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Exodus gaat
methodiek
vernieuwen
Exodus Nederland werkt aan de
vernieuwing van haar methodiek.
De aanleiding hiervoor is de nieuw
ingevoerde ﬁnancieringsstructuur.
Vanaf 1 januari 2014 vallen de
diensten van Exodus onder de
forensische zorg.
☛ Lees verder op pagina 2

Interview Jobcoach Tine de Vries

‘Het is mijn taak erachter
te komen wat bij iemand past’
‘Op Ritchie ben ik enorm trots, hij is zo goed bezig.’
Aan het woord is Tine de Vries, jobcoach bij Exodus Utrecht.
‘Vanaf de eerste dag dat de bewoners bij ons binnenkomen,
☛ Lees verder op pagina 3
ga ik met ze aan de slag.’
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Vervolg voorpagina

Exodus gaat methodiek vernieuwen
Aanmelding en plaatsing van ex-gedetineerden met
een forensische zorgtitel vindt plaats via Ifzo, het
informatiesysteem van de forensische zorg. Plaatsing buiten de forensische zorg kan via de gemeente
(WMO) of AWBZ. De verwachting is, dat door de
veranderde ﬁnanciering Exodus een zwaardere groep
(ex-)gedetineerden krijgt.
Tegelijkertijd vragen ﬁnanciers – binnen en buiten de forensische zorg – om meer te doen met minder geld en, in het
verlengde hiervan, in de begeleiding van cliënten te komen tot
een andere verhouding tussen professionele krachten, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen en ook meer uit te gaan van de
eigen kracht van cliënten. Impuls-Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboudumc kreeg de opdracht om,
in samenwerking met relevante partijen, te komen tot een
vernieuwde Exodusmethodiek.
Bouwstenen
In oktober 2014 is Impuls met dit project van start gegaan. Onderzoekers van Impuls, Renée de Vet en Judith Wolf, hebben de afgelopen maanden informatie uit verschillende bronnen verzameld om
zo te komen tot bouwstenen van de vernieuwde methodiek. Een literatuuronderzoek maakte duidelijk welke interventies voor ex-gedetineerden effectief zijn. Daarnaast is de huidige Exodus-werkwijze
geïnventariseerd met documenten en door het doen van interviews
met sleutelﬁguren bij Exodus om na te gaan welke elementen van
de huidige methodiek werkzaam en onderscheidend zijn. Ook om
gebruik te blijven maken van wat aan kennis en ervaring bij Exodus
is opgebouwd. Daarnaast zijn de onderzoekers nagegaan aan welke
externe eisen de nieuwe werkwijze moet voldoen om in de toekomst levensvatbaar te blijven.
Werkgroep
Op basis van de bouwstenen schrijven de onderzoekers een handleiding voor de geactualiseerde en vernieuwde Exodusmethodiek.
Dit gebeurt in nauw overleg met een werkgroep bij Exodus, waarin
managers, senior begeleiders, vrijwilligers en bewoners zijn vertegenwoordigd. De werkgroep doet suggesties voor de inhoud en
vorm van de handleiding en beoordeelt conceptversies. Maar ook
ondersteunen de werkgroepleden bij het vernieuwen of bijstellen
van de groepsactiviteiten bij Exodus. Hiervoor geeft het in 2012
door Kaski (het expertisecentrum over religie en samenleving van
de Radboud Universiteit Nijmegen) uitgevoerde onderzoek naar de
impact van de sleutel zingeving al waardevolle aanknopingspunten.
Uitkomsten en groepsactiviteiten
Niet alleen de werkwijze, maar ook de uitkomsten van het werken
met (ex-)gedetineerden zijn van belang. Daarom stellen de onderzoekers samen met Exodus vast wat de belangrijkste uitkomsten
zijn en hoe die het beste zijn vast te stellen.
Voor de uitvoering van dit project krijgt Exodus ﬁnanciële
steun van fondsen, zoals het Oranje Fonds en Commissie PIN.
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Vervolg voorpagina interview Tine de Vries

interview Tine de Vries, bewoner Ritchie en werkgever Philip
‘De gemeente Utrecht financiert mee omdat ze het belangrijk vindt dat deze doelgroep aan
het werk komt. Ik krijg voor iedere bewoner een jaar de tijd. Op basis van gesprekken en een
vragenlijst maak ik samen met de bewoner een plan voor op de korte en de lange termijn. Op
de korte termijn moeten de bewoners een dagbesteding van 26 uur per week hebben, dat is
meestal vrijwilligerswerk. Dat kan een dag per week, of veertig uur, net wat de bewoner aan
kan. De bewoners mogen zelf het ritme aangeven waarin we het traject doorlopen, wel worden
ze gestimuleerd om stappen te nemen of juist afgeremd. Zeker in het begin komt er erg veel
op ze af. Het is mijn taak om erachter te komen wat iemand wil en of dat haalbaar is. Dat
vergt veel creativiteit en doorzettingsvermogen. Als iemand echt zijn zinnen ergens op heeft
gezet, dan ga ik er ook voor. Ik ben eens met een bewoner van Utrecht naar Zeist gefietst voor
een sollicitatiegesprek. Als de match er dan is en iemand zit op zijn plek, daar haal ik mijn
motivatie uit. Betaald werk vinden is steeds minder vanzelfsprekend. Via de gemeente zijn er
mogelijkheden voor proefplaatsing met behoud van uitkering. Voor de bewoner en de werkgever is dit interessant. Na drie maanden proefplaatsing kan er een vast dienstverband worden
aangeboden. Soms houdt het werk dan op, soms wordt de proefplaatsing met nogmaals drie
maanden verlengd. Maar we hebben ook meegemaakt dat er een baan gecreëerd werd voor één
van onze bewoners. Dan ben ik ongelooflijk trots! Via het bedrijf van Philip kwamen al twee
bewoners aan een dienstverband. Het bijzondere is dat Stimulans op detacheringsbasis werkt
en dus niet als uitzendbureau. Dat geeft onze bewoners zekerheid.’
Ritchie*, bewoner Exodus Utrecht

‘Ik heb helemaal mijn draai gevonden’

‘In jeugddetentie volgde ik mijn eerste opleiding. Als ik niets zou
doen, zou ik langer moeten zitten en dat wilde ik niet. Mijn eerste
keuze was de keuken, maar die opleiding zat al vol. Ik koos voor de
metaalopleiding en haalde verschillende certificaten. Toen ik vrij
kwam, mocht ik naar Exodus Amsterdam. Daar deed ik werkervaring
op bij Restoranje, een baan vinden was lastig. Uiteindelijk raakte
ik weer gedetineerd. Sinds een jaar zit ik nu bij Exodus Utrecht. Ik
heb inmiddels vrijwilligerswerk gedaan als schilder en bij de kringloop. Via een vriend zou ik terecht kunnen bij een sloopbedrijf, dat
wilde ik heel graag. Via dit bedrijf mocht ik mijn VCA halen, een
verplicht veiligheid certificaat. Helaas zakte ik voor de test en werd
ik niet aangenomen. Daar heb ik het erg moeilijk mee gehad. Met de
jobcoach van Exodus Utrecht, Tine, ben ik toen gaan kijken wat ik
nog meer leuk vindt om te doen. De keuken is te stressvol voor mij,
Philip Pehlig,
directeur | eigenaar Stimulans

maar verder wil ik me niet te veel focussen op één baan. Tine bracht
me in contact met Philip van Stimulans. Via zijn bedrijf heb ik drie
maanden op proef productiewerk gedaan, inpakken van kleding en
tandenborstels. Gevarieerd werk met leuke collega’s. Na drie maanden kreeg ik een contract. Ik heb helemaal mijn draai gevonden en
ik geniet van de verantwoordelijkheid. Mijn collega’s weten niet van
mijn verleden. Daar heb ik het alleen met mijn vrienden over. Mijn
baas weet het wel, een VOG is namelijk uitgesloten voorlopig en dan
komt hij er toch wel achter. Liegen heeft geen zin. Over vijf jaar hoop
ik een huisje in Utrecht en een vaste baan te hebben. Misschien als
verkoper in een kledingwinkel, dat lijkt me wel wat, mensen helpen
en lekker socializen.’
*Ritchie is niet zijn echte naam, maar hij blijft liever anoniem.

‘Ze willen aan de slag, maar krijgen de kans niet’
De gemeente Den Haag benaderde mij met de vraag of ik de bijstandgerechtigden naar werk kan begeleiden. Zo is in juli 2013 Stimulans ontstaan, een commercieel bedrijf dat mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt aan het werk helpt. Sinds maart 2014 werken we ook voor de gemeente Utrecht. Via de
gemeente ontvang ik de CV’s van deze mensen en na een persoonlijke intake met mij, komen de mensen
eerst drie maanden op proef in ons interne werkbedrijf. Dat is met name productiewerk. Door intensief
samen te werken en onder begeleiding van onze coaches komen we erachter hoe gemotiveerd de deelnemers
zijn en of we ze kunnen plaatsen bij opdrachtgevers van ons. Na deze proefperiode kunnen we 50% een
contract aanbieden. Sleutelwoorden daarbij zijn ‘willen’ en ‘kunnen’. Ze komen in dienst van Stimulans en
worden via ons gedetacheerd bij onze opdrachtgevers. In de regio Utrecht hebben we nu 15 personen onder
contract. Waaronder Ritchie. Over Ritchie zijn we erg tevreden, hij heeft een contract gekregen voor een
half jaar. Na een maand gaf hij al aan uitgeplaatst te willen worden bij een opdrachtgever. Die motivatie
zien we graag! Van onze deelnemers vragen we veel, we zijn streng en duidelijk, maar ik ben verbaasd over
de werklust van onze mensen. Ze willen graag aan de slag, maar krijgen vaak de kans niet. Een aantal
medewerkers hebben we inmiddels een vast contract kunnen aanbieden. Onze opdrachtgevers zijn middenen kleinbedrijven, de land- en tuinbouw sector, maar ook multinationals. Het niet hebben van een VOG
is niet voor alle bedrijven een probleem. In de nabije toekomst verwachten we voor meer gemeenten aan de
slag te kunnen. We zijn erg verrast en tevreden met de 50% die de proefperiode haalt.’
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‘Mensen moeten na de gevangenis
weer een nieuwe kans krijgen’
grond. De directie van de Noord-Hollandse onderneming heeft zich beraden
over de cv en de achtergrond van Arjan.
‘De vraag was: willen we dit wel? En wat
is het verhaal achter de detentie?’ Bij de
Reclassering heeft de directie meer informatie gekregen over Arjan en uiteindelijk
viel de conclusie positief uit. Niet alleen,
omdat een ex-gedetineerde een nieuwe
kans moet krijgen, maar ook door wat de
kandidaat te bieden had: ‘We kwamen tot
de conclusie dat Arjan heel graag aan het
werk wilde, dat hij relevante ervaring had
en dat er bij ons werk voorhanden was.’

‘Arjan had spijt van wat hij gedaan had. En dan moet zo iemand
weer een nieuwe kans kunnen
krijgen.’ Dat zegt de directeur
van een metaalverwerkingsbedrijf
in Noord-Holland, waar Arjan,
bewoner van het Exodushuis in
Alkmaar, sinds november aan het
werk is.
En Arjan zelf ziet weer een toekomst
voor zich: ‘Het gaat nu goed. Het hangt
natuurlijk van het bedrijf af of ik mag
blijven. Maar mocht dat op een bepaald
moment niet meer het geval te zijn, dan
heb ik in ieder geval een referentie die ik
kan opgeven.’

Twintig jaar ervaring
Arjan heeft het bedrijf ook iets te bieden,
want hij heeft twintig jaar ervaring als lasser. ‘Ik ben in juli in het Exodushuis komen
wonen, maar ik werd helemaal gek van
het niets doen. Ik heb toen met hulp van
de begeleiding mijn cv op werk.nl gezet.
Een uitzendbureau voor de technische
sector reageerde daarop en via hun kwam
ik bij het bedrijf terecht.’ De Noord-Hollandse onderneming is gespecialiseerd in
het vervaardigen en repareren van zware
constructies van staal en aluminium.
In zijn contacten met het uitzendbureau
en het bedrijf heeft Arjen openheid van
zaken gegeven over zijn justitiële achter-

Wensen komen uit!

Bijbels
Bijbelvereniging (voorheen de Nederlandse
Gideons) voorzien bewoners van Exodushuis
Utrecht van Bijbels. Ook schrijfster Conny
Hoogendoorn stelde Bijbels in Gewone Taal
ter beschikking, die zij na een schrijfwedstrijd als prijs ontving van uitgever Jongbloed.

Arjan kan goed met zijn nieuwe collega’s
overweg, maar heeft hen niet ingelicht
over zijn verleden in de gevangenis.
Voorlopig wil dat hij dat ook maar even
zo laten. Aan de andere kant realiseert hij
zich ook: ‘Ja, het komt natuurlijk een keer
uit.’ Zijn directeur zegt: ‘Misschien zou je
het na verloop van tijd zelf kunnen vertellen. Dat is misschien beter dan wanneer
het op een andere manier bij je collega’s
bekend wordt.’ W.M.

ken iedereen die de Kerstpakkettenactie in
december vorig jaar hebben gesteund met
een gift. Deze steun was hartverwarmend;
ruim 300 gedetineerden ontvingen vlak
voor de Kerst deze blijken van medeleven.

Computer
Het Exodushuis in Venlo kan een nieuwe
computer aanschaffen, waarmee de bewoners kunnen solliciteren, contact onderhouden met het UWV en zich kunnen inschrijven voor woningen. De gift hiervoor kwam
van de H. Hartstra Stichting.

Arbeidscontract
Er is een proefperiode van drie maanden
afgesproken. Dat betekent dat, als alles
goed verloopt, Arjan per 1 maart niet
meer via het uitzendbureau werkt, maar
een arbeidscontract met het metaalbedrijf
krijgt. Op dit moment is het oordeel van
de directeur in ieder geval positief: ‘We
zien in elk geval dat Arjan zijn best doet
en goed in de groep past.’

Kerstpakketten
Exodusvrijwilligers en geestelijk verzorgers van de gevangenissen Zuyder Bos
en Amerswiel in Heerhugowaard bedan-

Een wens laten uitkomen, is de wereld
veranderen! Kijk op www.exodus.nl/wensen
voor zo’n dertig hartenwensen van Exodushuizen, vrijwilligers van Exodus en voor het
landelijke werk van Exodus.
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nog te kunnen bukken voor de kogel.” Ik kwam net terug van
een leuke avond toen dit soort reacties me diep raakte. Ook
al wist ik dat het beter was om te zwijgen, heb ik deze mensen
“empathisch onhandig” genoemd. Ik noemde hen dom, omdat
zij alle gevangenen dom noemden. Alsof deze zélf niet weten dat
ze niet handig bezig zijn geweest. Waarom nog zo negatief over
mensen praten als ze niet meer leven of hen de dood boven hun
hoofd hangt...’

Djamila blikt terug
Djamila bezocht in december haar vader in een gevangenis
in Azië. Wie haar weblog volgde, weet hoe dit is verlopen.
Eind januari blikte zij terug en werd heen en weer geslingerd tussen blijdschap en angst, mede ook door de executie
van de Nederlander Ang Kiem Soei in Indonesië.
De reacties op internet waren steunend maar konden ook
zeer kwetsend zijn. Zo wilde Kiem zonder blinddoek voor het
vuurpeloton staan. Eén van de reacties was “Hij dacht zeker

Geen nieuwe kans?
‘Waarom zou je zulke kwetsende opmerkingen op internet
willen zetten? Halen mensen daar voldoening uit? Of de mensen
in het vuurpeloton. Er moet toch iets zijn wat maakt dat je als
baan mensen wilt doodschieten. En dan de president. Hoe veel
ik ook nadenk over zijn gedachtepatroon, verleden of gevoel,
míjn empathisch vermogen reikt niet tot het brein van deze
president. Ik kan me niet voorstellen dat je al deze mensen geen
tweede kans meer wilt geven. En daarmee de familie en omgeving van de gevangene ook niet meer. Ze kunnen geen vreugde
of verdriet meer met elkaar delen. Samen zullen ze geen níeuwe
herinneringen kunnen hebben aan elkaar. Dat doet mij als dochter van een gedetineerde vader veel verdriet.’
Ambassadeurs
Djamila is één van de vier jonge twintigers, die – als spreekbuis
voor de 25.000 kinderen in Nederland met een ouder in de
gevangenis – ambassadeur is voor het Ouders, Kinderen en Detentieprogramma (OKD) van Exodus. Haar vader zit al tien jaar
gevangen en hangt mogelijk de doodstraf boven het hoofd.

vader zijn in de gevangenis

Workshop Vrij Verantwoord Vaderschap
Meetinstrument
In de laatste twee jaar is naast het ontwikkelen en uitvoeren van de workshop ook
aandacht besteed aan de wetenschappelijke
onderbouwing van de workshop. Daarnaast
gaan dit jaar wederom studenten van de
UU aan de slag met het ontwikkelen van
een meetinstrument om de effectiviteit te
toetsen van de workshop. Deze stappen zijn
van belang om te bewerkstelligen dat VVV
uiteindelijk als een evidence based interventie
erkend wordt.

Mooie ontwikkelingen op het gebied van
vaderschap in detentie. In januari 2015
is de workshop ‘Vrij Verantwoord Vaderschap’ (VVV) namelijk officieel van start
gegaan. Echter, Exodus is al enige tijd bezig
met het ontwikkelen van deze workshop.
De start hiervan was in het jaar 2012, toen
er in samenwerking met Master studenten
van de Universiteit Utrecht (UU) een pilot
werd ontwikkeld rondom het thema vaderschap en deze pilot werd in totaal vier keer
gedraaid in verschillende inrichtingen.
VVV wordt gedragen door enthousiaste
vrijwilligers van Exodus die in 8 bijeenkomsten met gedetineerden aan de slag
gaan rond het thema verantwoord vaderschap.
Opbouw relatie
De workshop draagt bij aan herstel en wederopbouw van de relatie tussen de gedetineerde vader en zijn kinderen. Met wisselende thema’s zoals: Gevolgen van ouderlijke
detentie op het kind, Praten met je kind en
Verwachtingen rondom je terugkeer, wordt
getracht om op een laagdrempelige manier de
gedetineerden bewust te maken van hun rol
als vader in detentie.
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WERD HET NOOIT
MEER DONKER

Handboek
Goed nieuws was verder de toelating van
VVV tot het handboek Terugkeeractiviteiten
van de Dienst Justitiële Inrichtingen, hierdoor
kunnen penitentiaire inrichtingen (PI) VVV
inzetten als activiteit voor gedetineerden.
Dit heeft ervoor gezorgd dat dit jaar VVV
voor de tweede keer in PI Arnhem zal draaien
en voor de eerste keer in PI Leeuwarden.
Hopelijk volgen meerdere PI’s in het land
dit voorbeeld zodat we dit project op brede
schaal kunnen uitbreiden.
De uitvoering van het project wordt mede
mogelijk gemaakt door fondsen, zoals het
Oranje Fonds en Commissie PIN.

Kerst in de bajes

hoe ze zich zouden willen ontwikkelen.
Voor de jonge acteurs van Switch was
het spelen voor gedetineerden in een
gevangenis ook een bijzondere ervaring.
Samen met de vaste Exodus-vrijwilligers
in de gevangenis ontstonden mooie en
motiverende gesprekken met het gedetineerden publiek. Met medewerking van
het Justitiepastoraat kon de voorstelling
meerdere keren worden opgevoerd in
de vrouwengevangenis Ter Peel en in de
gevangenis in Vught.

Exodus Info is een uitgave van de vereniging samenwerkingsverband Exodus Nederland en verschijnt
drie keer per jaar.

Wat als je met Kerst gescheiden bent van
je familie en tijdelijk geen vrijheid kent?
Exodus, samen met anderen, zette zich
in voor deze groep en organiseerde een
aantal Kerstactiviteiten.
Jeugdtheater
In een indringende theatervoorstelling
brachten jongeren van Youth for Christ
Switch het thema Angst voor het voetlicht. De thema’s van de Switch-voorstellingen zijn gericht op vragen en onzekerheden van scholieren. Die verschillen
niet zo veel van de problemen waar
gedegedetineerden mee worstelen over
hun toekomst, over wie ze zijn en

Colofon

Exodus Nederland is het samenwerkingsverband
van 9 Exodusstichtingen en een omvangrijk vrijwilligersnetwerk die toekomstperspectief bieden aan gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden.
Voorzitter

Johan Dreesens

Directeur

Rien Timmer

Ambassadeur

Rini Wagtmans

Redactie Exodus Info
Adres

Morssingel 5
2312 AZ Leiden

Rapworkshop
In de PI Vught vond tijdens de Kerstperiode een andere creatieve activiteit plaats,
met de medewerking van twee grootheden uit de muziekindustrie.
Daniel Munro, voormalig MC van
Kyteman`s Hip-Hop Orchestra, en producer Danny La Haye waren gaven een
rapworkshop. Tien gedetineerden kropen
voor één dag in de huid van een rapper.
Ze hebben intensief teksten geschreven
rondom met het thema Kerst en ze
leerden om te gaan met microfoontechniek, uitspraak en taalgebruik. Tijdens
de workshop zochten de mannen samen
naar de juiste beat voor hun tekst en op
het einde van de dag werd het nummer
in de mobiele studie opgenomen.
De mannen ontdekten tijdens de
workshop kwaliteiten bij zichzelf waar
ze plezier, voldoening en wellicht ideeën
voor de toekomst uit konden halen.

Telefoon

071 516 19 50

Telefax

071 516 19 65

E-mail

info@exodus.nl

Internet

www.exodus.nl
ExodusNL
@ExodusNederland

Vormgeving

Vincent Bus, Leiden

Foto’s

Hennie v Haelen, Winand Stut,
Linelle Deunk, Exodus

Afbeeldingen

Arend van Dam

Druk

First Concept
Communcations

Abonnement
Het abonnement op Exodus Info is gratis. Uw adresgegevens wijzigt u door ons te berichten via
info@exodus.nl. Of door de adresdrager met uw
wijziging retour te sturen. Indien u wenst de Exodus
Info minder dan drie keer per jaar te ontvangen,
dan kunt u ons dit laten weten via info@exodus.nl.
Donaties
Wij voegen bij iedere nieuwsbrief een acceptgiro
of een machtiging met het vrijblijvende verzoek te
doneren aan het Exoduswerk.
Girorekening
Uw gift maakt u over op nummer
NL68 INGB 0004 3244 14
ten name van Exodus Nederland Leiden

Dichtwedstrijd
Voor de verandering

Overname artikelen
Na toestemming van de redactie en met bronvermelding is het toegestaan artikelen over te nemen
en te vermenigvuldigen.

De dichtwedstrijd Voor de verandering is
inmiddels in volle gang. Gedetineerden en
ex-gedetineerden nodigen wij uit hun zelfgemaakte gedichten rond dit thema in te
zenden. Juni 2015 loopt de dichtwedstrijd
af en stelt een professionele jury een top
drie samen. Het winnende gedicht wordt
door een professionele singersongwriter
op muziek gezet en tijdens het jaarlijkse
Exodusconcert opgevoerd in één van Nederlandse gevangenissen.
Binnenkort vinden de opnames plaats van
het Exodusconcert 2015. Met Pasen wordt
het concert door NCRV Radio uitgezonden.

Exodus is door de belastingdienst aangemerkt als
een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Afscheid Pim van Doorn
Pim van Doorn, directeur acquisitie Exodus Zuid-Holland West, en daarvoor jarenlang directeur van
Exodus Leiden, is met welverdiend pensioen. Met
onuitputtelijke energie wist Pim een prachtig netwerk
om Exodus Leiden heen te bouwen. Met als inspirerend voorbeeld de inmiddels traditionele collecte van
de eerstejaars van L.S.V. Minerva.
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Exodus is door het Centraal Bureau Fondsenwerving op 26 september 2013 opnieuw erkend als
Keurmerkhouder.

Exodus Nederland voldoet aan de
ISO normeringen van het KMI.
ISSN 1871-3531

