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Maatregelen rondom het vrijwilligerswerk i.v.m. COVID-19 (het coronavirus) 

De actuele stand van zaken rondom ons vrijwilligerswerk en het coronavirus zijn te lezen 

op de website van Exodus via https://www.exodus.nl/corona. 

 

 

Beste vrijwilliger 

Jurgen Obbens, regiocoördinator Zuid-Nederland 

 

De uitdagende periode waarin wij ons allen begeven blijft nog even bij ons. De vorm 

verandert. Soms kan er iets meer, soms iets minder. Ieders aanpassingsvermogen wordt 

aangesproken. 

 

We zijn dankbaar dat we merken dat velen van jullie zo betrokken zijn bij diegenen 

waarvoor we doen wat we doen. Creatieve vormen om ‘bij te dragen’ worden dan ook 

gevonden en ingezet. 

 

Daar waar mogelijk zijn we er. Tegelijkertijd, nog steeds niet op de manier en het niveau 

dat we willen. Het vertrouwen om stap voor stap op te kunnen blijven bouwen is er 

echter wel. 

 

Vertrouwen wat we in deze en komende periode omzetten in concrete acties. In 

mogelijkheden er weer en meer voor onze doelgroep en hun dierbaren te kunnen zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.exodus.nl/corona


In memoriam Bas Harrewijn 

 

 

 
 

 

 

 

 

Workshop ‘Mijn kind en ik’ succesvol afgerond ondanks Corona 

Roel Wink, vrijwilliger ‘Mijn kind en ik’ Leeuwarden 

 

Met uitstekende medewerking van de casemanager en het afdelingshoofd hebben vier 

gedetineerden van de C-unit maandag 21 december succesvol de training 'Mijn kind en 

ik' afgerond. Exodus verzorgde de training en in acht weken tijd leerden de gedetineerde 

vaders het perspectief in te nemen van hun kind(eren) en dit toe te passen in hun 

dagelijkse leven. Er werd gestart met 6 deelnemers. Een van de deelnemers was een 

PIW’er van de vadervleugel. Zijn actieve bijdrage aan de groepssfeer en de inhoud van 

de training werd enorm gewaardeerd. Er was over en weer veel begrip en respect voor 

elkaar. Een deelnemer werd (helaas voor de groep, maar fijn voor hem) overgeplaatst. 

 

De workshop werd feestelijk afgesloten in het bijzijn van de directeur, het afdelingshoofd 

en de casemanager. Onder het nuttigen van oranjekoek werden de certificaten uitgereikt 

met daarbij een persoonlijke boodschap van de workshopleider. 

 

'Mijn kind en ik' draagt bij aan het herstel en de opbouw van de relatie tussen de 

gedetineerde vader en zijn kinderen. Er is veel aandacht voor de gevolgen van de 

detentie op het gezin en het (mogelijke) herstel van de relatie met de medeopvoeder. Al 

met al een zeer waardevolle training waar de jongens zeker wat aan hebben tijdens en 

na hun detentie. 



Kerststukjes en kerstkaarten maken 

Roel Wink, projectmedewerker 'Gezinsbenadering in PI Esserheem/Veenhuizen’ 

 

‘We realiseren ons dat het al maart is.  

Gelet op de Corona maatregelen en wat er daardoor tijdelijk minder kan, 

 vinden we het echter leuk en fijn dit alsnog te kunnen delen.’ 

 

Zaterdag 12 december was er een Kerstbrunch voor de vadervleugel in Esserheem.  

Er waren 4 vaders en 9 kinderen. De soos was in Kerstsfeer gebracht en zag er prachtig 

uit.  

Na de lunch hebben de vaders samen met de kinderen kerststukjes gemaakt. Ook 

hebben ze nog creatieve kerstkaarten gemaakt. 

Mooi, dat de directie hiervoor toestemming heeft gegeven. Voor de vaders en de 

kinderen een mooi moment.   

 

Hallo lieve mensen 

Lucie, inzorgvrijwilliger PI Arnhem 

 

In dit stukje vertel ik iets over mijn loopbaan als vrijwilligster in een penitentiaire 

instelling in de hoop dat het je inspireert om in datgene wat je doet altijd je hart te 

blijven volgen. Hiervoor neem ik je graag mee naar 

twintig jaar geleden, het moment 

dat ik mijn eerste voetstappen zette binnen de muren 

van PI Arnhem, ook wel de 

‘Bluebandbajes’ genoemd. Ik hield van muziek maken 

met anderen en zo werd ik 

uitgenodigd om mee te gaan met een groepje 

studenten die daar in de kerkdiensten 

geregeld een paar liederen mochten verzorgen. Dit was voor mij het begin van mijn 

kennismaking met deze boeiende, bonte wereld binnen justitieland. 

 

Wat ik direct al gaaf vond was het enthousiasme van muzikale inmates om aan te sluiten 

bij het musiceren. Door dit samen musiceren en door de gezamenlijke koffiemomenten 

na de kerkdienst groeide bij mij langzaam het verlangen om het ‘samen kerk zijn’ nog 

meer vorm te kunnen geven. Dit bracht mij er in 2011 toe om alle kerkdiensten binnen 

deze PI mee te gaan vieren. In die tijd raakte ik betrokken bij het organiseren en 

uitvoeren van OKD-activiteiten, bij het geven van ‘Alpha in Prison’ cursussen en bij de 

wekelijkse gespreksgroepen van de protestantse voorgangster. 

 

Vanuit dit alles werd ik in 2012 gevraagd om pastoraal assistente te worden. Hierdoor 

kreeg ik als vrijwilligster meer bewegingsvrijheid binnen de PI. Ik merkte dat er onder 

inmates de behoefte was om samen muziek te maken en daarom mocht ik van de 

directie nog in datzelfde jaar een doordeweeks muziekproject opzetten. Hierbij kwam 

mijn werkervaring als sociotherapeut binnen de forensische psychiatrie goed van pas. 

Via kerkelijke donaties heb ik toen een mooi aantal instrumenten in beheer gekregen. 

Dit maakte dat de inbreng van inmates bij de muzikale invulling van de wekelijkse 

kerkdiensten toenam. Er ontstond zowaar een heus ‘bajesbandgevoel’. 

Van het één kwam het ander. Mede naar aanleiding van een verzoek vanuit de rappende 

muzikanten mocht ik in 2014 uitbreiden met studio-activiteiten, uiteraard binnen 

zorgvuldig vastgestelde kaders. Sindsdien toveren we wekelijks ons stiltecentrum om tot 

een opnamestudio die we met een knipoog studio ‘het Altaar’ noemen. 

 

Voor mij is muziek een belangrijk middel om ondanks alle onderlinge verschillen samen 

onze wezenlijke verbondenheid te kunnen vieren. Het zijn die echt verrassende en 

leerzame ontmoetingen die daaruit voortkomen die me steeds weer opnieuw uitdagen 

om mij juist op deze plek als (muziek)vrijwilligster in te blijven zetten, met als ervaring 

‘Where Words Fail, Music Speaks...’. 



Tijdens deze behoorlijk langdurige lockdown heb ik gelukkig vrij snel weer wat 

activiteiten (deels) mogen oppakken. In deze voor iedereen ingewikkelde tijd van 

aanpassen en zoeken naar mogelijkheden ben ik extra dankbaar voor alle ruimte die ik 

krijg om dat te doen wat ik graag doe. Tja, en eigenlijk maakt het niet zoveel uit wat het 

‘dat’ dan precies is. Uiteindelijk gaat het om de kracht van het elkaar Ont-Moeten vanuit 

een open houding en om datgene wat er uit de trouw binnen het Samen-Zijn aan 

positiefs kan groeien, daar word ik blij van! 

 

Ps. 

Nieuwsgierig naar meer over muziek in de bajes? In een podcast van de Niemanders 

(afl.7) vertel ik enthousiast over mijn passie als (muziek)vrijwilligster en hoor je de 

muzikanten Wout en Rocco over hun prachtige muziekproject binnen een aantal 

Nederlandse gevangenissen. 

 

 

Ontmoetingen 

Elise de Jong, Regiocoördinator Zuid-Holland 

 

Afgelopen maand was mijn vuurdoop bij mijn allereerste vrijwilligersgroep avond en ik 

mocht hem gelijk voorzitten. En ik kan jullie melden, ik heb ervan genoten!  
Wat een gedreven groep ondanks dat ze al bijna een jaar heel weinig vrijwilligerswerk 

hebben kunnen uitvoeren. Bewonderingswaardig!  

De afgelopen weken heb ik heel veel mensen ontmoet zowel digitaal als fysiek en stuk 

voor stuk waren ze bijzonder en inspirerend. Zoals met die ene nieuwe vrijwilliger voor 

OKD, ze wil graag iets betekenen in de relatie tussen ouder en kind. Ze beseft dat haar 

werk een heel klein stukje is in de hele relatie maar gelooft erin en wil hier graag tijd 

voor vrijmaken.  

Of een andere vrijwilligster die zelf ervaring heeft gehad met OKD en weet hoe waardevol 

het is. Zij wil vanuit haar eigen ervaring de kinderen begeleiden en weet als geen ander 

hoe zij zich kunnen voelen.  

Of de vrijwilligster die nog studeert en de praktische kant van haar toekomstige werk wil 

ervaren. En mij met regelmaat vraagt of zij mij nog ergens bij kan helpen.  

Allemaal mensen die begrijpen wat Exodus doet en daar onderdeel van willen zijn. 

Allemaal mensen die daar een stukje van hun tijd voor beschikbaar stellen.  

Allemaal mensen die de ander zien en er voor hen willen zijn.  

Zeker ook de vrijwilligers die al jaren bij Exodus verbonden zijn. De succesverhalen die 

ze delen, de bijzondere gebeurtenissen, het gemis van het contact met de 

(ex)gedetineerden door corona. Mij waarschuwen voor teleurstellingen als blijkt dat op 

het allerlaatste moment de (ex)gedetineerde afhaakt voor een koppeling met een 

vrijwilliger. Voor mij heel waardevol om te horen en het doet mij beseffen hoe dankbaar 

werk wij met elkaar verrichten. 
Of je nu lang aan Exodus als vrijwilliger of medewerker verbonden bent of net als ik net 

komt kijken. Laten we vooral de verhalen met elkaar delen, want zo kunnen wij blijven 

leren van en met elkaar. Alvast bedankt! 

 

 

Vrijwilligerspas 

Exodus Nederland 

 

In het verleden is er in afstemming met DJI voor gekozen om met een vrijwilligerspas te 

werken. Deze voorwaarde is echter niet meer van toepassing om toegang tot 

bijvoorbeeld een PI te krijgen. De vrijwilligerspas komt derhalve met terugwerkende 

kracht per 1 januari 2021 te vervallen. 

 



E-learning en webinars 

Marieke van zwam, projectleider 

 

We ervaren allemaal veel beperkingen en last van Corona maar doordat we gedwongen 

werden online te gaan is het ook een tijd voor mooie (digitale) ontwikkelingen!  

 

E-learning 

Zo gaat een gedeelte van onze vrijwilligers online trainingen volgen met verschillende  

e-learning modules. Met deze modules kunnen we nieuwe vrijwilligers sneller en beter 

opleiden en daarmee betrokken houden. Op deze manier willen we onze kwaliteit 

verhogen en onze vrijwilligers interessante leerstof bieden die ze kunnen toepassen in de 

praktijk. Daarnaast geven online trainingen ons de mogelijkheid om landelijke trainingen 

deels regionaal te organiseren. In september 2020 zijn we 

gestart met het maken van de eerste module, de 

introductietraining. We zijn trots op het resultaat en heel 

benieuwd naar de ervaringen van de vrijwilligers.  

 

Webinar 

Onze vrijwilligers willen natuurlijk dolgraag aan het werk, 

maar vanwege Corona kunnen de meeste activiteiten niet 

door gaan. Gelukkig zijn wij bij Exodus vooral bezig met wat wel kan! Zo zijn we gestart 

met webinars. Een webinar is een interactieve online lezing. We organiseren ieder maand 

een webinar rond een bepaald thema, zoals ouderschap in detentie, beschermjassen of 

een verdieping in de criminologie. Alle vrijwilligers en medewerkers van Exodus 

ontvangen per e-mail een uitnodiging voor de diverse webinars. 

 

 

Uitkomsten enquête Inzorgvrijwilligers eind 2020 

Exodus Nederland 

   

We organiseren binnen Exodus regelmatig een tevredenheidsonderzoek onder onze 

vrijwilligers om te meten hoe het werk ervaren wordt en of er verbeterpunten zijn. Dat 

wordt verzorgd door een externe organisatie, waarbij wij zelf natuurlijk meedenken over 

de vraagstelling. Eind 2020 was er een enquête uitgezet onder de Inzorgvrijwilligers 

(vroeger kerkvrijwilligers genoemd). 

De inzorgvrijwilligers vormen een belangrijke groep voor Exodus waarin een flink aantal 

mensen actief is. En veel mensen doen dit werk ook al lang: 40% van de respondenten al 

meer dan 10 jaar. We vermoedden dat veel van de vrijwilligers zich betrokken voelen bij 

een pastor en een PI, maar niet zozeer een band ervaren met Exodus. Uit de uitkomsten 

van dit onderzoek wordt dit vermoeden ook bevestigd.  

We hebben twee jaar terug ingevoerd dat ook inzorgvrijwilligers kunnen deelnemen aan 

de introductiedag (voorheen basistraining), omdat we het erg belangrijk vinden dat elke 

vrijwilliger weet wat Exodus te bieden heeft. Tijdens contactmomenten met de doelgroep 

en/of medewerkers kan zo iedereen iets vertellen over andere takken van het 

hulpaanbod van Exodus.                                                                                         

Ons ideaal is dat iedereen naast zijn vrijwilligerstaak, ook ambassadeur van Exodus is als 

de mogelijkheid zich aandient. 

Algeheel oordeel uit de rapportage  
Het gemiddelde rapportcijfer voor de totale tevredenheid over het werken als 

inzorgvrijwilliger bij Exodus is 7,9.                                                                           

Het thema samenwerking/sfeer wordt door vrijwilligers als belangrijkste thema gezien 

met als gemiddeld rapportcijfer 8,1.                                                                             

Het minste belang wordt gehecht aan ontwikkeling met als gemiddeld rapportcijfer 7,4. 



Vermeldenswaardige uitkomsten 

Respons: van de inzorgvrijwilligers die benaderd zijn voor deelname aan het onderzoek 

heeft bijna 30% gereageerd. 

✓ 60% van de deelnemers is 65 jaar of ouder. In totaal 80% is ouder dan 55 jaar. 

✓ 63% doet dit werk al 5 jaar of langer. 

✓ Voor 55% gaat het om een inzet van minder dan 4 uren per maand. 

37% is 4-8 uren per maand aan de slag en de rest meer dan 8 uren per maand. 

✓ De meeste vrijwilligers zijn betrokken bij de kerkdiensten (60%), verder vooral bij 

bezoekwerk(10%), gesprekskring en Alpha prison (12%) en bij muziek (5%) 

✓ 70% zegt plezier te hebben in het vrijwilligerswerk 

✓ 60% haalt heel veel voldoening uit het vrijwilligerswerk 

✓ 56% ervaart een goede sfeer binnen het vrijwilligerswerk 

✓ 40% ziet zichzelf niet als vertegenwoordiger/ambassadeur van Exodus 

✓ Een kleine 10% vindt dat het inwerken wel wat beter zou kunnen  

✓ Ook 10% zou wel wat meer eigen inbreng willen hebben  

✓ 15% heeft een introductiedag (voorheen basistraining) meegemaakt 

✓ 35% is bekend met de folders van Exodus 

✓ 30% is bij een landelijke vrijwilligersdag geweest 

✓ 10-20% heeft behoefte aan meer informatie over introductie, voorlichting, 

praktische ondersteuning enz. 

✓ 10% heeft te maken gehad met ongewenst gedrag 

Al met al zijn we blij met de rapportcijfers en daarnaast geeft deze uitslag ons de richting 

aan om met elkaar te werken aan mogelijkheden tot verbetering. 

 

Vacatures 

Er zijn diverse vacatures voor vrijwilligers. Onder meer: 

• vrijwilliger financiën, vrijwilligersgroep Rotterdam 

• coördinator vrijwilligersgroep Alkmaar 

• oppas voor kinderen, Exodus Venlo 

 

Kijk ook op exodus.nl/vacatures voor het actuele aanbod. 

_______________________________________________________________________ 
 

OVER DEZE NIEUWSBRIEF 

Effe Luchte is een driemaandelijkse digitale nieuwsbrief voor iedereen die betrokken is bij het vrijwilligerswerk 

van Exodus. Alle verhalen in deze nieuwsbrief zijn geschreven op persoonlijke titel en geven niet per se de 

mening van Exodus weer. 

Om technische redenen wordt de nieuwsbrief per e-mail eerder verstuurd dan per post. Indien u deze 

nieuwsbrief per post ontvangt, dan hebben wij van u geen of een onjuist e-mailadres. Als u een e-mailadres 

heeft, dan ontvangen wij dat graag om portokosten te besparen. 

 

Aanmelden/afmelden/wijzigen (e-mail)adres 

via vrijwilligers@exodus.nl 

 

Giften 

Donaties kunt u overmaken op gironummer NL68INGB0004324414 t.n.v. Samenwerkingsverband Exodus 

Nederland, Leiden, o.v.v. Sector Vrijwilligers & Kerkzaken 

 

Gebruik van bovenstaande teksten 
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