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Van de voorzitter 

 

Ieder jaar kom je als voorzitter voor de vraag te staan wat valt er te melden over het jaar dat we 

hebben afgesloten als vrijwilligersorganisatie. Velen van u die zullen dit misschien herkennen , er 

zijn jaren waarin het er turbulent aan toegaat , jaren waarin de organisaties voor het gevoel rustig 

doorgaat. 

Na een  jaar, 2018, van enige turbulentie was 2019 voor de Stichting Naaste enen wat rustiger jaar. 

Onze coördinator die we in 2018 aantrokken heeft haar werk duidelijk en transparant voor het be-

stuur voortgezet.  

De voortgang van onze contacten met de Boog zijn daar een voorbeeld van , daarnaast zijn de con-

tacten binnen de PI geïntensiveerd  met de case-managers begeleiders van het RIC .Dit is van belang 

om goed zicht te krijgen op hoe wij ons werk als stichting het beste kunnen uitvoeren. 

Het belangrijkste deel van het werk van onze stichting is en blijft toch mensen die in moeilijke om-

standigheden verkeren  een luisterend oor te bieden door bij hen op bezoek te gaan .Bezoek dat 

voor sommigen het enige bezoek is dat ze krijgen, omdat of hun omgeving afstand van hen heeft 

genomen, of de afstand letterlijk te groot is omdat ze vanuit het buitenland hier terecht zijn geko-

men. 

Waar we afgelopen jaar  ook op ingezet hebben is contact met gemeenten zoeken. Doel hiervan be-

spreken of we aan mensen die na detentie weer terug keren in de samenleving zo nodig een helpen-

de hand bij die terugkeer kunnen bieden. Een stukje nazorg noemen we dit. Geen makkelijke klus 

zeker nu niet vanwege de privacy regelgeving waardoor het voor ons moeilijk is zicht op deze doel-

groep te krijgen , We zijn en blijven hiervoor toch eigenlijk afhankelijk van signalen die we van ande-

ren moeten krijgen. 

Binnen ons bestuur hebben er ook veranderingen plaatsgevonden , er is een nieuwe secretaris aan-

getreden  en onze pastor die een belangrijke verbindingspersoon tussen ons en de PI was heeft een 

andere functie aanvaard. 

Ook dit jaar willen we weer onze dank uitspreken  aan allen die ons in 2019 financieel hebben on-

dersteund .Hierdoor hopen we nog lang ons werk te kunnen blijven doen  

 

Ria Aartsen – den Harder   
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Het werk van de vrijwilligers 

 

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

 

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.  

 

De Boog 

In 2019 zijn we een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met het Expertisecentrum Forensische 
Psychiatrie De Boog, onderdeel van GGNet. Forensisch betekent dat de rechter bepaald heeft dat de 
patiënt zich moeten laten behandelen voor zijn psychiatrische stoornis. De rechter heeft de voor-
waarden voor deze behandeling vastgelegd in een justitiële maatregel. Bij sommigen van de patiën-
ten is er behoefte aan bezoek, voor een gesprek, luisterend oor en/of ondersteuning. De behan-
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delaar meld de patiënt aan. Na het intakegesprek met de coördinator wordt gekeken welke vrijwilli-
ger de cliënt kan bezoeken.  

 

Deskundigheidsbevordering 

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

 

Als algemeen coördinator van Stichting Naaste vind ik het bijzonder om te ervaren hoe betrokken 
de vrijwilligers van Naaste zijn bij het zo goed mogelijk bijstaan van de (ex) gedetineerde mede-
mens.  

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 
mogelijk te ondersteunen zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.  

 

 

 

Algemeen coördinator Stichting Naaste 
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Resi is vrijwilliger bij Stichting Naaste 
 
En dan nu, werd ik gevraagd om een stukje voor het jaarverslag te schrijven. Hoe dan?? Wat te 
doen?? 
 
Allemaal binnen stichting Naaste dragen we ons steentje bij in het begeleiden van gedetineerden. 
Deze doelgroep sprak mij erg aan, want zeg nu zelf, niemand is zonder fouten. 
 
Nog steeds vind ik het naar binnen gaan bij de gevangenis een andere wereld betreden, wat natuur-
lijk ook zo is, men is hier niet vrijwillig en je levert je vrijheid in. Dat is wat mij telkens toch heel erg 
raakt, het kwijt zijn van gevoel van vrijheid. Natuurlijk zit men daar niet voor niets. 
Wat is het dan fijn om een stukje menselijkheid naar binnen te brengen. 
 
Een gesprek over koetjes en kalfjes. Een gesprek over zingeving, over voorkomen van recidive, over 
zorgen als men weer vrij gelaten wordt, over familie en het contact daarmee (of juist niet), over wat 
er speelt binnen de muren van de gevangenis en soms kan ik vertellen wat er buiten de muren van 
de gevangenis speelt. Een grol en een grap. Lachen en huilen of gewoon stilte. Gewoon een gesprek 
van mens tot mens, niet van hulpverlener tot gevangene. Uiteindelijk is dat de kern volgens mij, 
daar binnen die muren, toch de mens te blijven zien. 
 
Op dit moment begeleid ik iemand van De Boog, dit is een totaal andere manier van begeleiding. Je 
kunt buiten de muren treden, een activiteit ontplooien, samen koffie drinken, een wandeling ma-
ken. De gesprekken gaan over het weer op zich zelf gaan wonen met of zonder begeleiding, wat ga 
ik dan doen, hoe geef ik weer mijn toekomst een richting. 
 
Ik ervaar het als waardevolle contactmomenten. Ze zetten mij vaak aan het denken, en oooh wat 
waardeer ik dan mijn leven en vrijheid. 
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Bestuurssamenstelling op 31 december 2019 

 

Voorzitter:   Ria Aartsen – den Harder 

Secretaris:   Anja Leenhouts – van Beek 

Penningmeester:  Willibrord Wedemeijer 

Bestuurslid:   Fons Flierman  

Bestuurslid:  Vacature 

 

 

Algemeen coördinator:  Laura Franken - Gipman 
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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  06 2417 6718 

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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