ARBEIDSBEMIDDELING
Bij een nieuwe start is werk erg belangrijk.
Vrijwilliger en een gedetineerde stellen
samen een CV op. Arbeidsbemiddelaar,
gedetineerde en vrijwilliger zoeken samen
naar een passende baan.					
OVERZICHT PROGRAMMA’S

CONTACT

ZORG VOOR (EX-) GEVANGENEN
Onze vrĳwilligers gaan op bezoek bĳ gevangenen
(volwassen en jeugd) tĳdens en na detentie.

Wil je meer informatie?
Je kunt ons schrĳven op ons postadres of bellen op:

ZORG VOOR FAMILIE
Onze vrĳwilligers gaan op bezoek bĳ familieleden van
gevangenen tĳdens en na detentie.

ZORG VOOR TBS-GESTELDEN
Onze vrĳwilligers gaan op bezoek bĳ tbs-gestelden tĳdens
en na behandeling.

0800- 331 05 68 (gratis en niet geblokkeerd)
of anders 079 - 331 05 68

Wĳ zĳn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00
tot 17.00 uur.

Met je persoonlĳke gegevens en privacy wordt uiteraard
zorgvuldig omgegaan.

KINDERCADEAUPROGRAMMA
Onze vrĳwilligers bezorgen namens een vader of moeder in
detentie een verjaardags- en/of kerstcadeau voor kinderen
t/m 12 jaar.
ARBEIDSBEMIDDELING
Bĳ een nieuwe start na detentie is werk belangrĳk. Samen
met de vrĳwilliger stelt de gevangene een CV op. In
samenwerking met onze arbeidsbemiddelaar proberen de
vrĳwilliger en gevangene te zoeken naar een passende
baan.

HERSTELRECHTPROGRAMMA’S
In onze Herstelrechtprogramma’s wordt toegewerkt naar
het nemen van verantwoordelĳkheid voor eigen gedrag,
nu en in de toekomst. Deze programma’s worden in diverse
gevangenissen verzorgd.

Postadres: Postbus 5042, 2701 GA Zoetermeer

Bezoekadres: Ierlandlaan 35, 2713 HG Zoetermeer
Telefoon: 079 - 331 05 68
E-mail: info@gevangenenzorg.nl
Website: www.gevangenenzorg.nl

Member of Prison Fellowship International
Paul: “Ik

had nooit gedacht dat ik weer
op een heftruck zou rijden.
Gevangenenzorg Nederland,
hartelijk bedankt!‘

geloof in herstel

Bankrekening: IBAN NL61INGB0006391416 / BIC INGBNL2A
Min. erkenning: 644939/97/DJI
Kvk: 41157975

Are you looking for practical and moral support?
Please call us for information at 0800 - 331 05 68
(For free, number is not blocked)

HERSTELRECHTPROGRAMMA’S
In onze herstelrechtprogramma’s wordt
toegewerkt naar het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen gedrag, nu en
in de toekomst. Deze SOS programma’s
worden in diverse gevangenissen verzorgd
en in verschillende varianten aangeboden
(groepscursus en individuele cursus).
VAN HARTE WELKOM
BĲ DE SOS-CURSUS

TERUG NAAR WERK

CONTACT
Wilt u iemand aanmelden of op onze organisatie wijzen?
Welkom!
Bel of mail voor meer informatie. U kunt ons bellen, schrijven
of e-mailen via onderstaande gegevens. We zijn op werk
dagen telefonisch bereikbaar van 9:00 tot 17:00 uur.

Ik ga weer aan de slag

INFORMATIE VERWIJZERS

SOS CURSUS

Scheur dit aanmeldformulier los, vul de
achterkant in en lever dit in bĳ Teamkamer.

Tot ziens bĳ de SOS-cursus!

Postadres: Postbus 5042, 2701 GA Zoetermeer

Bezoekadres: Ierlandlaan 35, 2713 HG Zoetermeer
Telefoon: 079 - 331 05 68
E-mail: info@gevangenenzorg.nl
Website: www.gevangenenzorg.nl

geloof in herstel

Bankrekening: IBAN NL61INGB0006391416 / BIC INGBNL2A
Min. erkenning: 644939/97/DJI
Kvk: 41157975
Member of Prison Fellowship International

Are you looking for practical and moral support?
Please call us for information at 0800 - 331 05 68
(For free, number is not blocked)

Stuur een persoonlijke kaart of brief
mee voor je kind!

PRATEN OVER JE TOEKOMST

Welkom bĳ onze cursus!

GEVANGENENZORG NEDERLAND
Gevangenenzorg Nederland is een christelĳke vrĳwilligersorganisatie voor gevangenen en hun familieleden. Onze vrĳwilligers bezoeken gevangenen tĳdens detentie en daarna. Ze
bieden een luisterend oor en denken mee over praktische vragen.

CADEAUTIPS
Heb je tips voor een cadeau?

Postadres: Postbus 5042, 2701 GA Zoetermeer
Bezoekadres: Ierlandlaan 35, 2713 HG Zoetermeer

CONTACT
Wil jĳ hulp bĳ het zoeken naar werk en/of hulp bĳ het regelen
van praktische zaken zoals het aanvragen van een uitkering
of een woonpas? Bel dan naar ons kantoor!

KINDERCADEAUPROGRAMMA
Onze vrijwilligers bezorgen namens
vader of moeder in detentie een verjaardags- en/of kerstcadeau voor
kinderen t/m 12 jaar.

0800- 331 05 68 (gratis en niet geblokkeerd)

GEGEVENS VAN VERZORGER

Wĳ zĳn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 tot
17.00 uur. Met je persoonlĳke gegevens en privacy wordt
uiteraard zorgvuldig omgegaan.

Wie is de verzorger van het kind? Vader / moeder / anders, nl*
Dhr. / Mevr.* Voornaam
Achternaam

Postadres: Postbus 5042, 2701 GA Zoetermeer
Bezoekadres: Ierlandlaan 35, 2713 HG Zoetermeer

Straat + huisnummer

Telefoon: 079 - 331 05 68
E-mail: info@gevangenenzorg.nl
Website: www.gevangenenzorg.nl

Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer

geloof in herstel

Bankrekening: IBAN NL61INGB0006391416 / BIC INGBNL2A
Min. erkenning: 644939/97/DJI
Kvk: 41157975

06-nummer

Member of Prison Fellowship International

Datum

Handtekening

* doorhalen wat niet van toepassing is

Are you looking for practical and moral support?
Please call us for information at 0800 - 331 05 68
(For free, number is not blocked)

CADEAU VOOR MĲN KIND

Telefoon: 079 - 331 05 68
E-mail: info@gevangenenzorg.nl
Website: www.gevangenenzorg.nl

Ik sla geen verjaardag meer over

geloof in herstel

Let op: vul ook de andere kant in!

Bankrekening: IBAN NL61INGB0006391416 / BIC INGBNL2A
Min. erkenning: 644939/97/DJI		
Kvk: 41157975
Per programma zijn folders beschikbaar, speciaal bedoeld
voor (ex-)gedetineerden en/of hun familieleden. Neemt u
contact op als u deze toegestuurd wilt krijgen.

Member of Prison Fellowship International
Gevangenenzorg Nederland is door de Belastingdienst
aangemerkt als ANBI-instelling. Dat betekent dat
giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de
Inkomstenbelasting.

UW ZORG, ONZE ZORG
Samen sterker
Hulp voor (ex-)gedetineerden
en hun familieleden

IN DE PRAKTIJK
AANMELDING
- De (ex-)gedetineerde of familie meldt zich telefonisch aan.
Dit kan gratis via 0800 – 331 05 68 (niet geblokkeerd
vanuit gevangenis).
- Er volgt een intakegesprek van ca. 15 min. waarin de
motivatie voor een vrijwilligerscontact wordt besproken.
- Wanneer wij een bezoektraject willen starten met een
gedetineerde melden we dit aan de casemanager van de PI.

GEVANGENENZORG NEDERLAND

ZORGPROGRAMMA’S
OVERZICHT PROGRAMMA’S

CONTACT

ZORG VOOR (EX-) GEVANGENEN
Onze vrĳwilligers gaan op bezoek bĳ gevangenen
(volwassen en jeugd) tĳdens en na detentie. Wanneer je vrĳ
komt, komt het erop aan. Een steun in de rug is dan wel
fijn. Je kunt rekenen op minimaal zes maanden nazorg.

0800 - 331 05 68 (gratis en niet geblokkeerd)
of anders 079 - 331 05 68

Wil je bezoek of meer informatie?
Je kunt ons schrĳven op ons postadres of bellen op:

ZORG VOOR (EX-)GEDETINEERDEN
Onze vrijwilligers gaan tijdens en na
detentie op bezoek bij (ex-) gedetineerden.
ZORG VOOR FAMILIE
U kunt ons bellen of mailen voor informatie, advies of een
luisterend oor. Daarnaast gaan onze vrĳwilligers op bezoek
bĳ familieleden van gevangenen tĳdens en na detentie.

Wĳ zĳn op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 09.00 tot 17.00 uur.

Met je persoonlĳke gegevens en privacy wordt uiteraard
zorgvuldig omgegaan.

ZORG VOOR TBS-GESTELDEN
Onze vrĳwilligers gaan op bezoek bĳ tbs-gestelden tĳdens
en na behandeling.

KINDERCADEAUPROGRAMMA
Onze vrĳwilligers bezorgen namens een vader of moeder in
detentie een verjaardags- en/of kerstcadeau voor kinderen
t/m 12 jaar.
ARBEIDSBEMIDDELING
Bĳ een nieuwe start na detentie is werk belangrĳk. Samen
met de vrĳwilliger stelt de gevangene een CV op. In
samenwerking met onze arbeidsbemiddelaar proberen de
vrĳwilliger en gevangene te zoeken naar een passende
baan.

HERSTELRECHTPROGRAMMA’S
In onze Herstelrechtprogramma’s wordt gesproken over het
nemen van verantwoordelĳkheid voor eigen gedrag in
verleden, heden en in de toekomst. Deze programma’s
worden in diverse gevangenissen verzorgd.

Postadres: Postbus 5042, 2701 GA Zoetermeer

Bezoekadres: Ierlandlaan 35, 2713 HG Zoetermeer
Telefoon: 079 - 331 05 68
E-mail: info@gevangenenzorg.nl
Website: www.gevangenenzorg.nl

geloof in herstel

Bankrekening: IBAN NL61INGB0006391416 / BIC INGBNL2A
Min. erkenning: 644939/97/DJI
Kvk: 41157975
Member of Prison Fellowship International
Are you looking for practical and moral support?
Please call us for information at 0800 - 331 05 68
(For free, number is not blocked)

EEN NIEUWE START
Ik begin binnen

TBS-GESTELDEN
Onze vrijwilligers gaan op bezoek bij
TBS-gestelden tijdens en na behandeling.
Deze bezoektrajecten kunnen al starten
tijdens het verblijf in de gevangenis.
OVERZICHT PROGRAMMA’S

CONTACT

ZORG VOOR (EX-) GEVANGENEN
Onze vrĳwilligers gaan op bezoek bĳ gevangenen
(volwassen en jeugd) tĳdens en na detentie.

Aanmelden vrĳwilligersbezoek
Wilt u een tbs-patiënt aanmelden voor een vrĳwilligersbezoek?
Neem dan contact op met onze maatschappelĳk werker van
het Zorgprogramma TBS.

ZORG VOOR FAMILIE
Onze vrĳwilligers gaan op bezoek bĳ familieleden van
gevangenen tĳdens en na detentie.

Wilt u meer informatie?
U kunt ons bellen, schrĳven of e-mailen op onderstaand
postadres.

ZORG VOOR TBS-GESTELDEN
Onze vrĳwilligers gaan op bezoek bĳ tbs-gestelden tĳdens
en na behandeling.

Wĳ zĳn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00
tot 17.00 uur.

KINDERCADEAUPROGRAMMA
Onze vrĳwilligers bezorgen namens een vader of moeder in
detentie een verjaardags- en/of kerstcadeau voor kinderen
t/m 12 jaar.

Postadres: Postbus 5042, 2701 GA Zoetermeer

Gevangenenzorg Nederland is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie voor hulpverlening aan gedetineerden en hun
familie. We werken met gemotiveerde en getrainde vrijwilligers
die worden ondersteund door professionele maatschappelijk
werkers.
Binnen de gevangenis
Gevangenenzorg Nederland heeft een erkenning van het
Ministerie van Justitie, waardoor onze vrijwilligers buiten de
vaste bezoektijden gedetineerden kunnen bezoeken in een
spreekkamer. Het bezoek gaat dus niet ten koste van familiebezoek.
Buiten de gevangenis
Onze vrijwilligers gaan op bezoek in de gevangenis en zetten
het contact minmaal 6 maanden voort ná detentie. Ook
kunnen ex-gedetineerden zich bij ons aanmelden als zij vrij
zijn en ondersteuning willen van een vrijwilliger.
De vrijwilliger biedt een luisterend oor en waar nodig prak
tische ondersteuning.

BEZOEK
- Gevangenenzorg Nederland selecteert een vrijwilliger en
stelt de (ex-) gedetineerde of familie hiervan per brief op
de hoogte.
- De vrijwilliger komt geregeld (meestal eens per twee
weken) op bezoek en rapporteert naar de maatschappelijk
werker.

ARBEIDSBEMIDDELING
Bĳ een nieuwe start na detentie is werk belangrĳk.
Samen met de vrĳwilliger stelt de gevangene een CV op.
In samenwerking met onze arbeidsbemiddelaar proberen
de vrĳwilliger en gevangene te zoeken naar een passende
baan.

Bezoekadres: Ierlandlaan 35, 2713 HG Zoetermeer
Telefoon: 079 - 331 05 68
E-mail: info@gevangenenzorg.nl
Website: www.gevangenenzorg.nl

geloof in herstel

Bankrekening: IBAN NL61INGB0006391416 / BIC INGBNL2A
Min. erkenning: 644939/97/DJI
Kvk: 41157975
HERSTELRECHTPROGRAMMA’S
In onze Herstelrechtprogramma’s wordt gesproken over het
nemen van verantwoordelĳkheid voor eigen gedrag in
verleden, heden en in de toekomst. Deze programma’s
worden in diverse gevangenissen verzorgd.

Member of Prison Fellowship International
Are you looking for practical and moral support?
Please call us for information at 0800 - 331 05 68
(For free, number is not blocked)

VRĲWILLIGER OP BEZOEK
Informatie voor medewerkers
Forensische Psychiatrie

FAMILIEZORG
Onze vrijwilligers gaan op bezoek
bij familie van gedetineerden. Familie
kan zich telefonisch aanmelden.
OVERZICHT PROGRAMMA’S

CONTACT

ZORG VOOR (EX-) GEVANGENEN
Onze vrĳwilligers gaan op bezoek bĳ gevangenen
(volwassen en jeugd) tĳdens en na detentie.

Wilt u meer informatie of bezoek?
Neem dan gerust contact met ons op.
U kunt ons bellen, e-mailen of schrĳven op onderstaand
postadres.

ZORG VOOR FAMILIE
U kunt ons bellen of mailen voor informatie, advies of een
luisterend oor. Daarnaast gaan onze vrĳwilligers op bezoek
bĳ familieleden van gevangenen tĳdens en na detentie.

Wĳ zĳn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00
tot 17.00 uur.
Met uw persoonlĳke gegevens en privacy wordt uiteraard
zorgvuldig omgegaan.

ZORG VOOR TBS-GESTELDEN
Onze vrĳwilligers gaan op bezoek bĳ tbs-gestelden tĳdens
en na behandeling.

KINDERCADEAUPROGRAMMA
Onze vrĳwilligers bezorgen namens een vader of moeder in
detentie een verjaardags- en/of kerstcadeau voor kinderen
t/m 12 jaar.

AFSTEMMING
- Wanneer wij een bezoektraject willen starten met een
gedetineerde melden we dit aan de casemanager van de PI.
- De maatschappelijk werker van Gevangenenzorg
Nederland begeleidt de vrijwilliger en zorgt voor eventuele
afstemming met betrokken hulpverlening.

Postadres: Postbus 5042, 2701 GA Zoetermeer

ARBEIDSBEMIDDELING
Bĳ een nieuwe start na detentie is werk belangrĳk.
Onze arbeidsbemiddelaar stelt samen met de gevangene
een CV op en helpt bĳ het zoeken naar een passende baan.

Bezoekadres: Ierlandlaan 35, 2713 HG Zoetermeer

HERSTELRECHTPROGRAMMA’S
In onze Herstelrechtprogramma’s wordt gesproken over
het nemen van verantwoordelĳkheid voor eigen gedrag in
het verleden, heden en in de toekomst. Deze programma’s
worden in diverse gevangenissen verzorgd.

Bankrekening: IBAN NL61INGB0006391416 / BIC INGBNL2A
Min. erkenning: 644939/97/DJI
Kvk: 41157975

Telefoon: 079 - 331 05 68
E-mail: info@gevangenenzorg.nl
Website: www.gevangenenzorg.nl

Member of Prison Fellowship International
Are you looking for practical and moral support?
Please call us for information at 079 - 331 05 68

geloof in herstel

ZORG VOOR FAMILIE

Ik sta er niet alleen voor

Peter Hennephof, Hoofddirecteur DJI:

“Gevangenenzorg Nederland, partners
naar herstel en zelfredzaamheid, van
harte aanbevolen!”

