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Dankwoord als voorwoord 

 

Deze nota is het interne beleidsplan van en voor het R-K korps voor de komende jaren.  De 

eerste adressanten van dit plan zijn dan ook alle justitieaalmoezeniers. Dat laat onverlet dat het 

plan ook naar externen een functie kan hebben, omdat het laat zien waar we (voor) staan en 

naar toe willen.  

Beleid maak je niet, beleid ontwikkel je. Samen met anderen, en het liefst vooral met hen die het 

raakt en van wie verwacht wordt dat ze het helpen realiseren. Daarom is nadrukkelijk inbreng 

van het korps in de totstandkoming georganiseerd en meegenomen. Dit stuk is dan ook niet het 

resultaat van uitdenken en neerschrijven in ‘Den Haag’ en vervolgens presenteren. Het is een 

proces geweest dat daadwerkelijk begonnen is toen het R-K korps tijdens de studiedagen 2017 

kritisch naar zichzelf heeft gekeken. Dank voor ieders bijdrage daaraan! 

De uitkomsten van de studiedagen hebben verder richting gegeven evenals grotere, externe 

ontwikkelingen. Hierover is vervolgens in een kleinere groep verder gepraat en nagedacht. 

Daarom ook dank voor de kritisch-constructieve reacties en bijdrages van deze sparringgroep 

bestaande uit dr. Fons Flierman, drs. Jacqueline van Heel, drs. Geert Rozema, drs. Bert Simons, 

drs. Trudy Vester en adjunct-hoofdaalmoezenier drs. Ed Teuns. 

Dank is hier verder op zijn plaats aan de bisschopreferent voor het justitiepastoraat, mgr. dr. E. 

de Jong, voor zijn reacties op de nota en het gestelde vertrouwen. 

Het papieren resultaat ligt er. Nu is er de uitdaging het geschrevene tot geleefde realiteit te 

maken.  

 

Dr. mr. Ryan van Eijk, 

Hoofdaalmoezenier 
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‘Ik heb gehoord van uw geloof en liefde’ 
Bouwstenen om muren te slechten 
 

 

1-. Inleiding 

Het is weer enige jaren geleden dat prof. dr. Fred van Iersel als hoofdaalmoezenier een nota 

publiceerde over het r-k justitiepastoraat1. Alhoewel die nota haar waarde en betekenis 

behoudt, zijn de tijd en de ontwikkelingen sindsdien niet stil blijven staan. In de interne 

Mededelingen R-K Justitiepastoraat (Gefundeerd innoveren) van januari 2016 zijn al wat eerste 

contouren geschetst hoe het R-K MT denkt de toekomst tegemoet te gaan. Deze nota borduurt 

daarop voort. Ze is primair geschreven om aan het R-K korps helder te maken welke doelen en 

initiatieven het R-K MT zich de komende jaren stelt, waarom dat is, en hoe het MT dat hoopt te 

bereiken binnen de context van DJI. Daarnaast is de nota geschreven voor allen die 

verantwoordelijkheid dragen voor het R-K Justitiepastoraat of er mee samenwerken. Als basis 

en onderliggende documenten voor deze nota gelden het Grondslagdocument, het document 

Herkenbaar en betrouwbaar Pastoraat: Justitie en het Liturgisch Vademecum Justitie van de 

Nederlandse bisschoppenconferentie.  

De geestelijke verzorging, inclusief de geestelijke verzorging bij justitie, staat voor belangrijke en 

ingrijpende vragen, die de nabije toekomst van ons werk(veld) zullen (mee)bepalen.2 We zien en 

ervaren maatschappelijke trends als economisering, polarisering en verzakelijking die niet 

stoppen aan de gevangenispoort. In ieder geval is te constateren dat de geestelijke verzorging 

uitgedaagd is om haar ‘bijdrage’ te verwoorden naar andere disciplines, en er is de druk zich te 

verantwoorden naar betalende partijen. Beide komen voort uit legitieme vragen, en beide zijn 

eigenlijk ook van alle tijden. Geloof en werk kunnen immers nooit alleen maar ‘gewoon’ gevierd 

en geleefd worden, ze moeten ook kunnen verwoord en verantwoord worden. Extra dimensie 

voor de huidige generatie R-K geestelijk verzorgers is echter wel dat de omvang en intensiteit 

van die vragen zijn toegenomen en dat de in het verleden gegroeide vormen en structuren van 

geestelijke verzorging ook niet meer vanzelfsprekend zijn. De R-K kerk en daarmee haar 

pastoraat bevindt zich in een missionaire situatie. Dit alles maakt de vraag naar een duidelijke 

identiteit in de geboden zorg en aandacht niet overbodig. Integendeel, identiteit zorgt juist voor 

de noodzakelijke verscheidenheid in aanbod. Het gaat er daarbij ook niet om dat het R-K 

justitiepastoraat zich aanpast aan die nieuwe omstandigheden, het gaat er om in die nieuwe 

omstandigheden het werk, de zending te kunnen blijven doen. Of zoals Erik Borgman het 

kernachtig verwoordt: “We dragen niet bij aan Gods toekomst door ons zo goed mogelijk aan te 

passen aan wat zich onvermijdelijk voordoet, maar door er als buitenstaanders niettemin in 

thuis te raken.” [144] Ingrijpende ontwikkelingen als individualisering, globalisering en 

secularisering stellen in elk geval nieuwe vragen en uitdagingen aan hoe het R-K 

justitiepastoraat zijn werk in de gegeven justitiële setting doet. Bij justitie valt daarbij verder 

concreet te denken aan de ontwikkelingen op het terrein van samenwerking met andere 

disciplines3 en ketenpartners4, aandacht voor het leef- en werkklimaat in de inrichting en de 

stimulering van de zelfredzaamheid bij gedetineerden. Verder is te denken aan de 

implementatie van de uitkomsten van de voorkeurspeiling en de sluiting van inrichtingen. Al 

                                                             
1 Investeren in betrokkenheid – katholiek justitiepastoraat in een open samenleving 2004-2009. 
2 Cfr. voor de grotere context Samenwerken aan Recht en Veiligheid. Strategische agenda van het ministerie 
van Justitie en Veiligheid. (2017). Ministerie J&V. Den Haag 
3 Psychologen, medische dienst, casemanagers etc. 
4 Organisaties van door- en nazorg zoals Exodus, Perspectief Herstel, Kerken met Stip, Reclassering 
Nederland etc. 
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deze verschillende ontwikkelingen roepen vragen op en maken het noodzakelijk voortdurend na 

te denken over het werk en de positie van het R-K justitiepastoraat.  

Nadenken impliceert openstaan voor de actuele feiten en ontwikkelingen, ze wegen en waar 

nodig zoeken naar nieuwe, andere wegen en richtingen, steeds met de bedoeling het goede te 

behouden. Dit stuk heeft als primair doel om dit denkproces te delen met de 

pastores/aalmoezeniers in het werkveld. Delen in de betekenis van een proces van wederzijds 

geven en ontvangen. De reden daarvoor is eenvoudig: zonder de inzet, inbreng en aanvaarding 

van het korps aalmoezeniers is een dergelijke exercitie zinloos en vruchteloos, want beleid komt 

immers alleen tot uitvoering als het aansluit bij ervaren vragen en problemen en aldus herkend 

en gedragen wordt. Bovendien, alle R-K aalmoezeniers samen geven de R-K geestelijke 

verzorging smoel en inhoud, als individu en als korps. Ieder doet dat met zijn/haar eigen 

talenten, maar wel vanuit en met een duidelijk herkenbare identiteit die het korps bindt. Om het 

geïnspireerd en geëngageerd vol te houden in een werkveld en op een werkplek waar je je in de 

inrichting soms best alleen kunt voelen staan, kan dat ook niet anders.  

Middels dit stuk wordt ieder korpslid uitgenodigd mee op weg te gaan. In deze nota nog alleen in 

gedachten, en straks bij de implementatie wellicht ook in doen. Dit stuk is echter geen 

gedetailleerde wandelkaart, waar iedere stap en ieder routedetail tot in de puntjes is uitgewerkt. 

Het wil ook zeker geen academisch of wetenschappelijk document zijn, alhoewel het wel 

gebaseerd is op inzichten en bevindingen uit onderzoek en literatuur. De in de nota 

gepresenteerde etappes bestaan uit een schets van  

1- het doel en uitgangspunten van het pastoraat (m.a.w. wat wil het R-K justitiepastoraat in 

en met het werk en waarop is dat gebaseerd?) (par. 2) 

2- de ontwikkelingen die het justitiepastoraat raken (m.a.w. voor welke vragen en 

uitdagingen staat het momenteel?) (par. 3)  

3- De uitkomsten van de R-K landelijke studiedagen 2017 met een gezamenlijke sterkte en 

zwakteanalyse (par. 4) en  

4- het organiseren (m.a.w. wat moeten er georganiseerd/geoperationaliseerd worden om 

het geformuleerde doel te (helpen) realiseren in de huidige omstandigheden?) (par. 5). 

Het wordt afgesloten met een kort slotwoord (par. 6) en de vermelding van de gebruikte 

literatuur. (par. 7) 

De titel ‘Ik heb gehoord van uw geloof en uw liefde’ is genomen uit het dankgebed aan het begin 
van de Brief van Paulus aan Efeze. Paulus noemt zich in die brief een gevangene van Christus. 
Die zelfomschrijving lijkt -ook gezien de context- zeer toepasselijk. De titel is gekozen omdat die 
alles terugbrengt tot de kern waar het in de zorg en het werk van het justitiepastoraat om gaat: 
geloof in God en liefde voor mensen. Het een is niet beter dan het ander, nee beide, geloof en 
liefde, zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar en zijn niet los van elkaar verkrijgbaar. De titel 
wil daarnaast uitdrukking geven aan de wens deze nota te funderen en te richten op collegiale 
bemoediging en aan de hoop dat de mensen voor wie en met wie het justitiepastoraat werkt dat 
daadwerkelijk over het justitiepastoraat en de pastores/aalmoezeniers zullen zeggen: ‘Ik heb 
gehoord van uw geloof en uw liefde’. De ondertitel verwijst naar het gegeven dat de justitiële 
werkcontext voor ingrijpende en grote veranderingen staat die het pastoraat daar zullen 
veranderen. In tegenstelling tot de afgelopen jaren, waarin het opdracht was het werk strikt te 
beperken tot binnen de muren, ligt er nu een periode in het verschiet waarin het 
justitiepastoraat en haar werkers meer naar buiten mogen om nazorg en levensloopgerichte en 
persoonsgebonden trajecten mogelijk te maken. Muren tussen binnen en buiten zullen bij wijze 
van spreken geslecht moeten worden.   
  
 



            I k  h e b  g e h o o r d  v a n  u w  g e l o o f  e n  l i e f d e ’ | 9 

 

2-. Doel (en uitgangspunten) 

Het justitiepastoraat is er om gedetineerden een kwalitatief goede, pastorale en diaconale zorg 

te bieden. Op die manier wordt de religieuze zorgplicht van overheid en kerk jegens de 

gedetineerde invulling gegeven en het recht van de gedetineerde vervuld. Aan de Dienst 

Geestelijke Verzorging (DGV) en het management ervan is het vervolgens de taak om ervoor te 

zorgen dat de pastores/aalmoezeniers dit ook (kunnen) doen.  

Kwalitatief goede, pastorale en diaconale zorg is een verantwoordelijkheid van iedere 

pastor/aalmoezenier afzonderlijk, maar ook van het korps gezamenlijk. De vraag wat deze 

specifieke zorg tot goede zorg maakt, wordt immers niet eenzijdig of alleen beantwoord door de 

pastor/aalmoezenier of pastorant afzonderlijk of door hun gezamenlijk, maar ook door de 

traditie en context van die zorg, de opvattingen in de samenleving daarover en door hen die 

bestuursverantwoordelijkheid hebben voor die zorg. Dat impliceert dat goede zorg dynamisch 

is, en een voortdurend afstemmingsproces tussen de verschillende factoren en actoren. Voor de 

gedetineerde betekent het dat h/zij zich afvraagt of dit de zorg is waar h/zij om vraagt en die 

hem/haar recht doet, de pastor/aalmoezenier moet weten en kunnen verwoorden wat z/hij 

doet, en hoe en waarom dit staat in de R-K traditie, de bestuursverantwoordelijken staan 

vervolgens voor de vraag hoe ze het justitiepastoraat en zijn geestelijk verzorgers adequaat 

kunnen faciliteren en ondersteunen.  

Geestelijke verzorging wordt gedaan door professionals en in die zin is er een bredere 

beroepsgroep bestaande uit geestelijk verzorgers. Deze groep is breder dan de 

pastores/aalmoezeniers die van pastoraat hun beroep hebben gemaakt. Maar algemeen 

pastoraat bestaat niet. Pastoraat is namelijk onlosmakelijk verbonden met een identiteit en 

daarmee met een bredere, gegeven (geloofs)gemeenschap waarin de pastor/aalmoezenier 

geworteld is en vanwaar h/zij gezonden is. Dat geworteld en gezonden zijn is van belang want ze 

garanderen niet alleen de identiteit, maar ook de continuïteit en kwaliteit van de inzet en zorg. 

Geworteld en gezonden betekent dat het pastoraat meer fundering behoeft dan enkel de 

persoonlijke (werk)opvatting van de pastor/aalmoezenier die inhoud en norm van werken 

bepalen, en dat de werkinvulling door meer bepaald en gestuurd wordt dan alleen door de vraag 

van de gesprekspartner. Dit mag echter niet tot exclusiviteit in de pastorale aandacht of zorg 

leiden. Met andere woorden: de pastorale aandacht en zorg beperken zich niet tot de mensen 

van de eigen R-K (geloofs)gemeenschap. Integendeel, de aandacht en zorg zijn voor ieder die die 

vraagt of nodig heeft. Of zoals paus Franciscus zegt: “Het is de weg van de kerk naar buiten te 

gaan teneinde te zoeken die ver weg zijn, in de periferieën, om Jezus te dienen in elke mens die 

gemarginaliseerd is, verlaten, zonder geloof, teleurgesteld door de kerk, gevangen in zijn eigen 

egoïsme.”  

Iedere pastor/aalmoezenier doet het werk vanuit een individuele motivatie, maar aan deze 

motivatie liggen ook een gezamenlijke, gedeelde basis en motivatie ten grondslag. Ieder is met 

zijn/haar levensverhaal geworteld in de R-K traditie en vanuit die traditie is ieder ook in dit 

werk gezonden en dus bevestigd. In en vanuit dat ambt is ieder dienstbaar aan de gemeenschap 

en de mensen. Die worteling en zending bepalen uiteindelijk wie de pastor/aalmoezenier is en 

wat h/zij doet als pastor/aalmoezenier. Worteling en zending geven de ‘eigen smoel’ in woorden 

en daden in de relatie met anderen. Uit eigen levens- en werkervaring weet en beseft ieder dat 

het geloofsleven van een mens -zeker in de huidige samenleving- geen statisch maar vooral een 

dynamisch gegeven is. Als pastores/aalmoezeniers wordt daarbij weliswaar voortdurend geput 

uit de eigen christelijke bronnen, maar zeker niet exclusief daaruit. Verwacht mag daarentegen 

wel worden dat de oriëntatie en weging in leven en werk van de -pastor/justitieaalmoezenier 

uiteindelijk en overwegend op basis van en in verbondenheid met de R-K traditie gebeurt.  
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Het R-K justitiepastoraat draagt in de huidige Nederlandse samenleving, zo gekenmerkt door 

secularisatie en pluriformiteit, nadrukkelijk het karakter van een wederkerig 

toenaderingsproces waarbij de pastor/aalmoezenier met de gedetineerde gesprekspartner op 

zoek en op weg gaat naar wat vanuit de christelijk traditie betekenis heeft of kan hebben in deze 

situatie en voor deze persoon.5 Dit pastoraat begint vooral daar waar de gesprekspartners zich 

lichamelijk en geestelijk bevinden. De detentiecontext is zo ‘totaal’ dat daarin het startpunt 

gelegen is van de gezamenlijke zoektocht naar vragen en antwoorden die vanuit christelijk en 

evangelisch perspectief heilzaam zijn (kunnen) in het concrete levensverhaal van de betrokken 

persoon. Dit proces veronderstelt enerzijds de ander ruimte geven en anderzijds zich als 

pastor/aalmoezenier met en vanuit de eigen traditie/ identiteit begrijpelijk maken naar die 

ander. Kernwoorden in dit proces zijn voor de pastor/aalmoezenier naast menselijke 

betrokkenheid, professionaliteit, integriteit en verantwoordelijkheid, vooral de verbondenheid 

met Christus, de geloofsgemeenschap/kerk en het evangelie. Het werk is immers een zorg en 

dienst vanuit het geloof in God, daarbij hoop puttend uit Christus’ boodschap en zich uitend in 

liefde naar de ander. Daarbij gaat het om vertrouwen, bemoediging, ondersteuning en vorming 

in het licht van de evangelische boodschap van Jezus Christus, een goede boodschap van liefde, 

vreugde, geduld, goedheid, barmhartigheid, en geloof in God en elkaar. In de kern is het werk 

van het justitiepastoraat in de huidige periode vooral te schetsen als gericht op verzoening en 

heling.6 Overigens is het belangrijk daarbij aan te tekenen dat dit werk niet pas belangrijk wordt 

of is omdat het bijdraagt aan maatschappelijke detentiedoelstellingen. Dit werk is in zichzelf 

betekenisvol: het draait om het heilzame contact tussen God en mens, waarbij als centraal 

uitgangspunt geldt dat ieder mens een schepsel Gods is en daarmee geroepen tot heil in relatie 

tot God en medemensen.7 Vanuit die overtuiging gaat het R-K justitiepastoraat en zijn geestelijk 

verzorgers samen met anderen op zoek naar het goede leven, waarbij deze inzet en zorg 

herstelgericht en (detentie)schade beperkend zijn, en gedragen vanuit de overtuiging dat een 

dader niet samenvalt met zijn daad of diagnose.8 

Het pastoraat in de justitiële setting is in hoge mate gelegenheids- of contextueel pastoraat in 

een seculiere omgeving. Het gebeurt in een context die theologisch in alle opzichten als 

missionair omschreven mag worden.9 Met de term gelegenheidspastoraat wordt hier bedoeld 

dat dit pastoraat tot stand komt in een zeer specifieke context die aan de betrokkenen -min of 

meer bij toeval- opgelegd is, en dat veel van de bij hen levende vragen juist opgeroepen worden 

                                                             
5  Cfr. Mgr. Wiertz die terugkijkend op zijn kerkelijke loopbaan stelt dat het vooral gaat om mensen leren 
kennen, herkennen en erkennen in hun talenten (p. 143-154): “Zo eenvoudig is dat niet. Nee, je moet van 
die man of die vrouw tegenover je -al zegt die in jouw oren soms rare dingen- leren houden. Leren 
houden! Eerst naar mensen luisteren, mensen leren begrijpen en van hen leren houden. Dan komt na 
verloop van tijd ook zeker de vraag: ‘Waarom ben jij zo gek dat je hierheen komt?’.” C. van der Heijden. 
(2017) Bisschop Frans Wiertz. Missionair Testament. Baarn. Adveniat. p. 166 
6 De termen heling en verzoening zijn goed te relateren aan en te herkennen in het herstelgericht werken, 
de aandacht voor eigen verantwoordelijkheid, de naar buiten gerichtheid met aandacht voor 
verwevenheid van de diverse levenssectoren (wonen, werken, participeren), de levensloopgerichtheid en 
het begeleiden van en bij de terugkeer naar de samenleving. Te termen heling en verzoening als 
missionair paradigma zijn ontleend aan de Amerikaanse missioloog R. Schreiter  Cfr. Schreiter, R. (2013) 
Mission as a Ministry of Reconciliation? In Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap. 2/2013, 71-85 
7 “Een van de wezenlijke elementen van het christendom is dat je Gods liefde voor de mens handen en 
voeten geeft. (…). Mattheus 25. Dat doe je niet om ze katholiek te maken, maar omdat het een doel op zich 
is.” C. van der Heijden. p. 130. 
8 P. van Tongeren. Ethische complexiteit. Over ethiek in justitiële inrichtingen. T. de Wit, R. de Vries en N. 
den Tom (red.) 2016. In Koorddansen. Ethische vragen in justitiële inrichtingen. Nijmegen. Wolf Legal 
Publishers. P. 35-47. 
9 Missionair niet in de zin van wervend, maar als op heil gerichte ontmoeting tussen kerk en wereld, 
tussen katholiek en anders- of niet-gelovige. 
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door deze context, en dat religie of levensbeschouwing daarin geen vanzelfsprekende plek heeft. 

Het feit dat er in die context een veilige plek als de geestelijke verzorging is, schept de 

voorwaarden en omstandigheden dat gedetineerden veelvuldig het contact en gesprek zoeken. 

Dit betekent tevens dat vele contacten en vragen die op de pastores/aalmoezeniers afkomen niet 

uitsluitend voortkomen uit een duidelijke religieuze of zelfs katholieke achtergrond of vraag. De 

waaier aan vragen of onderwerpen is dan ook afkomstig van overtuigd en bewust katholieke 

gedetineerden tot nietsisten en satanisten, en reikt in de praktijk qua thematiek van orthodox-

katholiek tot volkomen seculier of van fundamenteel-existentieel tot alledaags-banaal.  

Er is in deze tijd in de Nederlandse samenleving sprake van religieuze deīnstitutionalisering en 

‘religieuze verdamping’. Ervaringsdeskundige (want ex-gedetineerde) Bergveen verwoordt deze 

realiteit kernachtig in een advies aan gedetineerden in zijn Bajes voor beginners: “Houd 

regelmatig contact met de geestelijk verzorgers (…) voel je niet verplicht om binnen je eigen 

achtergrond te blijven, maar ga rustig shoppen om de persoon te vinden die jou het meeste 

aanspreekt.” [125] Bergveen noemt zichzelf humanist, heeft individueel contact met de pastor, 

en bezoekt zowel de kerkdienst als de boeddhistische meditatie. Dit citaat illustreert kernachtig 

dat het pastoraat in de justitiële context eigenlijk plaats vindt in een missionaire setting en 

bestaat uit een zoek- en afstemmingsproces tussen pastor/aalmoezenier en gedetineerde. Het 

betekent voor de pastor/aalmoezenier: betrouwbaar zijn, uitnodigend en stimulerend  met een 

ontvankelijke houding vanuit kritisch respect en met eigen identiteit.10 Justitiepastoraat is ook 

wat men zou kunnen noemen gelegenheidspastoraat, omdat de contacten een hoge mate van 

vluchtigheid en tijdelijkheid kennen: de detentietijd is voor de meeste gedetineerden immers 

relatief kort (slechts 1 op de vier gedetineerden is langer dan 3 maanden aaneengesloten in 

detentie, en dan zijn overplaatsingen nog niet meegerekend). Gemeenschap vorm en invulling 

geven in de detentiesetting is mede daardoor moeilijk en moeizaam, maar niet onmogelijk. De 

vluchtigheid in contacten, omdat gedetineerden komen en gaan, wordt bovendien nog eens 

versterkt door het feit dat ook de levensvragen sterk situatie- of tijdgebonden zijn en 

medebepaald door leeftijd, culturele achtergrond en fase van strafproces en/of detentie of 

gebeurtenissen in relaties. Dit alles samen zorgt ervoor dat daadwerkelijke zichtbaarheid en 

presentie in dit pastoraat van groot belang zijn. Pastoraat in deze setting vraagt om gezien 

worden (herkenbaarheid en zichtbaarheid), aanwezig zijn (presentie) en flexibiliteit, vooral op 

momenten dat het er toe doet voor mensen. Concreet betekent dit: actief erop uitgaan en ten 

dienste zijn, de gevangenen inderdaad bezoeken en opzoeken, m.a.w. op de afdeling zijn, op de 

luchtplaats, de werkplaats, het RIC, op bezoek gaan bij RC aparten, strafcellen etc. En het 

betekent ook een nauwe en intensieve samenwerking met vooral de protestantse collega’s en 

vrijwilligers. 

Binnen justitie is geestelijke verzorging vanwege haar denominatieve eigenheid, positionering in 

de organisatie en werkwijze11 per definitie een vreemde eend in de bijt, met alle lusten en lasten 

die daar vervolgens uit voortvloeien. Het justitiepastoraat werkt in en voor justitie, maar is niet 

van justitie. Iedereen weet en accepteert dat (het laatste overigens soms moeizaam). Die 

justitiële context is voor gedetineerden en ook voor de pastorale invulling erg bepalend. De inzet 

op veiligheid, orde en bedrijfsvoering prefereren voor de justitiële organisatie immers 

uiteindelijk boven andere waarden, waardoor de inzet en waarden van het R-K justitiepastoraat 

op sommige momenten marginaal kunnen (dreigen te) worden. Dat kan leiden tot momenten 

van frustratie. Het is echter een onontkoombaar gegeven in de justitiële setting. Tegelijk hebben 

                                                             
10 Mgr. De Korte heeft het in navolging van de pastoraaltheoloog Wissink in dit verband over ‘open 
orthodoxie’. G. de Korte. (2016) Geroepen tot hoop. Bouwen aan een barmhartige kerk. Utrecht. Kok. P. 31.   
11 D.w.z. denominatieve diversiteit, met een eigen duaal-paritair besturingsmodel en werkend op basis 
van vertrouwelijkheid en ambtsgeheim.   
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de pastores/aalmoezeniers wel een plek en ontvangen ze veel waardering. Soms direct, vaak 

indirect. Dat ieder gedetineerdensurvey steeds opnieuw laat zien dat de geestelijke verzorging 

het meest gewaardeerd wordt door de gedetineerden, is daarbij een belangrijk teken van 

bemoediging. Hoe beperkt de contactmogelijkheden soms ook zijn, en hoe bedreigd het soms 

ook voelt of is: persoonlijk contact met gedetineerden is en blijft mogelijk, groepswerk kan 

worden ingepland, activiteiten worden ondernomen, kerkvieringen staan ingeroosterd en het 

ambtsgeheim wordt gerespecteerd. En vooral: gedetineerden blijven een beroep doen op de 

pastores/aalmoezeniers en de collega’s van andere denominaties. 

 

3-. Ontwikkelingen 

Het is natuurlijk onbegonnen werk alle ontwikkelingen die invloed op het werk hebben volledig 

in beeld te hebben of krijgen. Daarom dat deze paragraaf zich beperkt tot een globale 

beschrijving van de meest in het oog springende. 

3.1. Rustiger vaarwater 

Na een periode van roerige jaren is het R-K justitiepastoraat de laatste jaren als korps in rustiger 

vaarwater gekomen. Met bescheiden voorzichtigheid mag geconcludeerd worden dat 

collegialiteit, onderling vertrouwen en wederzijds respect gangbare en geaccepteerde mores 

zijn. Dat is een groot goed, dat gekoesterd mag worden. Maar deze situatie is tegelijk nooit een 

vanzelfsprekendheid, en dus moet er voortdurend aan gewerkt worden door iedereen. 

3.2. Korpssamenstelling 

Zoals reeds eerder aangegeven kent de huidige samenstelling van het R-K korps in meervoudig 

opzicht een onevenwichtige opbouw. Tabel 1 laat zien dat qua leeftijd het korps relatief oud is en 

dus vergrijst. Ook duidt de tabel op een voorzichtige feminisering van het korps, wat conform de 

ontwikkelingen elders in ons beroepenveld is. 

Tabel 1 (januari 2018) 

leeftijd 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ N 
 0 1 0 1 6 17 14 4 43 

 
Sekse          

M  1  1  12 11 2 27 
V     6 5 3 2 16 

 

Qua kerkambtelijke diversiteit bestaat het korps in januari 2018 uit vier diakens en 

negenendertig pastoraal werk(st)ers. 

3.3. Individualisering 

In de praktijk is grote nadruk op de individuele gedetineerde te zien, de centrale focus is 

persoonsgericht. Deze tendens wordt versterkt door verscheidene, samenhangende 

ontwikkelingen: het individualiseringsproces in de samenleving waarbij ieder gemakkelijker kan 

leven in een  (virtueel?) netwerk van gelijkgezinden, de nadruk binnen geestelijke verzorging op 

counseling, het probleem dat groepswerk in de huidige dagprogramma’s lastiger is in te plannen, 

het feit dat nazorg eigenlijk buiten de dienstenspecificatie valt, het toegenomen aantal 

gedetineerden met psychische/psychiatrische problematiek, de toegenomen aandacht binnen 

justitie voor aanbod op maat en vanuit de individuele levensloop, en de nadruk op de 
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vrijplaatsfunctie. Het gevaar daarvan is dat er in de positionering en aandacht van de zorg een 

tendens van verschraling in pastoraal aanbod is te zien. Die kans op verschraling zit in de te 

eenzijdige benadering van het individu en de dreigende isolatie en onzichtbaarheid van het 

pastoraat, dat losraakt van de bredere, sociale en kerkelijke verbanden en van relaties in en 

buiten de inrichting. Het feit dat de afstand tussen woon- en werkplek vaak is toegenomen, 

draagt aan dat gevaar bij. Kortom, deze ontwikkeling van individualisering heeft direct en 

indirect invloed op en gevolgen voor de bredere inbedding van de pastores/aalmoezeniers en 

het pastoraat. 

3.4. Samenwerking, krimp en herformering 

Van invloed op de plek in de inrichting is natuurlijk ook de aanwezigheid van en de 

samenwerking met andere denominaties. Het is bekend dat deze pluriformiteit in de praktijk 

een grote verscheidenheid in waardering en functioneren kent. Er zijn teams en inrichtingen 

waar de samenwerking uitstekend loopt, in andere inrichtingen lijkt eerder sprake van 

verzuiling en komt de samenwerking niet verder dan co-existentie. Dit wordt deels meebepaald 

door de denominatieve aansturing, en altijd door de persoonlijke verhoudingen en karakters ter 

plaatse. Juist op de werkvloer blijken vaak de sterke en zwakke kanten van het duale 

aansturingssysteem met een eigen dienst. Er is immers sprake van een gezamenlijke of gedeelde 

verantwoordelijkheid binnen de Dienst Geestelijke Verzorging, tegelijk is er de inhoudelijke, 

afgebakende denominatieve verantwoordelijkheid. Dit is een constructie die per definitie 

spanningen oplevert. Enerzijds wil en moet men gezamenlijk optrekken en bestaat er formele 

gelijkheid, anderzijds zijn de belangen van denominaties en de kwaliteiten van geestelijk 

verzorgers niet gelijk. Daarnaast kent de institutionalisering -waarvan de DGV toch het resultaat 

is- altijd het risico dat de focus onbewust dreigt te verschuiven naar institutionele uniformiteit, 

wat een bedreiging voor de denominatieve identiteit betekent. 

In tijden van groei en rijkdom zijn die spanningen al waarneembaar. Maar in tijden van krimp en 

schaarste dreigen die verschillende belangen en kwaliteiten niet naast elkaar te blijven staan, 

maar juist tegenover elkaar te komen staan. En de DGV verkeert momenteel in een periode 

waarin sprake is van krimp en verandering, mede vanwege de voorkeurspeiling en een 

capaciteitsoverschot. De detentiecapaciteit voor de komende jaren wordt geraamd op maximaal 

8500 plekken. DJI komt van 13000 plekken. Deze krimp heeft zich nog niet vertaald in de 

sluiting van concrete inrichtingen en personeelskrimp, maar de verrekening hiervan zal op 

termijn plaatsvinden. Kortom, DJI -en dus DGV- zit anno nu met de paradoxale situatie dat de 

afname van de gedetineerdenaantallen -wat mooi is- op termijn onherroepelijk gepaard zal gaan 

met personele krimp -wat vervelend is. Daar komt bij dat in 2017 de voorkeurspeiling is 

uitgevoerd, die de formatieverdeling tussen de denominaties zal bepalen voor de komende 

jaren. Concrete betekenis in omvang en tijdspad van een kleiner DJI en de herverdeling van de 

denominatieve formaties zijn momenteel echter nog niet te overzien. Eventueel te sluiten 

locaties of afdelingen zijn nog niet vastgesteld, waardoor ook qua plaatsingsbeleid momenteel 

lastig op de toekomst te anticiperen is. Wat wel duidelijk is dat krimp en voorkeurspeiling 

gevolgen zullen hebben voor de aanwezigheid, samenwerking met andere denominaties en dus 

voor de organisatie van het dagelijkse werk op de vloer. Ook is helder dat de aansturing anders 

wordt vanwege de veranderde span of control die gaat gelden voor het MT: de verhouding 

leidinggevende-medewerkers wordt opgetrokken naar 1:29, en formeel is 24u per medewerker 

per jaar ter beschikking.  

3.5. Justitiële beleidsbewegingen 

De veranderingen in detentiepopulatie zijn de laatste jaren ingrijpend. Niet alleen de aantallen 

nemen af, maar er zijn ook veranderingen in populatiesamenstelling. Grote schommelingen bij 
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de vreemdelingen blijven voortdurend mogelijk en er is de diversiteit in diverse doelgroepen 

zoals jeugd, mannen en vrouwen, tbs-ers. Daarnaast is er sprake van vergrijzing binnen de 

gedetineerdenpopulatie, een toename van complexiteit van problematiek bij gedetineerden en 

van het aantal gedetineerden met psychische en/of psychiatrische problematiek. Bijna alle 

gedetineerden hebben meerdere problemen tegelijk: psychische problemen, verslaving, 

afhankelijkheid van een uitkering, schulden, verstandelijke beperkingen. Daarnaast resulteert de 

tijdsgeest in een law-and-ordernadruk, waarin veel aandacht is voor de eigen 

verantwoordelijkheid van de gedetineerde, een kleinere overheid en het kostenplaatje bij 

overheidsactiviteiten. Bovendien dient er gewerkt te worden aan een modernere, 

transparantere cultuur bij JenV, terwijl incidenten zorgen voor publicitaire aandacht en politieke 

geladenheid. Het geheel heeft inmiddels geleid tot breed ingezette bezinnings- en 

veranderoperaties binnen DJI (Cfr. VenJ verandert, Koers en Kansen, DJI in Verbinding, 

Samenwerken aan Recht en Veiligheid).  

Al deze ontwikkelingen vinden uiteindelijk hun weerslag in de bejegening van gedetineerden 

(zoals promoveren/degraderen, kiezen voor verandering, PPC’s en hun behandeltrajecten) en in 

de maatschappelijke positionering van het gevangeniswezen. Verbinden is daarbij een 

kernwoord. Samenwerking met oude en nieuwe ketenpartners in de sectoren van veiligheid, 

gezondheid, wonen, inkomen en werken leiden tot een ontschotting en nieuwe netwerken van 

gedetineerdenbegeleiding. Ook is er meer aandacht in het strafproces en de strafoplegging voor 

de positie van het slachtoffer en voor de levensloop en persoon van de dader.  En dan zijn er nog 

de aandacht voor het hebben en houden van deskundig personeel (vakmanschap) en de 

technologische ontwikkelingen (de ‘smart-werken uitdaging’) die in het gevangeniswezen van 

invloed (gaan) zijn op de wijze van controle uitoefening en bedrijfsvoering (denk aan 

skypecontact, internetfaciliteiten, elektronisch toezicht etc.).  

Deze ontwikkelingen zijn zeker niet alleen te zien als bedreigingen, want ze bevatten ook nieuwe 

kansen en mogelijkheden voor het werk als geestelijk verzorgers. Zo liggen er kansen in de 

aandacht voor moreel beraad en de verbetering van het werk- en leefklimaat in inrichtingen, de 

aandacht voor slachtoffer- en herstelgericht werken, het levensloop- en persoonsgericht werken 

en de verbindingen naar de ketenpartners van het justitiepastoraat met het oog op de tijd na 

detentie. Voor al deze kansen geldt echter dat direct contact en pastorale relatieopbouw met de 

gedetineerden voorwaarde is en blijft hiervoor. 

 

4. Vruchten van de studiedagen: oriëntatie en SWOT-Analyse 

De landelijke studiedagen wierpen enerzijds enig zicht op de onderliggende waarden en 

oriëntatie zoals die leven in het R-K korps (4.1) en gaven anderzijds richting door de door het 

korps uitgevoerde SWOT-analyse (4.2), waarop voortgebouwd kan worden naar de toekomst: 

4.1. Waarden en oriëntatie 

Gevraagd naar de kernwaarden die in het werk en de inzet van het R-K justitiepastoraat vervat 

liggen en wat als doel van de eigen bijdrage daaraan gezien wordt, kwam het volgende naar 

voren:  

Kernwaarde in het werk 
Barmhartigheid (29,3%) 
Liefde (19,5%) 
Trouw (14,6%) 
Medemenselijkheid/Menselijke waardigheid (12,2%) 
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Doel GV bij Justitie 
Bijstaan van gedetineerde vanuit eigen geloof (26,8%) 
Kath. spiritualiteit ter beschikking stellen (14,6%) 
Liefde van Jezus in woord en daad (14,6%) 
God aanwezig stellen (12,2%) 
 
Naast het belang van het benoemen van de kernwaarden blijkt het doel van de eigen bijdrage erg 

denominatief- en identiteitsgebonden ingevuld te worden, waarbij de genoemde kernwaarden 

overigens m.i. direct te herleiden zijn tot en te herkennen zijn in de specifieke denominatieve 

identiteit.   

4.2.1. Sterktes 

Als sterktes werden gezien 

a. de houding en bejegening naar de gedetineerde als (mede)mens: weet hebben van en begrip 

hebben voor ‘de gebrokenheid van de mens’ is een voorwaarde om met gedetineerden te 

kunnen werken. De overtuiging van de onvoorwaardelijke trouw van de Schepper aan zijn 

Schepping en schepselen en dat ieder mens in wezen goed is en tot het goede geroepen liggen 

hieraan en grondslag. (Gods- en mensbeeld) 

b- de R-K pastores/aalmoezeniers zijn specialisten in het religieuze, existentiële en rituele 

domein met een brede, rijke en diverse traditie.  

c- Ze zijn deel van een grote organisatie met een groot mobiliteitsvermogen, dit geldt zowel voor 

de overheid als voor de wereldkerk. Van beide maken ze deel uit en dat geeft mogelijkheden tot 

(slag)kracht en biedt vermogen op diverse terreinen en wijzen (ideeën, locaties, mensen, 

financiën, spiritualiteit).    

d-Als gevolg daarvan kunnen ze verbindend aanwezig zijn tussen binnen en buiten de 

gevangenis, tijdens en na de detentie, tussen overheid en maatschappelijk middenveld (kerk), 

tussen binnen- en buitenland. 

4.2.2. Zwaktes 

Daarnaast werden er een aantal zwaktes geconstateerd: 

a- Dat de pastores/aalmoezeniers vaak te geïsoleerd werkzaam zijn in de justitiële organisatie 

en inrichting, dat wil zeggen te onzichtbaar en onopgemerkt. De redenen daarvoor zijn 

overigens meervoudig en komen van beide kanten. 

b- Dit wordt mede veroorzaakt/versterkt omdat de PR lokaal niet sterk is. Contacten zijn vaak te 

eenzijdig op gedetineerden gericht en samenwerking met andere disciplines is niet 

vanzelfsprekend en daarom veelal te sporadisch, weinig systematisch, te weinig effectief. 

c- Ook wordt te weinig proactief gewerkt en kan ook de organisatiesensitiviteit vergroot 

worden. Deze zwaktes hangen direct met elkaar samen en kunnen samengevat worden onder de 

kop: gebrek aan contextuele inbedding. 

4.2.3. Kansen 

Binnen de huidige DJI-situatie werden er concrete kansen gezien. Genoemd werden  

a- Zorg en aandacht hebben voor het personeel, 

b- verdere uitwerking en realisering van het rapport ‘Leefklimaat’, 
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c- het gebruik maken van de beschikbare scholingsgelden in het kader van 

vakmanschapontwikkeling en  

d- organisatiebreed werken. 

4.2.4. Bedreigingen 
 
Als directe, concrete bedreigingen werden daarentegen gezien  
a- de krimp van de capaciteitsbehoefte van DJI, waardoor vermogen letterlijk op allerlei wijzen 
en niveaus afneemt en  
b- de drang tot centrale en centraliserende aansturing van de DGV wat de denominatieve 
diversiteit en eigenheid onder druk zet.  
 
 
5.- Organiseren en operationaliseren 
 

In het verlengde van de ontwikkelingen in samenleving en binnen DJI en met in achtneming van 

de oogst van de SWOT-analyse zal het R-K justitiepastoraat het doel moeten realiseren. Dat doel 

is hierboven omschreven als het verlenen van kwalitatief goede, pastorale en diaconale zorg, die 

recht doet aan de gesprekspartners t.w. gedetineerden, de lokale en landelijke organisatie 

(personeel PI en collega’s DGV/DJI), de zendende instantie en de samenleving. Onder de streep 

betekent dit dat de inzet barmhartig, verbindend en dienstbaar moet zijn: Barmhartig naar 

gedetineerden, verbindend tussen alle betrokken instanties en actoren, dienstbaar aan de 

gedetineerden, kerk en samenleving. 

De vraag die in dit deel centraal staat, is: hoe te reageren op de genoemde feiten en 

ontwikkelingen als het doel van die goede, kwalitatieve pastorale zorg en aandacht ook in 2022 

waargemaakt wil worden. Alles (tegelijk) willen, is natuurlijk geen realistische optie. Het is dus 

van belang aandachtspunten te formuleren en prioriteiten te stellen. Met aandachtspunten 

worden de zaken bedoeld die de komende jaren de algemene richting aangeven en met 

prioriteiten de punten die de komende jaren te realiseren zijn om inderdaad een r-k korps te 

hebben dat het gestelde doel van kwalitatief goede, pastorale zorg in 2022 kan leveren. Als 

aandachtspunten tot 2022 zijn: 

1. Binding nieuwe collega’s (Intern) 

2. Verbinding met de doelgroep (Gedetineerden) 

3. Verbinding met de werkcontext (DJI) 

4. Verbinding met Identiteit (Zendende instantie) 

 

5.1. Binding nieuwe collega’s 

Het R-K korps staat tot 2022 voor de opdracht verjonging van het R-K korps te realiseren. Als 

prioriteiten om dat te realiseren worden gezien: 

1- Instroom van collega’s met HBO-master mogelijk maken (2019) 

2- Via op- en toeleiding nieuwe aanwas helpen garanderen. Dit kan door actieve deelname 

in en betrokkenheid bij de diverse opleidingen in Nederland en Vlaanderen middels het 

geven van gastcolleges, het bieden van opendagen en stageplekken, contacten met 

loopbaan-adviseurs en zitting in werkveld- en adviescommissies. (Permanent) Breder 

geformuleerd zou dit ook PR-beleid heten. 

3- R-K Justitiepastoraat is deel van de wereldkerk en heeft vaak te maken met mensen uit 

andere culturen en landen, terwijl het korps nog overwegend autochtoon-wit is. 

Internationalisering en culturele diversiteit is daarom van belang. Inbreng daarvan in het 
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korps is een verrijking en kan tot stand komen door het werkveld onder de aandacht 

brengen en actief te werven bij bijvoorbeeld religieuze ordes en congregaties, (2018 en 

daarna via o.a. KNR)  

4- Een goed en weloverwogen tweeledig introductieprogramma bestaande uit een 

ambtenaarlijk en ambtelijk deel. 

5- Het korpsbeleid zal er op gericht zijn om met het bereiken van de AOW-leeftijd ook de 

zending te laten vervallen. Alleen in een uitzonderlijk geval zal hiervan afgeweken 

worden. 

Doel is in 2022 een korpsopbouw gerealiseerd te hebben met de volgende afspiegeling: 

10% 45- 
10% 50- 
20% 55- 
30% 60- 
30% 60+ 

 

5.2. Verbinding met de doelgroep (Gedetineerden) 

Een groot deel van de gesprekspartners uit de gedetineerdenpopulatie heeft meervoudige 

psychische problemen (zoals verslaving, trauma en/of stoornissen) dat tot uiting komt in gedrag 

(agressie/automutilatie/ suïcidaliteit) en/of zijn verstandelijk beperkt. Dat vraagt specifieke 

kennis en vaardigheden van de pastor/aalmoezenier. Prioriteit heeft daarom  

1- inhoudelijke kennis op dit terrein (via cursussen), maar ook  

2- vorming met betrekking tot de vraag hoe deze problematieken inwerken op het 

pastoraal werken en bejegenen (best practices uit het werkveld zorg), zoals in viering en 

gesprek. 

Deze prioriteiten worden gerealiseerd door specifieke aandacht en ruimte hiervoor in het 

opleidingsplan in de komende jaren om zo de kennis en vaardigheden in relatie tot deze 

populatie te krijgen of te behouden. Ook zal gekeken worden in hoeverre er in regioverband 

aandacht en invulling gegeven kan worden aan bij- en nascholing op dit terrein. Waar nodig en 

mogelijk zal hierbij ook rekening gehouden worden met eisen die de diversiteit aan doelgroepen 

(vrouwen, vreemdelingen, isd, ppc, jeugd) stelt.  

5.3. Verbinding met de werkcontext (DJI) 

De nadruk op een ordentelijke en veilige detentie-uitvoering bepaalt de werkcontext in zeer 

grote mate. Bereikbaarheid van en toegankelijkheid tot gedetineerden hangen daar vanaf. Een 

duidelijke, zichtbare positie in de organisatie van de zijde van de geestelijk verzorger en een 

zekere gunfactor van de kant van de organisatie zijn daarbij onmisbaar. Investeren in 

teamcollega’s, de organisatie en haar personeel is daarom van belang. Te denken valt daarbij aan 

actieve betrokkenheid bij het werk van het RIC en gestructureerd contact met casemanagers, 

maar ook betrokkenheid bij initiatieven rond de verbetering van het werk- en leefklimaat in de 

inrichting, b.v. middels (pro)actieve deelname aan moreel beraad, of betrokkenheid bij concrete 

herstelgerichte initiatieven. Natuurlijk is dit allemaal te veel voor een afzonderlijke geestelijk 

verzorger, daarom is teamwork met andere GV-collega’s hiervoor een voorwaarde. De 

intensieve en nauwe samenwerking met de protestantse collega’s verdient hierbij extra 

vermelding en verdere ontwikkeling. Ook aandacht voor goed functionerende GV-teams is 

daarbij essentieel, zonder dat er ruimte is voor onderlinge inwisselbaarheid of voor onderlinge 

concurrentie. Juist in samenwerkende diversiteit ligt kracht. Positieve, collegiale samenwerking 

en intervisie in GV-teams ter plekke zal daarom vanuit het R-K MT gestimuleerd worden.  
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Het R-K justitiepastoraat kan alleen maar blij zijn met een levensloop- en persoonsgerichte 

benadering van de gedetineerde, maar realisatie hiervan vereist kunnen en willen samenwerken 

met andere disciplines en ketenpartners. Dit is echter geen vanzelfsprekendheid. Daarom zal er 

de komende jaren ook extra aandacht zijn voor eigen positionering, effectief samenwerken en 

netwerken. Aandacht voor effectief samenwerken is hierbij speerpunt. 

Verder zal duidelijk in kaart gebracht en met elkaar gedeeld worden wie daarbij de partners en 

bondgenoten zijn. Te denken valt hierbij niet alleen aan Exodus of Kerken met Stip, maar ook 

aan (boven)lokale diaconale stichtingen en projecten of het netwerk DAK. Verbinden kan 

immers pas als er weet is van elkaar, en men elkaar vervolgens weet te vinden. Een werkgroepje 

met interne en externe bezetting zal opdracht krijgen deze diaconale kaart te maken.  

Ook zal er extra aandacht zijn voor de pastorale werkmethodes die kunnen gebruikt worden. Er 

bestaat in de justitiële context niet een eenduidige, exclusieve methodiek van werken. Daarvoor 

zijn de omstandigheden en mensen waarin en waarmee gewerkt wordt te divers. Op de ene plek 

is de presentiemethodiek eerder voor de hand liggend, op een andere mystagogie, op weer een 

andere een meer hermeneutische benadering. Het betekent wel dat er behoefte is aan best 

practices qua werkmethodiek. Daarom dat het R-K justitiepastoraat deelneemt aan het 

meerjarige Case Studies Project van de Tilburg School of Theology en de PThU Amsterdam. 

Hiermee wordt niet alleen gestimuleerd om kritisch-kwalitatief naar eigen werkmethodiek te 

kijken, maar worden ook wetenschappelijke verantwoording en reflectie in het werkveld 

bevorderd. Ook de opgebouwde samenwerking met instituten die kritisch reflecteren op het 

justitiepastoraat, zoals het Centrum voor Justitiepastoraat, blijft een continu aandachtspunt. 

Binnen justitie zullen steeds meer en vernieuwde technologische hulpmiddelen hun intrede 

doen. Dit zal geleidelijk gaan, maar zaken als werken met en per ipad, skype, de vraag naar 

aanleveren van apps etc. zal meer en meer gangbaar worden. Dat betekent aandacht en ruimte 

maken voor het inoefenen wanneer en hoe met deze instrumenten om te gaan en tegelijk is 

nadenken en ontwikkelen van eigen GV-content voor deze hulpmiddelen gewenst. Ook zal 

gekeken moeten worden welke consequenties de toepassing van deze ontwikkelingen hebben 

op het werk. Ze kunnen naast gemak en tijdswinst immers ook leiden tot negatieve of 

ongewenste gevolgen, zoals depersonalisatie, of beperking van en vervlakking in pastorale 

contacten. Het R-K justitiepastoraat participeert met het oog daarop dan ook actief in 

voorkomende projecten. Ook zal er gekeken worden naar de wenselijkheid en haalbaarheid van 

een speciale aandachtsgroep ter advisering op dit terrein met interne en externe deelnemers. 

5.4. Verbinding met Identiteit (Zendende instantie) 

Een van de sterktes van het R-K korps is de bevlogenheid. En dat wordt ook -terecht- verwacht: 

gelovige mensen zijn bevlogen en gedreven mensen. Er is altijd wat extra, wat extra over aan 

hoop, dienstbaarheid en barmhartigheid. Maar deze bevlogenheid kan verdwijnen. Levendige 

spiritualiteit is noodzakelijk en moet ook voortdurend gevoed worden. En in het verlengde 

daarvan: neutraal en identiteitsloos pastoraat bestaat niet. Dat betekent overigens dus ook op 

bepaalde punten grenzen kunnen stellen en nee durven zeggen. Het korps van het R-K 

justitiepastoraat leeft en werkt vanuit de enorme rijkdom aan denominatieve, spirituele wortels. 

Niet alleen de zendingsvoorwaarde is daarvan uiting, maar vooral de gedetineerden hebben in 

hun levensvragen rond zingeving en levensperspectief recht op een gesprekspartner die ergens 

voor staat. Het is deel van het werk de spirituele rijkdom van de denominatie te delen en ter 

beschikking te stellen. Dat betekent dat die wortels en inbedding ook moeten worden benoemd 

en onderhouden. Actieve verbinding en inbedding in de RKK (parochie, diocees) -en in andere 

(oecumenische/diaconale) netwerken- zijn daarom van belang. Daartoe zijn de zendingsbrief en 

actieve deelname aan en inbedding in de RKK van iedere aalmoezenier een absolute 
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voorwaarde. Ook moet er met het oog daarop de gelegenheid zijn om de eigen spiritualiteit 

direct te kunnen onderhouden en voeden. Daarom wordt ruimte gegeven via het handhaven van 

minimaal een retraite- of spiritualiteitsdag in regioverband per jaar. Maar ook stimulering van 

‘spiritual coaching’ in de vorm van contact met een geestelijk begeleider/spirituaal past hierin. 

Voor nieuwe collega’s zullen er in dit kader een tweetal denominatieve introductiedagen 

ontwikkeld en aangeboden worden naast het mentoraat en het algemeen, ambtenaarlijk DGV-

introductieprogramma dat DGV-breed ontwikkeld gaat worden.  

Het werken met gedetineerden vergt veel. De detentiecontext, de levensverhalen en het soms 

gebrekkige of ontbrekende perspectief kunnen op den duur hun tol vragen. Daarom dat voor de 

pastores/aalmoezeniers die al een langere periode werkzaam zijn aanbod zal worden 

ontwikkeld om motivatie en veerkracht te blijven voeden. Ook zal er aandacht zijn voor collega’s 

die nadenken over de tijd na het werken bij justitie of buiten justitie. Gedacht kan hier worden 

aan hulp bij financiële planning en aanbod van informatie zoals Pensioen in Zicht, maar ook aan 

begeleiding middels loopbaangesprekken. 

Mentale en spirituele veerkracht worden ook bevorderd middels supervisie en collegiale 

intervisie. Momenteel moet geconstateerd worden dat het ooit aangekondigde supervisiebeleid 

in het korps helaas nooit is geeffectueerd. Daarom zal de komende jaren concreet en actief 

worden ingezet op deze vorm van begeleiding. Daarbij zullen de huidige supervisoren in het 

korps een plek krijgen, en zullen met het oog op de toekomst ook twee collega’s daartoe opgeleid 

worden. De keuze voor een supervisietraject zal in overleg tussen MT en betrokken 

pastor/aalmoezenier genomen worden. Wel zal er de komende jaren actief gestuurd worden op 

het volgen van een individueel supervisietraject als deel van ieders persoonlijke 

deskundigheidsbevordering en mentale veerkracht.  

Van belang is verder de goede, nauwe contacten en samenwerking met de vele (oecumenische) 

organisaties en vrijwilligers, die een belangrijke rol vervullen bij de in- en nazorg. Die contacten 

met landelijke en regionale organisaties zoals Kerken met Stip, Exodus, Epafras, en initiatieven 

zoals de bajesagenda zijn van onschatbare waarde in de realisatie van goede gedetineerdenzorg 

vanuit christelijk perspectief. Vanuit het bisdom Rotterdam ligt er de uitnodiging om als R-K 

justitiepastoraat samen met het bisdom een project te starten om jongere mensen te betrekken 

als vrijwilligers bij het pastoraat met gedetineerden. Met het oog op realisatie hiervan zullen een 

paar pastores/aalmoezeniers gevraagd worden deze uitnodiging met diocesane collega’s verder 

uit te werken. Het vinden en inzetten van vrijwilligers in het werk is van belang voor de concrete 

slag- en daadkracht in de ondersteuning van (ex)gedetineerden om een nieuw leven te kunnen 

oppakken. Het is een bevestiging en ondersteuning van het pastorale werk en verbindt het 

justitiepastoraat bovendien sterker met de achterban.    

De huidige samenleving stelt terecht dat kwaliteit en professionaliteit niet als vanzelfsprekend 

kunnen worden geacht. Geclaimde kwaliteit en professionaliteit moeten aannemelijk en 

aantoonbaar worden gemaakt. Mede daartoe is een eigen kwaliteitsregister (het Register 

Geestelijk Verzorgers met Zending bij Overheid: RGVZO) in het leven geroepen. Het register is 

van belang zowel voor het korps als ook voor iedere pastor/aalmoezenier omdat het 

competenties en vaardigheden toonbaar maakt naar derden. Het register zal de komende jaren 

zijn bestaan en waarde naar deze derden moeten gaan waarmaken, maar dat kan niet zonder 

actieve inbreng en financiële bijdrage van ieder. Er zal daarom actief beleid gevoerd worden 

vanuit het MT richting het RGVZO en de leden om het register bekendheid te geven, maar ook 

optimaal te doen functioneren. 
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6-. Tot Slot 

De Amerikaanse president Abraham Lincoln zei ooit: “Ik heb nog nooit een beleid gehad; ik heb 

geprobeerd om elke dag mijn uiterste best te doen.” Die woorden zijn niet bedoeld om het 

hierboven gestelde te relativeren, want zonder visie en beleid verwilderen mens en zaak. De 

woorden zijn hier echter van betekenis omdat ook enige nuchterheid op zijn plek is. Immers, de 

werkelijkheid is altijd anders dan verwacht of gedroomd. Voor toekomstplannen geldt dat in het 

kwadraat. Dat zal dus ook het geval zijn met wat deze nota beschrijft en probeert te realiseren. 

Maar dat is niet erg. Integendeel. De Geest waait immers waar en hoe Hij wil. En dat is goed. Het 

hangt immers -gelukkig?!- niet alleen van de persoonlijke inzet af of het Rijk Gods gerealiseerd 

wordt. Wel kan eraan bijgedragen worden dat het hier en nu soms even oplicht. Deze nota wil 

daar een richting voor uitzetten. Een richting die echter pas gaande een weg zal kunnen worden. 

Ieder is uitgenodigd en aangemoedigd daar met hart en ziel voor te gaan!  
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