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1. Inleiding

Aanleiding  

Sinds jaar en dag wordt er binnen Justitie vrijwilligerswerk uitgevoerd bij de sanctietoe- 
passing. Dit vrijwilligerswerk kan verschillende vormen aannemen. Een voorbeeld van dit 
vrijwilligerswerk zijn de bezoekgroepen voor gedetineerden. Deze vorm beperkt zich niet tot 
de penitentiaire inrichtingen van het gevangeniswezen, maar vindt ook plaats in de Justitiële 
Jeugdinrichtingen (JJI’s), de Forensisch Psychiatrische Centra (FPC’s) en de Detentie- en 
uitzetcentra (DUC’s) van de Directie Bijzondere Voorzieningen (DBV) van de Dienst Justitiële 
Inrichtingen (DJI). Daarnaast richt het zich op de nazorg of op de ondersteuning van partners 
en kinderen van de gedetineerden. Dan wordt het vrijwilligerswerk buiten de inrichtingen of 
instellingen uitgevoerd.

Binnen Justitie ontbrak het tot nu toe aan een 
samenhangende visie op dit vrijwilligerswerk. 
Zo verschilt de mate waarin de vrijwilligers 
door de leiding van de instellingen in staat 
worden gesteld hun activiteiten uit te voeren. 
Daarnaast was er sprake van overlap en van 
afstemmingsproblemen tussen sommige 
vrijwilligersorganisaties en de Dienst 
Geestelijke Verzorging (DGV) van DJI. Ook de 
afstemming tussen de toelatingsregeling voor 
en de subsidiëring van de vrijwilligersorganisa-
ties zou beter kunnen. 
Verder heeft het ministerie van Justitie beperkt 
zicht op de activiteiten van de vrijwilligers-
organisaties en de daaraan verbonden kosten. 
De gehanteerde normen voor subsidiëring 
dateren uit 2004 en zijn toe aan herijking. 
Toezicht en verantwoording hebben tot 
dusverre onvoldoende vorm gekregen.  
De subsidiëring van de vrijwilligersorganisaties 
is momenteel niet efficiënt georganiseerd. De 
omvang van dit veld en de bij het ministerie 
voor deze taak beschikbare capaciteit staan  
aan een adequaat relatiebeheer in de weg. 

Tegen deze achtergrond heeft de toenmalige 
staatssecretaris van Justitie in een brief aan de 
Tweede Kamer van 21 september 2009 aange-
kondigd dat op korte termijn een gedragen 
beleidsvisie op vrijwilligerswerk bij de sanctie-
toepassing voor de komende jaren zal worden 
vastgesteld. De brief bevat als algemeen 
uitgangspunt dat, om voor ondersteuning  
door Justitie in aanmerking te komen, het vrij- 
willigerswerk voor (ex-)gedetineerden moet 
bijdragen aan een humaan detentieklimaat  
en/of aan de reïntegratie van de justitiabele in 
de samenleving.
Het vrijwilligerswerk in de FPC’s en andere 
forensische instellingen, JJI’s en DUC’s wordt  
in de hierboven genoemde brief niet expliciet 
vermeld. Ook hier is het uitgangspunt dat het 
vrijwilligerswerk de uitvoering van de opdracht 
van deze instellingen en inrichtingen zal 
moeten ondersteunen. Deze beleidsvisie omvat 
daarom ook deze vormen van vrijwilligerswerk.

Doel  

Het doel van de beleidsvisie is dat het vrijwil-
ligerswerk voor (ex-)justitieel ingeslotenen 
vanaf 2011 op een inhoudelijk te verantwoor-
den, objectieve en transparante manier door 
het ministerie van Justitie wordt ondersteund. 
Inhoudelijk zal het doel van dit vrijwilligers-
werk moeten passen binnen de doelstellingen 
van Justitie, zullen de vrijwilligersactiviteiten 
moeten aansluiten op de werkzaamheden van 
de beroepskrachten binnen de inrichtingen en 
instellingen en zal - niet in de laatste plaats - 
het vrijwilligerswerk moeten worden uitge-
voerd onder voorwaarden die voor zowel 
Justitie als de vrijwilligersorganisaties aan-
vaardbaar en werkbaar zijn.

Voor de vrijwilligersorganisaties moet de 
invoering van deze beleidsvisie meer zekerheid 
bieden om hun vrijwilligerswerk in de justitiële 
inrichtingen en instellingen naar behoren te 
kunnen uitvoeren. Vrijwilligersorganisaties zijn 
gebaat bij duidelijk vastgelegde afspraken, die 
voor alle organisaties gelden. Voorkomen moet 
worden dat er ongewenste ‘concurrentie’ 
ontstaat bij de toelating van nieuwkomers. 
Daarnaast verwachten zij van de totstand-
koming van deze beleidsvisie dat hiervan een 
positieve impuls uitgaat op de beeldvorming 
over vrijwilligerswerk bij Justitie, de inrichtin-
gen en instellingen. En niet in de laatste plaats 
zal Justitie moeten voorzien in een structurele 
basisfinanciering van deze vrijwilligersorgani-
saties. Kortom, voor zowel Justitie als de 
vrijwilligersorganisaties geldt dat de invoering 
van de beleidsvisie er toe moet leiden dat het 
vrijwilligerswerk een bestendige en haar 
toekomende plaats in de sanctietoepassing 
krijgt. 
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Reikwijdte 

Met deze doelstelling, die gekoppeld is aan  
de sanctietoepassing in Nederland, blijft het 
vrijwilligerswerk voor in het buitenland 
gedetineerde Nederlanders buiten de reikwijdte 
van deze beleidsvisie.
Het vrijwilligerswerk dat door ex-gedetineerden 
wordt uitgevoerd in het kader van voorlichting 
op scholen valt om vergelijkbare redenen 
eveneens buiten het bereik van de beleidsvisie. 
Het gaat hier namelijk niet om activiteiten op 
het vlak van de sanctietoepassing, maar om 
activiteiten die op preventie zijn gericht. 

Aanpak

Deze beleidsvisie is, in het kader van het Project 
Vrijwilligersbeleid bij de Sanctietoepassing, in 
dialoog tussen Justitie en de vrijwilligersorga-
nisaties tot stand gekomen. 
Als voorbereiding op de dialoog zijn er in de 
eerste fase van het traject tussen de vier 
grootste vrijwilligersorganisaties een aantal 
besprekingen onder leiding van een externe 
procesbegeleider gehouden. Deze waren 
gericht op de bijdrage die zij aan de beleidsvisie 
willen leveren. Aan de kant van Justitie/DJI is, 
onder meer via een aantal interviews, de 
huidige stand van het vrijwilligerswerk bij de 
sanctietoepassing in kaart gebracht en zijn de 
noodzakelijke en wenselijke elementen van de 
beleidsvisie geconcretiseerd. 
Vervolgens heeft op 14 april 2010 een dialoog-
bijeenkomst plaatsgevonden. Daarin hebben 
circa 25 deelnemers vanuit de vrijwilligersorga-
nisaties en circa 25 deelnemers vanuit DJI en 
het ministerie van Justitie met elkaar in een 
open dialoog op een intensieve wijze gespro-
ken over de vrijwilligersactiviteiten die worden 
uitgevoerd, de voorwaarden waaronder de 
vrijwilligers dit werk doen en over de mogelijk-
heden om tot een betere afstemming en 
samenwerking te komen. Deze eerste ‘brede’ 
bijeenkomst over het vrijwilligersbeleid bij de 
sanctietoepassing is voor de totstandkoming 
van deze beleidsvisie van groot belang geweest. 

Een integraal verslag is als bijlage IV 
bijgevoegd.
In mei heeft over een concept van deze 
beleidsvisie afstemming plaats gevonden 
binnen Justitie/DJI en is formeel overleg 
gevoerd met de vrijwilligersorganisaties. 
Daarnaast is dit concept voor advies voorgelegd 
aan de Raad voor de Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbescherming (RSJ)die hierover op 8 juni 
advies heeft uitgebracht. Voorts is het concept 
voor consultatie aan een aantal, in bijlage V 
vermelde, andere bij het vrijwilligerswerk en  
de sanctietoepassing betrokken organisaties 
voorgelegd. Ten slotte nog heeft het project 
begin juni een gesprek over het vrijwilligers-
werk gehad met een gedetineerdencommissie 
(Gedeco) van een penitentiaire inrichting. 
In deze definitieve versie is zoveel mogelijk 
rekening gehouden met de resultaten van het 
genoemde overleg en de ontvangen reacties.
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Subsidiëring

Vanaf 1984 werd 1% van het reguliere reclasseringsbudget ingezet voor de subsidiëring van 
vrijwilligersorganisaties, die niet aan Justitie zijn verbonden maar zich niettemin actief 
inzetten voor (ex-)gedetineerden, de zogenaamde niet-Justitiegebonden organisaties. Deze 
regeling werd de 1% regeling genoemd. Binnen de reclassering was de Commissie Toewijzing 
Vrijwilligersbudget verantwoordelijk voor de verdeling van dit bedrag over de toenmalige 
vrijwilligersorganisaties. 

Het toenmalige beleidskader voor het - niet Justitiegebonden - vrijwilligerswerk werd mede 
gebaseerd op de Welzijnsnota 1999-2002 van het ministerie van VWS. Daarin is gesteld dat 
de ministeries verantwoordelijk zijn voor het vrijwilligerswerk op het eigen 
beleidsterrein.

2. Voorgeschiedenis Toelating

Voor de toelating in de penitentiaire inrichtin-
gen is er een Regeling inzake de toelating van 
niet-Justitiegebonden organisaties tot peniten-
tiaire inrichtingen (NJO-regeling) van 1997. 
Niet-Justitiegebonden organisaties kunnen 
zowel professionele organisaties zijn als 
vrijwilligersorganisaties. 
Vrijwilligersorganisaties die als NJO zijn 
aangewezen worden in de gelegenheid gesteld 
haar medewerkers of vrijwilligers een bezoek te 
laten brengen aan een gedetineerde zonder dat 
dit in mindering wordt gebracht op het 
reguliere bezoek. Daarnaast krijgt de bezoeker 
in de regel de mogelijkheid om de gedetineer-
den buiten de aanwezigheid van derden in een 
daarvoor bestemde ruimte te spreken. Het blijft 
echter nog steeds aan de directeur van de 
inrichting om te beslissen of een medewerker 
van een NJO al dan niet wordt toegelaten. 
Om te worden aangewezen als NJO dient de 
organisatie bij DJI een aanvraag in te dienen. 
De aanwijzing geldt voor een periode van twee 
jaar en kan telkens voor twee jaar worden 
verlengd. Onlangs is een groot aantal aanwij-
zingen van vrijwilligersorganisaties verlengd  
en zijn enkele nieuwe aanwijzingen verleend.

Sinds juni 2009 is ook voor de DUC’s een 
toelatingsregeling van kracht. Hierin is, vanuit 
de visie op de door de Directie Bijzondere 
Voorzieningen vastgestelde doelen, een 
eenduidige toegangsrichtlijn opgenomen voor 
organisaties en personen tot de vreemdelingen 
in DUC’s.
In deze regeling wordt de toelating tot de 
ingesloten vreemdelingen geregeld en worden 
de organisaties genoemd die een bijdrage 
kunnen leveren aan de terugkeer van vreemde-
lingen en zo mogelijk, de (bereidheid tot) 
terugkeer te bevorderen, alsmede het beleid 
dat ten aanzien van vrijwilligers wordt gevoerd.

Voor de FPC’s, de FPK’s (de Forensisch 
Psychiatrische Klinieken) en de JJI’s gelden 
geen toelatingsregelingen.

 

Vanaf 2004 is de Directie Sanctie- en 
Preventiebeleid van het ministerie van Justitie 
verantwoordelijk voor de subsidiëring van dit 
vrijwilligerswerk. Deze overdracht vloeide voort 
uit de herijking van de reclasseringstaken en de 
reorganisatie van het hoofdkantoor van de 
reclassering. De koppeling aan de omvang van 
de voor de reclassering beschikbare middelen, 
die inmiddels met behulp van outputfinancie-
ring aan de reclasseringsinstellingen worden 
toegewezen, werd daarbij los gelaten. 

In een brief van 12 augustus 2005 aan de 
Tweede Kamer maakte de toenmalige minister 
Donner een beleidskader voor het vrijwilligers-
werk voor (ex-)gedetineerden bekend. Daarin 
werd aangegeven dat vrijwilligerswerk voor 
financiële ondersteuning in aanmerking komt 
wanneer dit zich richt op:
•	 het bezoeken van gedetineerden in peniten-

tiaire inrichtingen
•	 de naadloze overdracht van het justitiële 

traject naar de maatschappelijke vervolg-
voorzieningen, of

•	 criminaliteitspreventie door middel van 
schoolvoorlichting door ex-gedetineerden. 

Voor de huidige subsidiëring van de 41 
organisaties die in 2010 worden gesubsidieerd 
vormt de al genoemde brief van de toenmalige 
staatssecretaris van Justitie Albayrak van 21 
september 2009 het subsidiekader. De te 
subsidiëren vrijwilligersactiviteiten zouden zich 
onder meer rechtstreeks moeten richten op:
•	 het motiveren van gedetineerden voor 

reïntegratietrajecten en het ondersteunen 
van onderwijs en culturele vorming in 
penitentiaire inrichtingen.

•	 de naadloze overdracht van het justitiële 
traject naar de maatschappelijke vervolg-
voorzieningen, in het bijzonder het extra 
ondersteunen van (ex-)gedetineerden op de 
vijf leefgebieden, te weten zorg, inkomen, 
huisvesting, identiteitspapieren en 
schuldenproblematiek.



10

Vrijwilligerswerk bij de sanctietoepassing Ministerie van Justitie

11

Ministerie van Justitie Vrijwilligerswerk bij de sanctietoepassing

3. Vrijwilligerswerk  
 rondom detentie:  
 de huidige stand  
 van zaken 

3.1 Vooraf

In dit hoofdstuk wordt een beknopt beeld gegeven van de huidige stand van zaken in het 
vrijwilligerswerk rondom detentie. Dit beeld is opgebouwd uit bijdragen van de vrijwilli-
gersorganisaties, resultaten van de (groeps)interviews die in de voorbereidingsfase zijn 
afgenomen bij een aantal justitiële inrichtingen en instellingen en de DGV en een inventari-
satie van de nodige kwantitatieve gegevens. Voor een gedetailleerd overzicht van de 
uitgangssituatie wordt verwezen naar de bijlagen I en II.

Ook Exodus Nederland kent projecten met 
een meer toegespitste doelstelling, zoals het 
Ouders, kinderen en detentieproject (OKD) dat 
zich ten doel stelt om de relatie tussen ouders 
en hun kinderen tijdens detentie te continue-
ren en waar mogelijk te versterken. Om haar 
doelstellingen te realiseren beschikt Exodus 
Nederland, behalve over de huidige 11 
Exodushuizen en nog 3 in oprichting, over een 
netwerk van in totaal circa 1613 vrijwilligers, 
exclusief 109 vrijwillige bestuursleden.
Gevangenenzorg Nederland beoogt gevange-
nen en hun familie te ondersteunen tijdens 
detentie en de periode daarna van reïntegratie 
in hun familie, leefomgeving en arbeidssituatie 
alsmede ondersteuning bij het vinden van 
nieuwe wegen voor zingeving en levensstijl,  
die recidive voorkomen. Voor de organisatie 
zijn circa 422 vrijwilligers werkzaam. 

Naast de binnen BONJO, Exodus Nederland en 
Humanitas verenigde vrijwilligersgroepen zijn 
er nog circa 11 kleinere groepen op dit gebied 
actief die door Justitie worden gesubsidieerd. 
Hun doelstellingen komen overeen met die  
van de grote vrijwilligersorganisaties. Het gaat 
daarbij om circa 200 vrijwilligers.

Op relatief beperkte schaal wordt ook vanuit 
- daarvoor niet gesubsidieerde - lokale kerken 
en maatschappelijke organisaties vrijwilligers-
werk uitgevoerd in penitentiaire inrichtingen.  
Volgens opgave van deze inrichtingen zijn op 
deze wijze nog eens circa 160 vrijwilligers actief.

Ten slotte hebben enkele FPC’s en FPK’s zelf 
vrijwilligers aangetrokken. Hun inzet moet een 
positieve bijdrage leveren aan het verblijf en de 
behandeling van de tbs-gestelden. 

De doelstellingen van de vrijwilligersorganisa-
ties sluiten, ongeacht hun achtergrond en 
identiteit, aan bij de doelstellingen van Justitie: 
een humane tenuitvoerlegging van straffen en 
maatregelen die, vanuit een persoonsgerichte 
benadering, moet leiden tot een effectieve 
reïntegratie in de samenleving. 

In deze samenvatting wordt achtereenvolgens 
ingegaan op:
•	 de huidige doelstellingen van het vrijwilli-

gerswerk rondom detentie
•	 de activiteiten die in dat kader worden 

uitgevoerd.
•	 de voorwaarden, zowel aan de kant van de 

vrijwilligersorganisaties als bij de inrichtin-
gen en instellingen, waaronder het vrijwil-
ligerswerk wordt verricht

3.2 Vrijwilligersorganisaties:  
 doelstellingen en omvang 

De meeste vrijwilligers die bij de sanctietoepas-
sing actief zijn, zijn aangesloten bij 
vrijwilligersorganisaties. 

De vier grootste - landelijk opererende - organi-
saties zijn BONJO, Humanitas, Exodus 
Nederland en Gevangenenzorg Nederland. 
BONJO biedt ondersteuning aan alle aangeslo-
ten lokale vrijwilligersgroepen in de vorm van 
training, uitwisseling van kennis en ervaring, 
advisering en informatievoorziening.
Bij deze gesubsidieerde organisaties zijn  
in totaal circa 375 vrijwilligers actief.
Humanitas werkt vanuit een humanistische 
visie en biedt maatschappelijke dienstverlening 
en diensten op het gebied van zorg, welzijn en 
wonen. De activiteiten voor (ex-)gedetineerden 
worden door een aantal afdelingen en binnen 
enkele landelijke projecten uitgevoerd, zoals 
Gezin en Balans. Vrijwilligerswerk bij de 
sanctietoepassing is onderdeel van de program-
malijn ‘Vallen en opstaan’. 
Bij de afdelingen en programma’s van 
Humanitas zijn in totaal ruim 9.800 vrijwilli-
gers actief, waarvan 800 vrijwilligers op het 
terrein van de sanctietoepassing. 
Exodus Nederland komt voort uit het gevange-
nispastoraat en heeft als doelstelling:  
‘Het optimaliseren van de kansen van (ex-)
gedetineerden op een geslaagde terugkeer  
in de samenleving in Nederland ‘. 
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•	 Het ondersteunen van familieleden van 
ingeslotenen, waaronder het begeleiden  
van kinderen van ingesloten ouders

•	 Het faciliteren van contacten en relaties 
tussen gedetineerden en niet-gedetineerden 
via relatiebemiddeling

De meeste van deze activiteiten zijn aanvullend 
of ondersteunend aan de uitvoering van de 
opdracht van de inrichtingen en instellingen 
binnen DJI. Deels richten deze activiteiten zich 
ook op de familie, met name partners en 
kinderen van de gedetineerden, en op 
ex-gedetineerden in het kader van de nazorg. 
De activiteiten kennen een grote diversiteit qua 
omvang, duur, intensiteit en complexiteit. 
Deze diversiteit leidt tot verschillen in de 
vereiste professionaliteit en de daaraan 
verbonden kosten. 

3.4 Voorwaarden

Selectie, screening en matching
De selectie van de vrijwilligers geschiedt in 
bijna alle gevallen door de vrijwilligersorgani-
satie zelf. De selectie geschiedt meestal niet op 
algemeen vastgestelde criteria. Sommige 
vrijwilligersorganisaties hanteren voor de 
selectie een competentieprofiel. Enkele 
organisaties eisen van de vrijwilligers bij hun 
toetreding een Verklaring omtrent het gedrag 
(VOG). 
De verantwoordelijkheid voor de screening op 
veiligheidsrisico’s van de vrijwilligers ligt bij de 
inrichtingen en instellingen. 

Formalisering
De wijze waarop de relatie tussen de inrichting 
of instelling en de vrijwilligersorganisatie en/of 
de vrijwilliger wordt geformaliseerd kan sterk 
verschillen. Sommige organisaties hanteren 
een vrijwilligerscontract, waarin bijvoorbeeld 
geheimhouding en de onkostenvergoeding 
worden geregeld.

De vrijwilligersorganisaties benadrukken zelf 
dat vrijwilligerswerk voortkomt uit de persoon-
lijke motivatie van vrijwilligers. Zij doen dat 
werk omdat zij het nodig vinden in het belang 
van het welzijn van de (ex-)gedetineerde en van 
de samenleving. De vrijwilligersorganisaties 
hebben dus een menselijk vertrekpunt en geen 
primaire utilitaire doelstellingen als het 
terugdringen van de recidive. Goed vrijwilli-
gerswerk kan daaraan wel een bijdrage leveren, 
maar mag daarop niet worden beoordeeld, 
aldus de vrijwilligersorganisaties. De noodzaak 
van vrijwilligerswerk is niet afhankelijk van 
trends in de sanctietoepassing. Het belang van 
dit werk blijkt uit het feit dat de gedetineerden, 
hun partners en/of kinderen zelf om hulp 
vragen en die hulpvraag blijft komen.

3.3 De vrijwilligersactiviteiten

De vrijwilligersactiviteiten worden in alle 
soorten justitiële inrichtingen en instellingen 
en daarbuiten uitgevoerd. De activiteiten zijn 
in hoofdzaak te onderscheiden in:
•	 Het afleggen van individuele of groepsbezoe-

ken aan justitieel ingeslotenen tijdens hun 
detentie/behandeling/bewaring

•	 Het ondersteunen van diensten en vieringen 
die door de geestelijke verzorging worden 
georganiseerd in de inrichtingen en 
instellingen 

•	 Het ondersteunen van groepsbijeenkomsten 
in het kader van vrijetijdsbesteding 

•	 Het deelnemen aan door de geestelijke 
verzorging georganiseerde gespreksgroepen

•	 Het regelen van praktische zaken voor 
justitieel ingeslotenen

•	 Het begeleiden en ondersteunen van 
justitieel ingeslotenen bij en na hun 
terugkeer in de samenleving 

•	 Het verzorgen van cursussen voor justitieel 
ingeslotenen

•	 Het begeleiden van ingesloten ouders in hun 
relatie met hun kinderen tijdens insluiting 
en het hervatten van hun opvoedingstaken 
na insluiting

3.5 Ten slotte

Op grond van deze inventarisatie kan het 
volgende worden geconstateerd: 
•	 De doelstellingen van de vrijwilligersorgani-

saties sluiten, ongeacht hun achtergrond en 
identiteit, aan bij de doelstellingen van 
Justitie: een humane tenuitvoerlegging van 
straffen en maatregelen die, vanuit een 
persoonsgerichte benadering, moeten leiden 
tot effectieve reïntegratie in de samenleving. 
De vrijwilligersorganisaties tekenen daarbij 
wel aan dat zij een menselijk vertrekpunt 
hebben en dat zij niet zouden mogen worden 
beoordeeld op hun bijdrage aan de 
Justitiedoelen. 

•	 De activiteiten die door de 
vrijwilligers(organisaties) worden uitgevoerd 
vormen voor de inrichtingen, de instellingen 
en de geestelijke verzorging een ondersteu-
ning van en een aanvulling op hun eigen 
professionele aanbod. Hiervan wordt echter 
in verschillende mate gebruik gemaakt. 
Daarnaast vinden, na afloop van de strafrech-
telijke titel, ook activiteiten plaats in het 
kader van de nazorg.

•	 De voorwaarden waaronder het vrijwilligers-
werk bij de sanctietoepassing wordt uitge-
voerd lopen sterk uiteen. Deze blijken te 
worden bepaald door de vrijwilligersorgani-
satie, door de specifieke kenmerken van de 
sector, maar ook sterk door het beleid van de 
individuele inrichting of instelling. 

 

Toelating tot de instelling/inrichting
Voor de penitentiaire inrichtingen is er de al 
genoemde NJO-regeling van 1997. Zoals gesteld 
is het aan de directeur van de inrichting om te 
beslissen of een medewerker van een NJO al 
dan niet wordt toegelaten. 

Afstemming, begeleiding en toezicht 
In de inrichtingen wordt door de vrijwilligers-
organisaties samengewerkt met diverse 
instanties en personen. De daarvoor noodzake-
lijke afstemming wordt op uiteenlopende 
manieren vorm gegeven.
Als algemene lijn geldt dat op individuele 
bezoeken geen direct toezicht plaatsvindt. Op 
collectieve bijeenkomsten houdt het personeel 
wel toezicht. Bij diensten, vieringen en 
gespreksgroepen is ook de geestelijke verzor-
ging aanwezig. 

Deskundigheidsbevordering en kwaliteit
De vrijwilligersorganisaties zijn zelf verant-
woordelijk voor de deskundigheidsbevordering 
van de vrijwilligers. Meestal is voorzien in een 
introductie- of basisopleiding. Selectie, 
opleiding, training en coaching van vrijwilli-
gers wordt meer en meer maatwerk. 
 
Financiering
Vrijwilligerswerk wordt breed gefinancierd 
door vele partijen. Vrijwilligersorganisaties 
doen eerst een beroep op hun dichtstbijzijnde 
achterban, zoals kerkgenootschappen. Ook het 
bedrijfsleven draagt bij met financiële steun. 
Daarnaast dragen de grote loterijen bij, evenals 
maatschappelijke fondsen. 
Voor overheidssubsidies doen vrijwilligersorga-
nisaties een beroep op Justitie en een aantal 
gemeenten. 
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4. Het beleidskader

4.1  Vooraf

In dit hoofdstuk wordt het beleidskader voor het vrijwilligerswerk bij de sanctietoepassing 
uitgewerkt. Na een plaatsbepaling van dit beleid binnen de kabinetsdoelstellingen ten 
aanzien van het vrijwilligerswerk en binnen de Justitiedoelstellingen, worden de vrijwilli-
gersactiviteiten rondom detentie gedefinieerd die voor subsidiëring door Justitie in aanmer-
king komen. Het hoofdstuk sluit af met een concretisering van de voorwaarden waaronder 
de vrijwilligersactiviteiten in de toekomst zullen moeten worden verricht en kunnen worden 
gesubsidieerd. Met name dit laatste onderdeel is gebaseerd op de resultaten van de 
dialoogbijeenkomst van 14 april 2010. 

De brief van toenmalige staatssecretaris 
Bussemaker bevat ook de resultaten van een 
toekomstverkenning naar de ontwikkeling van 
het vrijwilligerswerk. Deze geeft aan dat het 
aantal vrijwilligers tot 2015 redelijk stabiel 
blijft. Positieve krachten, zoals een gemiddeld 
hoger opleidingsniveau, die leiden tot meer 
vrijwilligerswerk, compenseren het negatieve 
effect van een afname in de beschikbare vrije 
tijd. Het kabinet streeft naar een uitbreiding 
van het aantal vrijwilligers. Vrijwilligers zijn 
actief betrokken burgers. Vrijwilligers kunnen 
het werk van professionals verlichten door het 
overnemen van taken en het bieden van een 
luisterend oor. Vrijwilligers hebben een 
positieve instelling ten opzichte van het helpen 
van hun medemens.

Enkele kernpunten van het beleid van het 
ministerie van VWS ten aanzien van het 
vrijwilligerswerk zijn:
•	 het richting geven aan de ondersteuning van 

het vrijwilligerswerk op het lokale niveau 
door middel van het benoemen van basis-
functies: inspraak & advies, deskundigheids-
bevordering, praktische hulp en een 
makelaarsfunctie; 

•	 het sluiten van bondgenootschappen met 
andere bewindspersonen en het 
bedrijfsleven;

•	 het zorg dragen voor landelijke deskundig-
heidsbevordering, met name bij activiteiten 
met een beperkte specialistische vraag 
waaraan bijzondere kwaliteitseisen worden 
gesteld; hierbij wordt het beginsel van 
‘lokaal, tenzij… ’gehanteerd; voor boven-
lokale opleidingswensen is in beginsel het 
rijk verantwoordelijk;

•	 het financieren van tijdelijke projecten en 
van activiteiten met een landelijk bereik die 
bijdragen aan de beleidsdoelen van het 
kabinet 

4.2 Doelstellingen

In relatie tot het kabinetsbeleid ten aanzien 
van het vrijwilligerswerk en de nazorg 
Het huidige regeringsbeleid ten aanzien  
van het vrijwilligerswerk is neergelegd in  
‘Voor elkaar’, de beleidsbrief Mantelzorg en 
Vrijwilligerswerk 2008-2011 van 7 oktober 2007 van 
de toenmalige staatssecretaris Bussemaker van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Daarin blijft het uitgangspunt gehandhaafd dat 
de bewindslieden verantwoordelijk zijn voor 
het vrijwilligersbeleid op hun eigen beleids- 
terrein. 
Als nieuwe ontwikkeling wordt daarbij 
verwezen naar de inwerkingtreding van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze 
markeert een nieuwe fase, waarin de lokale 
ondersteuning van mantelzorgers en vrijwil-
ligers expliciet is vastgelegd. De WMO biedt 
gemeenten de mogelijkheid om - op de lokale 
situatie toegespitst - integraal beleid te voeren, 
waarbij verbindingen worden gelegd tussen de 
verschillende ondersteuningsbehoeften van 
vrijwilligers. Gemeenten zijn zich ten volle 
bewust van hun verantwoordelijkheid voor  
het vrijwilligerswerk, zo stelt de toenmalige 
staatssecretaris.
In dit verband worden genoemd: 
•	 de Tijdelijke Stimuleringregeling Vrijwilligers 

die een impuls heeft gegeven aan de 
ontwikkeling van lokaal beleid en lokale 
ondersteuning van vrijwilligers; 

•	 de landelijke infrastructuur die is opgebouwd 
voor ontwikkeling, vernieuwing en spreiding 
van kennis en beproefde methodieken;

•	 de basisfuncties voor de ondersteuning van 
vrijwilligers die VWS, samen met onder 
andere de VNG, heeft geformuleerd;

Ook in de brief van toenmalige staatssecretaris 
Albayrak van 21 september 2009 wordt gewezen 
op de verantwoordelijkheid van de gemeenten 
binnen het wettelijk kader van de WMO. 
Complementair hieraan zal ondersteuning 
worden geboden aan vrijwilligersorganisaties 
die zich willen inzetten voor (ex-)gedetineer-
den, aldus de staatssecretaris.
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benadering, moeten leiden tot effectieve 
reïntegratie in de samenleving. Zoals de RSJ 
aangeeft in haar advies levert de inzet van 
vrijwilligers in het kader van de sanctietoe-
passing een nuttige en noodzakelijke bijdrage 
aan de resocialisatie en terugkeer van  
(ex-)ingeslotenen naar de samenleving. Het 
hebben van sociale contacten is voor (ex-)
ingeslotenen van groot belang om zich weer 
geaccepteerd te voelen en niet terug te vallen  
in oud gedrag. Juist door de vrijwillige inzet en 
persoonlijke binding van vrijwilligers in zekere 
zin te beschouwen als vertegenwoordigers van 
de maatschappij, kunnen nieuwe positieve 
relaties ontstaan. Voor personen voor wie de 
datum van terugkeer in de Nederlandse samen- 
leving nog ver weg is of uitblijft dient de inzet 
van vrijwilligers voornamelijk ter versterking 
van het humane detentieklimaat. 

Het is van belang om de scheidslijn tussen 
vrijwilligersorganisaties en professionele 
organisaties die zich bezig houden met de 
tenuitvoerlegging van sancties zuiver te 
houden. Professionele organisaties dienen 
terughoudend te zijn in het aantrekken van 
vrijwilligers in hun organisatie. De prioriteit 
van de DJI dient te liggen bij de tenuitvoerleg-
ging van straffen en maatregelen en bij 
verbetertrajecten als Modernisering 
Gevangeniswezen. De prioriteit van de 
reclassering dient te liggen bij het uitvoeren 
van de reclasseringstaken waarvoor de 
reclassering subsidie ontvangt, waarbij 
rekening moet worden gehouden met grote 
verbetertrajecten als Redesign toezicht en met 
daarmee verband houdende stijging in 
aantallen producten. 

Ook voor de ingeslotenen is het van belang  
dat vrijwilligerswerk daadwerkelijk door 
vrijwil-ligersorganisaties wordt uitgevoerd.  
Zij moeten ervan uit kunnen gaan dat zij te 
maken hebben met een vrijwilliger en niet  
met (semi-)professionele medewerkers. Wel 
kunnen organisaties als de DJI en de reclasse-
ring, in het belang van een goede taakuit- 
voering, samenwerken met 
vrijwilligersorganisaties. 

Zoals gesteld is de minister van Justitie 
verantwoordelijk voor het vrijwilligerswerk op 
zijn eigen beleidsterrein, in dit geval het 
vrijwilligerswerk tijdens de looptijd van de 
strafrechtelijke titel in de vorm van een straf of 
maatregel of een door de rechter of de Officier 
van Justitie opgelegde voorwaarde. Voor de 
vormgeving van dit beleid bevat het VWS-beleid 
enkele bruikbare aanknopingspunten. Na de 
beëindiging van de strafrechtelijke titel is de 
justitiabele echter weer een ‘gewoon burger’, 
met aanspraak op de voorzieningen die onder 
meer door de gemeenten en andere (semi-)
overheidsinstanties worden geboden. In het 
vorig jaar door de staatssecretaris van Justitie 
en de voorzitter van de VNG overeengekomen 
Samenwerkingsmodel Nazorg volwassen (ex)gedeti-
neerde burgers Justitie-gemeenten ligt de verant-
woordelijkheid voor het nazorgtraject bij de 
gemeenten. 

In relatie tot het Justitiebeleid
Eén van de kerntaken van het ministerie van 
Justitie is een doelmatige en effectieve 
sanctietoepassing. De minister van Justitie is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van deze 
taak. Twee belangrijke spelers die in opdracht 
van de minister zorg dragen voor de tenuitvoer-
legging van sancties zijn de DJI en de 
reclassering.
Bij de uitvoering van hun opdrachten dragen zij 
zorg voor een humaan detentieklimaat en/of 
activiteiten en interventies die gericht zijn op 
de reïntegratie van de (ex-)gedetineerde in de 
samenleving. Daarbij wordt een persoonsge-
richte benadering gevolgd. 

Vrijwilligersorganisaties werken met de 
doelgroep van de DJI en de reclassering.  
Het belangrijkste verschil met het werk van 
professionele krachten van de DJI en de 
reclassering is, dat de vrijwilligers geen 
onderdeel van het sanctiesysteem vormen en 
onbevangen contacten kunnen aangaan met 
ingeslotenen. Vrijwilligerswerk heeft een eigen 
positie en waarde en is versterkend ten 
opzichte van de doelstellingen van Justitie:  
een humane tenuitvoerlegging van straffen en 
maatregelen die, vanuit een persoonsgerichte 

4.3  Activiteiten

Huidige activiteiten
Hoofdstuk 3 en bijlage I bevatten een overzicht 
van de vrijwilligersactiviteiten rondom detentie 
zoals deze op dit moment worden uitgevoerd 
en door Justitie worden gesubsidieerd.
Het merendeel van deze activiteiten is aanvul-
lend op of ondersteunend aan de uitvoering 
van de opdracht van de justitiële inrichtingen 
en instellingen. 
De vrijwilligersactiviteiten worden in alle 
soorten justitiële inrichtingen en instellingen 
uitgevoerd. In bijlage I wordt ingegaan op de 
verschillen en de overeenkomsten tussen de 
verschillende sectoren, waarbij bedacht moet 
worden dat er in de ene inrichting of instelling 
meer gebruik wordt gemaakt van vrijwilligers 
dan in de andere. In enkele inrichtingen en 
instellingen vinden in het geheel geen 
vrijwilligersactiviteiten plaats. Het kwantita-
tieve overzicht in bijlage II biedt inzicht in de 
omvang en spreiding van het vrijwilligerswerk. 
Hieruit kan worden afgeleid dat er sprake is van 
een aantal “witte vlekken”. 

Te subsidiëren activiteiten 
In onderstaande tabel is aangegeven welke 
activiteiten in de toekomst al dan niet voor 
subsidiëring door Justitie in aanmerking zullen 
komen. Het spreekt voor zich dat bij de 
laatstgenoemde categorie voor de beëindiging 
van deze financiering een verantwoorde 
overgangstermijn zal worden aangehouden.
Als algemeen uitgangspunt geldt dat de 
vrijwilligersactiviteiten de werkzaamheden  
van de beroepskrachten in de inrichtingen en 
instellingen (geestelijke verzorging, onderwijs, 
MMD) niet mogen overlappen. 

Ten opzichte van de geestelijke verzorging heeft 
het vrijwilligerswerk eveneens nadrukkelijk een 
ondersteunend karakter. Vormen van evangeli-
satie of zendingswerk zijn niet toegestaan.

Tegen deze achtergrond, en mede gezien de 
beperkte middelen die bij Justitie voor dit 
vrijwilligerswerk beschikbaar zijn, komen 
uitsluitend zelfstandige vrijwilligersorganisa-
ties die aan de in paragraaf 4.4 omschreven 
voorwaarden voldoen voor subsidiering in 
aanmerking. 

Op grond van de eerder genoemde verantwoor-
delijkheidsverdeling tussen Justitie en de 
gemeenten lag het aanvankelijk in de bedoe-
ling om de subsidiëring van vrijwilligersactivi-
teiten door de minister van Justitie te beperken 
tot de looptijd van de strafrechtelijke titel. Dit 
uitgangspunt was dan ook neergelegd in het 
concept van deze beleidsvisie. Naar aanleiding 
van het overleg met de vrijwilligersorganisaties 
is in dit beleidskader echter bepaald dat ook 
vrijwilligersactiviteiten die binnen een half jaar 
na de beëindiging van de strafrechtelijke titel 
worden verricht in aanmerking zullen blijven 
komen voor financiering door Justitie. 
Doorslaggevend voor deze keuze is geweest dat 
met de betreffende activiteiten invulling wordt 
gegeven aan de persoonsgerichte benadering 
die Justitie voorstaat. Het hier bedoelde 
vrijwillige nazorgwerk draagt sterk bij aan een 
naadloze overdracht van de ex-gedetineerde 
aan de vervolgvoorzieningen. Het rigide 
hanteren van het beëindigingmoment van de 
strafrechtelijke titel zou daaraan afbreuk doen, 
met name omdat de kans op recidive in de 
eerste periode na het ontslag het grootst is. 
Ook de RSJ en een aantal andere betrokken 
organisaties hebben dit in hun advies en in hun 
reacties sterk benadrukt.
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Activiteit

Het afleggen van individuele of groepsbezoeken 
aan justitieel ingeslotenen tijdens hun detentie/
behandeling/bewaring.

Het ondersteunen van diensten en vieringen en 
het deelnemen aan gespreksgroepen die door de 
geestelijke verzorging worden georganiseerd in 
de inrichtingen en instellingen.

Het ondersteunen van groepsbijeenkomsten  
in het kader van vrijetijdsbesteding.

Het regelen van praktische zaken voor justitieel 
ingeslotenen. 

Het begeleiden en ondersteunen van justitieel 
ingeslotenen bij hun terugkeer in de 
samenleving.

Het begeleiden en ondersteunen van justitieel 
ingeslotenen na hun terugkeer in de samenleving 
in de periode tot 6 maanden na afloop van de 
strafrechtelijke titel. 

Het verzorgen van cursussen voor justitieel 
ingeslotenen.

Het begeleiden van ingesloten ouders in hun 
relatie met hun kinderen tijdens insluiting en  
bij  het hervatten van hun opvoedingstaken na 
insluiting. 

Het ondersteunen van gezinssysteem van 
ingeslotenen, waaronder het begeleiden van 
kinderen van ingesloten ouders.

Het ondersteunen van familieleden niet 
behorend tot het gezinssysteem van de 
ingeslotene.

Het organiseren van contacten tussen  
gedetineerden en niet-gedetineerden  
via relatiebemiddeling

Wel subsidie 
Ministerie van Justitie

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

Geen Subsidie 
Ministerie van Justitie

  X

  X

  X

4.4 Voorwaarden  

Vooraf
In deze paragraaf worden de voorwaarden 
geconcretiseerd waaronder het vrijwilligers-
werk bij de sanctietoepassing in de toekomst 
zal worden uitgevoerd. Tijdens de dialoogbij-
eenkomst van 14 april 2010 is gebleken dat er 
tussen Justitie/DJI en de vrijwilligersorganisa-
ties op veel punten overeenstemming bestaat. 
Bij de verdere voorbereiding van deze beleidsvi-
sie zijn deze voorwaarden uitgewerkt in:
•	 subsidievoorwaarden aan de 

vrijwilligersorganisaties
•	 werkafspraken tussen inrichtingen/instellin-

gen/DJI en de vrijwilligersorganisaties
•	 beleidsuitgangspunten voor DJI
De reikwijdte van de werkafspraken en de 
beleidsuitgangspunten is daarbij nader 
bepaald. Gegeven het wettelijk kader en de 
inkoop- en subsidierelatie van DJI met de 
particuliere forensische psychiatrische 
instellingen en jeugdinrichtingen zullen de 
beleidsuitgangspunten niet op deze instellin-
gen van toepassing zijn. Deze particuliere 
instellingen hebben hierin een eigen verant-
woordelijkheid. Het wordt aan de forensisch 
psychiatrische centra en de particuliere 
justitiële jeugdinrichtingen overgelaten of  
zij de beleidsuitgangspunten overnemen als 
handreikingen voor het eigen vrijwilligers-
beleid. In een reactie op de conceptbeleidsvisie 
heeft GGZ-Nederland, namens de forensisch 
psychiatrische instellingen, te kennen gegeven 
zich in de beleidsvisie te kunnen vinden. 
Aangegeven is dat een handreiking vanuit 
Justitie zeker positief zal worden ontvangen. 
In bijlage III is deze uitwerking schematisch 
weergegeven.  

Selectie, screening en matching
Het merendeel van de actieve vrijwilligers  
levert hun bijdrage rechtstreeks aan  
(ex-)ingeslotenen. Vrijwilligers doen dit werk 
vanuit een sterke maatschappelijke of geeste-
lijke motivatie en dat wordt gevoeld door de 
doelgroep. Dit vrijwilligerswerk wordt ook  
door de vrijwilligers zelf als waardevol ervaren, 
omdat zij zo duidelijk zien dat hun  

Uitbreiding van de activiteiten
Tijdens de dialoogbijeenkomst op 14 april 2010 
is een aantal wensen en behoeftes tot uitbrei-
ding van het vrijwilligerswerk, zowel qua aard 
als omvang, naar voren gekomen. 
Deze zijn onder meer:
•	 Uitbreiding van het vrijwilligerswerk naar de 

geografische ‘witte vlekken’ zoals die blijken 
uit bijlage II.

•	 (Meer) mogelijkheden tot groepsbezoeken, 
met name ook in de Detentie- en 
Uitzetcentra.

•	 Meer flexibiliteit bij de toelating van 
vrijwilligers, zodat ingeslotenen niet langer 
een keuze hoeven te maken tussen activitei-
ten van de instelling of inrichting en de 
activiteiten die door vrijwilligers kunnen 
worden georganiseerd. Niet in elke instelling 
of inrichting bestaat de mogelijkheid van een 
avondbezoek.

•	 In beginsel zou de ingeslotene moeten 
bepalen of hij of zij van het vrijwilligersaan-
bod gebruik wil maken.

•	 Er zouden meer allochtone organisaties 
moeten komen. Bij sommige culturele 
achtergronden is het moeilijk om met 
vrijwilligers in contact te komen. Er bestaat 
wel behoefte om dit te organiseren.

Als algemene aanbeveling kwam uit de 
dialoogbijeenkomst naar voren dat het 
vrijwillige aanbod inzichtelijker gemaakt zou 
moeten worden. Wie doet wat in deze sector? 
Als het aanbod inzichtelijker is kan het 
bovendien via een ‘sociale kaart’ beschikbaar 
gemaakt worden aan medewerkers van de 
instellingen/inrichtingen en aan familieleden 
van ingeslotenen middels één online helpdesk/
kenniscentrum. Het inzicht is ook van belang 
voor het in kaart brengen van overlap en 
lacunes in het aanbod van de 
vrijwilligersorganisaties.

In bovenvermelde wensen en/of behoeftes kan 
worden voorzien mits er vanuit de vrijwilligers-
organisaties voldoende aanbod is, door de 
inrichtingen en instellingen voldoende 
mogelijkheden worden geboden én voorzover 
er voldoende middelen beschikbaar zijn. 
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Organisaties dienen ervoor zorg te dragen dat 
vrijwilligers die voor hen in inrichtingen en bij 
de nazorg actief zijn in het bezit zijn van een 
VOG. Een uitzondering kan worden gemaakt 
voor vrijwilligers die slechts incidenteel contact 
hebben met ingeslotenen. Hierbij kan worden 
gedacht aan vrijwilligers die ondersteunende 
werkzaamheden verrichten bij kerkdiensten in 
justitiële inrichtingen of instellingen. Het is 
aan de vrijwilligersorganisaties om te beoorde-
len of er sprake is van een dergelijke uitzonde-
ringssituatie. Er wordt in elk geval geen 
uitzondering gemaakt voor vrijwilligers die 
werken met jeugdigen, kinderen van ingeslote-
nen, tbs-gestelden of ingeslotenen met een 
geestelijke of lichamelijke handicap.

Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag wordt 
gekeken naar relevante strafbare feiten die in 
de periode van vier jaar voorafgaand aan de 
VOG-aanvraag zijn gepleegd. Personen die in 
deze periode zijn veroordeeld voor een relevant 
strafbaar feit zouden dus geen vrijwillige 
bijdrage kunnen leveren aan de sanctietoepas-
sing. Dit is niet altijd wenselijk. De RSJ stelt 
terecht dat goed geïntegreerde ex-ingeslotenen 
overtuigende en bemoedigende rolmodellen 
kunnen zijn.

Als een ex-ingeslotene die zich aan het 
vrijwilligerswerk wil wijden niet over een VOG 
beschikt, maar hij/zij door de vrijwilligersorga-
nisatie wel geschikt wordt bevonden voor 
vrijwilligerswerk bij de sanctietoepassing, dan 
dient de organisatie dit te bespreken met de 
contactpersoon bij de betreffende inrichting of 
instelling. Uiteindelijk beslist de directeur van 
de inrichting of instelling of de vrijwilliger 
wordt toegelaten. De directeur kan hierbij 
onder andere gewicht toekennen aan de duur 
van de delictvrije periode, aan het ontbreken 
van drugs- of alcoholproblematiek en aan de 
maatschappelijke positie van de vrijwilliger.  

De directeur kan besluiten verscherpt toezicht 
te houden op de activiteiten van vrijwilligers 
zonder VOG. Omdat ook de Dienst Justis in de 
beoordeling van de VOG-aanvraag al een 
afweging maakt tussen het risico voor de 

inspanningen betekenis en waarde hebben 
voor de doelgroep. Vrijwilligers en  
(ex-)ingeslotenen komen heel dicht bij  
elkaar te staan. 
Tegelijkertijd moet Justitie, maar ook de 
ingeslotene, erop kunnen rekenen dat 
vrijwilligers voldoende zijn toegerust om hun 
vrijwilligerswerk uit te voeren. Daarbij ligt het 
zwaartepunt op houding, levenservaring en 
gedrag. Objectivering daarvan in een compe-
tentieprofiel draagt bij aan een goede selectie 
van de vrijwilligers.

Het overleggen van een Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG) door de kandidaat-vrijwilliger zal 
een vast onderdeel van de selectieprocedure 
gaan vormen.
Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat er 
geen bezwaren zijn tegen het uitoefenen van de 
functie waarvoor de VOG is aangevraagd. 
Eventueel gepleegde strafbare feiten worden 
beoordeeld op relevantie ten opzichte van het 
doel waarvoor de VOG is aangevraagd. 
Een VOG kan in diverse gevallen worden 
gevraagd. Vaak gebeurt dat voor het vervullen 
van een betaalde functie waarbij wordt gewerkt 
met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare 
personen, geld of goederen. Ook voor vrijwil-
ligerswerk kan een VOG gevraagd worden. 
Hoewel een VOG momenteel niet verplicht is 
voor vrijwilligers die actief zijn bij de sanctie-
toepassing, ligt dit gezien het risico van de taak 
wel voor de hand. Het met een zekere regel-
maat, en veelal zonder toezicht (in tegenstel-
ling met een ‘reguliere’ bezoeker, waar bijna 
altijd toezicht aanwezig is), werken in een 
inrichting stelt namelijk hoge eisen aan de 
integriteit. Enerzijds moeten de vrijwilligers 
niet vatbaar zijn voor crimineel gedrag en 
anderzijds verkeren ingeslotenen in een 
afhankelijkheidspositie ten opzichte van de 
vrijwilligers.

Een VOG sluit incidenten niet uit, maar 
verkleint wel het risico erop. Daarom zal een 
VOG vanaf 2011 verplicht worden voor vrijwil-
ligers die via een vrijwilligersorganisatie 
vrijwilligerswerk bij de sanctietoepassing 
verrichten.  

beleidsuitgangspunten DJI: 
•	 de screening van vrijwilligers op veilig-

heidsrisico’s is een verantwoordelijkheid 
van de inrichting of instelling 

•	 de criteria voor en de wijze van screening 
zullen aan de vrijwilligersorganisaties 
kenbaar worden gemaakt

Een gerichte matching tussen de ingeslotene 
en de vrijwilliger kan er aan bijdragen dat zo 
goed mogelijk in de hulpvraag wordt voorzien. 
Deze matching kan op verschillende manieren 
vorm krijgen. Bij sommige vrijwilligersorgani-
saties is dit een taak van de eigen beroepskrach-
ten, maar soms ook nemen de maatschappelijk 
werkers en geestelijk verzorgers van de 
inrichting of instelling de matching voor hun 
rekening. Er is geen reden om voor dit aspect 
van het vrijwilligerswerk een algemene 
verplichtende voorwaarde te formuleren. Wel 
zal het belang van de matching per doelgroep 
kunnen verschillen. 

werkafspraak inrichtingen/instellingen en 
vrijwilligersorganisaties: 
•	 per doelgroep wordt in overleg tussen de 

instelling/inrichting en de vrijwilligersor-
ganisatie, voorzien in een adequate 
matching tussen de vrijwilliger en de 
gedetineerde of patiënt 

Formalisering
Het sluiten van vrijwilligerscontracten is 
binnen het vrijwilligerswerk de afgelopen jaren 
steeds gebruikelijker geworden. Een contract 
schept helderheid over wederzijdse rechten en 
verplichtingen van vrijwilligersorganisatie en 
vrijwilliger. In het vrijwilligerswerk bij de 
sanctietoepassing vormt het een noodzakelijk 
complement op de afspraken die tussen de 
inrichting of instelling en de vrijwilligersorga-
nisatie worden gemaakt. Wanneer bij knelpun-
ten of incidenten de vrijwilligersorganisatie 
wordt aangesproken biedt het contract deze de 
mogelijkheid om daaraan consequenties in de 
richting van de vrijwilliger te verbinden.

samenleving en het belang van het verrichten 
van de betreffende werkzaamheden, zal hier 
sprake zijn van uitzonderingssituaties.

subsidievoorwaarden:
•	 de vrijwilligersorganisaties zullen de eisen 

die aan de vrijwilligers worden gesteld 
vastleggen in een competentieprofiel 

•	 de selectie van vrijwilligers zal plaats 
vinden aan de hand van dat 
competentieprofiel

•	 kandidaat-vrijwilligers zullen aan de 
vrijwilligersorganisatie een VOG moeten 
overleggen 

Sinds 1 september 2009 is de circulaire 
‘aanvragen en registreren van een anteceden-
ten- en veiligheidsonderzoek DJI’ van kracht. In 
de toelichting op de circulaire staat onder meer 
het volgende: “Binnen DJI dient op integere 
wijze gewerkt te worden. Om die reden worden 
medewerkers en externen, waaronder vrijwil-
ligers, alvorens zij bij DJI in dienst treden of 
andere werkzaamheden aanvangen verplicht 
onderworpen aan een justitiële screening. Aan 
de inrichtingsdirecteur is een bevoegdheid 
toegekend voor het aanvragen van deze 
screening”. 

Het gaat hier dus om een aanvulling op de 
verplichting tegenover de vrijwilligersorganisa-
tie om een VOG te overleggen. Bij de screening 
van – onder meer – vrijwilligers is een antecen-
tenonderzoek verplicht waarbij het Bureau 
Integriteit en Veiligheid van DJI het onderzoek 
uitvoert en advies uitbrengt aan de opdracht-
gever. De screeningsuitkomst is landelijk 
geldig.

Momenteel verkennen de Dienst Justis, de 
screeningsautoriteit van het ministerie van 
Justitie, en de DJI de mogelijkheid om perso-
nen die actief zijn binnen de inrichtingen en 
instellingen, waaronder de vrijwilligers, door 
Dienst Justis te laten screenen door middel van 
de VOG. Deze treedt dan in de plaats van de 
eigen screening door DJI. 
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de directeur van de inrichtingen en instellingen 
voor het toelatingsbeleid. Het blijft dus 
mogelijk dat, om veiligheidsredenen, vrijwil-
ligers van aangewezen en/of gesubsidieerde 
organisaties worden geweigerd. Deze beslissing 
zal wel deugdelijk moeten worden 
gemotiveerd.

beleidsuitgangspunten DJI: 
•	 in de NJO-regeling en de 

Toelatingsrichtlijn voor de Detentie-en 
Uitzetcentra, voor zover deze van toepas-
sing zijn op vrijwilligersorganisaties, 
wordt een verwijzing opgenomen naar de 
in deze paragraaf uitgewerkte 
subsidievoorwaarden

•	 het vrijwilligerswerk krijgt een plaats in 
het nieuwe dagprogramma van de 
penitentiaire inrichtingen

•	 de eventuele weigering tot toelating tot 
een inrichting of instelling van een 
vrijwilliger die is aangesloten bij een 
aangewezen en/of gesubsidieerde vrijwil-
ligersorganisatie wordt door de directeur 
deugdelijk gemotiveerd

Deskundigheidsbevordering en kwaliteit
Dit is een essentieel punt in de bijdrage van 
vrijwilligersorganisaties aan deze beleidsvisie.
Zij hebben de afgelopen jaren hun eigen 
methodieken ontwikkeld, veelal op basis van 
‘best practices’. Inschakeling van externe 
professionele trainingsbureaus heeft tot 
vergroting van de trainingscapaciteit geleid, 
maar ook tot het beter registreren en vastleg-
gen van resultaten. Verankering in de eigen 
organisatie is veelal goed doorgevoerd, goed 
opgeleide interne coördinatoren zijn in dienst 
genomen. Er kunnen nu meer specifieke 
trainingen worden verzorgd, gericht op doel- 
groepprogramma’s, waardoor maatwerk- 
opleidingen worden gerealiseerd. 

Kwaliteit heeft een prijs, het ondersteunen van 
vrijwilligers door de professionele organisatie 
waarborgt de kwaliteit en is daarom essentieel. 
Dat betekent dat deze ondersteuning onlosma-
kelijk deel uit maakt van het vrijwilligerswerk.

subsidievoorwaarde:
•	 de vrijwilligersorganisaties sluiten een 

vrijwilligerscontract met iedere vrijwilliger 
die activiteiten verricht in het kader van de 
sanctietoepassing. Dit contract bevat in 
ieder geval bepalingen met betrekking tot:
o de verplichtingen van de vrijwilliger bij 

de uitvoering van zijn activiteiten in de 
inrichtingen en instellingen

o geheimhouding
o aansprakelijkheidsverzekering
o onkostenvergoedingen 
o deelname aan deskundigheids- 

bevorderende activiteiten

Toelating en faciliteiten
Na de vaststelling van de beleidsvisie zal de 
huidige NJO-regeling moeten worden aange-
past. Het begrip ‘aanvaardbare samenwerkings-
partner’ zal voor de vrijwilligersorganisaties 
worden ingevuld met de criteria die in deze 
paragraaf als subsidievoorwaarde zijn 
gedefinieerd. Niet-gesubsidieerde vrijwilligers-
organisaties behoeven daarmee niet op 
voorhand te worden uitgesloten. In de meeste 
gevallen zal deze koppeling echter een 
vereenvoudiging van de beoordeling en de 
aanwijzingsprocedure opleveren. Hetzelfde  
zal gelden voor de Toelatingsrichtlijn voor de 
DUC’s. 

Wat de feitelijke toelating van vrijwilligers 
betreft wordt binnen het Programma 
Modernisering gevangeniswezen aan een 
nieuw dagprogramma gewerkt. Vanaf septem-
ber 2010 zullen er vier extra uren aan het 
dagprogramma worden toegevoegd ten 
behoeve van sociale vormingsactiviteiten. Deze 
zijn gericht op het versterken van de motivatie, 
het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid 
en het bieden van inzicht in gedrag. Zij 
bevinden zich op het snijvlak van onderwijs en 
nazorg. Vrijwilligerswerk kan daarvan onder-
deel uitmaken, en daarmee meer ruimte 
krijgen. 

Met de aanwijzing en subsidiëring van de 
vrijwilligersorganisaties wordt niet getreden in 
de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van 

Op deze wijze worden de vrijwilligersactivitei-
ten op een zodanige wijze gecoördineerd dat  
de continuïteit daarvan is gewaarborgd. De 
coördinator is voor de inrichting of instelling 
tevens het eerste aanspreekpunt wanneer zich 
onverhoopt incidenten voordoen. 
De vrijwilligersactiviteiten zullen goed moeten 
worden afgestemd op het werk van de beroeps-
krachten in de inrichtingen en instellingen. 
Het vrijwilligerswerk zal daadwerkelijk 
aanvullend op en ondersteunend aan de 
uitvoering van het dag- en behandelprogram-
ma moeten zijn, en geen inbreuk mogen 
maken op de bejegening en/of behandeling 
van de ingeslotene. Daartoe kunnen werkaf-
spraken gemaakt worden, bijvoorbeeld in de 
vorm van een convenant zoals Gevangenenzorg 
Nederland dat in december 2009 heeft gesloten 
met DJI en de DGV. Dat schept (ook externe) 
helderheid over wederzijdse 
verantwoordelijkheden. 

Het is van belang dat er bij de inrichting of 
instelling een vaste contactpersoon voor het 
vrijwilligerswerk beschikbaar is. 
Daarnaast is er de wenselijkheid van een 
portefeuillehouder binnen de leiding van DJI 
en een aanspreekpunt bij het hoofdkantoor 
van DJI die eventuele knelpunten kan oplossen 
of incidenten in behandeling kan nemen.

subsidievoorwaarde:
•	 iedere vrijwilligersorganisatie die in een 

inrichting of instelling actief is stelt een 
coördinator aan die:
o voorziet in een adequate begeleiding en 

ondersteuning van de vrijwilligers
o voor de leiding van de inrichting of 

instelling als eerste aanspreekpunt 
fungeert

werkafspraak inrichtingen/instellingen en 
vrijwilligersorganisaties: 
•	 over de afstemming tussen het werk van de 

beroepskrachten in de inrichtingen en 
instellingen en de vrijwilligersactiviteiten 
worden werkafspraken gemaakt. 

De kwetsbaarheid van de doelgroep vraagt om 
een intensieve professionele begeleiding van 
vrijwilligers. Positief neveneffect is dat daarmee 
tevens goede aansluiting wordt verkregen met 
de eisen die DJI en Justitie stellen. Ook moet 
worden voorzien in basiskennis over de context 
waarbinnen het vrijwilligerswerk plaatsvindt, 
het strafrechtelijk systeem en de sanctietoepas-
sing. Vrijwilligersorganisaties kennen allemaal 
speciale dagen waarop vrijwilligers bij elkaar 
komen en ervaringen en kennis uitwisselen.  
De vorming van regionale netwerken wordt 
gestimuleerd. 

Tijdens de dialoogbijeenkomst is overigens 
geconstateerd dat er ook grenzen zijn aan het 
professionaliseren van het vrijwilligerswerk bij 
de sanctietoepassing. Vrijwilligers hebben per 
definitie een andere rol dan professionals. Voor 
de invulling van die rol moeten zij weliswaar 
voldoende toegerust zijn, maar zij moeten niet 
op de stoel van de beroepskrachten gaan zitten.

subsidievoorwaarde:
•	 de vrijwilligersorganisatie draagt zorg voor 

een vorm van periodieke en gestructureer-
de deskundigheidsbevordering

beleidsuitgangspunten DJI: 
•	 de inhoud van deskundigheidsbevordering 

van de vrijwilligers blijft een verantwoor-
delijkheid van de vrijwilligersorganisaties 
en wordt vooral gericht op het verwerven 
en behouden van kennis en vaardigheden 

•	 voor wat betreft de kennis van en het 
inzicht in de sanctietoepassing zal daaraan 
zo mogelijk een bijdrage worden geleverd 
vanuit de inrichtingen en instellingen

Begeleiding, toezicht en afstemming
De vrijwilligersorganisaties moeten voorzien in 
een adequate begeleiding van de betrokken 
vrijwilligers. Binnen een aantal organisaties 
rapporteren de vrijwilligers volgens bepaalde 
protocollen en vindt coördinatie plaats door 
beroepskrachten. De vrijwilligers worden 
aangestuurd door een deskundige coördinator, 
die meestal al wat langer ervaring heeft op dit 
gebied.
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aanbod op de behoeften die bij de inrichtingen 
en instellingen bestaan. Een betere informatie-
voorziening over de aard en omvang van de 
uitgevoerde vrijwilligersactiviteiten, op welke 
manier dan ook, maakt deze vorm van 
vrijwilligerswerk voor alle betrokkenen en  
voor de samenleving beter zichtbaar. Dat zal 
bijdragen aan de versterking van het maat-
schappelijke en politieke draagvlak van het 
vrijwilligerswerk bij de sanctietoepassing.

En niet in de laatste plaats zal de dialoog tussen 
Justitie/DJI en de vrijwilligersorganisaties, zoals 
deze op 14 april 2010 in de vorm van de 
dialoogbijeenkomst voor het eerst is gevoerd, 
een structureel vervolg moeten krijgen. 
Eenmaal per jaar zou een zoveel mogelijk 
representatieve vertegenwoordiging van 
Justitie/DJI en de vrijwilligersorganisaties bij 
elkaar moeten komen om over actuele thema’s 
en ontwikkelingen met elkaar van gedachten te 
wisselen.

werkafspraak inrichtingen/instellingen en 
vrijwilligersorganisaties: 
•	 tussen inrichtingen/instellingen en 

vrijwilligersorganisaties worden afspraken 
gemaakt over een periodiek overleg en een 
adequate schriftelijke 
informatievoorziening

subsidievoorwaarde:
•	 de vrijwilligersorganisaties rapporteren 

periodiek over aantallen actieve vrijwilli-
gers en omvang en aard van de verrichte 
activiteiten

beleidsuitgangspunt DJI:
•	 vanaf 2011 zal op initiatief van DJI jaarlijks 

een dialoogbijeenkomst worden georgani-
seerd, die door Justitie/DJI en de vrijwil-
ligersorganisaties gezamenlijk zal worden 
voorbereid

beleidsuitgangspunten DJI: 
•	 binnen iedere justitiële inrichting of 

instelling is er een vast contactpersoon 
voor het vrijwilligerswerk

•	 binnen de sector Gevangeniswezen wordt 
één van de regiodirecteuren aangewezen 
als portefeuillehouder voor het 
vrijwilligerswerk

•	 binnen het hoofdkantoor van DJI is er een 
landelijk contactpersoon die kan worden 
benaderd bij onverhoopte knelpunten en 
incidenten in of bij de uitvoering van de 
vrijwilligersactiviteiten 

Informatievoorziening en communicatie
In de voorbereidingsfase en tijdens de dialoog-
bijeenkomst is gebleken dat de informatievoor-
ziening en communicatie moeten worden 
verbeterd, zowel tussen de verschillende 
vrijwilligersorganisaties onderling als tussen  
de instellingen en inrichtingen en de 
vrijwilligersorganisaties.

Hiermee zal een belangrijke bijdrage worden 
geleverd aan een betere afstemming en 
samenwerking. Het is goed denkbaar dat 
daarvoor een regionaal overleg tussen de 
verschillende organisaties en de instellingen/
inrichtingen wordt ingesteld. 
In ieder geval zou er zeker twee of drie maal per 
jaar een structureel overleg tussen de inrichting 
of instelling en de vrijwilligersorganisatie 
moeten worden gevoerd. De informatievoor-
ziening op het lokale niveau kan daarnaast 
worden verbeterd door bijvoorbeeld het 
periodiek verstrekken van schriftelijke 
informatie, zoals het verspreiden van de 
personeelsmededelingen. 

Ook in een ander opzicht zijn informatievoor-
ziening en communicatie over de aard en 
omvang van het vrijwilligerswerk bij de 
sanctietoepassing cruciaal. Tot nu toe is er bij 
alle betrokkenen onvoldoende overzicht over 
het aanbod van vrijwilligerswerk bij de 
sanctietoepassing, zowel op lokaal, regionaal 
als landelijk niveau. Meer inzicht daarin kan 
leiden tot een betere afstemming van dit 

Op dit moment wordt de hoogte van de 
subsidie bepaald aan de hand van verschillende 
grondslagen:
•	 Voor het reizen van de vrijwilliger van en 

naar de inrichting of instelling worden de 
werkelijk gemaakte kosten voor het open-
baar vervoer vergoed, of de kosten per 
gemaakte kilometer. 

•	 Voor huisvesting worden de, voor zover 
noodzakelijk te maken, reële kosten vergoed.

•	 Voor administratie wordt een normbedrag 
vergoed per bezoekgroep.

•	 Ook voor representatie, deskundigheidsbe-
vordering en attenties voor de vrijwilligers 
wordt een normbedrag gehanteerd, maar 
dan per vrijwilliger. 

•	 Tot slot wordt er per minimum aantal van 15 
vrijwilligers een bedrag tot een vastgesteld 
maximum vergoed voor een coördinator. 

Het hanteren van normbedragen voor admini-
stratiekosten per bezoekgroep en voor 
representatie, deskundigheidsbevordering en 
attenties per vrijwilliger leverde in de praktijk 
knelpunten op. Zo maakt de norm voor 
administratiekosten geen onderscheid tussen 
een bezoekgroep van 5 vrijwilligers of één van 
500 vrijwilligers, terwijl het verschil in 
administratiekosten evident is. Ook kwam het 
voor dat een organisatie meer vrijwilligers 
inzette dan in het voorgaande jaar, terwijl deze 
groei niet leidde tot meer contacten met 
ingeslotenen. Daarnaast ontstond in het 
verleden, naar aanleiding van de verantwoor-
ding, regelmatig discussie over de invulling van 
verschillende posten. 

Deze voorbeelden geven de noodzaak aan van 
het opstellen van een nieuw subsidiekader. Als 
bekostigingsgrondslag moet nog een keuze 
worden gemaakt uit financiering per
•	 binnen de vrijwilligersorganisaties actieve 

vrijwilliger 
•	 contact met een (ex-)ingeslotene.
Met deze laatstgenoemde bekostigingsgrond-
slag wordt de financiering van de vrijwilligers-
organisaties zoveel mogelijk gerelateerd aan 
het volume aan activiteiten dat door hen 
daadwerkelijk is uitgevoerd. 

4.5 Subsidiëring van het  
  vrijwilligerswerk

Vooraf
Nadat in de paragrafen 4.3 en 4.4 is aangegeven 
welke activiteiten voor subsidiëring in aanmer-
king komen en aan welke voorwaarden het 
vrijwilligerswerk moet voldoen, worden in deze 
paragraaf de hoofdlijnen van het subsidiekader 
voor vrijwilligerswerk bij de sanctietoepassing 
uiteengezet. Dit subsidiekader zal uiterlijk op 
15 september 2010 worden vastgesteld.

Beschikbare subsidiebedrag
Jaarlijks wordt het subsidiebedrag voor het 
vrijwilligerswerk bij de sanctietoepassing 
vastgesteld . In 2011 bedraagt de totale subsidie 
€ 1,6 miljoen. Van het in 2010 beschikbare 
bedrag van € 2 miljoen wordt namelijk circa  
€ 0,4 miljoen aangewend voor subsidiëring van 
vrijwilligersorganisaties die zich bezighouden 
met activiteiten gericht op criminaliteits- 
preventie. Dit bedrag zal met ingang van 2011 
naar de afdeling Preventie- en Slachtofferbeleid 
worden overgeheveld en beschikbaar blijven 
voor de subsidiëring van deze activiteiten.
Zoals bij alle rijksuitgaven is het niet uitgeslo-
ten dat dit budgettaire kader de komende 
(kabinets)periode aan een herijking zal  
moeten worden onderworpen.

Noodzaak van een nieuw subsidiekader
De noodzaak voor een nieuw subsidiekader 
vloeit voort uit:
•	 de wijzigingen in de te subsidiëren 

activiteiten
•	 de subsidievoorwaarden die aan de vrijwil-

ligersorganisaties zullen worden gesteld
•	 de noodzaak om de huidige normen voor 

subsidiëring van het vrijwilligerswerk 
rondom de sanctietoepassing, die uit 2004 
dateren, te herijken 



26

Vrijwilligerswerk bij de sanctietoepassing Ministerie van Justitie

27

Ministerie van Justitie Vrijwilligerswerk bij de sanctietoepassing

eenheid. Zij moeten aan de hand van hun 
administratie aantonen dat de activiteiten 
hebben plaatsgevonden . Is van te voren in een 
begroting geen realistische inschatting te 
maken van de werkelijke kosten, dan mag er in 
voorkomende gevallen wel achteraf verant-
woording over de activiteiten worden gevraagd 
op basis van de kosten.
Voor organisaties die een subsidiebedrag 
ontvangen van €125.000,- of meer, geldt in 
beginsel het huidige regiem. Zij dienen in 
beginsel altijd verantwoording af te leggen over 
hun prestaties en kosten. Voortaan dient steeds 
vooraf de hoogte en het ritme van de betaling 
van voorschotten in de beschikkingen te 
worden opgenomen. De aanwijzingen bevatten 
een aantal keuzemogelijkheden. Op dit 
moment worden de aanwijzingen onder meer 
binnen Justitie geïmplementeerd. 
De precieze gevolgen van deze implementatie 
voor de subsidiering van het vrijwilligerswerk 
zullen de komende maanden duidelijk worden. 

Bij de subsidieverstrekking voor 2011 zal de 
werkwijze als volgt zijn: 
•	 verzenden kaderbrief, met vermelding 

subsidievoorwaarden en te verstrekken 
gegevens, door Justitie aan de gesubsidi-
eerde organisaties op uiterlijk 15 septem-
ber 2010 alsmede publicatie van het 
subsidiekader in de Staatscourant

•	 indienen van de subsidieaanvraag door de 
vrijwilligersorganisaties conform de 
bepalingen in de kaderbrief op uiterlijk 15 
november 2010

•	 beslissen op en berichten over de aanvraag 
op basis van de beleidsvisie en het 
subsidiekader vóór 1 januari 2011

•	 wanneer de aanvragen de beschikbare 
budgettaire ruimte voor het vrijwilligers-
werk overschrijden, zullen de aanvragen 
die aan de criteria voldoen naar rato 
worden toegekend

Er moet nog worden bezien of deze grondslag, 
gezien de verschillen in schaalgrootte, een 
adequate bekostiging oplevert. Daarnaast 
zullen de consequenties voor de registratie en 
de administratie moeten worden meegewogen. 

•	 Na het bepalen van de keuze voor de 
bekostigingsgrondslag zal het normbedrag 
worden opgebouwd uit:
o kosten voor het aanvragen van een VOG 
o kosten voor deskundigheidsbevordering 

van vrijwilligers 
o reiskosten voor vrijwilligers 
o representatiekosten voor vrijwilligers
o kosten voor attenties voor vrijwilligers
o coördinatiekosten
o huisvestingskosten
o administratiekosten

•	 Bij het vaststellen van de normen voor de 
coördinatiekosten, de huisvestingskosten 
en de administratiekosten zal worden 
gedifferentieerd naar grootte van de 
organisatie, omdat deze veel invloed heeft 
op de omvang van de kosten die voor deze 
posten gemaakt worden 

De subsidieverstrekking 
Vanaf 1 januari 2010 gelden de nieuwe rijks-
brede aanwijzingen voor subsidieverstrekking. 
Deze zijn op 15 december 2009 vastgesteld door 
het kabinet. De aanwijzingen zullen zoveel als 
mogelijk worden toegepast op de subsidie-
verlening voor 2011.
In hoofdlijnen houden deze aanwijzingen in 
dat organisaties die een subsidie ontvangen tot 
€25.000,- een vast bedrag ontvangen voor het 
verrichten van activiteiten. Deze hoeven zij niet 
steeds achteraf te verantwoorden aan de hand 
van de gemaakte kosten. Desgevraagd kunnen 
organisaties, bij wijze van steekproef, worden 
gevraagd aan te tonen dat de activiteiten 
daadwerkelijk zijn verricht overeenkomstig de 
opgevoerde kosten. De subsidie kan ambts-
halve worden vastgesteld. 
Voor organisaties die subsidie ontvangen van 
€25.000,- tot €125.000,- geldt in beginsel dat  
zij een vast bedrag ontvangen per prestatie-

Positionering subsidietaak
Zoals meermaals gesteld verrichten vrijwilligers 
activiteiten die aanvullend zijn op en onder-
steunend zijn aan de uitvoering van de 
opdracht van DJI. 
Het vrijwilligersbeleid bij de sanctietoepassing 
is dan ook vooral uitvoeringsbeleid. Dit vormt 
een taak van het hoofdkantoor van DJI. Daarom 
wordt bezien of en op welke wijze ook de 
subsidietaak bij het hoofdkantoor van DJI kan 
worden belegd. Momenteel wordt er binnen 
Justitie overleg gevoerd over beleidsmatige, 
organisatorische, personele en financiële 
voorwaarden waaronder deze overdracht zou 
kunnen plaatsvinden. 
Vóór de vaststelling van het subsidiekader  
moet dit overleg leiden tot een besluit van de 
Directeur Generaal Preventie Jeugd en Sancties 
(DGPJS).

•	 Over de positionering van de subsidietaak 
zal vóór de vaststelling van het subsidieka-
der besluitvorming plaatsvinden door de 
DGPJS 
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5. Implementatie en  
 ontwikkelperspectief

5.1 Vooraf

In dit hoofdstuk wordt in de eerste plaats ingegaan op de implementatie van de beleidsvi-
sie. Met het oog op de subsidieverlening voor 2011 zullen de voorbereidingen daarvoor 
uiterlijk op 1 oktober 2010 moeten zijn afgerond. 

Deze beleidsvisie sluit af met een globale schets van het ontwikkelperspectief. 
Vastgesteld kan worden dat het vrijwilligerswerk bij de sanctietoepassing een waardevolle 
bijdrage levert aan de humanisering van de insluiting en aan de reïntegratie van ingeslote-
nen in de samenleving. Deze bijdrage aan de doelstellingen van Justitie wordt echter nog 
niet door iedereen in de Justitieorganisatie onderkend en ook niet altijd van belang geacht.
De vaststelling en invoering van deze beleidsvisie kunnen leiden tot een sterker besef van 
die bijdrage aan de sanctietoepassing en de betekenis daarvan. Daarvoor zal dit vrijwilli-
gerswerk zich ook verder moeten ontwikkelen. 
In het hierna geschetste perspectief van de vrijwilligersorganisaties ligt de nadruk op het 
activiteitenaanbod dat zij de komende jaren verder zullen ontwikkelen. Daarnaast wordt 
ingegaan op de kwalitatieve, organisatorische en financiële voorwaarden waaronder deze 
activiteiten kunnen of moeten worden uitgevoerd. 
In het perspectief van Justitie staat de ontwikkeling centraal van de rol die zij ten aanzien 
van deze vorm van vrijwilligerswerk wil of kan spelen. 

Er wordt door vrijwilligersorganisaties steeds 
meer gewerkt vanuit doelgerichte program-
ma’s. Dat zijn programma’s gericht op een 
eenduidig resultaat, of programma’s gericht  
op een specifieke doelgroep met een eigen 
problematiek. Deze ontwikkeling maakt het 
mogelijk om resultaten beter zichtbaar te 
maken en helpen mee om het vrijwilligerswerk 
en dat van de organisaties die erachter staan 
beter te profileren.
De aandacht voor rendement neemt toe. 
Doelgerichte programma’s zijn concreter dan 
algemeen vrijwilligerswerk rondom detentie  
en daarom vaak breder gedragen in de samen-
leving. Meerdere maatschappelijke partijen zijn 
bereid financieel te ondersteunen en dat leidt 
tot meer aandacht voor resultaat en rende-
ment. Er is nog geen harde verantwoordings-
cultuur, maar de organisaties zijn daar wel  
mee bezig.

Kwaliteit
De coördinatie en ondersteuning van vrijwil-
ligers gebeurt in veel vrijwilligersorganisaties 
door een professioneel apparaat, dat zich 
steeds verder uitbreidt naarmate de organisatie 
groeit in omvang en in activiteiten. De 
professionals in de vrijwilligersorganisaties 
zorgen voor continuïteit en onderhouden 
operationeel contact met inrichtingen en 
instellingen.
Er wordt door de organisaties ook goed 
gekeken naar nieuwe methodieken, die in het 
buitenland succesvol zijn. COSA (Circles Of 
Support and Accountability) uit Canada en de 
UK is daar een voorbeeld van. 
In doelgerichte programma’s werken gespecia-
liseerde vrijwilligers. Het is al gebruikelijke 
praktijk dat vrijwilligers volgens competentie-
profielen worden geselecteerd, getraind, 
gecoacht en gecoördineerd om ze tot gekwalifi-
ceerde vrijwilligers op te leiden, die in en 
rondom detentie kunnen worden ingezet. Door 
verdere specialisatie in doelgerichte program-
ma’s ontstaan vrijwilligers met bijzondere 
meerwaarde.
De kwaliteit van vrijwilligerswerk wordt steeds 
verder opgevoerd en gewaarborgd. Er wordt 
geïnvesteerd in opleiding en coaching, en ook 

5.2. Implementatie

Na de vaststelling van de beleidsvisie zal de 
voorbereiding van de implementatie ter hand 
worden genomen. Daarin zal het subsidiekader 
worden opgesteld, zullen de toelatingsregelin-
gen worden aangepast en zullen de verschil-
lende taken die in het kader van het vrijwilli-
gersbeleid moeten worden uitgevoerd bij de 
desbetreffende organisatieonderdelen worden 
belegd. 
Voor de uitvoering van deze activiteiten zal 
vanaf 1 juli 2010 een project worden ingericht, 
dat in opdracht van de Directeur Sanctie- en 
Preventiebeleid en een lid van de Hoofddirectie 
van DJI zal worden uitgevoerd.
Over de toetsing op praktische uitvoerbaarheid 
van de door het project op te leveren producten 
zullen werkafspraken worden gemaakt met 
BONJO, Exodus Nederland, Gevangenenzorg 
Nederland en Humanitas. Het project zal op 1 
oktober a.s., met het overdragen van de 
resultaten en producten aan de staande 
organisatie, worden afgerond. 

5.3. Trends en ontwikkel- 
  perspectief vrijwilligers- 
  organisaties

Doelstellingen en activiteiten
De doelen van het vrijwilligerswerk worden 
steeds concreter. Het zal dus niet zo moeilijk 
zijn om vast te stellen of doelen van vrijwilli-
gerswerk overeenkomen met doelen van 
Justitie. Dat zelfde geldt voor andere potentiële 
financiers.
Vrijwilligerswerk overbrugt de kloof tussen 
detentie en vrije samenleving. De gekozen 
benadering is dikwijls vraaggericht, dus de 
vraag tot deelname komt van de gedetineerde.
Vrijwilligersorganisaties zijn druk bezig met 
hun eigen groei en ontwikkeling, zowel in 
professionele zin als in continuïteit en 
financiering. Aantallen vrijwilligers en 
activiteitenprogramma’s zijn daarin 
maatgevend.
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5.4. Ontwikkelperspectief  
  Justitie

Doelstellingen en activiteiten
Voor wat betreft het gevangeniswezen plaatst 
Justitie de verdere ontwikkeling van het 
vrijwilligerswerk nadrukkelijk in het perspectief 
van de uitvoering van het Programma 
Modernisering Gevangeniswezen. 
In de andere sectoren van DJI wordt op 
beperktere schaal vrijwilligerswerk uitgevoerd. 
Ook daar zal het vrijwilligerswerk moeten 
blijven aansluiten bij de doelstellingen van 
deze sectoren en bij de ontwikkelingen die zich 
voordoen in de uitvoering van de opdrachten 
van de betrokken inrichtingen en instellingen. 
Het stellen van heldere voorwaarden en 
eenduidige kaders maakt het ook mogelijk om 
die organisaties te benoemen, die daaraan 
voldoen. Het waarderen van vrijwilligerswerk, 
dat bijdraagt aan de doelstellingen van Justitie 
leidt tot een sterkere focus op die doelstellin-
gen door deze vrijwilligersorganisaties.

De rollen van Justitie
•	 Ten opzichte van dit vrijwilligersveld heeft 

het ministerie van Justitie de rol van 
marktmeester. 

Justitie treedt regulerend op, ook als het gaat 
om nieuwe toetreders. Voor de rol van markt- 
meester is het essentieel dat visie, beleid en 
financiële middelen centraal belegd blijven bij 
Justitie. De vrijwilligersorganisaties zien dat 
ook graag.

•	 Ten opzichte van de individuele vrijwilligers-
organisaties heeft het ministerie van Justitie 
de rol van financier.

De gezamenlijke doelstellingen waar beiden 
aan werken - humaan detentieklimaat, 
reïntegratie in de samenleving en recidive 
vermindering - vormen de basis van de 
financieringsrelatie tussen Justitie en de 
vrijwilligersorganisaties. 

in het beter registreren en vastleggen van 
resultaten. Verankering in de eigen organisatie 
wordt steeds meer doorgevoerd. Goed opge-
leide coördinatoren staan daarvoor garant.

Financiering
Vrijwilligerswerk is gebaat bij zekerheid.  
De ‘license to operate’ kan niet vrijblijvend 
worden gehonoreerd. Er wordt te veel door 
vrijwilligers en hun organisaties geïnvesteerd 
om er vrijblijvend mee om te gaan. 
Tegelijkertijd zijn er beperkingen aan de 
subsidiëring door Justitie. Er zal in toenemende 
mate een beroep moeten worden gedaan op 
andere partijen, die actief zijn in het financie-
ren van maatschappelijke doelen: fondsen, 
loterijen, foundations van grote bedrijven. 
Deze zijn tot die financiering in beginsel bereid 
op basis van ingediende plannen, met name 
voor tijdelijke projecten. Zij richten zich op de 
haalbaarheid van ingediende plannen en 
nemen in toenemende mate de rol op zich  
om de initiatiefnemende organisaties ook 
inhoudelijk te helpen om hun ambities te 
realiseren.

Communicatie
Vrijwilligerswerk wordt mogelijk gemaakt door 
goede structurele relaties. Een productieve 
samenwerkingsrelatie van vrijwilligersorgani-
saties met Justitie en DJI is een essentiële 
voorwaarde voor geslaagd vrijwilligerswerk. 
Datzelfde geldt voor samenwerkingsrelaties 
met andere maatschappelijke partijen. De 
relatie met Justitie blijft het meest van belang 
omdat hiervan de werkrelatie zo afhankelijk is. 
In al deze relaties zullen de vrijwilligersorgani-
saties blijven investeren.
In de beeldvorming hebben de vrijwilligersor-
ganisaties zich tot nu toe wat bescheiden 
opgesteld. De vrijwilliger zelf krijgt alle 
aandacht evenals de relatie tussen vrijwilliger 
en gedetineerde. Het zichtbaar maken van de 
inhoud en de waarde van het vrijwilligerswerk 
bij de sanctietoepassing zal het maatschappe-
lijk en politieke draagvlak daarvoor verder 
versterken. Hierin zullen de vrijwilligersorgani-
saties meer moeten samenwerken dan tot 
dusverre het geval is geweest.

In de centrale rol van Justitie past het goed om 
initiatieven te nemen die ten goede komen aan 
de hele sector, zoals het stimuleren van 
gezamenlijk fundamenteel onderzoek naar de 
vraag die leeft bij gedetineerden, of naar 
resultaten van vrijwilligerswerk.
Er wordt door deskundigen wel positief 
geoordeeld over de inzet van vrijwilligerswerk 
en het onderwerp komt ook steeds positiever in 
de publiciteit. Het onderzoek naar resultaten, 
kwantitatief of kwalitatief, ontbreekt echter 
nog. Om deze aspecten en effecten onafhanke-
lijk te kunnen vaststellen is de hulp van 
wetenschappers en opinieleiders onontbeer-
lijk. Veel vrijwilligersorganisaties hebben 
contacten met wetenschappers opgebouwd. 
Het heeft alleen nog niet geleid tot veel 
onderzoek, zeker nog niet sectorbreed. 

5.5. Ten slotte

Met de totstandkoming van deze beleidsvisie 
heeft het vrijwilligerswerk bij de sanctietoepas-
sing, veel meer dan tot nu toe het geval was, 
een gezicht gekregen. De waarde en de 
maatschappelijke betekenis van dit vrijwilli-
gerswerk stijgen ver uit boven het bedrag dat 
daarvoor binnen de Justitiebegroting beschik-
baar is.
Met de vaststelling van deze beleidsvisie heeft 
dit vrijwilligerswerk voor de kortere en langere 
termijn een nieuw perspectief gekregen. Tevens 
hebben Justitie en de vrijwilligersorganisaties 
met de gezamenlijke voorbereiding van deze 
beleidsvisie in hun partnerschap geïnvesteerd. 
Met de invoering van de beleidsvisie in het jaar 
2011 ten slotte, hebben zij ook nog eens een 
gezamenlijke en passende bijdrage geleverd 
aan het Europese Jaar van de Vrijwilliger, 
waartoe 2011 is uitgeroepen.
 

De voorwaarden voor financiering die Justitie 
stelt zijn voor alle partijen dezelfde, om te 
voorkomen dat er grote verschillen ontstaan in 
de voorwaarden waaronder de diverse organi-
saties werken. 

•	 Ten opzichte van de inrichtingen en instellin-
gen heeft het ministerie van Justitie in 
beperkte mate een regulerende, maar vooral 
een coördinerende en stimulerende rol.

De finale zeggenschap over vrijwilligerswerk 
ligt bij de directeur van de inrichting of 
instelling. Dat betekent dat kaderstelling ten 
aanzien van het vrijwilligerswerk vanuit de 
sectoren of het concernniveau minimaal zal 
zijn. Wel vormen directeuren een belangrijke 
doelgroep voor de communicatie over deze 
beleidsvisie. Omgekeerd speelt de directeur een 
grote rol in de communicatie naar Justitie over 
ervaringen met vrijwilligerswerk. Het gebruik 
maken van het vrijwilligersaanbod kan niet in 
de formele zin aan de directeuren worden 
opgelegd, maar het kan zich wel tot een 
vanzelfsprekend onderdeel van het dag- en 
avondprogramma ontwikkelen. 
Het voortzetten van de dialoog, het op de 
agenda houden van dit onderwerp in regio-
overleggen en jaarplangesprekken, en aan-
dacht voor de mogelijkheden van vrijwilligers-
werk in de interne opleidingen van onder 
andere MMD-ers zullen daaraan bijdragen.

•	 Ten opzichte van andere overheden, zoals het 
ministerie van VWS en de gemeenten, heeft 
het ministerie van Justitie een afstemmende 
rol.

In probleemsituaties die zich kunnen voordoen 
- als bijvoorbeeld de toekomstige ‘knip’ in 
subsidieverlening voor nazorg - ligt er een kans 
voor Justitie om te werken aan een oplossing. 
Uitgaande van gezamenlijke doelstellingen zou 
dat moeten kunnen lukken, zeker als Justitie 
haar invloed aanwendt.

•	 Ten opzichte van het vrijwilligerswerk bij de 
sanctietoepassing als zodanig kan het 
ministerie van Justitie een sterkere initië-
rende en communicerende rol krijgen.
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BIJLAGE I

Vrijwilligerswerk rondom detentie: de huidige stand van zaken

1. Vooraf

Deze notitie bevat een globale beschrijving van de huidige stand van zaken in het vrijwilli-
gerswerk rondom detentie. Daarbij wordt onder meer een beeld gegeven van de samenstel-
ling en omvang van het vrijwilligersveld, van de activiteiten die de vrijwilligers verrichten, 
maar ook van de voorwaarden waaronder dit vrijwilligerswerk wordt uitgevoerd. 

moeders en hun kinderen. 
De afdelingen en programma’s van Humanitas 
hebben in totaal ruim 9.800 vrijwilligers, 
waarvan 800 vrijwilligers op dit terrein actief 
zijn. Het project Delinkwentie & Samenleving  
is hierin niet meegerekend.

Exodus Nederland komt voort uit het  
gevangenispastoraat en heeft als doelstelling: 
‘Het optimaliseren van de kansen van (ex-)
gedetineerden op een geslaagde terugkeer in 
de samenleving in Nederland ‘. Naast  
professionele begeleiding in een elftal 
Exodushuizen – en nog  3 in oprichting -  
kent Exodus Nederland een landelijke sector 
Vrijwilligers- en Kerkzaken (V&K) met vier 
werksoorten: inzorg, nazorg, Ouders, Kinderen 
en Detentieproject (OKD) en huisgerelateerd 
vrijwilligerswerk.
Deels kent ook Exodus Nederland projecten 
met een meer toegespitste doelstelling. Zo stelt 
het OKD zich ten doel om de relatie tussen 
ouders en hun kinderen tijdens detentie te 
continueren en waar mogelijk te versterken. 
Daarmee wil Exodus bijdragen aan een 
positieve ontwikkeling van de kinderen, maar 
ook van de gedetineerde, die op deze manier 
wordt aangesproken op zijn verantwoordelijk-
heid als ouder, ook tijdens en na detentie. 
Om zijn doelstellingen te realiseren beschikt 
Exodus Nederland, behalve over de huidige 10 
Exodushuizen (er zijn er nog 3 in oprichting), 
over een netwerk van in totaal 1613 vrijwilligers, 
exclusief 109 vrijwillige bestuursleden.

De doelstelling van Gevangenenzorg Nederland 
is om gevangenen en hun familie te onder-
steunen tijdens detentie en de periode daarna 
van reïntegratie in hun familie, leefomgeving 
en arbeidssituatie. Vervolgens om gevangenen 
en hun familie te ondersteunen in het vinden 
van nieuwe wegen voor zingeving en levens-
stijl, die recidive voorkomen. Er zijn bezoek-  
en nazorgprogramma’s voor (ex-)gevangenen, 
tbs-patiënten en familieleden. De organisatie 
heeft voorts een arbeidsbemiddelings- 
programma, een S.O.S.-cursus over het nemen 
van verantwoordelijkheid, een kindercadeau-
project en betrokkenheid bij ouder-kind-dagen. 

2. Vrijwilligersorganisaties

De meeste vrijwilligers die bij de sanctie- 
toepassing actief zijn, zijn aangesloten bij 
vrijwilligersorganisaties. De vier grootste 
 – landelijk opererende - organisaties zijn 
BONJO, Humanitas, Exodus Nederland en 
Gevangenenzorg Nederland. 

Doelstelling van het vrijwilligerswerk van 
BONJO is ondersteuning te bieden aan alle 
aangesloten lokale vrijwilligersgroepen in de 
vorm van training, uitwisseling van kennis en 
ervaring, advisering en informatievoorziening.
Het gaat daarbij om actieve burgers die zich 
vrijwillig inzetten ten behoeve van 
(ex-)gedetineerden en hun relaties (partners, 
kinderen). BONJO doet dit onder meer door 
ervaringen uit te wisselen en van elkaar te 
leren, door ondersteuning bij trainingen, het 
stimuleren van vrijwilligerswerk en het 
verschaffen van actuele informatie over 
ontwikkelingen. Bij BONJO zijn 64 organisaties 
aangesloten die zich met vrijwilligerswerk 
rondom detentie bezig houden. Hiervan 
worden er 17 door Justitie gesubsidieerd. Bij 
deze gesubsidieerde organisaties zijn in totaal 
ca. 405 vrijwilligers actief.

De doelstelling van Humanitas is maatschap-
pelijke dienstverlening en samenlevingsop-
bouw en het verlenen van diensten op het 
gebied van zorg, welzijn en wonen met name 
aan diegenen die (tijdelijke) ondersteuning 
nodig hebben. Vrijwilligerswerk bij de sanctie-
toepassing is onderdeel van de programmalijn 
‘Vallen en opstaan’. Deze activiteiten voor  
(ex-)gedetineerden worden door een aantal 
afdelingen en binnen enkele landelijke 
projecten uitgevoerd, zoals Gezin en Balans. 
Doelstelling van dit programma is het verbete-
ren van de relatie en communicatie tussen 
(ex-)gedetineerde moeders en hun kinderen, 
het vergroten van opvoedingsvaardigheden, 
het vergroten van kennis over regelingen, het 
verkleinen van de afstand naar instanties, het 
verminderen van maatschappelijk isolement en 
het versterken van het sociale netwerk en de 
maatschappelijke positie van ex-gedetineerde 
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3. De vrijwilligersactiviteiten

De vrijwilligersactiviteiten worden in alle 
soorten justitiële inrichtingen en instellingen 
uitgevoerd. In enkele inrichtingen/instellingen 
vinden in het geheel geen vrijwilligersactivitei-
ten plaats. Ook buiten de inrichtingen en 
instellingen vinden vrijwilligersactiviteiten 
plaats, gericht op de familieleden en kinderen 
van gedetineerden en op ex-gedetineerden of 
gericht op een naadloze overgang van het 
detentieleven naar een leven in de vrije 
samenleving zonder terugval in criminaliteit.

De activiteiten zijn in hoofdzaak te onderschei-
den in:
•	 Het afleggen van individuele of groeps-

bezoeken aan justitieel ingeslotenen tijdens 
hun detentie en/of behandeling

•	 Het ondersteunen van diensten en vieringen 
die door de geestelijke verzorging worden 
georganiseerd in de inrichtingen en 
instellingen 

•	 Het ondersteunen van groepsbijeenkomsten 
in het kader van vrijetijdsbesteding 

•	 Het deelnemen aan door de geestelijke 
verzorging georganiseerde gespreksgroepen

•	 Het regelen van praktische zaken voor 
gedetineerden (zoals de zorg voor huis- 
dieren, post, water, elektra etc.)

•	 Het begeleiden en ondersteunen van 
justitieel ingeslotenen bij en na hun 
terugkeer in de samenleving (zoals het 
aanbieden van scholings- en werkprojecten, 
arbeidstoeleiding en zorg voor (tijdelijke) 
huisvesting) of in de vorm van 
maatjesprojecten

•	 Het verzorgen van cursussen voor 
gedetineerden

•	 Het begeleiden van gedetineerde ouders  
in hun relatie met hun kinderen tijdens 
detentie en het hervatten van hun opvoedings- 
taken na detentie

•	 Het ondersteunen van familieleden van 
gedetineerden, waaronder het begeleiden 
van kinderen van gedetineerde ouders

•	 Het faciliteren van contacten en relaties 
tussen gedetineerden en niet-gedetineerden 
via relatiebemiddelingsbureaus

Voor de organisatie zijn ca. 422 vrijwilligers en 
17 beroepskrachten werkzaam. 

Naast de binnen BONJO, Exodus Nederland en 
Humanitas verenigde vrijwilligersgroepen zijn 
er nog ca. 11 kleinere groepen op dit gebied 
actief. Hun doelstellingen komen overeen met 
die van de grote vrijwilligersorganisaties. Het 
gaat daarbij om circa 200 vrijwilligers.

Op relatief beperkte schaal wordt ook vanuit 
- daarvoor niet gesubsidieerde - lokale kerken 
en maatschappelijke organisaties vrijwilligers-
werk uitgevoerd in penitentiaire inrichtingen. 
Volgens opgave van deze inrichtingen zijn op 
deze wijze nog eens circa 160 vrijwilligers actief

Ten slotte hebben enkele Forensische 
Psychiatrische Centra (FPC’s) en Forensische 
Psychiatrische klinieken (FPK’s) zelf vrijwilligers 
aangetrokken. Hun inzet moet een positieve 
bijdrage leveren aan het verblijf en de behande-
ling van de tbs-gestelden. 

De doelstellingen van de vrijwilligersorganisa-
ties sluiten, ongeacht hun achtergrond en 
identiteit, aan bij de doelstellingen van Justitie: 
een humane tenuitvoerlegging van straffen en 
maatregelen die, vanuit een persoonsgerichte 
benadering, moet leiden tot een effectieve 
reïntegratie in de samenleving. 
Echter, vrijwilligerswerk is maatschappelijk  
en/of levensbeschouwelijk gedreven mensen-
werk. De vrijwilligersorganisaties benadrukken 
zelf dat vrijwilligerswerk voortkomt uit de 
persoonlijke motivatie van vrijwilligers. Zij 
doen dat werk omdat zij het nodig vinden, niet 
uit eigen belang, of uit organisatiebelang, maar 
uit het belang van het welzijn van de (ex-)
gedetineerde en uit het belang van de samenle-
ving. De vrijwilligersorganisaties hebben dus 
een menselijk vertrekpunt en geen primaire 
utilitaire doelstellingen als het terugdringen 
van de recidive. Goed vrijwilligerswerk kan 
daaraan wel een bijdrage leveren, maar mag 
daarop niet worden beoordeeld, aldus de 
vrijwilligersorganisaties. 

zich vaak in een kwetsbare positie. 
Er vinden maar in zeer beperkte mate vrijwil-
ligersactiviteiten plaats die door en specifiek 
voor allochtonen, met name moslims, worden 
uitgevoerd. Wel is er sprake van een toenemen-
de betrokkenheid van christelijke allochtone 
groeperingen en kerken bij het pastoraat en bij 
de begeleiding van (ex)gedetineerden. 

4. Voorwaarden

4.1 Selectie, screening en matching
De selectie van de vrijwilligers geschiedt in 
bijna alle gevallen door de vrijwilligersorgani-
satie zelf. Een uitzondering hierop vormen 
uiteraard de instellingen die de organisatie en 
coördinatie van vrijwilligers in eigen hand 
houden. Dit is bij enkele FPC’s en FPK’s het 
geval.
De selectie geschiedt meestal niet op algemeen 
vastgestelde criteria. Eisen die genoemd 
worden zijn: betrouwbaarheid, innerlijke 
stabiliteit, zich bewust zijn van het regiem in  
de inrichting/instelling en goed kunnen 
omgaan met het spanningsveld afstand-nabij-
heid. Ook zijn de motivatie en deskundigheid 
van de aspirant vrijwilliger van belang. 
Gevangenenzorg Nederland hanteert bij de 
selectie een competentieprofiel dat in samen-
werking met DJI is ontwikkeld. 
Enkele organisaties en instellingen eisen van de 
vrijwilligers bij hun toetreding een Verklaring 
omtrent het gedrag (VOG). 

De verantwoordelijkheid voor de screening op 
veiligheidsrisico’s van de vrijwilligers ligt bij de 
inrichtingen en instellingen. In die gevallen 
waarin de vrijwilligers zich, al dan niet onder 
toezicht, voor hun activiteiten buiten het 
bezoekersgebied moeten begeven wordt 
doorgaans door het Bureau Integriteit en 
Veiligheid (BIV) een veiligheidsonderzoek 
uitgevoerd. Screening bij incidentele vrijwil-
ligersactiviteiten van bijvoorbeeld koorleden  
is geen algemene regel.

Deze activiteiten zijn aanvullend of ondersteu-
nend aan de uitvoering van de opdracht van de 
inrichtingen en instellingen. Uit de inventarisa-
tie is gebleken dat er bij de inrichtingen en 
instellingen waar deze worden uitgevoerd, 
daarvoor over het algemeen waardering 
bestaat.
De betekenis van het individuele bezoekwerk 
ligt vooral in het contact “van mens tot mens”. 
Voor de geestelijke verzorging is de ondersteu-
ning van en deelname aan diensten, vieringen 
en gespreksgroepen door vrijwilligers in zowel 
praktische als inhoudelijke zin van groot 
belang. 
De op de nazorg gerichte activiteiten van 
vrijwilligers binnen de penitentiaire inrichtin-
gen zijn aanvullend op de inspanningen van de 
medewerkers maatschappelijke dienstverlening 
(MMD). 
In de FPC’s en FPK’s houden de vrijwilligers 
(organisaties) zich overigens niet bezig met de 
resocialisatie en reïntegratie van de patiënten. 
Zij beperken zich tot het afleggen van individu-
ele bezoeken en het deelnemen aan groeps-
gesprekken. Dit geldt ook voor het vrijwilligers-
werk in de Detentie- en Uitzetcentra, waarbij er 
ook activiteitenbegeleiding wordt aangeboden. 
De cursussen die door vrijwilligers worden 
gegeven aan gedetineerden zijn gericht op de 
reïntegratie van de gedetineerde in de samen-
leving. Een voorbeeld daarvan is de S.O.S.- 
cursus “Spreken over Schuld” van 
Gevangenenzorg Nederland. Deze motiveert de 
gedetineerde tot het nemen van verantwoorde-
lijkheid voor verleden, heden en toekomst.

Een specifieke categorie vormen de al genoem-
de activiteiten die gericht zijn op gedetineerde 
ouders en/of op het gezin van de gedetineerde. 
Behalve Humanitas (Gezin in Balans) en Exodus 
Nederland (Ouder Kind Detentie) biedt ook 
Gevangenenzorg Nederland (Familiezorg) op 
dit vlak praktische ondersteuning en persoon-
lijke begeleiding aan de familieleden thuis en 
aan de ouders/verzorgers tijdens de ouder-
kind-dagen in de inrichting. Het effect van deze 
vorm van vrijwilligerswerk strekt zich dus niet 
alleen uit tot de betrokken gedetineerden, 
maar ook tot hun kinderen. Deze bevinden  
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4.3 Afstemming, begeleiding en toezicht 
In de inrichtingen wordt door de vrijwilligers-
organisaties samengewerkt met diverse 
instanties en personen. De daarvoor nood-
zakelijke afstemming wordt op uiteenlopende 
manieren vorm gegeven. Exodus heeft een 
convenant met het Justitiepastoraat voor wat 
betreft de ondersteuning van aan pastores 
verbonden vrijwilligers (RK en protestant), 
Gevangenenzorg Nederland heeft in december 
2009 met DJI en de Dienst Geestelijke 
Verzorging een convenant afgesloten voor 
afstemming en overleg. Humanitas heeft voor 
de samenwerking een convenant gesloten met 
de Humanistische Geestelijke Verzorging. 
Daarnaast werken de vrijwilligersorganisaties 
ook samen met bijvoorbeeld de medewerkers 
maatschappelijke dienstverlening (MMD). 

Van belang is dat de vrijwilligersorganisaties 
zich niet begeven op het werkterrein van de 
professionele zorg, maar deze juist versterken. 
Het primaat in de begeleiding en behandeling 
van de justitieel ingeslotenen ligt bij de 
beroepskrachten. Bij de nazorgactiviteiten  
is dit de medewerker maatschappelijke 
dienstverlening. 
In de FPC’s en FPK’s geldt een strikte scheiding 
tussen het vrijwilligersbezoek en de behande-
ling van de tbs-gestelden. 
In de begeleiding van de kerkvrijwilligers 
spelen de geestelijke verzorgers uiteraard een 
belangrijke rol. Bij de bezoekvrijwilligers ligt 
die taak eerder bij de vrijwilligersorganisatie,  
of - in het geval de instelling zelf vrijwilligers 
heeft aangetrokken - bij het maatschappelijk 
werk. Bij Gevangenenzorg Nederland zijn 7 
maatschappelijk werkers belast met de 
begeleiding - op afstand - van de vrijwilligers  
in hun contacten met de justitieel ingeslote-
nen. Bij de andere vrijwilligersorganisaties is 
het meestal de coördinator of een collega-
vrijwilliger die zonodig kan worden benaderd. 
Steeds vaker rapporteren de vrijwilligers van  
de grotere organisaties volgens bepaalde 
proto-collen over hun werkzaamheden. 

In sommige gevallen vindt er een individuele 
matching plaats tussen de vrijwilliger en de 
justitieel ingeslotene. Bij Gevangenenzorg 
Nederland zijn hiermee beroepskrachten 
belast. Bij een FPC verzorgt het maatschappe-
lijk werk deze matching van een door 
Humanitas of Exodus Nederland voorgedragen 
vrijwilliger met de tbs-gestelde. Hiertoe worden 
niet alleen gesprekken gevoerd, maar wordt 
ook een huisbezoek bij de vrijwilliger afgelegd. 
Bij Exodus is sprake van een vijftal, merendeels 
parttime werkende, betaalde consulenten.

4.2 Toelating tot de instelling/inrichting.
Vrijwilligersorganisaties besteden veel tijd en 
aandacht aan het bewerken en onderhouden 
van werkrelaties met inrichtingen. De vrijwil-
ligersorganisaties ervaren nogal wat knel- 
punten bij de toelating tot de instelling of 
inrichting. Voor de penitentiaire inrichtingen  
is er een Regeling inzake de toelating van 
niet-Justitiegebonden organisaties tot peniten-
tiaire inrichtingen (NJO-regeling) van 1997. Een 
organisatie die is aangewezen als organisatie in 
de zin van de regeling wordt in de gelegenheid 
gesteld haar medewerkers of vrijwilligers een 
bezoek te laten brengen aan een gedetineerde 
zonder dat dit in mindering wordt gebracht op 
het reguliere bezoek. Daarnaast zal de bezoeker 
in de regel de mogelijkheid krijgen de gedeti-
neerde buiten de aanwezigheid van derden in 
een daarvoor bestemde ruimte te spreken. Het 
blijft echter nog steeds aan de directeur van de 
inrichting om te beslissen of een medewerker 
van een NJO al dan niet wordt toegelaten.  
In sommige inrichtingen bepalen anderen  
(b.v. pastores) of een bezoek door een vrijwil-
liger al dan niet nodig is en doorgang moet 
vinden. 
De vrijwilligersorganisaties stellen dat, nu de 
ruimte voor vrijwilligerswerk in een inrichting 
beperkt is, het des te belangrijker is om hiervan 
zo goed mogelijk gebruik te maken.  
Ze bepleiten onder meer de borging van het 
individuele recht voor de gedetineerde op  
het ontvangen van bezoek door vrijwilligers, 
analoog aan bijvoorbeeld het recht op 
geestelijke verzorging. 

verplichtingen van de vrijwilliger - zoals  
het handelen naar een gedragscode - zijn 
vastgelegd. 

4.6 Financiering
Vrijwilligerswerk wordt breed gefinancierd 
door vele partijen. Allereerst natuurlijk door de 
duizenden vrijwilligers zelf, die belangeloos 
hun werk doen. Maar er zijn ook organisaties, 
die bijzonder succesvol zijn in het aantrekken 
van donaties van particulieren. 
Vrijwilligersorganisaties doen eerst een beroep 
op hun dichtstbijzijnde achterban, waarbij ook 
kerken bereid zijn tot giften. Ook het bedrijfs-
leven draagt bij met financiële steun. Meestal 
zijn dit bedrijven waarvan de directie zelf 
persoonlijk betrokken is. Maatschappelijk 
betrokken ondernemen is een tweede motief 
van bedrijven om bijdragen te leveren. 
Daarnaast dragen de grote loterijen bij, evenals 
de maatschappelijke fondsen. Deze financiers 
geven er vaak de voorkeur aan om projecten te 
financieren in plaats van het geven van 
algemene subsidies. De economische crisis  
is ook bij fondsen en bedrijven merkbaar, 
waardoor deze inkomsten verminderen.

Voor overheidssubsidies doen vrijwilligers-
organisaties een beroep op de gemeenten 
(onder andere met name voor de subsidie  
voor activiteiten na beëindiging van de 
sanctie). Helaas is het succes daarvan nog zeer 
gering. Daarnaast wordt een beroep gedaan  
op het ministerie van Justitie, omdat daar  
de verantwoordelijkheid voor de sanctie- 
toepassing ligt. 
De subsidiëring van de door Directie Sanctie- 
en Preventiebeleid gesubsidieerde organisaties 
geschiedt op basis van de verleende subsidie in 
het voorafgaande jaar. Op basis van het door de 
aanvrager ingevulde aanvraagformulier, dat 
iedere organisatie die in het voorgaande jaar 
subsidie heeft ontvangen krijgt, wordt de 
subsidie toegekend. Na afloop van het subsidie-
jaar wordt een financiële verantwoording 
gevraagd. 

Bij Exodus zijn deze taken in handen van de 
eerder genoemde vijf (parttime) beroepskrach-
ten, bij vrijwillige coördinatoren en bij tal van 
andere netwerkpartners. Zij sturen een netwerk 
van vrijwillige coördinatoren aan, die meer dan 
gemiddeld worden opgeleid en begeleid. 
Binnen de PI’s vervullen ook Justitiepastores 
een belangrijke coördinerende rol. 

Op de vrijwilligersactiviteiten wordt in 
verschillende mate toezicht uitgeoefend vanuit 
de inrichting of instelling. Als algemene lijn 
geldt dat op individuele bezoeken geen direct 
toezicht plaatsvindt, ook niet op gesprekken 
tussen vrijwilligers en tbs-gestelden. Op 
collectieve bijeenkomsten, zoals door vrijwil-
ligers begeleide creatieve activiteiten in één  
van de Detentie- en Uitzetcentra, houdt het 
personeel wel toezicht. Bij diensten, vieringen 
en gespreksgroepen is per definitie ook de 
geestelijke verzorging aanwezig. 

4.4 Deskundigheidsbevordering en kwaliteit
De vrijwilligersorganisaties zijn zelf verant-
woordelijk voor de deskundigheidsbevordering 
van de vrijwilligers. Meestal is voorzien in een 
introductie- of basisopleiding. Vaak zijn er 
daarna ook wel periodieke bijeenkomsten ter 
bevordering van de deskundigheid. Het aantal 
doelgroepgerichte programma’s neemt toe. 
Daarmee worden selectie, opleiding, training 
en coaching van vrijwilligerswerk meer en meer 
maatwerk. Ook de vorming van regionale net- 
werken wordt gestimuleerd. Groepen werken 
bij Exodus daarbij veelal in vormen van 
intervisie, doorgaans met externe deskundigen 
daarbij. 

4.5 Formalisering
De wijze waarop de relatie tussen de inrichting 
of instelling en de vrijwilligersorganisatie en/of 
de vrijwilliger wordt geformaliseerd kan sterk 
verschillen. Niet alle organisaties hanteren een 
vrijwilligerscontract, waarin bijvoorbeeld 
geheimhouding en de onkostenvergoeding 
(met name de reiskosten) worden geregeld.  
Bij de Detentie- en Uitzetcentra voorziet de 
toegangsrichtlijn in een contract tussen het 
DUC en de vrijwilliger, waarin met name de 
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5. Conclusie

Uit deze globale inventarisatie kunnen de 
volgende conclusies worden getrokken:
•	 De doelstellingen van de vrijwilligersorgani-

saties sluiten, ongeacht hun achtergrond  
en identiteit, aan bij de doelstellingen van 
Justitie: een humane tenuitvoerlegging van 
straffen en maatregelen die, vanuit een 
persoonsgerichte benadering, moeten leiden 
tot effectieve reïntegratie in de samenleving. 
Echter de vrijwilligersorganisaties hebben 
een menselijk vertrekpunt en geen primaire 
utilitaire doelstellingen als terugdringen van 
de recidive. Goed vrijwilligerswerk kan 
daaraan wel een bijdrage leveren, maar mag 
daarop volgens hen niet worden beoordeeld.

•	 De activiteiten die door de vrijwilligers 
(organisaties) worden uitgevoerd vormen 
voor de inrichtingen, de instellingen en de 
geestelijke verzorging een welkome onder-
steuning van en een aanvulling op hun eigen 
professionele aanbod. Van het vrijwillige 
aanbod wordt echter in verschillende mate 
gebruik gemaakt. Daarnaast vinden, na de 
beëindiging van de detentie ook activiteiten 
plaats in het kader van de nazorg.

•	 De voorwaarden waaronder het vrijwilligers-
werk bij de sanctietoepassing wordt uitge-
voerd lopen sterk uiteen. Deze blijken te 
worden bepaald door de vrijwilligersorgani-
satie, door de specifieke kenmerken van de 
sector, maar ook sterk door het beleid van  
de individuele inrichting of instelling. 

 

Op basis van de financiële en inhoudelijke 
verantwoording, alsmede het overzicht van  
de werkelijk gemaakte kosten, wordt het 
definitieve subsidiebedrag vastgesteld. 
De vrijwilligersorganisaties ervaren in deze 
subsidiepraktijk de nodige knelpunten, zoals 
de wisselingen in ambtelijke contactpersonen 
en de jaarlijkse onzekerheid over de toeken-
ning en betaaldata van subsidies. Ook de 
moeizame subsidierelatie met gemeenten 
vergroot die onzekerheid. 

Er zijn grote onderlinge verschillen tussen de 
organisaties in het deel van hun jaarrekening, 
dat Justitie bijdraagt. De vrijwilligersorganisa-
ties stellen dat een goede financiering van de 
vrijwilligersorganisatie essentieel is voor 
continuïteit, groei en kwaliteitsontwikkeling. 
In dat opzicht gaan de vrijwilligersorganisaties 
meer lijken op maatschappelijke ondernemin-
gen. De meerwaarde, die wordt gecreëerd is 
een gevolg van doelgerichte investeringen en 
die moeten kunnen worden gefinancierd uit  
de jaarlijkse begroting. Het verschil met 
gefinancierde ondernemingen is dat vrijwil-
ligersorganisaties geen aandeelhouders 
kennen, die bedrijfskapitaal verschaffen.  
Het begrip ‘Social Return On Investment’ heeft 
de belangstelling van de organisaties gewekt en 
er wordt al in verschillende projectinvesterin-
gen op de SROI manier gekeken om de 
maatschappelijke resultaten zichtbaar te 
maken en in geld te kunnen uitdrukken.
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1 BONJO Koepel- 
organisatie 

    1. belangenbehartiging  
vrijwilligersorganisaties

2. bezoek
3. telefonisch advies
4. contactbureau

12 x x

2 Stichting Door lid BONJO PI

PI

Amsterdam Over Amstel

Middelburg 

1. verlenen van tijdelijke 
huisvesting aan 
ex-gedetineerden

2. begeleiden van 
gedetineerden einde 
detentie zoals 
sollicitatietraining, 
groepsgespreken e.d.

3. maatjesproject

54 x x

3 Bezoekgroep 
De Geniepoort

lid BONJO DUC De Geniepoort Alphen a/d 
Rijn

bezoek aan vreemdelingen 7   x

4 Bezoekgroep 
Gedetineerden Utrecht

lid BONJO PI Nieuwegein bezoek aan gedetineerden 20   x

5 Bezoekgroep 
Grenshospitium 
Amsterdam

lid BONJO DUC Detentie
centrum Schiphol Oost

bezoek aan vreemdelingen 47   x

6 Bezoekgroep 
Oosterhoek

lid BONJO PI 
FPC
PI

1. Oosterhoek Grave 
2. Pompekliniek Zeeland
3. Nieuw Vosseveld Vught

1. bezoeken aan en 
corresponderen met 
gedetineerden 

2.  hulp bij kerkbijeen-
komsten

9   x

7 Informatiesteunpunt in 
de 1e lijn GGZ (ISP)

lid BONJO  PI Haarlem bezoek aan (ex)
gedetineerden

15   x

8 Stichting Buiten voor 
binnen

lid BONJO  PI Den Haag bezoek aan en activiteiten 
voor langgestraften

11   x

9 Voorlichtingsproject  
Kriminaliteit en 
Strafrecht

lid BONJO     voorlichting 20   x

10 Stichting Tijdelijk Eigen 
Kamer

lid BONJO     huisvesting op tijdelijke 
basis in een begeleid 
woonproject 
ex-gedetineerden

10   x

11 Stichting Vrij lid BONJO PI’s door 
hele land
Soms
FPC

o.a. Eindhoven, Amsterdam 
Over Amstel, Haarlem, 
Alphen a/d Rijn, Lelystad, 
Almere, Amsterdam,
Pieter Baan Centrum en 
Tafelberg

bezoek aan gedetineerden 
en klussen voor 
gedetineerden

50 x x

12 SurAnt bezoekgroep lid BONJO PI
JJI
FPC

Amsterdam Over Amstel,
Almere, Lelystad, Rentray,
Oostvaarderskliniek

1. bezoek aan 
gedetineerden en 
TBS-patienten

2. preventie
3. nazorg

30   x

A. Organisaties die in 2010 subsidie ontvangen

Overzicht vrijwilligers(organisaties)
(gegevens ontleend aan: opgave subsidie-aanvraag 2010 en enquête gevangeniswezen)
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23 Humanitas project 
“Gezin in 
Balans”

 PI Ter Peel, Breda, 
Nieuwersluis, Zwolle, 
Amerswiel 

1. bezoek bij aanvang 
detentie `Moeder de 
Gans`

2. ondersteuning tijdens 
detentie door 
bezoekmoeders

3. moeder/Kind bezoek
4. groepsbijeenk. einde v.d. 

detentie IK JIJ WIJ
5. wekelijkse spreekuren 

binnen de PI´s
6. begeleiding van binnen 

naar buiten
7. nazorg-moedermaatjes

20

50

16
7

196

x x

24 Humanitas afdeling 
Almere/
Zeewolde

PI
PI
FPC
JJII

Almere 
Lelystad
Oostvaarders-kliniek 
Rentray

1. gedetineerdenbezoek op 
verzoek

2. bezoekgroepen
3. nazorg

14 x x

25 Humanitas afdeling 
Haaglanden
project 
Nieuwe 
Kans 

PI Haaglanden, Scheveningen voorbereiding op 
invrijheidstelling

20 x x

26 Humanitas afdeling 
Heuvelrug

DUC Detentiecentrum Zeist 1. activiteitenbegeleiding 
2. bezoek 

12
13

x x

27 Humanitas afdeling 
Rotterdam 
project 
Samen 
reïntegreren

    1. bezoeken gedetineerden
2. begeleiden 

ex-gedetineerden

32 x x

28 Humanitas afdeling 
Voorne/
Putten en 
Roozenburg

RJI De Hartelborgt bezoekgroep 30 x x

29 Humanitas afdeling 
Zaanstreek

DUC   bezoek aan vreemdelingen 18   x

30 Humanitas afdeling 
Zutphen  

PI Ooyerhoek Zutphen bezoekgroep gedetineerden 9 x x

31 Humanitas afdeling 
Zwolle

FPC Veldzicht 1. patientenbezoek 
2. begeleiden naar 

terugkeer in de 
maatschappij

10

4

x x

32 Humanitas afdeling 
Maastricht  
project 
Portal

    nazorg (ex-)gedetineerden 8 x x

2
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13 Stichting
Tussenfasehuis

lid BONJO     opvang vrouwen na 
detentie

7   x

14 Vereniging Vrijwillige 
hulpverlening regio 
Noord Holland-Noord

lid BONJO PI
PI
DUC

Schutterswei
Alkmaar
Hoorn
Heerhugowaard

bezoek aan gedetineerden 35   x

15 Bezoekgroep
De Geerhorst

lid BONJO PI De Geerhorst Sittard 1. bezoekgroep
2. nazorg

17   x

16 Vereniging relaties van 
Gedetineerden afdeling 
Katwijk

lid BONJO     1. bezoekgroep
2. nazorgproject

9   x

17 Stichting zorgconcept lid BONJO     reïntegratie van ex- 
gedetineerde vrouwen

15   x

18 Verening vrijwillige 
hulpverlening aan (ex-) 
gedetineerden 
Leeuwarden

lid BONJO gedetineerdenbezoek 7

        subtotaal BONJO 375    

19 Stichting Exodus 
Nederland

  62 x PI 1. gedetineerdenbezoek, 
2. gespreksgroepen 

pastoraat 
3. Ouder-kind 

Detentieproject
4. nazorg in Exodushuizen  
5. maatjesproject

1613 x x

20 Gevangenenzorg 
Nederland

o.a. project 
"Gebaande 
Wegen"

  PI 
FPC
DUC 
JJI
Arbeidstoeleiding

1. bezoek aan 
gedetineerden

2. nazorg
3. TBS-programma
4. herstelrechtcursus
5. arbeidsintegratie

422 x x

21 Humanitas project 
Delinkwent 
& 
Samen-
leving

PI Rotterdam
De Schie 

1. preventie 
2. nazorg

150-
200

x x

22 Humanitas afdeling 
Amsterdam
project 
Een nieuwe 
start 

    1. spreekuur voor 
gedetineerden 

2. spreekuur voor 
ex-gedetineerden

3. maatjesproject voor 
ex-gedetineerden

50
30

20

x x

A. Organisaties die in 2010 subsidie ontvangen
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B. Organisaties die in 2010 geen subsidie ontvangen:
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33 Humanitas afd. Rijnland DUC
JJI

Alphen a/d Rijn 
Teijlingereind

bezoekgroep  20
6

x x

34 Humanitas afd.Breda PI Boschpoort bezoekgroep 14 x x

          subtotaal Humanitas 799    

35 INES    PI o.a. De Geerhorst 1. nazorg  
2. ouder-kind-

detentiegroep

39   x

36 Stichting AA    PI Almere, Lelystad  1. groepsbijeenkomsten
2. nazorg 
3. voorlichting

15 x x

37 Stichting Hoeve 
Boschoord

  FPC Hoeve Boschoord bezoek aan TBS-patienten 20   x

38 Stichting De Instap     P.I.’s Arnhem en Veiligheids-
huizen West Veluwe vallei

1. bezoekgroep, 
2. huisvesting met 

ondersteuning
3. nazorg ex-gedetineerden
4. schoolvoorlichting

25   x

39 Stichting Naaste       nazorg, 25   x

40 Vrijwillige hulpdienst
Eindhoven

   Zuid-Oost Brabant maatjesproject voor 
ex-gedetineerden en nazorg

24 x x

41 Vrijwilligersgroep 
Oostvaarderskliniek  
Utrecht

   FPC Oostvaarderskliniek 1. bezoekgroep 
2. activiteiten TBS-kliniek 
3. nazorg en maatjesproject

50   x

          subtotaal overige 
organisaties

198    

totaal aantal vrijwilligers
gesubsidieerd

3407

5

42 Diverse kerken Walcheren PI Middelburg kerkdiensten 6

43 IDO (Interkerkelijk Diaconaal 
Overleg)

PI Lelystad pilot schuldhulpverlening 
gemeente Lelystad

5

44 Kerkvrijwilligers PI Almelo kerkdiensten
gedetineerdenbezoek

22

45 Kerkvrijwilligers PI Arnhem-Zuid kerkdiensten
gedetineerdenbezoek

30

46 Kerkvrijwilligers PI Krimpen a/d IJssel kerkdiensten
gedetineerdenbezoek

52

47 Kerkvrijwilligers PI Nieuwegein kerkdienst 15

48 Kookgespreksgroep PI Nieuwegein koken met gedetineerden 1

48 La Puerta PI Veenhuizen 
Esserheem

ondersteuning Spaanstalige 1

49 Leger des Heils PI Vught maatjesproject 1

50 Protestantse Kerk PI Grave kerkdiensten 7

51 Haarlemse Vrijwillige 
Bezoekersgroep

lid 
BONJO

PI Haarlem individueel bezoek en
correspondentie

10

Totaal niet gesubsidieerd   150

Totaal aantal vrijwilligers 3287
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Sprekende voetregel (niet verplicht)6 Sprekende voetregel (niet verplicht)

Subsidievoorwaarden 
vrijwilligersorganisaties

Werkafspraken inrichtingen/
instellingen en vrijwilligersorganisaties

Beleidsuitgangspunten DJI

Selectie vrijwilligers

Neemt eisen in competentieprofiel op

Selecteert d.m.v. dit competentieprofiel

Hanteert bij de selectie de VOG 

Matching vrijwilligers gedetineerden/ patienten

Maken zonodig werkafspraken over 
adequate matching per doelgroep

Screening vrijwilligers

Houdt de verantwoordelijkheid voor 
screening bij inrichting/instelling

Inrichting/instelling maakt 
screeningscriteria en -proces kenbaar 
aan de vrijwilligersorganisatie

FORMALISERING

Sluit een vrijwilligerscontract met iedere
vrijwilliger met bepalingen t.a.v. :
•	 de	verplichtingen	van	de	vrijwilliger	bij	

de uitvoering van zijn activiteiten in de 
inrichtingen en instellingen

•	 geheimhouding
•	 aansprakelijkheidsverzekering
•	 onkostenvergoedingen	
•	 deelname	aan	

deskundigheidsbevorderende 
activiteiten

Toelating en faciliteiten

Directie GW: verwijst in NJO-regeling 
naar subsidievoorwaarden
Directie BV: verwijst in de 
toelatingsrichtlijn naar de 
subsidievoorwaarden

PI’s: Geven vrijwilligerswerk een plaats 
in het dagprogramma

PI’s : Motiveren een weigering tot 
toelating 

Deskundigheidsbevordering en kwaliteit

Draagt zorg voor periodieke en 
gestructureerde 
deskundigheidsbevordering

Maken zo mogelijk werkafspraken over 
bijdrage inrichting/instelling aan 
deskundigheidsbevordering

BIJLAGE III

Overzicht subsidievoorwaarden, werkafspraken en  
beleidsuitgangspunten DJI
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Sprekende voetregel (niet verplicht) Sprekende voetregel (niet verplicht) 7

Subsidievoorwaarden 
vrijwilligersorganisaties

Werkafspraken inrichtingen/
instellingen en vrijwilligersorganisaties

Beleidsuitgangspunten DJI

Begeleiding toezicht en afstemming

Stelt een coördinator aan die:
voorziet in een adequate begeleiding en 
ondersteuning van de vrijwilligers
voor de leiding van de inrichting of 
instelling als eerste aanspreekpunt 
fungeert

PI’s, Rijks-JJI’s en DUC’s: Maken 
werkafspraken over de afstemming 
tussen het werk van beroepskrachten en 
de vrijwilligersactiviteiten

PI’s, Rijks-JJI’s en DUC’s: wijzen een 
aanspreekpunt binnen de inrichting 
aan op een geëigend niveau
Sector GW: wijst een regiodirecteur als 
portefeuillehouder aan en een 
contactpersoon aan op een geëigend 
niveau 

Communicatie en informatievoorziening

Rapporteert periodiek over aantallen 
actieve vrijwilligers en omvang en aard van 
de verrichte activiteiten 

PI’s, Rijks-JJI’s en DUC’s: Maken 
werkafspraken over een periodiek 
overleg met en een adequate schriftelijke 
informatievoorziening aan de 
vrijwilligersorganisaties 

Beleggen vanaf 2011 jaarlijks een 
landelijke dialoogbijeenkomst (Initiatief 
DJI)

Sprekende voetregel (niet verplicht)6 Sprekende voetregel (niet verplicht)

Subsidievoorwaarden 
vrijwilligersorganisaties

Werkafspraken inrichtingen/
instellingen en vrijwilligersorganisaties

Beleidsuitgangspunten DJI

Selectie vrijwilligers

Neemt eisen in competentieprofiel op

Selecteert d.m.v. dit competentieprofiel

Hanteert bij de selectie de VOG 

Matching vrijwilligers gedetineerden/ patienten

Maken zonodig werkafspraken over 
adequate matching per doelgroep

Screening vrijwilligers

Houdt de verantwoordelijkheid voor 
screening bij inrichting/instelling

Inrichting/instelling maakt 
screeningscriteria en -proces kenbaar 
aan de vrijwilligersorganisatie

FORMALISERING

Sluit een vrijwilligerscontract met iedere
vrijwilliger met bepalingen t.a.v. :
•	 de	verplichtingen	van	de	vrijwilliger	bij	

de uitvoering van zijn activiteiten in de 
inrichtingen en instellingen

•	 geheimhouding
•	 aansprakelijkheidsverzekering
•	 onkostenvergoedingen	
•	 deelname	aan	

deskundigheidsbevorderende 
activiteiten

Toelating en faciliteiten

Directie GW: verwijst in NJO-regeling 
naar subsidievoorwaarden
Directie BV: verwijst in de 
toelatingsrichtlijn naar de 
subsidievoorwaarden

PI’s: Geven vrijwilligerswerk een plaats 
in het dagprogramma

PI’s : Motiveren een weigering tot 
toelating 

Deskundigheidsbevordering en kwaliteit

Draagt zorg voor periodieke en 
gestructureerde 
deskundigheidsbevordering

Maken zo mogelijk werkafspraken over 
bijdrage inrichting/instelling aan 
deskundigheidsbevordering
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BIJLAGE IV

Verslag Dialoogbijeenkomst 14 april 2010

‘Wat is jouw ervaring?’ Justitie in gesprek met vrijwilligerswerk
Op woensdag 14 april kwam in Meeting Plaza in Maarssen een bijzonder gezelschap bij elkaar om 
in dialoog te gaan over ‘vrijwilligerswerk bij de sanctietoepassing’. De uitnodiging kwam van het 
ministerie van Justitie, dat bezig is om samen met de sector een beleidsvisie te ontwikkelen. Voor 
het eerst vond er een breed gesprek tussen Justitie en vrijwilligersorganisaties plaats: ruim 25 
mensen van 14 verschillende vrijwilligersorganisaties en ruim 25 mensen vanuit inrichtingen, 
instellingen, hoofdkantoor DJI en het ministerie van Justitie, deden mee aan de dialoog.  

uitwisselen (2), dromen (3), doen (4). Olga  
gaf aan dat de gespreksleiders getraind zijn in 
dialoog, maar dat de dialoog pas goed op gang 
komt als de deelnemers elkaar gaan bevragen. 
Zij waarschuwde dat het toepassen van de 
dialoogregels, zoals ‘niet oordelen’, ‘elkaar  
uit laten praten’, best lastig kan zijn. 

Resultaat
De dialoog leverde vanuit het veld heel veel 
waardevolle inzichten op en ook concrete 
aanbevelingen voor het beleid. Op basis van  
de bijeenkomst en dit verslag zullen de 
vrijwilligersorganisaties en Justitie samen 
vaststellen wat nodig is om vrijwilligerswerk  
bij de sanctietoepassing goed te organiseren  
en verder te ontwikkelen.
 
Gespreksregels dialoog:
•	 Spreek vanuit jezelf, niet over algemeenhe-

den (‘ik maak mee dat…’ i.p.v. ‘men zegt’).
•	 Geef elkaar de ruimte om ervaringen te 

delen.
•	 Waardeer elkaars bijdrage.
•	 Probeer je oordeel uit te stellen tot je denkt 

dat je echt begrijpt wat de ander bedoelt.
•	 Sta stiltes toe als iemand even wil nadenken 

en maak elkaars zinnen niet af.
•	 Vraag elkaar om toelichting als er algemeen-

heden op tafel komen.
•	 Gesprekshouding: open en respectvol

Persoonlijke verhalen kleuren 
vrijwilligerswerk in
Aan de gesprekstafels vertelden de vrijwilligers 
persoonlijke verhalen en daardoor werd het 
vrijwilligerswerk in gevangenissen, FPC’s, 
jeugdinrichtingen en asielzoekerscentra rijk 
ingekleurd. Een vrijwilliger vertelde dat ze trots 
was op het bezoek van kinderen aan hun 
moeder, dat ze onlangs had geregeld. Dat was 
best lastig, want de kinderen woonden ver weg 
in Duitsland en werden door de vader gebracht. 
Het bezoek was door de vrijwilliger met de 
moeder voorbereid. Een spel uit de spellen-
koffer van ´Gezin in Balans´ brak het ijs tussen 
moeder en kinderen. 

Doel
Het doel van de dialoogbijeenkomst was om 
vanuit ieders eigen ervaring te praten over de 
ideeën en wensen voor een goed vrijwilligers-
beleid. Het ministerie wilde verdieping van de 
beleidsvisie en aanvullingen op de beleidsvisie 
ophalen. Projectleider Edo Brommet van het 
ministerie van Justitie: “Waar het vandaag om 
gaat is dat de deelnemers aan de hand van 
concrete ervaringen en inzichten met elkaar 
spreken over de inhoud van het vrijwilligers-
werk, de betekenis daarvan voor de inrichting, 
instelling en/of gedetineerden, de voorwaar-
den waaronder dat werk wordt uitgevoerd en 
vooral ook over de mogelijkheden tot verbete-
ring van afstemming en samenwerking.” 

Dialoog
Er waren zeven dialoogtafels, rond verschil-
lende thema’s. De deelnemers zaten gemixt 
rond de tafel. De bijeenkomst en de gesprekken 
werden geleid door Nieuwe Maan Adviseurs, 
een bureau met veel ervaring met dialoog en 
interactief beleid. Medewerkers van het 
ministerie maakten een verslag. Dagvoorzitter 
Olga Plokhooij van Nieuwe Maan gaf een 
toelichting op de dialoogvorm. Bij een dialoog 
ga je, anders dan in een debat, met elkaar in 
gesprek over je eigen ervaringen. Het gesprek is 
persoonlijk, niet gericht op het overtuigen van 
elkaar, maar gericht op luisteren naar elkaar en 
op verdieping. Het gesprek verloopt volgens 4 
dialoogstappen: kennismaken (1), ervaringen 
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Welke waarde heeft het vrijwilligerswerk nu 
precies? De belangrijkste waarden die genoemd 
zijn:
1. Vrijwilligersbezoek leidt tot betere verbin-

ding en contact tussen de wereld binnen en 
buiten de inrichting. Dit geeft de gedetineer-
de weer vertrouwen in de maatschappij, waar 
hij vroeg of laat weer in terecht komt. 
Vrijwilligers starten ook dikwijls heel 
concreet de hulp op gericht op reïntegratie 
en vormen dus een brug naar de nazorg.

2. Vrijwilligers herstellen vaak het contact met 
familieleden. Zeker bij langdurig gedetineer-
den kan dit contact erg onder druk komen te 
staan. 

3. Vrijwilligers regelen het vervoer van kinderen 
naar de gevangenis. Anders zouden veel 
kinderen niet op bezoek kunnen bij hun 
ouder. Ze bereiden het kind en de ouder ook 
voor op het bezoek.

4. Vrijwilligers regelen praktische zaken voor 
familieleden of maken hen wegwijs in regels 
en instellingen (bv. het treffen van een 
regeling met een woningcorporatie), ze 
bieden familieleden ook morele steun. 

5. Vrijwillige moedermaatjes bereiden moeders 
voor op de opvoeding van hun kinderen na 
detentie.

6. Vrijwilligers zorgen voor een andere, prettige 
sfeer tijdens hun bezoek. 

7. Vrijwilligers organiseren een belangrijke 
aanvulling op het dagprogramma (bijvoor-
beeld spelletjes, creatieve activiteiten, 
koken), vaak ook in de vorm van taal of 
andere vaardigheden die bruikbaar zijn na de 
detentie.

8. Tussen vrijwilliger en gedetineerde kan een 
waardevolle ´normaal menselijke´ relatie en 
vertrouwen ontstaan, juist omdat het 
contact, anders dan het detentieprogramma, 
door de gedetineerde uit vrije wil wordt 
gedaan. Vrijwilligers zijn ondersteunend 
door te luisteren en begrip te tonen.

         

Vóór het bezoek was de moeder, die tien 
maanden in detentie zat best zenuwachtig om 
haar kinderen voor het eerst weer te zien.  
“Na het bezoek bleek dat het kind van 3 
plotseling was gaan praten, daarvoor praatte 
het kind helemaal niet. Daar doe ik het voor,  
de rol van de ouder wordt weer hersteld”, 
vertelt de vrijwilliger.

Vrijwilligerswerk is waardevol
De waarde van het vrijwilligerswerk in gevange-
nissen bleek ook uit veel andere verhalen, 
zowel van de vrijwilligersorganisaties als van de 
directeuren of maatschappelijk dienstverleners 
van instellingen. Zo vertelt een maatschappe-
lijk werker bij Hoeve Boschoord (FPC voor 
verstandelijk gehandicapten): “Wij zien dat  
een cliënt opleeft omdat er een vrijwilliger 
komt. Hij ruimt zijn kamer op, heeft koeken 
gekocht, gaat zijn best doen. Het werkt. Je zie 
aan alles dat ze het heel leuk vinden” Een 
andere vrijwilliger vertelt trots over het koor  
in De Corridor in Zeeland, dat bestaat uit 
bewoners, medewerkers en vrijwilligers.  
“Dat is prachtig bindend”. En de bibliothecaris 
en coördinator vrijwilligerswerk van een 
jeugdinrichting is trots op een jongen die 
schaakles kreeg van een vrijwilliger en na de 
detentieperiode actief schaker geworden is. 
“Dit voorbeeld laat heel mooi zien hoe 
vrijwilligersinzet kan dienen als de schakel 
tussen de wereld binnen en buiten de 
inrichting.”

Aanbevelingen waardering: 
•	 De waarde van het vrijwilligerswerk  

moet beter zichtbaar gemaakt worden.  
Het ministerie van Justitie moet laten zien 
dat vrijwilligerswerk in gevangenissen 
vanzelfsprekend is en voor elke directie 
een taak. Het ministerie kan daar een rol 
in spelen in het overleg met directies van 
instellingen en door middel van commu-
nicatie over goede voorbeelden. 

•	 Vrijwilligersorganisaties kunnen lokaal, 
regionaal en landelijk een goede reputatie 
opbouwen door te laten zien welke waarde 
en kwaliteit zij structureel leveren.

•	 In het contact met instellingen moeten 
vrijwilligersorganisaties helder kunnen 
verwoorden wat hun aanvulling is op 
professionals. 

•	 In uitwisseling is een gesprek over de 
kwaliteit van het vrijwilligerswerk welkom 
en in het belang van de betrokken vrijwil-
liger. Op dit moment krijgen de vrijwilli-
gersorganisaties nog nauwelijks feedback.

Professioneel versus vrijwillig
Er is ook veel gesproken over de scheidslijn 
tussen professionele begeleiding van gedeti-
neerden en vrijwilligerswerk. Het inzicht in de 
praktijk is belangrijk om te kunnen sturen op 
de rol van vrijwilligerswerk. “Soms spelen er 
dingen die te zwaar zijn voor vrijwilligers, dan 
is een deskundige nodig”, aldus een directeur 
van een PI. Een dialoogtafel concludeerde: 
“Laat vrijwilligers vrijwilligers blijven! Het zijn 
geen gespecialiseerde hulpverleners, die op de 
stoel van sociaal raadslieden, psychiaters of 
jeugdzorg kunnen zitten. Ook moeten er niet te 
hoge eisen aan vrijwilligersorganisaties gesteld 
worden met betrekking tot registratie, 
productie draaien of overleg.”

Wist u dat:
•	 Er meer dan 3200 vrijwilligers actief zijn als 

vrijwilliger bij de sanctietoepassing?
•	 Zij per jaar tussen de 10.000 en 15.000 

contacten hebben met gedetineerden?
•	 Het ministerie van Justitie 41 organisaties/

groepen subsidieert?
•	 Het ministerie in 2010 een subsidiebedrag 

van totaal 2 mln. Euro toekent? 
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´Nazorg begint op de eerste dag van detentie´ 
en ´Zowel vrijwilligersorganisaties als DJI 
worden gedreven door hetzelfde doel: vrijwil-
ligerswerk draagt bij aan resocialisatie door de 
koppeling van binnen en buiten. Dit gedeelde 
doel kan benut worden voor betere samen-
werking´ werd geconcludeerd. 
Vrijwilligersorganisaties streven naar een 
warme overdracht van binnen naar buiten en 
ervaren dat dit lastig is als zij alleen een rol 
´binnen´ kunnen spelen. Het valt op dat veel 
mensen bezorgd zijn over het feit dat de nazorg 
bij gemeenten neer wordt gelegd. 

Aanbevelingen samenwerking: 
•	 Zet de dialoog tussen Justitie en vrijwilli-

gersorganisaties op landelijk niveau voort. 
•	 Regel op regionaal en lokaal niveau 

structureel overleg tussen directie 
instelling(en), mmd’ers, gv’ers en vrijwil-
ligersorganisaties. Sommigen vinden dat 
hier ook de gemeente bij aan tafel hoort. 

•	 Versterk de rol van de veiligheidshuizen en 
zorg dat het vrijwilligerswerk hier ook in 
vertegenwoordigd is (ketenbenadering), 
m.n. in gezinssituaties van groot belang. 

•	 Zorg dat de verantwoordelijkheid voor het 
vrijwilligerswerk binnen de instelling bij 
de directie ligt (niet bij de gv)

•	 Waarborg de continuïteit en blijf nazorg 
door vrijwilligers na detentie financieren, 
liefst via Justitie. Faciliteer nazorg door 
bijv. COSA.

•	 Ga als vrijwilligersorganisaties met elkaar 
de dialoog aan over wie wat doet en zorg er 
door samenwerking voor dat het aanbod 
minder versnipperd is.

Samenwerking begint met 
vertrouwen

Algemeen deelden de deelnemers dat samen-
werking begint met vertrouwen. Als er geen 
vertrouwensbasis is tussen instelling en 
vrijwilligersorganisatie, of tussen het ministe-
rie en de vrijwilligersorganisaties dan komen er 
te veel regels en strikte protocollen. Afspraken 
kunnen beter gemaakt worden op basis van een 
relatie die organisaties met elkaar hebben, dan 
op basis van onbekendheid met elkaar. Meer 
uitwisseling maakt het voor beide kanten 
gemakkelijker om maatwerk en kwaliteit te 
leveren. Veel deelnemers vonden dat deze 
dialoogbijeenkomst bijdraagt aan nieuwe 
relaties en nieuwe mogelijkheden voor 
samenwerking. In de dialoog wordt een veilige 
ruimte gecreëerd om ervaringen te delen en 
vertrouwen op te bouwen. De dialoog maakt 
helder wat de ander motiveert maar ook waar 
de uitdagingen voor verschillende partijen 
liggen. Verschillende deelnemers pleitten  
dan ook voor voortzetting van de landelijke 
dialoog. 

Uitwisselen en leren
Ook regionaal en lokaal kan de samenwerking 
beter. Daar is veel over gezegd. Meerdere 
dialoogtafels hadden het advies aan lokale 
directies om structureel met vrijwilligers- 
organisaties, medewerkers maatschappelijke 
dienstverlening (mmd) en geestelijk verzor-
gende (gv) om de tafel te gaan zitten. Doel: 
uitwisselen, leren van elkaar, kortere lijnen. 
Bijvoorbeeld door twee keer per jaar een 
dialoog te voeren. Een van de tafels conclu-
deerde dat het vaststellen van gedeelde doelen 
ook belangrijk is. Successen, bijvoorbeeld dat 
een gedetineerde weer succesvol aansluiting 
vindt in de samenleving, worden vaak wel 
gedeeld. Het is ook belangrijk om vooraf te 
benoemen wat het doel van vrijwilligerswerk is.

Nazorg
In het goed organiseren van nazorg speelt 
samenwerking ook een cruciale rol. Hulp bij 
reïntegratie begint al binnen de instelling. 

Communicatie 

Aan alle tafels was ´communicatie´ een 
sleutelwoord voor de verbetering van de 
werkpraktijk. Doordat eenduidige kaders of 
richtlijnen voor vrijwilligerswerk bij de 
sanctietoepassing ontbreken is de praktijk 
overal anders. Vrijwilligersorganisaties 
noemden veel knelpunten die met een betere 
samenwerking (zie boven) en betere communi-
catie opgelost kunnen worden:
•	 Vrijwilligersorganisaties weten vaak te weinig 

over de gang van zaken in een instelling.
•	 Informatie aan gedetineerden over het 

aanbod van vrijwilligerswerk kan beter.
•	 Er zijn knelpunten m.b.t. bezoektijden:  

te weinig, alleen overdag, willekeurig.
•	 Vrijwilligers worden verschillend geïnfor-

meerd (bijv. wel of niet vertellen over delict).
•	 Er is vaak onduidelijkheid over de mogelijk-

heden van nazorg. 
•	 Veranderende regels in een instelling, 

bijvoorbeeld m.b.t. toelating, worden niet 
altijd aan vrijwilligers doorgegeven. Soms 
kennen medewerkers de regels voor toe-
lating niet en weigeren ze een vrijwilliger  
die wel is aangemeld.  

Dromen:

´Mijn droom is dat vrijwilligers ook ´s avonds en in het weekend mensen kunnen bezoeken.  
Dat kan nu vaak niet.´

´Ik zou willen dat de islamitische gemeenschap zich meer open stelt voor vrijwillige hulp aan gedetineerden.´

´Mijn droom is dat ik zelf als vrijwilliger mijn werk nog beter doe, bijvoorbeeld door moeders cassettebandjes  
te laten inspreken voor haar kinderen.´

´Mijn droom is het creëren van fte´s voor vaste medewerkers die zich bezighouden met vrijwilligerswerk.´

´Het zou mooi zijn als partners en andere familie van gedetineerde moeders meer betrokken worden bij het 
ondersteunen van de gedetineerde moeder en hun kinderen.´

´Mijn droom is toegankelijke hulp zonder vooroordelen. Bij screening moet actief een spoorboekje aangeboden 
worden.´

•	 Er zijn te weinig mogelijkheden voor 
kinderen om hun ouder te bezoeken.

•	 Het aanbod van verschillende vrijwilligers-
organisaties voor PI´s is niet helder.

•	 Voor de samenwerking met een PI zijn 
vrijwilligers soms te afhankelijk van de 
individuele bereidheid van een geestelijk 
verzorgende om samen te werken.

•	 Familieleden weten te weinig van de hulp  
die vrijwilligersorganisaties kunnen bieden. 
Googlen op internet levert geen antwoorden 
en geen goed overzicht op.
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•	 Organiseer als instelling een jaarlijkse 
´vrijwilligersdag´.

•	 Maak een ´sociale kaart´ van het aanbod van 
vrijwilligersorganisaties. Wie heeft wat te 
bieden in welke regio? Dat is handig voor 
medewerkers van instellingen en gedetineer-
den en maak ook voor het thuisfront een 
helpdesk (met kinderpagina!) beschikbaar 
maken via intranet. 

Al deze knelpunten werden met voorbeelden 
uit de praktijk toegelicht. Alle partijen kunnen 
de communicatie en organisatie verbeteren. 

Concrete tips voor het verbeteren van de 
communicatie:
•	 Stel binnen een instelling één contact- 

persoon aan die de relatie met vrijwilligers-
organisaties onderhoudt en intern zorgt voor 
de communicatie over vrijwilligerswerk, de 
mogelijkheden voor gedetineerden, de richt- 
lijnen voor bezoeken, de communicatie naar 
buiten etc.

•	 Als er binnen een instelling een training voor 
personeel gehouden wordt, nodig dan ook 
zo nu en dan de vrijwilligers uit.

•	 Stuur het personeelsblad van een instelling 
ook standaard naar de vrijwilligers- 
organisaties. 

Dromen:

´Ik droom over een waardevolle invulling van de contacttijd tussen ouder en kind. Het kind is altijd 
uitgangspunt.´

´Het zou mooi zijn als er een soort landelijke richtlijn komt die niet te specifiek is, maar toch richting kan geven.´ 

´Ik zou het prettig vinden als er meer allochtonen actief worden in het vrijwilligerswerk.´

´Mijn droom is dat vrijwilligers ondersteuning bieden daar waar gemeenten geen maatwerk kunnen leveren. 
Vrijwilligersorganisaties zetten in op nazorg en werken daarin samen met de gemeente.´

´Ik zou heel graag met een groep op bezoek gaan bij een groep.´

´Mijn droom is dat vrijwilligers mensen kunnen blijven helpen, dat daar niet op beknibbeld wordt.´

´Fijn dat we dromen uitwisselen. Ik zou graag over een jaar kijken of dromen waar geworden zijn.´
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Vervolg

Edo Brommet van het ministerie van Justitie gaf 
na de dialoog kort een reactie op de aanbeve-
lingen. Hij benadrukte dat de waarde van het 
vrijwilligerswerk door de dialoog heel goed 
zichtbaar wordt en dat vrijwilligerswerk binnen 
Justitie nog vanzelfsprekender zal worden dan 
het nu al is. 

In de beleidsvisie die het ministerie samen met 
het veld maakt zal veel van de opbrengst van 
deze dialoogmiddag terugkomen. Daar wordt 
de komende weken hard aan gewerkt. Ook 
leverde deze dag veel concrete tips op over 
communicatie, organisatie en uitwisseling. 
Daar kan iedereen mee aan de slag. 

Het ministerie zal, waar mogelijk faciliteren. 
Ten slotte nog onderstreepte Edo Brommet het 
belang dat de dialoog tussen Justitie en de 
vrijwilligersorganisaties, die op deze dag op 
zo’n bijzondere en vruchtbare manier vorm 
heeft gekregen, in de toekomst wordt voort-
gezet. Hiervoor zal ook na de beëindiging van 
het Project VBS moeten worden gezorgd.  

Tekst verslag: Nieuwe Maan Adviseurs Maatschappelijke 
Vernieuwing
Op basis van de verslagen van de dialoogtafels op  
14 april 2010, gemaakt door het ministerie van Justitie.
April 2010

Deelnemers dialoogbijeenkomst

Vrijwilligersorganisaties

Job Joris Arnold BONJO
Jaap Brandligt BONJO
Ruud Klein Stichting Vrij 
Jolanda van den Hurk Vrij en Verder 
Robert Varekamp Christian Prison Ministries
Wil Knol Stichting Exodus Nederland
Hans Segaar Stichting Exodus Nederland
Winie Hanekamp Stichting Exodus Nederland
Herman Vooijs Stichting Exodus Nederland
Esther van der Panne Bezoekgroep Vreemdelingengevangenis Schiphol-Oost
Roselyne Oudenampsen-Joyal   Vereniging Vrijwillige Hulpverlening Gedetineerden
Masoud Taheri Landelijke Gedetineerden Commissie
Ria Vreeswijk Bezoekersgroep Oosterhoek Grave
Nico Vreeswijk Bezoekersgroep Oosterhoek Grave
Mesa Jajan Humanitas Rijnland
Astrid Arts Humanitas “Samen reïntegreren”  Rotterdam
Dew Koesal Humanitas “Een nieuwe Start” Amsterdam
Pascale Zegers Humanitas “Gezin in Balans”
Maria Sleegers  Humanitas “Gezin in Balans”
Johan Swart Stichting DOOR
Hans Barendrecht Gevangenenzorg Nederland
Kees van der Linden         Gevangenenzorg  Nederland 
Brenda Hofman Gevangenenzorg Nederland 
Jan Bos Gevangenenzorg Nederland 
Leen Plessius Ines
Margot Hordijk De Instap

Inrichtingen en instellingen

Rob van Koningsbruggen PI Haaglanden
Rien van den Broek PI Ter Peel 
Mark de Knegt PI Rijnmond/afd. de IJssel
Frans Douw PI Noord-Holland Noord
Constant Du Fossé   PI Vught
Vivian Jozefzoon FPC Oostvaarderskliniek
Rob Tissink FPC Oostvaarderskliniek
Hans Blokdijk GGZ Noord-Holland Noord
Rikus Hermelink FPK Boschoord
Niels Groot JJI Teylingereind
Sandrien Vermeulen JJI De Hartelborgt
Marja Went  Detentiecentrum Zeist
Sefi BagÇi  Dienst Geestelijke Verzorging
Richard Pronk RJI Doggershoek
Arjan Noordhoek  FPC Oostvaarderskliniek en Pieter Baancentrum
Wim Timmer  PI Noord-Holland Noord
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Hoofdkantoor DJI en Ministerie van Justitie 

Leo Jansen Projectdirecteur Directie Gevangeniswezen
Rachel Geense Directie Forensische Zorg
Fred Stijnman Directie Justitiële Jeugdinrichtingen 
Simone Kers Directie Bijzondere Voorzieningen
Gré Eleveld Programma Modernisering Gevangeniswezen 
Els Salverda Programma Interactief Werken 
Pieter Mensink Dienst Justitiële Inrichtingen

Project Vrijwilligersbeleid bij de sanctietoepassing

Edo Brommet Projectleider VBS
Brian Monsanto Projectmedewerker VBS
Jannie Conté Projectmedewerker VBS
Tessa Cops Projectsecretaris VBS

André Janssens Nieuwe Maan, procesbegeleiding vrijwilligersorganisaties

Begeleiding dialoogbijeenkomst

Olga Plokhooij Nieuwe Maan, begeleiding dialoogbijeenkomst
Danielle Driessen Nieuw Maan, gespreksleider
Femke Zwaal  Nieuwe Maan, gespreksleider
Ramon Schleijpen  Nieuwe Maan, gespreksleider
Jacqueline Slenders bureau NIEN, gespreksleider
Loes de Jong  Gespreksleider
Hermine Reuchlin  Gespreksleider
Anne Kee Deelen Saamen Deelen, gespreksleider
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BIJLAGE V Advies 
Raad voor de Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbescherming

Geconsulteerde overige organisaties
•	 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport
•	 Vereniging van Nederlandse Gemeenten
•	 Nederlandse Organisatie van 

Vrijwilligersorganisaties
•	 Inspectie voor de Sanctietoepassing
•	 De drie reclasseringsorganisaties
•	 GGZ Nederland
•	 Federatie Opvang
 

Deelnemende organisaties aan het Project 
VBS
•	 BONJO
•	 Exodus Nederland
•	 Gevangenenzorg Nederland
•	 Humanitas

Overige geconsulteerde vrijwilligers- 
organisaties
•	 AA
•	 Christian Prison Ministries
•	 Ines
•	 Stichting Door
•	 Stichting De Instap
•	 Stichting VRIJ  
•	 Vrij en Verder

Overzicht betrokken organisaties
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BIJLAGE VI Contactpersonen:

DJI:
Directie Gevangeniswezen
Leo Jansen (Projectdirecteur GW) en 
Renee van Eijl (afdeling Uitvoeringsbeleid)

Directie Forensische Zorg
Marijn Veenhuizen (afdeling Kwaliteit)

Directie Justitiële Jeugdinrichtingen
Fred Stijnman 
(afdeling Individuele Jeugdzaken)

Directie Bijzondere Voorzieningen
Simone Kers (afdeling Uitvoeringsbeleid)

Dienst Geestelijke Verzorging
Mark van Koppen (CUB/BO)

Programma’s DGPJS:

Programma Modernisering Gevangeniswezen
Marline Delfgaauw

Programma Nazorg
Karel van Duijvenbooden en Epco Boerema 
(afstemming nazorg binnen gevangeniswezen) 
Helga Ezendam (afstemming met beleids-
kader DEMO)

Opdrachtgever
Michel Groothuizen (directeur DSP)

Gedelegeerd opdrachtgever
Peter Wagenmaker 
(hoofd afdeling Sancties en Reclassering  
van DSP)

Projectteam:

Projectleider  
Edo Brommet (DSP) 

Projectsecretaris 
Tessa Cops (DSP/Sancties en Reclassering)

Coördinator DJI
Brian Monsanto (DJI/ Concernstaf UB/BO)

Projectmedewerker
Jannie Conté (DSP) 

Projectsecretariaat
Margie Plantijn, Ankie van der Heiden en  
Aartie Bhoep (CBJ/bedrijfsvoering)

Projectoverleg vrijwilligersorganisaties:

BONJO
Jaap Brandligt en Job Joris Arnold

Exodus Nederland
Rien Timmer

Gevangenenzorg Nederland
Hans Barendrecht en Kees van der Linden 

Humanitas
André Hudepohl, Susanna Kos en  
Monique Verboven

Project VBS
Edo Brommet en Tessa Cops

Projectorganisatie Project Vrijwilligersbeleid bij de sanctietoepassing
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Directies DGPJS

Directie Sanctie en Preventiebeleid
Marja Witteveen (S&R/gevangeniswezen)
Frans Nijhof (P&S/ preventie door vrijwilligers 
en afstemming met goede doelen)

Directie Justitieel Jeugdbeleid (JSP)
Monique de Groot
Mariette van den Aardweg 
(JSP/Justitiële Jeugdinrichtingen)
Helen Verleg (JB/gedetineerde ouders)

Directie Control, Bedrijfsvoering en Juridische 
Zaken
Onno de Jong (Control)
Floor Bakhuys Roozeboom 
Francetta Schoe (Juridische zaken)


