
Wie net uit de gevangenis komt, vindt lastig een baan. Exodus Nederland, een landelijke organisatie die ex-gedetineerden opvangt
en begeleidt, start een project om deze mensen snel aan werk te helpen.

Leiden

Met het project Exodus Connect gaat de organisatie samenwerken met het bedrijfsleven. Projectleidster Sifra Damstra legt uit waarom dat
nodig is.

Een baan vinden als ex-gevangene: hoe lastig is dat?

‘Dat verschilt heel erg per situatie. Voor de een is het makkelijker dan voor de ander. Elk persoon heeft een eigen verleden, een eigen verhaal.
Maar over het algemeen heeft iedere ex-gedetineerde last van het heersende, negatieve stigma. Al ligt het er ook aan waar ze aan de slag
willen.’

Waar kunnen deze mensen werken?

‘Voor sommige beroepen heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig, bijvoorbeeld bij overheidsinstanties, in het onderwijs en de zorg.
Zo’n verklaring is lastig te krijgen als je hebt vastgezeten. Als een school een VOG-aanvraag doet, checkt Justitie altijd of een sollicitant een
zedendelict heeft gepleegd; in dat geval is het erg lastig daar aan de bak te komen. Al zijn er ook gevallen waarin het wel lukt.

Exodus werkt momenteel vooral samen met uitzendbureaus en productiebedrijven, waar je lekker met je handen kunt werken. We proberen
altijd naar de wensen van de kandidaten te kijken. Het is belangrijk iets te vinden waarvoor ze gemotiveerd zijn. Een betaalde baan is niet voor
iedereen weggelegd; sommige ex-gedetineerden hebben dusdanig last van trauma’s of psychische problemen dat ze niet kunnen werken.
Vrijwilligerswerk of een andere vorm van dagbesteding is voor hen ook al erg fijn.’

Hoe begeleiden jullie ex-gedetineerden naar een baan?

‘We helpen ontdekken wat hun wensen, motivaties en talenten zijn. Ook geven we sollicitatietraining: hoe stel je je op, wat zeg je wel en niet?
Als ex-gevangene ben je niet verplicht te vertellen wat je precies hebt gedaan. Wij adviseren wel altijd zo open mogelijk te zijn. Dat kan lastig
zijn, maar je wilt niet dat je werkgever er later achterkomt dat je hebt vastgezeten. Dat beschadigt het vertrouwen enorm.’

Wat voor angsten of vooroordelen heersen er bij werkgevers?

‘Ex-gedetineerden hebben natuurlijk iets op hun kerfstok dat totaal niet door de beugel kan. Werkgevers vragen zich toch af wie zij in huis
halen. Vaak zijn ze bang voor herhaling. Dat risico willen ze mijden; vanuit hen gezien heel logisch. Toch hopen we die angst te kunnen
doorbreken.’

Hoe trekken jullie hen over de streep?

‘We proberen vooral het gesprek aan te gaan. We willen niet negeren dat het lastig is een ex-gedetineerde aan te nemen; het zijn geen lieverdjes.
Maar het is óók belangrijk om te zien dat ze vaak spijt hebben van wat ze gedaan hebben en hun leven willen beteren. We willen bedrijven
aanmoedigen daar ook naar te kijken. Wij vinden dat iedereen een nieuwe kans verdient. Bedrijven kunnen een belangrijke rol spelen in de re-
integratie van ex-gedetineerden in de samenleving. Daarvan willen we hen bewustmaken.’
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