SCHAKELS NAAR HERSTEL
Strategisch Beleidsplan
2019 – 2021

Voorwoord
‘Burgerkracht is als de wind en laat zich niet sturen. Oplossingen zijn heel situationeel, algemene
oplossingen werken niet. Het gaat om maatwerk. De mouwen opstropen en er hard tegenaan is wellicht de
enige manier.’ Onderzoeker Nico de Boer zei dit op een Congres Maatschappelijk Ondernemen in 2014.
Deze mooie zin schildert mooi 25 jaar Gevangenenzorg Nederland (GNd). Daarin heeft GNd zich een
stevige positie weten te verwerven. De kwaliteit van uitvoering en onze innovatiekracht worden gezien en
gewaardeerd. Onze kernwaarden van ‘vrijwilligheid’ en ‘barmhartige gerechtigheid’ worden begrepen en
gerespecteerd. Het stakeholdersonderzoek (2018) laat dit duidelijk zien.
Diverse onderzoeken wijzen verder uit dat ons werk impact heeft in het proces van ‘stoppen met
criminaliteit’. Het werken met vrijwilligers heeft een unieke waarde. We zijn ervan overtuigd dat we de
waarde daarvan kunnen vergroten. Zij vormen belangrijke schakels naar herstel!
De komende jaren zullen we op dat fundament verder bouwen. Vrijmoedig, volwassen en voortvarend. Ons
bestaande werk doet ertoe en dat willen we verrijken, met maar één doel: het herstel en geluk dienen van
onze medemens in en na detentie.
In dit meerjarenplan zijn de voornemens uitgewerkt. ‘Oude’ programma’s als het bezoeken van gevangenen,
tbs-patiënten en hun familie worden gewoon voortgezet, maar, wél met veel nieuwe gezichten. Want jaarlijks
kloppen weer honderden nieuwe hulpvragers bij ons aan. En juist de enkeling zien we zitten. Deze heeft
persoonlijk en vrijwillig om onze hulp gevraagd. Het stakeholdersonderzoek onderstreept dat we daar vooral
mee moeten doorgaan.
Maar we gaan ook nieuwe accenten leggen. Jongvolwassenen en kortgestraften gaan we in de
schijnwerpers zetten. We willen ze heel gericht opzoeken en graag verder helpen. Onze Nazorg wordt
vernieuwd en krijgt ook intern scherpe focus. Dit laatste maakt ook onderdeel uit van de beleidslijn
Verantwoorden met Passie. Wij ontvangen middelen uit de breedte van de samenleving. Wij willen onze
financiële stakeholders met dank en trots laten zien wat wij met hun vertrouwen hebben kunnen doen.
Tijdens een werkbezoek (15 november 2018) aan De Compagnie heeft Minister Dekker aangegeven onder
de indruk te zijn van de aanpak en resultaten en dat hij zal investeren in de opschaling. De omvang en
condities waaronder moet in de beleidsperiode worden uitgewerkt.
Justitie ziet ons graag doorgaan met SOS. Over de beleidsperiode is een continuering van de financiering
toegezegd. Deze is beperkt, maar wij denken met private fondswerving het programma te kunnen uitvoeren
en te kunnen ingaan op de groeiend aantal verzoeken.
We zullen verder investeren in het toepassen van ICT in onze training van vrijwilligers en het bereiken van
hulpvragers. Het nieuwe programma Meet Up voorziet in een behoefte en zal verder worden opgeschaald.
We worden enorm gestimuleerd door de reacties van gevangenen en medewerkers van gevangenissen.
Het is best opvallend dat tegenover een (zich stabiliserende) daling van het aantal gevangenen er een
groeiambitie is bij ons. Die is reëel en verklaarbaar door de vraag, het feit dat het bereik beperkt is én de
waardering voor ons werk. Onze kwaliteit wordt gewaardeerd en geeft vertrouwen. Dat is een groot
compliment voor onze vrijwilliger in het land en mijn collega’s op ons kantoor. Een majeure ontwikkeling
daarin is dat er naar verwachting een nauwere samenwerking met Reclassering Nederland zal ontstaan op
de inzet van vrijwilligers.
Met elkaar gaan we weer met volle overtuiging de schouders zetten onder ons werk. Uit reacties en
onderzoek weten we dat onze persoonlijke insteek het besef van menselijke waardigheid (terug)geeft en dat
men meer moed en vertrouwen krijgen in de toekomst.
Hiermee hopen we opnieuw op de geweldig royale steun van onze achterban (37%) de deskundige en
betrokken support van fondsen (20%) en een stabiel beleidsmatige steun van de overheid (43%).
Ik hoop van harte dat Gods zegen op ons herstelwerk mag rusten.
Hans Barendrecht, directeur bestuurder
december 2018
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1. Geloof in herstel: Missie en Barmhartige Gerechtigheid
1.1 Missie en visie
Sinds 2014 werkt GNd met de A3 jaarplan methodiek. Missie en Visie zijn daar gedefinieerd zoals hieronder
is weergegeven. De missie is meer statisch van aard, de visie dynamisch en sterk bepalend voor de
formulering van de Succes Bepalende Factoren.
Missie
‘Geloof in herstel’! d.w.z. wij willen present zijn bij gevangenen, tbs-patiënten en hun relaties en hen kansen
bieden op een menswaardig en zelfredzaam leven. Dat doen we door vanuit onze christelijke kernwaarde
‘barmhartige gerechtigheid’ de samenleving te betrekken bij ons werk (donaties, netwerken en vrijwillige inzet).
Visie
GNd draagt tijdens en na detentie bij aan een menswaardig bestaan en vergroot de kansen op
zelfredzaamheid van haar hulpvragers door haar methode van Herstelzorg integraal in de programma’s toe
te passen en steeds te verbeteren. Ons hulpaanbod is vraaggericht, gevarieerd (individueel en
groepsgericht) en innovatief. De continue doorontwikkeling van Herstelzorg verbetert de inhoud van onze
zorg, de begeleiding van onze vrijwilligers en de communicatie en verantwoording naar onze stakeholders.
Het vergroot de inzichten voor een consistente beleidsontwikkeling. GNd wil een goede voortgang van haar
werk borgen door een breed privaat en publiek financieel draagvlak.
Logo
GNd is een christelijke organisatie met als basis de Bijbel als Gods Woord. Mede in verbondenheid met het
wereldwijde netwerk van Prison Fellowship International worden de apostolische geloofsbelijdenis en de
geloofsbelijdenis van Nicea onderschreven. Het internationale logo is gebaseerd op de Bijbeltekst uit Jesaja
42:3 "Het geknakte riet zal Hij niet verbreken...naar waarheid zal Hij het recht voortbrengen”. Het logo van
Gevangenenzorg Nederland is hierop een variatie.

1.2 Barmhartige gerechtigheid
In de traditie van het christelijk geloof vinden wij dat de menselijke waardigheid niet wordt ontnomen door
een misdaad. Wij bezoeken gevangenen in navolging van de oproep van Jezus Christus; alleen de rechter
oordeelt. Wij willen gevangenen en hun familie perspectief geven voor een toekomst waarbij ze tot hun
bestemming komen. Ons werk noemen we dan ook barmhartige gerechtigheid. Vergelding is niet alleen
straf, maar ook herstel (persoonlijk en sociaal maatschappelijk). En dat ligt vooral in dat ene moment of die
ene fase waarin iemand in zijn hart besluit de verantwoordelijkheid over zijn leven te nemen en zich om te
keren, om schoon schip te maken. Daarbij willen we onze vrijwilligers optimaal inzetten, zodat zowel kwaliteit
als capaciteit gewaarborgd zijn, rekening houdend met de externe en interne omgeving.

1.3 Vitaal
In 2012 is de Nota Vitalisering vastgesteld. De Nota maakt inzichtelijk wat wij belangrijk vinden. Het geeft
duidelijk aan wat we waarom doen, waar we staan in het veld van formele en informele zorgaanbieders en
hoe we tegen financiering aankijken. Het zijn kortom vitale vragen van een organisatie die gezond wil
acteren.
Hieronder zijn uit de Nota vitale elementen opgenomen die nog steeds relevant zijn.
‘Geloof in herstel’ – definitie
‘Geloof in herstel’ is de handtekening van de organisatie. Dat betekent dat we een bijdrage willen leveren
aan de zelfredzaamheid. Met zelfredzaamheid bedoelen we dat onze hulpvragers op bewuste en
betekenisvolle manier stabiel op eigen benen kunnen staan, in verbondenheid met hun familie, relaties en de
samenleving. Zelfredzaamheid is dus geen individualisme, maar verbonden met verantwoordelijkheid naar
anderen.
‘Geloof in herstel’ – praktijk
GNd wil zo veel mogelijk gevangenen helpen. Iedere hulpvrager is welkom, ongeacht delict, ras,
achtergrond, levensovertuiging, etc. GNd is ruimhartig en is terughoudend met contra-indicaties of
voorwaarden voor hulpvragers. Elementair is dat we ‘gevraagd en gewenst willen zijn’ door onze ‘klanten’.
We beseffen dat we niet alles kunnen wat we willen. We moeten kiezen. Wie of wat bepaalt wat we doen?
Zijn we mensgericht of geld gedreven? Gaat het om dienen of verdienen?
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Dit zijn onze afwegingsfactoren:
1. mate van presentie
2. bijdrage aan herstel
3. de rol van vrijwilligers
4. het belang van de programma’s voor andere GNd programma’s
5. herkenbaar terug te voeren op de missie en identiteit
6. de mate waarin andere organisaties iets soortgelijks aanbieden
7. de behoefte van stakeholders
8. de financieringsmogelijkheden
9. schaalgrootte
10. intern draagvlak
‘Geloof in herstel’ – financiering
Ons werk is ‘gratis’ voor de hulpvrager. De organisatie en uitvoering van onze informele zorg kost echter wel
geld. Wij willen dat de inkomsten in de samenstelling een gezonde mix van privaat en publiek geld laat zien.
Dat laat zien dat de samenleving ons werk belangrijk vindt (draagvlak) en voorkomt eenzijdige
afhankelijkheid. Dat noemen wij vitale of ook wel duurzame financiering. Bij de werving van inkomsten,
toetsen we aan de volgende uitgangspunten:
1. bijdrage aan breedte samengestelde inkomstenbronnen
2. de mate van afhankelijkheid van enkele grote giftgevers/marktpartijen
3. de beschikbaarheid van de donatie (op korte of langere) termijn
4. repeterend geld versus incidenteel geld
5. bijdrage aan verhoging gemiddelde bijdrage per donateur (friendraising)
6. de bestedingsvrijheid (vrij of gelabeld? GNd kent hogere waarde toe aan vrije besteding)
7. invloed op evenwicht in financiering van bestaande en innovatieve programma’s.
8. de invloed op kosten werkorganisatie (tijdelijk (fondsen)geld draagt op termijn bij aan hogere kosten)
9. economisch perspectief inkomstenbron (bv. risico bedrijven groter dan bij kerken)
10. mogelijkheden tot voorspelbaarheid en beïnvloeding (voorkeur voor geldstromen die wezenlijk voorspeld
en beïnvloed kunnen worden)
Strategisch Vitaal
In de Nota Vitalisering zijn een vijftal criteria opgenomen die GNd strategisch vindt:
1. Wij willen het vrijwilligerswerk van ‘presentie in detentie’ zodanig blijven ontwikkelen, dat we
gevangenen, tbs-patiënten en hun familie zo goed mogelijk kunnen helpen naar herstel.
2. Wij willen ons zorgaanbod zodanig ontwikkelen en inrichten dat ze voorzien in een behoefte en
herkenbaar terug te voeren zijn op de christelijke identiteit van de organisatie. Wij willen dat doen in
verbondenheid met onze natuurlijke partners (kerken, PFI) en mede ten behoeve van de samenleving.
3. Wij willen een organisatie zijn die duurzaam gefinancierd is. Een breed maatschappelijk draagvlak van
private donaties is essentieel. Heldere communicatie-uitingen zijn daarbij van groot belang.
4. Met het oog op een goede zorg aan onze hulpvragers willen wij werken met bezielde en competente
medewerkers – vrijwillig en betaald – die vanuit een verbondenheid met God en Christus zich inzetten
voor goede zorg aan onze hulpvragers.
5. Wij willen ons werk aansturen vanuit een inspirerende werkomgeving en een ‘lerende organisatie’. Van
de staf wordt een professionele werkstijl gevraagd die een bijdrage levert aan de realisatie van de missie
en visie. De besturing van de organisatie is betrokken en competent en constructief en schept ruimte
voor dialoog.
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2. Evaluatie beleidsplan 2016 – 2018
Op 7 december 2016 is het oorspronkelijk beleidsplan 2016-2018 door de Raad van Toezicht goedgekeurd.
Per kwartaal is aan de Raad van Toezicht gerapporteerd over de resultaten en de voortgang daarvan. Na
tussentijdse evaluaties op de jaarplannen, welke afgeleid zijn uit het Strategisch Beleidsplan, volgt hieronder
de evaluatie over de totale periode 2016-2018.

2.1 Evaluatie beleidsvoornemens
Het strategisch beleidsplan 2016-2018 kende de volgende vier strategische beleidsvoornemens:
1. Herstelzorgaanbod in penitentiair dagprogramma;
2. Bredere toepassing ICT;
3. Doorontwikkeling Herstelzorgmethode
4. Duurzame financiering
Speerpunt 1: Herstelzorgaanbod in penitentiair dagprogramma
In het strategisch beleidsplan 2016-2018 was bij ‘Herstelzorgaanbod in penitentiair dagprogramma’ als doel
geformuleerd: ‘Activiteiten in het dagprogramma verrichten’. Diverse programma’s zouden hun bijdrage
hieraan leveren, met name SOS (onderzoek WODC) en De Compagnie (pilot, incl.
arbeidsintegratieprogramma).
Realisatie
 = Doelstelling met positief resultaat
 = Doelstelling net niet behaald / iets aangepast
 = Doelstelling niet behaald
Programma
Totaal speerpunt 1

Doel (2016-2018)
Herstelzorgaanbod in penitentiair
dagprogramma

Resultaat

aanbod zorg vanuit
herstelzorgindicatoren

oplevering rapport Presentie



pilot De Compagnie

Pilot transformeren naar
structureel project

Verbetering zorgaanbod
n.a.v. onderzoeken
(Presentie/WODC)

Rapportage Presentie/WODC




Presentie op afdeling
(‘inloopspreekuur’)

7 PI’s met inloopspreekuren

Aanbod SOS

70






Toelichting
Er zijn diverse activiteiten ontplooid in het
kader van herstelzorgaanbod in het
penitentiair dagprogramma. Denk daarbij aan
de pilot De Compagnie, Implementeren
Presentie in werk GNd, opstarten van Meet
Ups.
In 2017 is het rapport van Presentie
opgeleverd en in 2018 is een start gemaakt
met het implementeren van dit gedachtegoed
in het werk van GNd.
In 2018 draaide het 3e pilotjaar. In 2018 heeft
minister Dekker aangegeven door te willen
gaan met DC.
Uit de rapportages bleek dat GNd werk
impact heeft voor gevangenen, met name op
het basale level van moed en vertrouwen voor
(inzet m.b.t.) integratie
Dit aanbod is onder de noemer van Meet Ups
gerealiseerd of gepland voor 2018 in 7 PI’s.
Het aanbod cursussen SOS bleef gelijk. Het
aanbod heeft zich verbreed met o.a. follow up
en individueel. De vraag vanuit het werkveld
neemt toe. DJI heeft in Q4 2018 bevestigd ‘de
komende jaren’ door te willen met SOS.
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Speerpunt 2: Bredere toepassing ICT
Dit speerpunt heeft zich in de beleidsperiode toegespitst op een viertal zaken, namelijk 1) App 2) Chat 3) Elearning en 4) Inzet social media.
Realisatie
 = Doelstelling met positief resultaat
 = Doelstelling net niet behaald / iets aangepast
 = Doelstelling niet behaald
Programma
Totaal speerpunt 2

Doel (2016-2018)
Bredere toepassing ICT

Resultaat

GNd app voor ZBJ-pilot in
gevangenis

GNd App

Ontwikkeling Chat

Chatmogelijkheden voor
hulpvragers

Ontwikkeling e-learning

Vrijwilligers en evt. gevangenen
leren d.m.v. e-learning

aantal bezoekers website

95.000 unieke bezoekers website
(op jaarbasis)



aantal volgers GNd (Twitter
en Facebook)

75.000 unieke bezoekers
Facebook








Toelichting
In de volle breedte zijn goede vorderingen
gemaakt.
Er zijn contacten met DJI rondom het ZBJ
project, wat flinke vertraging heeft opgelopen.
Hierdoor is er nog geen ontwerp van de GNd
App.
Voor hulpvragers binnen de PI’s is dit
gekoppeld aan de ontwikkelingen van ZBJ.
Voor buiten de PI is dit gerealiseerd.
De training voor vrijwilligers is in een blended
leeromgeving (combi van e-learning en
fysieke trainingsdagen) opgezet en wordt
verder doorontwikkeld.
In 2016 en 2017 mochten we bijna 91.000
unieke bezoekers verwelkomen. Daarmee is
de doelstelling nagenoeg gerealiseerd.
Bezoek via mobiel neemt sterk toe (desktop
sterke afname)
Dankzij enkele succesvolle facebook
campagnes zijn we uitgekomen op ruim
80.000 unieke bezoekers Facebook. Kosten
per click zijn in tijdsperiode sterk gedaald
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Speerpunt 3: Doorontwikkeling Herstelzorgmethode
Om dit speerpunt handen en voeten te geven werd er ingezet op het effectief door-ontwikkelen van
herstelzorg op basis van het Presentieonderzoek. Per programma werden er doelen gesteld.
Realisatie
 = Doelstelling met positief resultaat
 = Doelstelling net niet behaald / iets aangepast
 = Doelstelling niet behaald
Programma
Totaal speerpunt 3

Doel (2016-2018)
Doorontwikkeling
Herstelzorgmethode

Aantal hulpvragers
Aanbod SOS
Aanbod GZ/NZ
Aanbod FZ
Kikado
Arbeidsparticipatie

930
70
650 (490GZ/160NZ)
170
200 verjaardag/ 290 kerst
40 plaatsingen

Verbetering zorgaanbod
n.a.v. onderzoeken
(Presentie/WODC)
Bereik jongvolwassenen

Rapportage Presentie/WODC

Doorontwikkeling nazorg

3 toe te passen
verbetervoorstellen



Mede vanwege diverse personele wisselingen
en tijdelijke verschuiving van
aandachtsgebieden is dit onvoldoende van de
grond gekomen. In de komende
beleidsperiode staat dit onderwerp met
prioriteit geagendeerd.

Aanbod TBS

110



In deze beleidsperiode zien we een stijgende
lijn in het aantal trajecten tbs. Q3 2018 al 124.
Er is ingezet op meer contracten en nauwere
samenwerking met diverse klinieken.

3 ideeën om JOVO’s te bereiken

Resultaat







Toelichting
Het GNd werk is verder ontwikkeld,
inhoudelijk (presentie kennis) en qua aanbod
(meet up).
We zien in de beleidsperiode 2016-2018 een
dalende trend qua aantal hulpvragers en
daarmee samenhangend een dalende trend in
het aanbod.
Daar waar de vraag van GZ en FZ
hulpvragers licht afneemt, zien we een
toename aan vragen rond SOS trainingen en
Meet Ups (aanwezigheid van vrijwilligers
tijdens de dagprogramma’s). Het aantal
gevangenen in Nederland is de afgelopen
jaren flink gedaald. In absolute aantallen is
het aantal hulpvragers gedaald, relatief gezien
is het gelijk gebleven.
Uit deze rapportages bleek dat het werk van
GNd impact heeft voor de gevangenen.
Eind 2018 ligt er een ‘eindrapport’ van de
werkgroep Jovo waar 3 ideeën zijn verwoord
en onderbouwd.
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Speerpunt 4: Duurzame financiering
De financiering van de organisatie is geen zelfstandig doel. Het is echter in het proces zo essentieel dat er
nadrukkelijk op dit speerpunt is ingezet. In de fondswerfplannen was er specifieke aandacht voor inzet op
communicatie (via social media).
Realisatie
 = Doelstelling met positief resultaat
 = Doelstelling net niet behaald / iets aangepast
 = Doelstelling niet behaald
Programma
Totaal speerpunt 4

Doel (2016-2018)
Duurzame financiering

Resultaat

aantal bezoekers website

95.000 unieke bezoekers website
(op jaarbasis)



% calls to action (conversie
via website)

500 aanvragen Nieuwsbrief
(voorzien van NAW)



% reactivering inactieve
donateurs

1.200 nieuwe donateurs



aantal volgers GNd (Twitter
en Facebook)

75.000 unieke bezoekers
Facebook

support via crowdfunding
platform

deelname aan 1 crowdfunding
platform met 2
campagnes/projecten




Aantal actieve donateurs

16.000 actieve donateurs



% gem. response op
bijsluiters

1% response



Jubileum activiteiten (25
jaar GNd)

Bijdragen aan bekendheid werk
en goede naam GNd





Toelichting
Onze inkomstenmix is breed samengesteld en
onderstreept daarmee dat GNd over een
stevig maatschappelijk draagvlak bezit (68%
privaat en 32% publiek in 2017) (in 2018
prognose ruim 40% publiek). In de afgelopen
jaren is deel publiek sterk toegenomen
(minder risicovol)
In 2016 en 2017 mochten we ruim 90.000
unieke bezoekers verwelkomen. Daarmee is
de doelstelling nagenoeg gerealiseerd.
Het aantal belangstellenden die de gratis
Nieuwsbrief hebben aangevraagd is de
afgelopen sterk achtergebleven bij de
doelstelling. Hoewel diverse verbeteracties in
gang zijn gezet blijkt het lastig om gratis
aanvragen voor de Nieuwsbrief te realiseren.
In 2018 wordt meer ingezet op campagnes via
facebook die additioneel verkeer oplevert met
beduidend meer aanvragen. Maar de 500
worden in 2018 zeker nog niet gerealiseerd.
Maar wel is er vanaf medio 2018 sprake van
een significante toename. Campagnes op
facebook hebben zeker resultaat!
De doelstelling vanuit particulieren is de
afgelopen jaren ruimschoots behaald. In 2016
mochten we ruim 1.400 nieuwe donateurs
verwelkomen. In 2017 mochten we 1.241
nieuwe donateurs verwelkomen. De
verwachting is dat we in 2018 ook de
doelstelling van 1.200 (of meer) gaan halen.
Daarmee is sinds eind 2015 het aantal actieve
donateurs weer toegenomen van 14.000 naar
ca 15. 900 eind 2018. Een toename van ca
13%. De nieuwe donateurs werden
voornamelijk via bijsluiters geworven.
Dankzij enkele succesvolle facebook
campagnes zijn we uitgekomen op ruim
80.000 unieke bezoekers Facebook.
In 2016 hebben we met 1 crowdfunding
project meegedaan via het platform ‘Geloof in
je project’. De bedoeling was o.a. om
daarmee een nieuw kanaal te ontwikkelen
voor werving nieuwe donateurs. De resultaten
hiervan waren teleurstellend waardoor we hier
geen vervolg aan hebben gegeven.
Bovendien is het platform opgeheven
Het aantal actieve donateurs is vanaf 2016
weer aan te toenemen (van 14.009 in 2016
naar 15.600 medio 2018. Eind december
2017 telde GNd 15.192 actieve donateurs.
Prognose eind 2018 ca 15.900.
1% response op bijsluiters is wellicht vooraf te
hoog ingeschat. Dit wordt vooral veroorzaakt
doordat de respons op de EO Visie lager komt
te liggen (0,6%). Gezien de grote oplage heeft
dit een drukkend effect op de totale respons.
We zien dat de respons bij de overige
bijsluiters wel minimaal 1% is. Dat geldt voor
vrijwel alle bijsluiters in de gehele tijdsperiode
(3 jaar).
Het oktobernummer 2018 van de Nieuwsbrief
is een speciaal jubileumnummer geworden.
Het boek ‘Mens waar zit je’ krijgt veel
waardering vanuit veel verschillende
stakeholders. Op 14 nov vond er een
jubileumreceptie plaats in de PI Zoetermeer
waar veel directbetrokkenen bij ons werk bij
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aanwezig waren. We hebben veel mensen
over 25 jarig jubileum kunnen bereiken op
facebook, LinkedIn en twitter

Toelichting
GNd voert een actief beleid op een brede samenstelling van baten. Dit beperkt het risico van eenzijdige
afhankelijkheid en vergroot een duurzame financiële verankering naar de toekomst. In 2017 zien we dat de
inkomsten zijn uitgekomen op bijna 2,3 miljoen t.o.v. de begroting die uit ging van €2.222.000. Het aandeel
privaat kwam in 2017 uit op 70% en 42% was afkomstig uit de achterban. De verwachting voor 2018 is dat
57% van de inkomsten privaat zullen zijn en dat 37% van het totaal afkomstig zal zijn van de achterban. De
kosten fondswerving bedroegen in 2017 18,4%. De continuïteitsreserve kwam eind 2017 uit op 65% van de
vaste lasten. Deze komt dus boven het doel van minimaal 50% uit.
BATEN
Particulieren

2016
561.396

2017
595.000

2018
610.000

JEV 2018*
600.000

Kerken

195.669

226.000

200.000

210.000

Bedrijven

108.331

130.000

180.000

185.000

Fondsen

769.930

583.000

540.000

524.000

Subsidies

662.176

685.000

1.180.000

1.163.200

Overige baten (incl.
renteopbrengsten)
Nalatenschappen
TOTAAL

17.046

51.000

15.000

15.000

53.384
2.367.932

2.270.000

2.725.000

2.697.200

KOSTEN
Lonen

2016
1.505.777

2017
1.420.000

2018
1.671.000

JEV 2018*
1.619.000

Overige personeelskosten

160.907

155.000

184.000

187.000

Programmakosten

153.669

139.000

174.000

149.000

Vrijwilligerskosten

28.343

27.000

41.000

39.000

106.988

106.000

170.000

156.000

90.600

72.000

105.000

105.000

45.295
208.331

77.000
197.000

150.000
230.000

129.000
230.000

2.300.001

2.193.000

2.725.000

2.614.000

Kantoorkosten
ICT kosten
Organisatiekosten
Kosten PR, Voorlichting,
Fondswerving
TOTAAL
*) JEV 2018 per ultimo 05-11-2018

De giftbijdragen van particuliere donateurs lagen in 2017 6% hoger dan in 2016. Voor een groot deel
veroorzaakt doordat ook dat jaar weer sprake was van veel (1.200) nieuwe donateurs. Dankzij diverse
telemarketing campagnes van de afgelopen jaren hebben we inmiddels bijna 6.000 vaste donateurs die
periodiek een bijdrage overmaken. Opvallend is de sterke groei in bijdragen zoals we die ontvingen vanuit
kerken. Als we kijken naar 2018, zien we dat de achterban inkomsten (private donateurs, kerken en
bedrijven) zich grotendeels ontwikkelen in lijn met de begrote inkomsten. De giftbijdragen van particuliere
donateurs nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2017. Tot nu toe leverden de banken NAW-gegevens aan,
maar duidelijk is inmiddels dat vanaf 1 januari 2019 hier een einde aan zal komen.
Sinds 2016 richten we ons actief op een grotere betrokkenheid vanuit bedrijven en ondernemers op ons
werk. Dat doen we door de inzet van de fondswerver bedrijven. Met het behaalde resultaat is de doelstelling
(€ 140.000) voor 2017 gehaald. Door het jaar heen is stapsgewijs een gestage groei te zien van het aantal
betrokken ondernemers en bedrijven en in de hoogte van de financiële toezeggingen. De inkomsten vanuit
het segment bedrijven laten in 2018 opnieuw een sterke groei zien t.o.v. de vergelijkbare periode 2017. De
doelstelling van € 180.000 zal zeer waarschijnlijk overtroffen worden.
Vermogensfondsen blijven sterk betrokken bij ons werk. De totale realisatie bleef echter (7%) in 2017 achter
op de begrote bijdragen. Dit is vooral veroorzaakt door het achterwege blijven van enkele eerder ingeschatte
mogelijke aanvragen. Vanuit fondsen was veel belangstelling voor het leveren van een financiële bijdrage
aan het vernieuwend programma De Compagnie. In vergelijking met 2016 zijn de inkomsten 2017
aanmerkelijk lager. Dit was echter al voorzien doordat een tweetal fondsen hun meerjarige (grote) bijdrage
vanaf 2017 hebben beëindigd.
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In 2018 zien we dat subsidies en fondsbijdragen iets achter blijven bij de jaarplandoelstellingen.
In het afgelopen tijdvak zijn ieder jaar weer enkele telemarketing campagnes gehouden. Dit waren vooral
campagnes om eerste giftgevers en inactieve gevers te bewegen een machtiging te verstrekken. |Over het
algemeen waren de resultaten conform verwachting. Wel zien we dat de conversie een enigszins dalende
trend vertoonde maar de terugverdienperiode is meestal nog binnen het jaar. Daarmee voldoen we aan onze
interne doelstelling.

2.2. Totstandkoming beleidsvoornemens 2019-2021
Werkwijze en verantwoording
De liggende SWOT-analyse is herijkt en geactualiseerd. De mutaties hadden beperkte invloed.

3. Externe analyse
3.1. Inleiding SWOT (sterkte-zwakteanalyse) analyse.
Via de bespreking in juli 2018 van de SWOT-analyse van 2015 zijn (intern) sterktes en zwaktes in beeld
gebracht en (extern) de kansen en bedreigingen. De strategische beleidspunten (zie hoofdstuk 6) zijn het
resultaat van o.a. de confrontatie van de interne en externe analyse.
In dit hoofdstuk komen de externe ontwikkelingen aan de orde. Het gaat over feiten en ontwikkelingen in de
samenleving. Hierop heeft GNd niet of nauwelijks invloed. Die zijn voor GNd positief (kans) dan wel negatief
(bedreiging).

3.2 Kansen
Hieronder zijn de vijf belangrijkste kansen opgenomen.
1) Justitiebeleid gericht op zelfredzaamheid tijdens en na detentie
Gevangenen worden aangesproken op het nemen van verantwoordelijkheid voor hun re-integratie
(voorbereiding). DJI experimenteert met proeftuinen om het leefklimaat te verbeteren. Normalisatie is
een leidend beginsel. ‘Verbinding met de samenleving’ heeft een prominente rol.
2) Toename digitalisering in samenleving en gevangenis
De digitalisering van de samenleving gaat voort en dringt (in de nabije toekomst) ook door tot op de cel.
Nu is er nog een ‘white list’. Justitie werkt aan plannen dat iedere gevangene voorziet van een pc/tablet
op cel met ruime(re) e- mogelijkheden.
3) Ontwikkeling ‘participatiesamenleving’
De regering legt de sociale verantwoordelijkheid steeds meer ‘terug’ bij ‘de burger’. Er vindt een zich
doorzettende verschuiving plaats van indirecte naar directe solidariteit. Het gevangeniswezen heeft –
aldus het DSP-rapport - minder tijd om sociale aandacht te schenken aan gevangenen. Daarmee groeit
de behoefte aan vrijwilligerswerk in de inrichtingen.
4) Veranderende financieringsdynamiek
Het budget voor justitieel vrijwilligerswerk is in 2018 met € 1 mio gestegen naar in totaal € 4.1 mln. Bijna
25% (€ 1 mln.) is cofinanciering. Vermogensfondsen denken na of starten in beperkte mate met
institutionele financiering. Er liggen wellicht mogelijkheden in Europese subsidies voor thema’s en
doelgroepen.
5) Concentratie gevangenen
Sinds het Masterplan 2013 is het aantal gevangenissen teruggebracht om in balans te komen met de
behoefte aan celcapaciteit. Minder locaties kan de efficiëntie en mogelijke start van nieuwe projecten
vergroten

3.3 Bedreigingen
Hieronder zijn de vier belangrijkste bedreigingen opgenomen.
1) Vinden en binden donateurs1
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die sinds mei 2018 van kracht is, beperkt de
mogelijkheden om van giftgevers de adresgegevens te ontvangen. Dat zet onder meer de instroom van
nieuwe donateurs(bewerking) onder druk.
2) Overvragen vrijwilligerswerk
Bedoeld of onbedoeld kunnen vrijwilligers gevraagd en gezien worden als een (goedkoop) alternatief
voor taken van betaalde krachten waarop bezuinigd moet worden of voor taken die voorbehouden
zouden moeten zijn aan betaalde krachten. Tevens kunnen hulpvragers en stakeholders (te) hoge
verwachtingen hebben t.a.v. de mogelijkheden en impact van vrijwilligerswerk.
3) Concurrentie
Een toename van de aandacht voor gevangenen kan leiden tot meer organisaties en lokale initiatieven.
1

Nieuw item t.o.v. vorige beleidsperiode
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Het verhoogt de druk op de verdeling van de subsidies en mogelijk ook de instroom van hulpvragers en
vrijwilligers. De reclassering oriënteert zich nadrukkelijk om meer met vrijwilligers te gaan werken.
4) Teruglopen aantal gevangenen
Het aantal gevangenen blijft dalen. De prognose is een daling van de celcapaciteit met 18% in 2020.
Minder gevangenen beperkt de kansen op instroom van (meer) gevangenen.
5) Landelijk budget justitieel vrijwilligerswerk2
Het subsidiekader zit in een (te) lang proces van vernieuwing. Vanaf 2020 zal het nieuwe subsidiekader
worden geïmplementeerd. In 2019 zal schaduw worden gedraaid. De signalen stellen ons niet gerust op
een uitkomst waarbij recht wordt gedaan aan de inspanningen en resultaten van de prestaties van de
organisaties. Voorts lijkt Justitie het beleid te continueren van ‘geen verhoging van het budget’. Dit moet
dus politiek afgedwongen blijven worden.

4. Interne analyse
In dit hoofdstuk wordt ‘naar binnen’ gekeken. Wat is goed ontwikkeld (sterktes) en wat kan beter (zwaktes)?

4.1 Sterktes
Hieronder zijn de vijf belangrijkste sterktes opgenomen.
1) Expertise vrijwilligerswerk
Er is een zich steeds door-ontwikkelende methode rondom werving, selectie, opleiding en coördinatie
van vrijwilligers waarbij vanuit de medemenselijke notitie van ‘presentie in detentie’ gerichtheid is op
‘geloof in herstel’.
2) Breedte inkomstenstroom
Er is voor bijna 60% private financiering, waaronder een substantieel aandeel ‘repeterende inkomsten’
(particulieren). Er is geen eenzijdige afhankelijkheid van de overheid.
3) Positief imago
Er is brede steun en waardering onder financiële (bv. fondsen en DJI) en niet-financiële stakeholders
(DJI/PI’s, achterban en politiek). Uit de feedback van buitenaf en in de diverse samenwerkingen
concluderen we dat GNd goed en betrouwbaar bekend staat. Dit is recent bevestigd in het DSP-rapport
(Een mooi uitzicht, 2018)
4) Innovatieve en vraaggerichte programma’s
GNd heeft en ontwikkelt programma’s (op maat) die voorzien in een behoefte én waar vraag naar is.
5) Loyaliteit achterban3
Zowel in tijd als geld blijven mensen relatief lang gecommitteerd aan GNd.

4.2 Zwaktes
In de interne analyse zijn vijf zwakke punten van GNd benoemd.
1) Risicoprofiel begroting
Het % achterbaninkomsten is teruggelopen (niet de hoogte daarvan, die is toegenomen), en het %
fondsen daalt en subsidie is sterk toegenomen. Daardoor is een groter deel van de begroting afhankelijk
van externe besluitvorming die grotendeels autonoom is. In combinatie met een sterke toename van de
begroting in de laatste jaren neemt daarmee het risicoprofiel van de begroting toe.
2) Instroom hulpvragers
De aanmelding bij ons is vrijwillig en niet op last van de rechter. Ook zijn onze instroomkanalen beperkt
(met name PI’s). Er is een beperkte ‘grip’ op de instroom van nieuwe hulpvragers. Voorts zijn De
intramurale programma’s (SOS, De Compagnie en Meet Up verzachten deze zwakte enigszins.
3) Regionale presentie
GNd werkt landelijk, maar heeft een beperkte regionale zichtbaarheid en integratie in lokale structuren.
4) Doelgroepen
Er is een beperkt GNd zorgbeleid op doelgroepen (naar bv. leeftijd, delict, etc.). Medebepalend zijn
onder meer de geefcriteria van financiers.
5) Beperkt bereik hulpvragers4
GNd heeft zich vanuit een visie van relatiegericht werken, doorgaans gericht op gevangenen met een
relatief lang strafrestant. Daarmee viel de grote groep (70%) kortgestraften (strafrestant tot 4 maanden)
buiten onze scope.

2

Nieuw item t.o.v. vorige beleidsperiode

3

Nieuw item t.o.v. vorige beleidsperiode

4

Nieuw item t.o.v. vorige beleidsperiode
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5. Strategische beleidsvoornemens 2019 – 2021
Speerpunten
De komende beleidsperiode kent vijf strategische beleidsvoornemens. Ze zijn min of meer een logisch
vervolg op het voorgaande beleidsplan. Nazorg is een nieuw speerpunt. Het moet onze herstelzorgmethode
versterken met als impact dat gevangenen beter af zijn met onze zorg bij hun terugkeer naar de vrije
samenleving. De inzet is dat Nazorg uitgroeit tot een zelfstandig programma.
In het beleid zijn de SWOT-analyse, de stakeholdersanalyse en het stakeholdersonderzoek verwerkt. Dat
heeft onder meer geleid tot het speerpunt om ‘werk en merk’ beter én op maat te communiceren.
Ontwikkelingen
Naast de focus op de vijf beleidspunten, blijven we alert op ontwikkelingen in ons werkveld. Een belangrijke
ontwikkeling met mogelijk majeure gevolgen is de opdracht van Justitie aan ‘de reclassering’ om vrijwilligers
te betrekken bij hun werk. Verder wordt in 2019 een stelseldiscussie gevoerd over de Reclassering. We
volgen de ontwikkelingen actief en zoeken het gesprek.
Communicatieve uitwerking
Wij willen op infographic-achtige wijze ons meerjarenplan communiceren. Daarbij zijn vijf pijlers benoemd:
Pijler 1: Presentie in detentie
Pijler 2: Bewustwording impact criminaliteit, gedragsverandering en herstel
Pijler 3: Re-integratie
Pijler 4: Verbinding naar stakeholders
Pijler 5: Lobby en Samenwerking
Wij denken daarmee onze stakeholders beter te informeren. Men ziet sneller het totaalplaatje van GNd. Een
uitgebreid meerjarenplan blijft uiteraard op aanvraag beschikbaar voor bepaalde stakeholders.

5.1 Strategische beleidsvoornemens
In onze verdere uitwerking zijn we uitgekomen op de volgende speerpunten:
1)
2)
3)
4)
5)

Verbreding van ons herstelzorgaanbod in penitentiair dagprogramma
Nazorg
Bredere toepassing van ICT in toerusting vrijwilligers en programma’s voor onze hulpvragers
Verbetering van de positionering van het GNd werk en merk
Duurzame Financiering

Hieronder worden de speerpunten toegelicht.
Speerpunt 1: Verbreding van ons herstelzorgaanbod in penitentiair dagprogramma
De mogelijkheden voor ons om in het dagprogramma activiteiten te doen, zijn in de afgelopen beleidsperiode
toegenomen. Justitie ziet dat ons werk een positieve invloed heeft op het leefklimaat van gevangenen. Dit
vergroot het vertrouwen bij gevangenen dat er een andere toekomst mogelijk is. Ons werk stimuleert hen om
met hun toekomst daadwerkelijk aan de slag te gaan. Dat is verreweg beter dan de tijd maar ‘gewoon uit te
zitten’.
In de komende jaren willen we met overtuiging versterkt inzetten op ons werk tijdens het dagprogramma.
Daaromheen gaan we investeren in betere nazorg (strategisch beleid punt 2). We kiezen dus voor een
integrale aanpak, die binnen begint en buiten doorloopt.
Als we het hebben over de activiteiten binnen het dagprogramma, dan gaat het om drie porgramma’s;
1) De Compagnie: deze innovatie is in 2016 als pilot gestart. Onderzoek laat zien dat het een positief
effect heeft op het leefklimaat (voor gevangenen), op het werkklimaat (medewerkers gevangenis) en
tenslotte ook op de arbeidsparticipatie na detentie. Tijdens een werkbezoek aan De Compagnie (15
november 2018) heeft Minister Dekker aangegeven dat hij graag ziet dat deze succesvolle pilot wordt
doorontwikkeld en opgeschaald. De doorontwikkeling krijgt nieuwe mogelijkheden (binnen slapen,
buiten werken) en sorteert voor op nieuw beleid van het kabinet waarbij de ZBBI vervangen zal worden
door een BBA. Dat betekent dat gevangenen niet langer naar een andere gevangenis (ZBBI) hoeven om
‘buiten’ te kunnen werken
In het vierde kwartaal van 2018 zijn gesprekken gestart voor het laten uitvoeren van een
Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse.
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In de beleidsperiode zullen we met DJI in gesprek gaan over wensen en condities voor opschaling naar
andere locaties. Mocht deze vraag positief beantwoord worden, dan zal dat moeten leiden tot
organisatorische aanpassingen. Een belangrijke randvoorwaarde is onder meer de garantie van Justitie
van een meerjarige financiering voor een structurele uitvoering.
2) SOS; DJI heeft aangegeven dat er de komende jaren behoefte blijft aan SOS. Daaraan gekoppeld is
een basisfinanciering op het niveau van de afgelopen jaren (€ 67.000). De uitvoering is mogelijk door
private fondswerving. Door de beperkte subsidie is overwogen het programma af te bouwen qua
groepscursus en te transformeren naar alleen een één op één aanbod via de bezoekprogramma’s. We
kiezen echter met overtuiging voor continuering van de huidige opzet. We hebben daarvoor drie
belangrijke argumenten: a) de positieve reacties van gevangenen die deelgenomen hebben. Het
gesprek over schuld, schaamte en slachtoffers helpt hen verantwoordelijkheid te nemen voor hun
verleden en toekomst(ige re-integratie); b) vanuit de PI’s is er een stijgende vraag naar SOS; c) SOS
geeft heel concreet handen en voeten aan ons ‘geloof in herstel’; GNd is vrijwel de enige aanbieder van
dit herstelrechtproduct. Al met al heeft het programma een strategische waarde voor de totale
organisatie, in positionering, financiering en inhoud. In het verlengde van dit laatste aspect zal de lijn
doorgetrokken worden om de SOS-thema’s te verwerken binnen de overige GNd programma’s
Gezien de toenemende vraag naar SOS uit gevangenissen, verwachten wij hier een organische groei.
3) Meet Up; Het is een laagdrempelige en onvoorwaardelijke aanwezigheid van vrijwilligers op een leef
afdeling in de gevangenis. Het succes van Meet Up is mede te danken aan het feit dat het ongedwongen
karakter heeft. Er zijn bewust geen doelen aan gekoppeld als vergroting van de instroom in onze
bezoektrajecten of andere programma’s. Uiteraard reflecteren we op wat we doen en wat het tot gevolg
heeft. De ervaringen daarvan worden verwerkt in de doorontwikkeling van dit project. Het is min of meer
een super light version van De Compagnie. Inmiddels draait Meet Up in 7 gevangenissen. We willen dit
in de beleidsperiode opschalen naar tenminste 12 gevangenissen.
In de komende jaren zal deze jonge activiteit worden ontwikkeld en gepositioneerd als een volwaardig
en zelfstandig programma. De overwegingen hierbij zijn:
a. De waardering van onze belangrijkste ‘klant’ de gevangene. De laagdrempelige en onvoorwaardelijke
insteek van onze presentie, zorgt voor een ontspannen en natuurlijk contact tussen de gevangenen en
onze vrijwilligers.
b. De waardering van de medewerkers in de gevangenis. Onze aanwezigheid draagt bij aan een humaan
leefklimaat binnen detentie en verbinding met de samenleving.
c. Het geeft ons een natuurlijk podium om óók kortgestraften (verblijf tot ca 4 maanden, ca 70% van de
bevolking in detentie) in beeld te krijgen. Dit is een aanbeveling uit het stakeholdersonderzoek dat in
onze opdracht in 2018 is uitgevoerd. Tot voor kort lag onze focus op lang(er) gestraften. Onze visie was
gericht op het werken uit een relationele insteek. De kantoorbrede verdieping in de presentiebenadering
verrijkt ons in het besef dat niet alleen de duur van het contact, maar het contact in zichzelf reeds van
waarde is.
d. Het vergroot onze mogelijkheden om jongvolwassenen (Jovo, leeftijd 18 tot 30 jaar) te bereiken.
Daarmee geven we ook invulling aan onze wens en verkenning om meer doelgroepgericht te werken. Dit
is ook een aanbeveling uit stakeholdersonderzoek. Uit een eerste interne inventarisatie blijkt dat JOVO’s
minder snel een bezoekvrijwilliger vragen. Zaken als trots, schaamte en groepsdruk spelen een rol. Het
is niet per se ‘cool’ om een vrijwilliger te vragen voor bezoek. Tegelijkertijd is opvallend dat wanneer er
wél sprake is van contact, juist JOVO’s dat waarderen. Verder blijkt uit de verkenning dat ons
programma-aanbod toereikend is. Ingrijpende aanpassingen lijken niet nodig. In de uitwerking in het
jaarplan zal het bereiken van Jovo hoge prioriteit krijgen. Jongeren hebben nog een lange
toekomstverwachting. Juist zij hebben baat bij en behoefte aan een muur van raadgevers en handen en
voeten naar een nieuwe toekomst zonder criminaliteit en detentie. Het is van groot belang de knellende
ketting van recidive te doorbreken met schakels van herstel! In de uitwerking zal nadrukkelijk een
verband gelegd worden met nazorg (zie onder strategisch punt 2). Ongeveer 12% van onze trajecten is
jonger dan 30 jaar.
Speerpunt 2 Nazorg
Context
Nazorg gaat over de hulp als gevangenen vrij zijn. Dit lijkt simpel, want een gevangene kan weer gaan en
staan waar hij wil. De praktijk is echter super lastig en complex!
Vanuit een beschermde en geregelde gevangenisomgeving wordt de gevangene keihard geconfronteerd
met de maatschappelijke werkelijkheid van eigen regie en zelfredzaamheid op alle levensterreinen. Hij moet
zijn weg vinden in een veelheid aan instanties (wonen, verzekeren, gezondheid etc.) en formele
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zorgorganisaties5. Dit doet een groot appél op de standvastigheid van de herintredende gevangene om
goede voornemens ook om te zetten in daden.
Een tweede faalfactor is de ex-gevangene zelf. 45% is licht verstandelijk beperkt, 50% kampt met verslaving
en 60% heeft een psychische stoornis 6. De kans dat goede voornemens als sneeuw voor de zon verdwijnen,
is dus levensgroot. Van re-integratie komt dan niets meer terecht en helaas valt een groot percentage terug
in criminaliteit en detentie.
Ondanks alle inspanningen van Justitie – zeker ook al tijdens detentie7 - slaagt men er niet in om de
meerderheid van ex-gevangenen te helpen naar een goede en blijvende terugkeer in de samenleving. Het
hoge algemene recidive cijfer (45,5% binnen twee jaar8) onderstreept dat.
Nazorg Gevangenenzorg: huidige situatie
In ons pakket zit standaard een nazorg aanbod voor tenminste zes maanden. De gevangene moet dat
uiteraard zelf willen. We zien dat vanaf 2015 het percentage van de vraag naar onze nazorg terugloopt van
ca. 40% ca. 25% in 2018 van de lopende trajecten (ca. 100 verzoeken). Relatief gezien is het feit dat we met
één op de vier gevangenen na detentie nog steeds contact hebben best een goede score. Toch kunnen we
daar niet tevreden mee zijn. We hebben altijd stevig ingezet op langdurige bezoektrajecten waarin een
relatie van vertrouwen kon ontstaan, juist met het oog op een toekomst zonder criminaliteit en detentie.
Onderzoeken naar ons werk laten zien dat vrijwilligers bij uitstek in staat zijn gevangenen ‘in beweging’ te
krijgen naar de toekomst. Als we dan vervolgens zien dat het aantal verzoeken afneemt en er relatief veel
nazorgtrajecten vroegtijdig beëindigd worden, dan moeten we alle zeilen bijzetten om het tij te keren. We
vinden dat we nog te vaak de hulpvrager uit beeld verliezen zonder dat we scherp op de radar hebben hoe
iemand ervoor staat richting zijn vrijheid. We weten dan eigenlijk niet of de integratie geslaagd is.
We beseffen heel goed dat dit hoort bij het karakter van ons werk. Anders dan bij de door de rechter
verplichte contacten bij de reclassering, is het contact met Gevangenenzorg over en weer op basis van
vrijwilligheid. Het niet nakomen van afspraken heeft in onze zorgcontacten dus geen formele consequenties.
Dat weten we en willen we niet veranderen.
Verder zit de ex-gevangene (letterlijk) niet meer vast aan één plaats. Dat – in combinatie met het levensritme
van na detentie – maakt het plannen van bezoeken en afspraken echt lastiger.
Onze conclusie is dat ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren9, onze nazorg beter kan en nog niet
op het niveau is dat het zou kunnen zijn. In deze beleidsperiode moet dat veranderen. Er gebeuren in onze
nazorg fantastisch mooie dingen. Gevangenen stoppen daadwerkelijk met criminaliteit en zetten alles op
alles om een nieuw leven op te bouwen. Daar zijn we dankbaar trots op. Maar er is meer mogelijk voor meer
gevangenen! En daarom krijgt Nazorg focus binnen onze organisatie.
Nazorg Gevangenenzorg: toekomst
Juist omdat we geloven in herstel en ervan overtuigd zijn dat onze vrijwilligers daarin een nóg belangrijkere
rol kunnen spelen, willen we in de komende beleidsperiode een stevige impuls geven aan onze activiteiten
die de re-integratie concreet zichtbaar maken. Centraal daarin staan de Nazorg en mogelijk ook
Arbeidsbemiddeling. Nazorg loopt dwars door al onze programma’s. We willen een proces van interne
scherpte op gang brengen. De focus op nazorg moet de lopende zorgprogramma’s uitdagen en versterken.
Vanuit onze basisprogramma’s willen we vervolgzorg organiseren voor iedereen met wie we contact hebben
opgebouwd. Dat is geen gemakkelijke klus. We kennen onze doelgroep goed genoeg om te beseffen dat
niet iedereen na detentie op onze bemoeienis zit te wachten. Daar zit geen onwil achter, maar het is de loop
der dingen. ‘Nu effe geen tijd, komt morgen wel’. Onze doelgroep is toch vaak gericht op de korte termijn en
handelt tamelijk impulsief, zeker als ze weer vrij zijn. Nazorg is geen gemakkelijke opdracht, maar de
uitdaging om vanuit onze specifieke expertise een bijdrage te leveren aan verbetering daarvan, gaan we niet
uit de weg, integendeel!
Er was aandacht, er komt focus!
Er wordt een driejarig actieplan NAZORG NU opgesteld. De kernactiviteiten zijn inventariseren, ontwikkelen
en implementeren10. De inventarisatie is intern (reflectie op huidige praktijk) en extern. De kaders voor de
ontwikkeling zijn dat het moet passen binnen het profiel van onze expertise en uitvoerbaar 11 moet zijn.

5

Justitie noemt als ketenpartners voor integratie gemeenten, reclassering en vrijwilligers. De eerste twee zijn formele partijen met
taakstellingen en budgets. De positie van vrijwilligers (informele zorg) is wezenlijk een andere. Zie voor informatie van DJI over reintegratie https://www.dji.nl/justitiabelen/volwassenen-in-detentie/re-integratie/ketenpartners-re-integratie.aspx.
6
https://www.dji.nl/themas-cijfers-en-publicaties/cijfers-en-publicaties/kerncijfers-dji.aspx
7
Over Nazorg zie: https://www.dji.nl/binaries/dji_infographic_re-integratie_tcm41-269554.pdf
8
Bron: DJI in getal 2013-2017, pag. 41
9
Bijvoorbeeld Trainingsdocumenten, registratie in ons volgsysteem, het vieren van de invrijheidstelling, protocol nazorg
10
De drieslag is ook in tijdsvolgorde.
11
Het bestaande vrijwilligerscorps verrijken met vrijwilligers die vooral praktische werkzaamheden doen, is van een andere orde dan
bijvoorbeeld het organiseren van gastgezinnen voor opvang na detentie.
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De implementatie moet in 2021 volop in beweging zijn. Uiteindelijk staat er eind 2021 een Nazorgprogramma
dat ervoor zorgt dat:
 in alle bezoektrajecten de nazorgvraag tijdig aan de orde komt (toegang)
 helder is wat GNd wel en niet zelfstandig kan aanbieden in de nazorg (betrouwbaarheid)
 de GNd nazorg aansluit bij de vraag en behoefte van de gevangene (meedoen zorgvrager)
 elk kwartaal voortgang en resultaten van de nazorg geëvalueerd wordt (waardering)
 dat er jaarlijks een herstel- en nazorgmonitor wordt gepresenteerd (verantwoording)
 het aanbod van GNd genoegzaam bekend is bij formele ketenpartners (samenwerking)
 de GNd website eenieder in z’n algemeenheid kan adviseren in nazorgvragen (publieke toegang)
Dit zijn ambitieuze doelstellingen. Maar ze horen bij goed rentmeesterschap van organisatie van goede
zorg12 van geloof in herstel. Wij zouden onszelf overvragen als we doelen zouden formuleren met
cijfermatige impact op recidive en besparingen van maatschappelijke kosten.
Hieronder zijn nog twee kopjes – Arbeidsbemiddeling en Reclassering – opgenomen die belangrijk genoeg
zijn om apart toe te lichten in het spectrum van nazorg.
Arbeidsbemiddeling
Met de start van De Compagnie (2016) zijn we een proces in gegaan om het programma
Arbeidsbemiddeling te integreren in De Compagnie. De aanleiding was vooral financieel van aard. Het lukte
ons niet om los van bijdragen van vermogensfondsen dit programma op schaal te organiseren. De integratie
is nog niet volledig afgerond. Dat betekent dat GNd nog steeds gevangenen – los van De Compagnie én
ondanks een hoogconjunctuur – bemiddelt naar werk. Er is vraag naar veel arbeidskrachten, maar exgevangenen blijven bemiddeling nodig hebben om een plaats op de arbeidsmarkt te bemachtigen. Dit
rechtvaardigt een heroverweging om te kijken in hoeverre er toch plaats moet blijven voor arbeidsintegratie
in onze Nazorg. Een tweede overweging hierbij is dat sinds de start van De Compagnie ons netwerk van
betrokken ondernemers zich heeft vergroot. Wanneer zij eenmaal face-to-face met gevangenen
(compagnons) hebben gesproken en hun potentie hebben gezien, ontstaat er een enthousiasme en
beschikbaarheid gevangenen concreet te helpen met werkplaatsen.
Ontwikkeling Reclassering
Een nieuwe en majeure ontwikkeling in onze sector is de opdracht die de Reclassering gekregen heeft om
vrijwilligers in te zetten. Uit onze eerste gesprekken blijkt men niet van plan zelf vrijwilligerswerk te
ontwikkelen maar te willen aansluiten bij bestaande organisaties. Gevangenenzorg Nederland is daarbij
nadrukkelijk in beeld. Wij verwachten in de eerste helft van 2019 meer helderheid te krijgen over de vragen
die er zijn. De Reclassering laat namelijk onderzoek verrichten. Uit de eerste gesprekken lijkt daarin zeker
een vraag te komen op het terrein van ‘na detentie’. Daarbij is nazorg aan Nederlandse gevangenen die
terugkeren uit het buitenland ook een zeer reële wens.
Samengevat
We willen kortom in de komende beleidsperiode de GNd Nazorg radicaal vernieuwen. De uitdaging en
opdracht zal zijn om naast een breed gewaardeerde praktijk op persoonlijk en mentaal terrein, juist ook een
stroom van inzet op praktische resultaten op gang te brengen. Nazorg NU moet effect sorteren. We tasten
daarbij de grenzen van onze mogelijkheden af. Maar heel nadrukkelijk zullen we ook óver onze grenzen
heenkijken. Dat betekent dat we ons niet beperken tot natuurlijke integratiebronnen als de netwerken van
onze vrijwilligers en de bij ons betrokken ondernemers, maar zeker ook kijken naar vormen van
samenwerking met een justitiële ketenpartners als de reclassering.

12

De term goede zorg is ontleend aan Stichting Presentie. In 2017 heeft Presentie onderzoek gedaan naar de waarde van ons werk.
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Speerpunt 3: Bredere toepassing van ICT in toerusting vrijwilligers en programma’s voor onze
hulpvragers
Ontwikkelingen DJI
Al in 2013 is Justitie gestart met het project Zelfbediening Justitiabelen (ZBJ)13. Politiek en bestuurlijk is de
keuze gemaakt om op cel ICT-functies aan te bieden. GNd is op verzoek van de projectgroep sinds 2016
aangehaakt op de ontwikkeling daarvan. Onze overweging was dat we goede mogelijkheden zagen om op
deze ontwikkelingen in te spelen met vernieuwing van ons zorgaanbod. Op langere termijn lijkt het geen
vraag meer óf gevangenen ICT op cel zullen hebben. GNd loopt dan graag voorop met digitaal bezoek.
Intussen zijn we hierbij afhankelijk van de snelheid waarmee binnen Justitie voortgang wordt geboekt. Het
project heeft de afgelopen periode meerdere vertragingen opgelopen binnen Justitie. Medio 2018 is op zeer
beperkte schaal door DJI gestart met een pilot. De verwachting voor de komende jaren is dat er eerst
gewerkt zal worden aan een informatie-app voor justitiabelen waarbij GNd kan participeren met informatie
over diverse programma’s waar justitiabelen zich voor kunnen aanmelden. De ontwikkelingen rondom de
interactieve versie van ‘tablet op cel’ zullen verder beslag krijgen en actief worden gevolgd door GNd. Er zijn
goede contacten met de werkgroep ZBJ.
Ontwikkeling en voornemens GNd
Digitale Transitie
Onze organisatie is succesvol met een traditionele face to face werkwijze. Persoonlijk contact van elkaar
zien, kennen en ontmoeten is belangrijk. Dat zal óók in de toekomst zo blijven.
Intussen gaan de technologische ontwikkelingen door. Deze kunnen het primaire proces vergemakkelijken
en/of verbeteren. De e-learning van vrijwilligers is daar een goed voorbeeld van. De beschikbaarheid van
informatie voor vrijwilligers willen we vergroten en het rapporteren over de bezoeken via de portal
vereenvoudigen.
Ook in het vergroten van onze bekendheid in de achterban en de werving van donateurs zetten we stevig in
op meer gebruik van social media.
De koers die GNd in 2016 heeft ingezet wordt dus de komende periode organisatie breed doorgezet. De
transitie heeft meer het karakter van geleid(elijk) proces dan een waterval.
Portal
Onze Portal zal worden doorontwikkeld tot een communicatieplatform met en voor onze vrijwilligers ter
ondersteuning van hun werk. In deze nieuwe portal kunnen vrijwilligers alles terugvinden en wegschrijven
wat noodzakelijk is voor hun werkzaamheden. Denk hierbij aan de gegevens van hun lopende trajecten,
indienen van rapportages en declaraties, aanbod van verplichte en facultatieve cursussen (zie e-learning) en
professionaliseringsbijeenkomsten, kalenderitems, carpooloverzicht, enz. Deze portal zal geïntegreerd
worden in onze website. Deze portal wordt dusdanig ingericht dat GNd op alle terreinen volgens de nieuwste
AVG-richtlijnen werkt. Tevens is uitbreiding met modules mogelijk.
e-learning
De kennis en vaardigheden van onze vrijwilligers bepalen voor een groot deel de kwaliteit van onze
hulpverlening. De kwaliteit is goed, maar we streven naar het beste voor onze hulpvragers. In de visie van
GNd staat beschreven dat ons hulpaanbod innovatief is en wij ons als organisatie voortdurend ontwikkelen
om de inhoud van de zorg te verbeteren. Het is daarom noodzakelijk om in te zetten op een zo goed en
passend mogelijk trainingsaanbod voor onze vrijwilligers en daarin mee te gaan in de mogelijkheden die
aansluiten bij de wijze van leren in deze tijd.
Er zijn een vijftal redenen waarom de huidige ontwikkeling van het trainingsaanbod naar een blended
leeromgeving (online en offline leren versterken elkaar) de kwaliteit verbetert:
1) Relevant
Vrijwilligers leren het beste als datgene wat ze leren relevant is voor de activiteit die zij bij GNd doen.
De informatie die we aanbieden moet dan ook op maat passen bij de praktijk van de vrijwilliger. Elearning biedt de mogelijkheid een pakket van keuzemodules te vormen (naast een basistraining)
waardoor theorie en praktijk optimaal aan elkaar gekoppeld kunnen worden.
2) Breed waar mogelijk
Elke vrijwilliger kan over alle thema’s leren, ook als hij/zij niet direct bij die activiteit betrokken is. Dit
vergroot de kennis en vaardigheden van de vrijwilliger en helpt om in elk contact een breed scala aan
thema’s op een goede manier in gesprek te brengen.
3) Specialistisch waar nodig

13

https://www.rijksictdashboard.nl/projecten/255227
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Vrijwilligers kunnen zich na het volgen van bepaalde keuzemodules specialiseren in een specifieke
activiteit binnen GNd. Doordat elke vrijwilliger proeft van de diverse thema’s kan beter beoordeeld
worden voor welke activiteit een vrijwilliger geschikt is. Het specialiseren sluit beter aan bij de talenten
van de vrijwilliger. Die talenten worden bij GNd doorontwikkeld. Dit zorgt voor maatwerk in de training
en toerusting per vrijwilliger.
4) Leuk en uitdagend
De keuzevrijheid en de brede mogelijkheid om digitaal op onderzoek uit te gaan, maakt het leren leuk.
Het plezier en de uitdaging zorgt ervoor dat de leerstof blijft hangen. De digitale leeromgeving en
manier van leren maakt het vrijwilligerswerk aantrekkelijk voor (nieuwe) vrijwilligers omdat persoonlijke
ontwikkeling alle aandacht krijgt. Leren is tenslotte toch vooral leuk!
5) Innovatief
Het werken met e-learning is innovatief binnen het welzijnswerk. GNd neemt hiermee een leidende
positie in binnen de vrijwilligerssector en is een voorbeeld voor hoe vrijwilligers leren en toegerust
worden. Wij hebben de ambitie om de beste te zijn en maken daarvan een gezamenlijk project.
Vervolgstappen ontwikkeling e-learning
De bovenstaande beschrijving is nog geen werkelijkheid bij GNd. We hebben als ambitie om eind 2021 hier
te zijn. Daarmee wordt een enorme kwaliteits- en efficiencyslag gemaakt die ten goede komt aan de inzet
van de individuele vrijwilliger. We zien nu al dat dit zeker geen eindpunt zal zijn omdat het zich voortdurend
door ontwikkelt.
Doelen 2019-2021
Het omzetten van het huidige trainingsaanbod naar een blended leeromgeving, vraagt om een andere
indeling van de aan te bieden informatie en de te leren vaardigheden en houding. Er is een model ontwikkeld
waarin het proces inzichtelijk wordt dat de vrijwilliger doorloopt in zijn loopbaan bij GNd.
Het model is een stip op de horizon en laat zien hoe e-learning ingezet en benut kan worden om de
vrijwilliger beter toe te rusten en de deskundigheid te vergroten. Inmiddels is een beschrijving gemaakt van
de samenhang van de diverse trainingen binnen e-learning zoals we die in de komende jaren willen
ontwikkelen. Dit heeft geleid tot het concept trainingsaanbod.
De beschrijving van het trainingsaanbod kenmerkt zich door een standaardpakket dat verplicht is voor elke
vrijwilliger, gevolgd door een keuzepakket met diverse verdieping die op zijn beurt weer als voorwaarde
kunnen dienen om met een specifieke e-learning te starten die gericht is op het uitvoeren van een specifieke
activiteit binnen GNd.
Chat
Vooruitlopend op de digitale bezoekmogelijkheden in de gevangenis, zijn we in 2016 gestart met een chat
aanbod voor familie van gevangenen en voor ex-gevangenen. Hierbij zijn inmiddels 33 getrainde vrijwilligers
bij betrokken. Hoewel de anonimiteit ons beperkt in de achtergrond van het publiek dat gebruik maakt van de
chat service, voorziet deze in een behoefte. Dat concluderen we op basis van de inhoud van de gesprekken.
Zeer uiteenlopende thema’s komen aan bod, allen direct of indirect gelinkt aan gevangenschap. De
komende jaren zullen we deze functie nog meer onder de aandacht brengen van een breder publiek via
acties in sociale media.
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Speerpunt 4: Verbetering van de positionering van het GNd werk en merk
Dit speerpunt heeft een brede werking. Het gaat aan de ene kant over contact en communicatie met onze
stakeholders (inclusief de hulpvragers!) over ons werk en de resultaten daarvan. Aan de andere kant gaat
het over het verwerven van inkomsten, met als hoger doel de voortgang van ons werk te borgen.
Dit speerpunt moet ertoe leiden dat onze vragende en donerende stakeholders weten wie we zijn, wat ze
aan ons hebben en wij hen ook geven wat ze van ons mogen verwachten.
Financiële steun
Wat betreft de stakeholders, die zijn zeer divers. Ongeveer 50% van onze inkomsten komt uit een achterban
van particulieren, kerken en bedrijven. Zij geven vooral intrinsiek. Hét geefmotief ligt in het verlengde van de
christelijke levensovertuiging. Omzien naar gevangenen hoort daarbij.
Vermogensfondsen en publieke stakeholders geven vanuit beleidsmatige overwegingen14.
In de afgelopen jaren zijn we erin geslaagd deze twee groepen stakeholders aan ons te binden. We zijn
dankbaar voor het vertrouwen dat wij van hen ontvingen. Doordoor kon ons werk groeien en innoveren. Met
de nodige bescheidenheid durven we te stellen dat mede daardoor bij Justitie en de politiek de
mogelijkheden van justitieel vrijwilligerswerk steeds meer voor het voetlicht zijn gekomen.
Maar aandacht en groei van de sector vraagt ook onderhoud en aanscherping van propositie en
positionering. Deze twee begrippen zijn nauw aan elkaar verwant. De propositie legt uit hoe wij de
problemen van onze hulpvragers willen helpen oplossen en waarom we de stakeholders nodig hebben.
Met de positionering maken we vooral duidelijk wat onze positie is in het speelveld ten opzichte van de
andere partijen.
Merk ‘Gevangenenzorg Nederland’
In de komende beleidsperiode willen we voor donateurs en onze hulpvragers het merk ‘Gevangenenzorg
Nederland’ versterken. We willen de merkessentie per doelgroep meer nadrukkelijk benoemen met een
differentiatie naar merkbelofte en bewijs per doelgroep en programma. We willen duidelijk maken aan
hulpvragers, donateurs en andere doelgroepen waarom we geloven in herstel, hoe we werken en wat we
zien gebeuren (resultaten en effecten)! Merkverhalen spelen daarin een belangrijke rol. Deze moeten
geloofwaardig, relevant en onderscheidend zijn.
In de komende planperiode willen we de merkverhalen verder formuleren en aanscherpen per specifieke
doelgroep. Conceptontwikkeling en uitwerking daarvan naar benodigde middelen voor print en online zal
hierbij een prominente plaats innemen (digitale) touchpoints klantreis).
Concrete resultaten zijn niet eenvoudig te benoemen. In ieder geval moet het effect sorteren naar het aantal
hulpvragers en ook naar draagvlak voor ons werk. Verdere pijlmeters zijn de groei van het aantal (nieuwe)
donateurs en bereik van specifieke doelgroepen op sociale media (facebook, twitter en LinkedIn). Jaarlijks
worden hier (bereik)doelstellingen voor geformuleerd in het Jaarplan. Niet alleen de staf op het kantoor,
maar ook onze vrijwilligers worden daarbij ingeschakeld. Juist zij staan in de frontlinie en hebben mooie én
schrijnende verhalen uit gevangenissen, tbs-klinieken en van het thuisfront. We hopen daarbij - in lijn met
het DSP-rapport - ook de medewerking van gevangenen te kunnen vergroten. Zij zijn uiteindelijk onze beste
ambassadeurs.
Hulpvragen
Een belangrijke externe ontwikkeling waar wij geen invloed op hebben is de jarenlange, geleidelijke daling
van het aantal gevangenen. Na een aanvankelijke stabilisering zien wij dat de laatste jaren het aantal
hulpvragers bij ons daalt. Verder stijgt het aantal vrijwilligersorganisaties die activiteiten ontplooien in de
gevangenis. Gezien de omvang van ons vrijwilligerscorps en de grote interesse om vrijwilliger te worden bij
ons, blijven we vooralsnog inzetten om ons bereik weer te vergroten. Onder Speerpunt 1 is te lezen dat
JOVO’s en kortgestraften daarbij aparte aandacht krijgen.
De uitdaging is om aansprekende communicatie te ontwikkelen, zowel voor onze hulpvrager alsook voor de
medewerkers in gevangenissen, veiligheidshuizen, reclassering etc. We willen bij hen nadrukkelijk in beeld
zijn. Uit het verleden weten we ook hoe belangrijke de persoonlijke aandacht is. Dit vraagt een
tijdsinvestering. We willen hoe dan ook voorkomen dat er verslapping van aandacht zou ontstaan met een
levensgroot risico om langzaam maar zeker uit beeld te verdwijnen.
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Dit is verder uitgewerkt in onze Nota Vitalisering (2013)
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Kwaliteit
In 2018 heeft ook het MT zich verdiept in de theorie van Presentie. Dit volgde op het Presentie onderzoek en
de training in de Presentie aanpak van maatschappelijk werkers. Door hen zijn ook vele vrijwilligers in 2017
getraind in de beginselen van Presentie. Een belangrijk inzicht is dat voor hulp en herstel in de eerste plaats
‘erkenning’ nodig is van de hulpvrager. Hij of zij moet ons (concreet: de bezoekende vrijwilliger) zien zitten.
Als dat het geval is kan er een vertrouwen ontstaan en kunnen we daadwerkelijk van betekenis zijn.
Deze visie sluit naadloos aan bij het DNA van ons vrijwilligerswerk. Strakke sturing op vooropgezette doelen
zal knellen als een korset. Dit vraagt binnen Gevangenenzorg Nederland een eenduidig begrijpen van
‘goede zorg’15. Dit speerpunt slaat dus twee vliegen in één klap: onze afdeling zorg en de afdeling
communicatie en fondswerving. De denkwijze van deze twee afdelingen loopt niet altijd synchroon. Vanuit
de fondswerving is meer aandacht voor ‘het getal en de impact’ terwijl de zorg meer denkt vanuit de
‘(on)mogelijkheden van de hulpvrager en de relatie met de vrijwilliger’. Dit is geen nieuw verschijnsel en
zeker niet uniek.
Onder de werktitel Passie voor verantwoorden zullen we onze processen van aanvraag tot en met
verantwoording verder gaan verbeteren.
We zijn het er met elkaar over eens dat reflectie op inzet en verantwoording van resultaten vanzelfsprekend
is. Het is inherent aan kwaliteitszorg. De spannende gemeenschappelijke vraag is welke resultaten willen we
meten, waarom en voor wie en hoe doen we dat dan? Wat kunnen we cijfermatig in beeld brengen en wat
niet anders dan verhalend?

15

Presentie heeft een model van goede zorg met 3 lagen (zorgverlener, zorgontvanger en organisatie) en 12 elementen.
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Speerpunt 5: Duurzame Financiering
Het verkrijgen van middelen is een essentieel proces voor onze organisatie. Het raakt ons bestaansrecht.
Ongeveer 60% van onze inkomsten komt uit private fondswerving. De subsidie is niet meerjarig, en moet
jaarlijks worden aangevraagd. Evenals in de vorige beleidsperiode is duurzame financiering een strategisch
speerpunt. De financiering van de organisatie is overigens geen zelfstandig doel. Het dient de goede
voortgang van zorg aan hen die dat nodig hebben, in en buiten de gevangenis.
GNd blijft onveranderd inzetten op substantiële dekking van de begroting door private inkomsten. Ook voor
de komende planperiode zal de nodige fondswervingscapaciteit worden ingezet op een verdere vergroting
van de inkomsten vanuit particuliere donateurs. Vooral het geefsegment bedrijven zal een verdere groei
moeten realiseren.
Subsidies
2019
Een groot deel van de begrote subsidies 2019 zal in lijn liggen met die van 2018. Het nieuwe subsidiekader
zal pas per ingang van 2020 worden ingevoerd. Voor 2019 zal het huidig kader nog van toepassing zijn met
wellicht een enkele aanpassing.
De verwachting is dat er t.o.v. 2018 geen grote verschuivingen zich zullen voordoen wat betreft te ontvangen
subsidiebedragen vanuit de reguliere - en de cofinancieringregeling.
De huidige inschatting komt voor 2019 uit op ca € 1.171.000
2020 en 2021
Vanaf 2020 zal het nieuwe subsidiekader van toepassing zijn. Er zijn nog een groot aantal onzekerheden
verbonden aan de uitwerking hiervan en hoe zich dit vertaalt naar concrete subsidiebedragen. Naar wat we
hebben gezien geeft dit een weinig bemoedigend beeld. Onze vrees is dat onvergelijkbare activiteiten toch
(weer) gelijk zullen worden gewaardeerd. Ook in de weging van cofinanciering en kwaliteit verwachten we
geen actualisering. De door ons aangedragen suggesties van de afgelopen jaren en de adviezen van een
onafhankelijk bureau lijken niet of slechts beperkt overgenomen te worden. Voor de toekenning van de
subsidies voor 2019, wordt schaduw gedraaid met een nieuw concept. We volgen dit proces en de
uitkomsten met grote belangstelling.
Vooralsnog wordt uitgegaan van een beperkte teruggang in de totale bijdrage aan subsidie uit het justitiële
vrijwilligersbudget. Van belang is verder of de subsidie voor De Compagnie 2020 en 2021 gecontinueerd
worden op ca € 300.000. Vooralsnog is daar wel van uitgegaan.
Fondsen
Het is lastig om een betrouwbare prognose op te stellen voor fondsbijdragen die verder weg liggen dan een
jaar. De reguliere programma’s komen doorgaans niet of beperkt in aanmerking voor donaties. Dit valt te
betreuren, want jaarlijks gaat het intussen wel om vele nieuwe hulpvragers. Veel fondsen hebben echter een
vanzelfsprekende voorkeur voor innovaties, opschaling en methodiek verbetering. Naarmate onze omvang
toeneemt, wordt het lastiger om daaraan tegemoet te komen. Wij delen deze zorg ook in onze gesprekken
met vermogensfondsen. We zien gelukkig ook veranderingen.
Al met al is voor 2019 de inschatting dat er sprake is van een te verwachten dekkingsbijdrage van ca €
525.000. Voor de jaren 2020 en 2021 moeten we vooralsnog uitgaan van een conservatieve inschatting van
een daling van 14% in 2020 en van 29% in 2021 t.o.v. 2019.
Begrip duurzame financiering
Van duurzame financiering is sprake als de omvang, samenstelling en besteding een bestendig evenwicht
laten zien. De duur – variërend van jaarlijks tot maximaal 3 jaar – van de financiële toekenningen door
Justitie en vermogensfondsen en overheid vraagt om een goed financieel beleid om duurzame voortgang
van de zorg te kunnen garanderen. Een ongezonde kapitaalstructuur kan tot gevolg hebben dat projecten
uiteindelijk moeten stoppen. In het meerjarenplan 2019-2021 zal ook de financiële prognose verwerkt
worden. Voor de jaren 2020 en 2021 zal deze prognose vooral beschouwd moeten worden voor het uitzetten
van de financiële kaders en de daaraan gekoppelde financiële spelruimte voor onze programma’s. In de
jaarplannen die te zijner tijd zullen worden gemaakt, verwachten wij een meer nauwkeurige prognose te
kunnen maken.

Fondswerving versterkende communicatie
In de Fondswerfplannen voor de komende jaren zal ook steeds meer focus worden gelegd op verder
gebruikt van online media. Gerichte (facebook) campagnes zullen bijdragen aan een verdere vergroting van
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onze naamsbekendheid maar ook moeten resulteren in een groter bereik van onze primaire (potentiële)
doelgroep en daardoor op termijn ook in een verdere vergroting van donaties, giften en collecten. De website
zal hierbij een nog belangrijker rol gaan vervullen in onze cross-mediale communicatiestrategie.
Huisvesting
Per 1 augustus 2018 is er een nieuw huurcontract voor 5 jaar afgesloten.
Meerjarenbegroting 2019 - 2021
JEV
Kosten
Lonen, incl. sociale
lasten/pensioenen
Overige personeelskosten

2016

2017

2018

2019

2021

2020

1.854.000

1.505.777

1.420.000

1.619.000

1.774.000

1.818.000

160.907

155.000

187.000

187.000

192.000

199.000

Programmakosten

153.669

139.000

149.000

181.000

183.000

189.000

Vrijwilligerskosten

28.343

27.000

39.000

39.000

40.000

42.000

106.988

106.000

156.000

149.000

155.000

159.000

ICT kosten

90.600

72.000

105.000

92.000

99.000

99.000

Organisatiekosten
Kosten PR, Voorlichting,
Fondswerving

45.295

77.000

129.000

79.000

47.000

49.000

208.331

197.000

230.000

240.000

240.000

2.300.001

2.193.000

2.614.000

2.741.000

2.774.000

2016

2017

Kantoorkosten

totaal

Inkomsten

%

2018

%

2019

%

2020

250.000

2.841.000

2021

%

Particulieren

561.396

595.000

600.000

610.000

625.000

640.000

Kerken en kerkelijke fondsen

195.669

226.000

210.000

210.000

210.000

210.000

Bedrijven

108.331

132.000

185.000

210.000

250.000

275.000

Overige baten

17.046

21.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Nalatenschappen

53.384

Evenementen

30.000
1.140.000

44

17

375.000

14

58

1.515.000

58

42

1.115.000

42

Subtotaal achterban

935.826

1.004.000

44

1.010.000

37

1.045.000

38

1.100.000

41

Fondsen

769.930

583.000

26

524.000

20

525.000

19

450.000

Subtotaal privaat
Subsidies
totaal
Resultaat

%

1.705.756

1.585.000

70
30

1.534.000
1.163.200

57
43

1.570.000
1.171.000

57
43

1.550.000

662.176

685.000

1.115.000

2.367.932

2.270.000

2.697.200

2.741.000

2.665.000

2.630.000

67.931

77.000

83.200

0

-109.000

-241.000

Onder de organisatiekosten 2017 en 2018 waren diverse eenmalige kosten opgenomen.
De kostenbegroting 2019 is 1:1 doorgetrokken voor 2020 en 2021. Wanneer de inkomsten 2020 en 2021
inderdaad lager gaan uitvallen dan in 2019 dan zal er tijdig actie worden ondernomen door tijdelijke
contracten niet te verlengen.
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Overzicht Programma overstijgende doelen
2016
2017

Doel 2018

Per Q3 2018

635
155

624
191

650
200

638
157

2019
650
170

5183

4
5027

8
5100

6
5000

12
5000

14
5000

16
5000

574

473

570

541

580

590

600

Hulpvragers
GevangenenZorg
(GZ)
Hulpvragers NaZorg
(NZ)

475

446

490

371

400

450

500

156

123

160

99

100

125

150

Hulpvragers
FamilieZorg (FZ)

166

149

170

120

150

160

165

Hulpvragers TBS
Arbeidsbemiddelingen
SOS deelnemers
Kindercadeau
(regulier + Kerst)

122
35
650
587

112
34
985
368

110
40
1000
490

124
21
665
146

130
40
1000
300

135
40
1000
250

140
40
1000
200

Chatgesprekken
(nieuw)
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635

550

294

350

300

400

Aantal vrijwilligers
Bel & Mail consults en
AB)
aantal Meet Up
Aantal bezoeken
totaal
Gemiddeld aantal
lopende trajecten

2020
650
180

2021
675
190

Toelichting
 Met het driejarige project Nazorg Nu verwachten we een groei te realiseren van het aantal Nazorg
hulpvragers.
 De lopende bezoektrajecten blijven redelijk stabiel in de afgelopen jaren. Het aantal hulpvragers
voor deze trajecten is weliswaar minder geworden, maar de lopende trajecten zijn langer geworden.
Met de focus op kortgestraften in de komende jaren, zal het aantal hulpvragers naar verwachting
significante groei laten zien.
 De aantal hulpvragers bij Familiezorg zal naar verwachting constant blijven. We verwachten meer
initiatieven en zien het als een goede ambitie om de aantallen van dit programma te stabiliseren.
 Voor de groei in het aantal Meet Ups en de inzet op kortgestraften verwachten we in de komende
jaren ook een groei te realiseren in ons vrijwilligersbestand.

5.2 Overige aandachtspunten
Ons werkveld is sterk politiek gestuurd. Het kabinet Rutte III legt onder meer accenten op versobering van
de verlofregels en de VI. Tegelijk lijkt er voldoende ruimte te blijven voor integratie gerichte activiteiten. Het
vrijwilligerswerk kan rekenen op brede politieke steun en waardering van DJI. De grotere plaats voor het
vrijwilligerswerk gaat echter niet gepaard met het beleidsmatig vergroten van het budget voor justitieel
vrijwilligerswerk. Daarvoor was tot op heden steeds een politieke lobby voor nodig.
Tot slot, het werken met vrijwilligers heeft z’n eigen ‘dynamiek’. Het vraagt een ‘vrije ruimte’ en een flexibele
houding van de medewerkers op ons kantoor om opkomende bedreiging af te wenden en kansen te pakken.

5.3 Capaciteit, strategie en samenwerking
In de nota Vitalisering (2013) is een hoofdstuk opgenomen over capaciteitsopbouw. Centraal staat het
verbeteren van het functioneren van de organisatie en het scheppen van mogelijkheden voor groei.
Openheid, eerlijkheid, inspraak en een zekere mate van informaliteit kenmerken de cultuur van de
organisatie. Dit zal in de beleidsperiode worden voortgezet. Dat betekent onder meer een blijvende
participatie in de voorbereiding van plannen alsmede het uitleggen van eventuele ingrijpende wijzigingen
(bijvoorbeeld ten gevolge van de financieringsrealiteit). In dit kader zullen er maandelijks cultuurgesprekken
tussen medewerkers en de directeur bestuurder plaatsvinden.
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‘Barmhartige gerechtigheid’ is een gemeenschappelijke essentiële kernwaarde, die zich onder meer vertaalt
in het dagelijkse moment van Hoger Beroep. Dat blijft verankerd in ons DNA. In de beleidsperiode zullen
jaarlijks 2 of 3 momenten van gezamenlijke toerusting (‘Panopticum’) worden georganiseerd.
De CAO Sociaal Werk wordt integraal gevolgd.
In 2019 (Q2) zal het periodieke medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) worden uitgevoerd.
Belangrijk is verder de Competentieontwikkeling. Dit gaat over het verbeteren en op peil houden van de
kwaliteit van de personele middelen van de organisatie. Hoe ontwikkelen en wenden mensen kennis,
vaardigheden, attitudes en motivatie aan in de (dagelijkse) praktijk. In de beleidsperiode kunnen
medewerkers gebruik maken van hun Loopbaanbudget. Tevens wordt in de begroting jaarlijks een bedrag
voor organisatie brede ontwikkeltrajecten opgenomen.
Van nature heeft GNd een goede praktijk in een Strategisch gebruik van relaties. Dit vinden we essentieel
voor zowel de uitvoering als financiering. Ook in de beleidsperiode blijft dit belangrijk.
Belangrijk blijft de participatie in het netwerk van Prison Fellowship International (PFI). GNd wordt gezien
als een strategische partner in kennisoverdracht en ontwikkeling. PFI is vernieuwd en zet in op vergroting
van de onderlinge contacten en het delen van best practices. Voor participatie daarin is in de begroting een
bedrag van € 7.500 gereserveerd. De jaarlijkse fee is min of meer afgeschaft.
In de komende beleidsperiode kijken we verder naar de wenselijkheid en mogelijkheden van
samenwerkingsverbanden. Er zijn in dit kader van tijd tot tijd besprekingen met de 4VO (Exodus, Humanitas
en Bonjo), DJI, de Reclassering (3RO) en Stichting Ontmoeting.

6. Tot slot
De afgelopen 25 jaar heeft Gevangenenzorg Nederland zich een stevige positie weten te verwerven. De
kwaliteit van uitvoering en onze innovatiekracht worden gezien en gewaardeerd. Onze kernwaarden van
‘vrijwilligheid’ en ‘barmhartige gerechtigheid’ worden begrepen en gerespecteerd. Het
stakeholdersonderzoek (2018) laat dit duidelijk zien.
Diverse onderzoeken wijzen verder uit dat ons werk impact heeft in het proces van ‘stoppen met
criminaliteit’. Het werken met vrijwilligers heeft een unieke waarde. We zijn ervan overtuigd dat we de
waarde daarvan kunnen vergroten. Zij vormen belangrijke schakels naar herstel!
De komende jaren zullen we op dat fundament verder bouwen. Vrijmoedig, volwassen en voortvarend. Ons
bestaande werk doet ertoe en dat willen we verrijken, met maar één doel: het herstel en geluk dienen van
onze medemens in en na detentie.
Wij hopen én vertrouwen dat we daarin en daarmee weer vele financiers (blijvend) kunnen binden.
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Bijlage 1. Stakeholdersanalyse
In de SWOT-analyse is het hele veld van stakeholders meegenomen. De stakeholdersanalyse brengt de
individuele ‘macht’ en de betrokkenheid (en invloed) in kaart ten opzichte van het werk van GNd. Vervolgens
is vastgesteld welke inbreng de stakeholders kunnen hebben in het proces en wat wij van hen nodig hebben
(zie bijlage II).

Stakeholdersanalyse
12
Ministerie van
Justitie
DJI

10
Politiek
Media
Gemeentelijke
overheden

Positie/power

8
6

Licht:
monitor,
minimal
effort

Directies PI's Personeel
Zorg
Vrijwilligers

Samenleving
Uitvoering PI's

4

Fondsen

2

Ondernemers

Particuliere
donateurs

Kerken

Onderwijs

Hulpvragers

Groen:
keep
informed
y-waarden
Roze:
y-waarden
keep
satisfied
y-waarden
Blauw:
manage
closely

0
0

2

4

6

8

10

12

Betrokkenheid/interest/belang
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‘GNd is, ook in de ogen van stakeholders, een professionele organisatie die vakkundig en gedreven
optreedt en een goed functioneel netwerk heeft. GNd heeft een eigen identiteit/profiel die wordt gekenmerkt
door de christelijke kernwaarden met als focus ‘gevangenen bezoeken’. Voorts heeft GNd een eigen
werkwijze met een directe relatie tussen vrijwilliger in opleiding en begeleiding en methodiek: de
Herstelzorgmethode. In deze elementen onderscheidt GNd van de drie andere grote vrijwilligersorganisaties
die actief zijn op het gebied van gevangenenzorg.
De kern van het werk of dienstenaanbod van GNd ligt wat stakeholders betreft bij het bezoeken van
gevangenen. Dit onderdeel draagt bewezen bij aan het welbevinden van gevangenen. Ook De Compagnie –
een aparte zelfstandige afdeling in PI Krimpen aan den IJssel waar arbeid centraal staat en gevangenen
meer eigen verantwoordelijkheid krijgen - wordt als innovatie goed gezien en gewaardeerd. Vernieuwingen
in het aanbod zijn goed en nodig gezien de veranderende context en de vraag om pilots/vernieuwingen bij
financiers, maar de focus moet niet worden verloren.
Een belangrijke meerwaarde van GNd bestaat uit het feit dat vrijwilligers de samenleving de inrichting in
brengen waardoor de kans op resocialisatie en herintreden wordt vergroot. Vrijwilligers zijn geen onderdeel
van Justitie. Deze onafhankelijke positie dient te worden gekoesterd en er moet worden opgelet dat GNd niet
te veel wordt gezien als ‘handen’ van Justitie. Immers, vrijwilligers vervullen nu deels taken die eerder lagen
bij Justitie of de overheid in het algemeen, maar daar nu niet meer worden uitgevoerd.
Duidelijk is dat GNd gaat voor inhoud. Het gewenste toekomstbeeld van de GNd-deelnemers aan de sessie
gaat uit naar een gedifferentieerd model met de nadruk op maatwerk en een bijbehorend gespecialiseerd
vrijwilligersbestand. Diensten dienen meer op de hulpvragen van gedetineerden te worden afgestemd en
minder vanuit bestaande programma’s. Dat vraagt een flexibelere inzet van vrijwilligers en een modulaire
werkwijze. Toch hoeven niet alle diensten en contacten met gedetineerden even ‘diepgaand’ te zijn. Het er
zijn voor gedetineerden is in bepaalde gevallen al genoeg.
16

Bron: DSP Rapport ‘Een mooi uitzicht’

24

Voor wat betreft de omvang van de doelgroep en de organisatie wordt ingezet op een groot aantal te
bereiken gedetineerden en bijbehorende pool vrijwilligers. Waarbij de stakeholders een waarschuwing
afgeven dat kwaliteit voor kwantiteit gaat en groei zeker niet noodzakelijk is. Wel is het zo dat GNd bij een
bepaalde omvang van de organisatie efficiënter kan werken en vrijwilligers efficiënter kan opleiden.
Verdienmodellen kunnen op basis van het onderzoek beperkt worden uitgewerkt. De huidige financiering is
gespreid en deze spreiding dient te worden behouden. Voor financiers is het belangrijk dat wordt ingezet op
focus en identiteit in plaats van groei. Wel zijn er mogelijk nieuwe financiers/markten die kunnen worden
aangesproken waarbij kan worden gedacht aan gemeenten (nazorg), de inzet rondom RIC’s en de inzet
rondom jong volwassenen.’
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Stakeholdersanalyse
Stakeholder
Waar staan ze voor? Wat is
hun standpunt? (missie)

Ministerie van
Veiligheid en
Justitie

DJI

Personeel GNd

Directies PI's

Zorg
(concullega ‘s
etc.)

Hoe verhouden ze zich
tot GNd (of breder: de
zorg voor
gevangenen)?

Hoe
machtig
zijn ze?
Kunnen ze
zaken in
beweging
zetten?

Hebben ze
toegang tot
het beleid of
beslissings
nemers?

Wat kan hun
inbreng zijn in
het proces?

Wat willen wij van hen?

werkt aan een veiliger en
rechtvaardiger samenleving
door mensen
rechtsbescherming te geven
en waar nodig in te grijpen in
hun leven
tenuitvoerlegging straffen;
Toekomstvast DJI, d.w.z.:
insluiten, herstellen,
voorkomen;
Zelfregie gevangene;
Maatwerk;
‘Buiten meer naar binnen’

politieke
verantwoordelijkheid
voornamelijk voor
beheersing;
mee doen samenleving

Erg sterk

maakt zelf
het politieke
beleid

Subsidie;
draagvlak;
faciliteren
(NJO)

meer subsidie voor de sector;
geborgd draagvlak vrijwilligerswerk

belangenafweging
beheersbaarheid versus
veiligheid en zorg;
subsidierelatie;
sturing beleid en inzet
vrijwilligers

Erg sterk

Directe
toegang tot
MinJus en
indirect tot
fondsen

draagvlak;
klankbord;
inkooprelatie;
entree PI’s

meer subsidie GNd;
verankering beleidsontwikkeling
v.o. ; inkoop SOS (evt.
cofinanciering);
cofinanciering De Compagnie;
blijvende ruimte identiteit GNd

vrijwilligers ondersteunen bij
gevangenen en hun familie
perspectief geven voor een
toekomst waarbij ze tot hun
bestemming komen
uitvoeren vrijheidsstraffen;
randvoorwaarden scheppen
voor integratie gevangenen

vrijwilligers begeleiden
om optimaal
gevangenen te
ondersteunen

Sterk in
dagelijkse
praktijk

indirecte
toegang

commitment –
excellente ambassadeurs
(gepassioneerde professie)
richting hv’ers, vw’ers en derden

belangenafweging
tussen
beheersbaarheid/veiligh
eid en zorg

Directe
toegang – via
DJI

divers, maar telkens met oog
op welzijn cliënt

betrokken op welzijn;
belangenorganisaties

binnen
beleidskad
ers en
binnen
eigen
inrichting
sterke
positie
gezamenlij
k
gemiddelde
positie

werkwijze
dagelijkse
uitvoering;
ambassadeursf
unctie
draagvlak;
ketenpartner;
faciliteren op
de werkvloer

lobby-partner

gezamenlijk optrekken t.b.v.
sector; geen ‘harde’ concurrentie

indirecte
toegang

bottom up "goed gerucht" richting
DJI; open staan voor GNdactiviteiten;
bevorderen goede samenwerking
op de werkvloer met GNd
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Stakeholder

Waar staan ze voor? Wat is
hun standpunt? (missie)

Hoe verhouden ze zich
tot GNd (of breder: de
zorg voor
gevangenen)?

Hoe
machtig
zijn ze?
Kunnen ze
zaken in
beweging
zetten?

Hebben ze
toegang tot
het beleid of
beslissings
nemers?

Wat kan hun
inbreng zijn in
het proces?

Wat willen wij van hen?

Vrijwilligers

gevangenen en hun familie
perspectief geven voor een
toekomst waarbij ze tot hun
bestemming komen.

intrinsieke motivatie om
er te zijn voor
gevangenen

gemiddelde
positie in
dagelijkse
uitvoering

nauwelijks
toegang (wel
eigen
netwerken)

uitvoering;
ambassadeursf
unctie

draagvlak in en vanuit de
samenleving en in het bijzonder in
kerken; duurzaam commitment

Media

alles met nieuwswaarde z.s.m.
naar buiten brengen

vooral negatieve
aandacht (incidenten)

sterke
positie

direct via
publieke
opinie

"etalage-functie" werk GNd

Samenleving

subjectief veiligheids- en
rechtvaardigheidsgevoel

afstandelijk

gemiddelde
positie

nauwelijks
toegang

(positieve)
aandacht op
ons werk
vestigen
betrokkenheid
creëren als
werkgever,
donateur of
vrijwilliger

Uitvoering PI's

veiligheidsbeheersing

taakgerichtheid; zien en
horen dagelijks wat
vrijwilligers doen

gemiddelde
positie in
dagelijkse
uitvoering

indirecte
toegang

"goed gerucht"
verspreiden

MMD: goed bereikbaar, juiste info;
GV: samenwerking; PIW: vw'ers
'welkom heten'

Gemeentelijke
overheden

goed lokaal bestuur, lokaal
veiligheidsgevoel en
nazorgbeleid

alleen raakvlak met
nazorg, SIB

sterke
positie

directe
toegang

faciliteren en
samenwerken
in nazorg, SIB;
financieel

samenwerking in nazorg en fz;
(waarderings)subsidie;
inkopen AB / SIB;

financiële betrokkenheid en oog
voor doel van ons werk (draagvlak)
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Stakeholder

Waar staan ze voor? Wat is
hun standpunt? (missie)

Hoe verhouden ze zich
tot GNd (of breder: de
zorg voor
gevangenen)?

Hoe
machtig
zijn ze?
Kunnen ze
zaken in
beweging
zetten?

Hebben ze
toegang tot
het beleid of
beslissings
nemers?

Wat kan hun
inbreng zijn in
het proces?

Wat willen wij van hen?

Politiek

goed bestuur van Nederland

vatbaar voor
populistische uitspraken

sterke
positie

directe
toegang

aandacht;
belangenbehart
iging

meer subsidie; kanaal voor
belangen hulpvragers

Kerken

verkondiging herstel door het
geloof in Jezus Christus'

doorgaans betrokken
(collecten/gastvrij)
Soms ook sceptisch

nauwelijks
toegang

Inspiratie;
Samenwerking;
Kapitaal
(financieel en
menskracht)

financiële steun;
vrijwilligers;
bewust beleid (ex-)gevangenen;

Particuliere
donateurs

donaties moeten goed besteed
worden (doelbesteding)

nauwelijks
toegang

draagvlak;
financieel

incasso's; draagvlak

Hulpvragers

als mens gezien willen worden
en hulp bij hun herstel

financieel en inhoudelijk
betrokken op de
organisatie
bestaansreden
organisatie

zwakke
positie;
intern wel
veel
potentie
voor
opvang en
begeleiding
hulpvrager
s
zwakke
positie
zwakke
positie

nauwelijks
toegang

"goed gerucht"
verspreiden;
input/reflectie
inhoud zorg

hulpvragen; aanbeveling bij
medegevangenen; nemen van
eigen verantwoordelijkheid
(middels SOS, AB (De
Compagnie)

Fondsen

verantwoorde en duurzame
besteding bijdrage

positief, afgeleid vanuit
‘sociale cohesie’;
doelbesteding van
belang

gemiddelde
positie

indirecte
toegang:
MVO?

financieel;
netwerk met
andere fondsen

meerjarentoezegging; aanbeveling
bij andere fondsen; evt.
cofinanciering/ PPS

Ondernemers

winst maken en (hopelijk)
MVO

weinig echt betrokken
ondernemers

zwakke
positie

nauwelijks
toegang

financieel;
aanbieden
arbeid(splaatse
n)

financiële bijdrage; actief
aanbieden arbeid(splaatsen)
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Stakeholder

Waar staan ze voor? Wat is
hun standpunt? (missie)

Hoe verhouden ze zich
tot GNd (of breder: de
zorg voor
gevangenen)?

Hoe
machtig
zijn ze?
Kunnen ze
zaken in
beweging
zetten?

Hebben ze
toegang tot
het beleid of
beslissings
nemers?

Wat kan hun
inbreng zijn in
het proces?

Wat willen wij van hen?

Onderwijs

scholing en bewustwording
leerlingen

zeer lage betrokkenheid

zwakke
positie

nauwelijks
toegang

acties;
draagvlak

acties; mogelijkheden
presentaties; educatieve bezoeken
aan De Compagnie
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