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Stichting JozuaNu.nl 
 
Over vijf jaar…..  
 
Stichting Jozua Nu.nl is dan: 

een stichting die ex-gedetineerden wil ondersteunen bij het bouwen aan een nieuw leven zonder 
criminaliteit waarin zij zich van waarde weten, een zingevende dagbesteding hebben en hoop voor 
de toekomst 
 
een stichting die ex-gedetineerden, die reeds tijdens detentie besloten hebben dat ze: 

 opnieuw willen beginnen, 
 hun schepen achter zich willen verbranden, 
 niet terug willen naar hun oude criminele woon- en leefomgeving 
 een zo normaal mogelijk werkend leven willen leiden, 

een kans te geven dit doel daadwerkelijk te bereiken 
 
een stichting die het bovengenoemde doel samen met de ex-gedetineerde wil  bereiken door: 

 het aanbieden van (tijdelijke) huisvesting, 
 het begeleiden bij de nodige officiële handelingen/aanvragen/administratie, 
 het opbouwen van een nieuw sociaal netwerk, 
 het aanbieden van een zinvolle dag- en vrijetijdsbesteding, 
 het aanbieden van intensieve begeleiding en cursussen gericht op: 

o het ontdekken en versterken van eigen competenties; 
o het aanleren van de nodige sociale vaardigheden; 
o het uiten van emoties op constructieve wijze; 
o het aanbrengen van structuur en dagritme; 
o het leren omgaan met financiën. 

een stichting die nauw samenwerkt met netwerk-/ketenpartners; 
 
een stichting die, zonder overheidssubsidies maar met fondsgelden en giften, streeft naar financiële 
onafhankelijkheid door het verwerven van eigen inkomstenbronnen zonder winstoogmerk;  
 
een stichting die in het bezit is/gebruik maakt  van een multifunctioneel gebouw, waarin zowel ex-
gedetineerden zijn gehuisvest, cursussen worden gegeven, netwerk-/ketenpartners in kunnen 
worden ontvangen en werkzaamheden ten behoeve van het verwerven van inkomsten kunnen 
plaatsvinden; 
 
een stichting die ‘het mislukken’ met alle gevolgen van dien, zoveel mogelijk tracht te beperken door, 
vooraf aan de vrijlating van de gedetineerde, minstens drie uitgebreide en nauwkeurige 
intakegesprekken te voeren en indien nodig, met toestemming van de ex-gedetineerde, een 
milieuonderzoek doet;  
 
een stichting die vanuit haar christelijke identiteit, zonder dit aan de ex-gedetineerde te willen 
opdringen, uitgaat van het geloof dat een werkelijk nieuw leven begint bij de Grondlegger van de 
stichting, Jezus Christus. 
 
Daarnaast vieren we het feit dat minstens vijf cliënten hun traject binnen de stichting hebben 
doorlopen, een daadwerkelijk nieuwe start mochten maken, opnieuw hun leven mochten inrichten 
en los van hun criminele verleden een zelfstandig leven hebben opgebouwd dat op constructieve 
wijze deel uitmaakt van de maatschappij.  
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Beleidsplan Stichting Jozua Nu.nl - ‘Weest sterk en moedig’ 
 

I.  Onze doelgroep 
 
Onze doelgroep bestaat uit ex-gedetineerden: 

 die reeds tijdens detentie besloten hebben opnieuw te willen beginnen; 

 die crimineel gedrag willen stoppen en criminele contacten willen verbreken; 

 die niet terug willen naar hun oude criminele woon- en leefomgeving;  

 die een zo normaal mogelijk werkend leven willen gaan leiden.  
 
Criminogene factoren 
Er zijn veel verschillende zaken die (ex)gedetineerden kunnen belemmeren of een risico kunnen 
vormen in het re-integreren van de (ex-)gedetineerde. 
Hieronder vindt u een overzicht van deze criminogene factoren (= tot misdaad of misdaden 
stimulerend1). Naast iedere factor staat ook bij hoeveel procent gedetineerden dit een probleem 
vormt. Voor de uitleg van iedere factor willen wij u verwijzen naar het boek van Jos Verhagen; 
‘Gedetineerden ontmaskerd’. 
 
Aanwezigheid van criminogene factoren bij gedetineerden (2010/2011): 
 

Denkpatronen, gedrag en vaardigheden 82% 

Opleiding, werk en leren 75% 

Delicthistorie (Justitieverleden) +/- 64% 

Inkomen en omgaan met geld +/- 53% 

Houding +/- 53 % 

Relaties met vrienden en kennissen +/- 47 % 

Drugs +/- 46% 

Familie relaties +/- 44% 

Huisvesting en wonen +/- 43% 

Alcohol +/- 42% 

Emotioneel welzijn 25% 

 
Bijna alle gedetineerden hebben problemen op velerlei gebied. Gemiddeld hebben ze op een stuk of 
zes gebieden problemen of zelfs grote problemen2. 
Daarnaast geld ook voor een heel aantal gedetineerden dat de Nederlandse cultuur niet de cultuur is 
waar ze hun ‘roots’ hebben liggen. Ook dit kan in de weg zitten; ze kunnen moeite hebben met het 
aanpassen aan de Nederlandse cultuur of zich onbegrepen voelen. 
Tijdens de intakefase zal duidelijk moeten worden met welke criminogenefactoren onze 
‘toekomstige cliënt’ te maken heeft (actie voor later> intake-formulieren maken en intake-fases op 
papier). 
 
Kaders doelgroep (grote lijnen) 
Wanneer een gedetineerde in aanmerking wil komen voor ons traject, verwachten wij dat de 
gedetineerden bovenstaande keuze voor een nieuwe start goed overweegt, hier met een aantal 
mensen goed op reflecteert en door ons aanmeldingstraject komt.  
Gedetineerden met een alcohol- of drugsverslaving komen niet voor ons traject in aanmerking. Eerst 
zullen ze van de verslaving af moeten komen. Hier zijn al een heel aantal klinieken voor en dit vraagt 
weer een heel ander specifiek traject. Wij willen ons vooral richten op structuur en dagbesteding en 
gedragsverandering.  Mocht iemand van de verslaving af zijn, dan kunnen we natuurlijk een 

                                                           
1
  Gedetineerden ontmaskerd, Jos Verhagen, blz. 79 

2
 Gedetineerden ontmaskerd, Jos Verhagen, blz. 80 
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heroverweging maken. En ook willen wij graag samenwerken met organisaties die verslavingszorg 
bieden.  
 
Ook gedetineerden met een psychiatrische achtergrond- en of diagnose zullen niet voor ons traject in 
aanmerking komen. Ook dit vraagt weer een andere specifieke begeleiding en behandeling.  
 
Bij gediagnosticeerde gedragsproblematiek zal het afhangen van de mate van de problematiek en de 
hanteerbaarheid van het gedrag, zowel door de gedetineerde als voor de begeleiding.  
 
Wij willen, wanneer nodig, gedetineerden zeker stimuleren om naast ons begeleidingstraject  hulp te 
zoeken b.v. bij een psycholoog, maatschappelijk werk enzovoorts. 
 
Wat betreft de leeftijdscategorie; dit zal afhangen van de mate van de zelfredzaamheid van de 
gedetineerde. Dit zal ook tijdens het aanmeldingstraject ter sprake komen. 
 
(Relatie ja of nee? Het hebben van kinderen ja of nee? Nog te overwegen/bezien). 
 
Onze identiteit  
Onze identiteit is gegrond in en gebaseerd op ons geloof in Jezus Christus.  Wij verwachten van de 
cliënten niet dat ze gelovig zijn, maar wel respect hebben voor onze uitgangspunten die elders 
beschreven staan en zich houden aan de gedragsregels die daar uit voort komen.  Deze 
uitgangspunten en gedragsregels zijn er niet ter belasting van mensen, maar juist omdat we denken 
dat ze goed voor een ieder zijn. 
Ook wordt men niet geacht een geloofskeuze te maken tijdens hun traject binnen onze stichting. 
Wel zullen we waarschijnlijk twee keer per week een bijeenkomst hebben binnen onze eigen opvang. 
Daar wordt ook iedere cliënt verwacht.  
 
 

II.  Wat zijn onze diensten? 
 
Wat bieden we? 
Een begeleidingstraject  voor ex-gedetineerden bij hun terugkeer in de samenleving, na een lange of 
korte detentie, maar welke in ieder geval een vrijwillige en gemotiveerde keuze  hebben gemaakt om 
een nieuwe start te maken. Wat voor onze hierin belangrijke aandachtspunten zijn vindt u hieronder:  

- Stoppen met criminaliteit 
Op zich lijkt dit een logisch gegeven wanneer iemand een nieuwe start wil maken, maar om echt te 
stoppen met criminaliteit is nog zo makkelijk niet wanneer je terugkeert in de samenleving na een 
detentie periode. Het kan zijn dat ‘het oude leven’ toch nog weer een beetje gaat kriebelen of even 
weer ‘zo makkelijk’ lijkt. Dit laatste helemaal omdat een ‘nieuwe start’ zoals wij die aan willen bieden 
lang niet altijd even makkelijk is. 
 
 
 
Wij denken dat het daarom belangrijk is om hierover in gesprek te blijven met de cliënt (staat in dit 
document voor ex-gedetineerde) en een stuk coaching/training is zeker op z’n plek. Hoe ga je om 
met emoties? Met verleidingen vanuit ‘het verleden’? Hoe bouw je een nieuw netwerk op?  Sociale-
vaardigheidstraining! En natuurlijk de begeleiding bij het genereren van inkomen op een eerlijke 
manier. 
Als het passend en de juiste timing is om ook met het verleden aan de slag te gaan (verwerken, 
herstellen, verzoenen) willen we ook hier de ruimte voor geven. 
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- Starten in een nieuwe omgeving en de eerste 3 maanden niet terug keren in hun oude 
woonplaats  

Minstens 50-75 km afstand tussen Lelystad en oude woonplaats. 
Wanneer vrienden en familie hier op bezoek willen komen wordt daar eerst over gesproken en 
duidelijke, passende afspraken over gemaakt. 
Ook na de eerste 3 maanden zullen er nog afspraken gemaakt worden over het bezoeken van de 
oude woonplaats. 
We hopen, en zullen dit zeker stimuleren, dat de cliënt in zijn nieuwe omgeving een nieuw sociaal-
netwerk zal opbouwen. 
 

- Leren voorzien in de basisbehoeften die hij/zij nodig heeft 
Wat zijn de basisbehoeften in het leven van de mens? 
Volgens de piramide van Maslow bestaan de behoeften van 
de mens uit: de fysiologische behoeften  (woonomgeving, 
voedsel, slaap/warmte), veiligheid, liefde, zelfrespect en 
ontplooiing, wat zich weer kan ontwikkelingen tot Meta-
niveau. Wij geloven dat de eerste drie (de fysiologische 
behoeften, veiligheid en liefde) belangrijk zijn. Alle drie heb je 
werkelijk nodig om verder te kunnen groeien en ontwikkelen.  
Daarom vinden wij het ook belangrijk om deze drie te bieden 
vanuit onze stichting, waarbij we ‘liefde’ willen  vorm geven 
door de cliënt te laten ervaren dat hij ‘gewenst’ en ‘geliefd’ is 
door God en daarom ook door ons. We willen hen dit vooral 
eerst doen ervaren door onze benadering. Belangrijke thema’s die hierin ons gedrag en benadering 
bepalen zijn Genade en Respect. 
Het is ons doel dat de cliënt (weer) zelf verantwoording leert en kan nemen in het verkrijgen en vorm 
geven van deze basisbehoeften. De cliënt moet uiteindelijk zelfstandig weer verder. 
Onder fysiologische behoeften verstaan wij ook het stukje zelfverzorging en hygiëne.  
 

- Plezier, rust en structuur aan brengen in zijn/haar leven 
Wij geloven dat deze drie items ook zeer van belang zijn bij het inrichten van je leven. Zo ook voor 
onze cliënten. Hieronder even kort weergegeven wat wij onder deze drie items verstaan: 
Plezier: positieve momenten waar iemand positieve prikkels uit haalt b.v. leuke activiteiten doen, 
leuke dingen doen, leren te genieten van kleine en grote dingen, humor kunnen ontwikkelen en 
kunnen delen met iemand. Dingen doen die goed voor je zijn en waar je blij van wordt! 
Rust: De hoeveelheid rust die iemand nodig heeft is verschillend per persoon. Maar we willen wel 
leren dat je rust momenten kunt creëren en dat het ook belangrijk is deze naar behoefte te pakken. 
Structuur: Dagritme aanbrengen is heel belangrijk. Dit geeft orde, overzicht, duidelijkheid en ook 
rust. De mate van structuur die iemand nodig heeft is ook weer per persoon verschillend, maar in 
principe heeft iedereen behoefte aan een mate van structuur. 
 
 
 
Naast dat we structuur in het dagritme belangrijk vinden, is het een item wat op meerdere gebieden 
betrekking heeft. Denk bijvoorbeeld in het bijhouden van je financiën en andere administratie. Ook is 
het belangrijk dat hier aan gewerkt wordt. 
Hiervoor zullen we de nodige middelen verschaffen en begeleiding/training voor aanbieden. 
Schuldhulpverlening zullen we uitbesteden. 
 

- Het onderzoeken wie ik hij/zij zelf is, waarom ze leven en wat ze willen bereiken in het 
leven 

Dit begint bij het leren kennen van jezelf; wie ben ik? Waar kom ik vandaan? En waar wil ik heen? 
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Wat is mijn reden om te leven? Wat zijn mijn gaven en talenten? Wat is mijn levensmotto en 
levensmissie (heel breed of heel smal)? 
Hoe kan ik mijn gaven en talenten verder ontwikkelen en inzetten? 
Dit zal deels middels een training/cursus aangeboden worden. 

 
- Een plan bedenken hoe dit laatste te verwerkelijken en starten met de uitvoering. 

Hoe wil iemand zijn leven vorm gaan geven? Wat is daarvoor nodig en welke stappen moeten dan 
gemaakt worden? Het is de bedoeling dat de cliënt vanuit deze vragen een stappenplan opzet en 
tijdens de op één na laatste fase van ons programma ook daadwerkelijk stappen onderneemt en dus 
start met de uitvoering van zijn plan. Dit zal natuurlijk met de begeleiding/coach geëvalueerd en door 
cliënt eventueel herschreven worden en weer een stukje uitgevoerd en weer geëvalueerd, 
enzovoorts. Want zo is het leven natuurlijk ook… Maar belangrijk is dat de cliënt zijn hart achterna 
gaat en ook de in het leven gegeven verantwoordelijkheden neemt. 
 

- Het creëren van een zinvolle dagbesteding 
De laatste drie aandachtspunten hebben ook betrekking op dit punt. We vinden het belangrijk dat de 
cliënt vanaf het begin een zinvolle dagbesteding heeft. Natuurlijk kan dit in de eerste week een hele 
andere invulling zijn dan een maand later. Zolang de cliënt geen betaalde baan/opleiding heeft, 
zullen we samen met de cliënt zoeken naar een andere invulling van de dag, eventueel in overleg 
met de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk met behoud van uitkering. 
Daarnaast past bij een zinvolle dag besteding ook tijd en aandacht voor jezelf en je eigen hobby’s. 
 
Cursussen/trainingen die we tijdens ons traject willen aanbieden zullen gericht zijn op: 

o het ontdekken en versterken van eigen competenties 
o het aanleren van de nodige sociale vaardigheden 
o het uiten van emoties op constructieve wijze 
o het aanbrengen van structuur en dagritme  
o het leren omgaan met financiën; 

 
Opmerking: 

1. Opmerking: Hieronder staat beschreven welke diensten de Stichting Jozua uiteindelijk zou 
willen bieden, maar dit zal waarschijnlijk niet al bij de start van de onderneming geboden 
worden.  

2. Bovenstaande zijn voor ons de ‘streefproducten’ die we willen bieden. Afhankelijk van inzet 
van de cliënt, het proces en de beschikbare tijd en middelen kunnen we dit daadwerkelijk 
aanbieden. 
 
 
 
 
 

III. Is er behoefte aan onze diensten? 

Door de enorme bezuinigingen die binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen, de plaatselijke 
gemeenten, de Reclassering en hulpverlening toegepast worden wordt persoonlijke begeleiding 
steeds minder mogelijk. Ook al zijn er plannen zwart-wit opgeschreven; als mankracht, tijd en geld 
niet aanwezig is, dan is het vaak zo de dat gemaakte plannen niet slagen en doelen niet behaald 
worden. We willen hier graag verwijzen naar het rapport van Raad voor Strafrechtstoepassing en 
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Jeugdbescherming (RSJ) gepubliceerd : ‘Van detineren naar re-integreren’3 waarin aangegeven wordt 
dat re-integratie gedetineerden momenteel ernstig tekort schiet.  ( ook uitgezonden op N.O.S. Wo  4 
oktober 2017, 20:15u) 
 
Wij willen als stichting de gedetineerden een dergelijke begeleiding bieden, waardoor de dienst- en 
hulpverlening van buitenaf (door gemeente, DJI, Reclassering en maatschappelijk werk, enzovoorts) 
ook beter aan slaat of in ieder geval een grotere kans tot slagen biedt. Met elkaar samenwerkend en 
elkaar versterkend. 
 
Dus ja, mede door de bezuinigingen wordt een behoefte aan ondersteuning en begeleiding vanuit 
onze stichting al wel duidelijk. 
 
Maar allereerst willen wij de gedetineerde zelf een kans bieden om ‘zelf’ zijn leven een andere 
wending te geven. Dit kan vanwege verschillende redenen moeilijk zijn: 

- (ex)-gedetineerde heeft geen netwerk om naar terug te gaan (vanwege ‘verleden’ en ‘oude 
vrienden’ die ook in die omgeving wonen. 

- Gedetineerde denkt zelf baat te hebben aan een stuk ondersteuning bij de ‘terugkeer  in de 
maatschappij’; denkt dit zelf niet alleen te kunnen.  Hulpvragen die wij nu al regelmatig tegen 
komen zijn: ondersteuning  bij praktische zaken;  bijvoorbeeld het krijgen van kamer/woning, 
op de rit krijgen van zijn administratie- en financiën, gewoon het dagelijks leven weer vorm 
te geven, dagritme aan te brengen enzovoorts. 

 
Precieze aantal van (ex-)gedetineerden die hier behoefte aan hebben weten wij niet. Wel merken wij 
in het werk dat we nu doen (bijvoorbeeld als Exodus Nazorgcoördinator Flevoland) dat er 
verschillende (ex-)gedetineerden vanwege verschillende hulpvragen (o.a. vaak een woning en hulp 
bij schulden) behoefte hebben aan een vorm van onderkomen en begeleiding, op een wijze die in de 
reguliere hulpverlening niet meer geboden wordt.   
 
Ook is er een maatschappelijke behoefte aan deze hulpverlening; orde en veiligheid, maar ook zeker 
hoop, liefde, doelgericht leven en verbondenheid zijn items waar deze samenleving naar verlangt. 
Ons traject levert hierin ook veel op voor de maatschappij/samenleving. 
 

IV. Hoe gaat u zich onderscheiden in de markt? 
 

We zullen ons onderscheiden op een aantal vlakken: 
- Een heel belangrijk onderscheid is dat wij er van overtuigd zijn dat ex-gedetineerden die echt 

opnieuw willen beginnen, dit beter in een nieuwe omgeving kunnen doen, waardoor hij/zij 
minder kans heeft om weer in de oude scene terecht te komen. Hier hebben ze wel 
ondersteuning bij nodig. De ‘reguliere wegen’ (bijvoorbeeld de gemeenten) zijn er vaak weer 
op gericht dat de ex-gedetineerde in zijn oude woonplaats terecht komt. 
In gesprekken met gedetineerden hebben wij juist ondervonden dat dit eerder voor recidive 
zorgt.  
In het eerder genoemde boek ‘Gedetineerden ontmaskerd’ wordt ook een dergelijke 
ervaring aangegeven en de invloed van de buurt omschreven4 

                                                           
3 https://www.rsj.nl/binaries/Advies%20Van%20detineren%20naar%20re-integreren_tcm26-
283592.pdf 

 

4
 Gedetineerden ontmaskerd, Jos Verhagen, blz. 97 en 102 
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Een stabiele woonomgeving kan rust bieden, zodat er aan andere probleemfactoren gewerkt 
kan worden. 

- Ons doel is niet om ‘weer iets nieuws’ uit te vinden; maar juist het geen wat er is aan nazorg 
voor ex-gedetineerden te versterken en aan te vullen. Hulpverlening die er al vanuit 
instanties geboden wordt of waar de cliënt om kan vragen, willen wij ook zoveel mogelijk 
laten plaatsvinden. Ons traject zal naar ons idee het netwerk van nazorg-  en begeleiding 
zoveel mogelijk ‘compleet’ maken; ‘het kringetje rond’. Dat zal ondermeer de kracht van 
onze onderneming zijn.  

- Daarnaast de duidelijke aandacht voor ‘relaties en zingeving’ binnen het programma is iets 
wat toch minder vaak voorkomt. Wij geloven dat een echte verandering begint bij een 
intrinsieke motivatie. Relaties en zingeving zijn vaak de grondslag voor intrinsieke motivatie 
en kunnen een positieve invloed hebben op het zelfbeeld van de cliënt. 

- We starten als stichting en wanneer we echte een onderneming worden, dan willen we als 
een non-profit organisatie ons werk uitvoeren. Daarin scheiden wij ons al van vele 
(hulpverlenende)organisaties. Het wordt een idealistisch project, waar mensen een warm 
hart voor kunnen krijgen en vanuit die betrokkenheid kunnen meewerken; op allerlei 
manieren; praktische hulp, gebed, schenking van spullen of geld of advies.  

 
 

V. Wat kost het? 
VI. Wat moet het opleveren? 

VII. Wat is uw plan van aanpak? 
 

Wat onze onderneming precies zal gaan kosten, wat het oplevert en onze plan van aanpak  zullen 
hieronder in een verhaal samengevat worden. Dit omdat dit nog niet duidelijk is, maar wij er al wel 
e.e.a. over kunnen vermelden. 
 
Om allereerst een antwoord te geven op de vraag; wat moet het opleveren? 
Wat ons doel is, is dat mensen vanuit een diepte punt in hun leven, een nieuwe start kunnen maken, 
zichzelf waardevol en geliefd weten en steeds meer en meer tot ontplooiing, tot hun bestemming 
komen, met daarbij ook vorm en inhoud te geven aan alle zaken die praktisch gezien bij het leven 
horen (zoals genereren van de basisbehoeften, genereren van inkomen enzovoorts, 
maatschappelijke verantwoordelijkheden).  
Wij hopen dat onze onderneming aan een dergelijk processen kan bijdragen. Gebeurt dit, dan 
hebben wij ons doel behaald.  
We willen niet met een groot aantal beginnen. We denken aan een start met bijvoorbeeld 3 cliënten.  
 
Wat betreft de vraag wat kost het? kunnen wij nog heel weinig schrijven. Ik zal hieronder in ieder 
geval weergeven waar wij financiën voor nodig zullen hebben: 
Stichting 

- Starten stichting (notariskosten) 
- Geld voor PR-activiteiten 
- Telefoon(kosten) 
- Website + onderhoud website 
- Geld voor de activiteiten die wij als stichting gaan doen.  

 
Wanneer we echt een ‘huis’ starten, dan komen er al weer veel meer kosten: 

- Huur of koop van pand 
- Verbouwing van pand 
- Verzekeringen en vergunningen omtrent pand 
- Verzekeringen omtrent stichting, begeleiding enzovoorts 
- Vaste lasten; maandelijks, per kwartaal, jaarlijks 
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- Onderhoud van ieder die in het pand woont of werkt (denk aan voedsel, huishoudelijke 
artikelen enzovoorts) 

- Kantoorbenodigdheden/artikelen 
- Meubilair 
- Aanbieden van cursussen en trainingen 
- Aanbieden van cursus materialen en andere materialen voor cliënten 
- Onkosten die vrijwilligers maken 

 
Wanneer we betaalde krachten krijgen of ZZP-ers inhuren, betekend dit ook dat zij betaald moeten 
worden (personeelskosten) en waarschijnlijk zullen we ook hiervoor verzekeringen e.d. moeten 
betalen. 
 
Wel belangrijk, we kunnen wel gebruik maken van ons netwerk, waar we e.e.a. ook voor een klein 
prijsje of gratis kunnen ontvangen. 
 
Dan nu in grote lijnen onze plan van aanpak: 
Eerste fase 

- Bij elkaar brengen van een bestuur + takenverdeling. 
- Stichting inschrijven (notaris verwikkeling, hebben we ook al financiën voor) 
- Concretiseren met welke activiteiten willen beginnen. 
- Nieuwsbrief starten – mensen op de hoogte brengen van de stichting en vragen om 

betrokkenheid en ondersteuning op allerlei gebied. 
 
Tweede fase 

- In gesprek met gemeente, fondsen, kerken en makelaar over het kopen/huren en verbouwen 
van een huis waarin we kunnen starten 

- Andere financiële mogelijkheden en ondersteuning zoeken (b.v. via vrienden van de 
stichting? En kerken die verbonden zijn?)  

- Nagaan welke administratieve en wettelijke zaken allemaal nodig zijn/afgehandeld moeten 
worden. 

- Kleine groep vrijwilligers/betrokkenen gaan werven. 
- Starten met klussen…. 
- In gesprek met Exodus hoe de samenwerking in de toekomst kan gaan verlopen 
- Inhoudelijk het traject vorm gaan geven (beschrijving methodiek) 
- Uitwerken intake-fase 
- Bekendheid aan ons werk gaan geven, o.a. via Geestelijke verzorging PI, Reclassering, 

Medewerkers Maatschappelijke Dienst in PI’s (allemaal landelijk), bij Kerk met Stip, Justitie 
Pastoraat Nederland, plaatselijke gemeenten. 

- Netwerk nog sterker maken, ook m.b.t. dagbesteding, afdeling Werk en Inkomen gemeente 
Lelystad 

- Langzamerhand starten…. 
- Enzovoorts… 

 
 
 
 
 

VIII .     Aandachtspunten,  opmerkingen en vragen die we nog moeten beantwoorden: 
 

- Goede intake fase! 
- Presentaties in kerkdiensten in de PI, presentaties tijdens TRA-projecten.  
- Brieven/flyers sturen naar G.V. en MMD van PI’s over wat wij bieden. 
- Transparantie naar overheid, ‘business partners’, sponsors, gevers. 
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Laatste aanpassing vond plaats op 31-10-2017 
 

- Kunnen gedetineerden met een enkelbandje ook bij ons verblijven? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


