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Voorwoord
Dit boek biedt een bijzondere inkijk in de praktijk van onze inrichtingen. Medewerkers
met uiteenlopende functies vertellen openhartig over hun werk en over hun drijfveren,
over hoe ze hun professie zien en hoe ze in hun vak staan, wat ze proberen te bereiken
en op welke manier ze dat doen. Een aantal succesverhalen van ex-gedetineerden
vormt daarbij het decor.
Wat mij trof, is met hoeveel passie medewerkers kunnen vertellen over hun werk,
hoe goed ze de afwegingen die ze maken kunnen verwoorden en beredeneren waarom
de acties die ze plegen goed uitpakken bij gedetineerden. Tijdens mijn bezoeken aan
inrichtingen in de afgelopen periode van kennismaking heb ik die bevlogenheid ook
veel gezien. Dit vakmanschap is naar mijn stellige overtuiging van groot belang voor
onze organisatie en de veelzijdigheid van het werk wordt in dit boek goed voor het
voetlicht gebracht.
Dat we een succesvolle terugkeer in de samenleving van gedetineerden niet in ons eentje
kunnen realiseren, wordt ook duidelijk uit de verschillende verhalen. We moeten echt
samenwerken en verbinding aangaan met andere organisaties. In de uitvoering zullen
vooral de casemanagers daarmee aan de slag zijn, daar zie ik ook mooie voorbeelden
van in de praktijk. Directies zullen de voorwaarden hiervoor moeten creëren en waar ik
kan zal ik zeker ook bijdragen.
Medewerkers in onze inrichtingen krijgen alleen gedetineerden terug te zien die opnieuw
de fout in zijn gegaan. Door de verhalen in dit boek over de positieve resultaten van het
werk wordt de balans een beetje hersteld. We verwachten van onze medewerkers dat
ze gedetineerden motiverend bejegenen en zelfredzaamheid stimuleren, ik hoop dat de
verhalen en anekdotes in dit boek tot nieuwe inspiratie zullen leiden.
Ik kan me voorstellen dat het boek ook aanleiding vormt tot verdere gesprekken over het
benodigde vakmanschap, nu en in de toekomst. Onderwerpen uit het boek kunnen vast
gebruikt worden om verder het gesprek te voeren over de samenwerking van morgen of
de omgang met specifieke groepen gedetineerden.
En voor nu veel leesplezier. Misschien word je gegrepen en lees je het boek in een keer
uit. Maar dat hoeft helemaal niet, dit is zo’n een boek dat zich ook heel goed leent om
door te bladeren, af en toe iets uit te lezen en dan weer weg te leggen. Ik hoop van harte
dat het inspireert tot verdere ontwikkeling en nieuwe ideeën. Bespreek die goede ideeën
ook met je collega’s en je leidinggevende, want samen staan we voor het uitdagende
werk van DJI.
GERARD BAKKER
HOOFDDIRECTEUR DJI

4 Voorwoord

Professioneel
Het is echt een vak wat ik doe. Ik noem de
relatie die ik heb met gedetineerden daarom
ook geen relatie, maar een professionele band
met professionele afstand. Ik geef ze vertrouwen,
maar vertrouw ze nooit. Nooit helemaal.
Ik noem dat penitentiaire scherpte.

MEDEWERKER PI
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De blik van buiten
Geloof het of niet, ik ga nooit met tegenzin naar mijn
werk. Maar makkelijk is het niet. De gedetineerden die
ik terugzie, zijn opnieuw de fout in gegaan. De mensen
met wie het wel goed gaat, kom ik niet meer tegen.

MEDEWERKER PI
Juist wanneer het goed gaat met een ex-gedetineerde,
zien medewerkers van PI’s dat niet terug. Zeker op de
lange duur is dat ontmoedigend – en niet motiverend.
Het idee ontstond om medewerkers in de inrichtingen
wél iets positiefs terug te geven, iets dat de waarde van
het werk dat zij doen laat zien. En zo begonnen we met
het maken van dit boek. Een boek voor alle medewerkers
in Nederlandse PI’s: een boek met verhalen voor én over
jullie.
Eerst hadden we gesprekken met ex-gedetineerden die
konden vertellen over hoe het lukte om terug te keren
in de maatschappij. Gaandeweg werd onze benadering
breder. We vonden het mooi om ook de ervaringen van
andere mensen van ‘buiten’ aan jullie terug te geven.
Van mensen die vanuit een ander perspectief meekijken
hoe ex-gedetineerden terugkeren in de maatschappij.
Wat zien zij?
We wilden met andere woorden een brede blik van
‘buiten’ naar jullie terugbrengen. Mensen laten vertellen
over de impact van het ‘binnen’ zitten, over hoe de overgang van ‘binnen’ naar ‘buiten’ verloopt. Over de invloed
die de omgang met jullie, medewerkers in de inrichtingen,
daarop heeft. Lukt het jullie om zo met gedetineerden
om te gaan dat zij de weg naar buiten iets gemakkelijker
vinden? En hoe kan ‘de buitenwereld’ daarbij helpen?
We hebben gesproken over de positieve kanten én over
wat niet of minder goed ging. Want alleen juichverhalen
gelooft niemand.
We hebben gezocht naar ex-gedetineerden met verschillende leeftijden, achtergronden en karakters. De ene
gedetineerde is de andere niet. Ze zien andere dingen en
zijn ook zo verschillend in de omgang. De mensen die we
van buiten de inrichtingen interviewden, waren trainers,
medewerkers van gemeenten die verantwoordelijk zijn
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voor goede terugkeer van gedetineerden en mensen van
vrijwilligersorganisaties. Natuurlijk waren we ook heel
benieuwd naar jullie verhalen. We spraken veel van jullie
collega’s: PIW-ers, casemanagers, arbeidsmedewerkers en
afdelingshoofden uit inrichtingen verspreid over het land.
Het waren leuke, bijzondere, grappige, leerzame en soms
ook ontroerende gesprekken. Verschillende thema’s
kwamen naar boven. Elk thema heeft een apart hoofdstuk
in dit boek gekregen dat begint met een inleiding waarna
een reeks citaten volgt. Samen vertellen deze citaten een
verhaal. Tussen de hoofdstukken door staan de levensverhalen van vier ex-gedetineerden.
Alle verhalen en uitspraken zijn door ons geanonimiseerd.
We zijn zo vrij geweest hier en daar uitspraken te combineren, levensfeiten iets te veranderen. Zo kon iedereen
vrijuit vertellen. In de weergave zijn we steeds dichtbij de
waarheid gebleven.
We hopen dat jullie tijdens het lezen dingen herkennen.
En dat het boek je uitnodigt er met elkaar over te praten.
Waar ben je het mee eens en waar niet? Wat vind je mooi
en wat zou je zelf nooit doen? Waarom lukt het soms wel
en soms niet een gedetineerde te motiveren? Misschien
krijg je ideeën over wat je anders zou kunnen doen. Of niet
– en vind je het gewoon leuk om te lezen hoe collega’s
dingen aanpakken.
Vooral hopen we dat onderdelen van dit boek als je eigen
verhaal voelen. En dat het je trots maakt op het werk dat
je doet, want daar is alle reden toe.
Tot slot willen wij iedereen die zijn verhalen met ons
gedeeld heeft enorm bedanken. Wij hebben er met veel
interesse en plezier naar geluisterd.
DE MAKERS
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Jij was Buiten
ik was Binne
maar nu Ben jij hier
en ik Buiten
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Binnen zitten

Er is weinig zo ingrijpend als iemand zijn vrijheid afnemen.
Bepalen dat iemand soms jaren binnen zit, niet naar buiten mag.
Iemand afsnijden van zijn oude leven.
Een van de ex-gedetineerden noemde de medewerkers in de PI zijn
hulplijn, zijn levenslijn. In alles ben je afhankelijk van hem of haar.
Dat geeft een verantwoordelijkheid die verder gaat dan ’s ochtends
de celdeuren opendoen en gedetineerden naar de arbeid brengen.

Paniek

Het moment aangrijpen

Wat zo’n periode in de gevangenis met mij doet?
Ik wou heel stoer zeggen: niet zoveel. Maar ik kom er
toch wel achter dat alles bij elkaar, die negen jaar …
een paar week geleden zat ik vanwege een misverstandje
een paar uur in de cel. Dat betekende een paniekaanval
van zes uur. Ik was echt stuk.

De impact van iemand gevangen zetten is mega.
Niet alleen is het een onderbreking van iemand zijn
vrijheid, maar het haalt hem ook uit zijn normale denken.
Dat geeft soms ruimte voor nieuw inzicht. ‘Waar ben ik
mee bezig?’ Dat moment is cruciaal.
Detentie maakt een hoop los en kost een hoop geld.
Dat moment moet je met elkaar echt aangrijpen om hem
duidelijk te maken dat er andere mogelijkheden zijn.
Natuurlijk, je hebt de harde criminelen die denken: ze
kunnen me aanbieden wat ze willen, maar buiten ga ik
gestaag verder. Op het moment dat iemand ons aanbod
niet wil, vind ik het ook goed dat we strakker op de strafkant gaan zitten. Maar er zijn zoveel jongens die door
overtuigde criminelen gebruikt worden! Die zich daar
zo makkelijk in laten meeslepen. Dat impactmoment
moeten we bij hen echt aangrijpen.

EX-GEDETINEERDE

MEDEWERKER GEMEENTE

Geen gangster meer
Die eerste paar keer zitten dacht ik: het hoort
erbij, het hoort bij mijn leven als gangster.
Maar later … weet je, de levens van mensen
buiten de gevangenis gaan gewoon door.
Ze krijgen mooie auto’s, huizen, relaties,
kinderen … en jij bent die gozer die steeds
op de bank moet slapen, die zijn shit niet
op orde heeft.

EX-GEDETINEERDE
12 Binnen zitten
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Levenslijn

Het echte leven onder ogen zien

Met sommige medewerkers heb je wat meer, met
anderen wat minder. Ze zijn toch jouw hulplijn, jouw
levenslijn. Uit die verhouding ontstaat soms wel een
vorm van genegenheid. En tegelijkertijd is hij de man
die je opsluit. Als een bewaarder jou niet mag, kan hij
jou het leven zuur maken. Hij is een soort vader, een
autoriteit. Als hij zegt: je krijgt je post niet, dan krijg je
je post niet. Als hij zegt: je mag niet bellen, dan kan
je niet bellen. Misschien is het wel een beetje Stockholmsyndroomachtig*.
Je hebt er goeien bij die zeggen: dit is mijn werk, het
is jouw werk om boef te zijn, maar ik ga je normaal
behandelen. Als jij normaal met mij bent, ben ik
normaal met jou. Dat soort gasten maken het dragelijk.

Op een gegeven moment wist ik: ik wil niet meer zitten.
Wat ook belangrijk was in dat proces, is dat een hele
hoop mensen wegvielen. De laatste straf was lang: vijf
jaar. Dan raak je echt mensen kwijt, al denk je dat dat
nooit gebeurt. Daarvoor had ik bergen mensen om mij
heen – ook als ik geen geld had. Na een paar maanden
hoor je niemand meer, je bent niet relevant meer.
Op het moment dat je je rechtszaak hebt en mensen
horen: 7 jaar, denken ze: oké, wie is de volgende gozer
waar ik vanavond mee op stap kan?
Eerlijk gezegd dacht ik eerst wel te kunnen ontsnappen.
Ik dacht dat mijn partner in crime, my brother in arms,
mij wel zou helpen, maar er was niemand. Toen kwam de
reality check. Toen begon het proces van het echte leven
onder ogen zien. De focus verleggen naar binnen en de
buitenwereld elke dag een beetje verder zien verdwijnen.

EX-GEDETINEERDE
* Het Stockholmsyndroom is het psychologische verschijnsel
dat soms optreedt tijdens een gijzeling. Het verschijnsel houdt
in dat de gegijzelde sympathie voor de gijzelnemer krijgt.

14 Binnen zitten

EX-GEDETINEERDE
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Ba-jes [Ba-jus]
zelfstandig naamwoord
(de; v(m); meervoud: bajesen)
1. Huis; winkel.

Tot slot
Pratend met ex-gedetineerden maar ook met mensen daaromheen, realiseerden we
ons dat de gevangenschap ook van binnen kan zitten. Zoveel speelt er, vragen, schuld
en schaamte, boosheid, frustratie, angst. Wat breng je daarvan naar buiten en hoeveel
blijft er opgesloten in je hoofd? Met wie praat je er over en helpt dat dan?
Dat het binnen zitten niet alleen gedetineerden raakt, maar ook degenen die met hen
werken, laat deze uitspraak van een PI medewerker goed zien:

Oorspr. barg. woord, dat zelf teruggaat
op jidd. baïs ‘huis’. Oudt. ook in vormen
als beijes, beys, bais, bajis.
2. Gevangenis.
Voornamelijk Nederland, informeel.

Nors
Of ik ben veranderd door dit werk? Enorm. Dit werk,
het binnen zitten, het heeft heel veel met mij gedaan.
Van een open, vrolijke en ontspannen man veranderde
ik door mijn werk in een norse, afstandelijke man.
Door vallen en opstaan leer je wat je wel en niet moet
vertellen, hoeveel je geeft van jezelf. Dat maakt het
werken binnen de muren lastig. De laatste jaren weet
ik steeds beter hoe ik wil zijn richting gedetineerden,
hoe ik contact maak. Er is weer meer lucht gekomen.

MEDEWERKER PI

16 Binnen zitten
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LE VENS VERHA AL

Henk

Twee levens

In zijn vorige leven was Henk chauffeur. Een vader die zondags het
vlees zat te snijden, vertelt hij. Door de week was hij nooit thuis en
in het weekend sliep hij uit. “Ik had een huis, een baan, een normaal
gezin met kinderen. Een vrouw, een zoon en twee dochters uit een
vorig huwelijk. Ik had een mooie auto, ging twee keer per jaar op
vakantie. En toen maakte ik een fout en raakte alles kwijt.”
Hij belandt in de cel.
Inmiddels is hij dik in de vijftig, een stoere maar ook milde man.
Als vrijwilliger helpt hij andere ex-gedetineerden met het opbouwen
van hun leven na detentie.

18 Levensverhaal

“Ik had een mooie auto,
ging twee keer per jaar op
vakantie. En toen maakte ik
een fout en raakte alles kwijt.”
Alleen met jezelf
De eerste periode in de cel voelde alsof zijn leven keihard
uit zijn handen getrokken was, zegt hij. “Je weet niet wat je
te wachten staat. Je denkt, als ik in een hoekje ga zitten,
ben ik er niet. Door de stress ben ik het eerste halfjaar
veertien kilo afgevallen. In de bajes proberen ze je wel
te motiveren om te eten, maar dat ging gewoon niet. Je
moet door die eerste fase heen. Je bent alleen met jezelf,
je staat compleet tegenover jezelf. Je vraagt je af hoe je
die fout hebt kunnen maken. Of je je zoon nog onder
ogen kunt komen. Je vrouw. Hoe kon het gebeuren?”
Aanvankelijk kwam Henk terecht in een kleine gevangenis. Eigenlijk was het er wel gemoedelijk, vindt hij
achteraf. Gaandeweg kreeg hij goed contact met een
aantal medegedetineerden en dronk koffie met de bewaarders op kantoor. Hij was net een beetje gewend toen
hij te horen kreeg dat hij zou worden overgeplaatst. En
opnieuw volgde een periode van hevige stress.
De nieuwe gevangenis was heel anders dan de vorige.
“Er was een ander regime. Veel jonge gasten die anderen kleineerden. Twintig, tweeëntwintig jaar. Gasten die
zeiden dat ze de baas op de afdeling waren. Een PIW-er
die de radio zachter zet en wegloopt. Zo’n gast die hem

weer aanzet. Ik was net vijftig, wilde mijn straf uitzitten,
studeren, leren. Ik wilde niets met dat haantjesgedrag te
maken hebben. Ik kreeg geen hulp, gelukkig ben ik aardig
mondig. Ik heb overplaatsing naar de zorgafdeling aangevraagd.” Die kreeg hij en de nieuwe plek bood meer
rust. Hij herinnert zich vooral een schizofrene man en
een jongen die een meisje wilde worden. En de huiselijke
sfeer. “We kookten samen, aten samen, vierden samen
Kerst. Zo kwam de werkelijkheid weer wat terug.”

Acceptatie
Henk vindt het terecht dat hij heeft gezeten. Hij zegt
dat dat besef hem heeft geholpen om iets te maken van
de tijd dat hij vastzat. “Ik kon van de nood een deugd
maken, omdat ik het kon accepteren.” Hij is er trots op
dat hij zijn mbo-diploma administratie heeft gehaald
in de gevangenis. Zijn docent haalde gebak om het te
vieren. Een schitterend moment, herinnert hij zich.
En ook hoe dubbel de situatie soms was. Zo had hij een
stageplek in de bibliotheek. Er werkten daar ‘gewone’
burgers die normaal met hem omgingen, hem als een
normaal mens zagen. “En dan word je aan het eind van
de dag weer opgehaald. Je loopt met zijn tweeën. Al die

>
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deuren waar je doorheen gaat, die allemaal weer dicht
gaan, tot je weer in je cel zit.”
Op zondagen ging hij naar de kerk. Niet omdat hij gelovig
was, maar om er even uit te zijn. En ook op die momenten was er altijd weer de confrontatie bij terugkomst.
“Als de deur om vijf uur dichtgaat, zit je vast. Je kunt niet
uitchecken.”

Babbelen over het leven
“Binnen heb je het over gedetineerden en de bewaarders,
buiten heb je het over mensen,” stelt Henk vast. Binnen
bleven sommige bewaarders hem steeds opnieuw
confronteren met het feit dat hij de fout in gegaan was
en zij niet.
Er waren ook mensen die de tijd van detentie voor hem
draaglijk maakten. De mbo-docent die gebak voor hem
haalde bijvoorbeeld. Hij is haar dankbaar. Ook één van
de bewaarders is hem bijgebleven. Hij beschrijft haar
als een warm, vriendelijk iemand. Bijna zoals een
moeder. “Ze kwam bij je zitten, een sigaretje roken en
babbelen over het leven. Ze liep bij iedereen even langs.
Zij bracht het normale leven een beetje binnen. Maakte
het menselijk.”
20 Levensverhaal

“Al die deuren waar
je doorheen gaat, die
allemaal weer dicht gaan,
tot je weer in je cel zit.’’

“De eerste weken leefde
ik met alle deuren open.
Om te ontsnappen aan het
gevoel van opgesloten zijn.”

Open deuren

alleen maar hechter op is geworden. “Ze is voor mij
nog steeds een geweldig persoon.”
De tijd in detentie heeft hem veranderd. Twee jaar lang
liep hij bij een psycholoog. Hij wilde geholpen worden,
zijn verleden plaatsen. “Het leven is je gegeven en daar
moet je mee dealen. Er komen fouten op je pad. Ik heb
vaak met mijn zoon gepraat, ik heb een deel van zijn
leven gemist. Ik zat in de automatische piloot. Het maakte me allemaal niet uit, ik deed mijn eigen ding. Niet
lullen maar poetsen. Vroeger had ik niet zo’n gesprek
als dit kunnen voeren.”
“Ik hebt twee levens,” zegt hij ook. “Eén voor en één na
detentie. En ik moet zeggen, ik ben er beter uitgekomen
dan ik erin ben gegaan.”

De overgang van binnen naar buiten was niet gemakkelijk. Pas twee weken voor zijn vrijlating kreeg Henk te
horen dat hij niet terug kon naar zijn huis waar ook zijn
vrouw en zoon woonden, omdat het te dicht in de buurt
stond van Henks slachtoffer. Hij moest naar de crisisopvang. Daar zat hij anderhalf jaar. Het was enorm
omschakelen, wennen aan buiten zijn, aan de nieuwe
plek. “De eerste weken leefde ik met alle deuren open.
Om te ontsnappen aan het gevoel van opgesloten zijn.”
Het kostte tijd om een nieuw leven op te bouwen.
Als vrijwilliger kon hij aan de slag bij een organisatie waar
hij aanvankelijk allerlei klusjes deed. Gaandeweg ging hij
bij deze organisatie andere ex-gedetineerden begeleiden
op weg naar zelfstandigheid. Hij helpt hen een woning
regelen, een baan vinden, schulden aanpakken, dat soort
dingen. Intussen vond hij zelf ook een woning.

Ommekeer
Hoe zijn leven er nu uitziet? “Het is geen huisje, boompje,
beestje meer. Dat is helemaal voorbij en klaar,” zegt hij.
Twee jaar nadat hij vrijkwam, ging hij scheiden. Dat was
slikken, maar de relatie met zijn zoon en ex-vrouw is

gekomen dat ik meer in mijn mars heb dan ik dacht.”
Dagelijks is hij te vinden op kantoor. Regelmatig komt
één van zijn ‘cliënten’ bij hem binnenlopen, gaat even
bij hem zitten. “Dat is het mooiste”, zegt Henk trots,
“je gaat een vertrouwensband opbouwen.” Als hij hen
vertelt dat hij vrijwilliger is en dat hij zelf heeft gezeten,
zijn ze verbaasd. “Oh je doet het dus niet voor het geld?!
En een week later vertellen ze me alles!”
Vragen waarom iemand gezeten heeft, doet hij nooit.
“Je mag iemand niet opnieuw veroordelen, zeker niet
voor iets dat in een fractie van seconde is gebeurd.
Iemand is al gestraft, het gaat erom vooruit te kijken.”

Niet voor het geld
In zijn vrijwilligerswerk probeert hij iets goeds te doen
voor andere ex-gedetineerden door hen te helpen met
praktische zaken en door de problemen waarmee ze
aankloppen op te helpen lossen. Hij praat met verschillende instanties, de reclassering, de gemeente, alles en
iedereen in de keten waar iemand die re-integreert mee
maken krijgt. “Ik ga met ze in gesprek. En ik ben erachter
Henk 21
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Het verschil maken
De mensen die wij spraken over hun werk met gedetineerden willen
iets betekenen, een verschil maken. Vaak was dat niet de reden om
met het werk te beginnen, maar ontstond deze drijfveer met de tijd.
Wat PI medewerkers drijft, verschilt. Ze doen hun werk voor een
veiligere samenleving, voor de moeders die op bezoek komen, om
de mindset van een gedetineerde te veranderen of om hem weer een
beetje hoop te geven. Maar “… als je dit werk doet met het idee dat
je de wereld gaat verbeteren, dan ben je gauw klaar. Want dat lukt
je nooit.”

Ouders verwelkomen
Ik wil er zijn voor de bezoekers die steeds weer terugkomen. Moeders die aan de poort twijfelen, omdat ze
het niet meer aankunnen hun zoon weer achter de tralies
te zien. Ik had een keer een jonge jongen op de afdeling,
hij was een jaar of 21. Zijn ouders waren zo ontzettend
boos op hem. Zijn moeder durfde niet op bezoek te
komen, vertelde hij. De schaamte was te groot. Toch
heb ik hen overgehaald te komen. Na afloop kreeg ik
een hand van zijn ouders. De eerste stap naar herstel
was gezet.

MEDEWERKER PI

Leren wat
verantwoordelijkheid is
Je kunt ze tijdens detentie de regels vertellen. Wat mag
er wel, wat mag er niet. Maar je kan ze ook leren hoe ze
met de regels om moeten gaan. En dat het hun eigen
verantwoordelijkheid is wat ze ermee doen. Want dat is
straks buiten niet anders. Je kan zeggen: ik snap dat je
tijdens je weekendverlof behoefte hebt aan een biertje,
maar neem dan wel je verantwoordelijkheid en hou het
bij één. Liegen is zinloos. Met liegen hou je mij niet voor
de gek, je houdt jezelf voor de gek.

MEDEWERKER PI

Ieder mens heeft een deur
Ik geloof dat ieder mens een deur heeft. Ook de grote
jongens. Ik heb jongens bij mij in de training gehad
die buiten echt grote dealers zijn. Ik praatte met hen
over hele persoonlijke dingen, over kwetsbaarheid.
‘Hebben jullie dit soort gesprekken op de afdeling ook,’
vroeg ik hem. ‘Nee zeker niet’, zeiden ze, ‘als ik deze
kamer uitloop, ben ik weer keihard.’ Dat ze er mogen
zijn bij mij, dat hoor ik heel veel.

MEDEWERKER PI
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De juiste plek vinden
Ik had een keer een jongen in de inrichting, veroordeeld
voor moord. Hij praatte heel weinig en het vinden van
een passende werkplek mislukte keer op keer. Samen
zijn we op zoek gegaan naar de oorzaak. Wat bleek?
Hij kon niet omgaan met de drukte en prikkels, raakte
in de war. Uiteindelijk vond ik een rustige plek voor hem
bij een groenvoorziening. Daar werd hij medewerker van
het jaar.

MEDEWERKER PI

Het beste uit mensen
naar boven halen
Als je dit werk doet met het idee dat je de wereld gaat
verbeteren, dan ben je gauw klaar. Want dat lukt je nooit.
Ik doe het werk om het beste uit mensen naar boven te
halen. Je moet echt iets hebben met deze doelgroep. Iets
met die donkere kant. Daar wil ik wel naar kijken. En wat
dat oplevert? Ik denk dat ik meer uit mezelf kan halen
daardoor. Ik heb heel veel mensenkennis gekregen.

MEDEWERKER PI

Uitzoeken wat er mogelijk is

Gedetineerden vergeten dat ze slachtoffers
hebben gemaakt. Ze komen binnen met een
houding dat ze nergens schuld aan hebben
en overal recht op hebben. Wanneer het
me lukt die mindset te veranderen en ze zelf
verantwoordelijkheid te laten nemen, zijn
dat voor mij echt de krenten in de pap.

Ik had een keer een man binnen van 41 die voor de zesde
keer vastzat. Ik vroeg hem of het niet eens tijd werd een
normaal leven te leiden. Hij schudde zijn hoofd en zei:
‘Ik kan niks anders dan inbreken. Vanaf mijn derde nam
mijn vader me al mee. Ik was snel en kon door de kleinste
wc raampjes klimmen.’ Hij lachte toen ik zei dat die tijd
wel voorbij was. ‘Als je wel iets anders kon,’ vroeg ik hem,
‘wat zou je dan willen?’ Dat was de start van zijn nieuwe
leven. Samen zijn we gaan uitzoeken wat er mogelijk
was. Hij begon aan een opleiding tot schilder. We vonden
een stageplek voor hem en na zijn detentie kon hij daar
aan het werk. Hij kreeg een vriendin, een gezin. Nu zie ik
hem nog weleens in de bajes – als hij voorlichting komt
geven.

MEDEWERKER PI
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Naar zichzelf laten kijken

Het verschil maken

Vechten om dingen
te bewerkstelligen
Mijn mentrix was echt iemand die ervoor ging, die
luisterde als je problemen of vragen had. Zij ging daar
dan wat aan doen. Ze vocht voor je, zeg maar. Ze kwam
ook altijd even kijken. Niet alleen bij mij, maar bij alle
gedetineerden. Hoe is het? Waar loop je tegen aan?
Hoe is het thuis? Is er wat? Als er problemen waren met
een andere PIW-er of op een werkzaal …
Als je een baantje wilde in een PI, vocht ze er altijd voor
om dat te bewerkstelligen. Als zij je capaciteiten zag,
bijvoorbeeld dat je iets kon doen in de keuken of met

sport of dat je in de bibliotheek kon werken in plaats
van in zo’n gore werkzaal waar je moertjes aan moet
draaien, dan kaartte zij dat aan, daar ging ze dan voor.
Ze verdedigde de problemen van gedetineerden ook
tegenover haar collega’s. Dat is heel erg belangrijk!
Het is een kliek: zeven, acht collega’s op al die gedetineerden op een afdeling. Ze mogen elkaar niet laten
vallen. Ze moeten elkaar altijd verdedigen. Sommige
oprechte PIW-ers druisen soms in tegen de wensen van
andere collega’s, ondanks dat er dan misschien scheef
naar ze wordt gekeken. Maar omdat ze rechtvaardig en
eerlijk zijn, maakt ze dat niet uit.

EX-GEDETINEERDE
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Er hoeft er maar één te zijn
Omdat die jongens altijd zeggen: ‘Niemand helpt me’,
gaan ze dat op den duur ook geloven. Dus is er iemand
nodig die zo’n jongen aan het denken zet, door wie hij
weer gaat hopen, door wie hij ook gaat durven om het
anders te gaan doen in zijn leven. Regelmatig hoor ik
van die jongens dat er tussen al die mensen, al die hulpverleners, PIW-ers, casemanagers en andere contactpersonen zo iemand was. Er hoeft er maar één te zijn.
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Je komt binnen en er is
altijd meteen een scheiding
tussen hun en ons.
Het is de kunst van een
oprechte PIW-er om die
scheidslijn een beetje weg
te werken.
EX-GEDETINEERDE
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Karim

Geeneens een
echte crimineel

Karim kon er natuurlijk niets aan doen. Hij rolde er per toeval in.
Opgegroeid in een verre van perfect gezin zonder vader en met een
schizofrene broer, maar verder alles in huis om er wat van te maken.
Achttien jaar was hij en net bezig met zijn rijbewijs. Hij had een baan,
een vriendinnetje. In zijn vrije tijd hing hij in de stad met vrienden,
beetje dollen, biertjes drinken. Dat waren geen goede jongens, vindt
hij achteraf. Lak aan alles en ontzettend grof. Soms werd er rotzooi
getrapt, gestolen uit winkels. Ze werden opgepakt, ook Karim. “Opeens
moet je zeven maanden zitten en ziet je leven er totaal anders uit.”
Nu gaat het goed, zegt hij. Over een tijdje wordt hij 30. Hij heeft een
eigen appartement en is volop aan het solliciteren. De criminaliteit
lonkt niet meer: “Ik ben pas echt gelukkig als ik straks werk heb en
een gezin kan stichten.”
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“Steeds opnieuw zat ik
vast. Ik ben niet eens een
crimineel joh. Het waren
allemaal kleine dingetjes.”
Misverstanden
Tijdens en na zijn eerste detentie hield hij contact met
zijn foute vrienden en de criminaliteit trok nog steeds.
Het bleef dan ook niet bij één keer zitten. Steeds opnieuw zat hij voor korte periodes vast en zag meer PI’s
dan hem lief was. In totaal zat hij in elf verschillende
inrichtingen. “En ik ben niet eens een crimineel joh.
Het waren allemaal kleine dingetjes, boetes die ik niet
had betaald, drugs, misverstanden.” Zijn laatste straf,
twee jaar geleden, duurde honderd dagen. “Het was
iets heel stoms. Ik was onderweg naar huis met de tram.
Ik had een beetje gedronken, een beetje teveel eigenlijk
en kreeg een woordenwisseling met de tramconducteur.
Het leek of ik hem een kopstoot gaf, maar dat was
helemaal niet zo. Hoofd tegen hoofd weet je wel. Ik ben
weggelopen, wilde geen verdere confrontatie, maar later
pakten ze me op.”

Kalm kunnen blijven, daar heb ik respect voor
“Jij bepaalt hoe ze met je omgaan”, legt Karim uit over
het gevangenispersoneel. “Als jij gewoon normaal doet,
doen zij ook normaal tegen jou. Ben je moeilijk aan
het doen, boos of agressief, dan kunnen ze het jou ook

moeilijk maken.” Hij vindt dat hij altijd goed is behandeld.
Vriendelijk ook. Natuurlijk waren er ook wel eens minder
goede contacten, maar dat had hij dan aan zichzelf te
danken. “Als ik boos was, reageerde ik het af op de
bewaarders. Zij staan op dat moment het dichtst bij je.
Dat ze dan kalm kunnen blijven, daar heb ik respect voor.
Al waren de verschillen wel groot hoor. Van die ouderwetse typetjes die me de les wilden lezen. Van die grote
Hollanders, boeren met dikke snorren. Maar ook jonge,
hippe bewaarders. Sportieve jongens die je begrijpen.”

Met niets naar buiten
Hij had het niet slecht in de bajes. “Alles went. Je zit je
straf uit. Je weet dat je verkeerd bent geweest.” Slecht
vindt hij wel dat hij niet in aanmerking kwam voor hulp.
“Ze steken weinig tijd en energie in de jongens met korte
straffen.” En hij zat steeds kort vast, dus kwam hij na
zijn laatste detentie buiten met niets. Geen geld, geen
werk, geen vrienden, geen dak boven zijn hoofd. Dat was
heftig. Via een hulporganisatie kreeg hij een plek in een
daklozenopvang waar hij een beetje tot rust kwam. Er
waren regels, maar het was er niet heel streng en het was
er veilig. Na een week moest hij er weer weg. Een nieuwe >
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“Het kwam precies op het goede
moment. Mijn eerste plekje.
Het was heel bescheiden, maar
voor mij was het alles.”

“Ik heb heel veel tijd verpest.
Niets van mijn leven gemaakt.
Dat ik nog een kans heb
gekregen, vind ik heel bijzonder.”
opvang met drugsverslaafden en mensen met psychische
problematiek zorgde daarna opnieuw voor veel stress.
Hij ging teveel drinken en door de stad zwerven. Totdat
hij hulp kreeg en er iemand was die zich echt om hem
bekommerde. “Een hele lieve mevrouw. Die ging ervoor.
Ze regelde dat de politie, de GGD, mensen van de sociale
dienst en de reclassering allemaal bij elkaar aan een grote
tafel gingen zitten, met mij erbij, een soort intake. Heel
apart. We maakten de afspraak dat ik elke week langs
kwam. We praatten er ook over hoe we samen konden
zorgen dat ik geen nieuwe boetes kreeg.” Aan tafel zat
Amun van de gemeente. “Hij zag waar ik vandaan kwam,
hij begreep me. Voor het eerst heb ik alles aan iemand
verteld.” Amun was de man die Karim ging helpen
re-integreren – en er nog steeds voor hem is.

Leeg leven
Een moeilijke periode brak aan. Zijn uitkering werd opgestart en hij kreeg een kamer toegewezen in weer een
nieuwe opvang. Een fijne plek was dat niet. “Ik deelde de
kamer met drie anderen. Ik had nul privacy. Het was echt
heel erg heftig. Oudere mannen die aan de drank waren.
En een verschrikkelijke man als huisbaas.” Amun regelde
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dagbesteding voor Karim. Het gaf hem een uitweg om
overdag te ontsnappen. En samen ging ze op zoek naar
een plek om te wonen. Via een stichting lukte het uiteindelijk een tijdelijk appartementje te krijgen. “Het
kwam precies op het goede moment. Mijn eerste plekje.
Gemeubileerd, alles zat erin. Het was heel bescheiden,
maar voor mij was het alles”. Toch bleef het soms moeilijk om vol te houden, om erin te blijven geloven. Hoge
schulden zorgden ervoor dat Karim in de schuldhulpverlening terecht kwam. “Ik ben behoorlijk depressief
geweest. Veel blowen. Wat heeft het voor zin, dacht ik
vaak. Het was gewoon een heel leeg leven.”

Inhaalslag
Wat hij het moeilijkst vond aan het vastzitten, was de
schaamte tegenover zijn familie. Zij wisten niets over zijn
leven. “Toen ik vast zat, kwamen mijn lieve moeder en
broertje in het begin langs om kleren en geld te brengen.
Ik vond het vreselijk dat ze mij daar zagen.” De schaamte bleef, ook nadat hij vrij was gekomen. Het werd een
enorme drempel om bij zijn familie langs te gaan.
“Als ik nu terugkijk denk ik: wat een puinhoop heb ik er
van gemaakt. En dat allemaal voor niks. Ik praat er ook

bijna nooit over. Ik ben bijna 30 en de tijd is voorbijgevlogen.” Amun vindt dat hij al veel heeft bereikt.
Zo ziet Karim het zelf nog niet. “Ik zie het als inhaalslag. Ik heb heel veel tijd verpest. Niets van mijn leven
gemaakt. Dat ik nog een kans heb gekregen, vind ik
heel bijzonder.”
Hij vertelt enthousiast over de baan waar hij op heeft
gesolliciteerd. Het is een leuke baan als chauffeur voor
ouderen. Dat past bij hem, een combinatie van zorgen
en rijden. Vroeger werkte hij als stagiair in een verzorgingstehuis. Het sollicitatiegesprek ging goed, maar
hij heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig en
dat is spannend. “Het laatste wat je wil, is dat mensen
je afrekenen op je verleden, terwijl je veranderd bent.
Je wil vooruitkijken. Je wil door. Maar je wordt er de
rest van je leven aan herinnerd.” Hij kan niet wachten
om te beginnen. “Het zou me echt helpen. Ik weet dat
ik het kan. Hopelijk geven ze me een kans.”
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Dingen die het er niet
gemakkelijker op maken
Het gevangeniswezen is een wereld op zich. Als medewerker in een
PI maak je daar onderdeel van uit, ben je én van de vele schakels
in een grote hiërarchische organisatie. We hoorden verschillende
buikpijnverhalen over regelgeving, de geslotenheid van het systeem,
bezuinigingen die medewerkers raken en gedetineerden klem zetten.
Er worden beslissingen genomen die soms niet te begrijpen zijn,
terwijl je vaak wel degene bent die de gedetineerden de boodschap
moet brengen en de klappen opvangt. Aan de ene kant moet je
verantwoordelijk zijn, gezag hebben en gedetineerden motiveren,
aan de andere kant kun je niet de kaders bepalen. Het maakt het
er niet gemakkelijker op.

Grijze muis
De organisatie is zo hiërarchisch. Ik voel me soms net
een grijze muis. Dat ik nu mag vertellen over mijn werk
is belangrijk voor me, het betekent dat ik gezien word
en er toe doe.

MEDEWERKER PI

Overmacht van de organisatie
Ik zie zo ongelofelijk veel regelgeving, acties opgelegd
vanuit de beveiliging en ook vanuit de structuur, de
overmacht die er de hele tijd is van de organisatie:
hoe het werkt met arbeid, hoe laat je op je cel moet
zijn … en dan die units met al die gasten, die hectiek …
er is gewoon weinig ruimte om echt contact te maken.

TRAINER/SUPERVISOR PI MEDEWERKERS
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Andere belangen spelen

De kunst van het bekommeren

Het frustreert mij dat er steeds opnieuw dingen worden
uitgevonden, zonder dat er gekeken wordt naar wat er al
is. Er spelen blijkbaar andere belangen. Maar we doen al
zoveel moois. Kom eens kijken op de werkvloer voordat
je iets nieuws verzint.

De kunst is dat je je bekommert om een gedetineerde
en dat je je steentje bijdraagt aan zijn begeleiding naar
buiten. Dat begint met interesse. Interesse werpt vragen
op en die kan je stellen aan een gedetineerde.
Er loopt van alles rond op zo’n afdeling. Mensen met
radicale gedachten, mensen met opgekropte woede –
maar dat kunnen ze niet uiten. Dat wordt ze ook niet
gevraagd. Er wordt gezegd dat je mentorgesprekken
hebt, iedere maand of om de zes weken. Ik heb die
gesprekken nooit gehad. Omdat het zogenaamd zo druk
is door die bezuinigingen, is het gewoon je vragenlijst
invullen op de computer en ‘meneer, gaat het nog goed
met je?’ (ja prima) – oké klaar. Kijk, voor mij is het geen
probleem, als ik op groen blijf en ik kan lekker koken en
mijn ding doen, vind ik het best. Maar sommige andere
mensen lopen met gedachtes rond of met woede of met
hun kinderen gaat het niet goed. Die kunnen dat nergens
kwijt.

MEDEWERKER PI

Bezuinigingen
Twee gasten op een cel, ik vind het belachelijk. Ik snap
dat het moet vanwege bezuinigingen, maar het is zo
risicovol. Het kan gebeuren dat twee mannen bij elkaar
in de cel komen van wie de één de ander afperst of
bedreigt. Dingen die ongelofelijk traumatiserend zijn.
Stel je voor: je zit dag en nacht met zo iemand op een
cel en je kan niet weg.
Aan de andere kant, voor sommige kwetsbare jongens
kan het ook een voordeel zijn. Als je bang bent en je krijgt
een goede roommate … dat kan heel positief uitpakken.
Dus goed matchen is heel belangrijk en dat kan alleen
als je een team hebt dat goed kijkt naar: wie past bij wie.
En dan nog blijft het altijd een beetje een gok.

EX-GEDETINEERDE
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De computer weet niet
wie je bent
Vroeger waren er cipiers. En de cipier was ook een
gevangene, figuurlijk gesproken. Je kon het voor elkaar
gemakkelijk maken. Je at met elkaar, je maakte praatjes
met elkaar. Er was respect. Het enige verschil was dat
de één ervoor betaald kreeg en de ander zijn straf uitzat.
Nu heb je aan de ene kant de PIW-ers en aan de andere
kant de gedetineerden. Met een druk op de knop weet
de PIW-er alles over de degene die binnenkomt. Je zit
hier voor je straf, klaar. Je bent afgekeurd. Maar de
computer zegt niet wie je bent. In een computer zitten
geen gevoelens. Het is zo belangrijk om naar de persoon
toe te gaan, het verhaal te horen. Dat zijn de PIW-ers van
nu een beetje vergeten.

Een gesprek beginnen

Ze krijgen er niets voor terug

Sommige jongens zitten al jaren binnen, ze zitten in
een soort lopende band. Er gebeurt zo weinig binnen,
dat maakt het moeilijk om een echt gesprek te hebben.
De maatschappij, de actualiteiten zijn zo ver weg.
Hoe begin je dan nog een gesprek? Onze taak is om
iemand voor te bereiden op de maatschappij. Het lijkt
hier binnen alleen helemaal niet op de maatschappij …

Er is geen gedetineerde, misschien op een uitzondering
na, die gemakkelijk over zijn problemen praat. Je wilt niet
veel van jezelf laten zien. Waarom? Je krijgt er niets voor
terug!

EX-GEDETINEERDE
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Het gevangeniswezen
is de spiegel van
de samenleving.
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Marco

Klein en sterk

Marco oogt klein en sterk. Zijn armen vol met tatoeages. Hij wil zijn verhaal
kwijt. Gehoord worden. Vanaf de eerste minuut vertelt hij voluit. Dat hij in
een grote stad opgroeide. Dat hij een moeilijke jeugd had. Een moeder met
psychische problemen die te veel dronk. En een vader die het gezin ontvluchtte.
Vanaf de dag dat zijn vader het huis verliet, zorgde Marco voor zijn zusje.
“Ik heb haar opgevoed, zo goed als ik kon.” Thuis stond hij er alleen voor,
maar op straat vond hij de erkenning die hij miste. “Thuis was het onveilig,
eenzaam ook. Dan ga je de liefde ergens anders zoeken.”
Marco volgde een opleiding tot schilder en werkte bij zijn vader in het bedrijf,
maar het lukte hem niet op het rechte pad te blijven. Al op jonge leeftijd rolde
hij het criminele circuit in en kwam voor het eerst vast te zitten. Eerst in een
jeugdinrichting, later in een gewone gevangenis. Tussendoor probeerde hij
zo goed en kwaad als hij kon, zijn opleiding aan de avondschool af te maken.
Maar op een dag ging het mis en gebeurde er iets in de familie. Wat vertelt
Marco niet. Negen jaar duurde zijn detentie. Nu is hij twee jaar vrij en begint
hij zijn leven weer op gang te krijgen.
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“Je kan iemand lopen uithoren,
maar je kan ook iemand een verhaal
laten doen en echt luisteren.”

Knipoog
Het is eigenlijk nooit rustig in de gevangenis, vertelt
Marco. “De één kijkt ’s avonds laat tv, een ander tikt
met zijn mes tegen de verwarming. Iemand gaat uit zijn
dak omdat hij zijn medicatie niet op tijd heeft gekregen.
Er is altijd wel wat. Het is geen hotel zoals mensen vaak
denken.”
Marco heeft op verschillende plekken in het land gezeten. Ook een paar maanden in het buitenland. Het was
moeilijk om steeds weer te aarden op een nieuwe plek.
“Je weet niet waar je terechtkomt en hoe de mensen zijn.
Soms zit je 23 uur per dag dag op je cel, dan gaat de dag
heel langzaam. Het contact met de medegedetineerden
is wisselend. Soms gaat het goed, soms ook niet. Een
keer ben ik helemaal uit mijn plaat gegaan. Tijdens het
bezoekuur kwam mijn dochtertje langs. Vier jaar was ze
toen. Er zijn allemaal regels tijdens het bezoek. Zo mag
je eigenlijk geen fysiek contact hebben. Maar ik keek de
PIW-er die toezicht hield even aan en hij gaf me een
knipoog. Dus ik gaf mijn dochter een knuffel en hield
haar even vast. Een Amsterdamse gozer die aan de tafel
naast ons zat, maakte daar een opmerking over. Wat
hij zei kon echt niet. Ik ben boven op hem gesprongen.

Zijn verdiende loon. Dat denk ik nog steeds, als ik eraan
terugdenk.”

Last Dance
Tijdens zijn detentie overleed Marco’s vader. “Het was
maandag 12 uur. Ik had hem op woensdag nog gezien.
Last Dance speelde op de radio toen ze me het vertelden.
‘Je vader is overleden.’ De toon waarop ze dat zeiden,
sloeg nergens op. Ik heb alles om me heen kapot getrapt,
ik was zo kwaad. Ik mocht maar een uurtje afscheid
nemen. Daar stond ik dan met een stok in mijn broek, in
de handboeien, met twee grote kerels om me heen die
me geen seconde uit het oog verloren. De handboeien
zijn niet af geweest. Mijn zusje begreep het niet. Ze was
toen acht. Ik zei maar dat het de nieuwste armbanden
van Gucci waren.”

Je verhaal kwijt kunnen
Eén mentor is Marco altijd bijgebleven. Deze mentor
was een oudere man, iemand die veel had meegemaakt
en wist hoe hij met mensen moest omgaan. Hij gaf
Marco het vertrouwen dat hij het beste met hem voor
had. Het was in een periode waarin de familie van Marco

>
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“Mijn kinderen zijn altijd
mijn drijfveer geweest.
Als ik die niet had gehad,
was ik nu niet vrij.”

“Er is altijd wel wat.
Het is geen hotel zoals
mensen vaak denken.”

en zijn kinderen niet op bezoek kwamen. Hij miste zijn
kinderen. Was boos en geïrriteerd. Bij de mentor kon
hij zijn verhaal kwijt. “Je kan iemand lopen uithoren,
maar je kan ook iemand zijn verhaal laten doen en echt
luisteren.”
Omdat Marco zich kon uiten, ging het ook beter met hem.
Hij werd reiniger en zat niet meer hele dagen in zijn cel.
Hij was bezig. “Het waren natuurlijk kloteklussen, maar
daar koos ik op dat moment maar wat graag voor.”
De mentor zal hij nooit vergeten. “Hij heeft me nog een
kaartje gestuurd. Toen ik werd overgeplaatst, belde hij
zelfs om te vragen hoe het met me ging.”

Halve of hele lucht
Niet met al het gevangenispersoneel verliep het contact
zo goed. Marco ergerde zich vaak. “Wanneer iemand aan
je vraagt of je een halve lucht of hele lucht wil, kan dat op
twee manieren: hij vraagt het normaal of hij trekt de deur
open en schreeuwt ‘halve lucht of hele lucht?!’ En als je
dan al zo geïsoleerd zit, kan niemand verwachten dat
je een normaal antwoord teruggeeft. Zo’n man creëert
irritatie. Misschien heeft hij ruzie met zijn vrouw of met
zijn kinderen en doet hij daarom zo. Maar hij moet zijn
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problemen van thuis niet mee naar zijn werk nemen.
Hij moet niet tegen me schreeuwen. Ik ben al gestraft.”

rechter was mild, ik had lang genoeg gezeten en kreeg
zes maanden voorwaardelijk. Hij zei dat het tijd was om
mijn leven op te pakken”.

Tijd om het leven op te pakken
Toen Marco twee derde van zijn straf erop had zitten,
mocht hij naar een halfopen inrichting. Vanuit daar zou
hij langzaam kunnen wennen aan een leven buiten de
muren. Het re-integreren leek goed te gaan. Hij kreeg
eerst een dag verlof. Vervolgens een weekend en daarna
twee weekenden in de maand. Het was fijn om weer
buiten te zijn.
Het gaat mis als Marco het op een dag aan de stok
krijgt met iemand en er een vechtpartij ontstaat. “Die
man was psychotisch, maar ík zou worden teruggestuurd
naar de gesloten inrichting, dat wist ik zeker. Dat wilde
ik echt niet. Ik ben ervandoor gegaan en naar het
buitenland gevlucht. Maar natuurlijk liep ik uiteindelijk
toch weer tegen de lamp en belandde opnieuw in de
gevangenis.”
Toen Marco na een tijd voor de rechter moest verschijnen,
had hij er weinig vertrouwen in. “De rechtbank waar ik
voor moest komen, noemden we ook wel de slachtbank.
Daar krijg je de hoogste straffen van Nederland. Maar de

verwerken. Hij heeft het naar zijn zin op het werk en ziet
zijn kinderen regelmatig. “Mijn kinderen zijn altijd mijn
drijfveer geweest. Als ik die niet had gehad, had ik hier
niet gezeten. Dan had ik een heel ander leven gehad.”

Onder een steen
Marco heeft enorm moeten wennen toen hij weer
vrijkwam. “De mensen, het verkeer, alles. Toen ik naar
binnen ging in 2009 had je nog Nokia’s. Nu kijkt iedereen de hele tijd naar zijn smartphone,” lacht hij. “Het
is alsof ik onder een steen heb gelegen.” Hij werd opgevangen door een welzijnsorganisatie, waarop iemand
van de gemeente hem had gewezen. Zij hielpen hem
verder. Hij had hun hulp hard nodig. Na het regelen van
een urgentieverklaring, kreeg hij een woning toegewezen
en kon hij de crisisopvang uit.
Vanaf toen lukte het hem langzaam om zijn leven op
te pakken. Bij de welzijnsorganisatie is hij uiteindelijk
vrijwilligerswerk gaan doen. Het geeft hem voldoening.
Hij probeert zijn zaken nu zo op orde te krijgen dat zijn
kinderen bij hem kunnen komen wonen. Ze wonen nu
bij oma. Het bedrijf van zijn vader is overgenomen door
zijn oom, maar Marco vindt het eigenlijk wel prima zo.
Hij heeft eerst tijd voor zichzelf nodig om alles te
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Gedetineerden willen als mens behandeld worden, als iemand die meer
is dan het delict dat hij heeft gepleegd. In de kern komen alle verhalen
van ex-gedetineerden die wij hoorden dáár op neer. Pas dan ontstaat
ruimte voor contact en verandering. Iemand zijn geschiedenis kennen
en echt bereid zijn te luisteren, helpt daarbij. De mens achter het gedrag
zien. En beseffen dat het soms een dubbeltje op zijn kant is of je in de
positie van medewerker of van gedetineerde in de PI terechtkomt.
Zonder dat dit betekent dat je het delict goedpraat.
Omgekeerd willen PI medewerkers óók als mens gezien worden.
“Pas als ze goedemorgen zeggen, je met elkaar een kopje koffie kan
drinken, pas dan kun je iets bereiken.”

Snappen waarom het mis ging

Niet belerend zijn

Al die jongens willen uiteindelijk toch weten: hoe ben
ik hier terechtgekomen? Bijna altijd ligt de aanleiding
eerder in hun leven, in hun jeugd. Een sterfgeval in de
familie bijvoorbeeld. Vaak kunnen mannen en jongens
daar niet goed mee omgaan. Ze werken het verdriet weg
met drugs of alcohol, raken daarin verstrikt en worden
pas tien jaar later wakker. Hebben dan een gebruikersachtergrond, zijn de criminaliteit in gegaan om hun
gebruik te kunnen bekostigen, hebben mensen pijn
gedaan. Negen van de tien keer komen jongens die in
detentie zitten niet uit een goede situatie qua familie of
gezin. Huiselijk geweld, druggebruik of alcoholmisbruik
door de ouders, verwaarlozing. En sommige jongens die
wel uit een goed nest komen, willen puur de adrenaline,
die zoeken het ravijn op.

In het begin was ik weleens heel belerend. Dan zei zo’n
jongen: ‘wat weet jij er nou van, mijn vader is een junk en
mijn moeder een hoer.’ Die jonge gasten hebben meer
meegemaakt in hun korte leven dan ik in 50 jaar.
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Weten wat er in hem omgaat

Je niet beter voelen

Ik keur geen delict goed, laat dat voorop staan, maar ook
ik kan morgen in de bajes komen. Een kat in het nauw
maakt rare sprongen. Zo kijk ik naar gedetineerden.
Het contact van mens tot mens staat voor mij op nummer
één. Waar komt zijn gedrag vandaan? Die vraag stel ik
mezelf elke dag opnieuw. Ook voor mijn eigen veiligheid.
Ik wil weten wat er in hem omgaat.

Ik hoorde eens iemand zeggen: ‘Iedereen staat met één
been in de bajes.’ Je moet je als bewaarder niet beter
voelen omdat jij net die andere stap niet hebt gezet.
Ik was vroeger geen lieverdje. Het was dat mijn vader
wethouder was, anders was ik als jongen ook in de
gevangenis beland. Later ging het bedrijf waar ik werkte
failliet en mijn vriendin vertelde dat ze mensen zochten
bij DJI. Het ging helemaal mis in het sollicitatiegesprek,
ik praatte veel te veel. De mensen in de sollicitatiecommissie haakten af, ik zag het gebeuren. Maar de
voorzitter zag iets in mij. Ik mocht toch beginnen! Als
portier. Later werd ik bewaarder. En vanaf dag één heb
ik geweten: ik wil nooit meer iets anders doen. Dit is
waar ik goed in ben.

MEDEWERKER PI

Zien waar gedrag vandaan komt
Het is zo belangrijk om je niet zwart wit op te stellen. Je
moet bereid zijn het grijze op te zoeken. Zeg nooit nooit,
iedereen kan morgen binnen zitten. Ik heb geleerd om
naar de mens achter het gedrag te kijken. Waar komt
gedrag vandaan, ik kijk verder.
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Respect geven

Een potje tafeltennissen

Ze willen serieus genomen worden, dat wil iedereen, van
een kind van twee tot een opa van tachtig. Ieder mens wil
gerespecteerd worden. Daar moet je als personeel echt
bewust van zijn. Van directeur tot portier. Alleen als ze
merken dat je naast ze staat, dan kun je wat.

Mannen die bij mij op de afdeling binnenkomen, zien
ons niet als mens. Ze zetten zich de eerste maanden
enorm af tot ze doorhebben dat ze zo niet verder
komen. Pas als dat stukje menselijk contact terugkomt,
ze goedemorgen zeggen, je met elkaar een kopje koffie
kan drinken, pas dan kun je iets bereiken. Mijn rol is niet
om alleen maar streng te zijn, ik moet ze ook motiveren.
Vaak komen ze dan vanzelf met hun verhalen. Als ik er
even bij ga zitten of kijk hoe ze tafeltennis spelen. Maar
dan moeten ze me wel kunnen vertrouwen.

MEDEWERKER PI

Er gewoon zijn
Een gedetineerde waar ik mentor van was, heeft een
keer een zelfmoordpoging gedaan. Hij had zich lelijk
gesneden in zijn hals ’s nachts. Ik vond hem ’s morgens
en ben bij hem gaan zitten. Heb met hem gepraat,
hem gerustgesteld. Ik ben de halve dag met hem bezig
geweest, ben meegegaan naar het ziekenhuis. Aan
het einde van de dag bedankte hij mij, vond dat we
menselijk waren geweest. Hij was zo bang geweest voor
onze reactie als we hem zouden vinden. Dat vind ik erg,
dat ze ons dankbaar moeten zijn voor menselijkheid.
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Bottom line
De bottom line van alle verhalen die ik hoor van
gedetineerden is: ik ben mens! Kijk naar mij als mens!
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Gedetineerden praten met
vrouwen toch iets gemakkelijker
over emoties dan met mannen.
Tegenover mannen willen ze
geen jankbal zijn.
MEDEWERKER PI
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Raimon

Ik ben er niet stoer
van geworden
Zijn huis ziet er piekfijn uit. In de kamer heerst rust. De lange houten tafel, het
zitje met de blauwe bank, de foto van een jongetje aan de muur, de opgeruimde
open keuken met espressoapparaat en dan het grote aquarium, midden in de
kamer. Het geeft een helder blauwgroen licht. Raimon is hier thuis. Een sporter
die net als zijn kamer rust en balans uitstraalt. En alertheid, dat zeker ook.
“Ik was 19, werkte als beveiliger, maar verdiende goud geld met drugs. Dat
was wel een dubbel gevoel. Ik moest altijd over mijn schouder kijken. Maar ik
was sterk en snel, dat wist ik. Van jongs af aan deed ik vechtsporten. Via een
vriend van mij ging ik XTC per post versturen, op bestelling. Overal naartoe,
veel naar het buitenland en op een gegeven moment dacht ik: leuk, ik ga het
zelf afleveren. Kan ik gelijk wat aan mijn relaties werken daar. Heel dom. Ik
werd meteen na het landen op het vliegveld, gepakt. Maar het was wel mijn
redding, al kan ik dat pas achteraf zo zien. Ik was gelijk klaar met die handel.”
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“Ik wilde mijn familie in het
begin niet onder ogen komen.
Ik moest eerst bijkomen.
En er was schaamte.”
Zeven jaar

Diploma’s halen

Hij werd vastgezet op een politiebureau, moest op de
grond slapen, de kakkerlakken liepen over hem heen.
Toen werd hij overgebracht naar een gevangenis.
Negen maanden lang had hij alleen contact met een
advocaat. “Het is onmogelijk om het te beschrijven daar.
De eerste eis was 12 jaar. Het was overleven. Vechten
voor je eten, vechten voor je leven. Ik heb mannen zien
creperen. Er was ongelofelijk veel agressie. Je moest je
rang verdienen.”
Na twee jaar werd hij uitgeleverd naar Nederland.
Hij hoorde het een week van tevoren. De eis was uiteindelijk zeven jaar en de overgebleven vijf jaar mocht
hij in Nederland uitzitten. De Marechaussee kwam hem
ophalen en vloog met hem terug.
Toen hij op Schiphol landde, voelde hij pas hoe de
spanning zich in hem had opgebouwd. Hij kon een paar
dagen nauwelijks eten. “Nederland was het paradijs,
een verademing. Het is er schoon, je kunt tv kijken,
bezoek ontvangen. Eindelijk kon ik weer mensen aankijken. Hoewel ik mijn familie in het begin niet onder
ogen wilde komen. Ik moest eerst bijkomen. En er was
schaamte.”

“De cel. Die is al na twee, drie weken je huis. Vooral
omdat je weet dat je nog zo lang moet zitten.” Veel
details herinnert hij zich. Mannen met wie hij zat, die kort
zaten, maar vaak ook weer terugkwamen. “Alsof ze terug
naar huis kwamen,” lacht hij. Zegt dat hij voorzichtig in
het contact was, uitkeek met wat hij vertelde. Ervoor
zorgde nooit kwetsbaar te zijn. Observeerde. Regelmatig
was er ruzie op de afdeling. Hij bemoeide zich nergens
mee. Door gedetineerden en bewaarders werd hij met
rust gelaten. Soms kwam hij toch in een vechtpartij
terecht – en vervolgens in de isoleer. Hij besloot om te
leren en te werken. Hele dagen. Er iets van te maken.
Diploma’s te halen voor als hij weer buiten zou zijn.
“Ik was zó gemotiveerd!”
Zijn motivatie werd gezien door een docent van de
opleiding in de inrichting die hem stimuleerde door te
zetten en die hem steeds in de goede richting stuurde.
Sommige van de gedetineerden vonden Raimon te
fanatiek, of een watje, maar hij kreeg ook respect.
“Ik wilde gewoon werken later, buiten. Hierbinnen wilde
ik gewoon opstarten. Mijn ding doen.” De zelfdiscipline
en volharding die hij trainde met vechtsporten en die
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“De manier waarop de
deur wordt dichtgedaan,
maakt zo’n verschil.”
hem zo hielpen tijdens zijn gevangenschap in het
buitenland, kwamen hem nu ook weer van pas.

Sleuteltje omdraaien
Hij bleef observeren. Kijken naar het positieve. Hij
zegt dat bewaarders hun werk goed doen. “Al zitten er
natuurlijk ook mafkezen tussen. Ik had contact met alle
bewaarders, kende hun schema. Ik wilde weten wie mijn
cel opendeed. Het gaat om veel meer dan een sleuteltje
omdraaien. Ze realiseren zich soms niet dat zij wel naar
buiten kunnen en jij niet. Ze nemen hun leven mee. Met
een glimlach of met hun haren in de war. Daar lette ik op.
Je leeft acht uur per dag met die mensen. Het is hun
werk en dat moet het blijven. Waar ze echt over moeten
nadenken, is wat zij van huis meenemen. Ik zie of iemand
vrolijk is of chagrijnig. De manier waarop de deur wordt
dichtgedaan, maakt zo’n verschil. De ene bewaarder zegt
goede avond en doet de deur zachtjes dicht. De ander
gooit hem dicht. Zij gaan naar huis, maar ik blijf achter en
zit ermee.”

Het begin van een boterham smeren
Het was niet makkelijk om na jaren en jaren op vrije voe62 Levensverhaal

ten te komen. “Vanuit de gevangenis neem je alleen je
vuilniszak mee. Ik kwam vrij en had niets, geen huis, geen
werk en geen geld. Maar ik had wel mijn diploma’s.”
Hij kreeg een vriendin en zij hielp hem. Hij kon bij haar
wonen, ze leerde hem met de computer werken, cv’s
maken. Eigenlijk leerde zij hem een start te maken in de
maatschappij. “Het was het begin van een boterham
smeren. Als ik die start niet had gehad, was ik waarschijnlijk weer de criminaliteit ingegaan. Als je geen geld hebt,
ga je op zoek naar manieren. Pas later snapte ik dat.”
Drie jaar bleef hij bij zijn vriendin wonen en toen ging
het uit. Ze heeft een zoontje – het is het jongetje op de
foto bij hem aan de muur.
Het lukte hem om hier en daar te werken als oproepkracht. Dan leert hij iemand kennen met een eigen
bedrijf. Dat wil hij ook, besluit hij. Hij is goed in zijn vak,
heeft alle benodigde diploma’s en bouwt aan zijn contacten. Al snel krijgt hij opdrachten bij grotere bedrijven.
Hij vertelt niemand van zijn detentieverleden, niemand
vraagt er ook naar. Ook niet de man met het bedrijf die
hij heeft leren kennen. De man die een vriend is geworden en hem helpt zijn eigen bedrijf op te bouwen met
adviezen en kennis van zaken. Raimon heeft het nooit

"Het was het begin van een boterham
smeren. Als ik die start niet had
gehad, was ik waarschijnlijk weer
de criminaliteit ingegaan."
over zijn bajesverleden. “Ik ben er niet trots op en loop er
niet mee te koop. Ik ben er niet stoer van geworden.”

Kwijtgeraakt
Veel vrienden en familie is hij kwijtgeraakt. “Vroeger had
ik honderd vrienden en nu drie. Eén uit mijn oude leven
en twee uit mijn nieuwe.” Contact met zijn ex heeft hij
nog steeds, zij kent hem en weet alles van zijn verleden.
De band met zijn ouders is stroef. Hij is teleurgesteld
dat ze niet zijn komen kijken naar zijn nieuwe huis, niet
geïnteresseerd zijn in zijn bedrijf. “Ze klagen over de
buren of dat de boodschappen duurder worden, maar
zeggen niet dat ze trots op me zijn, trots zijn dat ik een
eigen bedrijf heb.” Dat mist hij misschien nog wel het
meest.
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Terugkeren

BUITEN

Op een goede manier terugkeren in de maatschappij en daar weer een
plek vinden, gaat niet vanzelf. De grens tussen binnen en buiten is een
harde muur die moet insluiten en de buitenwereld buitensluiten. Dat is
het principe van gevangenschap. Juist dat maakt terugkeren zo moeilijk.
De verhalen over terugkeer gaan niet voor niets over hoe je die harde
grens tussen buiten en binnen iets zachter kunt maken. En de buitenwereld alvast iets meer naar binnen kunt halen. Bijvoorbeeld door al
voor vrijlating gesprekken te voeren over wat terugkeer betekent, wat
ervoor geregeld moet worden, door op tijd een plan te maken voor het
vinden van een woonplek, een inkomen, werk, schulden – kortom alles
wat iemand helpt om zijn leven ‘buiten’ op orde te krijgen. Maar het
blijft altijd een keuze en “… sommigen blijven hangen in een negatief
zelfbeeld, in drugsgebruik, de criminaliteit of in een oude, verkeerde
vriendenkring. Het is zwaar om het oude leven af te leggen. Je bent
niet ineens een ander mens.”

Er is zoveel kapot

Voor een zachte landing zorgen

Als je vastzit heb je zoveel tijd om na te denken over
hoe het had kunnen zijn. Daar word je gek van. Je kan
daar echt van in de war raken, geen structuur meer in je
gedachten aanbrengen. Dat maakt het ook moeilijk om
te re-integreren. Dan verwacht men dat je kordaat en
met frisse blik op de instanties afstapt om een uitkering
of werk te krijgen, dat je je CV op orde hebt … terwijl er
aan de binnenkant zoveel kapot is. En buiten ook.

De flow in de bajes is heel laag, als je weer thuiskomt
na een periode in detentie gebeurt er zo ontzettend veel.
Omdat ik het met ze bespreek, weten ze dat het normaal
is wat ze voelen en dat het niet altijd makkelijk is om
weer buiten te zijn. Ik kan binnen en buiten verbinden
en zorg voor een zachte landing.
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BUITEN
Hen laten zien wat ze kunnen
Ik heb niet zoveel invloed, die invloeden van buiten zijn
veel sterker. Dan kan je nog zoveel geleerd hebben hierbinnen, als je buiten opgewacht wordt door je verkeerde
vrienden, ben je dat zo weer vergeten. En je komt hier
naar buiten met niets.
Of het stempel ‘ex-gedetineerde’ het moeilijk maakt om
buiten aan de bak te komen? Ik denk dat het voor een
groot deel aan henzelf ligt. We hebben hier zat jongens
rondlopen die heel wat kunnen. Die de kracht hebben
zich anders te profileren. Wanneer ze zelf graag iets
willen, is dat stempel minder belastend dan ze denken.
Zeker nu. Op heel veel plekken hebben ze een tekort aan
mensen. In de bouw bijvoorbeeld. Waar het om gaat, is
dat ze hun handjes gaan gebruiken.
Ik kan de overgang naar buiten niet makkelijker voor
hen maken, dat moeten ze zelf doen. Ik probeer hen wel
beter naar zichzelf te laten kijken. Zodat ze zien: wat kan
ik? Waar wil ik mee verder? En ik probeer te stimuleren
dat ze het goede gedrag hier, ook buiten laten zien.

Goed de lijn van buiten
naar binnen leggen
De afgelopen jaren hebben we vanuit onze gemeente
goed de lijn naar binnen gelegd. We komen op vaste
dagen in de PI’s met vaste mensen. We hebben persoonlijke gesprekken, hebben contact – als de gedetineerde
dat wil – met de casemanager en geven groepsvoorlichting over wat de gemeente kan betekenen op het gebied
van inkomen, schulden, dagbesteding, onderdak en
motivatie.
Motivatie is een heel belangrijke factor. Dat begint met
interesse van onze kant. Een gedetineerde haakt af, als
niemand echt geïnteresseerd is, als er niet goed naar hem
geluisterd wordt, wanneer het maar duurt en duurt voordat dingen geregeld zijn of wanneer hij verplicht wordt
een bepaald type arbeid te doen terwijl er ook arbeid
voorhanden is die meer passend is. Dan gaat hij alleen
doen wat hem opgedragen wordt, op een laag pitje, zijn
tijd uitzitten zonder enige motivatie.
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Volhouden
Rehabiliteren … of het lukt hangt behoorlijk af van of
je arm of rijk bent. Mensen uit achterstandswijken of
mensen die minder slim zijn, komen na detentie heel
moeilijk uit die neerwaartse spiraal. Het systeem is
niet gemaakt om te rehabiliteren. Je moet al bepaalde
kwaliteiten van huis uit hebben meegekregen plus een
sociaal vangnet, wil je die oude tendens doorbreken.

mijn best deed dat ze mij een kans gaven, maar ik in de
bakkerij … dat is geen gezicht. Ik ben niet iemand van de
lopende band. Dan gaat er zo’n bel af, eten, weer zo’n
bel, koffie, weer zo’n bel, mag je naar huis. Het is simpel
werk en het is saai. En die lopende band gaat maar door.
Dan ga je natuurlijk nadenken: moet ik dit de rest van
mijn leven doen?

Wat kan gevangenispersoneel doen? Kunnen zij behulpzaam
zijn hierin?
Ik denk dat gevangenispersoneel niet zoveel kan doen.
Die moeten ook roeien met de riemen die ze hebben.

Wilde je misschien ook niet op die manier terug in het gareel?
Het lijkt best op het systeem in de PI, met die vaste structuur …
Misschien was dat ook wel een issue. Met die muziek,
ja, niemand hoeft je wat te vertellen, daar zat veel vrijheid in.
Met één iemand heb ik altijd contact gehouden en die
heeft me ook echt aan het denken gezet. John heet hij.
Ik ken hem al vanaf de JJI waar ik zat. Ik heb wel een
geschiedenis, ja. Adoptie, internaten, gesloten jeugdzorg,
justitiële jeugdinrichtingen en toen de PI’s. Daar ben ik
nu er al meer dan 15 jaar helemaal uit.
John zei op een gegeven moment tegen me: ‘Hoe oud
ben je?’ '35,' zei ik. ‘Dan wordt het wel tijd dat je je
potentie gaat bereiken!’ Dat is nu twee jaar geleden.
Samen zijn we toen gaan uitzoeken wat er bij mij past.
Met mijn achtergrond kan ik veel betekenen voor
jongeren. Ik snap hen. En ik vind het leuk om te praten
en mensen nemen ook wat van me aan. Ik help jongeren
die ‘een uitdaging’ vormen voor de maatschappij. ‘Breng
mij uw moeilijke klanten en ik zal ze helen,’ zeg ik altijd.
Ik ben zelfstandig ondernemer, ik heb mijn vrijheid. Dit
kan ik volhouden tot ik oud ben.

Hoe ging dat proces van terugkeren in de maatschappij bij jou?
Wat voor stappen heb je gezet, van wie heb je hulp gehad?
Ik heb in totaal vier keer gezeten. Na mijn tweede, nee
derde keer was ik eigenlijk wel klaar met dat in en uit de
gevangenis gaan. Echt klaar. Elke keer datzelfde eten,
elke keer dezelfde tijd je cel in. Op een gegeven moment
dacht ik: ik wil iets anders, ik wil meer in het leven. En ik
had mensen om me heen die zeiden: dit gaat niet goed.
Mijn vriendin vooral. Maar ik wist niet hoe het anders
moest.
Op een gegeven moment ben ik muziek gaan maken.
Die muziek ging lekker en toen heb ik een tijdje mijn geld
verdiend als muzikant, met optreden, workshops geven
en zo. Dat was een tijdje leuk en daarna weer kut. Toen
dacht ik: wat moet ik nu doen? Ik heb toen een paar
stomme baantjes gehad, in de bakkerij en de fabriek en
zo. Dat was het niet voor mij. Het was puur dat ik zo hard
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Hen helpen echt te veranderen
Veranderen is het moeilijkste wat er is. Maar toch, alles
verandert. En als je niet mee verandert, blijf je stilstaan,
in hetzelfde hangen.
Sommige gedetineerden blijven hangen in een negatief
zelfbeeld, in drugsgebruik, de criminaliteit of in een oude,
verkeerde vriendenkring. Het is zwaar om het oude leven
af te leggen.
Ik zit soms met deze mannen aan tafel en dan zeggen
ze: ‘ik moet stoppen met de criminaliteit. Ik wil het niet
meer. Ik wil huisje, boompje, beestje. Kan je me daarmee
helpen?’ ‘Ja,’ zeg ik dan, ‘natuurlijk kunnen we je helpen

KORT
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Het hoeft geen zwart gat te zijn

Hij is begin dertig. Laten we hem
Nathan noemen. Hij heeft een jaar of twee gedetineerd
gezeten, daarvoor is hij jarenlang de gevangenis in en uit
gegaan. Nu hij na twee jaar bijna vrijkomt, is er natuurlijk de vraag: gaat hij weer terugvallen? En kunnen we
dat patroon doorbreken? De casemanager heeft een
gesprek georganiseerd met Nathan, hemzelf en mij. In
dat gesprek zijn we echt ingegaan op de vraag waarom
Nathan steeds terugviel. Wat maakt dat op het moment
dat hij naar buiten loopt, hij meteen zijn oude leven weer
oppakt? In dat gesprek bleek dat Nathan zich elke keer
als hij ‘buiten’ kwam aan zijn lot overgelaten voelde.
Dat niemand naar hem luisterde. Hij moest zich hier
melden, daar melden, moest allerlei formulieren invullen,
terwijl hij dat helemaal niet goed kon en wel meteen geld
nodig had. Dat maakte dat hij snel terugviel in gebruik
en criminaliteit.
In het gesprek met Nathan, de casemanager en mij
hebben we gezegd: we kunnen een aantal zaken hier
binnen al beginnen te regelen. Als Nathan kon tonen dat
hij – terwijl hij nog binnen zat – zijn leven echt anders
wilde aanpakken, beloofden wij dat we samen zouden
optrekken. Dat we op die manier afspraken konden
maken, van mens tot mens.
Eigenlijk doe je op zo’n moment niet veel anders dan
zo’n jongen een spiegel voorhouden. Wat kan ik en vind
ik leuk? Wat wil ik nu echt?! En erkennen: ja, het is lastig
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een kamer te vinden, een uitkering te regelen, maar wat
dan? Je ben niet ineens een ander mens. Als jij straks op
dat kamertje zit, wat dan? Dan ga je weer die beelden
terughalen, net als in je cel. Eenzaamheid na detentie
is een belangrijke reden dat mensen weer terugvallen.
Ze gaan niet echt die verandering aan, ze verwerken het
oude niet, dus blijven ze in hun oude manier van leven.
Zoeken oude vrienden op. Veranderen betekent ook innerlijk veranderen, op zoek gaan naar nieuwe vrienden –
en nieuwe mensen in vertrouwen nemen is heel erg eng.

om bepaalde dingen te regelen of hulp te vinden. Hem
laten zien: hier binnen halen we dus alvast wat drempels
weg. Juist aan degenen die criminaliteit als enige optie
zien om te kunnen overleven, moet je andere mogelijkheden laten zien. En benoemen dat een prachtig huis
en een auto voor de deur misschien een beetje teveel
gevraagd is voor dit moment.
Het is zo belangrijk dat zo’n jongen ziet dat afspraken
worden nagekomen en je geen beloftes doet die je niet
kan nakomen. ‘Volgende week heb jij samen met je
casemanager een afspraak met iemand van de gemeente.’
Dan is het van cruciaal belang dat je daar zit, als gemeente
en als casemanager. De boodschap die ik geef is: ik weet
het, de weg is lang, maar we gaan niet bij de pakken
neerzitten! Elke stap is belangrijk om te zetten.
En hoe het met Nathan is afgelopen? Hij kreeg binnen al
een intake voor een bijstandsuitkering en is aangemeld
voor schuldhulpverlening. Hij kreeg na zijn detentie
versneld verslavingszorg en kwam via een vrijwilligersorganisatie aan een woonplek. Uiteindelijk kon hij
terecht in een kleinschalige vorm van zelfstandig wonen
met begeleiding. Zijn schulden zijn gestabiliseerd en
gister hoorde ik dat hij vandaag een sollicitatiegesprek
heeft, om te werken in een magazijn. Ik heb goede hoop.
De stappen die hij nu maakt – die had hij een jaar geleden
zelf niet eens kunnen bedenken!
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Als het over schaatsen gaat,
gaat het er even niet over
dat je vastzit. Even die
verbinding met het normale
leven maken. Zo kom je echt
in gesprek met mensen.
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Vakmanschap
Wat moet je doen om een gedetineerde goed te begeleiden,
om hem te motiveren goed terug te keren naar de samenleving
en niet te recidiveren? Wanneer doe je het goed? En wat heb je
daarvoor nodig? Hier stonden we in onze gesprekken uitgebreid
bij stil. Drie thema’s kwamen steeds weer naar voren:

• Een band smeden
• Gedrag doorgronden
• Het beste in elkaar naar boven halen

Een band smeden
Hoe bouw je een band op met gedetineerden en zorg je voor
vertrouwen zonder dat je daarmee je professionaliteit verliest?
Hoe behoud je je penitentiaire scherpte en voorkom je dat je
ongewenst gemanipuleerd wordt?

Even iemand raken

Rechtvaardig zijn

PIW-ers zeggen tegen mij: ‘We hebben niet veel tijd om
echt te praten.’ Maar het hoeft niet veel tijd kosten. Ik
ben er in de loop van de tijd achter gekomen dat mensen
die het verschil maken, niet altijd de mensen zijn die een
uur zitten te praten, maar de mensen die even naar zo’n
gast toelopen en zeggen: ‘Gisteren had je dat gesprek
met je vriendin. Hoe is dat afgelopen?’ Dat kost tien
seconden. En zo’n jongen voelt zich gezien, want jij
hebt dit onthouden. Dus het gaat niet om lange, geniale
gesprekken, het gaat erom even iemand te raken.

Het is echt een vak wat ik doe. Ik noem de relatie die ik
heb met gedetineerden daarom ook geen relatie, maar
een professionele band met professionele afstand. Ik
geef ze vertrouwen, maar vertrouw ze nooit. Nooit helemaal. Ik noem dat penitentiaire scherpte. Het is moeilijk
te omschrijven. Een onderbuikgevoel. Ik ben altijd heel
open – op een professionele manier. Recht voor zijn raap.
Gedetineerden houden van duidelijkheid. Nee is nee, ja
is ja. Ik denk wel dat dat mijn kwaliteit is. ‘Eigenlijk ben
je een bitch,’ zeggen ze dan. En in één adem door noemen
ze me rechtvaardig. Ja, dat is wel opvallend. Rechtvaardigheid is wel een waarde die ze nodig hebben hier.
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Lef hebben

Je technieken boetseren

Onthouden waarvoor je bent

Wat iemand goed maakt? Een combinatie van factoren.
Je moet intelligent zijn, sociaal vaardig, zeker niet bang
en een passie voor je vak hebben. Ik ken iemand, een
PIW-er, noem hem Sam, die vind ik zo goed. Hij gaat
echt voor die gasten. Dat zie je meteen. Hoe hij daar
staat, hoe hij met die jongens praat, contact maakt.
Hij is echt.
Eén van die jongens had hem besodemieterd. Sam is
witheet zijn cel ingelopen. ‘Ik ben kwaad op je! Ben je gek
geworden!’ Maar een paar uur later ging hij wel gewoon
koken met acht van die gasten, inclusief die jongen die
hem had belazerd. Hij haalde hem er gewoon weer bij.
Sam kan ontzettend goed de persoon overeind houden
en het gedrag afkeuren. Hij heeft lef en hij is lief. Hij
kan aardig zijn maar ook hard – en dat is nodig, want
er wordt veel gemanipuleerd.

Ik ben opgevoed met regels: fout is fout en goed is goed.
Na 25 jaar werken in een gevangenis ga je daar anders
tegenaan kijken. Je gaat op zoek naar het verhaal achter
de mens: hoe komt het dat deze mensen niet goed
kunnen functioneren in onze maatschappij? Heel vaak
heeft het te maken met hun verleden. Ik probeer echt
contact te maken, door vragen te stellen. Want vele
kleine stapjes maken uiteindelijk een grote stap. Je
aanpak en technieken zo boetseren dat je aansluit bij
de gedetineerde en wat hij nodig heeft. Zodat hij je
begrijpt. Daar haal ik mijn lol uit.

Nu zijn de scherpe randjes er wat vanaf, maar ik was
echt geen makkelijk persoon. Op een gegeven moment
begon ik het spelletje goed te leren. Ik was boos.
In plaats van met geweld, was ik vooral bezig met
manipuleren.
Welke mensen laten zich goed manipuleren en aan welke
mensen had je een zware dobber?
Ik ben best wel een outspoken persoon. Dus je mag mij
of je mag me niet. Als je me mag, ben je dol op me.
En als je me niet moet, dan moet je me ook echt niet.
Dus de mensen die me echt niet mochten, ja, dat werd
moeilijk …
Is het gevaar dat als een PIW-er iemand mag, hij ook
makkelijker gemanipuleerd wordt?
Ja, vaak wel. Ik denk dat je daar als gevangenisbewaarder
wel voor uit moet kijken.
Hoe moet je het dan doen? Heb je tips?
Je moet gewoon professioneel zijn. Je moet altijd
onthouden waarom je daar werkt. Je kan heel vriendelijk
met iemand omgaan, maar je bent er niet om ook zijn
vriend te zijn. Als je moeder ziek thuis ligt en hij doet je
deur open en zegt: ga maar even bellen – dan ben je wel
een hele goeie gozer. Maar niet een vriend. Snap je wat ik
bedoel?
Menselijk zijn en vriend zijn, dat zijn twee verschillende dingen.
Ja. Daar ligt een stuk professionaliteit. En ik denk dat veel
personeel angst heeft.
Hoe bedoel je?
Als je zeker in je schoenen staat, kun je vriendelijk zijn.
Maar de jongere, onzekere bewaarders, ja die lopen dus
gevaar – en dat weten ze zelf ook. Dus gaan ze maar
preventief overcompenseren.
Dus juist niet vriendelijk zijn, maar hard?
Ja, die gaan met regels schermen. Die denken dat ze
op die manier respect af moeten dwingen. Terwijl een
oudere, gelauwerde bewaarder gewoon weet: dit maakt
hem blij en het kost mij geen moeite.
Eigenlijk zeg jij dat bewaarders het beste relaxed kunnen zijn.
Ja. Ik denk ook wel dat je een bepaalde levensinstelling
moet hebben. Dat je daar komt om de beste bewaarder
te zijn voor alle partijen – wat er ook gebeurt.
Aan welke bewaarder heb jij de beste herinneringen?
(…) Er was een bewaarster die heel veel voor me deed.
Ja, er zijn er wel een paar geweest.
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Het spel spelen
Professionals in de PI’s moeten zowel controleren als contact
maken, zich verbinden. Kan je dat wel met elkaar verenigen?
Hoe ik het doe en zie: verbinden is echt en controle – wat
voor mij hetzelfde is als tegengaan van manipulatie –
is een spel. Dus als iemand mij probeert te manipuleren,
ga ik zelf ook diegene manipuleren en ben daar open
over, expliciet in. ‘Wat doe je nou?’ vraagt zo’n jongen
dan. ‘Ja, ik ben jou aan het manipuleren, jij bent mij ook
aan het manipuleren!’ Maar ondertussen zeg ik ook: ‘Ik
mag je echt.’ In die verbinding zit de echtheid en in het
stuk daaromheen, heb ik soms het spel nodig.
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Gezonde reserves hebben
De relatie die ik met hen heb, is warm zakelijk. Je moet
gezonde reserves hebben en afstand houden. Dat hoeft
niets af te doen aan de relatie.
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Gedetineerden op de
goede plek zetten
Negen van de tien keer hebben gedetineerden het al
zwaar genoeg hier. Ik wil ervoor zorgen dat ze dan niet
ook nog eens werk hoeven te doen dat hen geestelijk
afstompt. Ze hoeven niet nog eens extra gestraft
worden. Wat dat betreft wil ik het voor hen zo aangenaam mogelijk maken. Hoe ik dat doe op de arbeid?
Ik vraag altijd en kijk ook altijd goed naar wat ze willen
en wat ze kunnen. Wat hebben ze buiten gedaan?
Als iemand een schilderbaantje heeft gehad, zorg ik dat
hij hier ook kan schilderen. Sommigen zijn meer in hun
element als keukenhulp. Er zijn ook mensen die graag
een schoonmaakdiploma halen waar ze later iets mee
kunnen, buiten.
Als ik zorg dat mensen goed op hun plek zitten en het
naar hun zin hebben, dien ik twee heren. De leidinggevenden die het zo rustig mogelijk willen hebben op
de leefafdeling en ook graag een goede productie willen
draaien. Maar ook de gedetineerden zelf. Die zitten
gewoon veel beter in hun vel.
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Je niet tegen elkaar
laten uitspelen

Gedrag doorgronden
Als je weet hoe iemand zich voelt, wat er op de achtergrond speelt,
waardoor iemand gedreven wordt, hoe hij denkt, door welke dingen
hij uit de band springt, is het gemakkelijker hem op de goede manier
te benaderen – ook al weet je lang niet altijd of je goed zit.
Dat merk je pas later.

Baken zijn
Ik denk dat PIW-ers zichzelf onderschatten. Wat ik
tijdens die trainingen in feite doe, is hun zelfvertrouwen
vergroten door hen bewust te maken van wat ze allemaal
kunnen. Ze hebben veel meer impact dan ze denken. Ze
kunnen echt het verschil maken. Soms. Gedetineerden
komen binnen als een grote jongen, met een grote bek,
maar ze zijn vaak poepie bang. Zitten in een onveilige
omgeving waar ze niet uit weg kunnen. Een PIW-er is dan
toch een baken. Die kan iets zeggen als: het is toch rot
voor je hier, kan ik je ergens mee helpen. Die kan op veel
informele momenten even laten merken dat hij of zij die
jongen ziet.

PIW-ers zijn in feite vader- en moederfiguren, die gasten
in de PI zijn vaak hartstikke jong. Als je niet oppast,
spelen ze de PIW-ers tegen elkaar uit, daar zijn ze goed
in. Dan krijgen ze bij de één wat ze bij de ander niet
krijgen.
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Extra ogen
Eigenlijk zou je een paar ogen voor erbij moeten
kunnen kopen, als je hier werkt.
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Weten wat zij weten
Het zijn allemaal psychologen hier, die gedetineerden.
Ze kennen je zwaktes. Ze hebben 24 uur per dag de tijd
om zich daarmee bezig te houden. Ze weten precies
wanneer je een baaldag hebt. ‘Je weet dat ik vandaag
een baaldag heb,’ zeg ik dan. ‘Dus blijf uit mijn buurt.’
Als ik dat niet doe, gaan ze onder mijn huid zitten.
Het bejegenen van gedetineerden is een spel. Ik speel
dat spel wel heel natuurlijk. Ik denk goed na of ik mijn
gedachten en emoties uitspreek, ja daarin ben ik wel
strategisch. Ik hou ervan een beetje te prikken hier en
daar, of ze soms op te hemelen. Ik merk ook dat ze echt
wel wat voor me willen doen.
Als mensen tegen me zeggen: ‘Je kunt goed met gedetineerden omgaan,’ zeg ik altijd: ‘Ik kan goed met ménsen
omgaan.’ Want ik heb met ménsen te maken, mensen
met gevoelens, mensen die ook respect verdienen.
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Beperkingen kunnen zien
Op een dag kreeg ik een gedetineerde op mijn afdeling
die al zijn halve leven crimineel was. Een man van 68
die geen woord zei want ‘ik praat niet met mensen van
het systeem.’ Ik was geduldig, maakte contact en heb
gewacht tot hij zelf zijn verhaal wilde vertellen. Ik ging
onder hem zitten, daarom begon hij te praten. Hij vond
dat hij geweldig was en heel wat bereikt had. Wat jij in
een jaar verdient, verdien ik in een week, zei hij tegen mij.
Je moet je niet laten raken door zo’n opmerking. Hij was
blijkbaar nog niet in staat om te kunnen reflecteren.
Ik weet niet wat mijn betekenis precies was voor hem,
maar toen hij wegging, bedankte hij mij. Zijn acht jaar zat
erop. Hij was een bittere man geworden. Nu is hij weer
terug. Als je 25 jaar van je leven in detentie hebt doorgebracht, is het je thuis.
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Vertellen wat het
werk met je doet
Hoe kom je in contact met de mensen die je aan het
opsluiten bent, die je moet bewaken? Dat is best een
lastig verhaal. Je wordt constant uit balans getrokken
door wat er op je werk gebeurt. Het gevangeniswezen
is een plek waar veel geweld is. Er is veel woede en
depressie en als PIW-er krijg je als eerste de lading.
Ik denk dat PIW-ers de gelegenheid moeten krijgen om
regelmatig ‘op te schonen’. Ze raken ‘vervuild’ door
het contact met dat constante spanningsveld in de PI.
En door al die heftige verhalen. Dat is logisch. Als je
in korte periode drie incidenten meemaakt, gaat de
adrenaline door je lijf, slaan de hormonen zich op in je
systeem. Maar hoe doe je dat, ‘opschonen’? Ik denk dat
het belangrijk is dat PIW-ers zich – ook naar elkaar –
uiten, vertellen wat het werk met hen doet. Dat is
natuurlijk niet gemakkelijk. Hoe ga je om met al die
woede, angst en verdriet? Samen mediteren zou ook
helpen, net als yoga, maar dat is mijn ideaalplaatje.
Yoga klinkt soms wat zweverig, maar het is gewoon
een techniek om lichaam en geest in balans te krijgen.
Als mensen in balans zijn, in staat om te reageren
vanuit evenwicht, brengt dat rust.

Het beste in elkaar naar boven halen
Je doet het niet alleen, je werkt als team. Om een goede teamspeler
te zijn heb je tijd met elkaar nodig, tijd voor feedback aan elkaar,
voor reflectie, in rust, zonder dat er steeds gedetineerden aan je
jas staan te trekken.

In een team leren werken
Er zit enorm veel kennis bij collega’s. Het zou stom zijn
om dat niet te gebruiken. Ik werk nu in een team, dat
heb ik echt moeten leren. Communiceren waarom je iets
doet. Het afdelingshoofd is heel belangrijk, je hebt als
team echt sturing nodig. Wat voor mij sturing is? Iets om
op terug te vallen. Al werk je met elkaar in een systeem
dat bol staat van regelgeving, toch is niet alles duidelijk.
En die ruimte weten gedetineerden uitstekend te vinden.
Een goed afdelingshoofd houdt je als team bij elkaar.
En bij de les.

Goede afspraken
met elkaar maken
Gedetineerden die personeel tegen elkaar uitspelen,
het is van alle tijden. Ze weten precies hoe ze dat moeten
doen. Daarom is het zo ontzettend belangrijk om goede
teamafspraken te maken. En echt aandacht te hebben
voor wat er speelt op de afdeling. Ze zitten in de overlevingsstand, dat moet je nooit vergeten.
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Vertrouwen vragen en geven
Om goed te functioneren moet je ruimte en vertrouwen
krijgen, net als de gedetineerden hebben we dat hard
nodig.
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Luisteren naar advies
Ik weet nog heel goed hoe mijn eerste dag eruitzag.
Ik had een tijdje thuis gezeten nadat ik mijn baan als
ICT-er kwijtraakte. Ik kwam binnen bij de portier waar
mij de weg naar de arbeidszaal werd gewezen. Daar
zaten tien gedetineerden op mij te wachten. Ik liep de
ruimte in en zag al die harde koppen. Ik dacht ik moet
gezag uitstralen, laten zien dat ik de boel onder controle
heb. Halverwege de ochtend sta ik even met mijn rug
naar hen toe. Een van die jongens geeft een keiharde klap
op tafel. Ik dacht dat ik werd neergeschoten … Even later
komt één van die jongens naast me staan. ‘Als je ons nu
gewoon eens als mensen gaat behandelen,’ zei hij.
Als ik zijn advies niet had opgevolgd, zat ik hier nu niet
meer. Met vallen en opstaan heb ik het vak geleerd. Maar
echt, de eerste maanden waren loodzwaar. Je krijgt je
opleiding vaak pas als je een paar maanden bezig bent.
Dat is altijd zo geweest, nu nog steeds.
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Met de billen bloot durven gaan
In de PI heerst een repressief systeem, dat gaat over controle,
beheersing, over macht ook … wat voor impact heeft dat?
Uiteindelijk gaat het om verbinden. En dat kan eigenlijk
alleen als iedereen met zijn billen bloot gaat. Vooral naar
elkaar, in het team, inclusief het teamhoofd. Hoe ga je
om met stress? Met manipulatie? Met agressie? Het is
zo belangrijk om kritiek te uiten naar elkaar. Stel, je
moet een cel in en je weet niet zeker of je collega je dekt.
Omdat je niets tegenover elkaar uitgesproken hebt …
Je kan maar beter eerst ruzie met je collega gehad
hebben, dan weet je tenminste wat je aan elkaar hebt.
Ik begrijp dat het veiliger lijkt om elkaar geen kritiek te
geven, maar eigenlijk is het doodeng!
Dus collega’s kennen, weten hoe ze denken en reageren, is
belangrijk.
Ja, want die jongens, die gedetineerden, hebben het
allemaal door. Het is de enige macht die ze hebben.
Als er kampen zijn, gedoe, weten ze het feilloos. Ze
hebben de hele dag de tijd om mensen te observeren,
tegen elkaar uit te spelen en te manipuleren.
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Tot slot
Er is niet één beste manier om dit vak uit te oefenen. En je doet het met wie je bent.
Soms zonder erbij na te denken, juist omdat de omstandigheden vaak hectisch en
ingewikkeld zijn.
Het is belangrijk om te beseffen dat je elkaar nodig hebt als collega’s: om van elkaar
te leren, naar elkaar te kijken en over situaties te praten. Hoe heb jij dit opgelost
en waarom zo? Hielp het? Hoe maak jij contact? Wanneer ga jij goed naar huis en
wanneer niet? Van elkaar leren maakt je bewuster en bekwamer in wat je doet (en
laat). En het maakt het werk leuker – of in ieder geval boeiender.
Het vraagt wel dat je je uit durft te spreken naar elkaar, ook al is dat soms ronduit
kwetsbaar. Het is niet gemakkelijk om je uit te spreken op momenten dat je je het
liefst zou willen afsluiten. Zoals gedetineerden dat ook doen. Verharding en cynisme
zijn de echte valkuilen in dit vak, zoals in deze laatste woorden naar voren komt:

Zielenroerselen
Een PI lijkt me niet echt een omgeving die uitnodigt om je
zielenroerselen te vertellen. Is het niet heel logisch dat je alles
binnenhoudt, je frustratie, je woede, je verdriet … maar zo
word je voor jezelf ook een gesloten boek, gevangen in jezelf.
Hoe zie jij dat?
Ja, je mag je niet zwak tonen, dan word je gepakt, dan
komen de hyena’s. Je moet krachtig zijn, niet tonen dat
je bang bent. Je gaat keihard de overleving in, net als op
straat. Maar een PIW-er of casemanager kan, als hij je
kamer binnenkomt, wel vragen: hoe is het nou écht met
je? Hij kan je even laten voelen dat hij aandacht heeft.
Zeggen dat hij ook wel ziet hoe lastig het is. PIW-ers
durven soms niet naar de emotie toe te gaan, omdat
ze denken dat ze dan teveel therapeutisch bezig zijn.
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Stel nou dat hij gaat huilen? Wat moet ik dan? Of als hij
kwaad wordt? Ik zeg altijd: ga het gewoon aan. Durf
naar de shit toe te gaan. Wees daar niet te bang voor.
Ik kan me voorstellen dat je als PIW-er zelf soms ook hard
wordt. Je ziet veel shit, je komt in geweldsituaties terecht …
omstandigheden die het niet gemakkelijk maken om dat
kwetsbare, menselijke contact te hebben, om open te zijn.
Ja dat is ook wel zo. Daarom moet je elkaar gezond
houden. En als iemand heel erg verhard is, moet hij
eigenlijk niet meer willen werken in de PI. Want het gaat
om contact met die doelgroep en je moet dat wel aankunnen. Dat is loeizwaar als je dat niet meer kan omdat
je zelf te beschadigd bent of te hard of te cynisch.
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Ik heb veel respect voor het
werk dat ze elke dag weer
aangaan met die gasten.
Met humor. Het is fucking
moeilijk werk.
SUPERVISOR PIW-ERS
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