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Afkortingen

GT: Gestolen Tijd

ISD:  Maatregel Inrichting voor  

Stelselmatige Daders

JC: Justitieel Complex

JJI: Justitiële Jeugdinrichting

PI: Penitentiaire Inrichting

RIC: Re-integratiecentrum
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Stichting SurAnt heeft in 2017 haar 10 jarig jubileum gevierd! 

Wat zijn we trots op wat we hebben bereikt in die tien jaar. We 

zijn nog steeds een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor:

1. mensen die in detentie zitten;

2. mensen die na detentie terugkeren naar de samenleving;

3. preventie van criminaliteit.

En we zijn verder gegroeid in 2017. We zijn aan nieuwe projecten 

begonnen. Zo hebben we de schuldhulp tijdens de detentie 

kunnen starten voor ISD’ers in de PI Almere. Samen met Exodus, 

gemeente, veiligheidshuis en reclassering is het project rondom 

intensieve begeleiding en woonruimte gestart. En we verbeteren 

projecten waar we al langer aan werken. (Ex)-gedetineerde 

deelnemers aan ons project Gestolen Tijd hebben bijvoorbeeld 

niet alleen geweldige voorlichtingen gegeven, ze hebben zelfs 

banen gevonden.

Wat we niet veranderen is onze laagdrempelige werkwijze met 

vrijwilligers. We blijven makkelijk bereikbaar, individueel, gaan 

naast mensen staan, bieden een tweede kans (en zo nodig nog 

meer kansen), oordelen zo min mogelijk en krijgen vertrouwen 

omdat we vertrouwen geven.

We zijn in 2017 gestart met deelname aan het groeiprogramma 

van het Oranjefonds. In eerste instantie met als doel het 

klusloket uit te breiden. Maar al snel werd duidelijk dat we deze 

kans moesten aanpakken voor een groter doel. Namelijk de 

uitbreiding van de Buiten-RIC’s. In 2017 hebben we intensieve 

voorbereidingen gedaan om de beoogde schaalvergroting te 

kunnen realiseren.

De inzet van onze betaalde en vrijwillige medewerkers is enorm. 

We willen hen daarvoor bedanken! Net als het werkveld waarin 

we samenwerken met allerlei organisaties: bedankt voor jullie 

inzet en vertrouwen in 2017.

Dew Koesal

directeur van SurAnt

Voorwoord 
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Gestolen Tijd

Door intensieve samenwerking tussen het Ministerie 

van Justitie en Veiligheid en SurAnt is in 2014 Gestolen 

Tijd (GT) ontstaan. In GT vertellen ex-gedetineerden 

hun levensverhaal aan jongeren. Het verhaal van de 

ervaringsdeskundigen wordt ondersteund met een 

speelfilm over hoe gemakkelijk crimineel gedrag 

ontstaat. Dit project zorgt dat jongeren gaan nadenken 

over keuzes en de gevolgen daarvan.

Per voorlichtingsbijeenkomst komen gemiddeld 3 van 

onze ervaringsdeskundige (ex)-gedetineerden aan het 

woord met hun verhaal. De jongeren mogen vragen 

stellen en zich inschrijven voor workshops die gegeven 

worden door dezelfde ervaringsdeskundigen.

Het project maakt een grote groep jongeren bewust 

van het gemak waarmee ze in de criminaliteit kunnen 

belanden en wat dat doet met hen en hun familie en 

vrienden. En het geeft ex-gedetineerden een hele 

goede dagbesteding. Want door het vertellen van 

hun ervaringsverhaal krijgen zij steeds meer inzicht 

en grip op hun eigen gedrag

Preventieve projecten
Eén van de doelstellingen van SurAnt is voorkomen dat mensen (weer) met justitie in aanraking komen.  

Wij doen dit door preventieve projecten uit te voeren. Zoals Gestolen Tijd en het Klusloket.

In 2017 hebben we 10 voorlichtingen op scholen 

gegeven. Gemiddeld zijn er zo’n 25 leerlingen 

per voorlichting aanwezig. In samenwerking met 

Bijlmerbajesevents zijn de voorlichtingen van 

het Zuiderzeecollege gecombineerd met een 

rondleiding in de Bijlmerbajes.

Er zijn tevens 8 voorlichtingen in jeugdgevangenissen 

(JJI’s) gegeven. Tijdens deze bijeenkomsten waren 

gemiddeld 10 jongeren per groep aanwezig. Op 

verzoek van een jongere is één van de voorlichters 

nog enkele keren teruggegaan voor coaching 

gesprekken. De behandelaren van de JJI’s zijn over 

de voorlichting en coaching uitermate tevreden: 

‘ze bereiken de jongeren echt’.



Eén van onze klanten
De familie van Rossum over het klusloket

In juli 2017 hebben wij het klusloket gebeld. We waren 

al een poosje op zoek naar iemand die ons kon 

helpen bij onze tuin. Wij konden het echt niet meer 

behappen: we zijn 80 jaar. We zagen een advertentie 

van jullie in de krant. Vanaf het moment dat de klussers 

langskwamen ging alles goed. Jullie waren op tijd en 

deden jullie werk. Alles was keurig opgeruimd, alles 

keurig afgewerkt. Ze krijgen van ons een tien. Zelfs als 

we iets vroegen buiten de begroting om dan deden de 

klussers dat zonder aarzelen.

Omdat we zo blij waren met het klusloket hebben we 

ook babykleren en een kinderwagen weggegeven aan 

één van de klussers. Hij hielp ons ontzettend en werd 

binnenkort vader. Toen hij al klaar was bij het Klusloket 

is hij nog bij ons langsgekomen met een bos bloemen 

om ons te bedanken. Dat gevoel blijft ons bij.

Het enige advies aan het klusloket is om beter 

gereedschap aan te schaffen. Gelukkig hadden wij 

genoeg gereedschap liggen. Wij deden het namelijk 

zelf vroeger. Maar om eerlijk te zijn zou geen enkel 

commercieel bedrijf kunnen leveren wat jullie hebben 

geleverd, zeker niet qua inzet.

“Wij konden rustig naar 
bed dankzij het klusloket”
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Het Klusloket 

Sinds 2013 biedt het Klusloket (ex)gedetineerden 

en TBS patiënten een plek voor re-integratie en 

resocialisatie. Zij kunnen binnen het klusloket 

werkritme en arbeidsethos opdoen. Ze worden 

gekoppeld aan een persoonlijke buddy en krijgen 

ook trainingen zoals: solliciteren en persoonlijke 

ontwikkeling.

Het klusloket voert klussen uit voor burgers met een 

kleine portemonnee. Vaak zijn het tuinklussen of 

kleine bouwklussen.

In 2017 hebben we veel klussen uitgevoerd voor 

mensen met financiële problemen en met fysieke 

beperkingen. Het aantal klussen is dit jaar toegenomen 

tot meer dan 50.

De re-integratie periode bij het klusloket is een 

bijzondere periode voor de (dan nog) gedetineerde. 

Hij komt bij het Klusloket werken aan het einde van 

zijn detentie. Focus ligt op wat hij kan! Samen wordt 

onderzocht wat iemand wil en kan leren en hoe dat 

behaald kan worden. Daar komt veel positiefs uit. En 

natuurlijk valt er wel eens een gedetineerde terug in 

oud gedrag. Ook dit hoort bij het oefenen om terug te 

keren naar de maatschappij

Eén van onze klussers

In september kreeg het Klusloket een 38-jarige 

man vanuit de PI Almere aangemeld voor 

dagbesteding. Een man met een sterke 

persoonlijkheid, maar weinig ervaring met klussen.  

Vanaf dag één liet deze klusser zien wat hij waard was. 

Hard werken, niet zeuren! Dat was zijn instelling. Met 

hem is veelvuldig gesproken wat zijn kwaliteiten en 

wensen waren. Hij wilde graag doorstromen naar een 

betaalde baan. Hij heeft twee cursussen gedaan en 

behaalde daarmee certificaten voor heftruckchauffeur 

en reachtruckchauffeur. Twee weken voor zijn vrijlating 

kon hij de certificaten in ontvangst nemen. Hij heeft 

meteen een betaalde baan gevonden.
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PTBS-Oostvaarderskliniek
Almere

Alle PI’s hebben een RIC. 

Het RIC is een ruimte in de PI waar 

gedetineerden -met ondersteuning 

van vrijwilligers en medewerkers- 

terecht kunnen om zelf te werken 

aan de basisvoorwaarden van 

hun re-integratie. In het RIC 

wordt een beroep gedaan 

op de zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid van de 

gedetineerde ten behoeve van hun 

re-integratie.
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Re-integratiecentrum in 
de Penitentiaire Inrichting

Sinds 2012 voert SurAnt op verzoek van de Dienst 

Justitiële Inrichtingen de ondersteuning van 

gedetineerden in negen RIC’s uit. Gedetineerden 

vinden het fijn om te merken dat er vrijwilligers 

‘’onafhankelijk van organisaties’’ zijn die hen willen 

helpen

Vrijwilligers van SurAnt bieden op de RIC’s 

ondersteuning aan gedetineerden. Per jaar zetten wij 

meer dan 200 vrijwilligers in om 450 dagdelen per 

jaar ondersteuning te bieden aan gedetineerden.  

Dit betekent in de praktijk dat wij altijd op zoek zijn naar 

nieuwe vrijwilligers die ons willen komen versterken.

Op de RIC’s kunnen gedetineerden werken aan hun 

terugkeer naar de maatschappij. Wij ondersteunen 

gedetineerden daarbij op vijf leefgebieden: regelzaken, 

huisvesting, werk & inkomen, financiën/schulden en 

zorg. De hulpvragen zijn divers en vaak heel praktisch. 

Denk aan het aanvragen van een DigiD, inschrijven 

bij woningnet, bellen naar verschillende instanties, 

maken van een schuldenoverzicht, het treffen van 

betalingsregelingen etc.

Ondersteuning tijdens detentie
In 2017 hebben vrijwilligers van SurAnt in negen PI’s activiteiten uitgevoerd. In deze paragraaf kun je lezen 

welke activiteiten dat waren.
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Yoga in de PI

In samenwerking met de Hindoe geestelijk verzorgers 

hebben yoga docenten in 2017 vrijwillig wekelijks les 

gegeven aan meer dan 100 gedetineerden in PI’s: Ter 

Apel, Leeuwarden, Veenhuizen, Krimpen, Zaanstad 

en De Schie. In enkele andere PI’s zijn wij in gesprek 

met de directie om ook daar te starten met deze 

wekelijkse lessen.

Yoga is een eeuwenoud systeem dat 5000 jaar 

geleden in India is ontwikkeld om de geestelijke 

rust en gezondheid te bevorderen door het 

uitvoeren van bepaalde lichaamshoudingen, 

ademhalingsoefeningen en meditaties.

Wij bieden deze yogalessen al langere tijd aan en 

merken dat er steeds meer bekendheid en openheid 

ontstaat. Zo verwijzen de medewerkers gedetineerden 

regelmatig door naar de yogalessen. Dit komt onder 

meer door de positieve ervaringen van de deelnemers 

die aangeven dat de oefeningen helpen bij het 

verlichten van lichamelijke pijnen, dat ze zich kalmer 

in hun hoofd voelen, zich meer ontspannen voelen en 

vaak beter slapen door de yoga

TBS Kliniek

Maandag tot en met vrijdag vanaf 19.00 tot 21.00 

ondersteunen onze vrijwilligers de soos in TBS-

kliniek Oostvaarders. Patiënten van de kliniek kunnen 

tijdens deze uren verschillende spelletje spelen zoals 

Rummikub, kaarten of ze kijken samen TV. Onze 

vrijwilligers zijn aanwezig om een gesprekje aan te 

knopen of een spelletje mee te spelen. Ze zijn er ter 

afwisseling van de contacten die patiënten met elkaar 

hebben. Het idee is om de buitenwereld een beetje 

naar binnen te brengen

 He
rst

el

Nazorggesprekken in 
Justitieel Complex Zaanstad

Twee weken voor vrijlating vindt een nazorggesprek 

plaats. De vrijwilliger en de gedetineerde brengen 

in kaart wat nog geregeld moet worden op de vijf 

leefgebieden net voor of na ontslag.

Alles wat besproken en afgesproken is wordt in 

het overdracht formulier van de PI beschreven. De 

gedetineerde krijgt een verslag mee van de acties 

en afspraken. Als de gedetineerde wil wordt direct 

een vervolgafspraak gepland op een Buiten-RIC. Zo 

hebben we de stap naar een buiten-RIC zo makkelijk 

mogelijk gemaakt. Vanwege het succes van deze 

nazorggesprekken willen we deze dienst in alle PI’s 

aanbieden waar SurAnt actief is.

Schuldhulp in Almere

In november 2017 is het project Schuldhulp voor ISD-ers 

in PI Almere gestart. In 2017 zijn hiervoor 5 personen 

aangemeld. Vrijwilligers van SurAnt zijn hierbij ingezet om te 

ondersteunen bij:

• het opvragen van informatie over schulden;

• het ordenen van schulden;

• zoeken naar mogelijkheden om schulden te 

bevriezen;

• regelingen te treffen om de schulden op te 

lossen.

Het viel de vrijwilligers op hoe weinig sommige 

gedetineerden weten over hun financiële situatie. Ze 

weten soms niet bij wie ze schulden hebben en al 

helemaal niet hoe hoog die schulden zijn. Door het 

samen in kaart brengen van de situatie kregen de 

deelnemers beter zicht op hun eigen financiële situatie. 

Soms werd al begonnen met aflossen waardoor na 

detentie een betere startsituatie kon ontstaan

Groepsgesprekken en bezinningsbijeenkomsten

Vanaf de start van SurAnt (10 jaar geleden) zijn de groepsgesprekken met gedetineerden heel belangrijk.

In 2017 hebben we groepsgesprekken en bezinningsbijeenkomsten georganiseerd in de PI Almere, de  

PI Lelystad en in de TBS-kliniek Oostvaarders. We hebben vrijwilligers ingezet om de geestelijk verzorgers te 

helpen bij de groepsgesprekken die zij begeleiden.

Carrousel 

De Carrousel zijn 6 bijeenkomsten in de vorm van een groepsgesprek waarbij telkens een leefgebied wordt 

besproken met gedetineerden. Doel is om de gedetineerde te motiveren om zijn leefgebieden tijdens detentie 

op orde te brengen door kennisoverdracht.

Daarnaast maken we met de Carrousel sociaal contact tussen gedetineerden en burgers van buiten (vrijwilligers) 

mogelijk. Vervreemding van de maatschappij ligt immers op de loer voor gedetineerden..

12
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Ondersteuning na detentie 

Buiten-RIC

Vanaf 2007 biedt SurAnt met behulp van vrijwilligers  

ex-gedetineerden praktische hulp op de vijf 

leefgebieden: regelzaken, huisvesting, werk  

& inkomen, financiën & schulden en zorg.  

Sinds 2013 doen wij dit in de vorm van een Buiten-

RIC op locaties in Amsterdam, Utrecht en Almere. 

Het RIC aan de buitenkant is een kopie van het RIC 

in de PI. Het Buiten-RIC is een plek in de stad waar 

iedereen1 die in aanraking is geweest met justitie van 

vrijwilligers van SurAnt hulp kan krijgen op de eerder 

genoemde vijf leefgebieden. Als iemand een RIC 

in de PI heeft bezocht sluit dit naadloos aan op de 

activiteiten van het Buiten-RIC.

Het Buiten-RIC biedt de mogelijkheid tot dagbesteding. 

Denk hierbij aan ondersteunen op het Buiten-RIC zelf 

of via het Klusloket.

Op het Buiten-RIC wordt er samen met de ex-

gedetineerde gezocht naar passend werk of opleiding. 

Dit kan via stage zijn of middels een proefplaatsing 

wat kan leiden tot betaald werk.

In 2017 zijn we geselecteerd voor aan het 

groeiprogramma van het Oranjefonds. Dit 

groeiprogramma is een ontwikkel- en uitvoeringstraject 

voor maatschappelijke organisaties die hun lokale 

iitiatief willen laten groeien. We zijn in het programma 

gestart met als doel het uitbreiden van het aantal 

Buiten-RIC’s

Ondersteuning 

aangeboden 
door 

vrijwilligers

GRATIS
GRATIS

BUITEN

1  Dus ook ex-gedetineerden die niet bij een RIC in de PI zijn geweest zijn welkom. 

Net als mensen met politiecontacten of een detentie in het verleden.



Samenwerkingsverbanden

Humanitas en IDO

SurAnt werkt samen met Humanitas in het RIC 

in JC Zaanstad. Met het IDO in Lelystad wordt 

samengewerkt voor het Buiten-RIC in Lelystad.

Transitiehuis

In 2017 heeft SurAnt het initiatief genomen om zich 

in te zetten voor huisvesting voor ex-gedetineerden. 

We hebben Exodus, Reclassering Nederland, GGD, 

Veiligheidshuis en gemeente gevraagd om samen met 

ons een plan te maken voor begeleide huisvesting 

voor ex-gedetineerden in Almere. Het gezamenlijk 

opgestelde projectplan wordt door alle betrokken 

partijen ondersteunt

Stichting Tijdelijk Eigen Kamer

S E
KKKT KK

E

Samenwerking

SurAnt doet er alles aan om de best mogelijke hulp en ondersteuning te bieden. Daarom zoeken wij samenwer-

king met andere organisaties bewust op. Wij hebben met onze netwerkpartners vaste werkafspraken en contac-

ten. Wederzijds doen wij een beroep op elkaars kennis en hulp.

Samenwerking met Stichting 
Vrij, Stichting STEK

Sinds 2016 is er sprake van samenwerking tussen 

Stichting SurAnt, Stichting Vrij en Stichting STEK. 

De drie Stichtingen houden zich, ieder op een eigen 

manier, bezig met zorg voor (ex-) gedetineerden. 

Stichting STEK heeft 10 woningen voor tijdelijke 

bewoning voor ex- gedetineerden en helpt met 

zoeken naar een vaste woonplek. Stichting Vrij heeft 

60 vrijwilligers die gedetineerden bezoeken in de 

gevangenis of met hen corresponderen en inzetbaar 

zijn voor kleine klussen voor gedetineerden.
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Aantal vrijwilligers per lokatie

Projecten bezoek en plaats
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Overzicht resultaten 2017

+54% -50%-9%+14%

245 109 131 5

Totaal

Noord-Holland

Flevoland

Utrecht

Resultaat 2016

Noord-Holland

Flevoland

Utrecht

1.587

300

2.639

7.852 6.963
5.239

Totaal 2016
9465

Totaal 2017 
15115

0

5000

10000

15000

20000
Resultaat 2016

1.587
2.639

5.239

Resultaat 2016
Resultaat 2016 

Amsterdam

Almere

Utrecht

76 59 52 55

5
Totaal 2017 

135
Resultaat 2016

52 55

5

0

30

60

90

120

150

Totaal 2016
112

0

50

100
150
200
250

Projecten Bereik
(ex-)gedetineerden en 
ervaringsdeskundigen

Gestolen Tijd Landelijk Per jaar 

Per jaar 

Per jaar 

Per jaar 

Per jaar 

Per jaar 

Per jaar 

Per jaar 

30 Ervaringsdeskundigen

Klusloket Almere 27 Tbs’ers, Isd’ers, PP’ers 

Festivalplein project Almere 30 Hangmannen 

Wordt Vervolgd
Noord-Holland 
en Almere

15
Gedetineerden en 
ex-gedetineerden

Yoga in de gevangenis
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Voorlichting en cursussen aan vrijwilligers 2017

Training frequentie Totaal aantal  
deelnemers

1 Starterstraining SurAnt 8 x 100

2 Training Sociale Kaart 2 x 22

3 Voorlichting Stichting Stek en Vrij 1 x 10

4 Training Schuldhulpverlening 3 x 34

5 Voorlichting Gemeente Amsterdam 2 x 22

6 Training LVB en persoonlijkheidsstoornissen 1 x 10

7 Training Carrousel 1 x 10

8 Voorlichting Nadine Foundation 2 x 20

9 Voorlichting Zorgverzekeringslijn 1 x 10

10 Voorlichting Reclassering NL 1 x 8

11 Voorlichting Laaggeletterdheid 1 x 10

Bereik gedetineerden in Binnen-RIC

<< Resultaat Buiten-RIC >>

Bereik ex-gedetineerden in Buiten-RIC
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En enorm trots op al onze vrijwilligers! Het was een mooi jaar.

Managementteam

Dhr. Dew Koesal 
 (algemeen)

Mw. Lyda Baelde
 trainer en coach/ondersteuning directie

Mw. Mirjam Faber
 kwartiermaker diverse projecten

Dhr. Ricardo Goeptar
 trainer en coach directie

Mw. Ineke Koenders
 coördinator vrijwilligerswerk Heerhugowaard

Mw. Sabrine Timans 
 coördinator vrijwilligerswerk

Mw. Charlotte van Maarschalkerweerd 
 coördinator Wordt Vervolgd

Dhr. Jeremy Dragtenstein 
 projectondersteuner

Mw. Naomi Ramphal (coördinator 
 coördinatorWordt Vervolgd”)

Mw. Soesila Harpal (
 HR en financiële administratie

Personalia

JAARREKENING 2017
BATEN  2017

Subsidies € 353.813

Fondsen € 27.000

Overige baten € 55.733

Totaal € 436.546

LASTEN 2017

Coordinatie en personeel € 259.425

Vrijwilligerskosten € 29.573

Huisvestingskosten € 44.101

Algemene en organisatiekosten € 59.361

Bestemmingsfonds € 44.086
 ------------------
Totaal € 436.546
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