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In dit jaarverslag beschrijven wij hoe de verschillende
activiteiten van de stichting zijn uitgevoerd. De vaste
projecten van de stichting zijn voortgegaan zoals
voorgenomen. Het Klusloket is uitgebreid met een
afdeling in gemeente Zaanstad. Voor de gemeente
Zaanstad voeren wij formeel het Buiten-RIC uit. Op
dezelfde locatie is ook ons nieuwste Klusloket gevestigd.
Het Achterblijvers Project is een nieuw project dat wij in
2019 hebben uitgeprobeerd.

Onze inzet op de re-integratiecentra in de PI's zijn
doorgegaan. We hebben samen met de verschillende
PI's gedetineerden ondersteuning geboden op
een van vijf leefgebieden. Op de Buiten-RIC’s
hebben we honderden ex-gedetineerden gezien,
ondersteund en verwezen naar partnerorganisaties.

Ook het werven, trainen en binnenhalen van vrijwilligers
is goed gelukt. Grote groepen stagiairs hebben bij ons een
stageplek gevonden en hulp geboden aan de doelgroep.

In dit jaarverslag krijgt u een beeld van het werk dat
wij het afgelopen jaar gedaan hebben. Ook treft u
aan een overzicht van de medewerkers en het
bestuur die ons werk mogelijk hebben gemaakt. U
krijgt ook inzicht in de inkomsten en uitgaven van de
stichting door middel van onze jaarrekening.

Bestuur Stichting Surant

Inleiding

Afkortingen

PI - Penitentiaire Inrichting
ISD - Inrichting voor Stelselmatige Daders
PP - Penitentiair programma
RIC - Re-IntegratieCentrum
GT - Gestolen Tijd

JC - Zaanstad Justitieel Complex Zaanstad
DC - Schiphol Detentiecentrum Schiphol
ZZBI - Zeer beperkt beveiligde inrichting
BBI - Beperkt beveiligde inrichting
GV - Geestelijke verzorging

Het samenwerkingsverband

De samenwerking tussen de drie stichtingen STEK, Surant
en VRIJ is ons ook in 2019 goed bevallen. De drie
stichtingen hebben een bestuur bestaande uit zes leden.
In de samenwerking trekken wij samen op in het werkveld
en ondersteunen elkaar zoveel mogelijk.

Dit doen wij door gezamenlijk naar buiten te treden over
aanbod van de projecten en verschillende programma’s
binnen en buiten de PI’s. De verschillende websites en
reclamemateriaal proberen wij in dezelfde uiting naar
buiten te brengen.

Stichting STEK (stichting tijdelijke eigen kamer) heeft 10
woningen in Amsterdam verspreid over de stad. Ex-
gedetineerden kunnen hier 3 maanden of soms langer
wonen totdat zij een eigen woonplek hebben. Er is een
nauwe samenwerking met gemeente Amsterdam om de
inkomsten uit uitkering en de doorstroom naar een eigen
woning mogelijk te maken.

Stichting VRIJ (stichting vrijwillige hulpverlening
gedetineerden en ex-gedetineerden) heeft een brede
doelstelling om de belangen te behartigen van hen die op
enigerlei wijze in aanraking zijn of zijn geweest met
Justitie. Zij voeren allerlei klussen uit voor gedetineerden
en ex-gedetineerden om de re-integratie te stimuleren.

De komende jaren hopen we de samenwerking nog meer
te verstevigen en door te voeren op projecten zoals wij
gedaan hebben met het project ‘Wordt Vervolgd”.
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Het is gelukt om lopende projecten te blijven uitvoeren en nieuwe te ontwikkelen.
Hierbij een korte omschrijving van de projecten en haar bereik. Voor 2019 hebben
we ingezet op voortzetting van de activiteiten uit 2018 in Almere en opzetten van
het Klusloket in Zaanstad. Een 3-tal klussers zijn overgegaan van 2018 naar 2019.

Werving van klussers

De klussers vinden op een zestal manieren hun weg naar
ons Klusloket:

ⵙ Klussers vanuit Justitieel Complex Zaanstad, ISD;

ⵙ Klussers vanuit FPC de Oostvaarderskliniek;

ⵙ Klussers met een penitentiair programma
(PP, ZBBI, BBI);

ⵙ Klussers zonder detentieverleden;

ⵙ Klussers in uitvoering van werkstraffen;

ⵙ Klussers vanuit de Exodus begeleid wonen;

In 2019 hebben er in totaal 43 klussers aan het project
deelgenomen, het betreft 10 gedetineerden uit de
JC Zaanstad (ISD gestraften), 2 TBS patiënten uit de
Oostvaarder kliniek, 4 deelnemers van het Penitentiair
Programma vanuit de PI (Lelystad, Heerhugowaard
en Nieuwersluis), 1 deelnemer vanuit Exodus, 13
deelnemers vanuit de Reclassering (werkstraffen) en
13 vrijwillige klussers (zonder detentieverleden). De
meeste deelnemers verlaten het Klusloket voor de
verdere fasering van hun detentie. In 2018 is er één TBS
gestelde direct vanuit het Klusloket naar betaald werk
uitgestroomd. In 2019 hebben 2 ex-gedetineerden een
betaalde baan gevonden bij stichting Surant.

Klusopdrachten

Een stabiele stroom aan klusopdrachten is het
ideaalplaatje waarnaar gestreefd wordt binnen het
Klusloket. Het hele jaar door hebben wij ingezet op
meer opdrachten door middel van flyeren en reclame.
De volgende ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat er
een stabiele hoeveelheid aan opdrachten binnenkwam:

ⵙ De kwaliteit van het afgeleverde werk ging omhoog.

ⵙ Mond tot mondreclame is wederom ontzettend
belangrijk geweest.

ⵙ Het aantal klus aanvragen ging aanzienlijk omhoog
t.o.v. 2018.

In 2019 heeft het klusloket 145 klussen uitgevoerd, het
betrof bij 92 klussen in groenvoorzieningen
(tuinonderhoud, plaatsen schutting en bestrating tuin).
Bij de 53 overige klussen waren hetmet name schilderen,
behangenmaar ook hele praktische zaken als het
ophangen van beugels in toilet of douche.
Voor netwerkpartners zoals de Schoor heeft het
klusloket een aantal banken gemaakt voor hun buurthuis
‘de Inloop’. Voor Exodus hebben wij een tussenfase
woning opgeknapt waar ex-gedetineerden verblijven. Het
Klusloket heeft Vis à Vis theatergroep geholpen met de
voorbereidingen voor de opening van hun nieuwe locatie
in Almere Poort.

In onze zoektocht om Gestolen Tijd (GT) te verstevigen en
meer bekendheid te krijgen zijn wij gestuit op het project
“Transitie arena” van gemeente Almere. Met dit project
wil de gemeente organisaties die werken met jongeren in
een moeilijke leefsituatie meer met elkaar verbinden. De
gemeente is ookop zoeknaar andere ennieuwemanieren
om met deze jongeren in contact te kunnen komen.

Wij hebben vanuit Gestolen Tijd en de studio activiteiten
in Almere Buiten aangegeven dat wij de gemeente
kunnen helpen met deze groep jongeren in contact te
komen. In 2018 hebben wij de muziekstudio gebouwd
waarin de ervaringsdeskundigen van GT jongeren helpen
hun weg te vinden in het leven. Viade muziekwillen wij de
jongeren op positieve ideeën brengen en ze aanspreken
op hun talent. Demuziek en studio is voor ons een middel
om de jongeren aan te trekken en van daaruit te wijzen
op andere mogelijkheden.

Met onze eigen jongeren en team aan ervarings-
deskundigen hebbenwe alle vijf sessies van de gemeente
bijgewoond en dit heeft geleid tot een vraag om zoveel
mogelijk scholen in Almere te bedienen met uitvoering
van een GT voorstelling.

Wij zijn ook op het idee gekomen om een mobiele studio
te maken. Met de mobiele studio willen wij naar wijken
en buurten toegaan om jongeren in de eigen omgeving
te bereiken met muziek. Ook hier willen wij de jongeren
inzichten geven over andere keuzes en mogelijkheden. In
2020 hopen wij met een event het idee van de mobiele
studio landelijk te lanceren.

In 2019 hebben we 8 voorlichtingen op scholen
gegeven en 10 voorlichtingen bĳ Rĳks Justitiële
Jeugdinrichtingen.

Het Klusloket

GestolenTijd

Klantenprofiel 2019
In 2019 heeft het klusloket bij 145 klanten klussen uitgevoerd bij:

82 (56,55%) van de klanten betrof het (alleenstaande) ouderen
met of zonder beperking;

13 (8,96%) klanten met een lichamelijke en/of geestelijke
beperking;

37 (25,5%) klanten met bestaansminimum met of zonder
bewindvoering;

13 (8,96%) netwerkpartners.

Wij hebben 20% van de klusjes kosteloos uitgevoerd:

25 klussen bij klanten met een lichamelijke en/of geestelijke
beperking;

20 klussen bij klanten met bestaansminimum met of zonder
bewindvoering;

24 klussen bij netwerkpartners.
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Veel mensen in detentie hebben schulden. Soms zijn
schulden zelfs de (achterliggende) reden voor het plegen
van delicten. Wij constateren dat (ex-) gedetineerden
weten dat ze schulden hebben, maar totaal geen idee
hebben van de hoogte van de schuld en bij welke
schuldeisers. Stichting Surant heeft daarom ingezet op
schuldhulp ommensen de grip op hun schulden terug te
geven waardoor stress en frustratie verminderen en om
hen te motiveren om het op te lossen.

Afgezien van de reguliere hulpvragen over schulden
op de RIC en het Buiten-RIC zijn we daarom gestart met
schuldenspreekuur in verschillende PI’s. Tijdens het
schuldenspreekuur wordt gewerkt aan het oplossen
van de meer complexe en/of problematische schulden.
Begin 2019 hebben we het schuldenspreekuur voor
de ISD afdeling in PI Almere voortgezet in JC Zaanstad.
Op verzoek van JC Zaanstad is er vervolgens een
schuldenspreekuur gestart op het RIC waar intensief
gebruik van wordt gemaakt door gedetineerden met
(problematische) schulden. Inmiddels doen we dit
schuldenspreekuur ook op het RIC van PI Zuyder Bos en
in DC Schiphol (middels ambtelijk bezoek).

Ook op onze Buiten-RIC’s kunnen ex-gedetineerden
ondersteuning krijgen bij het ordenen van de
administratie, het maken van een schuldenoverzicht en
het treffen van betalingsregelingen. Bij hoge schulden of
meerdere schuldeisers schakelen wij een betrouwbare
bewindvoerder in en blijven de cliënt als maatje
ondersteunen.

Wij merken dat de hulp bij het oplossen van schulden,
maar met name bij het in kaart brengen van de schulden
bijdraagt aan de motivatie om het op te lossen. Het
geeft rust en duidelijkheid als iemand weet wat precies
de hoogte van de schuld is en ook om te weten dat
het in ieder geval niet meer gaat worden door boetes
en verhogingen. Voor het programma Schuldhulp zijn
we doorlopend op zoek naar vrijwilligers die het een
uitdaging vinden om mensen met schulden te helpen.

Het was een lang gekoesterde droom van stichting Surant om een
project voor de Achterblijvers te kunnen draaien. Doelstelling was om
de kinderen en gezinsleden van mensen in detentie te ondersteunen
in hun moeilijke tijd. Achterliggend doel was ook om de kinderen
te behoeden voor het maken van (dezelfde) fout als hun vader
of moeder. In het afgelopen jaar heeft de coördinator op allerlei
manieren getracht om in contact te komen met de achterblijvende
gezinsleden. Dit is slechts in geringe mate gelukt. Er zijn wel een
aantal succesverhalen. Zo hebben we een zwangere vriendin van
een gedetineerde geholpen door haar in contact te brengen met een
vrijwilligster die zelf een jonge moeder is in combinatie met een tolk.
Ook is er het verhaal van een moeder met 4 kinderen, waarvan er 1
kind een lichamelijke handicap heeft. De zorg voor deze 4 kinderen
en het regelen dat elk kind naar zijn of haar sportactiviteit kon gaan,
is overgenomen door onze vrijwilligers gedurende de detentie van de
vader van de kinderen.

Na een jaar van promotie en werving hebben we helaas moeten
vaststellen dat het in contact komen met achterblijvers te veel tijd
kost in relatie tot de successen. Ook stelden we vast dat de wijze
van communicatie en inzet op de Achterblijvers anders ingericht zou
moeten worden. Wij hebben bijvoorbeeld heel veel contact met de
gezinsleden van gedetineerden gehad via de Whatsapp. Samen met
de fondsen willen wij de komende tijd onderzoeken of dit een nieuwe
methode van contact kan worden? Ook de andere bevindingen willen
wij in overleg onderzoeken alvorens door te gaan met het project.

Schuldhulp
programma

ProjectWordt
Vervolgd

Yoga

Project
Achterblijvers

In 2019 is door de coördinator van het project
veel aandacht besteedt aan het promoten
van naamsbekendheid en het werven van
nieuwe cliënten voor het project. Wij hebben
geconstateerd dat er via diverse kanalen
nieuwe kandidaten zijn aangemeld maar dat
niet iedereen voldeed aan de voorwaarden
van het project. De koppelingen die wel
tot stand zijn gekomen tussen cliënt en
vrijwilligers zijn succesvol geweest. Nu het
derde jaar van het project is afgerond en
wij de ins en outs van dit project kennen
hebben we besloten om de werkwijze van
het project regulier te maken. Wij draaien nu
het project regulier vanaf onze Buiten-RIC’s.
In samenwerking met ons zusterorganisaties
STEK en VRIJ wordt de werkwijze voortgezet
daar waar er vraag naar is.

Stichting Surant vindt het belangrijk dat
er yoga- en meditatielessen worden
aangeboden aan mensen in detentie. In het
afgelopen jaar zijn deze lessen door vaste
vrijwillige docenten uitgevoerd. Wij krijgen
zowel vanuit de directie van de PI als vanuit
de gedetineerden de vraag naar meer lessen.

In JC Zaanstad zijn de Yogalessen in
samenwerking met de Hindoe GV uitgevoerd
door drie vaste Yoga docenten. Er zijn
meerdere onderzoeken gedaan waarin het
positieve effect van Yoga op gedetineerden
is bewezen. Het zou zelfs de recidive
verminderen.

Relaasvaneendocent:
‘In de PI hoor ik wel ‘ik slaap
beter’, ‘ben rustiger’, ‘minder
stijf’, maar ik houd nu 3 weken
een boekje bij waar de mannen
wat in mogen schrijven en
daar komt niet meer uit dan
dankbaarheid en ontspanning’.

‘Vandaag had ik een kleine
groep, maar extreem druk. Hoe
ongemakkelijker ze zich voelen
des te meer ze gaan praten.
Als je een kleine groep hebt
kun je daar meer aandacht aan
besteden. Het helpt denk ik wel
als ze je kennen. Dan voelen ze
zich meer op hun gemak.

Het vraagtwel creativiteit vande
docent en is best inspannend. Ik
bereid me echt voor en ervaar
wel adrenaline na de les’.

‘Elke keer en iedereen is ook
anders. Sommigen zijn zo
behulpzaam met het materiaal,
terwijl er ook zijn die hun mat
laten liggen of verfrommeld in
de kar gooien’.

Wij blijven ons inzetten om
gedetineerden de voordelen
van de Yoga techniek te bieden
en willen in 2020 ook in andere
gevangenissen Yoga mogelijk
maken.
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Ondanks dat wij minder middelen hebben gekregen in 2019 zijn
wij op gelijke voet doorgegaan met inzetten van onze vrijwilligers

op de RIC’s in de PI’s, op de Buiten-RIC’s, groepsgesprekken
en andere diensten van Surant. Sluiting van enkele PI’s in het
land heeft gemaakt dat we het aanbod hebben verplaatst. Ons
aanbod op het RIC in de PI op de afdeling ISD van de PI Almere
hebben we verplaatst naar de nieuwe gevangenis in Zaanstad.

Re-integratiecentrum (RIC)
in de Penitentiaire Inrichting (PI)

OphetRIC indePIwordengedetineerdendoorvrijwilligers
van stichting Surant geholpen met de voorbereiding op
de terugkeer in de maatschappij. Zij ondersteunen met
alle vragen en problemen op de vijf leefgebieden. De
leefgebieden waar wij bij ondersteunen zijn; Regelzaken,
Huisvesting, Werk & inkomen, Financiën/schulden en
Zorg. Denk hierbij aan het aanvragen van een DigiD,
het inschrijven als woningzoekende, het opvragen van
schulden of boetes etc. Stichting Surant leverde in 2019
vrijwilligers aan zeven PI’s. Met het werken in de PI op
de RIC leggen wij de verbinding van binnen naar buiten
omdat wij gedetineerden willen laten weten dat wij hun
terugkeer in de maatschappij belangrijk vinden en hen
willen ondersteunen tijdens en na detentie.

Groepsgesprekken

De groepsgesprekken zijn in PI Lelystad in samenwerking
met de Humanist ook in 2019 uitgevoerd. Wij hebben
een viertal vaste vrijwilligers die uitvoering geven
aan de gespreksgroepen. Ook zijn we in gesprek
met de Hindoe GV om vrijwilligers in te zetten bij hun
bezinningsbijeenkomsten. Dezelfde gesprekken hebben
we gehad met Moslim GV.

Nazorggesprekken

Al sinds 2015 voeren we nazorggesprekken met
gedetineerden in de laatste 2 weken van detentie.
Tijdens de nazorggesprekken bespreken we samen
met de gedetineerde de stand van zaken op de vijf
leefgebieden. Hierbij werken we aan probleembesef
maar ook aan bewustwording van de mogelijkheid om
bij het Buiten-RIC van stichting Surant hulp te krijgen
bij het op orde brengen van deze leefgebieden. Indien
nodig wordt er ter plekke een vervolgafspraak gemaakt
met betrokkene op het Buiten-RIC in zijn regio. Dat de
nazorggesprekken voldoen aan een behoefte blijkt
wel uit het feit dat bijna 25% van alle cliënten op het
Buiten-RIC via de nazorggesprekken bij ons terecht zijn
gekomen. Wij houden deze gesprekken al meerdere
jaren in JC Zaanstad en sinds 2019 ook in PI Alphen a/d
Rijn. Wij willen deze gesprekken graag in meerdere PI’s
gaan uitvoeren.

Carrousel

DeCarrousel is een trainingvanzesgroepsbijeenkomsten
waarbij telkens een leefgebied uitgebreid wordt
besproken door de gedetineerden onder leiding van een
vrijwilliger van Stichting Surant. Doel van deze training is
om kennis te vergrotenen tewerken aanbewustwording
van bepaaldeproblemen. DeCarrousel heeft in 2019 vier
maanden gedraaid in PI Vught.

SOOS IN DE OOSTVAARDERSKLINIEK TE ALMERE

Samen met onze enthousiaste groep vrijwilligers hebben weweer de
SOOS activiteiten georganiseerd voor het Forensisch Psychiatrisch
Centrum de Oostvaarderskliniek ( FPC). Wij merken als organisatie
elk jaar weer dat zowel de vrijwilligers, als de patiënten veel waarde
hechten aan het sociaal contact met elkaar. Vrijwilligerswerk met de
doelgroep in de kliniek vraagt kennis, doorzettingsvermogen en een
bepaalde mate van verantwoordelijkheidsgevoel. Daarom stellen de
kliniek en de stichting hoge eisen aan haar vrijwilligers die deelnemen
aan de SOOS.

In 2019 heeft de stichting vrijwilligers gedurende het jaar wekelijks
weten in te zetten ter ondersteuning van de patiënten. Twee van de
vier vrijwilligers doen al jaren mee met de SOOS. De stichting tracht
minimaal 1 vrijwilliger per SOOS-avond in te zetten voor sociaal
contact met de patiënten. In 2019 zijn 6 nieuwe vrijwilligers tot de
laatste selectieronde gekomen, een aantal daarvan hebben een dagje
meegedraaid en 2 daarvan zijn uiteindelijk als nieuwe vrijwilligers
gedurende het jaar aangesloten bij de SOOS.

Het contact met het FPC is ten opzichte van het jaar 2018 versterkt.
In 2019 heeft de stichting een vaste contactpersoon verantwoordelijk
gemaakt voor de relatie met de kliniek, werven en trainen van de
vrijwilligers. Dit heeft ervoor gezorgd dat de lijnenmet het FPC korter
en effectiever zijn geworden.

Door de negatieve media-aandacht die de klinieken in Nederland
hebben gehad in het afgelopen jaar, zal de stichting in 2020 in en om
dewijk(en) van de kliniek proberen vrijwilligers te werven. Zo trachten
wij de bewoners van dewijk(en), bewust temaken van het feit, dat ook
zij wat kunnen doen voor de kwetsbare doelgroep gevestigd in hun
wijk. Op die manier wil de stichting bijdragen om de misverstanden
rondom TBS weg te nemen. Ook willen wij een bijdrage leveren om
de kloof tussen de bewoners van de kliniek en de wijkbewoners te
dichten.

Re-Integratie
activiteiten

Buiten-Re-integratiecentrum (Buiten-RIC)

Stichting Surant heeft meerdere Buiten-RIC’s
waar onze vrijwilligers (ex-)gedetineerden
kosteloos helpen bij het op orde brengen
van hun leven op de vijf leefgebieden. Soms
begint deze hulp al tijdens detentie en kan
hij worden voortgezet na detentie. Soms
realiseert onze doelgroep zich pas na detentie
dat ze bepaalde problemenmoeten oplossen
als ze hun leven in vrijheid willen vormgeven.
Sommige hulpvragen zijn in één of twee
afspraken op te lossen, maar soms vragen
ze om langere ondersteuning en vindt er
een koppeling plaats tussen de cliënt en een
vrijwilliger. In deze gevallen is er sprake van
een coaching traject als gevolg van meerdere
of complexe hulpvragen.

Op verzoek van de voltallige gemeenteraad
zijn we in 2019 gestart met een Buiten-RIC in
Zaanstad. Dit is gevestigd op Penningweg 41,
Zaandam. Op dit adres is ook een 2e locatie
van het Klusloket geopend. Daarnaast zijn wij
te vinden in Almere, Amsterdam, Utrecht en
Hilversum.

Tijd voor Werk

Na contact met de Start Foundation raakten wij
geïnspireerd om na te denken hoe wij meer ex-
gedetineerden aan betaald werk kunnen
krijgen. Vrijwilligers, ervaringsdeskundigen,
medewerkers en ZZP’ers binnen Surant zijn aan
het werk gegaan met inzamelen van informatie
en onderzoek.

Het project richt zich op de ex-gedetineerden die
een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt
en heeft de naam “Tijd voor Werk” (TvW)
gekregen. TvW zet ervaringsdeskundigen in om
(ex-)gedetineerden weer mee te laten doen
(naar vermogen) met het maatschappelijk leven.
Vaak is er na detentie een (grote) afstand tot de
arbeidsmarkt. TvW richt zich met behulp van
maatwerk op het zetten van een stapje omhoog
op de participatieladder. We verwachten dat
een enkelen doorstromen naar betaald werk.
Het project wordt verder vormgegeven in 2020.
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Algemeen en
organisatie

Netwerk en samenwerking in de regio

Stichting Surant heeft het afgelopen jaar diverse
netwerkbijeenkomsten georganiseerd en bijgewoond met
de samenwerkingspartners in de regio. Doel hiervan is
om meer kennis te hebben van welke organisatie welke
hulp biedt en hoe we elkaar kunnen versterken om onze
cliënten nog beter te kunnen ondersteunen.

Er zijn tweenetwerkbijeenkomsten InAmsterdamZuidoost
georganiseerd; Swazoom,Politie, TheMoney School.MADI
zuidoost, Wijkzorg Amsterdam.

In Almere hebben met onze ervaringsdeskundigen
een bijdrage geleverd aan het project “Toekomstplan
jongeren” om jongeren in een kwetsbare positie meer
centraal te stellen. Het project is in de vorm van een
Transitie arena gegoten. Uit deze samenwerking hopen
wij meer jongeren te bereiken met de voorlichting van
ons project ‘Gestolen Tijd’.

Bestuur

Het bestuur van Surant en de twee zusterorganisaties VRIJ
en STEK bestaat uit zes leden, waarvan er twee nieuw zijn
aangetreden. Het bestuur is het hoogste orgaan van de
stichting. In samenwerking met de directie en staf wordt
het beleid en werkwijze vorm gegeven. Het voorzitterschap
wordtper toerbeurt vervulddoordebestuurders.Wehebben
een bestuurslid aangewezen als penningmeester
voor alle drie stichtingen.

Het bestuur bestaat uit:

Dhr. Mr. W. Valk

Dhr. J. Vonk

Dhr. C. Gort

Dhr. Mr. P. Bean

Mevr. Mr. H. Meyer

Dhr. P. Jans

Dhr.P. Jans enmevrouwH.Meyer
zijn nieuw toegetredentot hetbestuur.

Medewerkers

Ook in 2019 hebben wij ons werk uit
kunnen voeren door gemotiveerde en
gedreven medewerkers met diverse
achtergronden.
Het team bestond uit:

In loondienst ZZP
1. A. Huisden

2. R. Winter

3. C. van Maarschalkerweerd

4. F. Dekker

5. I. Emerencia

6. E. Berkvens

7. A. Urban

8. S. Harpal

9. T. van der San

10. M. Wouter

1. D. Koesal

2. L. Baelde

3. M. Faber

4. N. Matthew

5. Q. Osenga

6. P. Govaart

7. A. Syams

Het afgelopen jaar hebben wij afscheid
genomen van de collega’s; Roy de Winter,
Charlotte van Maarschalkerweerd, Aisha
Huisden, Femke Dekker en Iliane Emerencia.
Wij danken deze medewerkers voor hun
inzet en wensen ze heel veel succes voor de
toekomst.

Public Relations en facelift van onze flyers

Misschienishetnietaanuwaandachtontsnapt
dat wij in 2019 een nieuw marketingbureau
hebben ingeschakeld om onze stichting nog
meer gezicht te geven. Dit heeft geleid tot
een totaal andere uitstraling van onze flyers
en posters. Ook onze website is vernieuwd.
Wij hopen hiermee nog meer bekendheid te
krijgen en meer cliënten op onze Buiten-RIC.

Dhr. P. Jans stelt zich voor:

Vanaf augustus 2019 ben ik begonnen als nieuw
bestuurslid bij de het samenwerkingsverband van de
drie vrijwilligersorganisaties. De stichtingen VRIJ en
STEK ken ik vanuit de periode dat ik zelf werkzaam
was als Maatschappelijk werker in de Penitentiaire
Inrichting Over-Amstel. Vanuit die periode heb ik
veelvuldig samen gewerkt met beide stichtingen en
heb deze altijd een warm hart toegedragen.

Vanaf mijn 25e levensjaar ben ik gaan werken bij de
Dienst Justitiële Inrichtingen, onderdeel van het
Ministerie van toenmalig Ministerie van Justitie, nu
Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Door de jaren heen, mede ook door een andere
kijk en visie op detentie door zowel deskundige,
medewerkers en het Ministerie van Veiligheid en

Justitie ben ik altijd een enthousiast iemand geweest
in het intensief samenwerken met vrijwilligers
organisaties. De strafrechtsketen bestond niet alleen
maar uit een Huis van Bewaring en Gevangenis, maar
kreeg meer en meer een open karakter, voorlopige
in vrijheid stelling, alternatieve straffen, werk en
leerstraffen, het werken van gedetineerden buiten
het gevangenissysteem en meerdere supplementen
van het ondergaan van de detentie. Dit allemaal
toegespitst op een optimale integratie.

Mijn deskundigheid en ervaring wil ik graag tot zijn
recht laten komen in de bestuursfunctie die ik nu
bekleed binnen het samenwerkingsverband, STEK,
Surant en VRIJ.

Vrijwilligers

Om de doelen van de stichting te bereiken
zijn wij onze vrijwilligers, stagiairs
en ervaringsdeskundigen veel dank
verschuldigd. Ze hebben in de gevangenissen
en daarbuiten hun uiterste best gedaan. In
totaal hebben we 274 vrijwilligers ingezet in
2019. De meeste vrijwilligers zijn ingezet op
de RIC’s in de PI en op onze eigen Buiten-RIC’s.

RIC
IndePI

PI
Lelystad

DC
Schiphol

JC
Zaanstad

PI
Alphen

PI
Nieuwegein

PI
ZuyderBos

Inzet per dag 3 x 5 dagen 3 x 5 dagen 2 x 2 dagen 3 x 5 dagen 1 x 1 dag 2 x 1 dag

Buiten-RIC Amsterdam Almere Zaanstad Utrecht Hilversum
Openingstijden Ma-vrij Ma-vrij Ma-do Op afspraak Op afspraak

Bereik aantal ex-
gedetineerden 101 88 14 7 37

Conclusie

Het jaar 2019 was een druk jaar voor de stichting. Vrijwilligers en
medewerkers hebben hun uiterste beste gedaan om ondersteuning
en hulp te bieden aan gedetineerden en ex-gedetineerden. Wij
hebben ingezet op een verdere professionalisering van de werkwijze
binnen de stichting en inzet van medewerkers en vrijwilligers.

Er zijn nieuwe projectenbedacht omonze doelgroep zo goedmogelijk
te ondersteunen. Zo is het project “Achterblijvers” ontwikkeld. Dit
naar aanleiding van de berichtgeving dat kinderen van gedetineerde
ouders een grotere kans lopen om in de toekomst ook gedetineerd te
raken.Het project is financieelmogelijk gemaakt door hetOranjefonds
en het Kans fonds.

Financieel-technisch is het een uitdagend jaar geworden voor de
stichting. Uit het vrijwilligersbudget van het Ministerie van Justitie
hebben we ruim minder subsidie gekregen. Voor uitvoering van
RIC activiteiten in PI Alphen a/d Rijn hebben wij geen subsidie meer
gekregen voor 2019. In principe hadden wij de activiteiten voor PI
Alphenmoeten stil leggenenovergaan tot bezuinigingenverminderen
van bepaalde activiteiten, maar hebben we de keus gemaakt om de
PI te helpen door het leveren van vrijwilligers.

In gezamenlijkheid zijn we doorgegaan met uitvoering geven aan
projecten en activiteiten. Het gevolg waswel dat wij financieel hebben
moeten inleveren. De financiële reserve die wij in 2018 en de jaren
daarvoor hadden opgebouwd hebben wij moeten aanspreken.

Al deze zaken overziend kunnen we toch stellen dat het een mooi en
interessant jaar is geweest.

Onze nieuwe collega Els Berkvens stelt zich voor:

Ik ben Els Berkvens, 26 jaar. Afgelopen juni
ben ik afgestudeerd als Toegepast Psycholoog.
Vorig jaar heb ik het bij Surant zo naar mijn zin
gehad tijdens mijn stage, dat ik vrijwilliger ben
gebleven. Daarna kwam de functie coördinator
op mijn pad en ik ben erg blij dat ik deze kans
heb gekregen!
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