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Voorwoord van de voorzitter
In het jaarverslag wat momenteel voor u ligt, staat beschreven, wat er in 2019 zoal is gebeurd
rondom de Diaconale Stichting voor Gevangenenzorg “de Sluis”.
Er is veel werk verzet door de diaconaal pastor en de directeur, samen met de 90 actieve
vrijwilligers om het jaarplan 2019 gerealiseerd te krijgen. Het team van betaalde medewerkers
is uitgebreid met de komst van twee projectmedewerkers. We mogen dan ook met een zekere
trots zeggen dat we een goed team hebben in het JCZ Zaanstad.
Het was een jaar waarin ziekte van een bestuurslid en persoonlijke omstandigheden van
medewerkers en vrijwilligers het werk zwaar maakten. Des te mooier is het om nu te mogen
schrijven dat iedereen weer aan het werk is.
Het bestuur is aangevuld en daarmee weer op volle sterkte met de komst van Kees Olie; met
zijn jarenlange ervaring bij de reclassering brengt hij ons weer nieuwe deskundigheid.
De prioriteit om samen te werken met kerken en ketenpartners kwam in het afgelopen jaar
weer tot uiting in een netwerkbijeenkomst met Exodus en lokale kerken.
Financieel sluiten we het jaar af met een klein verlies, doordat het niet mogelijk bleek met
meerdere goede doelenfondsen een lange termijnverplichting aan te gaan. De bijdrage van
kerken nam echter ook dit jaar weer toe, waar we dankbaar voor zijn. Voor het behoud en
betrokkenheid is het belangrijk particuliere en kerkelijke fondsen aan te blijven trekken. Er zijn
ook nu weer brieven uitgegaan naar kerken, diaconieën en charitas instellingen met het
verzoek om financiële ondersteuning. We hopen er in 2020 de vruchten van te plukken.
En waar ook de samenleving ons werk belangrijk zal blijven vinden, daar zal linksom of
rechtsom altijd weer geld zijn om te doen wat we doen: mensen helpen om hun leven opnieuw
te vinden.
Harm M. Jager.
Voorzitter DSG de Sluis.

Profiel van de organisatie
De Diaconale Stichting voor Gevangenenzorg ‘de Sluis’ (verder de Sluis) is een
vrijwilligersorganisatie en stelt zich ten doel om (ex-) gedetineerden en achterblijvers

ondersteuning te bieden tijdens en na een periode van detentie. Met als doel herstel
bevorderen en verbinden naar een leven in vrijheid. We richten ons op gedetineerden in het
Justitieel Complex Zaanstad (verder JCZ) en achterblijvers en ex-gedetineerden in de
Zaanstreek, Amsterdam en Haarlem / Kennemerland.
Geïnspireerd door de (christelijke) visie dat elk mens waardevol is en dat God geen mens
afwijst of loslaat – wat de omstandigheden ook zijn- willen wij perspectief bieden en de
mens achter de misdaad niet afwijzen maar herstellen.
In en rond het JCZ zijn bijna 100 vrijwilligers en enkele betaalde medewerkers van De Sluis
actief om activiteiten en begeleiding te bieden aan (ex-) gedetineerden en hun familieleden.

Het jaar 2019
De gestelde doelen in het jaarplan 2019 hebben wij voor het grootste deel weten te realiseren;
Het organiseren van de ouder & kind activiteiten en het uitbreiden van de kledinguitgifte is
naar volle tevredenheid gedaan. Door het aanbieden van verschillende cursussen hebben
gedetineerden zich kunnen ontwikkelen en zijn er keuzes gemaakt die hun toekomst
veranderen. Er hebben zich meer deelnemers dan verwacht gemeld voor de nazorg; al dan
niet gecombineerd met tijdelijke huisvesting. Ook hebben we onze doelen op het gebied van
samenwerking en ondersteuning van de Geestelijke Verzorging behaald en organiseerden we
in samenwerking met verschillende partijen een netwerkbijeenkomst .
Ook op organisatorisch gebied hebben we stappen kunnen maken. Onze communicatie
middelen zijn aangepast en beter gericht op de doelgroep. Posters en flyers zijn beschikbaar
bij de activiteiten.
Van de twee cursussen in ontwikkeling hebben we een pilot training Secure Base aangeboden.
De resultaten zijn zeer positief en daarom zal deze cursus in 2020 opgenomen worden in ons
vaste aanbod. De praktische cursus als voorbereiding op vrijkomst heeft zich anders
ontwikkeld. Een gespreksgroep met o.a. een ervaringsdeskundige bleek beter aan te sluiten
bij de vraag van de gedetineerden.
Het project ‘Vaders lezen voor’ had te kampen met beperkingen vanwege de veiligheid. Pas
nadat het JCZ alle randvoorwaarden rondom dit project duidelijk had, hebben we hiermee
kunnen beginnen.
Hoewel ons tassenproject kan rekenen op veel waardering bij de medewerkers van het JCZ en
de gedetineerden zijn er geen traceerbare contacten ontstaan. Na een kritische evaluatie
hebben we daarom besloten om te stoppen met dit (mooie) project. Ons uitgangspunt is de
vraag van de deelnemer en we zoeken in al ons werk naar zichtbare en meetbare resultaten.
Het project ‘Hulp bij detentie’ en ‘Tijdelijke huisvesting’ blijkt elkaar steeds meer te
overlappen; voor een groot deel van de deelnemers die zich aanmelden voor ‘Hulp bij
detentie’ is huisvesting een urgente hulpvraag.

Overzicht van het aantal gehouden activiteiten
Activiteit

2019 2018

Gedetineerden ontvingen kleding
Ex-gedetineerden ontvingen nazorg of konden we doorverwijzen naar een
partnerorganisatie
Vaders ontvingen op een Vader & Kind dag hun kind(eren)
Kinderen maakten gebruik van de Vader & Kind dag

748
46

791
17

358
685

392
676

Partners of verzorgers van deze kinderen maakten gebruik van een high-tea
met gesprek tijdens de Vader & Kind dag

375

415

Gedetineerden volgde de cursus van 8 bijeenkomsten Mijn Kind en Ik (i.s.m.
Exodus)
Gedetineerden volgde de Alpha in Prison cursus van 8 bijeenkomsten
(Kerk) vieringen werden verzorgt door de Diaconaal Pastor
Gedetineerden waren bij deze vieringen aanwezig

20

11

50
6
450

50
34
1650

Bloemen zijn er uitgedeeld tijdens de alle vieringen van het
Justitiepastoraat
Weekeind tassen zijn uitgedeeld gedetineerden die het JCZ verlaten
Gedetineerden maakten gebruik van het Perspectieffonds
Kerstattenties zijn er uitgedeeld
Vaders lezen voor?
Training Secure Base

9680 4460
700
8
960
4
8

300
4
780

Ook in 2018 mochten we rekenen op de nodige publiciteit. Naast onze eigen communicatie
middels nieuwsbrieven en de website kwam de stichting in het nieuws. Er waren publicaties
in verschillende (lokale) media en er waren interviews en een documentaire. Door vrijwilligers
is er voorlichting gegeven op uiteenlopende gelegenheden en veel vieringen in kerken en
parochies. Hierbij is gebruik gemaakt van de speciaal hiervoor ontworpen toolkit.
Het contact met de kerkelijke achterban in de regio Zaandam, Amsterdam en Kennemerland
is voor onze stichting van groot belang. Kerken zijn betrokken bij onze stichting door onder
meer:
-

Het verzorgen van de wekelijkse bloemen;
Het verzorgen van een high-tea voor de moeders en verzorgers die de kinderen
begeleiden naar de Vader & Kind dagen.
Het schrijven van kaart die uitgedeeld worden aan de gedetineerden rondom de
feestdagen.

-

Daarnaast hebben o.a. de kerken en diaconale afdelingen het financieel mogelijk
gemaakt om onze werkzaamheden uit te voeren. Zonder deze steun was dit niet
mogelijk geweest.

Organisatie
Voor de gedetailleerde financiële cijfers over 2019 wordt verwezen naar het separate
Financiële Jaarverslag 2019. Dit document staat op de website van de Sluis www.dsgdesluis.nl
en is telefonisch of per email op te vragen.
Met een groot aantal ketenpartners werken we op verschillende terreinen samen, afhankelijk
van de activiteit. Aanvragen buiten onze regio of werkveld worden zo veel als mogelijk
persoonlijk doorverwezen naar een organisatie vergelijkbaar en/of aanvullend werkterrein als
De Sluis. Met Exodus Nederland en de Dienst Geestelijke Verzorging (DJI) is een
samenwerkingsconvenant afgesloten. Met de directie van het JCZ is regelmatig overleg.

Vrijwilligers
Onze werkzaamheden kunnen alleen doorgang vinden wanneer er voldoende, betrokken en
deskundige vrijwilligers beschikbaar zijn. In 2019 waren 93 vrijwilligers actief bij de projecten
en de ondersteuning van het Justitiepastoraat.
De vrijwilligers moeten een VOG kunnen overleggen, hebben een vrijwilligerscontract met
een instructie en gedragscode. Begeleiding bij het vrijwilligerswerk ontvangen ze door de twee
betaalde krachten. Scholing wordt in samenwerking met Exodus Nederland verzorgt.
Vrijwilligers ontvangen, als dat door hen wordt aangevraagd, een reisvergoeding voor hun
werkzaamheden. Voor administratief en organisatorische ondersteuning is het mogelijk om
een vrijwilligersvergoeding te ontvangen conform de richtlijnen van de overheid.

Aantal
Project of activiteit
vrijwilligers
14
Vader & Kind dagen
8
Kledinguitgifte
4
Cursus Mijn Kind & Ik
10
Alpha cursus
31
Kerkvrijwilligers
7
Nazorg
18
Individueel bezoek, Vaders Lezen Voor, muziek, bestuurslid
3
Administratief, organisatorische ondersteuning
NB: het is mogelijk dat één vrijwilliger zich inzet voor meerdere activiteiten

Medewerkers
DSG De Sluis is in het verslagjaar met vier betaalde krachten actief geweest.
De diaconaal pastor mw. W. Pronk de Graaff is minder gaan werken en had aan het einde van
het jaar een aanstelling van 0.44 fte.
Medio 2019 zijn mw. R. Linger en mw. C van der Meulen gestart als projectmedewerker.
Beiden hebben een aanstelling van 0.22. fte en zijn verantwoordelijk voor de organisatorische
gang van zaken. Mw. D.A. de Groen heeft als directeur een aanstelling van 0.83 fte. Hun
arbeidsrechtelijke positie is geregeld conform de Arbeidsvoorwaardenregeling voor de
kerkelijke medewerkers van de Protestante Kerk in Nederland, versie 2019–B. De
medewerkers vallen onder de verplichte pensioen regeling van Zorg & Welzijn en er is een
verzuim- en ongevallenverzekering afgesloten.

Bestuur
Er zijn in 2019 naast verschillende tussentijdse-, bilaterale- en informele bijeenkomsten, 6
reguliere vergaderingen geweest van het bestuur, de directeur is aanwezig bij de vergadering
en op verzoek kan ook de diaconaal pastor aanwezig zijn.

Conclusie en vooruitblik
Het jaar 2019 is een intensief jaar geweest. De komst en het inwerken van de nieuwe
medewerkers, de uitbreiding van activiteiten en van aantal gedetineerden bij o.a. het project
Hulp bij detentie. Veel is bereikt en in gang gezet, maar anderzijds zijn er ook veel zaken die
in de komende tijd aandacht nodig hebben.
De Sluis heeft inmiddels met haar activiteiten voor de gedetineerden binnen en buiten het
JCZ bekendheid en waardering gekregen. De opstartfase van onze organisatie ligt achter
ons en wij bouwen verder onze stichting als “Verbinders naar Vrijheid”.
Namens het bestuur;
Vastgesteld maart 2020
IdG

