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Voorwoord
Voor u ligt een frisse versie van het strategisch beleidsplan. Het is een update van de versie die
in november 2015 door mij is vastgesteld. Inmiddels weten we nu meer dan een jaar geleden. In
het bijzonder noem ik het Presentieonderzoek naar de waarde van ons werk. Gevangenen
geven ons terug dat ons werk hen het besef van menselijke waardigheid (terug)geeft, dat ze
meer moed en vertrouwen krijgen in de toekomst en tenslotte ook beter in staat zijn tot het
maken van goede keuzes. In 2016 is ook het driejarige project Herstelzorg afgerond. We
hebben een robuuste werkwijze kunnen ontwikkelen rondom onze ‘herstelpuzzel’ met acht
relevante leefgebieden.
Het Presentieonderzoek bevestigt onder meer ook dat onze manier van werken met
regelmatige rapportages van vrijwilligers en de interactie daarop door onze maatschappelijk
werkers, sterk ondersteunend is aan de kwaliteit van ons werk richting de hulpvragers. Een
goede bemensing van de coördinatie van dat werk is dus belangrijk. Het onderzoek vraagt om
verwerking en Herstelzorg om borging in onze dagelijkse manier van werken. Het is terug te
vinden als derde strategisch punt. Bij het bespreken van het ‘oude’ plan ontstond ook het inzicht
om hier en daar de redactie bij te stellen. Het in 2016 gestarte project De Compagnie staat nu
bijvoorbeeld niet als zelfstandig strategisch doel, maar onder het speerpunt ‘Herstelzorgaanbod
in penitentiair dagprogramma’.
Bij nader inzien is afgezien om beleidsdoelen te formuleren tot en met 2020. Deze verwacht ik u
in 2017 te kunnen presenteren. Dat houdt vooral verband met financiële verwachtingen. Die zijn
ten aanzien van fondsen en subsidies behoorlijk onzeker. In 2017 verwachten we meer
helderheid te hebben. Justitie presenteert dan een nieuw subsidiekader. Met
vermogensfondsen zijn we in vervolg op onze fondsendag (najaar 2016) in gesprek over
samenwerking en financiering op de langere termijn. Intussen voorzien we eerst een afname
van de fondsinkomsten. Dat noopt tot bijstelling van het beleid en inkrimping van de
coördinatiecapaciteit.
Onze ambitie blijft echter onverminderd hoog en kan dat ook zijn mede dankzij de
continuïteitsreserve. Die wordt aangesproken om zo weinig ‘nee’ te moeten verkopen naar
hulpvragers. Het is tegelijk een signaalvraag naar financiers: wat heeft u over voor de informele
zorg? Diverse onderzoeken wijzen uit dat de informele zorg grote waarde heeft. De titel ‘Van
Presentie naar Herstel’ is mede daarom gehandhaafd. De door ons ontwikkelde methode van
Herstelzorg zal ook verder invulling moeten krijgen in onze visie op naastenliefde (presentie) en
filantropie (herstel). Herstelzorg is geen project dat afgerond is, maar een (zorg)gebouw dat
verder ingericht mag worden. In dit verband introduceer ik de term tweesporenzorg. Naast de
‘traditionele’ presentie zal ‘herstelgericht’ werken aan belang winnen. De Compagnie, met de
focus op arbeidsintegratie, is een goed voorbeeld van dat laatste. Beide sporen zijn belangrijk.
Tegelijk hebben ze hun eigen bedoeling en dynamiek richting de organisatie en vrijwilligers.
Bredere toepassing van ICT blijft eveneens een strategisch punt. Het is nu echter wat ruimer
geformuleerd. Het richt zich niet alleen op de uitvoering van het werk, maar ook bijvoorbeeld op
de toerusting van vrijwilligers. Duurzame financiering blijft onveranderd een strategische
constante. Overheid (30%), fondsen (30%) en achterban (40%) maken ons werk financieel
mogelijk. Gevangenenzorg blijft een actief beleid voeren om de financiële betrokkenheid van de
achterban te vergroten. Een bewijs van draagvlak hoort bij een samenlevingsorganisatie en
verzekert voorts ook de goede voortgang van ons werk. Vergroting van de inkomsten is geen
doel op zich maar het schept mogelijkheden om meer gevangenen, tbs patiënten en hun
families nabij te komen met liefde en aandacht. Daaraan is behoefte, want het aantal
hulpvragen stijgt. En dat is opvallend omdat het aantal gevangenen daalt. Onderzoek getuigt
voorts van de waarde van ons werk en het stimuleert ons dat de ruim 600 vrijwilligers
onverminderd enthousiast en gemotiveerd blijven.
‘Van Presentie naar Herstel’ is dus ook een kwestie van goed rentmeesterschap om talenten en
financiële middelen goed in te zetten en daarover zo concreet mogelijk te rapporteren. Ik hoop
van harte dat veel kerken, bedrijven, fondsen en achterban weer het vertrouwen aan
Gevangenenzorg Nederland zullen geven. Ik hoop van harte dat Gods zegen op ons
herstelwerk mag rusten. Dan is er niet alleen gerechtigheid voor gevangenen, tbs patiënten en
hun familie maar ook voor de samenleving als geheel.
Hans Barendrecht, directeur bestuurder
november 2016
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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
De GNd missie is ‘geloof in herstel’! d.w.z. present zijn bij gevangenen en hun relaties en waar
mogelijk een bijdrage leveren aan hun zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid zien we als het op
eigen benen kunnen staan, in verbondenheid met familie en vrienden en in verantwoordelijkheid
voor de omgeving en leefbaarheid van de samenleving. Dat doen we vooral door de inzet van
competente vrijwilligers en vanuit onze kernwaarde ‘barmhartige gerechtigheid’.
Visie
GNd vergroot de kansen op zelfredzaamheid van haar hulpvragers door de methode van
Herstelzorg integraal in de programma’s toe te passen en door te ontwikkelen. Het hulpaanbod
is vraaggericht en innovatief. De doorontwikkeling versterkt de inhoud van het aanbod en
verbetert de mogelijkheden voor sturing, beleidsontwikkeling en verantwoording en
communicatie naar en met stakeholders. GNd wil de goede voortgang van herstelzorg borgen
door een actief beleid op duurzame financiering, i.h.b. door een breed en evenwichtig 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.
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‘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?
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 er 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)
Strategische 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 ‘levende
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 2014 – 2016
Op 6 november 2014 is het oorspronkelijk beleidsplan 2014-2016 door de Raad van Toezicht
goedgekeurd. Per kwartaal is aan de Raad van Toezicht gerapporteerd over de resultaten en
e
de voortgang daarvan. In het 4 kwartaal van 2015 is er evaluatie gedaan. De evaluatie die
hieronder volgt, gaat over de jaren 2014-2015 en, waar speerpunten niet zijn veranderd, over
2016.

2.1 Evaluatie beleidsvoornemens
Het strategisch beleidsplan 2014-2016 kende de volgende drie strategische
beleidsvoornemens:
1. Actualisering Herstelzorg;
2. Bijdragen aan de publieke opinievorming;
3. Duurzame financiering.
Speerpunt 1: Actualisering Herstelzorg
In het strategisch beleidsplan 2014-2016 was bij de ‘Actualisering Herstelzorg’ als doel
geformuleerd: ‘Het vergroten van de kansen op herstel voor meer hulpvragers’. Dit wilden we
bereiken door de kwaliteit van ons werk te verbeteren en meer mensen te helpen. De diverse
programma’s zouden hieraan een bijdrage moeten leveren.
Realisatie
 = Doelstelling met positief resultaat
 = Doelstelling net niet behaald / iets aangepast
 = Doelstelling niet behaald
Programma
Totaal speerpunt 1

Doel (2015)
Actualisering Herstelzorg

Resultaat

Toepassing herstelzorg

90% vw’ers werkt volgens
herstelzorg

Impact herstelzorg

WODC; Afspraken Presentie

RIC

In 45% van de RIC’s actief

Familiezorg

180 hulpvragers

SOS

SOS cursussen goed op de
kaart zetten







GNd en E.D.

3%

Gevangenenzorg

605 hulpvragers






Toelichting
We kunnen vaststellen dat er een goede
voortgang is op het gebied van
herstelzorg. Het herstelzorgplan is
jaarlijks geactualiseerd. De projectdoelen
zijn behaald en de voorgenomen
resultaten konden worden opgeleverd.
Hierdoor hebben we een wezenlijke
bijdrage kunnen leveren aan het bereiken
van de hoofddoelstelling, namelijk zoveel
mogelijk hulpvragers helpen bij herstel.
Vanaf 2016 werkt 100% van de
vrijwilligers volgens herstelzorgmethode
2015: WODC eindrapport ‘Puur voor jou’
2016: Eindrapport “Iemand zien zitten”
door Stichting Presentie.

Aantal hulpvragers nam in 2015 licht af,
maar steeg weer in 2016. Pilot met
chatgesprekken is in 2016 gestart.
Cofinanciering beschikbaar. In 2015
bezochten toenmalig staatssecretaris
Teeven en directeur gevangeniswezen
Angeline van Dijk een SOS cursus.
Succesvolle start van individuele
cursussen. In 2016 afronding WODC
onderzoek naar herstelgerichte
cursussen.
Plan voor Elektronische Detentie niet
opgestart door DJI vanwege ontbreken
politiek draagvlak.
Het aantal hulpvragers blijft licht
toenemen, ondanks de terugloop van het
aantal gevangenen. We zoeken
voortdurend naar creatieve manieren om
ons bezoekprogramma blijvend onder de
aandacht te brengen, via o.a.:
a. gevangenen, die we bezochten,
werden gevraagd om ons werk te
promoten bij medegevangenen;
b. er werden presentaties gegeven op
afdelingen;
c. via de RIC’s werd informatie gegeven
over ons werk
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Arbeidsparticipatie

40 plaatsingen



Fresh project

50 hulpvragers

TBS

87

Nazorg

605 hulpvragers





Vrijwilligers

610

E-hulp

Voorbereiding en onderzoek

Detentiediaconaat

Implementatie





d. via inloopspreekuren werden
gesprekken gevoerd met gevangenen
Geen partners gevonden die zich gericht
(willen) inzetten voor gevangenen. De
specifieke ervaring wordt ingebracht in
De Compagnie. Vrijwilligers worden meer
ingezet bij AB. 2016: 32 (t/m q3)
RIC gestart met GNd vw’ers. Daarnaast
bezoekwerk en Kerstuitdeling 2015.
De doelstelling voor 2016 (90) is al
ruimschoots behaald (116).
Het aantal personen dat na detentie werd
bezocht neemt licht toe. Nazorg training
voor vrijwilligers is vanaf eind 2015
ingevoerd.
Onverminderd grote belangstelling: 630
vrijwilligers
Chat gesprekken voor familieleden, exgevangenen en TBS-patiënten draait in
2016. Chat vrijwilligers zijn getraind via elearning.
PvA geschreven; vernieuwde brochure
voor kerken is verstuurd; Het aantal
verzoeken om advies en hulp is licht
toegenomen.

Speerpunt 2: Bijdragen aan de publieke opinievorming
Om dit doel te kunnen realiseren, moesten in ieder geval de volgende drie resultaten worden
bereikt:
1) ‘Het publiek’ is beter in staat een mening te vormen over detentie en integratie;
2) De weerstand tegen goede zorg aan gevangenen is afgenomen;
3) Het draagvlak voor ons werk is vergroot.
Dit speerpunt liet zich moeilijk vertalen naar meetbare indicatoren. Beïnvloeding is lastig en niet
SMART-proof. Het speerpunt werd daarom vertaald naar enkele concrete indicatoren. Achteraf
moet worden geconstateerd dat deze indicatoren met resultaten slechts een zeer beperkte
afspiegeling zijn van dit speerpunt. Dit speerpunt houdt op te bestaan. De volgende resultaten
zijn bereikt op de geformuleerde doelstellingen:
Doel
Nieuwe donateurs (2000) over
2014-2015
Aanwezigheid in (landelijke) media
Afspraken met politici
Opiniërende artikelen

Resultaat






Toelichting
Ca. 300 nieuwe donateurs; 200 nieuwe giften, waarvan adres niet
bekend is i.v.m. SEPA regelgeving. Er wordt gezocht naar
creatieve wegen om dit positief om te buigen.
Diverse aandacht in de media; enorme stijging websitebezoek;
gestart met een Twitter account.
Diverse afspraken met politici.
Gezien de tijd die het vraagt en de prioriteit die GNd kon geven, is
de doelstelling niet bereikt. N.a.v. onze evaluatie met o.a. PR
deskundige uit de MR, is besloten om ons niet langer te richten op
het beïnvloeden van de publieke opinie. De focus zal gericht zijn
op de achterban. Dit geeft tevens de grootste kans op conversie
naar concrete support in doen, denken en doneren.

Speerpunt 3: Duurzame Financiering
De financiering van de organisatie is geen zelfstandig doel. Aan de andere kant is het proces zó
essentieel voor onze organisatie - het raakt ons bestaansrecht, 70% van onze inkomsten komt
uit private fondswerving - dat het als een strategisch speerpunt is opgenomen, mede op
aanbeveling van de maatschappelijke raad.
Doel
tenminste 70% van de jaarbegroting
is privaat gefinancierd. Het aandeel
uit de achterban is minimaal 39%.
de continuïteitsreserve bedraagt
tenminste 50% van de vaste lasten.

Resultaat




Toelichting
JEV 2016: 68% privaat, 38% achterban.

Prognose ultimo 2016: 66% van de vaste lasten.
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de kosten fondswerving zijn
maximaal 13%
eind 2016 is helder onder welke
condities het voor GNd rendabel is
om te blijven participeren in EUaanvragen met PFI collegae.




13% (2015).
Vooruitlopend op de eindevaluatie van het BB project met 9
internationale partners, is inmiddels helder dat samenwerking
alleen rendabel kan zijn als partijen een zekere mate van
organisatiegraad hebben.

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 2016 zien we dat de inkomsten verder toenemen en komen naar verwachting boven de
begroting van € 2.135.000 uit. Het aandeel privaat kwam in 2015 uit op 68% en 38% was
afkomstig uit de achterban. De verwachting voor 2016 is dat 72% van de inkomsten privaat
zullen zijn en dat 40% van het totaal afkomstig zal zijn van de achterban. De kosten
fondswerving bedroegen in 2015 13%, conform het doel. De continuïteitsreserve kwam eind
2015 uit op 68% van de vaste lasten. Deze komt dus boven het doel van minimaal 50% uit. Op
basis van de JEV 2016 en de begroting 2017, zal de continuïteitsreserve ultimo 2016 met een
omvang van €1.079.282 naar verwachting 67%van de begrootte vaste laten 2017 bedragen.

Particulieren

2014
519.586

2015
528.954

2016
530.000

JEV 2016*
540.000

Kerken

183.877

191.720

210.000

187.000

Bedrijven

40.956

58.768

100.000

110.000

Fondsen

628.623

635.800

625.000

742.000

Subsidies

612.795

667.292

650.000

652.000

30.374

15.864

20.000

15.000

2.016.211

2.098.398

2.135.000

53.000
2.299.000

Overige baten (incl.
renteopbrengsten)
Nalatenschappen
Totaal
*) JEV 2016 per ultimo oktober 2016

We zien dat de fondsbijdragen sterk toenemen in 2016 Dit beïnvloedt het percentage
achterbaninkomsten. De inkomsten van particulieren laten in 2016 een lichte stijging zien. We
zien dat voor het eerst na een periode van stilstand, de instroom van nieuwe donateurs weer op
gang komt. Dankzij afspraken met onze bank krijgen we nu weer de volledige NAW-gegevens
aangeleverd. Voorts zien we dat gerichte aandacht op doelgroepen noodzakelijk is en blijft. De
kerkelijke inkomsten zullen in 2016 naar verwachting iets afnemen. De inkomsten vanuit het
segment bedrijven nemen sterk toe dankzij de inzet van de nieuwe fondsenwerver bedrijven die
zich hier sterk op richt.

2.2. Totstandkoming beleidsvoornemens 2016-2018
Werkwijze en verantwoording
In juli 2015 is een SWOT analyse uitgevoerd. Hierbij is aangesloten op de SWOT analyse van
2014. Waar nodig is deze geactualiseerd. In de confrontatiematrix (pag. 11) zijn door de
individuele leden van het MT waarden toegekend aan de verschillende issues waardoor een
prioriteitenlijst is ontstaan en op basis waarvan de belangrijkste speerpunten zijn vastgesteld.
In het bepalingsproces is ook de stakeholdersanalyse betrokken. Tevens is een check gedaan
op belangrijke activiteiten binnen de organisatie die niet ’gedekt’ worden door de SWOT
benadering.
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3. Externe analyse
3.1. Inleiding SWOT (sterkte-zwakteanalyse) analyse.
Via de SWOT analyse 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
reïntegratie(voorbereiding). DJI experimenteert met proeftuinen om het leefklimaat te
verbeteren. Normalisatie is een leidend beginsel.
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.
4) Veranderende financieringsdynamiek
Het budget voor justitieel vrijwilligerswerk is m.i.v. 2014 verdubbeld. Bijna 25% (€ 750k) is
cofinanciering. Vermogensfondsen denken na of starten in beperkte mate met institutionele
financiering. Een nieuwe ontwikkeling is die van Social Impact Bonds. Er zijn Europese
subsidies voor thema’s en doelgroepen.
5) Concentratie gevangenen
Conform het Masterplan 2013, wordt het aantal gevangenissen teruggebracht. De capaciteit
blijft (vooralsnog) nagenoeg hetzelfde. 50% van de gevangenen zou in meerpersoonscellen
moeten worden gehuisvest.

3.3 Bedreigingen
Hieronder zijn de vijf belangrijkste bedreigingen opgenomen.
1) Economische crisis
In de nasleep van de economische crisis zien we een voorzichtig herstel van de
donatiebereidheid maar de mogelijkheden tot arbeidsparticipatie van gevangenen blijven
vooralsnog beperkt.
2) Beschikbaarheid vrijwilligers
De druk op mantelzorgtaken en / of het aanbod van alternatief vrijwilligerswerk kan leiden tot
een verminderde beschikbaarheid voor GNd.
3) Overvragen vrijwilligerswerk
Bedoeld of onbedoeld kunnen vrijwilligers gevraagd en gezien worden als een (goedkoop)
alternatief voor taken waarop bezuinigd wordt of voor taken die voorbehouden zouden moeten
zijn aan betaalde krachten. RIC’s zijn een voorbeeld binnen de PI’s waar dat manifest wordt.
Tevens kunnen hulpvragers extra hoge verwachtingen t.a.v. vrijwilligers krijgen.
4) Concurrentie
Een toename van de aandacht voor gevangenen kan leiden tot meer organisaties en lokale
initiatieven. Het verhoogt de druk op de verdeling van de subsidies en mogelijk ook de instroom
van hulpvragers en vrijwilligers.
5) Teruglopen aantal gevangenen
Het aantal gevangenen blijft dalen. De prognose is een daling van de celcapaciteit met 18% in
2020. Een nieuwe sluitingsgolf van gevangenissen dreigt na de verkiezingen van maart 2017.
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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 circa 70% 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.
4) Innovatieve en vraaggerichte programma’s
De GNd programma’s voorzien in een behoefte waar vraag naar is. GNd ontwikkelt steeds
nieuwe programma’s (op maat), die in een behoefte voorzien.
5) Lid PFI
GNd is lid van een internationaal netwerk (>100 landen) met brede expertise. Het schept
mogelijkheden voor het delen van ‘best practices’ en (Europese) samenwerking.

4.2 Zwaktes
In de interne analyse zijn diverse zwakke punten van GNd benoemd. Hieronder zijn de vijf
belangrijkste opgenomen.
1) Risicoprofiel begroting
Het % achterbaninkomsten stijgt, en het % fondsen daalt en subsidie stabiliseert.
2) Instroom hulpvragers
De aanmelding bij ons is vrijwillig en niet op last van de rechter. Er is een beperkte ‘grip’ op de
instroom van nieuwe hulpvragers. De wekelijkse instroom varieert sterk, maar vertoont ten
opzichte van 2015 wel een stijgende lijn. Voorts zijn onze instroomkanalen beperkt (met name
PI’s). In 2016 is door een actief beleid (o.a. inloopspreekuren) dit punt afgezwakt.
3) Inzicht effectiviteit programma’s (impact)
Er is geen direct verband vast te stellen tussen onze inzet en het resultaat voor de hulpvrager
en de samenleving (impact).Onderzoek (VU 2012) en WODC (2015) beperkt zich tot de
vaststelling van een (hoge) waardering en dat het dat het bijdraagt aan een succesvolle reintegratie. Het in 2016 opgeleverde onderzoek door Presentie geeft aan welke betekenis en
waarde het bezoekwerk heeft, maar doet geen directe uitspraak over de impact op b.v.recidive.
4) Regionale presentie
GNd werkt landelijk, maar heeft een beperkte regionale zichtbaarheid en integratie in lokale
structuren.
5) Doelgroepen
Er is een beperkt GNd zorgbeleid op doelgroepen (naar bv. leeftijd, delict, etc.). Medebepalend
zijn onder meer de geefcriteria van financiers

4.3 Overige interne zaken
In de achterliggende beleidsperiode is CRM succesvol ingevoerd. Er vindt op onderdelen nog
de nodige doorontwikkeling plaats.
In 2015 is er een directiesecretaris aangesteld, die onder meer de kwaliteitsborging t.a.v.
procedures verzorgt. In dit kader heeft hij een tweetal PDCA-cycli doorlopen. Een t.a.v.
processen aanvraag en verantwoording fondsen en subsidies, en een t.a.v. processen rondom
het jaarverslag. Naar aanleiding hiervan is de centrale coördinatie belegd bij de
directiesecretaris en is er meer tijd beschikbaar gekomen voor de controller. Hierdoor worden
alle betrokkenen bij aanvragen en verantwoordingen tijdig en goed geïnformeerd in het proces
meegenomen.
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5. Strategische beleidsvoornemens 2016 – 2018
In de vastgestelde versie van november 2015 van de beleidsvoornemens voor de periode 2016-2018 waren
vijf strategische speerpunten benoemd. In het proces van herijking in de tweede helft van 2016 is besloten
‘instroom voldoende hulpvragers’ niet langer op te nemen als strategisch punt. De relevantie blijft en is
operationeel geborgd in de werkprocessen. Drie andere strategische beleidspunten zijn scherper
geformuleerd.
De strategische beleidsvoornemens zijn gebaseerd op de liggende confrontatie van de sterke en zwakke
punten met kansen en bedreigingen. Aan de hand van de toekenning van waarden, zijn de drie meest
essentiële strategische issues benoemd.
De SWOT-analyse liet een generieke HAP zien (Hoofd Aandachtspunt). Daarvan is sprake als een link met
een zwakte of sterkte over de gehele lijn van bedreigingen en kansen aanwezig is. Dat was het geval op de
Innovatieve en vraaggerichte programma’s waarbij op 5 van de 10 onderdelen waarden werden
e
toegekend. Deze HAP biedt zowel groeimogelijkheden (1 kwadrant: sterkte-kansen) als een
e
verdedigingsroute naar mogelijke bedreigingen (2 kwadrant: sterkte-bedreigingen).
In het bepalingsproces is ook de stakeholdersanalyse betrokken.

5.1 Strategische beleidsvoornemens
In onze verdere uitwerking zijn we uitgekomen op de volgende speerpunten:
N.a.v. de HAP:
1) Herstelzorgaanbod in penitentiair dagprogramma
2) Bredere toepassing ICT
Voorts:
3) Doorontwikkeling Herstelzorgmethode
4) Duurzame Financiering

Hieronder worden de speerpunten toegelicht.
1) Speerpunt: Herstelzorgaanbod in penitentiair dagprogramma
Dit speerpunt komt voort uit de HAP Innovatieve en vraaggerichte programma’s.
De vraagstelling hierbij was: ‘Hoe kunnen we met onze innovatieve en vraaggerichte programma’s inspelen
op kansen en bedreigingen?’ Er is sprake van een hoge score bij de kansen: justitiebeleid gericht op
zelfredzaamheid en ontwikkeling participatiesamenleving. In de stakeholdersanalyse zien we dat DJI als
belangrijkste accorderende stakeholder steeds meer de waarde ontdekt van vrijwilligerswerk. Naast de
traditionele bezoekfaciliteiten, ontstaan er mogelijkheden om activiteiten in het dagprogramma te verrichten.
Via onze S.O.S. cursus doen we dat al geruime tijd, maar in de afgelopen periode zijn daar deelname aan
RIC’s (reïntegratiecentra in de gevangenis), inloopspreekuren en De Compagnie bijgekomen.
Deze ruimte vloeit voort uit het beleid Toekomstvast DJI. Dat kent naast de trits ‘insluiten, herstellen,
voorkomen’ een inzet op zelfregie van gevangenen, op maatwerk en op meer samenlevingsbetrokkenheid.
In het kader daarvan zoekt DJI via proeftuinen naar best-practices.
In de beleidsperiode is het voornemen de hierboven activiteiten voort te zetten, al naar gelang de vraag en
mogelijkheden van de gevangenissen en de personele capaciteit (staf en vrijwilligers) die we kunnen
opbrengen. Bij S.O.S. speelt mede een belangrijke rol de beleidsmatige vertaling van het onderzoek dat DJI
heeft laten uitvoeren naar een drietal herstelgerichte programma’s. Op het moment van schrijven van deze
tekst was dat nog niet bekend.
Het 3-jarige pilot project De Compagnie is in februari 2016 gestart. De Compagnie ondersteunt gevangenen
op afdeling J van PI Krimpen aan den IJssel op hun weg naar zelfherstel en zelfredzaamheid middels
participatie in een herstelgemeenschap met onder meer vrijwilligers en werkgevers. Tijdens detentie
organiseert De Compagnie (i.s.m. DJI) een dagprogramma met een aanbod van onder meer werk, het
aanleren van (arbeids)vaardigheden, het ontwikkelen en verdiepen van zingeving en persoonlijke en
creatieve ontplooiing. Na detentie faciliteert De Compagnie Nazorg totdat de deelnemer een bevredigende
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mate van herstel heeft gevonden. Bij voorkeur maakt het hebben van betaald werk dan wel goede
dagbesteding daar deel van uit.
Op verzoek van DJI en de PI Krimpen aan den IJssel is De Compagnie (DC) van start gegaan als
groeimodel met ‘uitvoerend ontwikkelen’. Geconstateerd kan worden dat DC een goede start heeft gehad en
breed aan draagvlak wint, in de PI en de samenleving (fondsen en ondernemers en kerken). We zien dat het
inderdaad goed mogelijk is al werkend de inhoudelijke ontwikkeling van het project invulling te geven.
Naarmate ‘de groep/afdeling meer staat’, groeit de behoefte aan inkadering en een vastomlijnde planning.
Het neemt het risico van vrijblijvendheid weg en vergroot de mogelijkheden om met de compagnons
doelgericht aan de slag te gaan met de acht levensgebieden.
In het derde kwartaal van 2016 is een begin gemaakt met de meer inhoudelijke vormgeving van DC.
Centraal staat Mijn Compagnieplan (MC), een persoonlijk plan dat elke compagnon maakt in de eerste zes
weken op De Compagnie. De resterende tijd op De Compagnie gaat de compagnon daarmee aan de slag.
Private co financiering (b)lijkt goed mogelijk (voor de toekomst). Van belang is tijdig een meerjarige
voorzetting van DC overeen te komen met DJI/PI. Daarbij kan de groep in omvang groeien, hetgeen kosten
efficiënt is. Voorzien is de uitbreiding van het aantal deelnemers van 12 naar 24 compagnons.
Gevangenenzorg ziet De Compagnie als een herstelzorgprogramma van het ‘tweede spoor’. Er wordt een
gericht aanbod gedaan richting arbeidsdeelname na detentie. Het hebben van arbeid is een belangrijk
gegeven om te stoppen met criminaliteit. De mogelijkheid om vrijwel dagelijks met onze vrijwilligers vooral
ook mee te doen op de leefafdeling van gevangenen, geeft bijzondere mogelijkheden om nog gerichter
invulling te kunnen geven aan herstel.
De Compagnie is een unieke innovatie. Het vraagt ontwikkelingstijd. In de eerste plaats om het vertrouwen
te winnen van gevangenen en met hen een actieve gemeenschap te vormen. Verder luistert de afstemming
met de gevangenisomgeving heel nauw. Vrijwilligers die meedraaien in het hart van de gevangenis en zelfs
met sleutels vrij door de gevangenis lopen, is een geheel nieuwe ontwikkeling.
De ontwikkeling van De Compagnie als arbeidsintegratieprogramma, stelt vragen aan de positie van het
programma arbeidsbemiddeling. Er zal een koers worden ingezet van integratie van de beide programma’s
in De Compagnie. Het meest voor de hand ligt een natuurlijk groeimodel waarbij de snelheid van integratie
bepaald wordt door de ontwikkeling van De Compagnie.
2) Speerpunt: Bredere toepassing ICT
Dit speerpunt komt ook voort uit de HAP ‘Innovatieve en vraaggerichte programma’s’. De vraagstelling
hierbij was: ‘Hoe kunnen we met onze innovatieve en vraaggerichte programma’s inspelen op kansen en
bedreigingen?’ in combinatie met de hoge score bij de kans: toepassing digitalisering in maatschappij en
gevangenis.
Vanuit Justitie vindt er via het project Zelfbediening Justitiabelen een ontwikkeling plaats om ICT-functies
ook meer beschikbaar te stellen aan justitiabelen. Hierbij kan gedacht worden aan onder meer
internettoegang, rekening-courant, strafdossier op cel, bezoekplanning en andere zaken. We zien hier goede
mogelijkheden om op deze ontwikkelingen in te spelen met vernieuwing van ons zorgaanbod. Wel zijn we
hierbij afhankelijk van de snelheid waarmee hier binnen Justitie voortgang wordt geboekt.
Naast het belang van Justitie zien we het grote belang voor onze hulpvragers. Zij zullen ons gemakkelijker
kunnen bereiken. Hulpvragers zijn het bestaansrecht van onze organisatie. De vraag is niet zozeer of GNd
een digitale hulpverleningsaanbod moet hebben, maar hoe dat vorm te geven in relaties tot beoogde doelen.
GNd is een organisatie met een succesvolle traditionele werkwijze. Face to face contact (elkaar
zien/kennen/ontmoeten) is belangrijk. Technologie is functioneel ondersteunend. We willen ons
voorbereiden op e-mogelijkheden die in de gevangenissen vroeg of later zullen ontstaan. Inspelend op de
ontwikkelingen bij DJI, waar gevangenen meer online mogelijkheden krijgen en op ontwikkelingen in de
maatschappij is in 2016 een eerste ervaring opgedaan met chatgesprekken voor familieleden. Vrijwilligers
die hier aan meedoen zijn getraind via e-learning. De evaluatie van deze pilot geeft aan dat de
chatgesprekken van waarde zijn voor de doelgroep door de anonieme, laagdrempelige wijze van
communiceren.
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Eind 2016 is een Ontwikkelplan Online Hulpverlening & E-learning opgesteld, waarbij voor 2017 en 2018
voorzien wordt in een verdere uitrol van e-learning voor vrijwilligers en digitale contacten met gevangenen.
Een effect waar we rekening mee houden is dat dit de instroom van hulpvragers en vrijwilligers kan
vergroten door gebruik te maken van Online Hulpverlening. We zullen daarbij alert moeten sturen op wat we
aankunnen en nodig hebben.
In 2017 zal GNd een integraal GNd plan opstellen m.b.t. “Digitalisering”, waarbij ook communicatie en
fondswerving betrokken zullen worden. Het starten met een beperkte proeftuin, vraagt een relatief
substantiële investering. Deze houdt o.a. verband met de aanpassing van de website, die in 2016 inmiddels
is vernieuwd.
Ook in het vergroten van onze bekendheid in de achterban en de werving van donateurs zullen we steeds
meer gebruik gaan maken van social media. De start van een facebook pagina en de vernieuwing van onze
website hebben in 2016 bijvoorbeeld geleid tot het snel kunnen bereiken van veel mensen. Ook het aantal
aanvragen om lezingen nam sterk toe.
Zowel in de werving van hulpvragers als donateurs is onze website de centrale schakel.
3) Speerpunt: Doorontwikkeling Herstelzorgmethode
In 2016 is de basisontwikkeling van het project Herstelzorgmethode afgerond. Daarmee is een op maat bij
onze organisatie passende manier van werken ontwikkeld. Deze basismethodiek willen wij vruchtbaar en
effectief door-ontwikkelen op basis van het Presentieonderzoek dat medio 2016 is afgerond. Dat onderzoek
maakt zichtbaar dat de werkwijze van GNd - met aansturing door maatschappelijk werkers - essentieel is
voor de kwaliteit van hulpverlening. Per programma is de waarde van het bezoek enigszins verschillend voor
de hulpvragers. De betekenis van Herstelzorg ligt met name op de drie volgende gebieden:
 De hulpvrager krijgt erkenning voor wie hij is
 De hulpvrager krijgt meer vertrouwen en moed
 De hulpvrager weet beter welke weg hij moet nemen.
In het najaar van 2016 is begonnen met het vertalen van de resultaten van het onderzoek naar het
versterken van de kwaliteit van de ondersteuning van hulpvragers en naar een meer inhoudelijke
mogelijkheid van communicatie naar stakeholders. Dit proces zal in de beleidsperiode worden voortgezet.
Deze doorontwikkeling past in de cultuur van GNd als lerende organisatie. Ons werk is een aantal malen
onderzocht. Het VU-onderzoek (2011) toonde aan dat het werk van GNd zeer gewaardeerd werd (8,7) door
de (ex-) gevangenen en hun familieleden. In 2012 heeft GNd in de nota “Vitalisering” opnieuw beschreven
wat haar visie, missie en doelstelling is en hoe zij dat concreet uitwerkt in de pay off “geloof in herstel”. In
2013 werd dit gevolgd door het projectplan Herstelzorg, met o.a. de doelstelling om een
verantwoordingsinstrument te ontwikkelen, die kwaliteit en rendement in beeld kan brengen.
In 2014 en 2015 heeft GNd meegedaan aan een WODC onderzoek naar de meerwaarde van het
vrijwilligersbezoek. Dit onderzoek vond plaats onder de 4 landelijke Vrijwilligersorganisaties (Exodus, GNd,
Humanitas, Bonjo). Het eindrapport “Puur voor jou” werd gepubliceerd in het voorjaar van 2015.
Het WODC onderzoek leidde echter niet tot een uitspraak over de kwaliteit van de herstelzorgmethode van
GNd, waarbij o.a. structureel aandacht wordt geschonken aan een 8-tal leefgebieden.
Omdat GNd meer inzicht wilde in de werkzame werkprincipes van haar specifieke vorm van begeleiding, is
in januari 2015 gestart met een onderzoek door Stichting Presentie. Dit onderzoek richtte zich op het vinden
van indicatoren die inzicht geven in de waarde en gevolgen van de herstelzorgmethode die door GNd wordt
toegepast.
Gekozen werd voor een vorm van actie-onderzoek door maatschappelijk werkers in het najaar van 2015.
Het onderzoek bood de mogelijkheid daadwerkelijk te observeren hoe de ondersteuning van hulpvragers er
in de praktijk uitziet. Alle input van hulpvragers, vrijwilligers en maatschappelijk werkers werd in het najaar
van 2015 door de onderzoekers van Stichting Presentie geanalyseerd en geïnterpreteerd waarna in het
voorjaar van 2016 het eindrapport werd opgeleverd.

12

De herstelzorgmethode gaat over de wijze waarop wij als dader gerichte organisatie inhoud geven aan de
zorg aan daders van misdrijven. In onze programma’s krijgen wij
2016 2017 2018
in meerdere of mindere mate ook te maken met de impact van
Vrijwilligers
630
650
665 criminaliteit op slachtoffers, samenleving en familie. In ons SOS
Hulpvragers
935
950
970 programma werken slachtoffers zelfs mee om gevangenen te
Bezoeken
4575 4650 4750 helpen hun verantwoordelijkheden te leren verstaan.
Gevangenenzorg
505
510
520 Slachtoffergericht werken zal de komende jaren een impuls
Nazorg
160
170
180 krijgen van Justitie in vervolg op een WODC onderzoek uit 2016.
TBS
100
105
110 Ook ons SOS programma is onderzocht en werd als waardevol
FZ
180
180
180 gezien.
AB plaatsingen
35
40
50
SOS cursus
18
18
18 In het licht van al deze ontwikkelingen willen wij ons de komende
periode bezinnen op de betekenis van slachtofferschap en de
Kindercadeau
600
250
250
wijze waarop wij de kennis daarvan verwerken in ons
zorgaanbod en onze communicatie naar achterban en samenleving.
4) Speerpunt: Duurzame Financiering
De financiering van de organisatie is geen zelfstandig doel. Aan de andere kant is het proces zó essentieel
voor onze organisatie - het raakt ons bestaansrecht, 70% van onze inkomsten komt uit private fondswerving
- dat het opnieuw als een strategisch speerpunt is opgenomen, mede op aanbeveling van de
Maatschappelijke Raad. GNd wil blijven inzetten op substantiële dekking van de begroting door private
inkomsten. We zullen daarbij alert zijn op mogelijke innovaties in financieringsarrangementen met mogelijk
kansen op nieuwe verdienmodellen. In de vorige versie van dit plan was GNd nog in de race voor de eerste
Social Impact Bond (SIB) met betrekking tot de arbeidsintegratie van gevangenen. Medio 2016 werd
duidelijk dat de keuze niet op GNd was gevallen. We blijven de ontwikkelingen met belangstelling volgen.
In de beleidsperiode zal nadrukkelijk worden ingezet op vergroting van de inkomsten uit zakelijke donateurs.
De Fondswerving bedrijven zal zich nadrukkelijk richten op het verder ontwikkelen van deze zakelijke markt.
Uitvoering van De Compagnie met nadruk op arbeidsparticipatie vergroot naar onze overtuiging de kans op
succes. In de Fondswerfplannen voor de komende jaren zal ook gedegen aandacht zijn voor
ondersteunende en voorbereidende communicatie via onze site en social media gericht op het vergroten van
donaties, giften en collecten. De website zal hierbij een nog belangrijker rol gaan vervullen in onze crossmediale communicatiestrategie.
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 2017 zal in het meerjarenplan 2020 ook de financiële prognose verwerkt
worden. Eind 2016 is er reeds een startnotitie € 2020 opgesteld met financiële kaders voor de komende
jaren. We kwamen tot de conclusie dat een betrouwbare prognose voor 2019 en verder niet te maken was
ten aanzien van subsidies en fondsen. Ten aanzien van de achterbandonaties voorzien we op basis van
onze huidige voorgenomen inspanningen een toename. Een en ander zal in € 2020 verwerkt worden.
Ten tijde van het schrijven van dit beleidsplan, is justitie in de afrondende fase van herziening van het
subsidiekader. Inmiddels heeft zich hier een behoorlijke vertraging in voorgedaan. Het is nog maar zeer de
vraag of het subsidiekader wordt herzien per ingang van 2017. Daarin is ook GNd diverse malen
geconsulteerd. We zien een zich gestaag ontwikkelende visie ontstaan voor een subsidiebeleid dat stuurt op
meer financiële zelfredzaamheid van de aanvragende organisaties. De invulling lijkt vooralsnog mager
waardoor de resultaten van GNd op het gebied van private fondswerving en samenlevingsdraagvlak, niet
worden ‘beloond’. Wel is in 2016 sprake van een significant hogere bijdrage vanuit de
cofinancieringsbijdrage. Een gezonde kapitaalstructuur maakt ons ook aantrekkelijk voor participatie van
vermogensfondsen en naar verwachting ook voor ondernemers.
In de jaarplannen zal standaard worden opgenomen om in Q2 van een kalenderjaar een
inkomstenprognose af te geven voor de volgende beleidsperiode. Door dit proces naar voren te halen,
ontstaat er meer focus op inkomstengebieden die specifieke aandacht nodig hebben. Het draagt ook bij aan
een beter proces van jaarplanvorming, zo hebben we ervaren in 2016.
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Huisvesting
Het huidige huurcontract loopt nog tot medio 2018. We zullen uiterlijk voorjaar 2018 een besluit moeten
nemen over een nieuw pand. De opties van kopen of huren liggen op dit moment nog open, hoewel het voor
de hand ligt om te gaan huren.
Meerjarenbegroting 2016 - 2018
JEV
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

994.000

908.000

1.048.000

1.336.000

1.488.000

1.473.000

1.508.000

86.000

67.000

100.000

138.000

168.000

151.000

146.000

Programmakosten

95.000

95.000

151.000

146.000

166.000

165.000

167.000

Vrijwilligerskosten

22.000

16.000

24.000

28.000

26.000

28.000

29.000

Kantoorkosten

122.000

96.000

107.500

114.000

109.000

118.000

130.000

ICT kosten

112.000

73.000

94.000

91.000

85.000

85.000

75.000

25.000

30.000

35.000

30.000

45.000

42.000

54.000

177.000

193.000

167.000

179.000

195.000

210.000

215.000

1.633.000

1.478.000

1.726.500

2.062.000

2.282.000

2.272.000

2.324.000

Kosten
Lonen, incl. sociale
lasten/pensioenen
Overige personeelskosten

Organisatiekosten
Kosten PR, Voorlichting,
Fondswerving
totaal

JEV
2012

2013

2014

2015

Particulieren

518.000

495.000

519.000

529.000

540.000

545.000

560.000

Kerken en kerkelijke fondsen

220.000

196.000

184.000

192.000

187.000

190.000

190.000

Bedrijven

70.000

87.000

41.000

59.000

110.000

140.000

180.000

Overige baten

20.000

11.500

30.000

16.000

15.000

20.000

20.000

Inkomsten

%

Nalatenschappen

2016

%

2017

%

2018

%

53.000

Evenementen

50.000

Subtotaal achterban

828.000

789.500

774.000

796.000 38

905.000 40

945.000

43

950.000

47

Fondsen

415.000

480.000

629.000

636.000 30

742.000 32

625.000

28

530.000

24

1.243.000

1.269.500

1.403.000

1.432.000 68

1.647.000 72

1.570.000

71

1.480.000

69

467.000

401.000

613.000

667.000 32

652.000 28

652.000

29

650.000

31

1.710.000

1.670.500

2.016.000

2.099.000

2.299.000

2.222.000

2.130.000

77.000

192.500

289.500

37.000

17.000

-50.000

-194.000

Subtotaal privaat
Subsidies
totaal
Resultaat

1. Per september 2017 loopt het huidige contract met het pensioenfonds af. De verwachting is dat de
kosten voor een nieuwe overeenkomst aanzienlijk hoger kunnen uitkomen. Mogelijk is GNd verplicht tot
aansluiting bij de CAO Welzijn en daarmee samenhangend verplichte aansluiting bij PFZW. Hier wordt
momenteel onderzoek naar gedaan. In de begroting is hier rekening mee gehouden.
2. Het begrote negatieve resultaat van 2017 kan worden gedragen vanuit de continuïteitsreserve.
3. Voor 2018 is rekening gehouden met de hogere pensioenlasten voor het gehele jaar. Dit tezamen met
de prognose van de lagere inkomsten 2018 leidt dit tot een aanzienlijk tekort op de begroting voor 2018.
Dit achten wij niet wenselijk. Derhalve zal reeds in 2017 een aantal contracten niet worden verlengd c.q.
natuurlijk verloop niet automatisch worden vervangen. In de loop van 2017 is bekend of de
pensioenlasten daadwerkelijk een dusdanig grote omvang heeft dan nu wordt verwacht en anderzijds of
het realistisch is te veronderstellen dat de inkomsten in deze omvang terugvallen. Indien dit zo blijkt te
zijn, zullen we ons genoodzaakt zien om het tekort te verkleinen. Dit zal alleen mogelijk zijn door het
personeelsbestand verder te reduceren. Dit achten we niet wenselijk. Het beleid is erop gericht op dit zo
lang als verantwoord uit te stellen. De reductie zal een negatieve invloed hebben op het
activiteitenniveau en daarmee ook op de kansen voor financiële support door met name
vermogensfondsen. In de Nota € 2020 (Q3, 2017) verwacht ik meer inzicht te hebben in het risico op
deze neerwaartse spiraal.
4. In de begroting 2017 en 2018 is de begroting 2016, doorgetrokken. Er is een inkrimping van de staf in
2017 (2,12 FTE) en een verdere inkrimping in 2018 (1,96 FTE).
5. De activiteiten i.h.k. van kerstuitdelingen en KerstKikado vervallen.
6. Er is geen eindejaarsattentie voor vrijwilligers begroot.
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7. In 2017 ontvangen we uitsluitsel van de verhuurder of de huisvesting inderdaad vervalt in 2018. In de
begroting 2018 is een verhuisvoorziening opgenomen. Dit verklaart de hogere kosten van huisvesting.
8. Een MidTermevaluatie i.h.k.v. een substantiële meerjarige fondsbijdrage verklaart de verhoging van de
organisatiekosten in 2018.

5.2 Overige aandachtspunten
Ons werkveld is sterk politiek gestuurd. Het subsidiekader voor justitieel vrijwilligerswerk zal in 2017 zijn
vernieuwd. Gevangenenzorg Nederland wordt door DJI goed betrokken in het proces. De ontwikkeling dat
DJI uiteindelijk een adviesbureau in de arm heeft genomen, juichen we toe. We verwachten een modern
subsidiekader dat recht doet aan kwaliteit, maatschappelijk draagvlak en governance. In het bijzonder
hebben we verwachtingen ten aanzien van de nieuwe regeling van cofinanciering. Deze moet prikkelen tot
eigen fondswerving en de resultaten daarvan naar rato belonen. Dat komt de vitaliteit van de sector ten
goede en geeft de overheid een helder stuurinstrument.
1

Tot slot, het werken met vrijwilligers in een relatief jonge sector heeft z’n eigen ‘wetten’ . Dit vraagt een ‘vrije
ruimte’ en een flexibele opstelling om opkomende bedreiging af te wenden en kansen te pakken. Over de
beslissingen die dan genomen worden en over de consequenties daarvan wordt uiteraard verantwoording
afgelegd.

5.3 Capaciteit, strategie en samenwerking
In de nota Vitalisering (2012) 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).
‘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 worden georganiseerd. In 2016 is daar via
Panopticum bijeenkomsten goede ervaringen mee opgedaan. In 2017 zal het thema slachtofferschap
centraal staan.
De CAO Welzijn wordt gevolgd op hoofdlijnen. In 2017 wordt helder of aansluiting wettelijk verplicht is.
In 2017 (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 zullen de
toerustingsbudgetten worden aangepast. Voor vrijwilligers is dat jaarlijks met € 10.000. Het opleidingsbudget
voor medewerkers is vanaf 2016 verhoogd tot € 15.000.
Ook in de dagelijkse uitvoering blijft het leren (van fouten en successen) belangrijk. Dit is in de komende
beleidsperiode verankerd in het project Herstelzorg. Ten aanzien van het lerend vermogen hanteren we de
slogan ‘Beter de goede dingen doen, dan de dingen goed doen’. Het doet een appel op het vermogen tot
aanpassing en vernieuwing. Het uiteindelijke doel is dat de hulpvrager ‘beter af’ (effectief) op een betere
manier (efficiënt).
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 voor GNd is participatie in het PFI netwerk. In de afgelopen beleidsperiode is dat behoorlijk
intensief geweest via het Building Bridges programma. De planning was dat dit begin 2016 afgerond zou
worden, maar door miscommunicatie tussen de EU en de schrijvers van het onderzoek heeft dit dusdanige
vertraging opgelopen dat de afronding pas in 2017 voorzien wordt.

1

‘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.’ Nico de Boer, onderzoeker en auteur op het
gebied van wijkgericht werken op het Congres Maatschappelijk Ondernemen op 19 juni 2014. (http://www.maatschappelijkewinst.nl/)
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In 2017 zullen we verder kijken naar de wenselijkheid en mogelijkheden van samenwerkingsverbanden. De
afstemming met de 4VO (Exodus, Humanitas en Bonjo) en DJI en het Oranje Fonds staat in het teken van
voortzetting van een aflopend arrangement. Ook zijn er van tijd tot tijd besprekingen met de Reclassering
van het Leger des Heils en Stichting Ontmoeting.
De toepassing van ICT in onze zorgprogramma’s en werkprocessen (waaronder de fondswerving) neemt toe
aan intensiteit en belang. Sinds eind 2013 is er een vrijwilligersportal waardoor vrijwilligers kunnen inloggen
in GNd en rapportages kunnen afgeven. Dit gebeurt aan de hand van de leefgebieden conform de
Herstelzorgmethode. Aan de hand van deze rapportage wordt de vrijwilliger begeleid. Het vergroot de
efficiëntie. In 2016 is gestart met een pilot Chathulp en E-learning voor vrijwilligers. Gestimuleerd door de
positieve ervaringen zullen we daar mee doorgaan in de beleidsperiode. Het betreft ook een investering om
klaar te staan als gevangenen vanaf cel digitaal hulp kunnen zoeken. De vraag is niet of, maar wanneer dit
mogelijk zal worden. Van tijd tot tijd is er afstemming met DJI.

6. Tot slot
Ten tijde van het vaststellen van dit meerjarenplan zit Gevangenenzorg Nederland in een bijzondere
dynamiek: meer vraag van gevangenen naar onze herstelzorg, maar minder financiering door overheid en
fondsen. Het eerste is opvallend. Want het aantal gevangenen daalt. Het tweede is minstens zo opvallend.
Want diverse recente onderzoeken wijzen uit dat ons werk grote waarde heeft. Het versterkt het proces naar
‘stoppen met criminaliteit’.
We prijzen ons dankbaar en gelukkig dat ongeveer 40% van onze begroting wordt opgebracht door de
achterban van gezinnen en kerken en bedrijven. Deze support geeft vertrouwen en draagvlak om in ieder
geval in 2017 door te gaan met het helpen van gevangenen, tbs patiënten en hun familie rond het niveau
van 2016. Tegelijkertijd zullen we na 20 jaren van groei onze basisomvang moeten ontdekken.
De Nota € 2020 die we in het derde kwartaal willen opleveren is een belangrijke bouwsteen daarvoor.
Gesterkt door onderzoek en maatschappelijke draagvlak (achterban) zullen we vrijmoedig en volwassen het
gesprek aangaan met vermogensfondsen, politiek en overheid over de financiering van onze informele zorg.
Samen financieren zij ca. 60% van onze kosten. De financiering is doorgaans tijdelijk. We zullen met name
een appél doen op de overheid. Slechts 1,5 promille van de begroting van de Dienst Justitiële Inrichtingen
(DJI) is bestemd voor de sector justitieel vrijwilligerswerk. Dat is ongeloofwaardig weinig. Met bijzondere
belangstelling wordt ook uitgezien naar het nieuwe subsidiekader dat DJI in 2017 presenteert.
Gevangenenzorg Nederland blijft intussen ambitieus en zal de continuïteitsreserve aanspreken als zich
inderdaad een tekort voordoet. Zo willen we een signaal afgeven naar onze stakeholders, buiten en in de
gevangenis dat we zeer gecommitteerd zijn en niet zomaar ‘opgeven’. We zetten ons is voor een goede
zaak, zowel voor hem die vrijkomt uit de gevangenis, als zij die hun vrijheid in veiligheid willen delen met de
medemens die tijdelijk van zijn vrijheid beroofd was.
Dat is de participatiesamenleving, dat is sociale cohesie, dat is naastenliefde en wat Gevangenenzorg
Nederland betreft één van de vruchten van ‘barmhartige gerechtigheid’.

16

BIJLAGE I
Tien gezamenlijke actiepunten 4VO (Bonjo, Exodus, GNd en Humanitas)
4 maart 2014, aangepast per 17 november 2014

2

I. Vrijwilligersinzet bij de ontwikkeling van re-integratiecentra (RIC’s; de vier landelijke
vrijwilligersorganisaties). Doel: RIC’s realiseren in alle PI’s.
II. Project Achterblijvers (Bonjo, Exodus, GNd). Doel: voorzien in de vraag om ondersteuning en
informatievoorziening van achterblijvende gezinsleden/relaties van gedetineerden.
III. Ouderschap en gezin. (Exodus, Humanitas, GNd) Doel: aanbod rond ouderschap en gezin. (o.a. Gezin in
Balans, familiezorg, VVV en OKD) standaard opgenomen in alle PI’s
IV. Kennismanagement (alle vier). Doel: methoden ontwikkelen om efficiënte en effectieve kennisuitwisseling
tussen vrijwilligers te bevorderen.
V. S.O.S. Herstelrecht/herstelzorg en slachtoffer/daderbemiddeling (GNd). Doel: bij
herstelrecht/herstelgerichte detentie en het slachtofferbeleid aansluitend aanbod m.b.v. vrijwilligers in alle
PI’s.
3

VI. VI. Re-integratie en Nazorg (Humanitas, Exodus, Bonjo, GNd).
Doel: aanbod om (ex-) gevangenen door de inzet van vrijwillige ondersteuning persoonlijk en praktisch te
helpen bij het werken aan een nieuwe toekomst zonder criminaliteit en detentie.
VII. Licht verstandelijk gehandicapten (LVG) (Humanitas). Doel: alle vrijwilligers standaard trainen op
herkennen van en omgaan met LVG.
VIII. Motiverende bejegening (Exodus, GNd). Doel: minimaal 75% van de gedetineerden (dus incl.
kortgestraften) tijdens hun detentieperiode minimaal één maal confronteren met een motiverende,
toekomstgerichte activiteit.
IX. Huisbewaring en tijdelijke huisvesting (Bonjo). Doel: mogelijkheden tot huisbewaring tijdens detentie
landelijk aanbieden.
X. Beïnvloeden publieke opinie (alle vier de landelijke organisaties): (Ex-)gedetineerden verdienen een
tweede kans. Doel: bewustwording onder burgers in Nederland bevorderen door o.a. media-aandacht over
werk vrijwilligersorganisaties
Projecten die vallen binnen de bovenstaande tien speerpunten/thema’s worden bij voorkeur ter financiering
voorgedragen aan de stimuleringssubsidies van het Oranje Fonds en eventuele andere fondsen en uit eigen
inkomsten van de organisaties waar nodig in cofinanciering met subsidie van de rijksoverheid (er vanuit
gaande dat de basale, reguliere kosten allereerst worden gedekt uit de reguliere subsidie van de
rijksoverheid).

2
3

Dit document zit in een proces van evaluatie. Eind 2015 wordt een herziene versie opgesteld.

Op 17 november 2014 in overleg met DJI ingevoegd ter vervanging van Elektronische Detentie (ED). Op 23 september 2014 is het
wetsvoorstel ED in de Eerste Kamer verworpen.
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