‘Herstel bevorderen en
verbinden naar een leven in
vrijheid’
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Gegevens organisatie
Naam

Diaconale Stichting voor Gevangenenzorg De Sluis

Adres

Nieuwe Herengracht 18
1018 DP Amsterdam

Telefoon

06 4204 1309

Email

info@dsgdesluis.nl

Website

www.dsgdesluis.nl

KVK nummer

648 165 40

Bankrekening

NL 73 TRIO 0391 0935 09
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Samenvatting
Missie: DSG De Sluis is een vrijwilligersorganisatie die (ex-)gedetineerden en hun familieleden
ondersteunt bij detentie, met als doel herstel bevorderen en verbinden naar een leven in vrijheid.
Werkwijze: Vrijwilligers en medewerkers uit de samenleving, in het bijzonder het netwerken van
kerken komen door middel van activiteiten in contact met alle ex- gedetineerden in het JCZ (Justitieel
Complex Zaanstad). Waaruit in verbondenheid gewerkt wordt aan herstel tijdens en na detentie.
Impact: Gedetineerden worden door het aanbod van activiteiten en de heilzame presentie van
vrijwilligers uitgenodigd en gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen en te verbinden; persoonlijk, in
relaties en nemen van verantwoordelijkheid naar de samenleving.
Motivatie: 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 stimuleren tot herstel.
Ambitie/toekomst: Een lokale, daadkrachtige vrijwilligersorganisatie die, in samenwerking met
kerken en organisaties, Dienst Geestelijke Verzorging en het JCZ, zorg draagt voor een goed aanbod
voor (ex) gedetineerden en hun families.
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Voorwoord
In de realiteit van een pandemie met beperkingen op alle vlakken, laat De Sluis gedetineerden in het
Justitieel Centrum Zaanstad (JCZ) ervaren dat ze er niet alleen voor staan. In de afgelopen maanden
hebben vrijwilligers en medewerkers van De Sluis de moed niet opgegeven en zijn op verschillende
creatieve manieren verder gegaan met ons werk. Hierbij gebruikten we de benaderingswijze als die
we naar onze deelnemers gebruiken. Met de focus op wat wél kan; lukt het niet linksom dan
rechtsom; lukt het vandaag niet, dan lukt het morgen wel.
Medewerkers en vrijwilligers van De Sluis waren vanuit presentie beschikbaar voor de hulpvragen die
zich op velerlei (nieuwe) manieren aandienden, door de in de afgelopen jaren opgedane ervaring en
expertise hadden we het vermogen om te verbinden naar de juiste oplossing.
De unieke situatie dat de diaconaal pastor/medewerker van De Sluis in het JCZ werkzaam is, maakte
dat het werk van De Sluis ondanks alle Covid maatregelen doorgaat. In aangepaste vorm en in het JCZ
sinds maart 2020 zonder vrijwilligers. De inzet van vrijwilligers ging echter wel door; in voorbereiding
aan activiteiten in het JCZ, in het lotgenotencontact van partners van gedetineerden, met digitale
middelen en in acties rondom de feestdagen.
De Recover groep die buiten het JCZ actief is had dit jaar een record aantal hulpvragen waar we met
vrijwilligers en medewerkers ex gedetineerden konden begeleiden die in een voor hen totaal
onbekende wereld terecht kwamen, waarin voorzieningen overvol of gesloten waren; afspraken
online waren zonder dat de ex gedetineerde over digitale middelen beschikken en wachtlijsten op
allerlei fronten oplopen.
Als organisatie signaleren we dat door de maatregelen die genomen zijn door de overheid, justitie en
het JCZ schadelijk is voor het herstel van gedetineerden. Door wegvallen van activiteiten, bezoek en
vrijwilligersinzet is het nog moeilijker om tijdens en na detentie te werken aan re-integratie en
herstel. De huidige situatie toont de relevantie aan van vrijwilligers inzet binnen en buiten de
gevangenis en gezamenlijke activiteiten als oefenplaats. Vrijwilligersinzet en het werk van
vrijwilligersorganisaties zoals De Sluis zijn significant bij een humaan detentieklimaat, herstel, een
succesvolle re-integratie en verbinden naar vrijheid.
Zoals een detentie het leven van een gedetineerde stil zet; zette de lockdown onze organisatie ook
stil; een moment dat wij gebruikten om ons te beraden hoe ons werk op de korte termijn door kon
gaan en welke activiteiten/projecten we op langere termijn willen doorontwikkelen. Omdat ons werk
veelzijdig is hebben we gekozen om het in drie projecten onder te brengen en twee bestaande
activiteiten door te ontwikkelen.
De projecten zijn:
●

Familie (herstel van netwerk & relaties, gezonde gezinnen)

●

Persoonlijk herstel (tijdens en na detentie) & herstel met slachtoffers & samenleving

●

Pastoraat

Doorontwikkeling zal plaatsvinden in projecten die de verbinding tussen vader en kind versterken,
specifiek door begeleiding bij de impact van detentie op kinderen. Meer hierover staat beschreven in
het project Familie.
Binnen het project Persoonlijk herstel investeren we in het thema Secure Base; leiderschap (regie)
nemen over je eigen leven; de kern van persoonlijk herstel. Hoe we dit doen is te lezen in het project
persoonlijk herstel
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Verbinding naar Vrijheid
In 2016 is in Zaanstad het Justitieel Centrum Zaanstad (JCZ) geopend. Deze gevangenis is in plaats
gekomen van gevangenissen in Haarlem en Amsterdam en biedt ruimte aan meer dan 800
gedetineerden. De gedetineerden in het JCZ zijn voor een groot deel afkomstig uit de regio
Amsterdam, Zaanstreek en Haarlem /Kennemerland.
De gevangenis is een plek waar mensen stil worden gezet. Tijdens hun detentie hebben zij veel tijd
om na te denken over het leven, en met name hoe dat eruit moet zien wanneer ze weer vrij komen.
Het lukt echter lang niet altijd om tot concrete plannen te komen die na detentie zorgen voor een
verbeterde levensstijl. Om dit te realiseren hebben gedetineerden tijdens en na detentie begeleiding
nodig op verschillende leefgebieden. Deze begeleiding wordt door verschillende disciplines binnen
justitie aangeboden, waaronder door stichting De Sluis. De Sluis heeft een samenwerkingsconvenant
met de Dienst Geestelijke Verzorging en Exodus.
Door onze activiteiten en de heilzame presentie van vrijwilligers en medewerkers hebben we impact
op het leven van (ex-) gedetineerden en hun familieleden. We zien dat mensen kansen aangrijpen en
zichzelf ontwikkelen en ontplooien. Met als doel herstel bevorderen en verbinden naar een leven in
vrijheid.

Over De Sluis
De stichting is in 2015 opgericht tijdens de bouw van het JCZ. Er ontstond de wens om een diaconale
stichting voor gevangenenzorg in het leven te roepen. Dit op basis van tientallen jaren ervaring in
Haarlem waar via het Diaconale Centrum voor Gevangenispastoraat (DCG) met inzet van vrijwilligers
in en na detentie hulp geboden werd vanuit het netwerk van de Haarlemse kerken. Met sluiting van
de gevangenissen in Haarlem en Amsterdam is er door De Sluis een doorstart gemaakt van het werk
van het DCG.
De Sluis is een organisatie die zich laat inspireren door de (christelijke) visie dat elk mens waardevol
is en daarmee de mens achter de misdaad niet afwijst.
We vertalen dit in een werkwijze waarin we perspectief willen bieden op de situatie waar de
deelnemer en hun familie zich bevindt. We werken met een persoonsgerichte benadering waar in
veiligheid en vertrouwen centraal staat. We bieden (ex-)gedetineerden en hun families op diverse
wijze hulp. Zo kan er onderscheid gemaakt worden tussen pastorale- (‘zorg voor de ziel’) en
diaconale zorg (‘barmhartige nabijheid bij mensen’). Veel mensen, en zo ook gedetineerden, grijpen
in moeilijke tijden terug op het geloof uit hun jeugd. Hierdoor kunnen zij nieuwe kracht putten,
inspiratie opdoen en visie vormen voor de toekomst. Diaconale zorg geeft aandacht voor de mens in
zijn heelheid en zijn kleinheid. Diaconale zorg kan immaterieel zijn (ontmoeting, dagbesteding), maar
kan ook praktische hulp betekenen (kleding, huisvesting).
De Sluis werkt met bijna 100 vrijwilligers die zowel binnen als buiten het JCZ actief zijn. De
dagelijks/wekelijkse activiteiten van de vrijwilligers bestaan o.a. uit het geven van trainingen,
cursussen en het ondersteunen van groepsactiviteiten. Daarnaast leggen zij individuele bezoeken af
en verzorgen twee maal per week de kledinguitgifte.
De organisatie van bepaalde activiteiten in de justitiële setting kan en mag niet door vrijwilligers
gedaan worden in verband met toegankelijkheid tot persoonlijke gegevens van gedetineerden en het
gebruik van het netwerk etc. De projectmedewerker ( 0,4 fte) is verantwoordelijk voor de organisatie
en is een aanspreekpunt voor de vrijwilligers. Daarnaast is de projectmedewerker voor het
ontwikkelen en uitvoeren van (nieuwe) projecten.
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De diaconaal pastor (0,4 fte) is verantwoordelijk voor de inhoud van pastorale/diaconale activiteiten
die eveneens (grotendeels) worden uitgevoerd door de vrijwilligers. Zij werkt in het JCZ en is lid van
het team Geestelijke Verzorging, gaat voor in vieringen en heeft persoonlijke contacten met
gedetineerden om hen toe te leiden naar (vrijwillige) begeleiding en activiteiten. Zij signaleert
(individuele) problemen van gedetineerden, eenzaamheid en mogelijkheden voor nieuwe
activiteiten. Door deelname aan werkgroepen in het JCZ deelt zij deskundigheid en ervaring op het
gebied van Herstelgericht werken en het kindvriendelijk(er) maken van het JCZ. De input van de Sluis
is hierbij erg van belang omdat we partners kennen en zij via ons hun belangen inbrengen
(participatie van de doelgroep zelf).
De directeur (0,7 fte) is eindverantwoordelijk voor de medewerkers, doet de bedrijfsvoering van de
organisatie en is verantwoordelijk voor het werven van fondsen en gelden en interne- en externe
communicatie. De directeur heeft contacten met relevante organisaties en netwerken om een brug
te slaan tussen bestaande projecten en de hulpvraag van (ex-). De nazorg vanuit De Sluis (Recover
groep) wordt gecoördineerd door de directeur. Eveneens is zij eindverantwoordelijk voor de werving,
vrijwilligersbeheer en scholing. Daarnaast werkt de directeur aan de strategie en het beleid voor de
stichting, in samenwerking met een beleidsadviseur die ervaring heeft in strategie binnen de NGO
wereld.

Sluis: beschutte plaats waar een schip ‘op niveau gebracht’ wordt om
daarna weer door te varen. In een sluis is het noodzakelijk dat de deuren
achter een schip gesloten worden voordat de deur aan de andere zijde open
kan gaan.

Samenwerking
Onze activiteiten doen wij niet alleen. Deze zijn afgestemd met onder andere Exodus Nederland, het
Justitiepastoraat, de directie van het JCZ en de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van
Justitie. Met al deze organisaties zijn – soms op specifieke onderdelen - convenanten afgesloten of
maken we gebruik van de deskundigheid en materialen. De Sluis wordt daarbij als een welkome
partner gezien in de verbinding naar de gedetineerden.
In de samenwerking met community’s en kerken (positieve netwerken) baseren we ons op het model
van Caring for Ex Offenders, CFEO volgens de methodiek van HTB London. Door onze aanwezigheid
‘binnen’ slaan we een brug naar netwerken ‘buiten’.
De samenwerking met kerken en partner organisaties krijgt o.a. vorm door ons jaarlijkse symposium
of netwerkbijeenkomst en heeft als doel om bekendheid en bewustwording te creëren voor het werk
voor en de situatie van ex- gedetineerden. Voor en door kerken organiseren we regelmatig een zgn.
Gevangenenzondag, verzorgen kerken wekelijks de Bloemen in de vieringen (de zgn. Bloemenkerken)
en maandelijks de High Tea voor het lotgenotencontact. In samenwerking met o.a. het bedrijfsleven
ontvangen jaarlijks alle gedetineerden met kerst een kleine (praktische) attentie op hun cel. Om hen
zo ‘binnen’ te laten weten, dat er in deze donkere periode door ‘buiten’ aan hen wordt gedacht.

Doelgroep
De doelgroep waar we De Sluis zich op richt bestaat uit:
- Gedetineerden in het JCZ;
- Kinderen van gedetineerden uit het JCZ;
- Partners en netwerk van gedetineerden woonachtig in de regio Amsterdam, Haarlem
/Kennemerland en Zaanstreek.
- Ex-gedetineerden die zich (tijdelijk) vestigen in bovengenoemde regio.
Voor hulpvragen buiten deze locatie verwijzen we naar collega organisaties.
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Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn vertegenwoordigers van de samenleving en in het bijzonder van het netwerk van
kerken in de regio Amsterdam, Haarlem en Zaanstreek. De vrijwilligers van de Sluis hebben
verschillende achtergronden en motieven, maar willen allen een zinvolle bijdrage leveren aan reintegratie en herstel. Bij verschillende motieven, ervaring en expertise passen verschillende taken en
functies binnen De Sluis. Centraal staat dat vrijwilligers gedreven zijn om zich met hun eigen
kwaliteiten in te zetten voor het welzijn van de doelgroep en de activiteiten die de Sluis daarvoor
ontplooid
De keuze voor het werken met vrijwilligers is bewust. Hun betrokkenheid bij gedetineerden heeft
grote impact doordat zij ‘om niet’ tijd en aandacht besteden aan de gedetineerden. Gedetineerden
ervaren hoop doordat ze van vreemden bezoek en aandacht krijgen. Ze komen via vrijwilligers in
aanraking met een manier van leven die anders is dan dat zij gewend zijn.
Omdat de inzet van vrijwilligers de motor van de organisatie is heeft de begeleiding en scholing van
vrijwilligers hoge prioriteit. Des te meer omdat onze vrijwilligers (zelfstandig) werken in een justitiële
setting waar strikte veiligheids- en orde richtlijnen gehanteerd moeten worden. In het
vrijwilligersbeleid is een competentieprofiel, vrijwilligerscontract, instructie en gedragscode
opgenomen.
De scholing en begeleiding van de vrijwilligers wordt voornamelijk ingevuld door de betaalde
medewerkers. Via Exodus Nederland kunnen vrijwilligers van de Sluis diverse cursussen volgen.

Doelstelling
De doelstelling van De Sluis is herstel bevorderen en verbinden naar een leven in vrijheid.
Een leven in vrijheid gaat over niet alleen over fysieke vrijheid. Vrijheid ervaart men door zelfgekozen
kaders. Bovendien bevat een leven in vrijheid de ervaring dat men weer een menswaardige plek in
kan nemen in de samenleving.
Herstel bevorderen gaat over persoonlijk herstel en het herstel van en aangaan van relaties. Voor
een leven in vrijheid is nodig dat de (ex-)gedetineerden zelfstandig en verantwoordelijke beslissingen
maakt. We onderscheiden de volgende gebieden van herstel;
- Zelfherstel
- Herstel van Netwerk en relaties
- Herstel ten opzichte van slachtoffers en nabestaanden
- Herstel ten opzichte van de samenleving als voorwaarde voor re-integratie.

Projecten 2021
De projecten hebben we onderverdeeld in 3 thema’s:
●

Familie (herstel van netwerk & relaties, gezonde gezinnen)

●

Persoonlijk herstel (tijdens en na detentie) & herstel met slachtoffers en samenleving

●

Pastoraat

Hieronder leest u welke projecten onder de thema’s vallen.
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Familie (herstel van netwerk & relaties, gezonde gezinnen)
De cursus ‘Mijn kind en ik’
In samenwerking met Exodus Nederland de cursus “Mijn kind en ik”, gegeven door
vrijwilligers van De Sluis. Deze gespreksgroep geeft de gedetineerde inzicht in zijn eigen
(vader) rol en ontvangt hij tips hoe hij met zijn kind(eren) zou kunnen omgaan. De
groepsgrootte is 6 a 8 gedetineerden en deze cursus wordt vier keer per jaar aangeboden.
Vader-Kind dagen
Op verzoek van het JCZ organiseert De Sluis maandelijks Vader- kind dagen. Op zo’n dag
ontvangen circa 60 vaders hun kinderen om daarmee samen een eigen moment te hebben in
een kindvriendelijke en persoonlijke setting. Het doel is om de essentiële relatie tussen vader
en kind te continueren, herstellen of verbeteren. Vrijwilligers zijn op deze dagen gastheer en
–vrouw.
Lotgenoten contact voor partners van gedetineerden (verzorgers van kind van ged)
De partners of verzorgers komen op een VK dag met de kinderen mee de inrichting in en
gaan naar een aparte ruimte voor een “high tea” die beschikbaar gesteld wordt door
betrokken kerken. Ook hier zijn onze vrijwilligers als gastvrouw actief. Voor de praktische
organisatie, om deze vrouwen te ondersteunen, vragen te beantwoorden en een luisterend
oor te bieden. Het doel is om deze vrouwen (achterblijvers) ook buiten deze momenten te
ondersteunen vanuit het Recover team en een training aan te bieden. Door gesprekken met
partners/verzorgers aan te gaan, zien we waar problemen zijn binnen de relaties of bij de
‘achterblijvers thuis’.
Trauma bij kinderen
Een van de belangrijkste waarneming van afgelopen jaar was dat partners aangeven dat hun
kinderen sinds arrestatie van de gedetineerden veel angst ervaren.
Kinderen of jongeren die schokkende gebeurtenissen hebben ervaren, kunnen last krijgen
van psychische problemen. Deze kunnen leiden tot een (psycho)trauma. Het merendeel van
de kinderen die een schokkende, traumatische gebeurtenis meemaken, herstelt hier als
vanzelf van. Dit neemt niet weg dat de gebeurtenis zeker op korte termijn wel het gedrag van
kinderen (tijdelijk) kan beïnvloeden. Onverwerkte trauma’s kunnen een grote èn op lange
termijn invloed hebben op de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van kinderen.
Door informatiebijeenkomsten te organiseren voor vrijwilligers en verzorgers, onder leiding
van een kinderpsycholoog, kunnen wij herkennen van trauma trainen en hoe hierop te
reageren.
Vaders lezen voor
Voor kinderen is voorlezen een belangrijk moment in de opvoeding en de binding tussen kind
en ouder. Om dit moment mogelijk te maken kunnen gedetineerden voorlezen uit een
zelfgekozen (kinder-)boek terwijl dit door vrijwilligers gefilmd/opgenomen wordt. De
opname wordt vervolgens naar het betreffende kind gestuurd waarna deze kan luisteren en
kijken naar een verhaaltje van pappa. Naast de technische kennis en vaardigheden die nodig
zijn voor dit project heeft ook de begeleiding van de vaders onze aandacht.
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Persoonlijk herstel (tijdens en na detentie) & herstel met slachtoffers & samenleving
Training Secure Base
Samen met De School voor Transitie is De Sluis in 2019 een initiatief gestart om de oproep van de
gevangenis ‘Binnen beginnen om buiten te blijven’ te combineren met de doelstelling van stichting
De Sluis: ‘Verbinding naar Vrijheid’.
Secure Base gaat over leiding nemen (leiderschap) over je eigen leven. Over in verbinding kunnen
blijven of gaan - met anderen en jezelf- in tijden van (grote) druk en verandering. Vanuit veiligheid,
verbinding en vertrouwen in staat zijn om stappen te zetten, gedragsverandering toe te passen en
regie nemen om te leven vanuit potentieel, talenten en roeping.
De workshop is voor 8 gedetineerden en 8 deelnemers uit de maatschappij, die met elkaar in gesprek
gaan.
De gevangenis houdt ons allemaal een spiegel voor: hij laat ons de gevangenis in onszelf zien. Dat is
de plek in onze hoofden en harten waar we oordeel voelen over onszelf en anderen. Het is de plek
die we gecreëerd hebben om de wereld te begrijpen en controle te voelen. Deze plek dient ons ten
diepste niet. In de verdiepte en nieuwsgierige verbinding met elkaar willen we gedetineerden en
mensen van buiten de gevangenismuren laten ontdekken en afbreken. In zichzelf, elkaar en in de
wereld. Met de workshop verlangen we ernaar om twee werelden met elkaar te verbinden, binnen
en buiten. Wat kunnen deze twee groepen voor elkaar betekenen en wat kunnen ze van elkaar
leren? Hoe kunnen ze ontdekken hoe ze een secure base voor elkaar kunnen zijn; een bron van
verbinding, vertrouwen, inspiratie en uitdaging.
In de workshop worden we geïnspireerd door het principe van Secure Base en het werk van onder
meer Brené Brown, Edith Eger, George Kohlrieser, Nick Craig, Robert Augustus Masters en de
documentaire The Work (2017)
Keti Koti
Omdat een deel van de gedetineerden waar wij mee werken Surinaamse/Antilliaanse roots hebben,
organiseren wij de viering Keti Koti. Met de gedetineerden staan we stil bij het slavernijverleden, wat
daar nu nog de impact van is en hoe we omgaan met moderne slavernij. We vieren de dag met alle
gedetineerden.
Kledinguitgifte
Bij binnenkomst in het JCZ heeft een gedetineerde vaak alleen de kleding die hij droeg bij zijn
arrestatie. Binnen het gevangeniswezen zijn er goede procedures om door familie of vrienden extra
kleding en wat persoonlijke spullen te brengen. Er is echter een grote groep gedetineerden die geen
familie of vrienden hebben om dit voor hen te verzorgen. Specifiek voor deze groep is er de
kledinguitgifte. Twee maal per week is er een moment waar de gedetineerde de nodige kleding &
schoenen kan uitzoeken. Het betreft 2e hands kleding die wij ontvangen van particulieren en
[inkopen] bij de Dorcas winkel. Naast het praktische doel om deze kleding te verstrekken komen we
op deze manier in contact met gedetineerden die geen of weinig contacten hebben, veelal ook geen
bezoek krijgen.
SOS cursus Spreken over Schuld
In samenwerking met Gevangenenzorg Nederland, eigenaar van de training SOS, gaat De Sluis deze
training in het JCZ aanbieden. SOS staat voor Spreken over Slachtoffers, Schuld en Samenleving. In
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de training wordt samen met de gedetineerden nagedacht en gesproken over de gevolgen van
criminaliteit: wie zijn er allemaal bij betrokken en wat kan er hersteld worden? Samen met de
deelnemers denken we na en praten we onder andere over verantwoordelijkheid en vergeving, en
hopen zo samen de waarde te ontdekken van verzoening en vergeving en te werken naar een
toekomst zonder criminaliteit.
Recover-programma (hulp bij detentie)
Tijdens detentie biedt het Recover team hulp aan partners en familie van gedetineerden. Het team
bestaat uit de directeur, diaconaal pastor en vrijwilligers. Ook na detentie biedt dit team
ondersteuning aan de dan inmiddels ex-gedetineerden. Vaak gaat het om acute, kortdurende hulp
waarbij we iemand op korte termijn kunnen ondersteunen. Zo ondersteunen wij bijvoorbeeld bij
tijdelijke huisvesting en hebben wij een perspectieffonds waaruit voorzien kan worden in kleine
noden.
CFEO / positieve netwerken
Het CFEO model staat voor Caring For Ex Offenders. In 2019 zijn we gestart met een pilot waarbij een
kerkgemeenschap als ‘community’ een ex-gedetineerde opneemt, begeleidt en helpt re- integreren.
We bieden een training aan diverse positieve netwerken (communities) om ex gedetineerde binnen
een community op te nemen. Deze communities zijn vaak kerken, maar kunnen ook buurthuizen zijn
of andere lokale initiatieven. Dit is succesvol en in 2021 breiden we de communities uit.

Pastoraat
Het Justitiepastoraat
Het Justitiepastoraat verzorgt wekelijks 6 kerkdiensten in het JCZ. De Sluis zorgt ervoor dat er bij alle
diensten vrijwilligers en muzikanten aanwezig zijn om deze diensten. De diaconaal pastor is
onderdeel van het team Geestelijke Verzorging en gaat met regelmaat voor in deze diensten.
De Alpha in Prison cursus.
In 8 weken door de basics van het christelijk geloof. In groepjes doorpraten over thema’s als hoop,
schuld, vergeving & toekomst. Naast persoonlijke groei en herstel oefent de gedetineerde hier in
samenwerken, luisteren en legt hij contacten met vrijwilligers die de kerken vertegenwoordigen.
Onderdeel van deze cursus is het verbinden naar kerken na detentie.
De cursus van 8 bijeenkomsten wordt minimaal twee keer per jaar aangeboden voor 25 deelnemers.

Financiën
Bijlage 1: begroting 2021
Het werk van de Sluis wordt mogelijk gemaakt door giften van fondsen, particulieren en kerken. Aan
de stichting is het ANBI keurmerk verleend. De bestuursleden van de stichting werken onbezoldigd
voor de stichting.
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De Sluis mag rekenen op een grote achterban, er zijn onder andere vele kerken die onze activiteiten
ondersteunen. De eerder genoemde bloemen bij de wekelijkse vieringen en de eindejaar-attenties
zijn daar een voorbeeld van. In 2020 willen we de relatie met onze achterban versterken, onder
andere door de jaarlijkse ‘bloemen-kerken-dag’, een bijeenkomst voor de ‘high tea kerken’ en deze
kerken informeren over onze activiteiten.
Om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren is het nodig om een groter financieel draagvlak te
creëren voor onze stichting en daarmee onze doelgroep. De uitgewerkte cijfers zijn te vinden in de
bijlage ‘begroting 2021’
- Met onze activiteiten als de Gevangenenzondag, de bloemengroet en het symposium etc.
willen we kerken, parochies en particulieren informeren en betrekken bij onze activiteiten.
We vragen deze kerken om ons gedurende een langere periode te ondersteunen.
- De tweede bron zijn de fondsen die ons werk mogelijk willen maken. Veel fondsen erkennen
het werk van de Sluis en dragen bij. In 2021 zoeken we wederom een structurele verbinding
met fondsen waardoor de inkomsten over meerdere jaren gewaarborgd zijn.
- Naast bovengenoemde bronnen ontvangen we gelden via het ministerie van Justitie en
Veiligheid en investeren we in politieke contacten om ons werk onder de aandacht te
brengen en waar mogelijk gebruik maken van subsidies en gelden die beschikbaar zijn.
- In 2021 onderzoeken we de mogelijkheid om meer private donateurs te krijgen bij de
stichting, zodat we in de toekomst minder afhankelijk zijn van fondsen.
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