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Van de voorzitter 

 

Voor  de Stichting Naaste was 2018 een jaar van verandering op verschillende gebieden. 

Zo besloten we met pijn in het hart te stoppen met onze Noodopvang in Apeldoorn, maar gelukkig is 

de voorziening niet verloren gegaan voor de doelgroep. Stichting de Ontmoeting heeft het huurcon-

tract mogen overnemen en huisvest er nu weer mensen die tot dezelfde doelgroep behoren, en is 

speciaal gericht op vrouwen. 

Een nieuwe ontwikkeling deed zich voor .Naast bezoekwerk in de PI zijn er de verdere stappen gezet 

om ook op De Boog ( forensisch psychiatrisch)  onderdeel van GGnet  in Warnsveld mensen te gaan 

bezoeken . En op moment van schrijven hebben we een overeenkomst met hen gesloten hierover.                                  

Aandacht willen we gaan geven aan ex-gedetineerden die terug keren in hun woonplaats en moge-

lijk behoefte hebben aan een tijdelijk maatje. 

De personele problemen rond de coördinatie  zijn opgelost , we hebben een algemeen coördinator 

kunnen aantrekken  die een arbeidscontract voor een aantal uren per week heeft. Hierdoor lopen 

de zaken rond vrijwilligers en contacten met instanties en organisaties weer optimaal. We hebben 

hiervoor een subsidie bij het ministerie aangevraagd, maar die is helaas niet gehonoreerd. Gelukkig 

laat onze financiële positie het toe dit voor enig tijd te kunnen financieren in de hoop een ander jaar 

wel subsidie te krijgen. Wel maken we ons er zorgen over wanneer er duidelijkheid komt over het 

nieuwe subsidiekader van het ministerie zodat we duidelijk inzicht hebben waar we financieel  aan 

toe zijn 

Onze groep vrijwilligers is na het afscheid van een aantal “oud” gedienden versterkt met een aantal 

nieuwe ook jongere vrijwilligers, hier zijn we blij mee. 

Onze dank gaat uit naar allen die ons in 2018 financieel ondersteund hebben via giften, we hopen 

dat dit in 2019 voortgezet gaat worden en we zo ons werk kunnen blijven doen . 

 

Ria Aartsen – den Harder 
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Opzet van het vrijwilligerswerk 

De vrijwilligers van Stichting Naaste zijn op drie verschillende terreinen actief, te weten de in- en 
nazorg van gedetineerden, het Ouders, Kinderen en Detentieprogramma (OKD) en ondersteuning 
aan cliënten van Forensische Zorg De Boog. 

Bij de begeleiding van (ex-)gedetineerden hanteren de vrijwilligers vier sleutels: wonen, werken, re-
laties en zingeving. In de praktijk is het bieden van een luisterend oor de belangrijkste vaardigheid 
van iedere vrijwilliger om samen met de (ex-)gedetineerde actief met genoemde sleutels bezig te 
gaan. 

In- en nazorg van gedetineerden 

Het verzoek van een gedetineerde voor bezoek van een vrijwilliger komt doorgaans binnen via de 
geestelijke verzorging en via de casemanagers van de PI. In het intakegesprek met de coördinator 
wordt bekeken wat de hulpvraag van een gedetineerde is en welke vrijwilliger aan deze gedetineer-
de kan worden ‘gekoppeld’. 

In de PI is een re-integratiecentrum ( RIC ), met als doelstelling gedetineerden meer mogelijkheden 
te geven om zich beter voor te bereiden op hun terugkeer in de maatschappij. Onder begeleiding 
van vrijwilligers kunnen gedetineerden zich richten op onder meer huisvesting, uitkering, dagbeste-
ding en werk. Verder wordt er taalonderwijs gegeven, want de laag geletterdheid onder de gedeti-
neerden is hoog. Ook een aantal van onze vrijwilligers is bij de begeleiding van gedetineerden in het 
RIC betrokken. 

De Boog 

In 2019 zijn we een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met het Expertisecentrum Forensische 
Psychiatrie De Boog, onderdeel van GGNet.  Bij De Boog worden patiënten behandeld met psychia-
trische problemen, die tevens met justitie in aanraking zijn gekomen. Bij sommigen van hen is be-
hoefte aan regelmatig bezoek van iemand, voor een goed gesprek en ondersteuning. Daar kunnen 
vrijwilligers van Naaste in voorzien. 

Ouders, Kinderen en Detentieprogramma 

In het kader van het OKD programma worden kinderen van gedetineerden voor een bezoek aan hun 
ouder door een vrijwilliger naar de gevangenis gebracht. Het afgelopen jaar heeft een aantal kin-
deren op deze wijze hun vader of moeder kunnen bezoeken. Na afloop brengt de vrijwilliger de kin-
deren weer teruggereden naar huis. 

Een andere activiteit is het project ‘papa leest voor’, dat in 2014 is gestart. Deze activiteit houdt in 
dat een gedetineerde vader onder begeleiding van een vrijwilliger voor zijn kind of kinderen een ver-
haaltje voorleest uit een kinderboek. Hiervan wordt een video-opname gemaakt en op DVD gezet en 
naar het thuisadres van het kind of de kinderen gestuurd. Met deze OKD projecten wordt beoogd 

het contact tussen ouder en kind te behouden en zo mogelijk te bevorderen. 
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Deskundigheidsbevordering 

Met het oog op de uitwisseling van ervaringen en de deskundigheidsbevordering is er eens in de zes 
weken een vrijwilligersbijeenkomst. Het programma van deze bijeenkomsten bestaat in de regel uit 
een presentatie over een bepaald onderwerp en intervisie. Het onderling contact wordt door de vrij-
willigers als belangrijk ervaren. Elk jaar organiseert Exodus trainingsdagen voor alle vrijwilligers in het 
land en een landelijke vrijwilligersdag. Deze dagen worden ook door onze vrijwilligers bezocht. Zij ha-
len hier ondersteuning en inspiratie uit voor hun werk met de (ex) gedetineerden. 

Als algemeen coördinator van Stichting Naaste vind ik het bijzonder te zien hoe betrokken de groep 
vrijwilligers van Naaste is bij het zo goed mogelijk bijstaan van de (ex) gedetineerde medemens. 

Zij zijn niet alleen betrokken maar ook een inspirerende groep vrijwilligers . Zij gaan de uitdaging aan 
om deze niet eenvoudige taak uit te voeren. Het is dan ook fijn om de vrijwilligers hierbij zoveel moge-
lijk te ondersteunen zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. 

Laura Franken, 
Algemeen coördinator Stichting Naaste 

 

 

 



 

- 7 - 

Mijn werk bij stichting Naaste 

Sinds 2009 ben ik vrijwilliger bij stichting Naaste. In deze jaren heb ik heel veel interessante mede-
mensen ontmoet en gesprekken met hen gevoerd.  
Eerst in de gevangenissen in Doetinchem en Zutphen en aangezien de gevangenis in Doetinchem is 
gesloten alleen nog in Zutphen. Daar is echter ook de forensische afdeling van het GGnet bijgeko-
men.  
Hier kunnen gevangenen die ook een psychiatrische stoornis hebben in de laatste periode van hun 
gevangenschap een behandeling ondergaan. Op deze manier hebben ze de kans om met hun stoor-
nis te leren omgaan en beter voorbereid weer in de maatschappij terug te keren.  
Momenteel bezoek ik 2 mensen in de forensische psychiatrie. Dit is voor mij weer een heel nieuwe 
ervaring.  
 
Wat ik bijzonder vind aan dit werk is dat de mensen die graag bezoek willen ook iets met hun leven 
willen. Ik ontmoet altijd heel interessante mensen, die mij een kijkje gunnen in hun  leven. Ik mag 
een poosje met ze meelopen en ontdekken hoe deze medemens naar de wereld en naar zichzelf 

kijkt. Eén van degenen die ik nu bezoek is bijna zover dat hij naar een klapwoning kan. Dit is een 

woning van de woningbouwvereniging waarin mijn maatje mag gaan wonen, maar die gehuurd 
wordt door GGnet. Als hij klaar is met de behandeling kan hij in dat huis blijven wonen en wordt hij 

huurder van de woningbouwvereniging. Ook weer zo’n goede stap om de terugkeer in een doorlo-

pend proces te laten plaatsvinden. Wat mij ook opvalt bij de bezoeken is het feit dat ik soms de eni-
ge ben die de gevangene bezoekt en hij verder van niemand bezoek krijgt. Met de regelmaat van 1 
keer in de 14 dagen op bezoek te gaan houdt hij toch nog het contact met de buitenwereld. 

We hebben in de P.I Zutphen nu ook het voorleesproject, onder auspiciën van pastor Fons Flierman. 

Vaders mogen bij ons komen om een boekje voor hun kind(eren) voor te lezen. Wij nemen dat op 
en dan wordt de dvd gestuurd naar de kinderen van de gevangene. Zij zien pappa dan op de televi-
sie hun een verhaaltje voorlezen. Dit om de band vader-kind actief te houden. Dit vinden wij een 
groot succes. Als een vader voorleest komt zijn zachte kant naar voren en zien wij hoe liefderijk ze 
naar hun kind zijn. Op hun gezicht verschijnt dan vaak een glimlach. Daar kunnen wij van genieten. 
Wij zorgen ervoor dat er allerlei boekjes liggen, geven tips om een verhaal goed voor te lezen en 
hebben ook tijd om even een praatje met de vader te maken. Daar hebben sommigen echt behoefte 
aan. Wij worden zelf vaak blij van deze contacten. 

Op de vrijwilligers vergaderingen wisselen we ervaringen uit en middels intervisie willen we ons blij-
ven verbeteren. Ook de studiedagen die we kunnen volgen via Exodus vind ik heel plezierig. Naast 
dat je altijd weer iets opsteekt is het ook gezellig om andere vrijwilligers te ontmoeten. 

Ik voel mij een dankbaar mens dat anderen zo’n vertrouwen in mij hebben dat ik een eindje met 

hun meeloop in hun leven.  

Regina van de Vliert, vrijwilliger 
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Marijke is vrijwilliger bij Stichting Naaste   

 

Gespreksgroepen 

In 2011 is Marijke begonnen als bezoekvrijwilliger van gedetineerden. Haar eerste kennismaking 
met gedetineerden was toen zij deelnam aan gespreksgroepen onder leiding van een geestelijk 
verzorger.  
,,Ik ben begonnen met bezoeken in de gevangenis in Zutphen. Dat doe ik nog steeds. Ik heb in al 
die jaren met veel gedetineerden contact gehad. En ik heb nu nog steeds contact met een gedeti-
neerde met een lange straf, die ik al bijna zes jaar ken. En daarnaast geef ik ook Nederlandse taal-
lessen in de gevangenis van Zutphen.” 

Bezoek 

Hoe verloopt zo’n contact met een gedetineerde? 
,,Dat hangt van de hulpvraag af. Ik ben lang coördinator geweest en dan kreeg ik een verzoek van 
het maatschappelijk werk of van de geestelijk verzorger om met een bepaalde gedetineerde eens 
te gaan praten, omdat de indruk bestond dat hij behoefte had aan contact. In zo’n eerste kennis-
making probeer je een beetje duidelijk te krijgen wat hij van ons wil. Sommigen willen gewoon be-
zoek, omdat ze weinig contacten hebben. Of soms speelt er een ander probleem, bijvoorbeeld 
huisvesting. Dat kan een rol spelen bij mensen die al tegen het einde van hun detentie zitten. Of 
soms zijn er financiële problemen, dus het is heel wisselend. De meesten willen gewoon bezoek, 
contact. En het is heel belangrijk, dat we als vrijwilligers helemaal onafhankelijk van justitie wer-
ken. Dat is voor veel gedetineerden heel fijn. 
Wij werken niet alleen maar met mensen die al aan het einde van hun detentie zitten. Als het om 
mensen gaat die lang moeten zitten en die eenzaam zijn en geen bezoek krijgen dan komen wij 
eerder in beeld.” 

Positieve ervaringen 

Marijke benadrukt dat je wel tegen een stootje moet kunnen als je dit werk doet, want de contac-
ten verlopen niet altijd even soepel. ,,Je frustratiedrempel moet hoog zijn als je dit werk doet. Ik 
zeg wel eens tegen mensen: als je veel waardering voor je werk wil hebben, moet je koffie gaan 
schenken bij de bejaarden.” 
Maar er zijn natuurlijk ook hele positieve ervaringen. ,,Ik kreeg het verzoek van de geestelijk ver-
zorger om eens naar een bepaalde man toe te gaan, omdat het niet goed met hem ging. En ik 
kwam bij hem en hij zei: ’Ik heb niks te vertellen. Ik maak niks mee’. En ik zei: ‘Dat geeft niks, we 
gaan gewoon praten’. En hoe meer ik daar kwam, hoe meer hij gesteld raakte op mij en hoe meer 
hij begon uit te kijken naar mijn bezoek. En het was zo leuk om te zien hoe iemand die eerst zo de 
boot afhield zo aan het praten kwam dat hij echt naar me uit keek. En met wie ik veel meer te be-
praten had, dan hij aanvankelijk dacht. Ja, dat was heel bijzonder. Hij bleek een groot natuur-
liefhebber te zijn Daar kwam ik gaandeweg achter. En toen hebben we veel over de natuur gespro-
ken, vogels, vissen, bloemen, landschap.” 
De onderlinge contacten met de andere vrijwilligers, onder andere op de vrijwilligersavonden, ge-
ven Marijke heel veel positieve energie. Aan stoppen denkt ze zeker niet. ,,Ik blijf dit de komende 
jaren nog doen”.  
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Financieel overzicht  

Interkerkelijke  Stichting  

Naaste  

Zutphen  
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Bestuurssamenstelling op 31 december 2018 

 

 

Voorzitter Ria Aartsen – den Harder 

Secretaris: Sylvia Wolhoff 

Penningmeester: Willibrord Wedemeijer 

Bestuurslid: Fons Flierman 

Bestuurslid: Rutger Jan toe Laer 

 

 

 

Algemeen coördinator  Laura Franken  
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Contact 

 

 

Regelmatig verzorgen bestuursleden of vrijwilligerscoördinatoren van Stichting Naaste spreek-
beurten over de hulpverlening aan (ex-) gedetineerden. 

Heeft u hiervoor belangstelling, dan kunt u ons schrijven, bellen of e-mailen op de volgende 
adressen: 

 

 

Interkerkelijke Stichting NAASTE 

Postbus 4169 

7200 BD Zutphen 

T  0575 542 007 

E  stichtingnaaste@xs4all.nl 

W www.stichtingnaaste.nl 

 
 
Kerkelijke instanties in het werkgebied van de stichting, andere organisaties en particulieren kun-
nen doneren op de volgende rekening: 

 
IBAN:  NL91 ABNA 044 35 32 974 t.n.v. Interkerkelijke Stichting Naaste, Zutphen 

 

mailto:stichtingnaaste@xs4all.nl
http://www.stichtingnaaste.nl/
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