Jaarverslag DSG de Sluis – 2016
Project Diaconale Steun bij Detentie 2016 – 2018
Inleiding
Op 23 december 2015 is de Diaconale Stichting Gevangenenzorg De Sluis opgericht. Deze stichting
stelt zich, met als inspiratiebron het Evangelie van Jezus Christus, ten doel het bieden van pastorale
en diaconale zorg aan gedetineerden en hun families in het Justitieel Complex Zaanstad. Hiermee wil
de Stichting zorg dragen voor een goed aanbod aan in- en nazorg voor (ex-)gedetineerden en hun
families.
Voor het opstarten van het werk van de stichting is het projectplan “Diaconale Steun bij Detentie
2016 – 2018” geschreven. Voor u ligt het jaarverslag van het eerste jaar van dit project.

Doel van project Diaconale Steun bij Detentie
In de projectperiode 2016-2018 beogen we een nieuwe stichting op te bouwen, die:
-

-

-

vanuit de christelijke levensovertuiging en geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus
pastorale en diaconale zorg biedt aan alle (ex-)gedetineerden van de J.I. Zaanstad en hun
families;
het netwerk van kerken en diaconieën in Amsterdam, Haarlem en Zaanstad inzet, aanspoort
en ondersteunt in het realiseren van deze zorg door:
• de inzet van (kerkelijke) vrijwilligers in de J.I. Zaanstad;
• het leveren van nazorg vanuit (bestaande) projecten en personen;
• het bieden van financiële ondersteuning aan de nieuwe stichting.
inzet op een goede samenwerkingsrelatie met en tussen relevante organisaties zoals Stichting
Exodus, Kerken met Stip en de veiligheidshuizen in Haarlem, Amsterdam en Zaanstad met het
oog op het gezamenlijk aanbod van de juiste (na)zorg.

Beoogde resultaten projectjaar 2016
De beoogde resultaten voor 2016 waren in het projectplan als volgt geformuleerd:
1. Een nieuwe stichting opzetten die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, die een goed
functionerend bestuur en statuten heeft, en die financieel draagkrachtig is;
2. De aanstelling van een diaconaal pastor en een projectcoördinator realiseren, beide in dienst
van de nieuwe stichting voor totaal 1.2fte;
3. Protocollen ontwikkelen voor de werving, screening, intake en training van vrijwilligers;
4. Een meertalig boekje ontwikkelen waardoor vanaf de opening van de J.I. Zaanstad iedere
gedetineerde bij binnenkomst kennis kan maken met de nieuwe stichting;
5. In samenwerking met de geestelijke verzorging zorgdragen voor de organisatie van de
wekelijkse kerkdiensten in de J.I. Zaanstad, waarbij de diaconaal pastor regelmatig in diensten
kan voorgaan;
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6. Voldoende vrijwilligers werven en inzetten voor de wekelijkse vieringen in de J.I. Zaanstad, te
weten minimaal 8 vrijwilligers per week bij een volle J.I. Zaanstad;
7. Een werkplek en concrete werkafspraken maken met de directie, case managers en geestelijke
verzorgers binnen de J.I. Zaanstad;
8. Vanaf de opening van de J.I. Zaanstad is de diaconaal pastor tenminste twee dagen aanwezig
in de J.I. Zaanstad om contact op te bouwen met personeel en gedetineerden en om
vrijwilligers te koppelen aan gedetineerden die hulp nodig hebben;
9. Bijeenkomsten voor ten minste 30 kerken in Amsterdam, Haarlem en Zaanstad met het oog
op bewustwording, de werving van nieuwe vrijwilligers, het opbouwen van een nazorg
netwerk en verwerven van financiële ondersteuning;
10. Tweedehands kleding inzamelen en beschikbaar stellen aan gedetineerden;
11. Contacten leggen met ondernemers die werkgelegenheid, werkervaringsplaatsen of
stageplaatsen zouden kunnen bieden aan ex-gedetineerden;
12. Contact opbouwen met personen en organisaties die tijdelijke huisvesting kunnen bieden aan
ex-gedetineerden;
13. Door de nieuwe stichting wordt – in samenwerking met ketenpartners - ten minste één ouder
& kind activiteit in de J.I. Zaanstad georganiseerd;
14. Door de nieuwe stichting wordt ten minste één ontmoetingsmoment georganiseerd voor de
partners van gedetineerden;
15. Vanuit de kerken wordt o.a. via crowdfund acties ca. 14% van de projectbegroting gedragen.

Na het schrijven van dit projectplan is duidelijk geworden dat het J.I. Zaanstad de naam “Justitieel
Complex Zaanstad” (JCZ) zou krijgen. In het vervolg van dit document wordt daarom de afkorting JCZ
gebruikt.

Terugblik op het jaar 2016

Het team – projectdoel 1, 2 en 3
Bij haar oprichting op 23 december 2015 had De Sluis een Raad van Toezicht van drie personen en
een directeur-bestuurder. In 2016 werd de Raad van Toezicht uitgebreid tot vijf personen en werd de
diaconaal pastor van De Sluis aangesteld. Daarna is begonnen met het werven van vrijwilligers.
Hierover hebben wij afspraken gemaakt met Exodus Nederland, en daarnaast ons eigen
vrijwilligersbeleid opgesteld voor de werving, screening, intake en training van vrijwilligers.
Begin 2016 hebben we twee informatiebijeenkomsten georganiseerd in Zaanstad en in Amsterdam,
waar in totaal zo’n 90 geïnteresseerden op af kwamen. Na deze avonden begonnen we onze
vrijwilligersgroep te vormen. Deze groep bestaat uit een aantal ervaren vrijwilligers uit de
Koepelgevangenis (Haarlem) en de Bijlmerbajes (Amsterdam) en een heel aantal nieuwe vrijwilligers,
voornamelijk uit de Zaanstreek. De vrijwilligersgroep bedraagt nu ca 50 personen.

Formele zaken – projectdoel 1
Begin 2016 is gewerkt aan een heel aantal formele zaken. Zo kreeg De Sluis een eigen bankrekening,
een eigen logo en een eigen website (www.dsgdesluis.nl). Er werden verzekeringen afgesloten,
huurafspraken gemaakt voor een werkplek bij de Protestantse Diaconie Amsterdam en diverse
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documenten opgesteld, zoals een risicoanalyse, vrijwilligersbeleid en directiereglement. Ook
verkreeg De Sluis in 2016 de ANBI status - met terugwerkende kracht vanaf de oprichtingsdatum.

Publiciteit – projectdoel 4
De Sluis heeft in 2016 diverse materialen ontwikkeld om bekendheid te geven aan het werk van de
stichting. Zo is er een tweetalige flyer ontwikkeld voor gedetineerden, waardoor zij kennis kunnen
nemen van het aanbod van De Sluis. In 2016 is gekozen voor een tweetalige flyer in plaats van een
meertalig boekje, omdat het voor het grootste deel van 2016 onduidelijk was welke regimes er in het
JCZ zouden komen. Wij konden daardoor niet weten op welke specifieke doelgroep wij ons boekje
zouden moeten richten. Daarom is gekozen voor een eenvoudige flyer die ook in andere
penitentiaire inrichtingen uitgedeeld kan worden. Zodra het in 2017 duidelijk wordt wat de populatie
van het JCZ is, kunnen we de flyer vervangen door een kwalitatief beter boekje.
Naast de flyer voor gedetineerden hebben we ook in twee talen een flyer ontwikkeld voor families
van gedetineerden, die we hebben verspreid via buurthuizen en kerken. En tot slot is er ook een
speciale flyer ontwikkeld voor gebruik binnen kerken.
Naast deze materialen heeft De Sluis de publiciteit gezocht door lokale media te benaderen. Dit heeft
geleid tot een aantal krantenberichten en radio interviews.

Samenwerking – projectdoel 7
Zeer belangrijk voor De Sluis zijn de gemaakte samenwerkingsafspraken met Exodus Nederland en
met de Dienst Geestelijke Verzorging. Met Exodus Nederland werd afgesproken om vanuit een
gezamenlijke visie de handen ineen te slaan om tot een passend zorgaanbod te komen voor (ex)gedetineerden en hun families. De samenwerking richt zich het meest concreet op de
vrijwilligersgroep. De vrijwilligers van De Sluis krijgen dezelfde basistraining als de Exodusvrijwilligers
en we hanteren dezelfde gedragscode en hetzelfde vrijwilligerscontract.
Met de Dienst Geestelijke Verzorging werd afgesproken dat De Sluis, in de persoon van de diaconaal
pastor, een volwaardige plek krijgt in het team Geestelijke Verzorging in het JCZ. De diaconaal pastor
van De Sluis is voor 2 uur per week gedetacheerd aan Justitie om deze volwaardige plek te borgen. Er
is bewust gekozen om formele samenwerkingsafspraken te maken met zowel de katholieke als de
protestantse Dienst Geestelijke Verzorging. Door deze samenwerking heeft de diaconaal pastor een
werkplek gekregen binnen het JCZ en konden er concrete (werk)afspraken gemaakt worden met de
directie, case managers en geestelijke verzorgers in het JCZ.

Draagvlak onder kerken (projectdoel 9, 10 en 15)
Het draagvlak voor het werk van onze stichting was al breed bij de oprichting van de stichting. De
stichting is namelijk voortgekomen uit een gezamenlijk initiatief van kerken uit Haarlem, Amsterdam
en Zaanstad. In 2016 hebben we mogen ervaren dat kerken op diverse manieren wilden bijdragen.
Zo ontvingen wij van verschillende kerken uit de regio giften tot een totaal van €14.951,02. Dit is 19%
van de projectbegroting.
Daarnaast zijn er ruim twintig kerken die bloemen en kleding inzamelen voor in het JCZ, hebben we
presentaties mogen geven bij een tiental kerken en hebben we vijf kerken concreet kunnen
betrekken bij de nazorg aan ex-gedetineerden en hun families.
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Het Justitieel Complex Zaanstad
Het JCZ heeft in 2016 met heel wat tegenslagen te maken gehad. Doordat er in de aanloopfase flinke
waterschade ontstond door lekkage, kon het merendeel van het complex niet op het geplande
moment geopend. Op 1 juni stroomde slechts het Psychiatrisch Penitentiaire Centrum (PPC) vol.
Andere gedetineerden uit onze regio werden tijdelijk in andere instellingen in het land geplaatst.
Toen Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem-Alexander in september het JCZ opende, was het
complex nog altijd grotendeels leeg. Door storingen in de technologie was het namelijk nog niet veilig
om meer gedetineerden te laten instromen.
In december begon eindelijk het Huis van Bewaring in te stromen. Met enkele tientallen per week
werden gedetineerden van elders in het land “teruggebracht” naar hun eigen regio.

Het werk van DSG de Sluis in het JCZ – projectdoel 5, 6, 8, 10
Vanaf 1 juni, toen het PPC volstroomde, werden er door de Dienst Geestelijke Verzorging wekelijks
kerkdiensten georganiseerd in het JCZ. De vrijwilligers van De Sluis hielpen wekelijks door deze
vieringen te ondersteunen. Ook hebben we een aantal muzikanten en koren gevonden om de
kerkdiensten te ondersteunen. De diaconaal pastor van De Sluis ging ca 1x per maand voor in de
kerkdiensten. Daarnaast is zij ca 3 dagen per week aanwezig in het JCZ om contact op te bouwen met
personeel en gedetineerden en om vrijwilligers te begeleiden.
Sinds de zomer heeft De Sluis de coördinatie over de uitgifte van tweedehands kleding aan
gedetineerden in het JCZ. Veel gedetineerden blijken onvoldoende kleding te hebben. De Sluis roept
kerken op om kleding in te zamelen, voert deze in in het JCZ en zorgt voor een georganiseerde
uitgifte van kleding aan degenen die dat nodig hebben.
Onder coördinatie van De Sluis werden er vanaf de zomer elk weekend bloemen naar het JCZ
gebracht door één van de kerken uit de Zaanstreek. De bloemen waren vergezeld van een
persoonlijke groet van de kerk, soms zelfs een groet aan elke bloem. Deze bloemen werden bij de
vieringen uitgedeeld aan de gedetineerden.
In het najaar werd formeel afgesproken dat De Sluis de coördinatie zou krijgen over de ouder-kind
dagen in het JCZ en dat deze achtmaal per jaar gehouden mogen worden – dit is tweemaal zovaak als
de landelijke norm. Vanaf dit moment zijn we begonnen met het treffen van voorbereidingen, maar
de eerste ouder-kind dag zou pas in 2017 plaatsvinden.
Na de instroom van de eerste justitiabelen in het Huis van Bewaring werd duidelijk dat er behoefte
was aan vrijwilligers in de bibliotheek. De Sluis heeft op korte termijn 10 vrijwilligers gevonden die
bereid zijn elk een dagdeel per week in de bibliotheek aanwezig te zijn, om gedetineerden te helpen
een boek te vinden, maar ook om een luisterend oor te bieden en nazorg vragen te signaleren.

Het werk van de Sluis buiten het JCZ – projectdoel 9, 11 en 12
In samenwerking met ToReachIt organiseerde De Sluis in juni een training voor ex-gedetineerden die
zich zouden willen inzetten door hun verhaal te vertellen als voorlichting voor anderen. Het waren
mooie bijeenkomsten, waar de mannen niet alleen leerden hun verhaal te vertellen, maar waar zij
ook met elkaar in gesprek gingen en elkaar advies gaven over de moeilijkheden in hun leven.
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Vanaf de zomer begonnen er nazorg vragen onze kant op te komen. Dit betrof in eerste instantie
vooral vragen van gedetineerden die buiten onze regio vast zaten, maar na hun vrijlating weer wilden
terugkeren naar Amsterdam of naar de Zaanstad. De concrete nazorg vragen vormden een
uitstekend uitgangspunt voor het uitbouwen onze contacten met organisaties die tijdelijke
huisvesting kunnen bieden en organisaties die werkplekken of werkervaringsplaatsen kunnen bieden.
We zijn in 2016 in totaal met 10 nazorg vragen in de weer geweest. Het betrof:
-

-

-

-

-

2 personen die na detentie in het buitenland wilden terugkeren naar Amsterdam. Beide zijn
inderdaad naar Amsterdam gekomen en in eerste instantie ondersteund door onze
vrijwilligers. De ene is uiteindelijk geplaatst in een Exodus Huis. De ander hebben we kunnen
helpen aan een tijdelijke woon- en werkplek bij Tot Heil des Volks en ondersteund in de
contacten met formele instanties. Bij beide zijn vrijwilligers betrokken gebleven en beide zijn
geïntroduceerd in een kerk, die betrokken is gebleven.
2 gedetineerden uit het JCZ. De ene konden wij helpen om in contact met haar familie te
komen. De andere persoon zou geschorst kunnen worden als er tijdelijke huisvesting voor
haar was. Dit konden wij organiseren door haar voor te dragen bij leefgemeenschap
Oudezijds100 en zij is vervolgens inderdaad geschorst.
2 families van gedetineerden uit de Zaanstreek, die wij konden ondersteunen door advies.
Één van de twee gezinnen konden wij daarnaast ook koppelen aan een kerk. Vanuit de kerk
zijn verschillende mensen actief om het gezin te ondersteunen met pastorale en praktische
hulp. Ook konden we de vader van het gezin al tijdens zijn detentie koppelen aan de
werkgever van Zuivere Koffie, waar hij na zijn detentie welkom is.
1 ex-gedetineerde uit de Zaanstreek, die wij door vrijwilligers ondersteunen op het vlak van
coaching, budgettering en contact met de juiste instanties i.v.m. zijn woonsituatie.
1 ex-gedetineerde uit Haarlem die wij konden plaatsen bij verslavingskliniek Horeb (buiten
onze regio).
1 ex-gedetineerde uit Amsterdam, die wij konden helpen om een tijdelijke woning te vinden
via de kerk van de Nazarener en via vrijwilligers ondersteuning te bieden bij zijn
schuldenproblematiek.
1 levenslang gestrafte die wij konden helpen aan een briefcontact

In november organiseerden wij een netwerkbijeenkomst in samenwerking met de Protestantse
Diaconie Amsterdam, Exodus Nederland en de Dienst Geestelijke Verzorging. De netwerkbijeenkomst
werd bezocht door tientallen bezoekers uit zowel professionele organisaties en kerken, als door
vrijwilligers van De Sluis.

Financiën – projectdoel 1 en 14
Ons werk werd in 2016 mogelijk gemaakt door giften van een aantal vermogensfondsen, te weten:
-

De Konferentie Nederlandse Religieuzen – Projecten in Nederland (KNR-PIN)
Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum (SIOC)
Fonds de Haaf
Stichting Zending en Diaconaat
De Regionale Bestemmingsreserve van de Protestantse Kerk in Nederland
Stichting Coelombie
Het Rooms Catholijk Maagdenhuis
De Stichting Weeshuis der Doopsgezinden
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De bijdragen van de twee laatst genoemde fondsen zijn uiteindelijk niet in 2016 ingezet omdat deze
bestemd waren voor de ouder-kind dagen. Door de vertragingen binnen het JCZ zullen we deze
ouder-kind dagen pas vanaf begin 2017 gaan organiseren en met de twee fondsen is
overeengekomen dat hun bijdragen overgeheveld kunnen worden naar 2017.
Naast de bijdragen van fondsen ontvingen we in 2016 bijdragen van:
-

De Protestantse Diaconie Amsterdam
De Diocesane Commissie Caritas van het Bisdom Haarlem-Amsterdam
De Diaconie van de Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam
Diverse protestantse, katholieke, doopsgezinde, christelijke gereformeerde, evangelische en
pinkstergemeenten uit de regio.
Diverse particulieren, waarvan enkelen structureel donateur zijn geworden.

Tot slot ontvingen wij een bijdrage van het Ministerie van Justitie vanuit het Subsidiekader voor
Vrijwilligers in de Sanctietoepassing.
In totaal kregen wij genoeg bijdragen van fondsen, kerken, particulieren en justitie om al onze
geplande activiteiten te kunnen uitvoeren.

Welke doelen zijn behaald?
Terugkijkend naar de doelen voor 2016 zoals geformuleerd in het projectplan kunnen wij concluderen
dat de doelen 1 t/m 12 en doel 15 zijn behaald.
1. De Diaconale Stichting Gevangenenzorg “De Sluis” is opgericht en ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel. Zij heeft een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder en is financieel
draagkrachtig.
2. De Sluis heeft sinds 1 maart twee werknemers in dienst, te weten de diaconaal pastor en een
directeur-bestuurder. Beide hebben een min-max contract waarbij de max ligt bij de
gezamenlijke 1.2fte die in het projectdoel werd genoemd;
3. Er zijn protocollen ontwikkeld voor de werving, screening, intake en training van vrijwilligers.
Dit is grotendeels in samenwerking met Exodus Nederland gebeurd.
4. Er is een tweetalige flyer ontwikkeld voor de gedetineerden in het JCZ. Zodra het duidelijker
wordt wat de populatie van het JCZ is zullen we deze flyer aanvullen met een kwalitatief beter
boekje.
5. De diaconaal pastor van De Sluis maakt formeel deel uit van het team Geestelijke Verzorging
van het JCZ. Dit team is gezamenlijk verantwoordelijk voor de organisatie van de wekelijkse
kerkdiensten in het JCZ. De diaconaal pastor gaat regelmatig in diensten voor (momenteel ca.
om de week);
6. Er zijn 30 vrijwilligers geworven voor de wekelijkse vieringen in het JCZ. Zij zijn – met ca 4
vrijwilligers per week – direct vanaf de eerste viering na de ingebruikname van het complex
ingezet.
7. Door de afspraken met de Dienst Geestelijke Verzorging heeft de diaconaal pastor van De Sluis
een werkplek gekregen binnen het JCZ. Er zijn concrete werkafspraken gemaakt met de
geestelijke verzorging, maar ook met de directie, medewerkers BOS (bibliotheek, onderwijs,
sport), case managers en beveiligers in het JCZ;
8. De diaconaal pastor is sinds de opening van het JCZ minimaal twee dagen per week aanwezig
geweest in het JCZ. Zij heeft met succes gewerkt aan het opbouwen met contacten van het
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9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

personeel en gedetineerden en vrijwilligers begeleid en ingezet bij o.a. de kerkvieringen, de
uitgifte van tweedehands kleding en de bibliotheek;
We hebben drie bijeenkomsten georganiseerd: de twee infoavonden in Amsterdam en
Zaandam in april (bezocht door zo’n 90 mensen) en de netwerkbijeenkomst in november
(bezocht door zo’n 60 mensen). Hoewel we niet hebben geregistreerd van welke kerken alle
bezoekers kwamen, kunnen we wel met zekerheid zeggen dat er in 2016 meer dan 30 kerken
uit Amsterdam, Haarlem en Zaanstad betrokken zijn geraakt bij het werk van De Sluis. Dit geldt
zowel op het vlak van bewustwording (presentaties in kerken), de werving van nieuwe
vrijwilligers, de betrokkenheid bij nazorg-vragen en de financiële ondersteuning;
De Sluis heeft in 2016 de coördinatie gekregen over de uitgifte van tweedehands kleding in het
JCZ. We hebben een inzamelpunt in de Zaanstreek en daar wordt door diverse kerken en
personen kleding gebracht. De diaconaal pastor zorgt in samenwerking met een aantal
vrijwilligers voor de uitgifte van de kleding aan gedetineerden;
We hebben goed contact opgebouwd met een aantal ondernemers die werkgelegenheid
bieden aan ex-gedetineerden. Concreet hebben we dit jaar gebruik gemaakt van de
werkplekken van Stichting Zuivere Koffie en van Stichting Tot Heil Des Volks.
We hebben contact opgebouwd met personen en organisaties die tijdelijke huisvesting
kunnen bieden aan ex-gedetineerden. We hebben contact opgebouwd met diverse
woongroepen, waarvan één woongroep ook werkelijk al iemand heeft kunnen opnemen.
Daarnaast hebben we contact met een aantal kerken die onderdak kunnen regelen en met de
stichting Tot Heil des Volks, waar onderdak in een hostel mogelijk is in ruil voor werk.
Vanuit de kerken werd in 2016 in totaal €14.951,02 bijgedragen. Dit is 19% (in plaats van de
beoogde 14%) van de projectbegroting (€78.000).

Doel 13 & 14: de ouder-kind dagen en ontmoetingsmoment voor partners
In 2016 is De Sluis met de directie van het JCZ overeengekomen dat De Sluis de verantwoordelijkheid
krijgt voor de organisatie van de ouder-kind dagen in het JCZ. De Sluis heeft hierbij de mogelijkheid
gekregen om acht maal per jaar een ouder-kind dag te organiseren – dat is tweemaal zo veel als de
landelijke norm. Ook is met de directie overeengekomen dat we tijdens de ouder-kind dag in een
aparte ruimte een ontmoetingsmoment voor de partners van de gedetineerden organiseren.
Eind 2016 stond de organisatie goed in de steigers. In verband met de vertraagde instroom van
gedetineerden in het JCZ konden we de activiteiten nog niet in 2016 uitvoeren. De datum van de eerste
ouder-kind dag was bepaald op een dag in begin 2017 en tijdens het schrijven van dit document
hebben de eerste ouder-kind momenten ook al (met succes) plaatsgevonden.
Van projectdoel 13 en 14 kunnen we dus zeggen dat ze in 2016 nóg niet waren behaald, maar dat wel
al het voorwerk is gedaan om begin 2017 uit de startblokken te kunnen schieten.

Inhoudelijke conclusie
Over het geheel genomen kijken we met een tevreden gevoel terug op het jaar 2016. Het was een jaar
vol nieuwe ontwikkelingen, een jaar van opbouw en leggen van een stevig fundament van onze
stichting. Hoewel we geconfronteerd werden met vertragingen en teleurstellingen, bleken er ook
steeds weer nieuwe kansen en mogelijkheden. We zijn vooral verrast voor de grote bereidheid van
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kerken op zich op diverse manieren in te zetten. Dit is het draagvlak van waaruit onze stichting werkt!
Ook het enthousiasme vanuit Justitie over de samenwerking met De Sluis is voor ons een bevestiging
geweest van onze eigen visie.
Vanuit de basis die in 2016 is gelegd kunnen we in 2017 onze activiteiten op diverse manieren gaan
uitbreiden. Voor veel vrijwilligers, die in 2016 zijn getraind en toegerust voor hun taak, is 2017 het jaar
waarin ze eindelijk daadwerkelijk aan de slag kunnen. Concreet voorzien we de volgende groei in inzet
van vrijwilligers:
Werkveld vrijwilliger

Aantal in 2016

Aantal in 2017

Kerkvieringen

21

30

Bajes bibliotheek

0

15

Kleding logistiek & coordinatie

2

5

Vader-kind dagen

0

12

VVV-training (vaderschap)

0

8

Prison Alpha

0

10

Nazorg

3

10

Totaal aantal vrijwilligers:

50

80

Doelen voor 2017
Voor 2017 blijven de projectdoelen ongewijzigd ten opzichte van het originele projectplan. De
projectdoelen voor 2017 zijn:
-

-

In overleg met de geestelijke verzorging in het JCZ wordt de inzet van vrijwilligers uitgebouwd
voor bijvoorbeeld gespreksgroepen;
In samenwerking met de geestelijke verzorging wordt zorg gedragen voor de organisatie van
de wekelijkse kerkdiensten in het JCZ, waarbij de diaconaal pastor regelmatig in diensten kan
voorgaan;
Samen met vrijwilligers wordt er tenminste 1 alpha cursus gegeven in het JCZ;
Door de stichting wordt – in samenwerking met ketenpartners – ten minste vier ouder & kind
activiteiten in het JCZ georganiseerd;
Door de stichting wordt zo mogelijk ten minste 1 activiteit voor de kinderen van gedetineerden
georganiseerd buiten het JCZ;
In zowel Amsterdam, Haarlem als Zaanstad zijn tenminste vijf kerken actief betrokken bij het
opbouwen van een nazorg netwerk voor gedetineerden;
De nieuwe stichting heeft door samenwerking met ondernemers werkgelegenheid,
werkervaringsplaatsen en stageplaatsen gevonden voor tenminste tien ex-gedetineerden;
In samenwerking met o.a. justitie, maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties wordt
diaconale zorg verleend aan ex-gedetineerden van het JCZ en hun families;
Vanuit de kerken wordt ca. 30% van de projectbegroting gedragen.
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