Dienst Geestelijke Verzorging
In Nederland hebben mensen die justitieel zijn ingesloten het recht
om hun godsdienst of levensovertuiging uit te oefenen. De Dienst
Geestelijke Verzorging geeft daar invulling aan. Met geestelijk
verzorgers vanuit verschillende geloofs- en levensovertuigingen sluit
de zorg zoveel mogelijk aan bij de ingeslotenen.

Zij kunnen terecht bij een pastor, dominee, orthodox priester, imam,
pandit, rabbijn, humanist of boeddhist, kortweg de geestelijk
verzorger. Dat kan zijn een luisterend oor, een troostend woord, een
goed gesprek, hulp bij geestelijke dilemma’s of de mogelijkheid
diensten en bijeenkomsten bij te wonen.

februari 2018

Wat drijft ons?

Voor wie zijn wij er?

‘Wij zien een gedetineerde niet alleen in
relatie tot het delict dat hij heeft gepleegd.
Maar op de eerste plaats als een mens die
nog mogelijkheden voor zich heeft’

Gedetineerden
Forensisch psychiatrische
patiënten
Jeugdigen

Wij willen gedetineerden graag de bagage geven om hun leven, tijdens en na
detentie, een goede richting te geven. Tijdens detentie is er veel tijd om na te
denken. Vaak komen er levensvragen boven. De geestelijk verzorger is er als
gesprekspartner en spirituele gids.

Gelijkwaardigheid en vertrouwen
Om iemand verder te helpen is het belangrijk dat diegene eerlijk naar zichzelf kan
kijken. Een gedetineerde moet zich durven openstellen en de ruimte voelen om
vrijuit te praten. Daarom heeft de geestelijk verzorger een ambtsgeheim. De basis
van het contact is gelijkwaardigheid en wederzijds vertrouwen.

Samenwerking ‘kerk’ en staat
De geestelijk verzorgers zijn zowel ambtenaar als ambtsdrager. Zij zijn ‘gezonden’
door de kerkelijke of levensbeschouwelijke instantie én in dienst van de
Rijksoverheid. Er is een gelijkwaardige samenwerking tussen ‘kerk’ en staat.

Vreemdelingen

Veel besproken thema’s
Mensen kunnen met de geestelijk verzorger praten over
alles wat hen bezighoudt. Dingen uit het verleden, wat
er nu speelt en over hun ideeën voor de toekomst.
De onderwerpen zijn daarom heel divers. Een greep uit
de meest besproken thema’s:

Het delict (waaronder schuld/spijt)
Relatie- en gezinsproblematiek
Verslavingsproblematiek
Detentiebeleving
Eenzaamheid
Geloofsvragen
Toekomstperspectief

Geloofs- en levensovertuigingen
Ingeslotenen kunnen kiezen óf en van welke vorm van
geestelijke verzorging zij gebruik wensen te maken.
Er zijn geestelijk verzorgers vanuit acht verschillende
geloofs- en levensovertuigingen. Maar de keuze voor
een geestelijk verzorger is aan de gedetineerde zelf.
Wel is het zo dat een gedetineerde een keuze maakt
voor één type geestelijke verzorging. Hiernaast is te
zien welke stromingen in de Dienst Geestelijke
Verzorging vertegenwoordigd zijn.

Rooms-katholiek

Islamitisch

Protestants-christelijk

Hindoeïstisch

Joods

Boeddhistisch

Humanistisch

Orthodox

Waar zitten wij

Wat doen wij allemaal?
Intakegesprek
Informatie over de geestelijke verzorging. De gedetineerde kan een
keuze maken.

Korte contacten

In alle justititiële inrichtingen is geestelijke verzorging
beschikbaar. Onze geestelijk verzorgers werken ook bij
andere organisaties van het ministerie van Justitie en
Veiligheid.

De geestelijk verzorger is aanwezig op de afdeling voor vragen
en adviezen.

Groningen

2

Individuele gesprekken

5

Veenhuizen

Een persoonlijk gesprek tussen gedetineerde en geestelijk verzorger.

Groepsgesprekken

Amsterdam

Een gesprek met een groep medegedetineerden. Er staat meestal een
(geloofs-)thema centraal.

Voorst

4

Kerk- en gebedsdiensten, meditatie- en
bezinningsbijeenkomsten

Rotterdam

1

4

Zeist

1
1

Eefde

Oostrum

3

Bijzondere bijeenkomsten
Bijvoorbeeld bij een incident, maatschappelijk thema of bijzondere
religieuze vieringen.

Bijstand in crisissituaties
Bijvoorbeeld naar aanleiding van een suïcide.

1

Pluryn

2

Mesdagkliniek

Extra activiteiten

3 Rooyse Wissel

De geestelijk verzorgers organiseren ook regelmatig extra activiteiten. Dit doen zij
meestal samen met vrijwilligers. Een greep uit het aanbod:
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Politie

5

PI Veenhuizen (Noorse gedetineerden)

Alpha cursus – inleiding christendom
Cursus Filosofie en Humanisme

Medewerkers

Training verantwoord vaderschap
Ouder-kinddag in de gevangenis

134

Mindfulness

fte

Yoga

Aantal contacten
40.500

Vrijwilligers
2000

30.000

individuele gesprekken

6.500

groepsgesprekken

4.000

kerk- en gebedsdiensten
en bezinningsbijeenkomsten

Gebruik van de Geestelijke Verzorging
83%
3,5
(max. 5)

Onze geestelijk verzorgers zijn
professionals die een gerichte academische opleiding hebben gevolgd. Zij
zetten zich met bezieling in om mensen
in detentie bij te staan.

De geestelijk verzorgers werken veel
samen met vrijwilligers. Zij zijn de
schakel tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ en
willen een godsdienstig, sociaal en
maatschappelijk isolement voorkomen.
Dat doen zij op verschillende manieren.
Bijvoorbeeld door het bezoeken van
gedetineerden die nooit bezoek krijgen.
Of door te helpen bij diensten of
bijeenkomsten in de inrichting.

Van alle ingeslotenen maakt gebruik van geestelijke verzorging.

Gedetineerden maken gebruik van verschillende activiteiten zoals sport,
arbeid of recreatie. Zij geven de geestelijke verzorging van alle activiteiten
het hoogste cijfer: 3,5 op een schaal van 5.

Colofon
Dit is een uitgave van de Dienst Justitiële Inrichtingen.
Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Meer informatie is te vinden op www.dji.nl.

