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 JAARPLAN 2018 - DSG DE SLUIS  

 

Naar verwachting zal 2018 een jaar zijn waarin het JCZ zal volstromen wat een verdubbeling van het 

aantal gedetineerden betekend. Hierdoor verwachten wij meer hulpvragen en zien we meer 

mogelijkheden om gedetineerden te ondersteunen. Als organisatie zijn we de pioniersfase voorbij en 

gaan we dit jaar focus aanbrengen in onze werkzaamheden en meer gebruik maken van de kwaliteiten 

van  onze vrijwilligers. Het uitgangspunt voor onze werkzaamheden is de vraag van de deelnemer en 

samenwerking met ketenpartners. Om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren is het nodig om een 

om een groter financieel draagvlak te creëren voor onze stichting en onze doelgroep. De uitgewerkte 

begroting staat in bijlage 1 van dit document. 

 

De kern van onze werkzaamheden is het project “Diaconale steun bij detentie” wat de inzet van 

vrijwilligers en de diaconaal pastor in het JCZ (binnen) inhoud.  

Met de inzet van vrijwilligers uit kerk en samenleving uit Amsterdam, Haarlem en Zaanstreek wordt 

het aanbod aan pastorale en diaconale activiteiten in het J.C.Z. verder uitgebreid in samenwerking met 

de DGV. Ook na detentie (buiten) bieden onze vrijwilligers ondersteuning om een goede re-integratie 

mogelijk te maken. 

 In 2018 wordt dit concreet door: 

- De aanwezigheid van vrijwilligers bij de diensten en vieringen van het christelijk team GV 

- Het organiseren van ten minste zes ouder & kind activiteiten (i.s.m. ketenpartners) 

- Het organiseren van minimaal 3 trainingen “mijn kind en ik” (i.s.m. ketenpartners) 

- Wekelijkse kledinguitgifte voor gedetineerden  

- Ondersteuning door vrijwilligers in activiteitencentrum o.a. in de bibliotheek 

- Het geven van cursussen; o.a. de Alpha in Prison cursus 

- In het kader van bewustwording organiseren we jaarlijks tenminste één bijeenkomst of 

symposium voor geïnteresseerden in samenwerking met onze belangrijkste 

samenwerkingspartners. 

- het werven van structurele / meerjaren subsidies.  

 

In het komende jaar willen we, naast bovenstaande, de volgende (vrijwilligers) activiteiten structureel 

gaan aanbieden: 

- Nazorg; (doorverwijzen en meelopen naar een organisatie, instantie of kerk). 

- Individuele bezoeken aan gedetineerden die weinig of geen ondersteunend netwerk 

hebben. 

- Het ondersteunen van achterblijvers tijdens detentie van een familielid 

 

Het project Perspectieffonds is een project waarbij een intern budget bij De Sluis wordt gecreëerd 

dat kan worden ingezet voor persoonlijke noden van ex-gedetineerden. De doelen van dit project 

voor 2018 zijn:  

- Evaluatie eerste ervaringen perspectieffonds 
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- Aanscherpen van protocollen en werkwijze 

- Promotie van perspectieffonds onder donateurs en kerken 

 

Het project Huisvesting  

Een groot probleem voor ex-gedetineerden is het vinden van huisvesting na detentie. In voorgaande 

jaren is hiervoor een pilot geweest waarbij we kerken ondersteund en geadviseerd hebben in hun 

mogelijkheden voor het bieden van begeleiding en huisvesting. Deze pilot heeft ons een breed netwerk 

van bestaande tijdelijke huisvesting mogelijkheden opgeleverd. We kiezen we er expliciet voor om zelf 

geen huisvesting te bieden, maar zijn een schakel tussen de gedetineerde die binnen afzienbare tijd 

vrij komt en de mogelijkheden die er zijn. Tijdens dit traject wordt de betreffende gedetineerde 

begeleid door een vrijwilliger waarbij er ook aandacht wordt gegeven aan de andere levensdomeinen 

en gezocht wordt naar een positief netwerk.  

 

Plan van aanpak  

Om de beoogde resultaten te kunnen behalen gaan wij in 2018: 

- In kaart brengen kwaliteiten en beschikbaarheid van huidige vrijwilligers zodat ze beter 

inzetbaar zijn.  

- Duidelijkheid scheppen over toegang (VOG & vrijwilligerspas) en gedrag van vrijwilligers 

binnen het JCZ.  

- Het organiseren van de coördinatie van de verschillende vrijwilligersactiviteiten ter 

ondersteuning van de diaconaal pastor en de directeur.  

- Bezoekers van de Vader Kind dag (partners) duidelijk informeren over mogelijkheden die 

we bieden aan achterblijvers. Hiertoe is een (nieuwe) folder nodig en deze wordt actief 

aangeboden.  

- Nieuwe vrijwilligers aantrekken voor de kerkdiensten. Voor een divers vrijwilligersbestand 

zoeken we hiervoor jonge vrijwilligers.  

- Contact met ketenpartners verstevigen, mogelijk (meer) samenwerking zoeken bij het 

aanbieden van activiteiten en training voor vrijwilligers met Exodus Nederland.  

- Het organiseren van een symposium 

- De organisatie verstevigen door het ontwikkelen en invoeren van beleid op het gebied van 

privacy en veiligheid.  

- Het realiseren van de begrote inkomsten middels fondsenwerving en subsidie. 

- Het onderzoeken en uitwerken van een nieuwe cursus voor gedetineerden. 

- De vrijwilligers scholen op het gebied van methodiek. 

 

Nieuwe projecten  

Als organisatie zien we veel mogelijkheden om bij te dragen aan een betere re-integratie van de 

gedetineerde en het voorkomen van recidive. Om een paar voorbeelden te noemen: 

- Het maken van een mini-documentaire over “de dag van een een gedetineerde” om kinderen 

meer begrip te geven over het leven van hun vader in de gevangenis; 

- Een activiteit voor de kinderen van gedetineerden uit het JCZ,  buiten het JCZ Zaanstad; 
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- Het opstarten van de buitenwinkel in het JCZ: een plek waar gedetineerden producten van buiten 

de gevangenis kunnen bestellen; 

- Een lotgenotengroep en/of speciale training voor de partners van gedetineerden; 

- Een maaltijdgroep met een element van zingeving voor ex-gedetineerden; 

- Een coaching traject voor (ex-)gedetineerden die zich op muzikaal/cultureel gebied willen 

ontwikkelen; 

- Het tassenproject, waarbij een gedetineerde als hij vrij komt een weekend tas krijgt aangeboden 

(i.p.v. de blauwe vuilniszak!). De tas is ‘gevuld’ met praktische informatie voor de eerste dagen. 

 

In de periode 2018 hebben we een budget van €5.000,- begroot voor het ontplooien van een of enkele 

nieuwe projecten, activiteiten of pilots. Omdat bovenstaande plannen niet begroot en beschreven zijn zal 

voor een dergelijk plan een projectplan geschreven en financiën geworven worden voordat we overgaan 

tot de uitvoering.  
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BIJLAGE: BEGROTING 2018  

BATEN  2.018  

Kerken (ongeoormerkte giften)  

Protestantse Diaconie Amsterdam  5.000  

Bisdom Amsterdam-Haarlem  3.000  

Evangelisch-Lutherse Kerk Amsterdam  1.500  

Giften uit overige Amsterdamse kerken  1.000  

Giften uit Haarlemse kerken (e.o.)  3.000  

Giften uit Zaanse kerken (e.o.)  1.500  

Giften van kerken buiten de regio  2.000  

Totaal kerken  17.000  

  

Particuliere donateurs  

Vastgelegd in schenkingsovereenkomst  700  

Structurele donateurs  2.500  

Bedrijven/onvernemers  1.000  

Overig  1.500  

Totaal particuliere donateurs  5.700  

  

Fondsen  

KNR-PIN fonds  5.000  

Weeshuis der Doopsgezinden  7.500  

RC Maagdenhuis  5.000  

Maatschappij van Welstand  2.500  

KANSfonds  10.000  

Stichting Zending en Diaconaat  2.600  

Bredius Stichting  3.000  

Stichting Coelombie  1.000  

Overige fondsen voor algemene werk  19.794  

Fondsen i.v.m. project Huisvesting  7.500  
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Fondsen i.v.m. project Perspectieffonds  3.000  

Fondsen i.v.m. nazorg activiteiten  5.000  

Fondsen i.v.m. nieuwe projecten  5.000  

Totaal fondsen  76.894  

  

Overheid  

Subsidie vanuit Justitie  25.000  

Detacheringsbijdrage vanuit Justitie  3.500  

Subsidie gemeente Amsterdam/Zaanstad  1.000  

Totaal Justitie  29.500  

  

Totaal baten: 
 

129.094  

  

LASTEN  

  

Personeelskosten  

Salarissen  54.000  

Pensioenpremie  5.600  

Sociale lasten  9.100  

Reiskosten  2.600  

Onbelaste vergoedingen WKR  144  

Salarisadministratie  450  

Studiekosten  5.000  

Totaal personeelskosten  76.894  

  

Vrijwilligers    

VOG's  2.000  

Vrijwilligers training  1.000  

Vrijwilligers reiskosten  1.000  
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Vrijwilligers bedankjes  1.000  

Training voor ervaringsdeskundigen  500  

Vrijwilligers overig  5.000  

Totaal vrijwilligers  10.500  

  

Huisvestingkosten  

Huur huisvesting projectmedewerkers   3.000  

Huur vergaderzalen  500  

Inventaris  900  

Kantoorbenodigdheden  500  

Werkoverleg op openbare plaatsen  100  

Totaal huisvesting  5.000  

  

Organisatiekosten  

Verzekeringen  3.000  

Post  200  

Software  200  

E-mail  100  

Administratiekosten  200  

Telefoonkosten  200  

Drukwerk (visitekaartjes, briefpapier)  100  

Website   500  

Flyers en folders  1.000  

Voorlichting en publiciteit overig  500  

Overige kosten  1.000  

Totaal algemene kosten  7.000  

  

Activiteitenkosten JCZ  

Kerkvieringen  500  

Ouder-kind activiteiten  2.000  
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Cursussen  1.000  

Bijzondere vieringen  500  

Kleding  500  

Bijbels  500  

Overig  1.000  

Totaal huis van bewaring  6.000  

  

Activiteitenkosten Nazorg  

Huisvesting ex-gedetineerden  7.500  

Perpsectieffonds  3.000  

Overige nazorg activiteiten  5.000  

Nieuwe nazorg projecten  5.000  

Totaal nazorg  20.500  

  

Activiteitenkosten netwerk  

Netwerkbijeenkomst  1.000  

Symposium  2.000  

Totaal voorlichting en publiciteit  3.000  

  

Bankkosten  200  

  

  

Totaal lasten 
 

129.094  

  

  

  

Batig/tekort  -  
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