
het schema over strafrecht, hierboven. De huidige politieke ontwikkelingen laten steeds meer aandacht en rechten
voor het slachtoffer zien in het strafrecht. Zij hebben bijvoorbeeld spreekrecht gekregen, er is meer aandacht voor
vergoedingen en hulpverlening. 
Strafrecht alleen is echter niet genoeg om herstel te brengen. Het gedachtegoed van herstelrecht geeft invulling aan
die leemte. Het heeft aandacht voor alle partijen die bij een delict betrokken zijn. Gevangenenzorg Nederland
vindt het belangrijk om vanuit herstelrecht te werken met de gevangene en alle andere mensen die met zijn delict
te maken hebben. Essentiële vragen hierbij zijn: Wie zijn alle betrokkenen, welk leed is veroorzaakt, en wat zijn
mogelijkheden om te komen tot herstel?
Vaak is het na een misdaad niet meer mogelijk de schade zo te herstellen dat de toestand weer wordt zoals voor het
delict. Er blijven altijd sporen achter. Denk aan economische, emotionele of sociale gevolgen. Een veelzeggende
uitspraak van slachtoffers is dat zij ‘levenslang’ hebben. Herstel is dan ook meer dan het betalen van schade. Her-
stelrecht wil gemotiveerde daders en slachtoffers een kans geven te werken aan het leed dat door misdaad veroor-
zaakt is. Daders kunnen de consequenties van hun gedrag onder ogen leren zien en hun gedrag veranderen. Ze
kunnen meer slachtofferempathie ontwikkelen en verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun daden. Er is aan-
dacht voor het slachtoffer en de families van zowel dader als slachtoffer. 
Een van de mogelijkheden om te werken aan herstel is het voeren van een herstelbemiddelingsgesprek tussen
dader en slachtoffer.  In 2012 heeft Slachtoffer in Beeld, de organisatie die landelijk deze gesprekken voorbereidt
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en begeleidt, ruim 1.500 aanmeldingen voor herstelbemidde-
ling gehad. Meestal worden deze gesprekken door daders aan-
gevraagd. Zo’n 15% werd door een slachtoffer aangevraagd.1

Gevangenenzorg Nederland geeft cursussen aan groepen
gevangenen over herstelrecht. Deze cursussen vormen regel-
matig een opmaat voor gevangenen om zich aan te melden
voor zo’n herstelbemiddeling bij Slachtoffer in Beeld. 
Internationaal wordt onder de noemer ‘restorative justice’
(herstellende gerechtigheid, herstelrecht) gezocht naar een
nieuwe, meer omvattende manier van gerechtigheid: in
bestraffing én herstel. Dit gaat niet alleen over herstel wat
betreft slachtoffers, maar omvat ook begeleiding van daders
bij terugkeer in de maatschappij als zij hun straf hebben uit-
gezeten. Dit heeft onder andere als doel dat recidive wordt
voorkomen. Alle activiteiten van Gevangenenzorg Nederland
zijn gericht op dit totale herstel van personen die met misdaad
te maken hebben (gehad). 

3.2 Bijbelse noties over herstel

Het herstelgerichte denken sluit aan bij de boodschap van het Evangelie. Bij Bijbelse gerechtigheid gaat het om
heelheid in relaties (horizontaal en verticaal), maar ook over bescherming, strijd tegen onrecht en onderdrukking. 
God laat ons in Zijn wezen de ultieme herstellende gerechtigheid zien: het herstellen van verbroken relaties. Jezus
bracht herstel in de verbroken en vervreemde relatie tussen God en mens. Liefde en recht worden vaak gezien als
tegenstellingen, maar de Bijbel brengt deze juist samen in het kruis. We komen recht en liefde tegen voor slachtof-
fers én voor daders. In de Bijbel wordt benadrukt dat gerechtigheid alles te maken heeft met speciale zorg voor
kwetsbaren (“…die de verdrukte recht doet…”)2 en mensen hersteld opnemen in de gemeenschap (“…daarom
roep ik u op hem weer in liefde te aanvaarden…”)3. 
Straffen wordt in de Bijbel niet terzijde geschoven, maar krijgt een relationele plaats. Straffen staat in de context
van belijden en betalen. Op belijden kan vergeving volgen, betalen zorgt voor vereffening van de geleden schade. 

3.3 Herstelrechtprogramma’s van Gevangenenzorg Nederland 

Gevangenenzorg Nederland werkt op een specifieke manier aan herstel door middel van de herstelrechtprogram-
ma’s. Deze programma’s hebben allemaal de naam SOS (“Spreken over Schuld, Slachtoffers en Samenleving,
maar ook over verantwoordelijkheid en herstel”), en zijn uitgewerkt in een aantal varianten. 

3.3.1 SOS (jeugd) cursus
Dit programma is oorspronkelijk onder de naam Sycamore
Tree Project ontwikkeld door Prison Fellowship International.
Gevangenenzorg Nederland geeft sinds 2006 deze cursus met
vrijwilligers aan groepen volwassen en jeugdige gevangenen.
In de cursus verdiepen gevangenen zich in de herstelthema’s,
waarbij gebruik wordt gemaakt van allerlei werkvormen. Ook
komt er in één van de sessies een slachtoffer mee om te vertel-
len over de impact van criminaliteit op zijn of haar leven. We
proberen te bereiken dat gevangenen verantwoordelijkheid
nemen voor hun daden. Ook kunnen ze de waarde van verge-
ving en verzoening begrijpen en zich bewust worden van de noodzaak iets goed te maken. In de laatste sessie pre-
senteren de gevangenen een (symbolische) daad van herstel aan de bezoekers (meestal familieleden) die hiervoor
zijn uitgenodigd. De cursus voor volwassenen bestaat uit acht bijeenkomsten, de jeugdcursus uit zes.
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“Bij de evaluatie van de drie middagen ver-

klaarde L. dat hij zich door de SOS-cursus

meer bewust is geworden van zijn

verantwoordelijkheid, nl. voor de vele nega-

tieve gevolgen van zijn delict. Voorheen was

L. zich nauwelijks bewust van de indirecte

gevolgen van zijn misdaad, zoals emotionele

schade voor slachtoffer, familie (ook die van

hemzelf) en de kosten voor de samenleving.

Nu is hij meer gaan inzien dat misdaad ook

deze gevolgen heeft en dat je als dader hier

dus ook verantwoordelijk voor bent.”

SOS vrijwilliger E.

“Ik vind het mooi om te zien dat er bij elke

cursus een groot verschil was te zien tussen

hoe ze begonnen in de eerste sessie en de

laatste sessie, het herstel was begonnen. En

daar doe je het voor!”

SOS jeugdvrijwilligster A. 



3.3.2  SOS Meeting
Omdat het voor veel gevangenen niet haalbaar is om een cursus van acht bijeenkomsten bij te wonen, is een korte
variant ontwikkeld van drie bijeenkomsten. Deze variant wordt SOS Meeting genoemd. In de meetings komen
SOS thema’s aan bod, maar er komt geen slachtoffer mee en er wordt ook geen afsluitende bijeenkomst met gas-
ten georganiseerd. 
Omdat gevangenen zich soms meerdere keren voor een SOS Meeting opgeven, heeft Gevangenenzorg drie ver-
schillende meetings ontwikkeld. 

3.3.3  SOS Lelystad
In PI Lelystad is een afdeling waar alleen kortgestrafte gevan-
genen zitten. Op deze afdeling verzorgen vrijwilligers van
Gevangenenzorg sinds 2006 gespreksgroepen over herstel. In
deze eenmalige gesprekken vindt de combinatie plaats van
persoonlijke ontmoeting en inhoudelijke toerusting aan de
hand van herstelgerichte thema’s uit de SOS cursus. Sinds
april 2013 worden in Lelystad ook SOS Meetings gegeven. 

3.3.4   SOS Individueel
Gevangenenzorg gaat een variant van de SOS cursus ontwik-
kelen voor mensen die niet aan een cursus of meeting kunnen
deelnemen: SOS Individueel. Met deze variant kan een vrij-
williger met een deelnemer in de PI (of elders!) één op één
door het cursusmateriaal gaan. Deze vorm is geschikt voor
gevangenen die niet in een groep kunnen of durven functio-
neren, maar ook voor plaatsen waar de SOS cursus niet gege-
ven wordt. Eventueel kan er in de toekomst nog een
internetvariant ontwikkeld worden. 

3.4 Herstel in bezoekwerk
Ook al nemen jaarlijks vele tientallen gevangenen deel aan één van de SOS programma’s, er zijn er ook velen die
daartoe niet in de gelegenheid zijn. Veel gevangenen krijgen bezoek van een vrijwilliger van Gevangenenzorg.
Daarom rusten de maatschappelijk werkers de vrijwilligers toe om in de reguliere bezoeken ook de thema’s van
herstelrecht in te brengen. Hoe geef je het gesprek vorm over verantwoordelijkheid, slachtoffer, verzoening, her-
stel? In de SOS programma’s is daar al jaren ervaring mee opgedaan, die met een vertaalslag ook in de individuele
gesprekken ingezet kan worden. Dit is dus niet het SOS Individueel programma, maar het bespreken van de the-
ma’s tijdens een ‘gewoon’ bezoek. 
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In het gesprek gaf de man die voor ‘onschul-

dig’ had gekozen, aan waarom hij dat vond.

“Ik kon er niets aan doen, ik werd er door de

omstandigheden toe gedwongen, ik heb nog

nooit iets verkeerd gedaan…” 

Later in het gesprek gaf hij aan dat hij vond

dat hij fout was geweest richting zijn familie,

en dat hij het moeilijk vond dat hij de ver-

keerde keuzes had gemaakt. Toen zei

vrijwilliger Jan heel alert: “Hé, ik zie je

opschuiven. Eerst had je allemaal redenen

om je onschuld te tonen, nu kijk je eerlijk

naar jouw aandeel. Wat knap van je.“

Groepsgesprek SOS Lelystad

1 Deze getallen geven niet weer hoeveel daadwerkelijke herstelbemiddelingen er hebben plaatsgevonden. Die cijfers zijn nog niet bekend. 

2 Psalm 146:7

3 2 Korinthe 2:8



4Hoofdstuk
4. Diaconale zorg

Christelijke identiteit en achtergrond van onze werkwijze in de zorg.

4.1 Inleiding

Gevangenenzorg Nederland is een vrijwilligersorganisatie die op een professionele manier wil werken vanuit een
christelijke identiteit. Wat willen we daarmee bereiken en hoe verhouden de elementen professioneel en christelijk
zich tot elkaar?
De hulpverlening is een professioneel vakgebied. Er zijn visies en benaderingswijzen ontwikkeld om diagnoses te
stellen, behandelplannen en doelen te formuleren om mensen met problemen zo goed mogelijk te kunnen hel-
pen. In de praktijk worden daarbij allerlei communicatietechnieken toegepast. Een christelijke organisatie als
Gevangenenzorg Nederland maakt hier dankbaar gebruik van. In de sociale wetenschappen is veel uitgedacht en
uitgewerkt dat ons helpt bij het opzetten van onze programma’s. We kiezen uit wat goed past bij onze doelgroep
en bij het werken met vrijwilligers. Onze christelijke identiteit komt vooral uit in hoe we mensen die ons om hulp
vragen zien, in de houding van waaruit we hen willen benaderen en in wat we zien als herstel. 
In dit hoofdstuk wordt eerst uitgewerkt hoe we vanuit ons christen-zijn mensen willen benaderen. Aansluitend
wordt weergegeven welke benaderingswijzen uit de hulpverlening vooral een rol spelen in ons werk. 

4.2 Hoe zien we de gevangene en zijn familie

Gevangenschap en aandacht voor het lot van gevangenen komen we beide tegen in de Bijbel. Een bekend gedeelte
is Mattheüs 25 waar Jezus oproept gevangenen te bezoeken. In Hebreeën 13:3 wordt hieraan toegevoegd hen te
gedenken alsof wij ook gevangen waren. Jezus sluit gevangenen nadrukkelijk niet uit als het gaat om de toegang
tot het Koninkrijk. Neem Mattheüs 22. Wanneer de genodigden voor het koninklijke bruiloftsmaal niet komen
opdagen, moeten de slaven de straat op om gasten uit te nodigen. Hun uitnodiging geldt zowel ‘slechten’ als ‘goe-
den’. Overigens blijken beide groepen pas waardig om deel te nemen aan het maal op grond van het verstrekte
bruiloftskleed. Dat onderstreept dat we als lotgenoten op bezoek gaan in de gevangenis en niet als ‘goeden’ bij
‘slechten’.

Op grond van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan kunnen we ons werk voor gevangenen heel praktisch
zien als voor hen doen wat nodig is. Dat deed de Samaritaan ook door de wonden te verzorgen, de man te vervoe-
ren naar een herberg en daar verdere verzorging te regelen. Aangezien Samaritanen en Joden bepaald niet op
goede voet stonden met elkaar, geeft deze gelijkenis ook aan dat we niet op voorhand bepaalde groepen mogen
uitsluiten van onze zorg en aandacht. Iedereen is welkom voor zover het gaat om hulpvragen en problemen waar
wij iets mee kunnen.

Zo stelt hoofdstuk 1 dat Gevangenenzorg Nederland zich richt op verzoening en herstel voor de gevangene en zijn
familie omdat de barmhartigheid van God in Jezus Christus er ook voor hen is. We zien onze zorg als een werk
van gerechtigheid, ‘barmhartige gerechtigheid’. Dat betekent niet dat we voorbij gaan aan de gevolgen van een
misdrijf en aan slachtoffers. De dader is verantwoordelijk voor wat er is gebeurd. Vergelding is vaak nodig. Maar
vergelding in bijbelse zin is niet alleen straffend (naar het verleden) maar ook helend (naar de toekomst). Er is
hoop op, en er wordt gewerkt aan herstel richting slachtoffers, familie en de samenleving. 
Barmhartige gerechtigheid hebben we uitgewerkt in een aantal kernwaarden. 
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4.3 Kernwaarden

- Wij weten ons niet geroepen tot oordelen; vervolging en berechting ligt in onze samenleving exclusief in handen
van de rechterlijke macht; wij willen niet toegeven aan de verleiding de misdaad (die we wél veroordelen) te ver-
warren met de misdadiger.
- Wij belijden in de lange traditie van het christelijk geloof dat de menselijke waardigheid niet wordt ontnomen
door een misdaad, hoe erg die ook is.
- Wij ontmoeten de gevangene, tbs-patiënt en de familie en hebben interesse voor hun persoonlijk wel en wee. 
- Wij zetten ons in om gevangenen en hun familie perspectief te geven voor het heden en de toekomst; idealiter
wordt het verleden daarbij op een juiste en volwassen wijze verwerkt.
- Wij beschouwen ons werk als barmhartige gerechtigheid, omdat we de idee van (rechtvaardige) straf niet eenzij-
dig en alleen als vergelding opvatten, maar ook als herstellend, voor de persoon en in de volle breedte van het
sociaal maatschappelijk leven.

4.4 Hoe benaderen we de gevangene en zijn familie

Onze identiteit willen we vooral laten blijken in hoe we met
mensen omgaan, in onze houding. In de kernwaarden klinkt
dat al door. Henk Binnendijk heeft dit in 2011 helder en aan-
sprekend uitgewerkt in zijn toespraak op onze vrijwilligersdag
over ’Plicht of passie’. Hij stelt dat het ten diepste zo is dat
Jezus ons bewogen maakt dit werk te doen. Hij verandert ons
in mensen die op Hem gaan lijken en Hem navolgen in hoe
Hij mensen ontmoette, benaderde en hielp. We geven dan niet
toe aan de neiging neer te zien op mensen die in de fout gin-
gen of mislukt zijn. We veroordelen ze ook niet, maar willen
ze onbevangen tegemoet treden en ontmoeten. We zijn zelfs
bereid van hen te ontvangen en hen zo in hun waarde te laten en zichzelf als waardevol te gaan zien. Het is zeer aan
te bevelen deze toespraak in zijn geheel te lezen. De vijf trefwoorden waar zijn bijdrage op steunt, maken dat je er
gemakkelijk nog eens aan terugdenkt. Hij staat op onze website onder de verslagen van vrijwilligersdagen. 

Deze benadering typeerde de hoofdpredikant, ds. Jan Eerbeek, op de vrijwilligersdag in 2012 als ’Vertrouwens-
volle communicatie’. Het is een communicatieproces wat leidt tot een klimaat waarin de hulpvrager zijn kwets-
bare kanten kan gaan delen. Dat maakt het mogelijk om in gesprek te gaan over ‘geloof in herstel’. Dan gaat het
over verantwoordelijkheid, het eigen aandeel in de problematiek en in het herstelproces. Het is niet gemakkelijk
eigen fouten onder ogen te zien, te erkennen dat er dingen zijn misgelopen en dat er wellicht zelfs mensen bescha-
digd zijn. Toch is het gesprek hierover erg belangrijk omdat echt herstel pas van de grond komt als de eigen ver-
antwoordelijkheid erkend wordt. Voor de ander kan het een grote opluchting zijn om hier met iemand over te
kunnen spreken in een sfeer van aanvaarding en acceptatie.
In de praktijk komen we ook situaties tegen waarin het gesprek hierover (nog) niet mogelijk is. Op dit punt is de
afstemming tussen vrijwilliger en maatschappelijk werker belangrijk. We willen oog hebben voor blokkades die er
zijn en tegelijkertijd blijven werken aan het creëren van een vertrouwensvol klimaat. Ds. Jan Eerbeek geeft elf
handvatten om deze vertrouwensvolle communicatie te bevorderen. Ook zijn bijdrage is na te lezen op onze web-
site onder verslagen van vrijwilligersdagen.

4.5 Wat willen we bereiken

Mensen die ons om hulp vragen, hebben allerlei persoonlijke en maatschappelijke problemen. Het is belangrijk
hen te ontmoeten vanuit bewogenheid en in een sfeer van vertrouwen. Vanuit een diaconale invalshoek. Heel
praktisch kunnen dan problemen met schulden, huisvesting, opvang, werk, een uitkering, vervoer etc. aan de orde
komen. Verder knelpunten in relaties en in het persoonlijk functioneren. In overleg met de maatschappelijk wer-
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“Vanaf het eerste moment klikte het meteen.

Al vond ik het eerst wel spannend. Toch heb-

ben we altijd goede gesprekken gehad met

veel inhoud. En ik stel het zeer op prijs dat u

gewoon eerlijk uw mening geeft en mij stof

tot nadenken geeft.”

Uit brief van hulpvrager aan vrijwilliger



kers kunnen vrijwilligers op deze zaken ingaan. Het is belangrijk tegen te gaan dat mensen in een maatschappelijk
isolement terechtkomen of dat ex-gevangenen recidiveren. 

In die vertrouwensvolle communicatie zoeken we ook het gesprek over iemands persoonlijke achtergronden en
drijfveren. Wie wil stoppen met criminaliteit doet er goed aan te bedenken waardoor zijn problemen ontstonden,
wat oorzaken zijn en hoe te voorkomen dat het weer misgaat. Dan is het belangrijk dat iemand persoonlijke doe-
len heeft die inspireren tot verandering van denken en gedrag. Wat is de zin van jouw leven? Waar leef jij voor? Een
verschil in levensbeschouwing kan dan aanknopingspunt zijn voor een goed gesprek mits we de ander niet ver-
oordelen. Wees dan ook bereid open te zijn over je eigen overtuiging. Noem gerust hoe jij leeft met God. 

Diaconaat heeft een ander accent dan evangelisatie. Wie
rechtstreeks het gesprek over het christelijk geloof aan wil
gaan, adviseren we uit te zien naar andere vormen van vrijwil-
ligerswerk. Binnen Gevangenenzorg Nederland gaan we niet
ongevraagd evangeliseren maar werken we vanuit een diaco-
nale invalshoek. Dat maakt ons werk echter niet neutraal. We
geloven dat er geen beter perspectief op herstel is dan via de
verzoening die er is in Christus. Dat motiveert ons ook om
om te zien naar gevangenen. We hopen dat je diaconale daden
getuigen van wat we geloven. Franciscus van Assisi zei ooit:
‘Verkondig het evangelie, zo nodig met woorden’. Maar het is
prachtig dat het geregeld ook mogelijk is hierover door te
spreken of om samen te bidden. Attendeer gedetineerden dan
ook op de diensten, vieringen en gespreksgroepen van het jus-
titiepastoraat. 

Onze christelijke identiteit leidt soms tot de vraag of we een verborgen agenda hebben en mensen willen overha-
len christen te worden. Het is belangrijk deze schijn te vermijden door eerlijk en transparant te zijn in wat je doet
en zegt. Uiteindelijk moet iedereen zelf wegen ontdekken en keuzes maken. Maar het is wel belangrijk daarover
door te spreken. Heeft iemand een andere religie dan is dat nooit een reden je inzet te staken. Integendeel, wees
dan open en geïnteresseerd en blijf ook dan meedenken en helpen bij het maken van een nieuwe start. 

In de praktijk komen we ook mensen tegen die door ernstige problemen niet bereid of in staat zijn te werken aan
verandering. Dit kan een gevoel van machteloosheid oproepen. Bespreek dit met je maatschappelijk werker.
Bezoeken zijn dan zeker niet zinloos. Maar het is goed dat gevoel uit te spreken en samen na te gaan wat je kunt
doen en hoe je opstelling het best kan zijn. En natuurlijk is er het gebed rondom de bezoeken. Soms breekt het
contact helaas af. Wanneer persoonlijk contact niet meer mogelijk is en het voor ons ophoudt, mogen we het in
Gods handen leggen. Hij kan op Zijn tijd en wijze herstel brengen. 

4.6 Benaderingswijzen in onze zorg

Ieder mens is weer anders en uiteenlopene problemen vragen weer om een eigen aanpak. In de maatschappelijke
zorg zijn daarom allerlei methoden en benaderingswijzen ontwikkeld. Ofschoon dat vaak technische beschrijvin-
gen zijn, is het verhelderend te zien welke daarvan toegepast worden in de programma’s van Gevangenenzorg
Nederland. Dit illustreert onze werkwijze. 
Het gaat om de Presentiebenadering, de Contextuele hulpverlening, de Sociaal Netwerk Benadering en het Sys-
teem Rehabilitatiegericht Handelen. Deze benaderingswijzen worden in deze paragraaf kort aangeduid. Daarbij
geven we dan ook aan waarom die zo bruikbaar zijn in de hulp die wij bieden. 

4.6.1  Presentiebenadering
Binnen de presentiebenadering staat de relatie voorop, meer dan het oplossen van problemen. Nabijheid en
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“Tijdens de gesprekken geeft hij aan veel aan

de vrouw te denken die hem mee nam naar

de zondagsschool. Liedjes die hij daar

hoorde, spelen in de koude Nederlandse cel

door zijn hoofd. Hij wil dit voor me zingen

om iets van de sfeer te laten horen.

“Een liedje van de Antillen”, zegt hij, maar

wanneer hij begint te zingen herken ik het!

Ontroering op zijn gezicht en emoties bij ons

beiden als we zingen: “Wij zijn hier bijeen in

Jezus’ naam om U te loven, o Heer!”

Bezoekvrijwilligster M. 



beschikbaarheid zijn kernbegrippen. Door er te zijn, kan men veel voor een ander betekenen. Het contact ken-
merkt zich door onvoorwaardelijke acceptatie, het erkennen van de ander, de wil om de ander tot zijn of haar
recht te laten komen, informaliteit en hartelijkheid. De zorg is geen product. Zorg is aandacht. Hulp is langdurig
beschikbaar voor de ander. Binnen dit kader wordt gekeken naar wat er voor de ander gedaan kan worden. 

Hoe wordt de presentiebenadering bij Gevangenenzorg Nederland uitgewerkt? 
De hulp is laagdrempelig en (zo mogelijk) langdurig. Het ‘er willen zijn’ voor de (ex-) gedetineer-
den en hun familieleden staat voorop. Vaak staan zij alleen en hebben zij behoefte aan steun. Het
betekent veel wanneer een vrijwilliger een luisterend oor biedt, hen trouw bezoekt, hen onvoor-
waardelijk accepteert en naast hen staat. 

4.6.2  Contextuele hulpverlening/Sociaal Netwerk Benadering
Binnen de contextuele hulpverlening wordt de hulpvrager gezien in verbinding met zijn of haar relaties. Relaties
zijn niet los van elkaar te zien en beïnvloeden elkaar steeds opnieuw. Belangrijke begrippen zijn: 

- Loyaliteit: De loyaliteit is gebaseerd op trouw, betrouwbaarheid, verantwoordelijkheden, verdiensten en ver-
plichtingen.
- Balans (tussen geven en nemen, tussen wederzijdse verplichtingen en verdiensten): Een goede balans vormt een
positieve dynamiek, zodat relaties gezond kunnen zijn. Onbalans wordt veroorzaakt door een tekort (bijvoor-
beeld gebrek aan liefde, erkenning, aandacht) dat niet aangevuld wordt door hulpbronnen. 
- Destructief recht: Onbalans kan ertoe leiden dat iemand zich “gerechtigd” voelt om verongelijkt te zijn. Dit
wordt destructief recht genoemd. Sommige personen leunen op destructief recht en vervallen daarmee in bij-
voorbeeld slachtoffergedrag. 
- Roulerende rekening: Als destructief recht wordt omgezet in een destructieve actie naar onschuldige derden,
wordt nieuw onrecht veroorzaakt. Dit wordt de roulerende rekening genoemd. Deze negatieve cirkel kan door-
broken worden door het geven van inzicht in patronen en het erkennen van het onrecht. Vanuit die erkenning en
het loslaten van het verleden kan gezocht worden naar een weg van herstel, in verbondenheid met anderen.

De sociaal netwerk benadering heeft veel raakvlakken met de contextuele hulpverlening. SNB richt zich op de hui-
dige relatie tussen het individu en diens sociale netwerk. Men zoekt naar een goede aansluiting tussen de persoon
en het sociale netwerk. SNB richt zich op relaties in het hier en nu. CH richt zich naast het hier en nu ook op de
invloed die het verleden hierin heeft gehad.

Hoe worden CH en SNB bij Gevangenenzorg Nederland uitgewerkt? 
In de gesprekken komt naar voren hoe hulpvragers staan in relatie tot hun omgeving. Zijn daar-
binnen hulpbronnen te vinden, of ligt daar juist de beschadiging? Veel hulpvragers hebben proble-
men met hun sociale netwerk. In een aantal gevallen is dit netwerk grotendeels weggevallen.
Geven en nemen kunnen uit balans zijn. Vrijwilligers worden getraind om deze balans in het oog
te houden bij de hulpvragers, zodat zij kunnen meedenken hoe zij in hun relaties staan. Met hulp-
vragers wordt gesproken over hun eigen aandeel in de ontstane situatie en de mogelijkheden tot
herstel van beschadigde relaties. Als hulpvragers vervallen in de slachtofferrol, kan d.m.v. erken-
ning geven voor het gevoel van onrecht, ruimte ontstaan voor herstel. 

4.6.3  SRH (Systeem Rehabilitatiegericht Handelen)
SRH heeft als uitgangspunt dat hulpverlening gericht moet zijn op de gehele mens. Er wordt aangesloten bij de
sterke kanten van het individu, zodat hij kan werken aan zijn eigen aanpassings- en herstelproces. Dit herstel heeft
twee aspecten: 

- Persoonlijk herstel: Herstel van datgene wat beschadigd is bij de persoon zelf en hem leren om hier zo goed
mogelijk mee om te gaan.
- Maatschappelijk herstel: Het (opnieuw) vervullen van sociale rollen, re-integratie in het arbeidsproces, maat-
schappelijke participatie en burgerschap. 
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Hoe wordt SRH bij Gevangenenzorg Nederland uitgewerkt?
Vooral binnen Gevangenenzorg worden 8 levensgebieden van de hulpvrager in kaart gebracht,
namelijk sociaal welzijn, psychisch welzijn, levensovertuiging/zingeving, arbeid/dagbesteding,
huisvesting/financiën, gezondheid/verslaving, justitie/behandeling, herstelgericht/verantwoorde-
lijkheid. De hulpvrager geeft zelf aan op welke gebieden hij hulp nodig heeft, om zo aan persoon-
lijk of maatschappelijk herstel te werken. Een specialisme binnen GZ is Arbeids Bemiddeling, wat
gericht is op herstel binnen het gebied arbeid/dagbesteding. 
Bij Familiezorg en TBS staat het bieden van morele steun voorop, waardoor gewerkt wordt aan
persoonlijk herstel. Er is verder veel aandacht voor (herstel van) het sociale netwerk en de sociale
contacten. Tijdens SOS zijn daders en maatschappij (via vrijwilligers en slachtoffer) met elkaar in
gesprek. Dit is een vorm van maatschappelijk herstel. Als de deelnemers respectvol als persoon
erkend worden, kunnen zij tot schuldbesef komen, zich bewust worden van de gevolgen van hun
daden, hiervoor verantwoordelijkheid nemen en werken aan verandering. De deelnemers worden
aangemoedigd om via een “daad van herstel” te werken aan het herstellen van de schade richting
slachtoffers. 
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5Hoofdstuk
5. Hulpvragers in hun context

Gevangenschap heeft ingrijpende gevolgen voor de gevangene en zijn familie. De detentie heeft ook impact

op het sociale netwerk van gevangenen en hun families. Hierbij kan gedacht worden aan (verbroken) rela-

ties met vrienden, de buurt, de kerk of maatschappij. Dit hoofdstuk gaat over de impact die detentie heeft

op de relatie tussen de hulpvrager en diens sociale netwerk. 

5.1 Levensverhaal hulpvragers

Onze hulpvragers hebben vaak een complex levensverhaal. Tijdens de kennismaking krijg je een eerste indruk van
de persoon, zijn omgeving en de wijze waarop hij in het leven staat. Zo’n breder overzicht is prettig omdat proble-
men vaak invloed hebben op verschillende levensgebieden. Daarnaast sta je als vrijwilliger open voor het gesprek
over wat de ander bezighoudt, wie hij is, wat hij wil, wat hij verwacht. Enige kennis van het levensverhaal van de
hulpvrager kan helpen meer zicht te krijgen op de persoon en de situatie van de hulpvrager. 

Hieronder volgen enkele thema’s die betrekking hebben op
het levensverhaal van de hulpvrager. 
Over het algemeen groei je al dan niet samen met broers of
zussen op in een gezin waarin de eigen ouders zorgen voor de
kinderen. Een goede opvoeding schept vertrouwen waardoor
je onder andere leert relaties aan te gaan met anderen. Aan het
contact met anderen zit zowel een afhankelijke als een onaf-
hankelijke kant, ook wel als wederzijdse afhankelijkheid aan-
geduid. Wie een goede balans heeft gevonden tussen
verbondenheid en autonomie kan zich in relaties kwetsbaar
opstellen en kan geven en nemen. Wanneer er tijdens de
opvoeding zaken ingrijpend fout gaan, kan dat leiden tot pro-
blemen in relaties met anderen. Ernstige schade kan ontstaan
door verwaarlozing, mishandeling of misbruik. Ook een
ingrijpende verstoring in het gezinsleven kan tot schade lij-
den. Neem de situatie dat een ouder verslaafd is en een kind al
op jonge leeftijd ouderlijke verantwoordelijkheden moet
overnemen. Iets dergelijks doet zich ook voor wanneer ouders
uit elkaar gaan. Soms wordt een kind gedwongen partij te kie-
zen voor één van de ouders. Kinderen kunnen in pleeggezin-
nen of kindertehuizen terechtkomen. Belastende
omstandigheden tijdens het opgroeien kunnen zich later
uiten in moeite met vertrouwen of juist in een afhankelijke
houding. Als vrijwilliger kun je de ander uitnodigen om zijn levensverhaal te delen. Een uitnodigende houding
waarin erkenning centraal staat, is hierbij van belang. Door erkenning kan er ruimte en vertrouwen komen om
gebrokenheid onder ogen te zien en waar mogelijk tot genezing/verandering te komen. Een vrijwilliger die oog
heeft voor de ander, erkenning geeft en onbevooroordeeld luistert, kan in zulke gevallen tot grote steun zijn. 

27

“Wat ik ontzettend bijzonder vind, is toch

zijn wil om verder te gaan. Ondanks de vele

dingen die in zijn leven zijn fout gegaan, ter-

wijl hij het toch écht telkens opnieuw

probeerde goed te doen, blijft hij redelijk

positief. Veel te jong moet hij zichzelf maar

zien te redden en veel te jong wordt hij vader

en als zijn tweede dochter nog maar een

paar maanden is, verdwijnt hij op zijn 19e

voor het eerst achter de tralies. Jaren van

criminaliteit en drugs, detentie, goede voor-

nemens, afkicken, weer de fout ingaan,

volgen. Van de vele afkickprogramma’s vol-

tooit hij er niet één.

Toch zit hij hier strijdbaar: nú ben ik 30 en

nú ga ik iets van mijn leven maken.”

Bezoekvrijwilligster G-A



5.2 Gevolgen van gevangenschap op relaties

Een arrestatie en detentie heeft ingrijpende gevolgen voor degene die wordt opgepakt, zijn familie en verdere net-
werk. De gevangenschap begint, tenzij iemand zichzelf meldt met een arrestatie. Dit komt zowel voor de arrestant
als zijn familie vaak onverwachts. De familie verkeert soms in onzekerheid waarvoor hun familielid wordt opge-
pakt. Justitie doet hierover geen mededelingen aan de familie. Ze zijn aangewezen op wat de verdachte zelf loslaat.
De verdachte mag kort na zijn arrestatie één telefoontje doen om zo zijn familie/netwerk op de hoogte te stellen
van zijn arrestatie. Contactmogelijkheden binnen het huis van bewaring en de gevangenis zijn er niet veel. De ver-
dachte heeft beperkte mogelijkheden om naar huis te bellen. De familie kan alleen schriftelijk contact opnemen.
Het bezoekuur is maar 1 tot 2 uur per week en op een vastgesteld tijdstip. Tijdens de aanvang van de detentie is het
soms helemaal niet mogelijk contact te hebben of op bezoek te gaan. Dit is omdat justitie dan nog onderzoek doet
en de verdachte in beperking wordt gehouden. Eenzaamheid komt veel voor onder gevangenen en hun familie. De
familie krijgt de reacties te verwerken van de buren, vrienden, familie en de maatschappij. Deze kunnen steunend
zijn, maar is helaas ook vaak veroordelend en afwijzend. 
De detentie heeft gevolgen voor de relatie die de gevangene en zijn familie heeft met hun sociale netwerk. Over de
impact op deze relaties leest u hieronder meer. 

5.2.1Hulpvrager & familie

Partners
Als er sprake is van een huwelijk of samenwonen, heeft de detentie een directe invloed op de partner. Dit kunnen
gevolgen zijn op praktisch gebied zoals: de gevangene verliest zijn baan; zijn uitkering wordt stopgezet; de partner
of het gezin moet het zonder dit inkomen doen terwijl de hypotheek of huur toch betaald moet worden; de ach-
terblijvende partner moet een baan zoeken of meer uren gaan werken; kinderopvang moet geregeld worden; de
schulden stapelen zich op; de schuldsanering moet gestart worden of de achterblijvende partner moet verhuizen.
Het vraagt veel tijd en energie van het thuisfront om dit te regelen. De mogelijkheden om deze zaken vanuit de cel
te regelen, zijn beperkt. De wetenschap dat hij de oorzaak is van de problemen en daar zelf niet veel aan kan doen
vanuit de gevangenis, kan erg frustrerend zijn. Het leidt tot gevoelens van machteloosheid en schuld. Anderzijds
kan het ook zo zijn dat de gevangene zo druk is met zijn eigen problemen, dat hij onvoldoende oog heeft voor het
thuisfront. Die missen dan zijn steun. De familie kan hulp zoeken voor deze praktische problemen bij instanties
als het Algemeen Maatschappelijk werk of de Sociale Raadslieden.
Emotioneel is het zwaar als je man of vriend in detentie raakt. Het vertrouwen wat er in de gedetineerde partner
was, is beschadigd. Zowel familie als de gedetineerde kennen gevoelens van schaamte, schuld en machteloosheid
tijdens de detentieperiode. Partners hebben behoefte aan elkaars begrip en steun. Het is mooi als er zowel door de
gedetineerde als zijn partner wordt geïnvesteerd in de relatie. Openheid, erkenning en elkaar de tijd gunnen om
hetgeen er gebeurd is een plek te geven, is hierin heel belangrijk. Helaas zijn er ook best wat relaties die tijdens een
detentie stuklopen. Tijdens detentie zijn er geen mogelijkheden om professionele relatietherapie te krijgen. Dit
kan pas opgestart worden na detentie. Via die weg kan het wederzijds vertrouwen weer opgebouwd worden en er
samen weer aan de relatie gewerkt worden. Tijdens de detentieperiode kunnen de partners wel los van elkaar hulp
zoeken. De gedetineerde kan gesprekken aanvragen bij de geestelijk verzorger en de psycholoog binnen de gevan-
genis. De familie thuis kan hulp vragen bij het Algemeen Maatschappelijk Werk of een psycholoog. 
Vrijlating uit de gevangenis betekent helaas niet het einde van de problemen. Een aantal problemen gaan dan juist
spelen. De overgang van de gevangenis naar thuis vergt de nodige aanpassingen. Lukt het om weer aan elkaar te
wennen? Groeit er weer vertrouwen? Zeker na een lange detentie is het gevaar aanwezig dat men uit elkaar is
gegroeid. De achterblijvende partner is mogelijk zelfstandiger geworden, terwijl het zelfvertrouwen van de gevan-
gene een deuk opliep. Kinderen zijn ook niet meer gewend aan het gezag van de persoon die lang afwezig was.
Liefst zou men het gebeurde zo snel mogelijk vergeten, maar de detentie-ervaring moet verwerkt worden. Er valt
heel wat te bespreken en dit kan conflicten met zich meebrengen. Het uitspreken van verwachtingen richting
elkaar en een gezamenlijke voorbereiding van de thuiskomt kan helpend zijn. Er kan ook mediation of professio-
nele hulp worden gezocht. 

28



Ouder en kind 
De arrestatie kan voor kinderen een traumatische gebeurtenis zijn. Zeker als ze hierbij aanwezig waren. Voor kin-
deren is het een verlieservaring als opeens hun vader (je kunt hier en in het vervolg ook ‘moeder’ lezen) uit hun
dagelijkse leven wordt weggehaald. Het vertrouwen wat kinderen in hun vader hadden, wordt beschadigd. Bij kin-
deren kan dit leiden tot gedragsproblemen zoals agressief gedrag of juist ‘terug trekken’. Het verschilt hoe kinde-
ren de detentie van hun vader beleven. Dit hangt af van verschillende factoren zoals de band die er was met de
vader, de manier waarop de moeder het leven na de arrestatie oppakt, hoe de omgeving reageert en de leeftijd van
het kind. In het algemeen is het aan te bevelen om openheid te geven richting de kinderen over de detentie. Open-
heid geeft ruimte aan het kind om zijn vragen en gevoelens te delen. Een kind voelt geheimen vaak aan en kan dit
invullen met eigen gedachten/angsten. 
Als de achterblijvende moeder namelijk een leugen vertelt en
het kind daarachter komt, is het vertrouwen in hun moeder
ook beschadigd. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben.
Voor gedetineerde vaders is het een zoektocht hoe ze hun
vaderrol in kunnen vullen vanuit de gevangenis. Het is mooi
als de moeder de gedetineerde vader betrekt bij de opvoeding.
Dit kan bijvoorbeeld door het overleggen over bepaalde keu-
zes die in de opvoeding gemaakt moeten worden. Daarnaast
kan de vader (indien mogelijk) actief meeleven met de moe-
der t.a.v. de opvoeding. De vader kan zijn vaderrol ook invul-
len door betrokkenheid en interesse in zijn kind te tonen. Dit
kan bijvoorbeeld door het sturen van kaartjes, briefjes en het
kind laten merken dat hij van hem/haar houdt. 
Voor de achterblijvende moeder kan het zwaar zijn om
opeens alleen voor de opvoeding te staan. Wij hebben te
maken met gezinnen waar soms al veel problemen speelden.
Het kan zijn dat de opvoeding voor ouders al zwaar was en ze
de grip op de kinderen kwijt dreigden te raken. Er kan zelfs
sprake zijn van huiselijk geweld of mishandeling van de kinderen. Mocht u hier vermoedens van hebben, neem
dan contact op met uw aanspreekpunt van Gevangenenzorg Nederland. Samen kan bedacht worden hoe we in
deze situatie moeten handelen en welke vervolgstappen genomen moeten worden. Zie ook bijlage 2, het protocol
huiselijk geweld. 
De bezoekmogelijkheden voor kinderen zijn tijdens het reguliere bezoekuur beperkt. Soms valt deze bezoektijd
namelijk onder schooltijd. In de praktijk krijgen ze hier vanuit school wel vaak vrij voor. Het kan ook zijn dat de
moeder het niet toestaat dat haar kinderen bij hun vader op bezoek gaan. Als een kind onder toezicht is gesteld
(OTS) kan bezoek plaatsvinden als het kind bij Bureau Jeugdzorg aangeeft dit te willen. De PI organiseert naast
het bezoekuur ook Ouder Kind Dagen. De gedetineerde ouder en de kinderen hebben dan twee uur de tijd om in
de sportzaal met elkaar te spelen en te praten. Dit bezoek vindt plaats op een kindvriendelijke manier.
Detentie heef ook veel invloed op de ouders van een gedetineerde. Ook zij zoeken geregeld hulp via het pro-
gramma Familiezorg. Zij hebben moeite en verdriet dat hun zoon, waar ze vaak jarenlange zorg voor hebben
gehad, in detentie zit. Er kunnen schuldgevoelens zijn als: “Lag het aan de opvoeding…?”. Er kan afwijzing zijn
vanuit de omgeving. Gedetineerde kinderen kunnen bij hun soms al bejaarde ouders aankloppen voor hulp,
onderdak of financiële steun. Als ouders ervoor kiezen deze steun te geven is dat heel waardevol voor de gedeti-
neerde. Hierbij is het wel van belang dat deze ouders hun eigen grenzen en gezondheid in acht houden.
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„Ieder voelde zich verantwoordelijk allemaal

een stukje van mama’s taak op zich te

nemen. De gezinsband -die er al was-

groeide mede hierdoor, enorm.

Maar er was ook de boosheid, de

verontwaardiging, het staan met een gebalde

vuist. Waarom had hun moeder dit gedaan

en hun zo achter gelaten? De één wilde geen

contact met moeder, de ander wilde juist zo

snel mogelijk mama weer zien en spreken.

De pijn, de moeite, elk gezinslid droeg het

met zich mee.“

Bezoekvrijwilligster familiezorg P. 



Overige familierelaties 
De detentie heeft ook impact op verdere familie als broers,
zussen, ooms, tantes. Zowel voor de gevangene als voor zijn
naaste familie is het belangrijk om te ervaren dat verdere
familie hen blijft steunen, ondanks de detentie, al is dit niet
altijd het geval. Voor verdere familie kan het helpend zijn als
de gedetineerde of zijn partner/ouders een stuk openheid
geeft/geven over de situatie. Het is mooi als er binnen de fami-
lie respect is voor de wijze waarop ieder met de detentie
omgaat. 
Als de partners van gedetineerden ervoor kiezen om de relatie
voort te zetten, dan stuit dat soms op onbegrip bij de verdere
familie, vrienden of omgeving. De partner thuis krijgt vaak de
opmerking: “Laat hem toch zitten, hij heeft het er zelf naar
gemaakt, begin je leven opnieuw”. Dit kan voortkomen uit
zorg. De achterblijvende partner komt dan echter tussen de
liefde voor haar man/vriend en de adviezen van haar familie
in te staan. Er is dan sprake van een loyaliteitsconflict. 

5.2.2  Hulpvrager & vrienden
Voor gevangenen en voor familieleden van gevangenen heeft
detentie vaak impact op hun relaties met vrienden. Dit kan in positieve zin zijn doordat er sprake is van openheid
en steun (“je leert je ware vrienden kennen”). Er kan ook sprake zijn van eenzaamheid (geheimhouding uit
schaamte) of van verwijdering (afwijzing). Het delict kan verwijdering geven (“iemand bleek anders dan ver-
wacht” of “vrienden hebben moeite met keuzes die gemaakt worden”). Bepalend voor de impact van detentie op
vriendschappen is de houding van vrienden, maar zeker ook de wijze waarop de gedetineerde en het familielid
omgaan met de vriendschappen. Openheid over de situatie en afstemmen van verwachtingen kan een bouwsteen
zijn. Als vrijwilliger kan je met de gedetineerde en familieleden meedenken welke vriendschappen men
had/heeft/wenst en wat hij daarin kan ondernemen (tijdens en na detentie). Als er sprake was van foute, risico-
volle vriendschappen kan detentie een tijd van bezinning zijn. Immers juist een periode van crisis kan een
moment van bezinning geven, ook op vriendschappen. De gedetineerde en de familie van de gevangene staan ook
voor de uitdaging om zelf te blijven investeren in vriendschappen ondanks de crisissituatie. Hoe kan de gedeti-
neerde en het familielid meeleven met vrienden ondanks de “eigen sores”. Dit raakt ook de balans van geven en
nemen. Tijdelijk kan deze uit balans zijn, maar een mate van wederkerigheid is van belang. Als een vriendschap
beëindigt door delict/detentie kan dit een spoor trekken voor de hulpvrager. Dit kan een rouwproces raken. Ook
hierin kan de vrijwilliger naast de hulpvrager staan, in het bieden van een luisterend oor en het geven van erken-
ning. 

5.2.3  Hulpvrager & geloofsgemeenschap
Als een gemeentelid in detentie komt, heeft dit een forse impact binnen een geloofsgemeenschap. Dit wordt ver-
sterkt als het slachtoffer van het delict hier ook deel van uitmaakt. Gemeenteleden ervaren vaak verschillende loy-
aliteiten. De kerkenraad of de oudsten staan voor de taak om pastorale zorg te bieden aan de dader, het slachtoffer,
de familie(s) en de gemeente. Als organisatie heeft Gevangenenzorg Nederland een brochure gemaakt voor kerke-
lijke gemeenten met achtergrondinformatie over juridische procedures. Daarnaast worden er handreikingen
gedaan over hoe gemeente en kerkenraad naast de gedetineerde en zijn familie kunnen staan. Zowel voor de gede-
tineerde als voor familie van gedetineerde kan detentie impact hebben op de relatie met (gemeente)leden. Er kan
sprake zijn van steun en erkenning. Soms wordt vooral afstand of afwijzing ervaren. Als vrijwilliger kun je met de
gedetineerde of de familie meedenken welke invloed hij hier zelf in kan hebben. Openheid naar gemeenteleden en
duidelijkheid over verwachtingen kunnen bouwstenen zijn voor contact. Als er sprake is van schuld is het helend
als er ruimte komt voor erkenning en herstel. Er kan een keus gemaakt worden om (tijdelijk) afstand te nemen
van een geloofsgemeenschap of zich juist te oriënteren op een (nieuwe) geloofsgemeenschap. Als vrijwilliger kun
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„Ik bezoek een bejaard echtpaar dat een

zoon en een dochter heeft. De zoon zit in de

gevangenis voor een zedendelict. Niemand

weet daarvan. Zelfs hun dochter weet dit

niet. Dit grote geheim delen zij met mij als

ik daar op bezoek kom. Ik ben daar een luis-

terend oor, ze vertellen over hun bezorgdheid

v.w.b. hun zoon, zijn toekomst, de schulden

die zij voor hun zoon hebben gemaakt, over

zijn baantje dat hij heeft om de schulden te

betalen. Ze delen hun pijn hiervan, regelma-

tig zijn ze emotioneel en wordt er een lied

van Elly en Rickert gedraaid waar ze steun

van ervaren.“

Bezoekvrijwilligster familiezorg A. 



je hierin meedenken. Het is mooi als er ruimte komt voor behoud/herstel van relaties met de (bestaande) geloofs-
gemeenschap. Het is rijk als herstel van contact met christenen een beeld kan zijn van de mogelijkheid van herstel
met God door de Heere Jezus. Deze paragraaf gaat vooral in op de christelijke geloofsgemeenschap. Onze hulp-
vragers kunnen ook een relatie hebben met andere geloofsgemeenschappen. Als vrijwilliger kun je ruimte bieden
aan de hulpvrager om te praten over het contact met deze geloofsgemeenschap. Hierin kan ook aan bod komen
wat de wensen van de hulpvrager zijn en hoe hij deze vorm kan geven. 

5.2.4  Hulpvrager & buurt/maatschappij
Als iemand opgepakt wordt en het is bekend in de buurt kan dit verschillende gevolgen hebben. Voor een gedeti-
neerde kan het lastig zijn om na detentie weer terug te gaan naar zijn woning. De buurt zit er soms niet op te
wachten dat een ex-gedetineerde weer in hun straat komt wonen. Met de gedetineerde kan nagedacht worden
over de wijze waarop contactopbouw met de buurt plaats kan vinden. De achterblijvende familieleden hebben tij-
dens de detentie al te maken met de reacties vanuit de omgeving. Deze kunnen variëren van steun tot afwijzing. 
Het is mooi als er steun geboden wordt door de buren. Dit kan zowel emotionele als praktische steun zijn. Als deze
niet spontaan geboden wordt, kun je als vrijwilliger de hulpvrager ook stimuleren om deze hulp aan buren te vra-
gen. Zo kan er een sociaal netwerk om de hulpvrager heen gebouwd worden. Als een hulpvrager openheid geeft of
hulp vraagt, komt er soms meer meeleven en hulp van uit de buurt. Als de buurt afwijzend reageert, is dit zwaar
voor de familieleden. Zij voelen zich mee gestraft. Dit kan ertoe leiden dat je hulpvrager zich terugtrekt in huis, de
straat niet meer op durft of zelfs besluit om te verhuizen. Dat is ingrijpend. Binnen de maatschappij wordt een
delict afgewezen. We kunnen zeggen: terecht. Een delict benadeelt immers iemand. Het is daarmee strafbaar. Het
afwijzen van een delict leidt echter vaak ook tot het afwijzen van de gedetineerde en diens familie. In de Bijbel
wordt straf omschreven als iets dat het doel heeft om iemand “tot verandering” te brengen. Hiermee wordt wel de
daad afgewezen, maar niet de persoon. Vanuit de maatschappij dreigt soms wel uitsluiting (buiten de kansen van
de maatschappij) of stigmatisering (eens een dief, altijd een dief). Als vrijwilliger kun je met de hulpvrager mee-
denken hoe deze zijn plek in de buurt/maatschappij ervaart. Bij een delict zijn mensen benadeeld. Hoe kijkt de
gedetineerde naar de schade die hij heeft aangedaan en welke mogelijkheden ziet hij om dit te herstellen? In het
hoofdstuk over Herstelrecht staat hier ook een en ander over beschreven. Als een gedetineerde of familieleden veel
negativiteit in de buurt ervaren, kan buurtbemiddeling soms een mogelijkheid zijn. De gedetineerde en familiele-
den staan voor de uitdaging om hun plek in de buurt vorm te geven. Soms kan er verandering/groei in relaties
plaatsvinden, soms is het niet haalbaar en is (emotioneel) afstand nemen van belang (verwachtingen bijstellen).
Steun zoeken en ontvangen van andere vertrouwde mensen is dan essentieel. Als vrijwilliger kan je hierin ook een
belangrijke hulpbron zijn. Waar mogelijk kan je met de hulpvrager meedenken wie in het verdere netwerk een
dergelijke vertrouwde hulpbron kan zijn. 
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6Hoofdstuk
6. De positie van de vrijwilliger

Vrijwilligers die samenwerken met maatschappelijk werkers. Dat is kenmerkend voor Gevangenenzorg

Nederland. In dit hoofdstuk wordt vermeld hoe iemand vrijwilliger wordt, hoe de samenwerking is met het

kantoor, welke positie en verantwoordelijkheid de vrijwilliger heeft tegenover mensen die om hulp vragen

en hoe een vrijwilliger functioneert in een bezoektraject.

6.1 De vrijwilliger

6.1.1Nieuwe vrijwilligers
Gevangenenzorg Nederland maakt bij het werven van vrijwilligers gebruik van een competentieprofiel. Dit is
opgesteld in samenwerking met het Ministerie van Justitie. In dit profiel is omschreven welke taken een vrijwilli-
ger heeft en welke vaardigheden nodig zijn om deze taken goed uit te voeren. 

Er melden zich geregeld gemotiveerde christenen bij ons die
graag vrijwilliger willen worden.
Door bij de werving te letten op ieders persoonlijke vaardig-
heden vinden we steeds weer nieuwe vrijwilligers die niet
alleen gemotiveerd, maar ook in staat zijn de hulp te bieden
die kenmerkend is voor Gevangenenzorg Nederland. De
belangrijkste vaardigheden zijn een goede communicatie, per-
soonlijke stabiliteit, een respectvolle houding en alert zijn op
de privacy en de veiligheid van zichzelf en de ander. We krij-
gen hier zicht op door de zelfevaluatie die geïnteresseerden bij
aanmelding invullen en tijdens het kennismakingsgesprek en
de basistraining. In het kennismakingsgesprek komt ook aan
de orde wat Gevangenenzorg Nederland van vrijwilligers ver-
wacht en welke steun en begeleiding we bieden. Veelal is aan
het eind van dit gesprek duidelijk of iemand vrijwilliger
wordt. In dat geval wordt een vrijwilligerscontract opgemaakt
en een nieuwe vrijwilliger ontvangt dit handboek. Dat is het
voorbereidend materiaal voor de basistraining en blijft daarna
een naslagwerk. Er wordt dan ook besproken voor welke pro-
gramma’s je actief wilt zijn en hoe ver je wilt reizen voor een hulpverleningscontact. Na de basistraining is een
nieuwe vrijwilliger klaar voor de start met één op één bezoek. We hebben dan als medewerkers een voldoende
beeld van iemands specifieke mogelijkheden en inzetbaarheid om een match te kunnen maken met een hulpvra-
ger. Je krijgt ook een vrijwilligerspas. Daarmee kun je, bijvoorbeeld in de gevangenis, duidelijk maken dat je
namens ons op bezoek komt. 

Alvorens actief te worden in een SOS programma, volgen vrijwilligers eerst nog een aparte instaptraining. Voor
vrijwilligers die actief zijn in de familiezorg wordt geregeld een aanvullende training georganiseerd met bijbeho-
rend handboek. Een specifiek handboek is er ook voor vrijwilligers die op bezoek gaan bij tbs-patiënten.
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“Net zo lang door de detectiepoort tot hij

niet meer piept. Inmiddels heb je geen riem

meer om, geen schoenen meer aan je voeten

en niets meer in je zakken. Je hebt het gevoel

dat alle ogen, van achter het glas, op je

gericht zijn. Je bent een wereld binnen-

getreden waar je je ‘zijn’ moet bewijzen.

Het klikken van de deuren is ook al zo’n

ervaring. Deuren en kozijn van staal. Glas is

niet stuk te slaan, neem ik aan. Vertrouwen

wordt in de gevangenis alleen verleent aan

materialen, elektronica, computers,

telefoons, signalering, sloten en sleutels.”

Bezoekvrijwilliger K.



We kunnen op bezoek in de gevangenis omdat Gevangenenzorg Nederland door het Ministerie van Justitie is
erkend als hulporganisatie. Werken op het terrein van Justitie vraagt om zorgvuldigheid. We zijn als organisatie
verantwoordelijk voor wat de vrijwilligers doen. Daardoor kan een incident in de gevangenis vergaande gevolgen
hebben. Een goede samenwerking tussen kantoor en vrijwilligers is van groot belang. Daarover zijn afspraken
vastgelegd in het vrijwilligerscontract. Als vrijwilliger dien je je te houden aan een aantal voorschriften en regels.
Tegelijkertijd ben je heel vrij in hoe je je werk doet. Wederzijds vertrouwen en het kennen en nakomen van proce-
dures en afspraken is erg belangrijk. Zie ook de bijlagen 1, 2 en over calamiteiten, huiselijk geweld en privacy.

6.1.2  Wijzigingen in persoonlijke omstandigheden vrijwilligers
Vrijwilligers kunnen een aantal persoonlijke gegevens zelf wijzigen via onze digitale portal. Je kunt hier ook aan-
geven of je ruimte hebt voor een nieuw bezoektraject. Veel vrijwilligers beperken zich tot één traject, maar ande-
ren hebben ruimte meer mensen te bezoeken. Het is voor ons erg nuttig als je aangeeft of je ruimte hebt voor
meer. Dan kunnen we optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die we hebben. Het komt helaas voor dat
we door het ontbreken van aanvragen in je regio langere tijd geen beroep op je doen. Daarnaast zijn er altijd
andere regio’s waar we juist krap zitten.

Het kan voorkomen dat je door omstandigheden tijdelijk minder of niet inzetbaar bent. Dit kun je ook melden
via de portal. Probeer dan ook een indicatie te geven hoelang dit vermoedelijk zal duren. Dit betekent niet dat we
dit alleen onpersoonlijk registreren! We nemen contact op als daar aanleiding toe is.

6.1.3  Beroepsmogelijkheden
Mochten er problemen rijzen met de maatschappelijk werker en de vrijwilliger vindt dat die niet bevredigend
worden aangepakt, dan kan een beroep worden gedaan op de coördinator vrijwilligers en relaties. Uiteindelijk
beslist de directeur-bestuurder. 
Is een vrijwilliger van mening onheus te zijn behandeld door een medewerker, of voelt iemand zich ongemakke-
lijk door het gedrag van de staf, dan kan een beroep worden gedaan op onze vertrouwenspersoon, voormalig jus-
titiepredikant, ds. Van Meulen. Hij kan ondersteuning bieden om naar een oplossing te zoeken. Ds. Van Meulen
functioneert zelfstandig en onafhankelijk. Alles wat wordt besproken tussen de vertrouwenspersoon en de vrijwil-
liger blijft tussen hen. De vertrouwenspersoon is te bereiken via e-mail: vanmeulen@hetnet.nl, per post: ds. D. van
Meulen, Beekweide 63, 8162 XN Epe of telefonisch via (0578) 627225. Een reglement vertrouwenspersoon is tzt
voor vrijwilligers in te zien op onze portal en in ieder geval op te vragen op het kantoor.

6.1.4  Positie vrijwilliger bij samenwerking met andere organisa-
ties en instanties 
Is er aanleiding om door te verwijzen naar of contact op te nemen
met andere hulpverlenende instanties, dan gebeurt dit door de
maatschappelijk werker. Andere instanties zijn niet altijd bekend
met het karakter van ons vrijwilligerswerk. Zeker bij problemati-
sche situaties kan het vragen oproepen wanneer je als vrijwilliger
daarover contact opneemt. 
Dit geldt ook voor de gevangenis. Een vrijwilliger die uit al dan niet
terechte onvrede over de situatie van een hulpvrager zelf contact
opneemt met de gevangenis, kan veel schade aanrichten. 
De algemene regel wat betreft externe contacten is: Communicatie op directieniveau wordt onderhouden door de
directeur van Gevangenenzorg Nederland. Communicatie met de reclassering, het pastoraat, Case Managers of
MMD’ers in de PI en professionals van maatschappelijke organisaties door de coördinator vrijwilligers en relaties
of een maatschappelijk werker. Communicatie met gevangenen, tbs’ers en hun familie door de vrijwilligers. 
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6.2 Het contact tussen vrijwilliger en hulpvrager

6.2.1  Inleiding
In een gevangenis is sprake van een onnatuurlijke situatie doordat mensen gedwongen samenleven in een
beperkte ruimte. De impact hiervan en het contrast met het leven buiten is groot. Detentie roept snel spanningen
of agressie op. Uit onderzoek blijkt dat de grootste frustratie zit in:

- Het emotionele gemis: ‘Ik mis mijn familie en vrienden.’
- Het materiele gemis: ‘Ik mis mijn waardevolle persoonlijke spullen.’
- Het seksuele gemis: ‘Ik mis mijn seksleven ontzettend.’
- Het verlies van autonomie: ‘Ik kan mijzelf niet meer zijn met al die regels en opdrachten.’
- Het verlies aan veiligheid: ‘Ik voel mij onveilig met al die maten en bewakers om mij heen.’ 

Dit alles maakt het lastig zich te bezinnen op het eigen gedrag en op relaties met anderen. Gevangenen houden
zich veelal groot ten opzichte van elkaar. Tijdens het bezoek van een vrijwilliger hoeft dat niet. Dat je van buiten
komt, belangstelling en echte aandacht toont en luistert, is voor veel hulpvragers al een weldaad, los van de vraag
of er zaken geregeld kunnen worden. Je maakt als vrijwilliger geen deel uit van gevangenis en justitie. Die onaf-
hankelijkheid wekt vaak vertrouwen. 
Waardering voor inzet van de vrijwilliger blijkt er evenzeer te zijn in contacten met familieleden en tbs-gestelden.
Tbs’ers zitten vaak lang vast. Velen krijgen weinig of geen bezoek. Voor de familie kan het fijn zijn te praten met
iemand met kennis van de gang van zaken rond detentie en/of die geen deel uit maakt van de kring van familie en
kennissen.

6.2.2  Onbevooroordeeld luisteren 
Als je iemand gaat bezoeken, krijg je tevoren de bij ons
beschikbare informatie toegestuurd. Het is mogelijk via inter-
net meer op te zoeken over een gevangene of tbs’er. We advi-
seren je dit niet te doen. Zeker niet voorafgaand aan het eerste
bezoek aan deze persoon of zijn familie. Informatie op inter-
net richt zich eenzijdig op de gevangene als dader. Wij willen
hem en zijn familie allereerst ontmoeten als mens. Als je weet
wat er zoal is gebeurd, wordt het moeilijk betrokkenen nog
onbevangen te ontmoeten. En als je ingrijpende dingen over
de ander weet, maar die vertelt daar (nog) niet over, kan het
lastig worden om daar onbevangen tegenover te staan.
Als je iemand regelmatig bezoekt, krijg je meer en meer zicht
op diens persoonlijke omstandigheden. Soms worden die vlot
en uitgebreid weergegeven. Anderen zijn terughoudender. Het
gaat er allereerst om dat je luistert en de ander serieus neemt.
Je laat hem zijn verhaal vertellen en toont respect voor wie hij
is en wat hij zegt. Dat doe je ook als je het niet eens bent met
zijn keuzes. Spreek je daar snel een oordeel over uit, dan kan
dat het vertrouwen beschadigen en een belemmering vormen
voor een verdere verdieping van het contact. Dat er snel en
gemakkelijk wordt geoordeeld, heeft de ander al vaak meegemaakt. Dat geeft het gevoel niet gehoord te worden.
Bied daarom ruimte en denk niet te snel dat je de ander wel begrijpt. 

Het komt geregeld voor dat je hulpvrager een uitgesproken oordeel heeft over derden: daders, slachtoffers, Justitie,
naaste familie of bekenden. Hij kan je al dan niet expliciet vragen met zijn oordeel in te stemmen. Doe dat niet. Je
hoort als vrijwilliger maar één kant van het verhaal. Neem die echter wel serieus en bied de ander ruimte te noe-
men welke impact mensen en situaties op hem hebben gehad. 
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opleggen. Hij krijgt meer zicht op zijn eigen

leven en ontdekt zijn valkuilen. Heel belang-

rijk. Hoe of hij het ‘straks’ gaat doen is

uiteraard afwachten. Je hoopt en bidt dat het

hem gaat lukken om ‘gezond’ te gaan leven.”

Bezoekvrijwilliger G. 



Tijdens de gesprekken kun je natuurlijk wel vragen stellen. Hoe ziet de ander zijn eigen verantwoordelijkheid en
ook die van anderen? Mogelijk ontstaat er begrip voor wat er feitelijk gebeurde en wie verantwoordelijk is. Het is
mooi als dat ertoe leidt dat iemand in gaat zien wie door zijn toedoen beschadigd zijn en als hij zijn verantwoor-
delijkheid hiervoor gaat zien.

Als een gevangene, tbs’er of de familie die je bezoekt weinig zegt, kan het verleidelijk zijn zelf het een en ander te
vertellen. Dat kan, maar let er wel op dat het uiteindelijk niet gaat om jouw verhaal maar om dat van de ander.
Stilte hoeft niet erg te zijn en algemeen gesproken waardeert iedereen het als er oprechte interesse wordt getoond.
Heb geduld en stel je open voor de ander.

6.2.3  Eigen verantwoordelijkheid en motivatie
Het is mogelijk dat iemand onuitgesproken bedoelingen heeft met zijn vraag om hulp en bezoek. Wees duidelijk
in wat hij wel en niet van je mag verwachten. Wees consequent. Zeker gevangenen kunnen geneigd zijn te probe-
ren of ergens rek zit. Maar dit kan ook spelen in de familiezorg. Gebruik de mogelijkheid eerst te overleggen met
kantoor en later te reageren op een verzoek. Doe geen toezeggingen waar je niet zeker van bent.

Het is belangrijk dat op een gegeven moment aan de orde komt hoe de ander terugkijkt en wat de plannen zijn.
Forceer dit echter niet. Hij moet hier zelf aan toe zijn en soms is dit maar zeer beperkt mogelijk gezien iemands
psychische gesteldheid. Tijdens zo’n gesprek help je door een spiegel voor te houden. Het is ook goed te zien welke
vragen zijn gesteld bij de aanmelding en wat er later zoal aan de orde is gekomen. Soms blijft iemand weigeren
verantwoordelijkheid te nemen voor eigen daden of toekomst. Daar kunnen allerlei oorzaken voor zijn. Zie ook
hoofdstuk 5. Onder de mensen die ons om hulp vragen zijn er veel met teleurstellende ervaringen in relaties en
met school en/of werk. Zij gaan er soms bij voorbaat al van uit dat ze weer zullen mislukken en zien hun eigen
capaciteiten niet. Velen voelen zich slachtoffer. Door aandacht en belangstelling te tonen en na te gaan of er ook
positieve ervaringen en aanknopingspunten zijn, kun je iemand motiveren en stimuleren toch plannen te maken
en een reëel beeld te vormen van de situatie. Wees royaal in het geven van waardering en complimenten! Dat heb-
ben de mensen die wij bezoeken vaak zo nodig en ze ontvangen het over het algemeen maar zo weinig. Waarde-
ring werkt helend en stimuleert het zelfvertrouwen.

Binnen gevangenissen kunnen verschillende instanties en programma’s helpen om te voorkomen dat iemand na
vrijkomen opnieuw in de fout gaat. Dit aanbod is niet in iedere instelling hetzelfde. In een Huis van Bewaring is
weinig aanbod. Voor de meeste gevangenen is hier nog niet bekend wat de straf zal zijn. Een (zeer) beperkt bevei-
ligde inrichting richt zich juist in het bijzonder op het voorbereiden van de re-integratie. In de loop der jaren is
het aanbod veranderd. Er is een tijd geweest dat ernaar werd gestreefd alle gevangenen voor te bereiden op terug-
keer in de samenleving. Gezien de hoge kosten en de magere resultaten is op een gegeven moment besloten om re-
integratie gerichte programma’s alleen aan te bieden aan wie gemotiveerd en ‘kansrijk’ is. Anderen moeten na
vrijlating zelf hun weg zien te vinden. Er zijn voortdurend ontwikkelingen op dit terrein. In 2013 is in veel PI’s een
Re-Intergratie Centrum gestart waar gedetineerden zelf dingen kunnen regelen, ook via internet en de telefoon.
Aangezien motivatie altijd een belangrijke factor is, is het belangrijk na te gaan of de gevangene op de hoogte is
van de mogelijkheden die er in zijn inrichting zijn met betrekking tot opleiding en training en of hij hiervoor in
aanmerking probeert te komen. 
Overigens kunnen psychische problemen of het ontbreken van een verblijfsvergunning er de oorzaak van zijn dat
iemand niet deelneemt aan dit soort activiteiten. 

Voor gevangenen kan een re-integratieprogramma als ‘Uit de bak, onder dak’ van stichting Ontmoeting of tijde-
lijk onderdak in een Exodushuis of een andere voorziening een oplossing zijn na vrijkomen. Dan kan met begelei-
ding worden gewerkt aan een geleidelijke overgang naar de samenleving. Veel gevangenen willen dit niet omdat ze
zich dan na vrijkomen weer aan allerlei voorwaarden moeten houden, terwijl het wel erg goed voor ze zou zijn.
Uiteraard moet iemand wel voldoen aan voorwaarden voor toelating. 
Houdt er rekening mee dat hulpvragers lang niet altijd in staat zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en soms
ongemotiveerd, apathisch of kwaadwillend blijven. Dan is bij de begeleiding veel wijsheid en gebed nodig. Het is
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dan moeilijk concreet hulp te bieden. Tijdens de tweede dag van de basistraining voor vrijwilligers staan we uitge-
breider stil bij het nemen van verantwoordelijkheid en bij slachtoffergedrag.

6.2.4  Vrijwilliger aanvullend op eigen inzet en reguliere hulp
Gevangenen en familieleden kunnen in onze folders lezen dat wij graag helpen bij het zoeken naar woonruimte,
werk, het opbouwen van een sociaal netwerk etc. Gevangenen lezen dit nogal eens als gegarandeerde toezeggin-
gen. Wees daarop bedacht en weet welke eigen invalshoek Gevangenenzorg Nederland als vrijwilligershulporgani-
satie heeft naast professionele instanties. De meest voor de hand liggende hulpverleners binnen de gevangenis zijn
de Case Managers of de MMD’ers. In principe spreken zij alle gevangenen. Het is hun taak ervoor te zorgen dat
iemand beschikt over een geldig legitimatiebewijs, om te helpen bij schulden en te assisteren bij het zoeken naar
huisvesting of opvang en om de verdere zorgbehoefte in kaart te brengen. Bij vragen op deze terreinen verwijzen
wij primair naar hen door. De rol van een vrijwilliger kan wel zijn te signaleren dat hier problemen spelen, de situ-
atie te verhelderen en de gevangene te stimuleren gebruik te maken van hun hulp. Die stopt echter als iemand vrij-
komt. Het lukt de Case Manager of MMD’er niet altijd tijdens de detentie genoemde zaken afdoende te regelen.
Onze hulp kan wel worden voortgezet in Nazorg. Het is dan belangrijk betrokken te blijven, mee te denken, de
ander te stimuleren en te bemoedigen. Ex-gevangenen zijn dan aangewezen op gemeentelijke instanties. Dat geldt
natuurlijk ook voor de familie. Die kan tijdens en na de detentie eveneens hulp vragen bij maatschappelijke orga-
nisaties als maatschappelijk werk, huisarts, psycholoog, sociale dienst etc. Het kan goed zijn mee te gaan naar het
loket wanneer je problemen verwacht. Daarom is het belangrijk dat je enige kennis hebt van het reilen en zeilen
van de sociale zekerheid in ons land zoals omschreven in hoofdstuk 9. Je kunt uiteraard wel altijd een beroep doen
op de kennis van de maatschappelijk werkers op ons kantoor.

6.2.5  Onwil en onvermogen
Het is een valkuil teveel verantwoordelijkheden over te
nemen. Uiteindelijk is degene die om hulp vraagt zelf verant-
woordelijk voor zijn situatie. Ook al denk je te overzien wat er
moet gebeuren en wanneer, het is beter de ander te stimuleren
na te denken en zelf tot conclusies te komen. Te oplossingsge-
richt bezig zijn maakt de ander te afhankelijk. Met name
gevangenen kunnen proberen hun problemen aan je over te
dragen. Ze zijn onzeker of overzien hun situatie niet goed. Of
ze wenden dit voor en vinden het wel gemakkelijk dat je hun
problemen oplost. Onze insteek is en blijft primair te helpen
met de handen op de rug. Denk niet te snel: ik doe dat handi-
ger en beter. Stimuleer tot het maken van plannen en denk
hierin mee. Hij kan bellen en schrijven en een beroep doen op de zorg binnen de gevangenis. Zie daarvoor hoofd-
stuk 8.
Als iemand bepaalde vaardigheden mist, helpen we natuurlijk graag. Bijvoorbeeld bij het schrijven van een brief.
Sommige zaken zijn voor gevangenen niet realiseerbaar vanuit de gevangenis. Neem zo nodig ruimte eerst met
kantoor te overleggen alvorens op een verzoek in te gaan. Het is niet altijd gemakkelijk het verschil tussen onwil en
onvermogen goed in te schatten en te weten wat de grenzen zijn. 

6.3 Het bezoektraject

6.3.1  Aanvang bezoektraject
Voordat je gekoppeld wordt aan een nieuwe hulpvrager, dient die contact op te nemen met ons kantoor. Familie-
leden kunnen ons bellen. Zo nodig wordt er gelijk teruggebeld om telefoonkosten over te nemen. Voor gevange-
nen hebben we een gratis telefoonnummer, 0800-3310568. Een maatschappelijk werker doet telefonisch een
intake. Er wordt verkend wat de situatie is, wat de wensen en verwachtingen zijn, welke hulp er al wordt geboden
en of het akkoord is dat wij contact opnemen met andere hulpverleners. Bij gevangenen gaan we in de gevangenis
na of er wellicht contra-indicaties zijn om te starten met een traject en welke aandachtspunten er zijn bij het kie-
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“Ook grappig vond ik het hoe hij de brief van

Gevangenenzorg had opgevat waarin mijn

eerste bezoek werd aangekondigd. Er stond

in, over mij: ‘Hij hoopt u te bezoeken op 23

maart 2012 om 14.00 uur.’ X dacht meteen:

Hoezo ‘hij hoopt…’?! 

Heeft hij dan geen tom-tom?”

Bezoekvrijwilliger P. 



zen van een vrijwilliger. Is er voldoende informatie beschikbaar, dan beslissen de maatschappelijk werkers of er
een hulpverleningstraject wordt gestart of dat op een andere wijze wordt gereageerd op de aanvraag. 
Gaat er een traject van start, dan kun je door een maatschappelijk werker worden benaderd met de vraag of je
beschikbaar bent. Zo ja, dan ontvang je nadere informatie uit het intakegesprek en een memo met aandachtspun-
ten over een bezoektraject met een gevangene of met de familie. Ook de aanvrager ontvangt nader bericht. Vanaf
dat moment ben jij degene die geregeld persoonlijk contact heeft met de hulpvrager. Deze procedure geldt niet
binnen de TBS. Daar is met enkele klinieken een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waardoor de kliniek
gemotiveerde patiënten met ons in contact brengt.

Soms vraagt de maatschappelijk werker je tijdens de eerste
bezoeken nog ontbrekende informatie in te winnen, bijvoor-
beeld namen en geboortedata van kinderen, adres- en tele-
foongegevens of informatie over relaties, huisvesting, werk of
schulden. Dat geef je door via het rapportageformulier.
Daarop meld je verder of er ontwikkelingen zijn op een aantal
belangrijke aandachtsgebieden en hoe je zelf het contact
ervaart. Je kunt hierop ook vragen stellen. De maatschappelijk
werker zal daarop reageren. Vaak per mail, maar er is ook geregeld telefonisch contact over het bezoektraject. 

Al te veel vragen stellen aan het begin van een traject kan bedreigend overkomen op de hulpvrager. Bedenk dat het
bouwen aan vertrouwen belangrijker is dan het vergaren van informatie. Leg wel uit dat informatie belangrijk is
voor de voortgang en kwaliteit van de zorg en dat je daarom rapporteert, waarbij overigens vertrouwelijkheid
gegarandeerd is. Dat is ook per brief of telefonisch aan de ander gemeld.
Mocht al snel blijken dat het niet ‘klikt’, bespreek dit dan met je maatschappelijk werker. Het kan dan zijn dat het
beter is het contact niet voort te zetten. Dat kan een gevoel van falen oproepen. Iedere vrijwilliger heeft echter
eigen sterke en minder sterke kanten en iedere hulpvrager is weer anders. In het belang van de hulpvrager zoeken
we naar de beste combinatie van hulpvrager en vrijwilliger.

In de rapportage kun je aangeven wanneer je weer op bezoek hoopt te gaan. Bij familiebezoek en in de nazorg kan
dit rechtstreeks worden gepland tussen vrijwilliger en hulpvrager. Zie ook bijlage 3 over privacyaspecten. Bij een
gevangene dien je de afspraak zelf ook nog per telefoon vast te leggen bij de bezoekadministratie van de gevange-
nis. 

6.3.2  Doelen, afspraken en rapportage
Het is belangrijk voorafgaand aan een bezoek op een rij te zet-
ten wat je zou willen bespreken. Blijf daarbij alert op de lange
termijn. Maar het kan zijn dat je helemaal niet toekomt aan
wat je wilde bespreken en alleen luistert naar een relaas over
een onverwachte gebeurtenis. Dat gaat dan natuurlijk voor.
Het gaat er vooral om aan te sluiten bij de ander en in contact
te blijven. Onverwachte en complexe problemen en situaties
kunnen veel van een vrijwilliger vragen. Gebruik dan de
mogelijkheid contact op te nemen met je maatschappelijk werker. Mogelijk is het nodig dat die overleg voert met
andere hulpverleners. Het is belangrijk een bezoek af te sluiten met concrete, controleerbare afspraken. Dit kan
beperkt blijven tot datum en tijdstip voor een volgend bezoek. Het kan ook zijn dat een gevangene contact op zal
nemen met de familie of een gesprek met de Case Manager of MMD’er aan zal vragen. Dat de familie zich aan
gaat melden bij de sociale dienst. Of dat de vrijwilliger navraag doet bij onze maatschappelijk werker over sociale
regelgeving etc. Spreek af wie wat doet en kom hier tijdens een volgend gesprek op terug. Meld de gemaakte
afspraken ook via je rapportage aan het kantoor. Maak je betrouwbaar door niet teveel te beloven, maar aan te
geven wat je gaat bespreken en wat haalbaar is. 
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“S. blijkt slecht Nederlands te spreken, 

een beetje Engels en voornamelijk Duits. 
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over volgt in het najaar van 2013.



Rapportage is van groot belang. Het heeft niet alleen betrekking op bezoeken, maar ook op telefonische begelei-
ding en eventuele contacten met derden. Het is een middel om vast te leggen wat er is besproken en om te voor-
komen dat het contact te vrijblijvend wordt. Door je rapportage en het aansluitende overleg met je
maatschappelijk werker kan de hulp zo goed mogelijk gericht blijven op de gestelde doelen. Rapportages moeten
een goed beeld geven van de werkelijkheid en helder zijn. Gebruik geen formuleringen die voor tweeërlei uitleg
vatbaar zijn. Het is aan te bevelen tijdens een bezoek niet teveel te schrijven. Maak je rapportage naderhand. Neem
altijd wel pen en papier mee voor het geval er feiten, nummers of adressen worden doorgegeven tijdens het
bezoek. Noem waarom je dingen noteert. 
In onze werkwijze is de maatschappelijk werker verantwoordelijk voor het bezoektraject. Die moet dan wel weten
wat er gebeurt tijdens de bezoeken. Rapporteer daarom zo mogelijk binnen drie dagen. Kun je door overmacht of
welke reden dan ook (tijdelijk) niet op bezoek, meldt dit aan je maatschappelijk werker en spreek af hoe de hulp-
vrager hierover wordt geïnformeerd. Het is jammer als die onverwachts langere tijd niets van ons hoort.

6.3.3  Geheimhouding (Zie ook bijlage 3 over vrijwilliger en privacy)
Bewaar je rapportages om een volgend bezoek voor te kunnen bereiden op een afgesloten plaats en voorkom dat
derden mailbestanden kunnen inzien. Wordt een contact beëindigd dan moet al het materiaal -papier en digitaal-
uit privacyoverwegingen worden vernietigd. Zie verder bijlage ‘Vrijwilligers en privacy’, achterin dit handboek.

Rapportage is ook een manier om na het bezoek het gehoorde van je af te schrijven. Het kan zijn dat iemand je
dingen vertelt die belastend voor je zijn en/of die je niet door zou mogen vertellen. Wat dat laatste betreft, houd
altijd de mogelijkheid open vertrouwelijk te kunnen terugkoppelen aan het kantoor. Heb je er behoefte aan na een
bezoek direct even te overleggen met een maatschappelijk werker, bel dan het kantoor. Op werkdagen is altijd een
maatschappelijk werker aanwezig. 

Geef zeker geen informatie door aan de media. Word je daardoor benaderd, verwijs dan altijd naar het kantoor.
Ook wanneer media willen spreken over je vrijwilligersinzet in het algemeen vragen wij geen toezeggingen te doen
en eerst te overleggen met het kantoor. Ons werkterrein vraagt om grote zorgvuldigheid. Wanneer besloten wordt
dat een vrijwilliger een interview geeft, heeft het ook meerwaarde dat in overleg met het kantoor voor te bereiden.

6.3.4  Financiële zaken
Hulpvragers vragen soms om geld of kleding. Vooral gevangenen. Wij raden je aan op dit terrein erg terughou-
dend te zijn. Het is belangrijk goed in te schatten hoe groot het probleem is en of het echt iets op zou lossen hierin
te voorzien. Veelal is geld niet het belangrijkste probleem. Het geven van geld zit daarom niet bij de mogelijkheden
van onze hulpverlening. Een eenmalige gift wordt ook al snel een precedent. Heb je de indruk dat een verzoek, bij-
voorbeeld om kleding, echt urgent is, overleg dan met het kantoor. Soms is er iets te regelen via de Geestelijke Ver-
zorging in de PI. Anders moet je in eigen omgeving uitzien naar mogelijkheden dit te bekostigen, bijvoorbeeld via
de diaconie of via het Leger des Heils. Dat geldt veelal ook bij verzoeken vanuit de familie.
Vrijwilliger kunnen onkosten declareren via het declaratieformulier. Dit kan digitaal, tenzij er bonnetjes moeten
worden meegestuurd. Je kunt er voor kiezen het bedrag geheel of gedeeltelijk als gift af te staan aan Gevangenen-
zorg Nederland. Dat bedrag is dan als gift op te voeren bij de belastingaangifte. Voor het geval de fiscus om een
schriftelijk bewijs vraagt, bewaart het kantoor alle geparafeerde declaraties. 

6.3.5  Nazorg 
Wanneer een gevangene vrijkomt, ontstaat een nieuwe situatie. Omdat re-integratie vaak niet eenvoudig is, zetten
we het hulpverleningstraject na invrijheidstelling graag voort. Zo mogelijk blijft dezelfde vrijwilliger betrokken.
Ook voor de familie is er vaak behoefte aan verder contact omdat ook voor hen de gevolgen van de detentie niet
voorbij zijn als iemand vrijkomt. Bij gevangenen leidt de herkregen vrijheid er regelmatig toe dat zij verder con-
tact met de vrijwilliger niet meer nodig vinden of, tegen eerdere toezeggingen in, geen contact meer opnemen.
Zeker dat laatste is teleurstellend. Houd voor ogen dat we nooit weten wat op termijn de impact van de geboden
hulp zal zijn. Je hebt je als vrijwilliger ingezet en moet de hulpvrager loslaten. Maar het gebed kan doorgaan. 
Blijft het contact wel in stand, dan wordt het lastiger je identiteit geheim te houden. Uitgangspunt is dat de ex-
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gevangene contact opneemt met het kantoor, waarop wij je
vragen contact met hem op te nemen. Het kan in uitzonder-
lijke gevallen verantwoord zijn je telefoonnummer (mobiel of
vast) en/of je eigen adres bekend te maken aan de hulpvrager.
Doe dit echter nooit zonder vooroverleg met het kantoor. Zie
verder de eerder genoemde bijlage ‘Vrijwilligers en privacy’
achterin dit handboek.
Bij aanvang van een nazorgtraject ontvangt de vrijwilliger een
memo waarin een aantal aandachtspunten rond de nazorg op
een rij zijn gezet.

6.3.6  Afsluiten van een contact
Zijn er geen hulpvragen meer die samenhangen met detentie
of is de hulp overgedragen aan andere hulpverleners, dan
wordt het contact afgerond. Het is goed dit eerst te bespreken met de maatschappelijk werker. Afronden sluit ver-
der contact tussen vrijwilliger en hulpvrager niet uit. Correspondentie, telefonisch contact of een enkele bezoek
valt dan echter niet meer onder verantwoordelijkheid van Gevangenenzorg Nederland en rapportage kan achter-
wege blijven. Advies en informatie inwinnen bij het kantoor blijft altijd mogelijk.

6.3.7  Calamiteiten
Zowel tijdens bezoeken in de gevangenis als na vrijkomen van een gevangene of bij contacten met de familie thuis
of met een tbs’er, kunnen zich calamiteiten en ongewenste situaties voordoen. In de protocollen over calamiteiten
en huiselijk geweld die als bijlagen 1 en 2 in dit Handboek zijn opgenomen, is aangegeven hoe te handelen in ver-
schillende situaties. Het kan gaan om ingrijpende situaties en vergaande beslissingen. Het is belangrijk kennis te
nemen van deze bijlagen.

6.4 Instructie voor het afleggen van bezoeken in de gevangenis of aan huis

Een bezoek aan onze hulpvragers in de gevangenis of thuis vraagt om zorgvuldigheid. Enkele aandachtspunten
kwamen hiervoor al aan de orde. Hieronder staan een aantal algemene richtlijnen.

- Zorg ervoor bij bezoeken in de PI een kwartier voor de bezoektijd aanwezig te zijn i.v.m. de formaliteiten bij het
naar binnen komen. Elke minuut te laat gaat af van de bezoektijd.
- Neem naast de vrijwilligerspas ook altijd een geldig legitimatiebewijs mee. 
- Neem geen mobiele telefoon mee naar binnen in de PI. Er zijn kluisjes te huur om ze even op te bergen. 
- In de PI volgt na identificatie een metaaldetector. Neem zo weinig mogelijk metalen voorwerpen mee.
- Toon respect voor de regels die gelden in de gevangenis.
- Ga in de PI zo zitten dat je, indien nodig, bij de alarmknop kunt.
- Het is niet toegestaan dingen de PI in of uit te voeren. Neem dus geen spullen mee de gevangenis in om achter te
laten en neem geen zaken mee naar buiten van de hulpvrager. Wil je lectuur of kleding invoeren, doe dat officieel
via de receptie en informeer tevoren naar de procedure.
- Het is niet altijd toegestaan een Bijbel mee te nemen in de PI. Wil je een stukje lezen, maak zonodig een kopie en
neem die mee.
- Ga niet op bezoek als de ander dat niet verwacht.
- Toon respect voor de eigenheid van de ander. Ga niet ongevraagd evangeliseren.
- Betoon je gast als je de familie of de ex-gevangene aan huis bezoekt.
- Bezoek je iemand thuis, zeg dan bij aanbellen of als er ander bezoek binnenkomt tijdens je bezoek niet dat je van
Gevangenenzorg Nederland bent. 
- Maak je privé adres of telefoonnummer niet bekend en noem alleen je voornaam.
- Neem de tijd om het contact op te bouwen. Bezoek regelmatig.
- Vraag niet meteen waarom iemand of het familielid gevangen zit.
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“Eén ding dat vermakelijk was, dat Y. een

keer met me wilde gaan ‘ligfietsen’.

Hij was toen in De Hoop voor resocialisatie

en had ontdekt dat op een paar honderd

meter afstand een rijwielzaak zat die als spe-

cialiteit ligfietsen verhuurde. Nou ja, je wilt

hem een plezier doen en zo dus gedaan. Ik

met m’n ‘ouwe’ botten op een ligfiets in con-

currentie met een jonge vent.”

Nazorgvrijwilliger C. 



- Gebruik geen onnodige dure woorden. Spreek eenvoudig en duidelijk.
- Vertel dat je een bezoekverslag maakt en dat dit strikt vertrouwelijk blijft.
- De ander is zelf verantwoordelijk voor zijn doen en laten. Stimuleer dat. 
- Naast iemand staan is niet hetzelfde als alles overnemen.
- Ga niet bemiddelen tussen partners en familieleden. Attendeer erop dat we zowel gevangenenzorg bieden als
familiezorg en overleg met het kantoor. 
- Kleed je zorgvuldig. Draag geen kleding die de aandacht afleidt van het gesprek. Ladies, houd je aan de regels:
geen blote knieën, geen mouwloze truitjes, geen blote buiken, geen doorschijnende of laag uitgesneden kleding. 
- Attendeer mensen die met geloofsvragen zitten op het justitiepastoraat of een passende kerkelijke gemeente. 
- Wees terughoudend met lichamelijk contact (bijvoorbeeld een arm om de schouder) en geef geen zoenen.
- Doe geen overhaaste beloften, maar overleg met Gevangenenzorg Nederland.
- Vind je het lastig iemand aan huis te bezoeken, nazorg en familiecontacten kunnen ook plaatsvinden op een
algemene ontmoetingsplek als een stationsrestauratie.
- Ontvang geen hulpvragers bij je thuis zonder vooroverleg met en toestemming van het kantoor. 
- Rapporteer na een bezoek binnen drie dagen aan de maatschappelijk werker. 
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“Het leven is lastig hoor, als je zo in elkaar

zit en de dingen om je heen niet allemaal

snapt omdat je PDD-NOS’er en autist bent. 

Zo zei hij bij het eerste bezoek dat hij mij wel

zag zitten maar niet de lippenstift, die hoort

niet bij ‘oude vrouwen’ ☹, ik ben nog maar

58! Ik ben dus een tijd lipstickloos op bezoek

gegaan maar nu kan hij het wel ‘hebben’.

TBS Bezoekvrijwilligster A.



7Hoofdstuk
7. Recht

Door gevangenen te bezoeken kom je als vrijwilliger in aanraking met een andere wereld. 

Je ontmoet mensen die wegens een strafbaar feit hun vrijheid en privacy moeten inleveren. Zij moeten een

weg afleggen van aanhouding tot veroordeling en een straf uitzitten met uiteindelijk zicht op vrijlating,

voor zover er geen sprake is van levenslang. De wereld van Justitie kent specifieke begrippen en tijdrovende

procedures. Het is belangrijk als vrijwilliger hier globaal van op de hoogte te zijn. 

In dit hoofdstuk wordt ook ingegaan op de situatie van vreemdelingen en asielzoekers.

7.1 Misdrijven en overtredingen

In Nederland worden twee soorten strafbare feiten onderscheiden: overtredingen (lichte vergrijpen) en misdrij-
ven (zware vergrijpen). Bij misdrijven is de manier van vervolging en bestraffing anders dan bij overtredingen.
Een overtreding, bijvoorbeeld een snelheidsovertreding, kan worden afgekocht waarmee de zaak is afgedaan. Als
de overtreder niet wil of kan betalen, komt er een rechtszaak. 
De gevangenen, die je als vrijwilliger ontmoet, hebben vrijwel allemaal een misdrijf begaan. Ze zijn veroordeeld
wegens diefstal, mishandeling, moord, handel in verdovende middelen etc.

7.2 Het strafrecht

7.2.1  Aanhouding
De politie of een andere opsporingsambtenaar kan iemand aanhouden voor een overtreding of misdrijf. Bij een
betrapping op heterdaad is iedereen, ook de gewone burger, bevoegd om iemand aan te houden. De verdachte
moet in dat geval zo snel mogelijk worden overgeleverd aan een opsporingsambtenaar. Die is bevoegd de ver-
dachte mee te nemen voor verhoor. Er is dan sprake van aanhouden of arresteren. Dit is alleen mogelijk wanneer
iemand verdacht wordt van het plegen van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan. De ver-
dachte gaat naar het politiebureau voor verhoor en wordt voorgeleid voor de (hulp)officier van justitie. Ophou-
den voor verhoor mag niet langer dan zes uur duren, de tijd tussen 24.00 uur en 09.00 uur niet meegerekend. De
politie maakt een verslag van het verhoor, het proces-verbaal, en stuurt dit naar de officier van justitie. De (hulp)
officier van justitie beslist of de verdachte in het belang van het onderzoek langer moet worden vastgehouden. In
dat geval wordt een bevel tot ‘inverzekeringstelling’ gegeven. Die duurt in eerste instantie drie dagen. De ver-
dachte heeft dan recht op contact met een advocaat en met de reclassering. 
De officier van justitie kan beslissen de verdachte nog langer vast te houden. 
Deze verlenging kan maximaal drie dagen duren. 

7.2.2  Voorlopige hechtenis (voorarrest)
Wordt een verdachte na de inverzekeringstelling nog langer vastgehouden, dan is er sprake van voorlopige hech-
tenis. Die wordt opgelegd door de rechter-commissaris, de rechter die het vooronderzoek leidt. De rechtbank
geeft de termijn aan waarbinnen de voorlopige gehechte naar een huis van bewaring moet zijn overgebracht. Dit
is gewoonlijk veertien dagen. Is de betrokkene dan nog niet naar een huis van bewaring overgeplaatst, dan moet
hij worden vrijgelaten. Dat betekent echter niet dat er sprake is van vrijspraak. Bij voorlopige hechtenis op een
politiebureau is er in beginsel recht op (familie)bezoek gedurende één uur per veertien dagen. De duur van het
verblijf in een huis van bewaring kan sterk wisselen. 
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Na veertien dagen eindigt de voorlopige hechtenis. Vindt de officier van justitie dat de verdachte langer in voorlo-
pige hechtenis moet blijven, dan vraagt hij de rechtbank om een bevel tot gevangenhouding. Dit geldt voor maxi-
maal negentig dagen. De gevangenhouding kan tussentijds worden beëindigd, waardoor de verdachte vrijkomt.
Het onderzoek kan dan wel worden voortgezet, waarop de verdachte thuis een dagvaarding ontvangt. 

7.2.3  Gerechtelijk vooronderzoek
De officier van justitie kan het van belang vinden een onderzoek in te stellen voordat hij beslist over verdere stap-
pen. Hij vraagt dan de rechter-commissaris een gerechtelijk vooronderzoek te verrichten. Tijdens dit onderzoek
blijft de verdachte meestal in bewaring. Via een gerechtelijk vooronderzoek wordt gezocht naar meer feiten, bij-
voorbeeld via een telefoontap of een huiszoeking. Op grond van het resultaat beslist de officier van justitie een
verdachte al dan niet te vervolgen. Kan het gerechtelijk vooronderzoek niet worden afgerond tijdens de periode
van voorlopige hechtenis, dan wordt een proforma-zitting gehouden om de aanhouding met dertig dagen te ver-
lengen. 

7.2.4  Dagvaarding 
Een dagvaarding is de oproep om op een bepaald tijdstip voor de rechter te verschijnen in verband met een straf-
baar feit waarvan iemand wordt verdacht. De verdachte ontvangt thuis de dagvaarding per aangetekende brief. Er
wordt in vermeld welk strafbare feit de officier van justitie de verdachte ten laste legt. De officier van justitie kan
ook van vervolging afzien. De zaak wordt dan geseponeerd. Bij de uiteindelijke veroordeling komt de tijd die in
het huis van bewaring is doorgebracht, in mindering op de straf. Als na berechting blijkt dat de verdachte ten
onrechte in voorlopige hechtenis zat, kan hij een schadevergoeding vragen. 

Kort samengevat vindt voor de rechtszitting het volgende plaats:

1. Aanhouding en verhoor
2. Inverzekeringstelling
3. Voorlopige hechtenis of thuis dagvaarding afwachten
4. Gevangenhouding
5. Eventueel gerechtelijk vooronderzoek en proforma-zitting
6. Dagvaarding
7. Rechtszitting of seponeren

De rechtszitting leidt tot:

8. Vonnis van de rechter
9. Straf en/of maatregel
10. Vrijspraak

7.2.5 Terechtzitting in strafzaken
Nederland kent drie soorten recht.

- Het strafrecht (strafzaken zoals inbraak, drugshandel, zedendelicten, moord en doodslag). 
- Het burgerlijk of civiel recht (dit heeft betrekking op conflicten tussen burgers onderling of tussen burgers en
organisaties).
- Het bestuursrecht (gericht op geschillen tussen burgers en een overheidsinstantie, bijvoorbeeld over een uitke-
ring, een bouwvergunning etc.).

Dit hoofdstuk handelt over het strafrecht. De meeste gevangenen die je als vrijwilliger bezoekt zijn veroordeeld
wegens een strafzaak. De strafzaken dienen bij diverse soorten rechtsinstanties.
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Kantonrechter
De kantonrechter is een alleensprekende rechter. Enkele uitzonderingen daargelaten vonnissen kantonrechters
over de overtredingen. De uitspraak van een kantonrechter heet een vonnis.

Rechtbank
Bij de rechtbank dienen de andere strafzaken variërend van lichte tot zware misdrijven.
Lichtere zaken (tot een jaar gevangenisstraf) handelt de politierechter af. Dat is ook een alleensprekende rechter.
Grotere zaken komen voor de meervoudige strafkamer. Hier buigen drie rechters zich over de strafzaak. 
De kinderrechter is eveneens een alleensprekende rechter, die over het algemeen misdrijven behandelt die zijn
begaan door jeugdige personen. Dat zijn kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.

Gerechtshof
Bij het gerechtshof dient een hoger beroep van de rechtbank. Er treden
drie rechters op. Eenvoudige zaken worden soms door één raadsheer
behandeld. Bij het gerechtshof is sprake van een nieuwe behandeling
van de zaak. De rechters zijn niet gebonden aan de eerdere uitspraak van
de rechtbank. 

De Hoge Raad 
Dit is Nederlands hoogste rechtsinstantie. Vijf rechters (raadsheren) vel-
len het eindoordeel. De Hoge Raad behandelt een zaak niet inhoudelijk,
maar let op verzuim van vormen: zijn de procedures wel goed gevolgd.
Er wordt gekeken of wetten en begrippen juist zijn uitgelegd en toege-
past. Uitspraken van de Hoge Raad neemt men vaak op in de jurispru-
dentie, de verzameling van alle belangrijke rechterlijke uitspraken. De
jurisprudentie is openbaar. 
De lagere rechters kunnen hier in de toekomst rekening mee houden. 

De officier van justitie, de eiser, is in dienst van het Openbaar Ministerie.
Het OM houdt zich alleen bezig met het strafrecht. Het OM heeft drie kerntaken:

- Opsporing van strafbare feiten.
- Vervolging van strafbare feiten.
- Toezicht op de uitvoering van strafvonnissen.

Het OM is niet verplicht om alle delicten onder de aandacht van de rechter te brengen. 
Het OM heeft daar een eigen verantwoordelijkheid in; het mag zaken ook seponeren. 

7.3 De rechtszitting

7.3.1  Rechtszaak
Uiteindelijk komt het cruciale moment: de verdachte komt voor de rechter. Een spannend en emotioneel moment
voor de verdachte en zijn familie. Dat geldt uiteraard ook voor slachtoffers of benadeelden. In veel gevallen heb-
ben zij tegenwoordig het recht om ook het woord te voeren. 
Een rechtszitting is openbaar. Er is ruimte voor publiek. Het kan voor een vrijwilliger erg boeiend zijn eens een
zaak bij te wonen. Uitzondering hierop zijn de zedenzaken en die tegen jeugdige personen. Die worden achter
gesloten deuren behandeld. De uitspraak is wel openbaar.
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Een overzicht van de partijen die een rol spelen tijdens de behandeling van de rechtszaak:

Bij aanvang van de zitting gaat de rechter op grond van de tenlastelegging en naar aanleiding van het vooronder-
zoek eerst een aantal zaken na:

- Is de dagvaarding geldig? Zijn er mogelijke vormfouten?
- Is hij zelf bevoegd voor de rechtszaak? Een kantonrechter kan bijvoorbeeld geen misdrijfzaak behandelen. De
scheiding tussen een misdrijf en overtreding is niet altijd direct duidelijk. 
- Is de officier van justitie wel ontvankelijk? Dat is niet het geval als er bijvoorbeeld een te lange periode tussen het
delict en de dagvaardig zit. Bij ieder delict is sprake van een verjaringstermijn.
- Zijn er redenen voor schorsing van de vervolging? Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij ondertoezichtstelling van
een minderjarige verdachte of een inmiddels ingetreden ‘staat van krankzinnigheid’ bij de verdachte.

Vervolgens vraagt de rechter naar de personalia van de verdachte. Dan geeft hij het woord aan de officier van jus-
titie die als openbaar aanklager aangeeft waar de verdachte van verdacht wordt. De rechter gaat vervolgens, na de
mededeling dat de verdachte niet tot antwoorden verplicht is, over op de ondervraging. Wanneer de verdachte of
een getuige de Nederlandse taal niet machtig is, treedt een tolk op. Na de verdachte hoort de rechter eventuele
getuigen of deskundigen. De officier van justitie houdt zijn zogenaamde requisitoir, waarin hij de rechter vraagt
een straf op te leggen. Dan is het woord aan de verdediging. 
De advocaat voert verweer tegen de bewijzen die de officier van justitie voorlegt. Daarop kan de officier weer het
woord krijgen en daarna weer de verdediging. De advocaat mag ook bij afwezigheid van de verdachte de verdedi-
ging voeren mits hij daartoe is gemachtigd. Aan het einde van de rechtszitting doen de politierechter en de kan-
tonrechter meestal meteen uitspraak. Bij een meervoudige kamer volgt de uitspraak in ieder geval binnen veertien
dagen. 

7.3.2  Hoger beroep en cassatie
Als de verdachte het niet eens is met de uitspraak, kan hij zelf of via zijn advocaat binnen veertien dagen hoger
beroep aantekenen bij de griffie van de rechtbank. Ook de officier van justitie kan in hoger beroep gaan. De ver-
dachte krijgt hierover bericht. In hoger beroep wordt een zaak opnieuw behandeld door het gerechtshof. De
raadsheren van het hof gaan na of de rechters van de rechtbank alle feiten goed hebben geïnterpreteerd en of er
voldoende bewijs was. 
Komen de rechters tot een andere conclusie, dan komt hun uitspraak in de plaats van de eerdere uitspraak. Na een
hoger beroep is alleen nog cassatie bij de Hoge Raad mogelijk. Cassatie is iets wezenlijk anders dan hoger beroep. 
In cassatie worden de feiten als vaststaand beschouwd. Er wordt alleen beoordeeld of er geen procedurefouten zijn
gemaakt. 

44



7.4 Straffen en maatregelen

De rechter kan iemand een maatregel opleggen wanneer het algemeen belang of de openbare veiligheid dat verei-
sen. Bij een maatregel is het niet noodzakelijk dat er sprake is van schuld. Een maatregel kan ook worden opgelegd
als iemand wel een strafbaar feit pleegde, maar niet toerekeningsvatbaar is. 
Een straf kan alleen worden opgelegd als er sprake is van schuld. Per delict is er een maximumstraf. Een straf kan
voorwaardelijk zijn. De straf wordt dan niet uitgevoerd als iemand zich gedurende een proeftijd aan de opgelegde
voorwaarde(n) houdt. 
Zo’n voorwaarde kan zijn dat de veroordeelde zich niet schuldig maakt aan strafbare feiten, dat hij contact houdt
met de reclassering of zich onder behandeling stelt van een psychiater. Naast een hoofdstraf kan ook een bijko-
mende straf worden opgelegd. Een overzicht van straffen en maatregelen:

Hoofdstraffen
- Gevangenisstraf. Minimaal één dag en maximaal levenslang.
- Hechtenis. Een lichtere vrijheidsstraf, die in de regel ook
korter duurt (maximaal één jaar en vier maanden).
- Geldboetes. Minimaal € 2; maximaal € 450.000 (is in de wet
per delict aangegeven).
- Taak- of leerstraffen. Onbetaalde, maatschappelijk nuttige
arbeid, zoals werken in een verpleeghuis of schoonmaken
van voetbalvelden. Worden de werkzaamheden volgens de
rechter niet goed uitgevoerd, dan kan hij alsnog een andere
hoofdstraf opleggen. 

Bijkomende straffen
Ontzegging van bepaalde rechten, zoals het kiesrecht, het recht om een bepaald beroep uit te oefenen, de rijbe-
voegdheid.
Verbeurd verklaring van in beslag genomen buit of eigendommen, die in verband staan met het gepleegde feit. 

Maatregelen
- Ontneming van het voordeel dat de dader door het plegen van het strafbare feit heeft verkregen. 
- Vergoeding aan het slachtoffer van geleden schade.
- Onttrekking van voorwerpen en goederen aan het verkeer, indien het ongewenst is dat zij weer in roulatie
komen (bijvoorbeeld een moordwapen of verdovende middelen).
- Plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis. 
- Ter beschikking stelling van de dader (TBS - zie 7.9). Deze maatregel legt de rechter op als de dader tijdens het
begaan van het strafbare feit ontoerekeningsvatbaar is of (sterk) verminderd toerekeningsvatbaar is
- Wanneer een verdachte ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard door de rechter dan is er sprake van een strafuit-
sluitingsgrond. Op grond van zijn gebrekkig ontwikkelde geestvermogens of ziekelijke stoornis van zijn geest-
vermogens kan hij worden ontslagen van rechtsvervolging. Alhoewel de verdachte niet strafbaar is voor het door
hem gepleegde feit, kan de rechter wel de maatregel opleggen dat hij moet worden opgenomen in een psychia-
trisch ziekenhuis.
- Bij gedeeltelijke ontoerekeningsvatbaarheid, ook wel aangeduid als verminderde toerekeningsvatbaarheid is de
strafuitsluitingsgrond niet van toepassing. Wel kan de rechter de strafmaat aanpassen en een maatregel opleggen.
- De rechter kan bepalen dat de dader daarbij dwangverpleging moet ondergaan of dat hij bepaalde aanwijzingen
moet opvolgen. Houdt de terbeschikkinggestelde zich hier niet aan, dan kan de rechter alsnog dwangverpleging
opleggen. De terbeschikkingstelling is de enige maatregel die ook voorwaardelijk opgelegd kan worden.

7.5 Vervroegde/voorwaardelijke Invrijheidstelling (VI)

Vervroegde invrijheidstelling hield eerder in dat bij straffen van meer dan een jaar vrijwel standaard eenderde van
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de straf werd afgetrokken. Dit is inmiddels veranderd. Tegenwoordig komt een gevangene bij gevangenisstraffen
van tenminste één jaar alleen nog onder voorwaarden na tweederde van zijn straf vrij. De veroordeelde krijgt dan
een proeftijd. Tijdens deze proeftijd geldt de algemene voorwaarde dat de veroordeelde geen nieuwe strafbare fei-
ten mag plegen. Daarnaast kunnen bijzondere voorwaarden worden opgelegd, zoals een locatieverbod of het vol-
gen van een training of behandeling. Als de veroordeelde zich niet houdt aan de voorwaarden, moet hij alsnog het
restant van zijn straf uitzitten.

7.6 Jeugdstrafrecht

De strafprocedure voor jongeren kan aanzienlijk afwijken van die voor volwassenen. 
Bij jongeren is meer aandacht voor de persoon van de verdachte. De officier van justitie kan een kind niet vervol-
gen voor een feit dat het heeft begaan voor zijn twaalfde jaar. De rechter kan kinderen tot twaalf jaar ook geen straf
of maatregel opleggen. 
Als de ernst van het begane feit of de persoonlijkheid van de dader daar aanleiding toe geven, kan de rechter een
zestien- of zeventienjarige dader die een strafbaar feit pleegde, straffen of maatregelen voor meerderjarigen opleg-
gen. Anderzijds kan de rechter bij daders tussen de achttien en éénentwintig jaar, wanneer hij meent dat hun per-
soonlijkheid en de omstandigheden waaronder het feit is begaan daar aanleiding toe geven, het jeugdstrafrecht
toepassen. Er is voor jeugdigen een gespecialiseerde rechter: de kinderrechter. 
De ministeriële erkenning van Gevangenenzorg Nederland geldt niet voor jeugdinrichtingen. Na overleg met de
inrichting is bezoek echter algemeen gesproken wel mogelijk.

7.7 Penitentiaire Inrichtingen

In de volksmond verstaat men onder een gevangenis de plaats waar iemand vastzit. Dit is in feite niet correct. Het
begrip Penitentiaire Inrichting (PI) komt meer in de richting. PI’s, waar gevangenen verblijven die inmiddels ver-
oordeeld zijn, worden vaak wel aangeduid als gevangenis. 
Er zijn verschillende soorten PI’s. Naast Huizen van Bewaring worden inrichtingen onderscheiden naar de mate
van beveiliging: normaal, uitgebreid of (zeer) beperkt. Daarnaast zijn er nog de dagdetentie en penitentiaire pro-
gramma’s. 

7.7.1  Huis van Bewaring (HvB)
Als de rechter bevel tot voorlopige hechtenis geeft, komt de verdachte in een HvB. In de regel is dit in het arron-
dissement waar hij zal worden berecht. Het HvB is allereerst bedoeld voor mensen die van een misdrijf worden
verdacht, maar nog niet zijn veroordeeld. Voor de wet zijn zij dus nog onschuldig. Zij zitten in voorlopige hechte-
nis in afwachting van hun rechtszaak. Zodra er echter een vonnis is in eerste aanleg, gaat men naar de gevangenis.
Ook wanneer er sprake is van een hoger beroep. De rechter kan iemand alleen in voorlopige hechtenis houden als
hij wordt verdacht van een misdrijf, waar een maximale gevangenisstraf op staat van vier jaar of meer. Of men
verwacht dat hij zich aan zijn vonnis zal willen onttrekken of opnieuw een misdrijf zal plegen. In het HvB zitten
echter ook mensen die inmiddels veroordeeld zijn. Dit komt voor in geval de rest van hun straf na veroordeling
nog maar kort is, of als er nog geen plaats is in de gevangenis. Ook verblijven er mensen die moeten wachten tot
zij in een tbs-kliniek worden geplaatst. Vreemdelingen, die het land zullen worden uitgezet, verblijven ook in een
detentiecentrum, de zogenoemde ‘vreemdelingen-bewaring’. In hun geval is geen sprake van een strafzaak. Ten-
slotte kunnen er mensen worden ingesloten die bijvoorbeeld weigeren een boete te betalen of die zijn gearresteerd
nadat ze niet zijn komen opdagen om een gevangenisstraf te ondergaan. 

7.7.2  Gevangenissen
In de gevangenis zitten mensen die door de rechter (in ieder geval in eerste aanleg) zijn veroordeeld tot een gevan-
genisstraf. Er zijn echter ook afdelingen voor arrestanten. 
Gevangenissen kunnen een gesloten of een open karakter hebben en worden ingedeeld naar de mate van beveili-
ging. Een gevangene kan achtereenvolgens geplaatst worden in verschillende typen inrichting. Dit wordt aange-
duid als detentiefasering.
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a. Normaal beveiligd
In het begin van de detentie ondergaat iedere gevangene het standaardregime. Dit bestaat uit een ‘basispakket’
waar iedereen in beginsel recht op heeft. Het omvat sport, recreatie en ten minste een uur luchten per dag. Deel-
name aan andere activiteiten als arbeid, studie, voorbereiding op een penitentiair programma wordt enerzijds
bepaald door wat de inrichting of afdeling aan voorzieningen biedt en anderzijds door de houding van de gedeti-
neerde. In het standaardregime staat de arbeid centraal. 

b. Uitgebreid beveiligd
Preventief gehechten en veroordeelden die door Justitie als extreem vluchtgevaarlijk worden beschouwd, kunnen
in een Extra Beveiligde Inrichting (EBI) worden geplaatst. Dit geldt ook voor degenen wier eventuele ontvluch-
ting onrust in de samenleving zou veroorzaken. 
De EBI bevindt zich in Vught en omvat zowel een huis van bewaring als een gevangenis. 

c. Beperkt beveiligd en zeer beperkt beveiligde inrichtingen 
Te onderscheiden in:

c.1 Beperkt beveiligde inrichting (BBI)
In de laatste fase van de detentie kan iemand worden overgeplaatst naar een BBI. 
Het beperkt beveiligde karakter blijkt uit de mogelijkheid van een vierwekelijks weekendverlof. Dit vergemakke-
lijkt de terugkeer in de samenleving. De maximale duur van het strafrestant dat iemand in een BBI kan onder-
gaan, varieert van zes tot achttien maanden. De aard, zwaarte en achtergrond van het gepleegde delict en de
persoonlijkheid spelen een rol bij de beoordeling van de geschiktheid voor overplaatsing naar een BBI. Wie tijdens
het verblijf in een BBI het daar geldende regime niet blijkt aan te kunnen, kan naar een gesloten inrichting worden
teruggeplaatst. 

c.2 Zeer beperkt beveiligde inrichtingen (ZBBI)
De ZBBI vervult tijdens de laatste fase van de detentie een brugfunctie naar de vrije maatschappij. Er geldt een
minimale beveiliging, een soepele verlofregeling en in het algemeen een hoger weekgeld dan in gevangenissen. In
de ZBBI zijn mogelijkheden tot scholing en werk, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of arbeidsprojecten onder beheer
van justitie. Iemand komt voor de ZBBI in aanmerking als hij geen TBS heeft en een geringe recidivekans heeft. 

c.3 Penitentiair Coördinatie en Trainingscentrum (dagdetentie)
Aan het einde van een langere vrijheidsstraf kan een gevangene bij gebleken motivatie voor de duur van zes weken
naar een inrichting voor ‘dagdetentie’. Daar volgen zij op werkdagen een programma ter voorbereiding op en ver-
betering van hun maatschappelijk functioneren. ‘s Avonds, ‘s nachts en in de weekends zijn zij thuis. Het in elkaar
overgaan van ZBBI en dagdetentie is mogelijk. 

c.4 Penitentiaire programma’s (PP)
In het kader van een PP kan iemand nog vóór de VI-datum de
inrichting verlaten. In het PP wordt onder toezicht van de
reclassering een werk- en opleidingstraject gevolgd. De selec-
tie voor deelname is streng. Er wordt beslist op grond van een
voordracht van de directeur van de gevangenis en op advies
van de Reclassering. Van de opgelegde straf van ten minste één
jaar moet de kandidaat in ieder geval de helft al uitgezeten
hebben. Het restant is tenminste zes weken en ten hoogste één
jaar. De kandidaat moet duidelijk gemotiveerd zijn voor deel-
name. Iemand komt niet in aanmerking voor een PP bij TBS,
of als hij wordt uitgezet of uitgeleverd. Eenmaal geselecteerd,
krijgt de gevangene een opleiding, werkt of loopt stage bij een
werkgever voor minimaal 28 uur per week. Het doel is hierbij
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gericht op het werken aan de toekomst, het vinden van permanente huisvesting en werk. Een PP duurt in de prak-
tijk maximaal zes maanden.

c.5 Elektronisch toezicht (ET)
ET kan onderdeel zijn van een PP. Wie de helft van zijn straf heeft ondergaan, kan tijdens de laatste fase van de
detentie een persoonlijk programma volgen met daarbij ET. 
Afhankelijk van de totale duur van de gevangenisstraf gaat het om een periode van zes weken tot zes maanden. Op
basis van een advies van de Reclassering wordt beslist of iemand hiervoor in aanmerking komt. Deelnemers moe-
ten beschikken over een vaste woonplaats en zinvolle dagbesteding, zoals werk of opleiding. Zij dienen gemoti-
veerd het voorgestelde programma uit te voeren en daarvoor een overeenkomst te tekenen. 
Tijdens het ET draagt de gevangene een zender in de vorm van een enkelband. Deze staat in verbinding met een
ontvanger, die in zijn huis is geïnstalleerd. Via de telefoon is er verbinding met de centrale controlepost, waarin
het dagprogramma van de deelnemer is opgeslagen. Regelmatig wordt iemands aan- of afwezigheid geregistreerd.
Als dit niet overeenstemt met het afgesproken dagprogramma, geeft het systeem automatisch alarm. De controle-
post neemt dan contact op met de reclassering, die een nader onderzoek instelt. 

c.6 Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD)
Mensen die veel overtredingen begaan, zorgen voor een gevoel van onveiligheid in de samenleving. De rechter kan
deze mensen, die veel overlast veroorzaken, voor maximaal twee jaar laten opsluiten in een Inrichting voor Stelsel-
matige Daders door het opleggen van de ISD-maatregel. Het gaat hier om volwassenen die in een periode van vijf
jaar meer dan tien keer een procesverbaal van de politie hebben gehad. Tijdens het verblijf wordt de veelpleger
met een individuele aanpak voorbereid op terugkeer in de samenleving. 
Het Gevangeniswezen zet zich ervoor in om de veelpleger geleidelijk te laten wennen aan de vrijheden na de ISD-
maatregel en zorgt ook voor een goede overdracht aan de gemeente. De reden hiervoor is dat de gemeente aan het
eind van de maatregel de nazorg coördineert. Deze integrale aanpak moet er uiteindelijk toe leiden dat de veelple-
ger niet meer in crimineel gedrag vervalt en daardoor de samenleving veel overlast bespaart.

7.7.3  Aanvraag overplaatsing
Een gevangene kan om overplaatsing vragen. Daarbij
kunnen redenen van persoonlijke en psychische aard
een rol spelen. Soms wordt hierbij de hulp van een vrij-
williger ingeroepen. De gevangene moet er echter zelf
om vragen door middel van een beargumenteerd ver-
zoekschrift. Dit hoeft niet in de Nederlandse taal te zijn
gesteld. Er wordt op landelijk niveau over plaatsing
beslist. De selectiefunctionaris moet binnen zes weken
een beslissing nemen. De verzoeker ontvangt een bear-
gumenteerde beslissing in voor hem begrijpelijke taal.
Als een verzoek is afgewezen, mag na zes maanden een
nieuw verzoek worden ingediend. Het Gevangeniswe-
zen wil in de toekomst gedetineerden zoveel mogelijk regionaal gaan plaatsen, in ieder geval tijdens het laatste deel
van de detentie. Dat kan leiden tot betere samenwerking met gemeenten en organisaties.

7.8 Detentie in het buitenland

Als iemand in het buitenland is gearresteerd, betekent dit dat hij volledig is onderworpen aan het rechts- en
gevangenissysteem van het betreffende land. Dit strafrechtelijk systeem kan nogal verschillen van het Nederlandse
systeem.
Familieleden in Nederland kunnen voor informatie over de detentie in het buitenland contact opnemen met het
Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag, afdeling Consulair-Maatschappelijke Zaken. Deze afdeling kan
algemene informatie geven over het rechtssysteem in het betreffende land en de omstandigheden van detentie in

48



dit land. Ook beschikken zij over het volledige adres van de gevangenis, gege-
vens over de advocaat van de gedetineerde, informatie over de autoriteiten
die zijn belast met de rechterlijke procedures, het adres en de telefoon- of
faxnummers van het dichtstbijzijnde Nederlandse consulaat. Daarnaast kan
het ministerie een bemiddelende rol spelen in het storten van geld richting
een gedetineerde in het buitenland. Soms is het mogelijk bezoek te krijgen
van een Nederlander die in het betreffende land actief is voor Bureau Buiten-
land van de Reclassering. Aanvragen hiervoor lopen via het Nederlandse
consulaat.

Er is een wet die het onder bepaalde voorwaarden mogelijk maakt dat een Nederlander, die in het buitenland tot
een vrijheidsstraf is veroordeeld, de (rest)straf in een gevangenis in Nederland ondergaat. Het gaat hier om de
‘Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen’ (WOTS).
Deze mogelijkheid bestaat uitsluitend in die landen, die -zoals Nederland- partij zijn bij het ‘Verdrag inzake over-
brenging van gevonniste personen’. De WOTS is alleen van toepassing op vrijheidsstraffen; voor boetes en de
doodstraf geldt de wet niet. Ook in het geval van vrijheidsstraffen komt het regelmatig voor dat het andere land
niet akkoord gaat met de overbrenging. Dit kan verschillende redenen hebben. In veel landen liggen de straffen
voor met name (soft)drugs-delicten hoger dan in Nederland.

7.9 TBS

7.9.1  Algemeen
TBS staat voor terbeschikkingstelling. De rechter kan deze maatregel opleggen aan mensen die een zwaar misdrijf
pleegden en daarvoor geheel of gedeeltelijk ‘ontoerekeningsvatbaar’ zijn verklaard. Het misdrijf kan de dader niet
(volledig) aangerekend worden, doordat hij lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis en/of een ernstige psychiatri-
sche stoornis. 
Daardoor bestaat ook gevaar dat hij opnieuw in de fout gaat. Als het delict gedeeltelijk wel kan worden aangere-
kend, kan de rechter voor dat deel een gevangenisstraf opleggen. De TBS start dan daarna. In bepaalde gevallen
kan de rechter afzien van het opleggen van straf, terwijl wel sprake is van toerekeningsvatbaarheid. De TBS start
dan meteen. Terbeschikkingstelling kent twee varianten:

- TBS met bevel tot verpleging. Deze variant wordt in een tbs-
kliniek ten uitvoer gelegd.
- TBS met voorwaarden. Hierbij is geen sprake van opname in
een tbs-kliniek. Houdt men zich echter niet aan de door de
rechter opgestelde voorwaarden, dan kan hij de voorwaarde-
lijke TBS alsnog omzetten in een TBS mét bevel tot verple-
ging en komt betrokkene alsnog in een tbs-kliniek. 

7.9.2  Veiligheid van de samenleving
De sector TBS draagt op twee manieren bij aan de veiligheid
van de samenleving:
Tbs-gestelden met bevel tot verpleging worden behandeld in een beveiligde gesloten inrichting, zodat zij gedu-
rende hun behandeling zo min mogelijk gevaar zijn voor anderen. 
De behandeling is gericht op terugkeer van de patiënt in de samenleving met een zo klein mogelijke kans op her-
haling van een (zwaar) delict.

7.9.3  Behandeling
Tbs-gestelden krijgen een behandeling die is afgestemd op hun stoornis en hun persoonlijkheid. Uitgangspunt is
hen zoveel mogelijk op hun verantwoordelijkheden aan te spreken. De Nederlandse wet kent geen dwangbehan-
deling. Ook bij een tbs met bevel tot verpleging is behandeling vrijwillig. Behandeling heeft als doel de recidive-
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kans te verminderen. Werkt iemand niet mee aan zijn behandeling, dan betekent het dat de kans op herhaling niet
vermindert en beveiliging van de maatschappij noodzakelijk blijft. De rechter zal de tbs dan ook steeds verlengen.
Uiteindelijk kan dat betekenen dat de patiënt op een langdurige verblijfsafdeling, ook wel ‘longstay’-afdeling
genoemd, geplaatst wordt. 
Hierdoor is er wel sprake van indirecte dwang om mee te werken aan de behandeling.
Behandeling in een tbs-kliniek duurt gemiddeld zeven jaar, maar er is in principe geen van tevoren afgesproken
einddatum bekend. Eens in de twee jaar is er sprake van een verlengingszitting over het al dan niet verlengen van
de TBS. De patiënt is daarbij persoonlijk aanwezig, samen met een advocaat. De maatregel kan dan maximaal
twee jaar verlengd worden. De rechter kan ook een voorwaardelijke beëindiging uitspreken. In feite ontstaat dan
weer de TBS met voorwaarden. Terbeschikkinggestelden komen niet van de ene op de andere dag weer in de
maatschappij. Geleidelijk aan wordt steeds uitgebreider verlof verleend. 

7.9.4  Geen vergeldingsmiddel
Tbs is een vrijheidsbenemende maatregel, gericht op bescherming van de samenleving tegen het gevaar van de
veroordeelde. De tbs-gestelde heeft vaak al gevangenisstraf gehad voor het gepleegde delict. De straf is gericht op
vergelding voor dat deel van het delict dat hem aangerekend kan worden. De tbs-maatregel moet -na afloop van
de gevangenisstraf- ervoor zorgen dat de psychische of psychiatrische stoornis wordt behandeld, zodat de kans op
herhaling zoveel mogelijk kan worden voorkomen.

7.10 De vreemdeling

Binnen onze zorg komen we nu en dan in contact met vreemdelingen, mensen met een andere nationaliteit. Hier-
bij zijn verschillende situaties mogelijk. 

7.10.1  Asiel
De Vreemdelingenwet onderscheidt de reguliere procedure en de asielprocedure om tot een verblijfsvergunning te
komen. De meeste vreemdelingen doen een beroep op de reguliere procedure. Het gaat daarbij om mensen die
zich in Nederland willen vestigen omdat zij hier bijvoorbeeld willen werken of studeren. Daarnaast gaat het om
vreemdelingen die vanwege gezinshereniging of gezinsvorming naar Nederland komen. 
De andere groep vraagt in Nederland asiel aan. Dit kunnen zij doen op grond van het Vluchtelingenverdrag van
Genève, of als terugkeer naar het land van herkomst bijzonder moeilijk is.

7.10.2  Vreemdeling, asielzoeker en vluchteling
Deze drie begrippen worden veel door elkaar gebruikt. Een vreemdeling is iemand die niet de Nederlandse natio-
naliteit heeft. Een asielzoeker is een vreemdeling die een ander land verzoekt om bescherming en in afwachting is
van de beslissing op zijn aanvraag. Een vluchteling is een vreemdeling die volgens het Vluchtelingenverdrag van
Genève in eigen land gegronde vrees heeft voor vervolging vanwege een godsdienstige of politieke overtuiging,
nationaliteit, ras of het behoren tot een bepaalde sociale groep. Het verschil met een asielzoeker is dat een vluch-
teling al wel een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning heeft.

7.10.3  De reguliere procedure
Bij de reguliere procedure is er onderscheid tussen een verblijfsvergunning voor bepaalde en voor onbepaalde tijd.
Een vergunning voor bepaalde tijd wordt voor één jaar verstrekt. 
Een vergunning voor onbepaalde tijd wordt verstrekt na een verblijf van minimaal vijf jaar op basis van een ver-
blijfsvergunning voor bepaalde tijd. De aanvraag voor een reguliere verblijfsvergunning voor bepaalde of onbe-
paalde tijd kan in gevaar komen als de aanvrager een misdrijf pleegt. Als er sprake is van een veroordeling in een
ander land, moet worden vastgesteld of het strafbare feit ook naar Nederlands recht een misdrijf is. 
De verblijfsvergunning wordt ingetrokken als de vreemdeling is veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten min-
ste drie jaar. Iemand wordt dan ongewenst verklaard. Naarmate iemand langer in Nederland verblijft, is een lan-
gere onvoorwaardelijke straf nodig om de verblijfsvergunning in te trekken. 
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7.10.4  De asielprocedure
Iemand die in Nederland asiel aanvraagt, doorloopt de asielprocedure. Tijdens deze procedure bepaalt de Immi-
gratie- en Naturalisatiedienst (IND) of de asielzoeker recht heeft op een asielvergunning. Als hij daar recht op
heeft, krijgt hij eerst een tijdelijke vergunning. Voor iedereen is dit dezelfde, tijdelijke asielvergunning. Onder
bepaalde voorwaarden kan de Nederlandse overheid deze vergunning intrekken. Na vijf jaar kan een vluchteling
een definitieve asielvergunning aanvragen. Deze kan alleen worden ingetrokken als iemand een misdrijf pleegt.
Ook zijn er minder beperkingen aan verbonden dan aan een tijdelijke vergunning. Zo kan iemand met een defi-
nitieve vergunning ‘vrij werken’.

Het is niet uitgesloten dat een vreemdeling in uitzonderlijke situaties, ondanks zijn ‘criminele’ verleden, toch in
Nederland mag blijven. Dit kan voorkomen wanneer de uitzonderlijke situatie zwaarder weegt dan de hoofdregel.

7.10.5  Mensen die illegaal in Nederland verblijven
Illegalen hebben geen geldige papieren om in Nederland te zijn. Als zij in een PI verblijven, worden zij na detentie
direct overgeleverd aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Deze moet zorgen voor de uitzetting. Dat is
lang niet altijd mogelijk. Deze mensen komen dan weer op straat terecht. Dat leidt tot uitzichtloze situaties. Zij
kunnen later opnieuw worden opgepakt.
Wanneer een vrijwilliger te maken heeft met een illegale gevangene kan hij weinig voor hem regelen. Wel is het
belangrijk trouw te zijn in het bezoek. Als de illegaal het land wordt uitgezet, kan Gevangenenzorg Nederland pro-
beren nazorg te regelen via Prison Fellowship International. PFI moet dan wel in het land van herkomst gevestigd
zijn. Het kantoor heeft hiervan een overzicht.
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8Hoofdstuk
8. Intramurale zorg in de gevangenis

In de PI zijn verschillende diensten waarop de gevangene een beroep kan doen door het invullen van een

zogenaamd standaardverzoekbriefje. Voor vrijwilligers is het van belang te weten welke instanties er zoal

zijn en welke taken ze hebben. Gevangenenzorg Nederland streeft naar een goede samenwerking met de

verschillende disciplines in de gevangenis.

8.1 Case Managers (CM)

Justitie is van plan per 1 januari 2014 de functies van MMD, BDS en TR (zie 8.3, 8.4 en 8.5) samen te voegen tot
Case Managers en medewerkers Back-Office. Iedere Case Manager is verantwoordelijk voor het begeleiden van
een aantal gedetineerden gericht op de komende terugkeer in de samenleving. De Case Managers worden onder-
steund door medewerkers Back-Office die hen administratief ondersteunen. Case Manager en medewerker Back-
Office zijn verantwoordelijk voor de taken genoemd ondere 8.3, 8.4 en 8.5. 
Daarnaast is er een Front-Office en een staffunctionaris ketensamenwerking. Zij vormen het aanspreekpunt voor
gemeenten en andere externe organisaties. 
Bij het tot stand komen van dit Handboek loopt er in enkele inrichtingen een pilot met Case Managers. In de
meeste inrichtingen zijn er echter nog medewerkers MMD, BSD en TR. Daarom worden onderstaand ook hun
functies beschreven. Volgens plan vervallen die dus per 1 januari 2014.

8.2 Re-Integratie-Centra (RIC)

In de loop van 2013 zijn in veel PI’s Re-Integratie-Centra
(RIC) ingericht waar gedetineerden zelf zaken uit kunnen
zoeken die eerder werden gedaan door de MMD. Zo worden
ze gestimuleerd zelf actief te worden en hun terugkeer in de
samenleving voor te bereiden. Ze kunnen in een RIC gebruik
maken van een computer en onder begeleiding dingen opzoe-
ken op internet en telefonisch dingen nagaan. Gedetineerden
moeten hiervoor een afspraak maken en daarbij aangeven wat
ze willen gaan uitzoeken in het RIC. Er zijn ook vrijwilligers
van Gevangenenzorg Nederland actief als begeleiders in
RIC’s.

8.3 Medewerkers Maatschappelijke Dienstverlening (MMD)

Het is regel dat iedere gedetineerde zo snel mogelijk contact heeft met iemand van de MMD (of Case Manager, zie
8.1). Tijdens dit eerste gesprek, de zogenaamde screening, inventariseert de MMD op welke gebieden de gedeti-
neerden problemen heeft en/of hulp wenst.
De MMD bieden gevangenen hulp op de volgende terreinen: legitimatiebewijzen, wonen, schulden, uitkeringen
en zorgbehoefte. De MMD zorgt verder voor een ‘warme’ overdracht naar de gemeente waar de gevangene na
vrijkomen weer gaat wonen. Voor Gevangenenzorg Nederland is de MMD het belangrijkste aanspreekpunt bin-
nen de PI. Veel vragen van gevangenen liggen op het terrein van de MMD. We verwijzen de gevangene dan door
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en/of de maatschappelijk werker neemt contact op met de MMD. Dit laatste doen we standaard bij de start van
een nieuw hulpverleningstraject. Een voorbeeld:

Nieuwe hulpvrager Henk heeft zich aangemeld bij Gevangenenzorg Nederland.
Na de telefonische intake en het zorgoverleg wordt er besloten tot het inzetten van een vrijwilliger. Voordat we een vrij-
williger inzetten voor Henk, belt de maatschappelijk werker van Gevangenenzorg Nederland met de MMD-er in de PI
waar Henk verblijft.
Samen stemmen zij af welke hulpvragen Henk heeft en wat de vrijwilliger in samenwerking met de maatschappelijk
werker op kantoor kan gaan oppakken met Henk. En ook welke taken de MMD oppakt. Ook wordt door de maat-
schappelijk werker van kantoor gevraagd aan de MMD wat hun beeld is van de betreffende gedetineerde en wat hun
advies is voor een type vrijwilliger (man/vrouw, praktisch ingesteld of moreel steunend etc.). 

De vrijwilliger is een steun in de rug voor Henk en samen met de MMD gaan we aan de slag om de periode van deten-
tie dragelijk te maken en deze tijd te gebruiken als een goede voorbereiding op de toekomst.

Samenwerken is elkaar versterken!

8.4 Bureau Selectie en Detentiefasering (BSD)

De voornaamste taak van de BSD is de planning van de detentie: het uitbrengen van advies over selectie voor, en
overplaatsing naar andere inrichtingen. Daarnaast geeft de BSD voorlichting over verlof en strafonderbreking. 

8.5 Terugdringen Recidive (TR)

Mits hij voldoet aan een aantal voorwaarden kan een gedetineerde anderhalf jaar voor zijn VI-datum gaan deel-
nemen aan het programma Terugdringen Recidive. Dit programma is erop gericht te voorkomen dat gedetineer-
den na hun straf opnieuw een delict plegen. 
De TR werkt met de RISc (Recidive Inschattings Schalen). Dit is een diagnostisch instrument dat duidelijk maakt
in welke mate er sprake is van risico op recidive. Aan de hand van de RISc wordt een persoonlijk plan van aanpak
opgesteld. TR voorziet vooral in trainingen, zogenaamde gedragsinterventies. De TR-begeleider overlegt over
individuele trajecten met MMD en BSD. Als een gevangene die we begeleiden deelneemt aan een TR-traject, dan
zal de maatschappelijk werker van kantoor ook afstemming zoeken met deze functionaris. Zie ook 8.1.

8.6 Reclassering 

Het doel van de reclassering is om crimineel gedrag te voorkomen of te verminderen. De reclassering heeft ver-
schillende taken. Zij geeft bijvoorbeeld advies aan de rechter en houdt toezicht op de uitvoering van werkstraffen. 
Justitie kan verplicht reclasseringscontact opleggen na detentie. De reclassering begeleidt dan de ‘ondertoezicht-
gestelden’ om zich te houden aan de opgelegde voorwaarden. Zo maakt zij afspraken met de ex-gedetineerde en
controleert of de persoon zich daaraan houdt. Om deze taak uit te voeren kunnen er verschillende middelen inge-
zet worden, zoals elektronisch toezicht (ET), spraakherkenning of urinecontroles. 

8.7 Penitentiair Psychiatrische Centra (PPC)

Het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) is de bijzondere zorgafdeling binnen een PI. De zorg op het PPC
kent drie niveaus; van niveau 1 met relatief weinig zorg tot niveau 3 met intensieve zorg. Hier volgt een kort over-
zicht van deze afdelingen: 

Bijzondere Zorg Afdeling (BZA). Deze afdeling is bedoeld voor gevangenen die extra zorg nodig hebben, bijvoor-
beeld omdat ze een zwakke persoonlijkheid hebben of vanwege hun psychische gesteldheid. In geval van ernstige
problemen kan iemand van de BZA verwezen worden naar de IBA. 
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Individuele Begeleidingsafdeling (IBA). Deze afdeling is bedoeld voor gevangenen met persoonlijkheidsstoornis-
sen en/of neurotische gedetineerden met een psychosociale problematiek. De begeleiding van BZA en IBA is erop
gericht hen voor te bereiden op terugplaatsing naar een reguliere afdeling. De selectiefunctionaris beslist hier uit-
eindelijk over na raadplegen van de directeur en het psychomedisch team van de inrichting. 
Forensische observatie- en begeleidingsafdeling (FOBA). In geval crisisinterventie nodig is, wordt een gevangene
met psychische problemen overgebracht naar de forensische observatie- en begeleidingsafdeling (FOBA). 
De begeleiding op de FOBA richt zich op terugplaatsing naar BZA of IBA of op overplaatsing naar een psychiatri-
sche inrichting.

8.8 Verslavings Begeleidings Afdeling (VBA) 

De Verslavings Begeleidings Afdeling is een afdeling die speciaal bestemd is voor verslaafden die gemotiveerd zijn
om aan hun gebruik te gaan werken. De verslaafden verblijven hier in een relatief beschermde omgeving en krij-
gen extra zorg. Zij volgen op deze afdeling een bepaald programma. Dit kan ook inhouden dat ze zich bezig gaan
houden met de voorbereiding voor een behandeling buiten de gevangenis. Op deze afdeling wordt veel in groeps-
verband gewerkt.

8.9 Geestelijke verzorging (GV) 

In iedere PI werken geestelijk verzorgers. Zij zijn in dienst van de overheid. Er zijn predikanten, Rooms-Katho-
lieke pastors, humanistische raadslieden, imams, rabbijnen, bhoeddisten en pandits (hindoe geestelijken). De GV
organiseert diensten en gespreksgroepen waarbij ook vrijwilligers actief zijn. Daarnaast voeren ze persoonlijke
gesprekken met gevangenen. 
Gevangenen hebben volgens de wet recht op de geestelijke verzorging van hun eigen keuze. Dit kan ook de eigen
gemeentepredikant zijn. Die kan afspraken maken via de GV voor een persoonlijk gesprek waarvan de tijdsduur
niet ten koste gaat van familiebezoek. Ons kantoor kan op dit punt adviseren en bemiddelen.

8.10 Medische zorg

Tijdens detentie is Justitie verantwoordelijk voor de medische zorg. Daartoe heeft elke inrichting een medisch
team met een arts, tandarts, psycholoog, psychiater en verpleegkundigen. Bij ziekte komt een gevangene in eerste
instantie in aanraking met het medische team van de inrichting. De arts kan ernstige zieken doorsturen naar een
algemeen ziekenhuis of naar het penitentiair ziekenhuis in Scheveningen. 
De directeur van een PI kan opdracht geven een gevangene daadwerkelijk een medische handeling te doen onder-
gaan. 

8.11 Consulaire bijstand

Gedetineerde vreemdelingen hebben recht op consulaire bijstand. Zij kunnen de directeur van de gevangenis vra-
gen de vertegenwoordiger van het land van herkomst op de hoogte te brengen van hun detentie en het consulaat
te vragen om bezoek. De directeur is verplicht een dergelijk verzoek door te geven. Buitenlandse gedetineerden
zonder verblijfstatus krijgen in de meeste gevallen geen verlof. De MMD of CM regelt ook geen zaken voor perso-
nen zonder geldige verblijfstatus. Zij worden doorgaans na het uitzitten van de straf door de IND naar het land
van herkomst uitgezet. 

8.12 Bezoekadministratie/afdeling bevolking

Gevangenen hebben recht op bezoek van familie of vrienden op een vastgesteld uur per week. Echter niet ’s
avonds of in het weekend. Consequentie is dat het voor schoolgaande kinderen vaak niet mogelijk is buiten
vakanties om op bezoek te gaan. Gevangenen moeten de namen en verdere gegevens van mogelijke bezoekers
tevoren melden. De directeur beslist wie er op bezoek mag komen en hoeveel bezoekers er tegelijk worden toege-
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laten. Veelal drie volwassenen per gevangene waarbij geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. Bezoekers moeten
altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich hebben en dienen tijdig aanwezig zijn. Het bezoek vindt plaats in de
bezoekerszaal onder toezicht. Voor de procedure bij bezoek namens Gevangenenzorg Nederland zie hoofdstuk 6.

Vrijwilliger Piet gaat vandaag op bezoek in de PI bij zijn hulpvrager Mohammed .
Het is altijd weer passen en meten, even tussen het werk door langs de PI voor het tweewekelijks bezoek. Het zit van-
daag niet mee, druk op de weg en eigenlijk al iets te laat vertrokken.
Maar om 09.45 uur parkeert hij de auto voor de PI, precies op tijd voor de afspraak van 10.00 uur. Nog even legitime-
ren en dan kan het bezoek beginnen.

Mohammed is er helemaal klaar voor; bijna 10.00 uur, dan komt eindelijk Piet weer. Al twee weken naar uitgekeken;
bijpraten over het leven binnen en weer wat horen hoe het buiten is.
Bij de portier staat Piet zich ondertussen op te winden, kunnen ze nou niet even opschieten, hij heeft een afspraak
gemaakt en nu moet hij nog wachten...
Het blijkt ook familiebezoekuur te zijn en iedereen gaat één voor één naar binnen.
Daar had Piet niet op gerekend, jammer voor Mohammed, want de bezoektijd is van 10.00 tot 11.00 uur en elke
minuut dat Piet langer bij de poort staat, gaat van hun bezoek af!

Dus een leer voor vrijwilliger Piet: wees tijdig aanwezig in de PI.

8.13 Toegang tot de PI

Advocaten en reclasseringsambtenaren hebben vrije toegang tot hun cliënten mits zij tevoren afspraken maken,
zich eerst legitimeren en zich houden aan de tijden die voor dit bezoek beschikbaar zijn. Bij de gesprekken die zij
voeren is geen toezicht aanwezig. 
Dit alles geldt in principe ook voor vrijwilligers van Gevangenenzorg Nederland. Het komt echter voor dat een
vrijwilliger toch niet zomaar een spreekkamer ter beschikking krijgt. Soms zegt de portier niet op de hoogte te zijn
van de betreffende regeling of er zouden niet genoeg spreekkamers zijn. Mocht je hier tegenaan lopen, neemt dan
contact op met het kantoor in Zoetermeer. 
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9Hoofdstuk
9. Wonen, werken en financiën

Ex- gevangenen en familieleden kunnen bij problemen een beroep doen op gemeentelijke- en andere (semi-)

overheidsinstanties. Het is voor vrijwilligers belangrijk die in grote lijnen te kennen. Ze worden in dit

hoofdstuk genoemd aan de hand van een aantal levensgebieden. Vrijwilligers hoeven niet alle details te

kennen. Het gaat er vooral om dat je weet waar je informatie kunt vinden. In dit hoofdstuk of op internet,

maar je kunt ook altijd navraag doen bij je maatschappelijk werker op kantoor. Het hoofdstuk start met de

overgang van de zorg in de gevangenis naar die van gemeentelijke en andere instanties.

9.1 Inleiding

De hulp die Gevangenenzorg Nederland biedt, is aanvullend op de reguliere hulp. Voor ex-gevangenen en familie
betreft dit allerlei gemeentelijke- en andere (overheid)instanties. Door de hoeveelheid regelingen en instanties
komt het geregeld voor dat mensen op dit terrein door de bomen het bos niet meer zien. In de PI is dit veel dui-
delijker. Gevangenen kunnen daar voor regelzaken een beroep doen op de Case Managers of MMD. Na vrijkomen
zijn ze echter zelf weer verantwoordelijk voor zaken als huisvesting, werk en financiën en moeten zelf contact
opnemen met de instanties. Net als de familie die tijdens het hele bezoektraject aangewezen is op de instanties die
in dit hoofdstuk aan de orde komen. Advies, meedenken en steun van een vrijwilliger kan dan belangrijk zijn. 
Van gevangenen die vrijkomen valt vroeger of later zo’n 70% terug in criminaliteit. Dit heeft vaak te maken met
onvoldoende nazorg. Met hulp van de maatschappelijk werker kan de vrijwilliger de hulpvrager helpen de juiste
wegen te vinden en goed gebruik te maken van de hulp die er is. 

9.2 Aansluiting nazorg

Case Managers of MMD’ers assisteren gedetineerden in de PI
bij regelzaken. Dit gebeurt vooral bij de start van de detentie
en bij het voorbereiden van de terugkeer in de samenleving.
Zij voeren een intakegesprek met nieuwe gedetineerden en
brengen in kaart welke knelpunten er zijn. Zij helpen schul-
den te bevriezen, een nieuw identiteitsbewijs aan te vragen en
huisvesting te zoeken. In 2013 is in veel PI’s een centrum inge-
richt waar gevangenen onder begeleiding ook zelf dit soort
zaken kunnen regelen via de telefoon en internet. In deze Re-
IntegratieCentra (RIC) zijn ook vrijwilligers van Gevange-
nenzorg Nederland actief.
Tegen de tijd dat iemand vrijkomt meldt de Case Manager of
MMD’er dat aan de contactpersoon ex-gevangenen van de
burgerlijke gemeente. Er kan dan bijvoorbeeld alvast een uit-
kering worden aangevraagd. Helaas lukt het lang niet altijd tij-
dens detentie zaken afdoende te regelen. Dan is de
ex-gevangene aangewezen op opvanginstanties of op familie
of vrienden. In dat laatste geval is het de vraag of ze zich wel op het adres in kunnen schrijven bij de burgerlijk
gemeente. Dat kan namelijk van invloed zijn op de hoogte van uitkering en eventuele toeslagen van de bewoners.
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Als een ex-gevangene zich niet in kan laten schrijven op het adres waar hij verblijft, ontstaan problemen bij het
aanvragen van een uitkering of van toeslagen.
Aangezien vrijwilligers van Gevangenenzorg Nederland zowel binnen de PI als na vrijkomen contact hebben met
de (ex-)gevangene, kunnen zij een continue factor zijn in de begeleiding. 
Een vrijwilliger is nooit eindverantwoordelijk voor genoemde regelzaken. Uiteindelijk is dat de ex-gevangene zelf.
Stimuleer en steun hem hierbij en maak verder gebruik van de steun van je maatschappelijk werker op kantoor.

Identiteitsbewijzen
Wie vrijkomt heeft een geldig legitimatiepapier nodig: een paspoort of een Europese ID-kaart. Wie niet over
de Nederlandse nationaliteit beschikt, kan een vreemdelingendocument gebruiken waarop de verblijfsstatus
staat. Verder heeft de ex-gevangene zijn burgerservicenummer (BSN) nodig. Dit staat op het paspoort of de
ID-kaart. Is het legitimatiepapier niet meer geldig of is het kwijt, dan moet de gevangene tijdig een nieuw aan-
vragen via de Case Manager of MMD’er. 

9.3 Huisvesting en opvang 

Huisvesting is een belangrijk onderwerp in het leven van gedetineerden en hun familie. Iemand die vast komt te
zitten moet iets regelen voor de huur of de hypotheek en het beheer van het huis. Als er familie achterblijft in het
huis, is het de vraag of zij de woonlasten nog wel op kunnen brengen. Veel gevangenen hebben geen huisvesting
als ze vrijkomen. Ze kunnen hier tijdens detentie zelf al naar zoeken in het RIC of met hulp van MMD of Case
Manager, maar dit lukt lang niet altijd. Voor een aantal is zelfstandig wonen na vrijkomen geen optie. Voor hen en
voor mensen die nog geen huisvesting hebben, is opvang en begeleiding nodig.

9.3.1  Achterblijvers
Familieleden die in het huis achterblijven kunnen mogelijk de huur of de betalingstermijnen voor de hypotheek
doorbetalen. Misschien komen zij door de gewijzigde omstandigheden in aanmerking voor een (verhoging van
de) uitkering of voor huurtoeslag. Een echtgenote of geregistreerd partner is wettelijk medehuurster van de
woonruimte. De verhuurder kan haar bij huurschuld niet zomaar op straat zetten.
Als het huurcontract alleen op de naam van de gevangene staat, kan het verstandig zijn dat de partner het ‘mede-
huurderschap’ aanvraagt bij de verhuurder. Hiervoor is vereist dat er sprake was van een duurzame gemeenschap-
pelijke huishouding en dat de partner minstens twee jaar haar hoofdverblijf in de woning heeft gehad. Daarnaast
moet de partner de financiële middelen hebben om de huur te kunnen betalen. Aan thuiswonende kinderen
wordt geen medehuurderschap verleend. De meeste woningstichtingen hebben informatie over dit onderwerp op
hun website staan. 

9.3.2  Doorbetaling huur als er geen achterblijvers zijn
Een gevangene die alleen woonde kan vaak niet terug naar zijn vorige woning. Als de huur niet meer wordt
betaald, zal de verhuurder de huurovereenkomst beëindigen. De gevangene kan met familie overleggen of er
mogelijkheden zijn tot financiële steun zodat hij de huur kan doorbetalen. Als dit kan, is het goed om afspraken
vast te leggen in een soort overeenkomst. 
In een aantal gemeenten werkt de Sociale Dienst mee aan huurdoorbetaling. Vaak gaat het dan om tijdelijke huur-
doorbetaling van maximaal 6 maanden. Men kan hier voor in aanmerking komen door Bijzondere Bijstand aan te
vragen. De voorwaarden hiervoor verschillen per gemeente en lang niet alle gemeenten werken hieraan mee. Een
gedetineerde kan via de MMD of Case Manager de Bijzondere Bijstand aanvragen.
Wanneer er sprake was van een goede arbeidsverhouding met de werkgever vóór de detentie en als de bereidheid
er is om na vrijkomen het dienstverband te hervatten, is het mogelijk dat de werkgever de huur tijdelijk over-
neemt. De terugbetaling kan dan in de vorm van een periodieke, maandelijkse inhouding op het loon plaatsvin-
den. Het moet er dan wel naar uitzien dat de detentie niet langer dan een half jaar gaat duren. 
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9.3.3  Onderhuur/huisbewaring
Een andere mogelijkheid is het verhuren van het huis aan een tijdelijke huurder. Bij huisbewaring en onderhuur
gaat het om het tijdelijk verhuren van de woonruimte aan iemand anders dan de hoofdbewoner. Het belangrijkste
verschil is dat er bij huisbewaring geen huurbescherming bestaat, terwijl er bij onderhuur wel een beroep op kan
worden gedaan. Huurbescherming houdt in dat een huurovereenkomst niet zomaar opgezegd kan worden door
de verhuurder. Aan zowel onderhuur als huisbewaring zijn een heel aantal regels verbonden, die per verhuurder
(vaak woningcoöperaties) verschillend zijn. Meer informatie hierover is te krijgen via de maatschappelijk werkers
op het kantoor van Gevangenenzorg Nederland.

9.3.4  Aanhouden woning
Een gevangene kan in principe de woningcorporatie vragen de woning aan te houden. Hiertoe moet in een vroeg
stadium gemeld worden dat hij niet meer in de woning verblijft. Soms is een woningcorporatie coulant en kan er
een regeling worden getroffen waarbij de woning wordt opgezegd met de garantie dat er na zijn detentie een
nieuwe woning wordt aangeboden. Hoe eerder iemand contact opneemt met de woningcorporatie, hoe meer kans
er is op een goede regeling.

9.3.5  Ontruiming
Als gedurende drie maanden de huur niet is betaald, kan het huis worden ontruimd. Hiervoor is een uitspraak
van de rechter nodig. Bij een ontruiming zijn de deurwaarder, de politie en de eigenaar van de woning betrokken.
De boedel wordt op kosten van de bewoner opgeslagen. Dit is duur. Het is verstandig de woning tijdig zelf via
familie of vrienden te laten ontruimen en de inboedel op te slaan. Het regelen van de aansprakelijkheid voor de
spullen is daarbij belangrijk. Om die reden is het voor ons niet altijd mogelijk hierbij hulp te bieden.

9.3.6  Eigen woning
In de gevangenis verdient iemand weinig tot niets. Het is niet mogelijk op basis hiervan de kosten van een hypo-
theek te betalen. De woonkosten kunnen zo hoog zijn dat de achterblijvende partner die niet kan betalen. In dat
geval is overleg met de hypotheekverstrekker nodig. Soms is een woonkostentoeslag te verkrijgen bij de sociale
dienst. Dat is een aanvulling op de woonkosten zoals de hypotheekrente (de rente over het geleende bedrag),
onderhoud aan de woning en belastingen. De toeslag is niet bedoeld voor de aflossing van uw hypotheek. Vaak is
hierbij een van de voorwaarden dat uitgezien wordt naar goedkopere woonruimte. Als de gedetineerde alleen in
het huis woonde, is verhuur wellicht mogelijk. Voor verkoop van een woning is een zaakwaarnemer nodig. 
Soms worden familieleden gevraagd om financiële ondersteuning te bieden of een rol te spelen in de verhuur of
verkoop van het huis. Het is voor hen belangrijk om duidelijk te hebben wat hierin hun mogelijkheden en grenzen
zijn. 

9.3.7  Zoeken naar huisvesting
Woningcorporaties
Behoorlijke woonruimte is schaars. Ex-gevangenen hebben veelal geen geld om een huis te kopen. Het is daarom
aan te raden dat ze zich al in een vroeg stadium inschrijven als woningzoekende in de gemeente waar ze willen
gaan wonen. In de meeste gemeenten vindt woningtoewijzing plaats volgens de duur van inschrijving. Omdat
woonruimte schaars is, moet men vaak lang ingeschreven zijn alvorens in aanmerking te komen voor een woning.
Ex-gevangenen komen vrijwel nooit in aanmerking voor een urgentieverklaring. 
Wie woningzoekend is, moet zich eerst inschrijven. In kleinere plaatsen gebeurt dit bij de woningcorporatie. In
grotere steden is er vaak één centraal inschrijfportaal voor alle woningcorporaties. Na inschrijving ontvang je een
inschrijfbewijs, die meestal ‘woonpas’ genoemd wordt. Vervolgens kan de woningzoekende via internet gaan rea-
geren op woningen.

Gedetineerden hebben vaak maar beperkt de mogelijkheid om te reageren op woningen omdat ze geen toegang
hebben tot internet. Het inschrijven en reageren op woningen kan alleen via de MMD of Case Manager, tenzij ze
het zelf kunnen doen in het RIC in de PI. Bij woningcorporaties kan worden nagevraagd wat de site voor een
bepaalde regio is (of kijk op www.aedesnet.nl). 
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Particuliere verhuur
Naast de woningcorporaties zijn er ook allerlei particuliere verhuurbedrijven die woonruimte aanbieden. Op
internet zijn ze gemakkelijk te vinden. Hierbij valt te denken aan organisaties als ‘Direct Wonen’ en ‘Funda’, maar
ook websites als www.kamernet.nl.

Zelfstandig/niet-zelfstandig
Er is verschil tussen zelfstandige en niet zelfstandige woonruimte. Bij zelfstandige woonruimte gaat het om een
flat, huis of appartement. Bij onzelfstandige woonruimte om een kamer bij een hospita of huisbaas. Een onderko-
men is niet per definitie voldoende basis voor het aanvragen van een uitkering. Daarvoor moet iemand bij de
gemeente zijn ingeschreven op het betreffende adres. Wie (tijdelijk) bij familie of vrienden intrekt, is afhankelijk
van hun toestemming om zich te laten inschrijven bij de gemeente.

9.3.8  Huurtoeslag
Huurtoeslag is bedoeld voor huishoudens of alleenstaanden, die in verhouding tot hun (gezins)inkomen te veel
huur betalen. Zie inkomensaanvulling in paragraaf 9.4. 

9.3.9  Opvang dak- en thuislozen
Is er bij vrijlating geen huisvesting beschikbaar, dan kan onderdak worden gezocht bij instellingen voor crisisop-
vang. Op ons kantoor zijn adressen beschikbaar. Een ex-gevangene moet bij deze instellingen wel aan bepaalde
voorwaarden voldoen. De criteria verschillen per crisisopvang. Voorbeelden hiervan zijn: aanspreekbaar zijn op
gedrag, geen verslaving, geen agressie, geen ernstige psychiatrische problemen etc.

9.3.10  Begeleid wonen en resocialisatieprogramma’s
De stap van vastzitten naar zelfstandig wonen is voor veel gevangenen te groot. Voor hen zijn er verschillende
soorten opvang. Er is opvang die gericht is op verslaving, psychosociale problemen, resocialisatie, crisisopvang
etc. Voor iemand die verslaafd is (geweest), kan het goed zijn een afkick/behandelprogramma te volgen. Anderen
hebben een resocialisatieprogramma nodig. Zij kunnen bijvoorbeeld terecht bij de Stichtingen Exodus, Ontmoe-
ting, Moria of Door. Door deze programma’s worden ex-gevangenen voorbereid op zelfstandig wonen en werken. 
Er is helaas een structureel tekort aan opvang. Het is erg belangrijk dat de hulpvrager zich tijdig inschrijft. Tijdens
de intake wordt bekeken of iemand aan de voorwaarden voor opname voldoet. Wek daarom als vrijwilliger geen
valse hoop bij het attenderen op een bepaalde opvang! Het is altijd afwachten of er ruimte is en of de intake posi-
tief uitvalt. 

9.4 Financiën 

Detentie heeft vaak grote gevolgen voor de financiële situatie
van de gevangene en zijn achterblijvende familie. De uitke-
ring of het salaris van de gevangene valt weg waardoor
lopende financiële verplichtingen niet meer betaald kunnen
worden. Denk hierbij aan het betalen van de huur en verzeke-
ringen. Ook betalingsregelingen die getroffen zijn met
schuldeisers kunnen niet meer nagekomen worden. Tijdens
detentie kunnen schulden bevroren worden zodat de schul-
denlast niet verder oploopt. Als een gevangene in de WSNP
(schuldsanering) zat, wordt deze stopgezet. Afhankelijk van
de situatie, kan dit soms na detentie weer opgepakt worden.
Ook voor de achterblijvende familie betekent de detentieperi-
ode een verandering in de financiële situatie. De partner
komt ineens alleen te staan in het opbrengen van de vaste las-
ten. Zij hebben vaak recht op een (extra) uitkering.
In deze paragraaf worden een aantal uitkeringen beschreven.
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Als ik vraag: “wie weet wat een slachtoffer

is”, roept standaard de helft van de groep:

‘ik!’ “O, vertel, waar ben jij slachtoffer van?”

“Van justitie, die heeft me opgesloten. Van de

politie, die heeft de pik op me. Van mijn ex,

die heeft mijn leven geruïneerd. 

Van de sociale dienst die me geen geld 

wil geven. Het is hun schuld dat ik ben gaan

stelen en nu vastzit.” 

Eén man had nog niets gezegd. Toen zei hij

nadenkend, “Slachtoffer, dat is mijn gezin. Ik

heb ze in de ellende gestort omdat ik nu hier

zit, en zij geen man, vader, inkomen, steun,

aanzien en een normaal gezinsleven hebben.”

SOS vrijwilliger E. 



Ze worden door verschillende instanties uitbetaald. Sommige uitkeringen worden door de plaatselijke gemeente
uitbetaald, andere door uitvoeringstellingen als het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) of
door de SVB (Sociale Verzekeringsbank). Gevangenen die vrij komen en familieleden kunnen zich inschrijven bij
het UWV Werkbedrijf. Het gaat dan vaak om het aanvragen van een bijstandsuitkering. Het UWV Werkbedrijf
heeft ook een taak in het zoeken naar werk. Dit komt in paragraaf 9.6 aan de orde. Actuele informatie over uitke-
ringen is te vinden op internet http://www.rijksoverheid.nl/themas/subsidies-uitkeringen-en-toeslagen. 

9.4.1  De belangrijkste uitkeringen
Wet Werk en Bijstand
Bijstandsuitkering
Algemene bijstand is een uitkering voor wie niet kan voorzien in het levensonderhoud en geen recht heeft op een
andere uitkering of regeling. 
Wie vastzit, heeft geen recht op een bijstandsuitkering. De staat voorziet immers in het noodzakelijke levenson-
derhoud. Er zijn situaties waarin er mogelijk wel recht is op bijstand. Bijvoorbeeld bij een onderbroken straf of
deelname aan een penitentiair programma als dagdetentie. U kunt dit navragen bij de maatschappelijk werker op
kantoor. Wanneer vóór detentie een bijstandsuitkering werd ontvangen, moet hiervoor na vrijkomen opnieuw
een aanvraag worden ingediend bij het UWV WERKbedrijf. De Sociale Dienst behandelt de aanvraag en keert het
geld uit. De dienst gaat ook na of iemand een reïntegratietraject moet volgen. 
Voor de partner (en kinderen) die thuis achterblijven heeft de aanvang van een detentie tot gevolg dat een bij-
standsuitkering wordt verlaagd tot de uitkering voor een alleenstaande of een eenoudergezin, of dat een nieuwe
bijstandsuitkering moet worden aangevraagd op naam van de partner. 

Bijzondere Bijstand
Bijzondere bijstand is een eenmalige uitkering die iemand kan ontvangen voor noodzakelijke kosten die hij niet
van zijn inkomen kan betalen. Bijvoorbeeld ziektekosten die niet vergoed worden of de aanschaf van noodzakelijk
meubilair.
In het kader van de bijzondere bijstand is het soms mogelijk een onkostenvergoeding te krijgen voor het bezoeken
van een familielid in de gevangenis.
In een enkel geval kan een gedetineerde wel recht hebben op bijzondere bijstand. Dit geldt vooral als er bijvoor-
beeld sprake is van een onderbroken detentie. Voor meer informatie http://www.rechtopbijstand.nl/?pid=463 
Tijdens een gedwongen opname in een instelling vervalt het recht op een bijstandsuitkering. De gemeente kan wel
bijzondere bijstand toekennen voor noodzakelijke kosten als een huis, de zorgverzekering en zak- en kleedgeld.
www.rechtopbijstand.nl 

Werkloosheidswet (WW)
Een werknemer die wordt ontslagen wegens detentie wordt aangemerkt als ‘verwijtbaar werkloos’. Daardoor is er
tijdens gevangenschap geen recht op WW. Bovendien is iemand die vastzit niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt
waardoor er ook geen recht is op WW. Wie voor de detentie een WW-uitkering ontving, verliest daarop het recht
op het moment dat ‘zijn vrijheid rechtens is ontnomen’. Wanneer de vrijheidsbeneming korter duurt dan zes
maanden kan na ontslag het recht op de uitkering herleven. Duurt de vrijheidsbeneming langer dan zes maanden
dan herleeft het recht op WW niet weer. Deelname aan een Penitentiair Programma geeft vrijwel nooit recht op
WW. 

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
Tot 2006 vielen mensen die arbeidsongeschikt raakten onder de wet WAO. Deze wet is vervangen door de wet
Werk en Inkomen naar Arbeidsvermorgen (WIA). 
De WIA brengt onderscheid aan tussen mensen die helemaal niet meer kunnen werken (de volledig en duurzaam
arbeidsongeschikten) en mensen die -nu of op termijn- nog wel wat kunnen (de gedeeltelijk arbeidsgeschikten).
Laatstgenoemde groep valt onder de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Uitgangs-
punt is dat de werknemer zo veel mogelijk blijft werken en dat als aanvulling op het loon een beroep wordt gedaan
op een uitkering. Mensen die voor aanvang van 2006 al een WAO-uitkering hadden, vallen nog wel onder de oude
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WAO-regelingen. Iedereen die zich nieuw aanmeldt valt onder de WIA-regeling. Tijdens detentie is er geen recht
op WAO of WIA.

Ziektewet (ZW)
Wie een arbeidscontract heeft, is verzekerd voor ziektekosten. In geval van ziekte, een ongeval of gebreken waar-
door men niet in staat is arbeid te verrichten, ontstaat recht op ziekengeld. Dit is echter niet het geval bij verblijf
in een gevangenis of huis van bewaring. Het recht blijft wel in stand bij verblijf in een politiecel. Het recht op uit-
kering van ZW vervalt zodra iemand een maand gedetineerd is.
De uitkeringsinstantie kan in geval van detentie het ziekengeld uitbetalen aan het gezin dat achterblijft. Dit is vrij-
wel altijd het geval als de gevangene gehuwd is. Gaat het om een ongetrouwde kostwinner, dan moet hij de uitke-
rende instantie ervan op de hoogte brengen dat hij de kostwinner is. Er wordt dan een onderzoek ingesteld op
grond waarvan het ziekengeld aan het gezin kan worden uitgekeerd. 
Is de werknemer na vrijkomen nog steeds ziek, dan kan weer recht op ziekengeld ontstaan. 

Algemene ouderdomswet (AOW)
Iedereen van 65 jaar of ouder in Nederland, ontvangt een AOW-uitkering. Gedetineerde 65-plussers krijgen sinds
1 juli 2009 geen AOW meer. Zij worden hetzelfde behandeld als andere gedetineerden die ook geen recht hebben
op een uitkering, omdat de staat tijdens hun gevangenschap voorziet in de kosten van hun levensonderhoud. De
AOW wordt één maand na aanvang van de detentie stopgezet tot het einde van de detentie. AOW kan opnieuw
aangevraagd worden door het ontslagbewijs op te sturen naar het SVB.

Uitkering voor dak- en thuislozen
Ex-gevangenen zonder werk en zonder vaste woon- en verblijfplaats kunnen in aanmerking komen voor een bij-
standsuitkering voor dak- en thuislozen. Hiervoor hebben zij een postadres nodig. Dit is ingesteld ter registratie
van mensen zonder vaste verblijfplaats. 
Een voorwaarde voor het aanvragen hiervan is het hebben van een legitimatiebewijs of een geldige verblijfsver-
gunning. Ook moet men echt dak- en thuisloos zijn. Als iemand bijvoorbeeld regelmatig bij familie verblijft, kan
de gemeente bepalen dat iemand dus een vaste verblijfplaats heeft en geen recht heeft op deze uitkering. In Neder-
land zijn een aantal gemeenten aangewezen waar mensen uit de regio zich hiervoor kunnen inschrijven. 
Vaak wordt door de gemeente de voorwaarde gesteld dat iemand een postadres heeft. Een dakloze mag soms de
daklozenopvang als postadres opgeven. Hieraan zijn dan vaak wel voorwaarden verbonden, bijvoorbeeld om hier
een aantal nachten te slapen. 
Gemeenten bepalen zelf de hoogte van deze uitkering. Die ligt onder het bijstandsniveau. Een uitkering voor dak-
en thuislozen wordt tijdens gevangenschap niet doorbetaald en moet naderhand opnieuw worden aangevraagd in
geval iemand opnieuw geen vaste woon- en verblijfplaats heeft. 

Inkomensaanvulling 
Er bestaan diverse regelingen en toeslagen die een aanvulling kunnen zijn op het inkomen. In de volgende situa-
ties is het nuttig om na te gaan of iemand hier recht op heeft: 

- Als in verhouding tot het inkomen, een hoge huur- of zorgpremie wordt betaald.
- Als er kinderen onder de 18 jaar zijn en/of kinderopvang nodig is.
- Als er een gehandicapt kind is.
- Als er schoolgaande kinderen zijn.
- Als iemand bijstand ontvangt en met bijzondere kosten te maken krijgt.
- Als iemand uitkering ontvangt en onder het sociaal minimum komt.
- Als er bijzondere kosten zijn die het gevolg zijn van ziekte, een handicap of uitkering.
http://www.juridischloket.nl/vraagenantwoord/uitkeringen-toeslagen/Pages/default.aspx en www.rechtop.nl

Naast deze voorzieningen van de overheid bestaan er ook verschillende initiatieven van particuliere organisaties.
Neem contact op met je maatschappelijk werker op kantoor als je hierover meer wilt weten.
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9.4.2  Meldingsplicht
Wie een uitkering ontvangt is verplicht wijzigingen in zijn omstandigheden te melden aan de uitvoeringsinstellin-
gen of de gemeente waar men staat geregistreerd. Gevangenen en tbs-gestelden moeten dus zelf melden dat zij in
een strafinrichting of tbs-kliniek verblijven. Bij verzuim zal terugvordering van de ten onrechte verstrekte uitke-
ring het gevolg zijn. Ook zijn dan sancties mogelijk. Er is wel een achtervangconstructie. De Dienst Justitiële
Inrichtingen meldt alle detentiegevallen via een geautomatiseerd gegevens-uitwisselingsysteem aan het UWV, de
SVB en het Inlichtingenbureau. 

9.5 Schulden

Als iemand in detentie verblijft, wordt de familie vaak geconfronteerd met het wegvallen van een inkomen of uit-
kering. Dan kunnen gemakkelijk schulden ontstaan. Ook ex-gevangenen worden vaak met schulden geconfron-
teerd bij hun terugkeer in de samenleving. Het kan gaan om (oude) huurschulden, energie- en
telefoonrekeningen, opgelopen boetes, schadevergoedingsverplichtingen, terug te betalen voorschotten op uitke-
ringen, terugvorderingen van uitkeringsinstanties, naheffingen van de belastingen etc. Wie gevangen zit, doet er
goed aan dit te melden aan zijn schuldeisers. Met hulp van de MMD of Case Manager kan vanuit de PI een deten-
tieverklaring opgestuurd worden naar de schuldeisers met het verzoek de schulden te bevriezen voor de periode
van detentie. Dit voorkomt het verder oplopen van de schulden. Wie schulden heeft bij het Centraal Justitieel
Incasso Bureau (CJIB) dient ook tijdens detentie naar vermogen af te lossen, ook al is het maar een minimaal
bedrag per maand. 
Schulden ontstaan niet vanzelf. Soms zijn ze het gevolg van onverstandig handelen, soms van een ongelukkige
samenloop van omstandigheden. Schulden verdwijnen ook niet vanzelf. Als je er niets aan doet, worden ze alleen
maar groter. Er is sprake van problematische schulden wanneer het totaal van de (aangegane) financiële verplich-
tingen niet langer is op te brengen zonder het directe levensonderhoud in gevaar te brengen en men er zonder
externe, professionele hulp niet meer uitkomt. 
Er zijn verschillende manieren om schulden af te lossen of verder oplopen te voorkomen. 
Bij gemeenten is vrijwillige schuldhulpverlening beschikbaar. De meeste gemeenten schakelen hiervoor erkende
organisaties in zoals gemeentelijke kredietbanken, gespecialiseerde schuldhulpbedrijven of het maatschappelijk
werk. Schuldenaren moeten eerst proberen tot een oplossing te komen via de zogenoemde vrijwillige schuldhulp.
Met ondersteuning van een schuldhulpverlener wordt geprobeerd met de schuldeisers tot een aflossingsregeling te
komen. Lukt dat niet, dan biedt de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) een mogelijkheid om een
schuldenvrije toekomst te bereiken. 

9.5.1  Vrijwillige schuldhulp
Bij vrijwillige schuldhulp wordt eerst de financiële situatie in kaart gebracht. De schuldhulpverlener zet samen
met de cliënt de schulden, de inkomsten, het vermogen en de vaste lasten op een rij. Als iemand op basis van zijn
inkomen maar een deel van de schulden kan aflossen, doet de schuldhulpverlener een voorstel aan de schuldei-
sers. Als zij er allemaal mee instemmen, is er sprake van een minnelijk akkoord. Gedurende drie jaar betaalt
betrokkene maandelijks een afgesproken bedrag, waarna de eisers het restant kwijtschelden. Het bedrag dat de
schuldenaar nog vrij kan besteden ligt hierbij iets onder het bijstandsminimum. Er wordt wel rekening gehouden
met bepaalde noodzakelijke kosten. 
Soms kan er bij een gemeentelijke kredietbank geld geleend worden om de schulden in één keer af te lossen. De
lening, inclusief rente, wordt dan in drie jaar afbetaald. Daarna is de schuldenaar van de schulden af.

9.5.2  Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) 
Kan de schuldenaar niets aflossen of gaan niet alle schuldeisers akkoord, dan is een minnelijk akkoord onmoge-
lijk. Via de WSNP kan dan alsnog gewerkt worden aan een schuldenvrije toekomst. Hiertoe moet met hulp van de
schuldhulpverlener een verzoekschrift ingediend worden bij de rechtbank. Met een schuldsaneringsverklaring
moet worden aangeven dat er geen minnelijk akkoord mogelijk is. Als de rechtbank instemt met het verzoek,
moet de schuldenaar gedurende drie jaar een deel van zijn inkomen en/of bezit afstaan om de schulden af te los-
sen. Het onderscheid met een minnelijk akkoord is dat in dit geval de schuldeisers mee moeten werken. De recht-
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bank houdt bij WSNP echter wel rekening met hun belangen. 
Tijdens de wettelijke schuldsanering ziet een door de rechtbank benoemde bewindvoerder erop toe dat alles vol-
gens afspraak verloopt. Hij opent de inkomende post om te controleren of de schuldsanering goed verloopt. Hij is
daarbij alleen geïnteresseerd in zakelijke stukken. Tijdens de regeling betaalt de schuldenaar zelf de vaste lasten en
normale rekeningen, tenzij wordt afgesproken dat de bewindvoerder deze verantwoordelijkheid er bij neemt. De
schuldenaar ontvangt dan een vast bedrag voor levensonderhoud. 
Als iemand zich niet aan de afspraken houdt of informatie achterhoudt, kan de rechtbank de schuldsanering tus-
sentijds beëindigen. De schuldenaar wordt dan failliet verklaard waarna de schuldeisers alle schulden weer kun-
nen opeisen. Bijvoorbeeld via een beslag op het inkomen en/of de bezittingen. De eerste tien jaar komt hij niet
opnieuw in aanmerking voor de WSNP. 
Verloopt alles volgens de regels, dan verstrekt de rechtbank na afloop van de vastgestelde periode een schone lei.
Het restant van de schulden hoeft niet meer terugbetaald te worden. Tenzij later blijkt dat er informatie is achter-
gehouden of afspraken niet nagekomen zijn.
Schulden als strafrechtelijke boetes, wederrechtelijk verkregen voordeel en schadevergoedingen voor slachtoffers
van misdrijven worden wel meegenomen in de toepassing van de WSNP, maar vallen niet onder de werking van
de schone lei. Dat betekent dat, na afloop van de WSNP, de restantschuld hiervan alsnog betaald moet worden.

9.6 Werk

Wie aan het werk wil, moet gemotiveerd zijn. Verder zijn bepaalde basale vaar-
digheden nodig en iemand moet mentaal instaat zijn tot werk. Een ex-gedeti-
neerde of een partner moet het op kunnen brengen aan het werk te gaan. 
Voor ex-gevangenen valt het niet mee werk te vinden. Werkgevers zitten vaak
niet op hen te wachten. Toch is het belangrijk dat ze zo mogelijk weer aan de slag
gaan. Werken geeft een gevoel van voldoening en zorgt voor daginvulling en
structuur. Vrijwilligers kunnen meedenken en helpen bij het zoeken naar werk.
Verder heeft Gevangenenzorg Nederland een programma Arbeidsbemiddeling
voor ex-gevangenen. Hieronder worden verschillende mogelijkheden en aan-
dachtspunten rond het zoeken naar werk op een rij gezet.

9.6.1  UWV WERKbedrijf
UWV WERKbedrijf heeft als belangrijkste taak werklozen via bemiddeling en
informatievoorziening zo snel mogelijk aan werk te helpen. Dit kan door actieve
bemiddeling en advisering. Het WERKbedrijf verzamelt daarnaast de beno-
digde gegevens voor het aanvragen van een uitkering. Deze wordt verstrekt door
de gemeente of de uitvoeringsinstantie. Bij een aanvraag zijn in ieder geval een
woonadres, een geldig legitimatiebewijs en een geldig document met het BSN
vereist. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat de afhandeling van
een aanvraag geruime tijd in beslag neemt (maximaal acht weken). 
Wie vrijkomt dient zich in te schrijven bij het UWV WERKbedrijf in zijn woon-
plaats. Het UWV WERKbedrijf geeft advies over functies waarvoor de werkzoekende wellicht in aanmerking
komt en helpt bij het leggen van contact met werkgevers. Het UWV WERKbedrijf kan voorzien in deelname aan
workshops over solliciteren en heeft overzicht van bestaande vacatures. Voor veel functies is een opleiding nodig.
In een PI kan soms gebruik gemaakt worden van scholing en opleidingsmogelijkheden.

Registratie
In principe dient de ex-gevangene zich via internet te registreren. Hiervoor is een DigiD nodig. Die kan worden
aangevraagd via de website van de Belastingdienst. Heeft hij eenmaal een DigiD in bezit, dan kan op de website
www.werk.nl een inschrijfformulier worden ingevuld. Daarna maakt de ex-gevangene een afspraak met een werk-
coach van het Werkbedrijf voor een gesprek. Lukt het niet om het digitale formulier in te vullen? Bel dan naar een
vestiging van het Werkbedrijf om een afspraak te maken voor een inschrijving.
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Let op: Als voor de eerste keer een DigiD wordt aangevraagd zal er eerst een tijdelijke DigiD worden gegeven.
Hiermee kan op de site www.werk.nl direct verder worden gegaan met de inschrijving. Binnen vijf dagen na aan-
vraag volgt van DigiD een brief met een code om de definitieve DigiD te activeren. Op deze brief hoeft dus niet te
worden gewacht.
Wanneer de ex-gevangene zich als werkzoekende laat inschrijven, ontvangt hij een bewijs van registratie. De regi-
stratie eindigt op eigen verzoek of, wanneer er geen verzoek tot verlenging is ingediend, na het verstrijken van de
termijn.

Inschrijven
Ook als de ex-gevangene in aanmerking wil komen voor een uitkering, moet hij zich als werkzoekende inschrijven
bij het UWV Werkbedrijf. Deze registratie dient uiterlijk plaats te vinden op de eerste werkdag na invrijheidstel-
ling. Tijdens de uitkeringsintake wordt nagegaan hoe ver iemand van de arbeidsmarkt staat. Heeft hij extra hulp
nodig bij het zoeken van een baan of is hij voorlopig niet toe aan werk? Het UWV Werkbedrijf richt zich ook op
werkzoekenden die in aanmerking komen voor arbeid op grond van de Wet Inschakeling Werklozen of Wet Soci-
ale Werkvoorziening. Ook ex-gevangenen kunnen hiervoor in aanmerking komen.

9.6.2  Zoeken naar werk
Er zijn meer mogelijkheden om aan het werk te komen dan via het UWV Werkbedrijf. Een vrijwilliger kan zelf
meehelpen bij het zoeken naar (vrijwilligers)werk of helpen en verwijzen naar de volgende mogelijkheden. 

Re-integratiebedrijven
De uitkeringsinstantie beslist of iemand een uitkering krijgt, maar kan ook beslissen dat iemand een re-integratie-
traject moet volgen. Dan wordt een re-integratiebedrijf ingeschakeld. Er zijn er die zich richten op ex-gevange-
nen. Bijvoorbeeld de Sociale Werkvoorziening. Daarnaast zijn er commerciële bedrijven die zich inzetten voor
ex-gevangenen. Zij werken met een individuele benadering en worden door de opdrachtgever betaald. Ex-gevan-
genen dienen wel gemotiveerd te zijn voor deelname. Re-integratiebedrijven beoordelen wat de cliënt aan oplei-
ding nodig heeft om aan het werk te komen en proberen zo mogelijk in werk te voorzien.

Gevangenenzorg Nederland
Gevangenenzorg Nederland heeft ervaring met het vinden
van werk voor gevangenen via het programma Arbeidsbemid-
deling. De arbeidsbemiddelaar zoekt daarbij samen met de
(ex-) gevangene naar mogelijke arbeidsplaatsen. Het opstellen
van een CV is daarin een essentieel onderdeel. Zie ook 2.2.
Bij het zoeken naar een passende baan is de bezoekvrijwilliger
een onmisbare schakel. Hij heeft vaak een vertrouwensband
met de (ex-)gevangene opgebouwd en kan hem stimuleren
om de juiste keuzes te maken, ook op het gebied van werk. 

Zelfstandige onderneming
Sommige ex-gevangenen willen een eigen bedrijf starten of
als Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP-er) aan de slag. Daarvoor zijn vakkennis, wilskracht en doorzettingsver-
mogen nodig. De start van het bedrijf moet ook gefinancierd worden. De praktijk leert dat dit niet eenvoudig is.
De gemeente vraagt een met cijfers onderbouwd ondernemersplan. Iemand kan in aanmerking komen voor een
starters- of beginnerskapitaal. Daarvoor is wel een goedgekeurd ondernemersplan nodig.

Kranten, internet en sociaal netwerk
Hulpvragers kunnen zelf op zoek gaan naar werk. Advertenties zijn te vinden in kranten en op internet. Zie bij-
voorbeeld www.werk.nl. Voor een vrijwilliger kan ook de kerkelijke gemeente aanknopingspunten bieden. 
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Uitzendbureaus
Een hulpvrager kan proberen tijdelijk werk te vinden via een uitzendbureau. Het is aan te bevelen zich bij meer-
dere uitzendbureau’s in te schrijven. Een tijdelijke baan kan een opstap zijn naar vast werk. Wie solliciteert vanuit
een (tijdelijke) baan, heeft een pré. 
Een detentieverleden kan een probleem zijn bij inschrijving. Bedenk dat vragen waarheidsgetrouw moeten wor-
den beantwoord, maar dat niet alle waarheid openbaar hoeft te worden gemaakt.

Vrijwilligerswerk
Als iemand niet direct een betaalde baan vindt, kan vrijwilligerswerk een optie zijn. Dit is vaak mogelijk met
behoud van de uitkering. Vrijwilligerswerk geeft structuur in het leven en vergroot kennis en ervaring. Het kan
een opstap zijn naar een betaalde baan. 

9.6.3  Solliciteren
Een goede sollicitatiebrief vergroot de kans op een baan. Dat geldt ook voor het CV. Gevangenschap leidt tot
‘gaten’ in het CV. Een grondige voorbereiding op het sollicitatiegesprek is daarom belangrijk. Ex-gevangenen
kunnen bij het UWV informeren naar trainingen op dit gebied. Dit is vooral aan te raden, wanneer iemand erg
onzeker is. 
Hoe men bij het solliciteren om moet gaan met het detentieverleden is niet met een algemeen advies te zeggen.
Sommigen verzwijgen het, anderen vertellen het eerlijk. 
Een werkgever kan een ‘verklaring omtrent gedrag’ (VOG) vragen. Vaak gebeurt dat om te beoordelen of iemand
geschikt is om een functie te vervullen waarbij wordt gewerkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen,
geld of goederen. In dat geval is een ex-gedetineerde vaak bij voorbaat al kansloos.

9.7 Verzekeringen

De meeste verzekeringen kunnen worden opgeschort bij aanvang van een detentie. Zodra iemand vrijkomt, moe-
ten ze weer opgestart worden. Dat gaat allemaal niet vanzelf.
Dat geldt allereerst de basiszorgverzekering. Als een gevangene medische zorg nodig heeft tijdens het verblijf in
een justitiële inrichting, dan betaalt het Ministerie van Justitie dit uit een collectieve verzekering. De gevangene
moet zelf aan de zorgverzekeraar doorgeven dat hij in detentie verblijft. De verzekering blijft bestaan, maar er kan
tijdens de detentie geen gebruik van gemaakt worden en er hoeft geen premie te worden betaald. De basisverzeke-
ring moet ook worden opgeschort wanneer men in voorlopige hechtenis zit. 
Zodra de detentie is afgelopen, moet de ex-gevangene dit melden bij de zorgverzekeraar. De verzekering wordt
dan weer actief en er moet weer premie worden betaald. Als men gebruik wil maken van zorgtoeslag, moet dit na
detentie opnieuw aangevraagd worden.
Voor een ex-gevangene kan het moeilijk zijn verzekeringen als een inboedel- of aansprakelijkheidsverzekering af
te sluiten. Recent contact met Justitie kan voor een maatschappij reden zijn een verzekering te weigeren. Het Ver-
bond van Verzekeraars houdt een zwarte lijst bij van verzekerden die gefraudeerd hebben. Er zijn verzekerings-
maatschappijen die vrij soepel zijn wat betreft het aannemen van verzekerden. De premies zijn daar echter wel
hoger. Voorbeelden zijn Rialto Verzekeringen in Rijswijk en de W.B.D. Lippmann Groep BV te Den Haag.
Bij problemen kan een beroep worden gedaan op de Ombudsman verzekeringen van de Stichting Klachteninsti-
tuut Verzekeringen te Den Haag.
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10Hoofdstuk
10. Communicatie

Inleiding
Communicatie is iets dat op ieder moment van de dag plaatsvindt. Kort gezegd: je kunt niet �niet communiceren�.
Er gaat, hoe dan ook, altijd iets van iemand uit, ook als hij zijn mond houdt. Soms communiceert iemand zelfs
dubbel: hij zegt iets, maar straalt daarnaast iets anders uit. Omdat communicatie zo wezenlijk is in een ontmoe-
ting, is het belangrijk je hiervan bewust te zijn. Wat gaat er van je uit, wat zeg je, hoe gedraag je je, ben je oprecht
of bedoel je eigenlijk iets anders dan je zegt?
In dit hoofdstuk willen we ons richten op het contact tussen vrijwilligers en gevangenen, tbs-gestelden en/of hun
familieleden. In hoofdstuk 4 is genoemd dat we door middel van onze communicatie toewerken naar een vertrou-
wensvol klimaat waarin de hulpvrager kwetsbaar mag zijn. In dit hoofdstuk gaan we in op de meer ‘technische
kant’ van de communicatie: wat is communicatie en hoe kan dit zo ingezet worden dat het bijdraagt aan een kli-
maat waarin er ruimte is voor kwetsbaarheid? Paragraaf 10.6 gaat specifiek in op interculturele communicatie,
omdat we in de praktijk veel hulpvragers uit andere culturen ontmoeten. 

10.1 Algemeen

Iedereen weet dat als je praat, je communiceert. Je zendt als het ware boodschappen uit naar de ander. (‘Wil je nog
koffie?’) De ander luistert, ontvangt de boodschap, en zendt wellicht een boodschap terug. (‘Nee, dank je wel.’)

Schema 1

Zoals in het bovenstaande schema is te zien, is iedere persoon zowel zender als ontvanger. Als we de cirkel links-
boven beginnen dan zien we dat persoon 1 een boodschap zendt naar persoon 2, die deze boodschap ontvangt.
Hij neemt dit waar (hoort wat persoon 1 zegt), interpreteert (bedenkt wat hij ervan vindt) en kiest zijn gedrag
(wat zal hij terugzeggen). Vervolgens zendt persoon 2 zijn reactieboodschap terug naar persoon 1. Deze ontvangt
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de boodschap, neemt die waar etc. Zo verloopt communicatie. Maar ook als je niet praat communiceer je, ook dan
zend je boodschappen uit. Bijvoorbeeld door de uitdrukking op je gezicht, door je houding, door je gebaren. Dit
kan betekenen dat je zwijgt, maar toch ‘spreekt’ door middel van je houding, je lichaamstaal. Het bovenstaande
schema geldt ook voor non-verbale communicatie. Je kan het schema namelijk ook gewoon invullen door bij per-
soon 1 als boodschap een chagrijnige gezichtsuitdrukking in te vullen.
Dit hoofdstuk gaat in op de verbale en non-verbale communicatie en de tegenstrijdigheden die er kunnen zijn in
de communicatie. Tevens zal er aandacht zijn voor de manieren waarop je hiermee kunt omgaan.

10.2 Verbale communicatie

Bij verbale communicatie gaat het puur om de woorden die gezegd worden, niet luisterend naar de toon, of let-
tend op de inhoud. Het is belangrijk dat je luistert naar wat de hulpvrager vertelt. Dat je luistert zal zeker het geval
zijn, maar het is van groot belang dat de ander ook weet en voelt dat je luistert. Luisteren is niet achterover zitten
en de woorden over je heen laten komen. Luisteren is actief bezig zijn! Actief luisteren is van groot belang om de
volgende redenen:

- Je laat merken dat je de ander ziet; je erkent de ander als mens.
- Je laat hiermee de hulpvrager weten dat je hem begrijpt, of dit in elk geval probeert en dat maakt dat hij zich
geaccepteerd voelt. 
- Je stimuleert de hulpvrager te vertellen wat hij beleeft, en schept ruimte voor de emotionele kant van het verhaal.
- Je ordent de gegevens die je krijgt, vat deze samen en schept zo helderheid voor beide partijen.
- Je geeft hem kans zijn verhaal te doen en ook al heb je voor zijn probleem geen pasklare oplossing, je geeft hem
wel de ruimte zijn hart te luchten en dat alleen al kan voor hem heel bevrijdend zijn.

Er zijn hulpmiddelen die je kunnen helpen de ander het gevoel te geven dat je naar hem luistert. Een paar voor-
beelden.

10.2.1  Vragen stellen
Er bestaan verschillende soorten vragen die je kunt stellen. Grofweg is vooral de tweedeling in gesloten en open
vragen van belang. Op een gesloten vraag is slechts een kort antwoord mogelijk. Vaak alleen maar ja of nee. Zo is
‘Gaat het goed?’ een gesloten vraag. Het antwoord kan slechts kort zijn ‘ja, het gaat goed’ of ‘nee, het gaat niet
goed’. Wordt de vraag open gesteld, ‘Hoe gaat het?’, dan is een scala aan antwoorden te geven. Deze vorm van vra-
genstellen schept meer ruimte om een antwoord te geven. Door het stellen van open vragen blijft het gesprek
beter gaande en krijg je veel meer informatie. Een open vraag begint veelal met hoe, wie, wat, waar, wanneer etc. 

Vergelijk onderstaand voorbeeld:
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Gesloten vragen
- ‘Gaat het goed?’
+ ‘Ja hoor, best’. ‘En met jou?’
- ‘Ook goed.’ ‘Heb je je vriendin nog gesproken?’
+ ‘Ja, ze is gisteren geweest.’
- ‘Was het gezellig?’
+ ‘Jazeker. Eén keer in de week is best weinig.’

Open vragen
- ‘Hoe gaat het?’
+ ‘Ja, het gaat wel, leuk bezoek van mijn vriendin
gehad en morgen moet ik naar de BSD en daar ben
ik wel een beetje zenuwachtig voor.’

- ‘Joh, wat maakt je zenuwachtig?’
+ ‘Ik wil met haar praten over of ik met verlof ga als
mijn zus gaat trouwen, maar ik ben zenuwachtig
dat ik niet meer goed uit mijn woorden kan komen
daar.’

- ‘Wat vind je ervan als we dat gesprek samen oefenen?’
+ ‘Dat hoeft niet, maar tips wil ik wel graag hebben.
Wat zou verstandig zijn denk jij?’



Verkennende vragen
Stel verkennende vragen aan de hulpvrager wanneer hij iets vertelt wat je niet begrijpt. Let wel: het gaat hier over
de inhoud van wat hij zegt. Bijvoorbeeld ‘Hoe bedoel je dat precies?’ of ‘Kun je daar wat meer over vertellen?’ Het
geeft aan dat je nauwgezet luistert. 

Doorvragen
Je kunt ook doorvragen op zaken die aan de orde komen. Als
de ander je bijvoorbeeld vertelt dat de pastor is geweest, dan
heeft dit altijd een bepaalde betekenis voor hem. Hij vond het
fijn, of vervelend, hij zag er tegenop of kon bijna niet wachten,
was erdoor verrast etc. Meestal vertelt iemand zulke dingen er
niet bij. Het getuigt dan van goed luisteren en van interesse
wanneer je hier wél naar vraagt. Of je wordt direct bij binnen-
komst geconfronteerd met iemand die non-verbaal laat blij-
ken dat hem iets dwars zit, maar hij vertelt je niet wat er aan de hand is. Ook daar kun je naar vragen. Luisteren is
immers meer dan kunnen verwoorden wat iemand zegt. Uiteindelijk zal luisteren moeten resulteren in begrijpen
wat de ander zegt. En wat iemand zegt, bevat een inhoud en heeft een emotionele betekenis.

‘Waarom’-vragen
Ook zijn er de zogenoemde ‘waarom’-vragen. Deze kunnen snel verwijtend overkomen en ze zijn vaak lastig te
beantwoorden. De vraag ‘waarom ben je zenuwachtig?’ is lastiger te beantwoorden dan de vraag ‘wat maakt je
zenuwachtig?’ ‘Waarom’-vragen kunnen beantwoord worden met ‘daarom’, ‘gewoon’ of ‘dat is nu eenmaal zo’.
Om toch de gewenste duidelijkheid te krijgen kun je vragen ‘hoe komt het dat’, ‘wat maakt dat’, ‘wat belemmert
je om’ etc.

Stilte
Wees niet bang voor stiltes. Iedereen heeft een eigen manier van vertellen of antwoorden. Laat iemand gerust even
denken, trek in zo’n geval niet te snel het initiatief naar jezelf toe: ‘Bedoel je soms dat…’. Probeer aan te sluiten bij
het tempo van de hulpvrager. Een stilte kan goed zijn om dingen op een rijtje te zetten en om je even te bezinnen. 

10.2.2  Samenvatten
Vat af en toe het gesprek samen, herhaal even kort wat je gehoord hebt. Op die manier kun je voor jezelf de draad
vasthouden, maar zo kun je ook voor de hulpvrager orde aanbrengen in wat hij vertelt. Dit wordt ook wel de LSD-
methode genoemd: Luisteren, Samenvatten, Doorvragen. Het is ook een controlemiddel om te zien of je zijn ver-
haal goed begrepen hebt. Samenvatten maakt het voor de ander mogelijk om na een emotioneel relaas de
inhoudelijke zaak weer op te pakken. ‘Ik begrijp dat je het heel erg onredelijk vindt’, ‘tot nu toe heb je verteld
dat…’ Door zo’n samenvatting breng je structuur en overzicht aan in het gesprek. 

Geschikt moment
Probeer dit echter wel te doen op stille momenten in het gesprek. Val de ander alleen in de rede als het al te
onoverzichtelijk wordt. Bij het geven van een korte samenvatting is het van groot belang dat je oppast voor het
teveel verweven van jouw eigen mening met de informatie. Het gaat in de eerste plaats om wat je gehoord hebt,
niet om wat je vindt. Sluit aan bij de hulpvrager, vat zijn ‘dat vond ik vervelend’ later niet samen als ‘je vond het
dus verschrikkelijk dat…’. Je kan een samenvatting afsluiten met de vraag of het klopt wat je zojuist zei, zodat de
hulpvrager kans krijgt om te reageren op jouw samenvatting. Dan weet je zeker dat je beiden over hetzelfde
spreekt.

In de rede vallen
Iets wat veel voorkomt is het in de rede vallen van iemand als hij zijn verhaal vertelt. We denken al te begrijpen wat
de ander wil gaan zeggen en vinden het dan blijkbaar niet meer nodig hem uit te laten spreken. Dit komt vooral
voor als onderwerpen ons persoonlijk raken of als we er ook ervaring mee hebben. Bij dit laatste is het gevaar aan-
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spelletjes, met vragen als ‘wat zou je doen als

je onzichtbaar was’, of ‘als je kon toveren,

wat zou je dan aan jezelf veranderen’ etc.”
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wezig dat we ons eigen verhaal gaan vertellen. Iemand vertelt bijvoorbeeld over het afwijzen van een verlofaan-
vraag en in plaats dat je vraagt naar de emotionele betekenis ervan voor hem (‘Hoe vond je dat?’) zegt je: ‘Dat heb
ik pas nog gehoord van die andere hulpvrager die ik bezoek, die had…’ Wees ook op je hoede voor impulsieve
reacties. Een goed verstaander heeft weliswaar aan een half woord genoeg, maar er zit ook een gevaar in. 

10.2.3  Reactie geven
Een derde manier die kan helpen de ander te laten weten dat je luistert, is hem te laten merken wat zijn verhaal
met je doet door een persoonlijke, empathische reactie te geven. Je kunt empathisch reageren door bijvoorbeeld
terug te geven dat het je raakt dat de hulpvrager in zijn verleden misbruikt is, of door te zeggen ‘Dat moet moeilijk
geweest zijn voor je’. Het zijn reacties die te maken hebben met de erkenning naar de ander.

10.2.4  Oog voor detail 
Een vorm van verbale communicatie die hierbij aansluit is (naast het feit dat je luistert naar de grote lijn in het
verhaal), het luisteren naar details. Niet alleen inhoudelijk maar ook naar de vorm. Neem bijvoorbeeld een hulp-
vrager die hoog opgeeft hoe hij het allemaal wel eens zal doen als hij buiten is. ‘Ik ga gewoon werk zoeken, ik vind
alles best als ik maar werk heb, dat lukt wel … denk ik.’
Kleine toevoegingen als ‘denk ik, ‘toch’, ‘lijkt me’, ‘hoop ik’, zijn zeer van belang. Hierin wordt duidelijk dat de
ander wellicht minder overtuigd is dan hij zich voordoet. Vraag hiernaar. ‘Dat ‘denk ik’ klinkt toch een beetje 
vragend…’ 

10.3 Non-verbale communicatie

Met het luisteren naar de inhoud van wat de hulpvrager vertelt, zijn we er nog niet. Je kunt ook dingen opmerken
in zijn non-verbale gedrag: de mimiek, de houding, zijn gezichtsuitdrukking. Je eerste indruk baseer je op wat je
ziet of ervaart. Daarna komt pas het gesprek, het verbale. De andere kant van het verhaal is dat de hulpvrager jouw
non-verbale gedrag ziet. 

10.3.1  Luisterhouding
Als je een gesprek aangaat, neem dan een geïnteresseerde houding aan. Niet alleen je woorden maken indruk,
maar ook je houding. Maak oogcontact met de ander. Dit geeft aan dat je op hem gericht bent en niet op de din-
gen die om je heen gebeuren. Het lijkt er niet op dat je luistert als je gedurende het gesprek steeds met een pen
speelt of poppetjes tekent. Als de hulpvrager iets vertelt wat belangrijk voor hem is, dan wil hij graag aan je zien
dat je geïnteresseerd bent. Dit ervaart hij als je hem rechtop, met een open houding tegemoet treedt. Je neemt tijd
voor de ander. Laat dit ook zien door niet steeds op je horloge te kijken, of alvast papieren op te vouwen en weg te
leggen. Dit geeft non-verbaal aan dat je vindt dat het gesprek klaar moet zijn. Probeer je bewust te zijn van wat een
ander kan aflezen uit jouw houding tijdens het gesprek.

10.3.2  Non-verbale communicatie benoemen
Het is goed om op te merken wat de hulpvrager uitstraalt en daarnaast is het goed er iets mee te doen. Dit kan een-
voudig door het bespreekbaar te maken. ‘Het valt me op dat je langs me heen kijkt, ik vraag me af of je hoort wat
ik zeg’. (Als je ziet dat iemand langs je heenkijkt, terwijl je tegen hem praat). ‘Ik zie dat je schrikt’ (Als je iets ver-
velends vertelt en het gezicht van de ander betrekt). ‘Zal ik het raam dichtdoen?’ (Als je ziet dat iemand zit te ril-
len). Dit geeft aan dat je de ander ziet en begrijpt. Daarnaast is het goed om dingen die je ziet te benoemen. Dit
voorkomt verkeerde interpretaties en geeft bovendien aan dat je oplet en de ander centraal stelt.

10.3.3  Instemming betuigen
Om te beginnen: instemming betuigen betekent niet dat je het overal mee eens bent. Het geeft aan dat je hoort wat
hij zegt, een ‘ontvangstbevestiging’. Het is als bij een telefoongesprek, waarbij je graag hoort dat iemand af en toe
reageert. Bijvoorbeeld in de vorm van ‘jaja’ of ‘hm hm’. Dit geldt ook voor het gesprek met de ander die tegenover
je zit. Je laat weten dat je hem hoort en moedigt hem aan om door te gaan met het verhaal. Ook non-verbale
tekens kunnen je helpen: af en toe knikken, verbaasd kijken, je voorhoofd fronsen. Dit zijn tekens die erop wijzen,

69



dat de boodschap ontvangen is en dat het iets met je doet. Stel dat de hulpvrager iets zegt maar dat je het niet
begrijpt. Door te fronsen kun je hem laten weten dat iets je niet helemaal duidelijk is, zonder hem te onderbreken
in zijn verhaal. Als hij dit opmerkt, zal hij verder verduidelijken en zo niet dan kun je alsnog vragen stellen.
Tot zover een aantal hulpmiddelen die je kunt gebruiken. Voorkom echter dat het gekunsteld wordt. Blijf vooral
jezelf!

10.4 Tegenstrijdigheden in communicatie

Het is duidelijk wat verbale en non-verbale communicatie is, maar die zijn niet altijd met elkaar in overeenstem-
ming (congruent), zoals ook in de inleiding al werd aangegeven. Een paar voorbeelden.

10.4.1  Verschil in horen en zien
Je komt bij een hulpvrager op bezoek en vraagt hoe het met hem is. De vorige keer lachte hij stralend dat het heel
goed met hem ging, hij had zijn kind op bezoek gehad en een goed gesprek gehad met de advocaat. Maar deze keer
heeft hij wallen onder zijn ogen, er kan geen lachje af en toch zegt hij dat het heel goed met hem gaat. 
Dan nemen jouw ogen iets anders waar dan jouw oren. Dus blijft de vraag hoe het nou echt met hem gaat! Op het
moment dat je deze tegenstrijdigheid constateert is nog niet zeker wat nu de waarheid is, maar er is in elk geval
een tegenstrijdigheid. Je kunt dit bespreekbaar maken door tegenover elkaar te zetten wat je hoort en wat je ziet. 
Baseer je in zo’n geval op feiten en daarom geen: ‘Volgens mij heb je hartstikke slecht geslapen en ben je chagrij-
nig.’ Dit zijn geen feiten, maar veronderstellingen. Weergeven wat je ziet is: ‘Ik hoor je zeggen dat het goed met je
gaat, maar ik zie dat je wallen onder je ogen hebt en dat je sinds ik je zie nog niet hebt gelachen’. 
Hierdoor maakt je een opening voor de hulpvrager om eerlijk te zeggen hoe het is.

10.4.2  Verschil in horen en doorklinkende emotie
Niet alleen het zichtbare kan in tegenspraak zijn met datgene wat je hoort, ook uit de toon waarop iemand iets
zegt, kun je veel opmaken. Als de ander zegt dat hij het wel redt na zijn vrijlating kan hij dit echt zo denken. Maar
het kan ook zijn dat je er iets doorheen hoort van ‘ik hoop dat ik het allemaal red, want ik zie er tegenop’. Dit
soort tegenstrijdigheden kun je bespreekbaar maken door te vragen of het juist is dat er in zijn stem
twijfel/angst/ongerustheid doorklinkt. Zo maak je een opening om eerlijk te zijn. 

10.4.3  Conclusie
Het is dus van belang om goed te ‘lezen’ en niet alleen af te gaan op de inhoud van wat iemand zegt. Het is een
teken dat hij serieus genomen wordt en dat jij aandacht en belangstelling voor hem hebt. Bovenstaande onderwer-
pen laten zien dat het belangrijk is dat je goed waarneemt en deze waarneming ook teruggeeft aan de ander. Geef
terug wat je ziet, wat je hoort en wat jou opvalt. Op die manier kun je een ‘spiegel’ zijn. Zo leert de ander meer
over zichzelf en over de omgang met andere mensen, ook met mensen van buiten de gevangenis. Je bent namelijk
een representant van de maatschappij waarin hij na detentie terug zal keren. 

10.5 Feedback

Letterlijk vertaald betekent feedback terugkoppeling. Je koppelt terug wat je vindt van datgene wat de ander zegt
en van zijn gedrag. Het geven van feedback is belangrijk in de relatie. Het is iets anders dan iemand bekritiseren.
Feedback is opbouwend bedoeld! Dit maakt het makkelijk en moeilijk tegelijk. Makkelijk omdat het niet de
bedoeling is om iemand af te breken, maar moeilijk omdat het om meer vaardigheden vraagt om het goed over te
brengen. Soms zien mensen op tegen het geven van feedback en dat is jammer, gezien de waarde die het heeft.
Vandaar dat we dit onderwerp opnemen in het Handboek. Een voorbeeld. De hulpvrager die je bezoekt, vraagt
aan jou om een huis voor hem te zoeken. Pas als er nieuwe ontwikkelingen zijn op dit gebied, mag je terugkomen.
Je kunt in dit geval terugkoppelen wat je mogelijkheden en grenzen zijn. Zo kunnen verwachtingen helder worden
en op elkaar afgestemd kunnen worden. Je kunt ook aangeven wat zijn gedrag met jou doet. Dit kun je bijvoor-
beeld doen door te zeggen dat je het niet prettig vindt dat hij alle acties bij jou legt omdat het tenslotte vooral zijn
verantwoordelijkheid is. Doe je dit niet, dan wordt jij verantwoordelijk gemaakt voor zijn probleem.
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Feedback regelt voor een deel de omgang met elkaar, dus ook tussen jou en de hulpvrager.

- Feedback ondersteunt en bevestigt positief gedrag. (‘Ik vind het prettig dat je zo open bent tegen me, dat geeft
me het gevoel dat je me vertrouwt.’)
- Feedback corrigeert negatief gedrag. (‘Je hebt me nu al drie keer onderbroken en ik krijg het gevoel dat het niet
belangrijk is wat ik zeg. Ik zou het fijn vinden als je me uit liet spreken.’)
- Feedback verduidelijkt de relaties tussen mensen. (‘Ik ben heel tevreden over het gesprek van vandaag, we voelen
elkaar beter aan dan ik gedacht had.’)

10.5.1  Feedback geven
Allereerst zullen we ons richten op het geven van feedback aan (in dit geval) de hulpvrager. 
Omdat negatieve feedback schade kan aanrichten als het op een verkeerde manier gebracht wordt, volgt hieronder
een lijstje met ‘spelregels’. Uiteraard is dit geen garantie dat de feedback dan wel goed ontvangen wordt, maar het
maakt de kans erop duidelijk groter!
Laten we het bovengenoemde voorbeeld nemen waarbij de hulpvrager vindt dat jij allerlei zaken op moet knap-
pen: je moet een huis regelen en een baan zoeken en daarna moet je maar eens terugkomen. Met dit voorbeeld
gaan we het lijstje van tips af.

1. Beschrijf concreet gedrag: probeer het zo objectief en concreet mogelijk te vertellen. ‘Ik heb na de vorige keer
dat inschrijfformulier voor je opgevraagd. Jij zou het invullen maar hebt dat nog niet gedaan’ is concreter dan ‘Jij
doet ook nooit wat’. Objectief betekent ook dat je het niet hoeft te interpreteren (‘Je vindt zeker dat je al wel
genoeg gedaan hebt’) of te moraliseren (‘Dat kun je later in je werk ook niet maken!’) Uitgaan van feiten voor-
komt dat je de persoon gaat beoordelen in plaats van het gedrag. 
2. Geef ik-boodschappen: formuleer vanuit de ik-vorm en niet vanuit de jij-vorm. De laatste komt namelijk
beschuldigend of bedreigend over en dan zal de feedback minder snel als opbouwend ervaren worden. Voorbeeld:
‘Ik heb het idee dat je de laatste tijd weinig aandacht hebt besteed aan het op een rijtje zetten van je schulden.’
3. Vertel erbij wat het je doet: naast het beschrijven van de feiten is het belangrijk dat je zegt wat de feiten je doen.
Die informatie heeft de hulpvrager nodig om de betekenis van de feedback in te schatten. ‘Op deze manier heb ik
het idee dat alle inspanning van mijn kant moet komen en dat vind ik niet prettig. Ik merk dat ik dan ook niet
meer zoveel zin heb om hard voor jou te lopen.’ 
4. Wees niet uitsluitend negatief: als het enigszins kan is het goed om ook positieve elementen op te nemen in de
feedback. Je zou er bijvoorbeeld aan toe kunnen voegen ‘ieder mens heeft talenten en ik zie bij jou ook genoeg
capaciteiten om iets bij te dragen aan je toekomst!’
5. Doe suggesties ter verbetering: vertel erbij waarom je deze feedback geeft en hoe je het liever zou zien. Een
mogelijke suggestie is: ‘Misschien kunnen we een volgende keer taken verdelen en afspreken wie wat doet?’
6. Vraag om reactie: als iemand niet uit zichzelf komt met wat hij ervan vindt, vraag er dan naar. Allereerst of hij
heeft begrepen wat je bedoelde te zeggen, daarna of hij het herkent en wat zijn mening erover is. Ook het zoeken
van een eventueel compromis hoort hierbij.

Los van dit voorbeeld nog enkele algemene punten om op te letten:

Let op het non-verbale gedrag van de ander: wanneer je jouw feedback geeft, kun je aan de ander zien hoe hij rea-
geert. Deze reactie kun je de ander voorleggen.
Wacht niet te lang: feedback is het meest effectief als het betrekking heeft op een situatie die net plaatsvond en als
concreet voorbeeld wordt aangehaald. Het is niet eerlijk om je feedback voor je te houden en er op een later tijd-
stip mee te komen. Bijvoorbeeld: je hebt een heleboel geregeld voor je hulpvrager. Op het moment dat hij vraagt
of je hem kunt ophalen op de dag van vrijlating, zeg je: ‘Ook dat nog, dat doe ik niet. Ik heb al zoveel voor je
gedaan en jij hebt nog nooit één vinger uitgestoken voor je eigen toekomst!’ Op zo’n moment is je feedback ach-
terhaald en niet meer terecht. In een gunstig geval zegt hij: ‘Nou als je dat eerder had gezegd dan had ik het anders
kunnen doen, ik heb er niet bij stil gestaan’.
Geef bruikbare feedback: het heeft geen zin om feedback te geven op het feit dat iemand slecht Nederlands
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spreekt en dat zijn slechte Nederlands het voor je bemoeilijkt om te luisteren. Er is in dit geval geen snelwerkende
remedie om het een volgende keer anders te doen. Als je ergens feedback op geeft, moet er wel een bijsturingmo-
gelijkheid zijn voor de ontvanger.
Doseer je feedback: overweldig de ander niet met een heleboel (misschien terechte en concrete) feedback. Dit
maakt het voor de ontvanger namelijk erg moeilijk om zijn gedrag aan te passen en zo mist de feedback zijn loop.
Bovendien loop je het risico de hulpvrager te ‘verliezen’ doordat hij afhaakt of boos wordt.
Wees zo kort mogelijk: formuleer de feedback kort en krachtig. Hoe langer het verhaal, hoe groter de kans dat de
ander mist wat je bedoelt. Ook is het voor de ander gemakkelijker een detail uit het verhaal aan te grijpen om de
essentie te kunnen vermijden. 

10.6 Interculturele communicatie

In ons werk komen wij geregeld in contact met hulpvragers uit een niet-westerse cultuur. Over het algemeen spre-
ken we dan over allochtonen. Een allochtoon is een persoon die in het buitenland geboren is of van wie ten minste
één ouder in het buitenland is geboren,

10.6.1  Interculturele communicatie, communicatie tussen mensen uit verschillende culturen
Interculturele communicatie is communicatie tussen personen uit verschillende culturen. Dit betekent in de
Nederlandse samenleving de communicatie tussen allochtonen en autochtonen. Het kan ook communicatie zijn
tussen mensen uit hetzelfde land, die uit verschillende sociaal-economische groepen of subculturen komen. Om
het verschil in referentiekader te overbruggen, is het in de communicatie van belang om kennis te nemen van
elkaars waarden, normen en/of referentiekader. Dit bevordert de communicatie met elkaar. Culturele verschillen
hangen samen met verschillen in communicatie, gedrag, waarden, normen, denk- en leefpatronen. Interpretaties,
waarderingen en beleving van de sociale werkelijkheid in de ene cultuur staan soms lijnrecht tegenover die van
een andere cultuur.

10.6.2  Belangrijke culturele verschillen 
De moderne westerse culturen zijn grofmazig (G-cultuur), en de traditionele niet-westerse culturen zijn fijnmazig
(F-cultuur). Dat wil zeggen:
In G-culturen zijn mensen in de eerste plaats individuen, die verantwoordelijk zijn voor het eigen gedrag. Mensen
kunnen hun gedrag grotendeels zelf bepalen. 
In F-culturen speelt de groepsgebondenheid een grote rol. Mensen zijn vooral groepslid en verantwoordelijk voor
het groepsbelang. Het gedrag van mensen ligt voor een groot deel vast in gedetailleerde gedragsregels. 

Piramide van 
menselijke behoeften 
naar cultuursoort 
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De eigen identiteit in een G-cultuur wordt bepaald
door eigen waarden en normen, door eigen zinge-
ving van je leven.

De eigen identiteit in een F-cultuur wordt bepaald
door de plaats die je in de groep inneemt en door
de waarden, normen en zingeving van de groep.



Globale verschillen tussen F- en G-culturen

10.6.3  Benadering
In de ontmoeting met mensen uit andere culturen zullen verschillen merkbaar worden. Voor jou als vrijwilliger
zijn er tenminste drie aspecten belangrijk in het omgaan met culturele verschillen. Deze kunnen helpend zijn in
het contact met de ander.

1. Bewustwording Een geslaagde ontmoeting begint met bewustwording: het leren herkennen dat je in een
bepaalde omgeving bent opgegroeid en dat je vanuit dit referentiekader naar de ander kijkt. Welke culturele
bagage heb jij meekregen en hoe beïnvloedt dat jouw manier van kijken en interpreteren? In de ontmoeting met
de ander word je geconfonteerd met culturele verschillen die verwarring en (voor)oordeel tot gevolg kunnen heb-
ben. Het kost tijd om hier een evenwicht in te vinden. Wees je ervan bewust dat deze factoren meespelen in con-
tact met de ander.
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G-cultuur F-cultuur

1. CENTRALE WAARDEN
Het voorkomen van Het voorkomen van
- Schuld - Gezichtsverlies

- Schaamte

Het nastreven van Het nastreven van
- Persoonlijk geluk - Eer en waardering

- Zelfwaardering

2. STATUS EN AANZIEN
Persoonlijk succes Eer van de groep
- Prestaties - Familie
- Persoonlijkheid - Eervol gedrag/rol
- Verheerlijking van de jeugd - Eerbied voor de ouderdom

3. MAATSCHAPPIJ
Maatschappelijke positie Maatschappelijke positie
- Afhankelijk van prestaties - Afhankelijk van afkomst
- Regels voor iedereen - Regels afhankelijk van positie
- Nadruk op gelijkheid - Nadruk op hiërarchie

4. COMMUNICATIE
Expliciete communicatie Impliciete communicatie
- Improvisatie - Standaardsituaties (duidelijke 

normen, regels en voorschriften)
- Uniformiteit in antwoorden - Sociaal wenselijke antwoorden
- Inhoudelijk: wat wordt er gezegd? - Relationeel: hoe wordt iets gezegd?

5. CONFLICTEN
Directe confrontaties Openlijke confrontaties vermijden
- Feiten belangrijker dan aanzien - Eer belangrijker dan de feiten
- Emoties worden niet snel getoond - Emoties worden getoond



2. Kennis Om te kunnen aansluiten bij de ander, heb je kennis nodig van de culturele normen, waarden en
gewoonten van je hulpvrager. Denk aan zaken als familierelaties, gastvrijheid, beleefdheid, vriendschap, religieuze
voorschriften, de verhouding tussen mannen en vrouwen, ouders en kinderen en de machtsafstand tussen hoger-
en lager geplaatsten. Ook non-verbale aspecten zijn hierbij van belang. Denk aan oogcontact, handgebaren etc. 

3. Vaardigheden en houding Vaardigheden zijn nodig om bewustwording en kennis op een goede manier in te
zetten in het contact. Als vrijwilliger is het nodig een bereidheid te hebben om je te verplaatsen in de ander en van-
uit zijn bril de wereld te bekijken. Treed de ander tegemoet vanuit een respectvolle houding waarin interesse in de
ander centraal staat.

Voorbeeld
Je bent voor de eerste keer op bezoek bij je hulpvrager. In de intakegegevens heb je gelezen dat hij na detentie niet
terug kan naar zijn gezin en daarom hulp vraagt op het gebied van huisvesting. Tijdens dit gesprek wil je er achter
komen of er echt geen mogelijkheid is om toch tijdelijk weer te gaan inwonen bij zijn gezin. Daarnaast wil je dui-
delijkheid krijgen over andere opties voor huisvesting. Na een eerste kennismaking, begin je vragen te stellen over
zijn gezinssituatie. Je merkt dat je hulpvrager korte antwoorden geeft en niet concreet wordt. Je krijgt het idee dat
hij geen openheid van zaken wil geven en hierdoor verloopt het gesprek erg moeizaam.
Aan het eind van het gesprek spreek je met hem af dat hij bij zijn vrouw informeert of er toch een mogelijkheid is
om tijdelijk bij haar te wonen. Het is voor jou een teleurstelling als je tijdens het volgende bezoek merkt dat hij het
niet gedaan heeft. Weer iemand die zijn afspraken niet nakomt...

Aandachtspunten
1. Deze zakelijke manier van probleem oplossen hoort bij
onze cultuur. In andere culturen is men vaak meer relatie-
gericht. Pas wanneer de relatie gelegd is, wordt het pro-
bleem bespreekbaar.

2. Neem de tijd om een relatie op te bouwen en om de infor-
matie los te krijgen die je nodig hebt.
3. Soms kan er �uren� gesproken worden over, voor ons onbe-
langrijke details. Je kunt het gevoel krijgen dat het gesprek
niet ‘to the point’ komt. Deze ‘wollige’ manier van spreken
is een manier om impliciet over problemen te spreken.
Houd rekening hiermee als je zelf een moeilijke boodschap
moet brengen. 

4. Probeer rechtstreekse, directe vragen te beperken. Vaak zijn
mensen uit de F-cultuur niet gewend aan deze directe vra-
gen zodat het voor hen bedreigend kan zijn. Probeer op een
impliciete manier toch aan je informatie te komen.

5. Als vragen of opmerkingen genegeerd worden, kan dit soms
een signaal zijn dat de ander er niet op in wil gaan. Ook
opmerkingen als: ‘ik begrijp je niet’ kunnen bedoeld zijn
om aan te geven �ik wil hier niet op ingaan�.

7. Wees je er van bewust dat iemand gelijk geven, een kwestie
van beleefdheid is. Een ander tegenspreken is vaak niet
gebruikelijk. Daardoor kun je denken dat iets is afgesproken
terwijl dit voor de ander niet vanzelfsprekend is.

8. Wees alert op de non-verbale communicatie.
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“Ondanks dat J. mij nog met regelmaat zal

blijven bezoeken en ons contact vooralsnog

zodoende nog niet beëindigd is, wil ik mijn

grote waardering uitspreken voor zijn inzet,

onbevooroordeelde benadering en fijne

gesprekken. Persoonlijk had en heb ik niet

zozeer behoefte aan organisatorische hulp,

maar vooral aan een gesprek met iemand die

in de ‘gewone wereld’ staat, om zo de situatie

hier binnen en de perikelen rondom mijn

scheiding even te kunnen vergeten of om

mijn hart te kunnen luchten.

J. voelt dit perfect aan en is in mijn situatie

precies dat steunpunt dat ik van tijd tot tijd

nodig heb. Nu nog steeds maar met name in

de beginperiode van ons contact hebben de

gesprekken met J. me echt opgebeurd en door

een moeilijke tijd gesleept.

Uit brief van hulpvrager aan maatschappe-

lijk werker over zijn bezoekvrijwilliger



11. Bijlagen

Bijlagen lijken minder belangrijk.
Maar dat is zeker niet waar voor de bijlagen bij dit Handboek.

Hier treffen jullie belangrijke richtlijnen aan over hoe te handelen bij calamiteiten en hoe te reageren op signalen
van huiselijk geweld. Dit zijn situaties die je gelukkig niet vaak meemaakt. Maar als dat wel een keer gebeurt, is het
erg belangrijk te weten wat je moet doen.

Verder krijgt iedere vrijwilliger te maken met vertrouwelijke informatie. Ook hiervoor geldt dat het belangrijk is
te weten hoe je hiermee om moet gaan.

We vragen je daarom dringend in ieder geval de eerste drie bijlagen door te nemen. En weet dat deze informa-
tie hier is te vinden. 

Verder staan in deze bijlagen overzichten met aanbevolen literatuur en van relevante websites en een trefwoorden-
register.

Bijlage 1 Protocol Calamiteiten en Gevangenenzorg Nederland 
Bijlage 2 Huiselijk geweld
Bijlage 3 Vrijwilliger en privacy 
Bijlage 4 Aanbevolen literatuur
Bijlage 5 Informatieve websites
Bijlage 6 Trefwoordenregister
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Bijlage 1. Calamiteiten en Gevangenenzorg Nederland

In dit protocol wordt beschreven hoe een vrijwilliger dient te handelen in geval van calamiteiten of

ongewenste situaties die zich voordoen tijdens of naar aanleiding van het bezoeken van een hulpvrager

(gevangene -ook in het nazorgtraject- of familie van gevangene). 

Zie ook paragraaf 46.4 van het Handboek Gevangenenzorg.

1 Begrippen

Onder ‘calamiteiten’ en ‘ongewenste situaties’ wordt verstaan: alle gevallen waarin het open contact tussen vrij-
williger en hulpvrager bedreigd wordt door de houding van de hulpvrager dan wel gevoelens van hulpvrager of
vrijwilliger.

2 Uitgangspunten 

In geval van een calamiteit of ongewenste situatie geldt dat de vrijwilliger melding doet van het incident of van de
gevoelens aan de begeleidende maatschappelijk werker van Gevangenenzorg Nederland. Bij afwezigheid wordt de
melding door een andere maatschappelijk werker opgepakt. Er zijn echter situaties waarin dit niet onmiddellijk
mogelijk is en een vrijwilliger dus zelf een beslissing moet nemen. Daartoe zijn onderstaand een aantal uitgangs-
punten geformuleerd.

Het is van belang dat de vrijwilliger consequent rapporteert. Door middel van de rapportage krijgt de begelei-
dende maatschappelijk werker inzicht in het contact tussen vrijwilliger en hulpvrager en eventuele aankomende
calamiteiten.

3 Situaties en hoe daarin te handelen door de vrijwilliger

3.1 Letsel

3.1.1  De hulpvrager geeft (impliciet) aan te overwegen zichzelf iets ernstigs aan te doen
- De vrijwilliger dringt er bij de hulpvrager op aan hulp te zoeken. In geval van een gevangene bijvoorbeeld bij de
psycholoog of pastor van de PI. Bij familie de psycholoog of psychiater. Heeft de familie geen contact met pro-
fessionele hulpverlening, dan dringt de vrijwilliger er op aan contact op te nemen met de huisarts.
- De vrijwilliger meldt de hulpvrager dat hij met het oog op diens welzijn Gevangenenzorg Nederland zal inlich-
ten over deze melding. Bij een gevangene kan Gevangenenzorg Nederland de PI inlichten. Bij familie kunnen
relevante aanwezige hulpverleners worden ingelicht.
- De vrijwilliger neemt telefonisch contact op met Gevangenenzorg Nederland om te melden wat de hulpvrager
aangaf, waarop de maatschappelijk werker beslist wie gewaarschuwd moet worden. De vrijwilliger doet tevens
op de gebruikelijke wijze schriftelijk verslag van het gesprek met de hulpvrager via het rapportageformulier.
- Als de Gevangenenzorg Nederland niet bereikbaar is voor overleg (bijvoorbeeld in het weekend), meldt de vrij-
williger de situatie van een gevangene aan de PI. In geval van familie neemt de vrijwilliger contact op met de
huisarts van de hulpvrager en legt deze de situatie voor. De huisarts beschikt via het Elektronisch Patiëntendos-
sier over informatie van de hulpvrager en bepaalt welke actie relevant is. Bij een crisis wordt de crisisdienst GGZ
doorgaans via de huisarts ingeschakeld. Zie ook onder punt 4.

3.1.2 De hulpvrager geeft aan te overwegen anderen iets ernstigs aan te doen
- De vrijwilliger probeert de hulpvrager hiervan af te brengen en geeft aan dat hij, met het oog op veiligheid en
preventie, de dreiging via Gevangenenzorg Nederland zal melden bij de politie. In geval van een gevangene
wordt dit via Gevangenenzorg Nederland gemeld aan de PI.
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- De vrijwilliger meldt het voorval telefonisch en via het rapportageformulier aan Gevangenenzorg Nederland.
- De maatschappelijk werker beslist wanneer, hoe en aan wie de dreiging gemeld wordt. 
- In geval van acute dreiging neemt de vrijwilliger direct contact op met het kantoor van Gevangenenzorg. Wan-
neer er naar het oordeel van de vrijwilliger sprake is van acute dreiging buiten kantooruren, neemt hij in geval
van een gevangene contact op met de PI en in geval van familie met de politie. Zie ook onder punt 4.

3.1.3  De hulpvrager meldt dat anderen van plan zijn hemzelf of derden iets ernstigs aan te doen
- De vrijwilliger bespreekt met de hulpvrager welke acties kunnen plaatsvinden om zijn eigen veiligheid en die
van anderen te vergroten.
- De vrijwilliger bespreekt met Gevangenenzorg Nederland welke acties kunnen plaatsvinden richting bevoegde
instanties cq. derden. 
- Gevangenenzorg Nederland meldt de melding van de hulpvrager niet extern zonder schriftelijk akkoord van de
hulpvrager, al kan de situatie dusdanig zijn dat Gevangenenzorg Nederland actie onderneemt voordat de schrif-
telijke bevestiging beschikbaar is.
- In geval van acute dreiging neemt de vrijwilliger direct contact op met het kantoor van Gevangenenzorg. Wan-
neer er naar het oordeel van de vrijwilliger sprake is van acute dreiging buiten kantooruren, neemt hij in geval
van een gevangene contact op met de PI en in geval van familie met de politie. Zie ook onder punt 4.

3.2 Bedreiging

3.2.1  De vrijwilliger voelt zich fysiek en/of psychisch bedreigd door de hulpvrager
- Indien mogelijk geeft de vrijwilliger dit aan de hulpvrager aan.
- De vrijwilliger meldt aan de maatschappelijk werker van Gevangenenzorg Nederland dat hij zich bedreigd voelt,
waarop het contact per direct stopgezet wordt. 
- De hulpvrager ontvangt zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht van het stopzetten van het bezoekcontact. De
hulpvrager kan naar kantoor bellen voor nadere informatie.
- In geval van bezoek aan een gevangene: als de vrijwilliger concrete zaken aanwijst die duidelijk grensoverschrij-
dend zijn, wordt de PI door Gevangenenzorg Nederland hierover ingelicht. 
- Gevangenenzorg Nederland houdt een evaluatiegesprek met de vrijwilliger.

3.3 Claimgedrag

3.3.1  De hulpvrager claimt of dwingt de vrijwilliger, die aangeeft hier onvoldoende weerstand tegen te kun-
nen bieden

De maatschappelijk werker geeft de vrijwilliger advies hoe hierover het gesprek aan te gaan met de hulpvrager. 
Als de hulpvrager na dit gesprek met de vrijwilliger zijn gedrag niet verandert en/of als de vrijwilliger aangeeft een
dergelijk gesprek niet te willen of te kunnen voeren, zet Gevangenenzorg Nederland deze vrijwilliger niet verder in
voor betreffende hulpvrager. 
In het zorgoverleg van Gevangenenzorg Nederland wordt besproken of, en zo ja met betrekking tot welke hulp-
vragen de hulpvrager contact met een andere vrijwilliger wordt aangeboden. 
De hulpvrager ontvangt hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht. Hij kan het kantoor van Gevangenen-
zorg Nederland bellen voor nadere informatie.
In geval van bezoek aan een gevangene: de maatschappelijk werker beslist of het noodzakelijk is de PI in te lichten. 
Gevangenenzorg Nederland houdt een evaluatiegesprek met de vrijwilliger.

3.4 Affectie

3.4.1  De hulpvrager wordt jegens de vrijwilliger zo intiem dat de hulpverleningsrelatie in gevaar komt
(bijvoorbeeld seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen of gedragingen)

- De vrijwilliger licht Gevangenenzorg Nederland in over de ontstane situatie. 
- Gevangenenzorg Nederland zet de vrijwilliger niet verder in voor deze hulpvrager. 
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- In het zorgoverleg van Gevangenenzorg Nederland wordt besproken of, en zo ja met betrekking tot welke hulp-
vragen de hulpvrager contact met een andere vrijwilliger wordt aangeboden. 
- De hulpvrager ontvangt zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht van deze beslissing en kan naar kantoor bellen
voor nadere informatie. 
- In geval van bezoek aan een gevangene: de maatschappelijk werker beslist of het noodzakelijk is de PI in te lich-
ten. 
- Gevangenenzorg Nederland houdt een evaluatiegesprek met de vrijwilliger.

3.4.2  De vrijwilliger voelt affectie voor de hulpvrager
- De vrijwilliger meldt dit aan de maatschappelijk werker van Gevangenenzorg Nederland. 
- Gevangenenzorg Nederland zet deze vrijwilliger niet verder in voor betreffende hulpvrager. 
- Gevangenenzorg Nederland meldt de hulpvrager schriftelijk dat om persoonlijke redenen de vrijwilliger afziet
van verder contact, en biedt de mogelijkheid aan van bezoek door een andere vrijwilliger. 
- Gevangenenzorg Nederland houdt een evaluatiegesprek met de vrijwilliger, waarbij aandacht is voor de conse-
quenties van een eventuele relatie met een hulpvrager.

4 Relatie vrijwilliger - hulpvrager

Wanneer een vrijwilliger zich genoodzaakt ziet zelf contact op te nemen met de gevangenis of met de politie, huis-
arts of crisisdienst vanwege een dreigende calamiteit, kan dit ertoe leiden dat het contact tussen vrijwilliger en
hulpvrager tijdelijk of blijvend wordt verstoord. Het afwegen hiervan tegen de risico’s van de mogelijke calamiteit
is lastig en vindt daarom als regel plaats in overleg met de maatschappelijk werker. Buiten kantooruren dient de
vrijwilliger deze afweging echter zelf te maken.
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Bijlage 2. Huiselijk Geweld

‘Uit onderzoek blijkt dat 45% van de Nederlandse bevolking ooit slachtoffer is (geweest) 

van huiselijk geweld. Hiervan heeft 10% dagelijks of wekelijks met deze vorm van geweld te maken. 

Jaarlijks sterven er in Nederland gemiddeld 70 vrouwen, 25 mannen en 50 kinderen aan de 

gevolgen van huiselijk geweld.’ 

Ook hulpvragers van Gevangenenzorg Nederland hebben soms te maken met huiselijk geweld. Het is goed hier
alert op te zijn en te weten hoe te handelen wanneer je signalen tegenkomt. 

1 Wat is eigenlijk huiselijk geweld? 

‘Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hier-
onder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging (al dan niet door middel van, of gepaard
gaand met, beschadiging van goederen in en om het huis) Er is daarbij altijd sprake van een machtsverschil tussen
dader en slachtoffer.’1

Hieronder valt ook kindermishandeling. Dit is huiselijk geweld van een ouder of ander volwassen persoon tegenover
een minderjarige.

Zoals genoemd komt binnen onze doelgroep helaas ook huiselijk geweld voor. Helaas zijn we ons daar vaak niet
van bewust. We willen met deze bijlage hier een bewustwording voor creëren. Dit door middel van signalen van
huiselijk geweld te bespreken en wat handvaten neer te leggen over hoe je met huiselijk geweld om kan gaan wan-
neer je dat in je bezoekwerk tegenkomt.

2 Vormen van huiselijk geweld

Er zijn verschillende vormen van huiselijk geweld. Enkele voorbeelden:

2Lichamelijk geweld
- Het kan gaan om slaan en schoppen. Ook het gebruik van voorwerpen en wapens om de ander lichamelijk letsel
toe te brengen vallen onder deze categorie. 
Geestelijk geweld en/of verwaarlozing
- Vormen van geestelijk geweld kunnen zijn, bedreigingen aan het adres van de partner, kinderen of andere fami-
lieleden. Verder kleineren, vernederen en dwingen tot dingen die men niet wilt. Ook iemand isoleren van
zijn/haar dierbaren of laten merken dat hij/zij het niet ‘leuk’ vindt dat de partner met anderen omgaat, is een
vorm van geestelijk geweld. Verder ook negeren, niet tegen de ander willen praten. 
Seksueel geweld
- Seksueel geweld en huiselijk geweld gaan vaak samen op. Je kunt het idee hebben dat je geen seks kunt weigeren
om een uitbarsting te voorkomen. Het kan ook zijn dat je tegen je zin seksuele handelingen moet verrichten of
ondergaan. 
- Daarnaast kan er ook gedacht worden aan financiële uitbuiting en schending van de rechten.
Kindermishandeling
- Lichamelijke of geestelijke mishandeling, verwaarlozing , of seksueel misbruik van kinderen. 

3 Signalen van huiselijk geweld

Deze vormen van huiselijk geweld kun je als vrijwilliger tegenkomen wanneer je in de thuissituatie bezoekt. Hier
zijn signalen gekoppeld. Wanneer je een of meerdere van onderstaande signalen herkent/verneemt, is er mogelijk
sprake van huiselijk geweld of kindermishandeling (in het geval van kinderen).
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3.1 3Uiterlijke signalen:

(Herhaalde) verwondingen, zoals blauwe plekken, snij- bijt- en brandwonden, hoofdwonden en schedelletsel,
ontwrichtingen (met name kaak en schouder), fracturen (met name neus, pijpbeenderen en ribben), brandwon-
den en verlies van tanden.
Depressiviteit, trillen, vaak hoofdpijn of maagpijn, vermoeidheid en angst.

3.2 Gedragsmatige signalen:

Een onzekere, onderdanige, schrikachtige houding. Vrouwen die altijd vergezeld zijn van hun partner en praten in
termen van ’ik mag niet van mijn man’. Het niet mogen beschikken over eigen geld. Een stille onbeweeglijke hou-
ding met een oppervlakkige ademhaling.

3.3 Signalen van de kinderen:

- Leer- en concentratieproblemen op school
- Agressief gedrag naar andere kinderen
- Lichamelijke klachten
- Tekeningen over geweld/ruzies in huis
- Gedrag dat doet vermoeden dat een kind een geheim meedraagt

Kenmerken op psychosomatisch gebied kunnen zijn:
- hartkloppingen, hyperventilatie, trillen, zweten, duizelingen, buikpijn, pijn in de hartstreek
- symptomen van machteloosheid zoals slapte, vermoeidheid en depressiviteit
- symptomen van spanning zoals hoofdpijn, slaapstoornissen, maagpijn en menstruatiestoornissen

N.B.: Mishandelde dieren kunnen ook een signaal zijn van huiselijk geweld!

4 Hoe te handelen?

Wat doe je als je tijdens je bezoekwerk vermoed dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling? 

Bij huiselijk geweld:
Het is van belang dat er zeer zorgvuldig te werk wordt gegaan. Bestaat er een vermoeden van huiselijk geweld,
bespreek dit dan allereerst met je contactpersoon op kantoor en stem daar mee af voor het vervolg. Eventueel kan
het steunpunt huiselijk geweld geraadpleegd worden voor advies. Het is goed om dit vermoeden niet op één waar-
neming te baseren. Het is dan ook aan te raden om nog een keer op bezoek te gaan, voordat je dit vermoeden
daadwerkelijk gaat bespreken. Wanneer het vermoeden blijft bestaan, breng dit dan voorzichtig ter sprake in het
gesprek met de hulpvrager. In het geval dat je hulpvrager het slachtoffer is, bespreek dan je zorg en geef informatie
over steunpunt huiselijk geweld en de hulp die er beschikbaar is. Wanneer je hulpvrager de dader is, uit dan ook je
zorg en check of het vermoeden wat er bestaat klopt/gezien wordt. Ga in gesprek en bespreek de mogelijkheden
voor hulp vanuit o.a. steunpunt huiselijk geweld. 
Koppel de uitkomst van deze gesprekken terug naar je contactpersoon op kantoor en stem eventueel af met steun-
punt huiselijk geweld over het vervolg. 

Bij kindermishandeling:
In het geval van kindermishandeling ligt het iets anders als er sprake is van kinderen die afhankelijk zijn van de
zorg van ouders/volwassenen. Het is dan ook belangrijk om een AMK melding te overwegen. Ook in deze situatie
moet zorgvuldig worden gehandeld. Bestaat er een vermoeden van kindermishandeling, bespreek dit dan met je
contactpersoon op kantoor. Eventueel kan van daaruit het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling worden
geraadpleegd voor het vervolg. Bespreek daarna je bevindingen met je hulpvrager en druk daarin je zorg voor het
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kind uit. Een gesprek hierover kan een volgende opzet hebben (ook bruikbaar voor huiselijk geweld bij volwasse-
nen): 
1. Leg de hulpvrager het doel uit van het gesprek. (Checken van het vermoeden en datgene wat je gezien/gehoord
hebt.) 

2. Beschrijf de feiten die je hebt vastgesteld en de waarnemingen die je hebt gedaan/gehoord.
3. Nodig de hulpvrager uit om een reactie hierop te geven.
4. Kom pas na deze reactie zo nodig en zo mogelijk met een interpretatie van hetgeen je hebt gezien, gehoord en
waargenomen. Kijk daarnaast of het mogelijk is om (nu of in een volgend gesprek) onderwerpen te bespreken
als: de achtergrond/onmacht van de hulpvrager, gedragsalternatieven, oriëntatie op hulpbronnen, stimuleren
tot zoeken van hulp, enz. 

Mocht het geweld richting de kinderen doorgaan, bespreek dit nogmaals met kantoor en maak in afstemming met
hen een melding bij het AMK. 

Bij beide gevallen geldt: kom je in een noodsituatie en dient er gehandeld te worden? Bel 112. 
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Bijlage 3. Vrijwilliger en privacy

Inleiding

Het is van groot belang dat ieder die als medewerker, hulpvrager, vrijwilliger of donateur aan Gevangenenzorg
Nederland verbonden is, er vanuit kan gaan dat er zorgvuldig, vertrouwelijk en volgens wettelijke regels met per-
soonlijke gegevens wordt omgegaan. 
Daartoe heeft Gevangenenzorg Nederland privacyreglementen opgesteld. Daarin is omschreven hoe wij omgaan
met de privacy en persoonsgegevens van hulpvragers, vrijwilligers en anderen. In deze instructie wordt een aantal
hoofdzaken uit de privacyreglementen weergegeven.
De privacyreglementen bevatten ook een aantal richtlijnen die de vrijwilliger in acht dient te nemen met betrek-
king tot de privacy van de hulpvrager die hij of zij bezoekt. Ook deze zijn vermeld in deze instructie.

1 Persoonsregistratie

Gevangenenzorg Nederland verwerkt, ten behoeve van de hulpverlening, persoonsgegevens van hulpvragers en
vrijwilligers volgens de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens. Dit college is hiervan in kennis
gesteld zoals voorgeschreven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2 Digitale opslag en verwerking van gegevens

Gevangenenzorg Nederland maakt gebruik van een beveiligd digitaal registratiesysteem. Hierin worden relevante
gegevens van alle betrokkenen geregistreerd en wordt ook de voortgang van de hulpverleningstrajecten bijgehou-
den. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor een dossier of een
groep personen. De geregistreerde gegevens worden anoniem verwerkt in overzichten voor jaarverslagen en
andere rapportages over de projecten. 

In 2013 gaat Gevangenenzorg Nederland over op een nieuw registratiesysteem. Daarbij wordt het mogelijk dat
vrijwilligers inloggen op de digitale portal. Zij kunnen daar hun rapportages indienen en voorgaande rapporta-
ges inzien. De instructie voor het gebruik van de portal is bij het tot stand komen van dit handboek nog niet
beschikbaar maar wordt tzt aan alle vrijwilligers versterkt.

3 Richtlijnen voor de vrijwilliger

3.1 Privacy vrijwilliger

Ter bescherming van de eigen privacy gebruikt de vrijwilliger in het contact met de hulpvrager alleen zijn voor-
naam. Hij geeft niet zonder toestemming van het kantoor zijn adresgegevens of telefoonnummer. 
Buiten de bezoeken om loopt alle contact (telefonisch of per brief) tussen vrijwilliger en hulpvrager in principe
via het kantoor van Gevangenenzorg Nederland. 
De hulpvrager kan het kantoor van Gevangenenzorg Nederland bellen met de vraag of de vrijwilliger hem terug
zou kunnen bellen. De vrijwilliger neemt dan zelf telefonisch contact op met de hulpvrager. In dat geval dient de
vrijwilliger de weergave van het telefoonnummer van het toestel waarmee gebeld wordt te onderdrukken. Dan
ziet de hulpvrager het nummer niet. 

In het algemeen geldt de volgende regel hiervoor:
Toets #31# en dan het telefoonnummer als er gebeld wordt met een mobiele telefoon.
Toets *31* en dan het telfoonnummer als er gebeld wordt met een vaste lijn.
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3.2 Privacy hulpvrager - rapportage

De vrijwilliger maakt van elk bezoek aan een hulpvrager een rapportage via het rapportageformulier op de portal
van Gevangenenzorg Nederland. Zo ontvangt de maatschappelijk werker relevante informatie voor de aansturing
van het hulpverleningsproces. Buiten de rapportage om heeft de vrijwilliger geheimhoudingsplicht m.b.t. zijn
contact met de hulpvrager. De vrijwilliger benoemt tijdens het eerste contact met de hulpvrager dat er gerappor-
teerd wordt. Dit wordt ook aan de hulpvrager gemeld in de eerste brief vanuit het kantoor die handelt over het
nieuw gestarte traject. 

De informatie in de rapportage dient 
- door de hulpvrager vrijwillig te zijn gegeven
- to the point en nauwkeurig te zijn
- zodanig geformuleerd te zijn dat de hulpvrager, bij inzage, zich hierin kan vinden

In hoofdstuk 6 van dit Handboek is uitgebreide informatie te vinden met betrekking tot het rapporteren en
omgaan met privacygevoelige gegevens. 

Het is niet verstandig eerdere rapportages en andere vertrouwelijke informatie mee te nemen bij een bezoek. We
streven naar feitelijke en accurate rapportage, maar het heeft weinig zin met je hulpvrager in een discussie te
belanden over wat je precies hebt genoteerd of wat in de intake staat.

Als een hulpvrager vertrouwelijkheden deelt met de vrijwilliger met de vraag deze geheim te houden (bijvoor-
beeld het feit dat de hulpvrager nog meer delicten heeft gepleegd die niet bekend zijn) is het aan te raden direct de
vraag te stellen of je als vrijwilliger die informatie wel wilt horen. Het is mogelijk vertrouwelijke informatie niet te
noemen in het rapportageformulier, maar telefonisch met de verantwoordelijk maatschappelijk werker hierover
te overleggen. 

Als een hulpvrager aan de vrijwilliger meldt bepaalde delicten te willen gaan plegen, heeft de vrijwilliger de plicht
dit te melden in geval van een bedreigende situatie voor de hulpvrager zelf of voor anderen. Zie het protocol Cala-
miteiten. 

3.3 Dossiervorming thuis

Papieren dossier
De vrijwilliger kan voorgaande rapportages inzien op de portal van Gevangenenzorg Nederland. Afdrukken van
relevante documenten ten behoeve van de voortgang van het bezoek traject dienen achter slot worden bewaard en
te worden vernietigen zodra een contact wordt afgesloten. 

Digitaal
De vrijwilliger werkt zo veel als mogelijk in de beveiligde werkomgeving van de vrijwilligersportal. Na inloggen is
alle informatie over de hulpvrager beschikbaar en kan er gecommuniceerd worden met kantoor. In principe is het
niet meer nodig om rapportages en reacties van de maatschappelijk werker op de computer op te slaan of uit te
printen. Intakeformulieren worden vooralsnog wel per mail toegestuurd. 

Een intakeformulier dat Gevangenenzorg per mail toestuurt, slaat de vrijwilliger digitaal op, voorzien van een
wachtwoord. Zie hieronder. De ontvangen mail met bijlage wordt aansluitend gedeleted.
Een e-mail met rapportage over de hulpvrager dient na verzending uit de map Verzonden Items te worden verwij-
derd en vervolgens uit de map Verwijderde Items. De vrijwilliger kan de rapportage uitprinten en achter slot
bewaren. Dit alles geldt ook voor de digitale respons van de maatschappelijk werker. Wanneer rapportage via de
portal loopt, is het voorgaande niet meer van toepassing.
Digitale gegevens over een hulpvrager dienen zodanig opgeslagen te zijn dat de informatie geen tot de persoon
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herleidbare gegevens bevat. Gebruik bijvoorbeeld alleen de voornaam of initialen. Dit geldt ook voor rapportages. 

In Word kunnen documenten beveiligd worden opgeslagen door er een wachtwoord aan toe te voegen, waardoor
het document alleen toegankelijk is voor de vrijwilliger. Het beveiligen van documenten gaat als volgt.
1. Klik op Opslaan als in het menu Bestand.
2. Klik op Algemene opties (menu Extra, dialoogvenster Opslaan als).
3. Typ een wachtwoord in het vak Wachtwoord en klik op OK.
4. Typ het wachtwoord opnieuw in het vak Wachtwoord opnieuw invoeren en klik op OK.
5. Klik op Opslaan.

De vrijwilliger dient alle informatie over een hulpvrager, zowel op papier als digitaal, te vernietigen zodra het con-
tact afgesloten is. Dit geldt ook voor met een wachtwoord beveiligde bestanden.
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Bijlage 5. Informatieve websites

Algemeen
www.postbus51.nl Voor alle vragen aan de Rijksoverheid. Het is ook mogelijk brochures te downloaden.
www.kennisring.nl Hier vindt u consumenteninformatie over wet- en regelgeving in Nederland. Daarnaast is er
op deze site ook informatie te vinden over Gezondheidshulp en Sociale Zekerheid. (TIP)
www.nizw.nl Het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) is een onafhankelijke organisatie die zich
samen met instellingen, professionals, beleidsmakers en burgers inzet om de kwaliteit en doelmatigheid van de
sector zorg en welzijn op een hoger niveau te brengen. Het NIZW informeert, innoveert en ondersteunt deze sec-
tor en draagt zo bij aan een zorgzame samenleving waarin de eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid van
burgers vooropstaan. 
www.jeugdzorg.pagina.nl Op deze startpagina zijn veel verwijzingen te vinden naar sites die te maken hebben met
de jeugdzorg. 
www.dji4kids.nl Een leuke, informatieve site over de gevangeniswereld speciaal gericht op kinderen.
www.efp.nl Website van Expertisecentrum Forensische Psychiatrie, een orgaan wat onderzoek verricht op het
gebied van o.a. TBS.

Financieel
www.schulden.nl geeft informatie over schuldproblemen en geeft u advies over waar u hulp kunt vinden.
www.zelfjeschuldenregelen.nl Praktische site waarin stap voor stap wordt uitgelegd wat iemand moet doen om
zijn schulden te regelen en in de toekomst te voorkomen (TIP)
www.schuldenwijzer.nl Site van SVF-Nederland (particulier schuldhulpverleningbureau) met een breed aanbod
van sociaal-financiële, juridische en maatschappelijke dienstverlening gericht op het ondersteunen en begeleiden
van mensen, met als doel het voorkomen van sociale uitsluiting
www.wsnp.rvr.org Informatie over de Wet Sanering Natuurlijke Personen. De WSNP is een aanvulling op de fail-
lissementswet en biedt burgers met financiële problemen een extra perspectief op een schuldenvrije toekomst

Werk
www.werk.nl Site van het Centrum voor Werk en Inkomen met oa vacatures, sollicitatietips en informatie over
cursussen
www.vacaturebank.nl Site met vacatures in heel Nederland
www.intermediair.nl Site met vacatures voor hoger opgeleiden
www.jobbingmall.nl Op de vacature site van jobbingmall.nl staat een actueel vacature aanbod van 6.500+ banen
op wo-, hbo- en mbo- niveau. 
www.megajobs.nl MegaJobs is de grootste vacaturesite van de Benelux

Huisvesting
www.woonnet-rijnmond.nl Site met het beschikbare woningaanbod van woningbouwcorporaties in Albrands-
waard, Barendrecht, Capelle a/d IJssel, Hoek van Holland, Maassluis, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen.
www.woonnet-haaglanden.nl Site met het beschikbare woningaanbod van woningbouwcorporaties in Den Haag
en omgeving
www.kamernet.nl Kamernet.nl is geen bemiddelingsbureau, maar een vraag- en aanbodsite die gericht is op
onzelfstandige woonruimte in Nederland, en die huurders en verhuurders direct contact met elkaar laat opnemen
www.funda.nl Op deze site worden zowel koop- als huurhuizen aangeboden
www.woondomein.nl Hulp bij het zoeken van een huur- of koopwoning in de Randstad
www.woningzoek.nl Verzameling van huurwoningen in heel Nederland
www.woningcorporaties.startpagina.nl Startpagina met diverse links
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Recht
www.justitie.nl Site van het Ministerie van Justitie met oa informatie over het beleid, organisatie en actuele
thema’s
www.openbaarministerie.nl Algemene informatie over het OM
www.politie.nl De officiële site van de Nederlandse politie
www.dji.nl Site van Dienst justitiële inrichtingen. Veel informatie over bijvoorbeeld TBS, (re-integratie)program-
ma’s, maar ook adresgegevens van alle inrichtingen en een verklarende woordenlijst 
www.dji4kids.nl Vergelijkbaar met bovenstaande, maar dan specifiek gericht op kinderen
www.advocaten.nl Voor direct juridische informatie, online advies en doeltreffende rechtsbijstand
www.sociaalraadslieden.nl Site betreffende het advieswerk van sociaal raadslieden
www.jurofoon.nl Eerste Hulp als het gaat om rechtsproblemen en alles wat te maken heeft met regels, (on)recht
en bureaucratie op de verschillende levensgebieden. (TIP)
www.hetjl.nl Site van het Juridisch Loket voor juridische informatie en advies
www.recht.nl Verzamelt en rubriceert betrouwbare, actuele en relevante juridische informatie op twaalf verschil-
lende rechts- en themagebieden, zoals familierecht, strafrecht en gezondheidsrecht.
www.wetwegwijzer.nl Is bedoeld voor iedereen die te maken krijgt met wetten en alle regels die daarbij horen. Er
kan gezocht worden op rubrieken, onderwerpen, doelgroepen en organisaties.
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Resocialisatieprogramma’s ........................................59
Restorative justice .......................................................20
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SOS .......................................................................16, 20
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Straffen........................................................................45
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Uitgebreid beveiligde inrichting ................................47
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.........................................................................................
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Verzekeringen .............................................................65
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Vragen stellen........................................................37, 67
Vreemdelingen............................................................50
Vreemdelingenbewaring ............................................46
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WAO............................................................................60
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Personen (WSNP) ......................................................62
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WIA.............................................................................60
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Zelfstandige woonruimte ...........................................59
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