
zaterdag 5 maart 2022

fryslân 29

I
n het dossier van gevangene
Willem zit een certificaat. Hij
heeft tijdens zijn straf leren rij-
den op een heftruck. Hartstikke

mooi, maar op het document staat
in grote letters In-Made. Het is de
naam van de dienst die ervoor zorgt
dat gedetineerden in Nederlandse
gevangenissen productiewerk doen
en opleidingen volgen. Het is ook
een woordspeling: inmate is het En-
gelse woord voor gevangene.

Willem wijst op het logo van In-
Made. ,,Kijk, als je daar na het uitzit-
ten van je straf mee aankomt bij het
uitzendbureau, zeggen ze: mooi
voor je, maar we nemen toch liever
iemand anders. Het is leuk voor
hierbinnen, maar buiten heb je er
naar mijn mening niets aan. Je kunt
er volgens mij net zo goed je billen
mee afvegen.’’ Hij ervaart het als
stigmatiserend.

De ceremonie die 26 januari
plaatsvond in de Penitentiaire In-
richting Leeuwarden, zoals De Mar-
wei officieel heet, was bijzonder. In
de houtbewerkingshal hing de vlag
uit, met een daaraan bungelende
schooltas. De gevangenisdirectie
was aanwezig en zag hoe drie man-
nen het diploma machinale houtbe-
werking in ontvangst namen, be-
haald via een speciaal programma
van Friesland College.

Een heuglijk moment, zegt Cor-
lienke de Jong, docent en coach. Ze

geeft gedetineerden al jaren les over
burgerschap, Nederlands en reke-
nen. Mede dankzij haar drive kwam
de mogelijkheid om een regulier di-
ploma van het Friesland College te
halen tot stand. Niet voor niets noe-
men de mannen in de werkplaats
haar ‘Juf Duracell’: opgeven is niets
voor haar.

Een diploma is voor een gedeti-
neerde sowieso goud waard, maar
een diploma van een ‘gewone’ on-
derwijsinstelling heeft veel meer
waarde, zeggen Willem (28) en Dylan
(37). Ook Dylan was van de partij bij
de feestelijke uitreiking. ,,Nou ja,
voor zover er hier binnen sprake kan
zijn van een heuglijk moment’’,
voegt hij eraan toe.

Ze zijn beiden blij met het per-
spectief dat het diploma biedt. Want
dat is waar het om draait bij de ge-
straften: hoe slaag je erin om na het
uitzitten van je straf ‘buiten’ in de
maatschappij een nieuwe toekomst
op te bouwen?

Willem: ,,Ik was hovenier voor ik
hier terechtkwam. Nu ik dit diploma
heb, kan ik straks laten zien dat ik
ook meubels kan maken. Pergola’s
of bankjes voor in de tuin. Hove-
niers hebben in de winter vaak niks
te doen. En die periode zou een be-
drijf dan kunnen opvullen door
tuinmeubilair te maken.’’

Werken aan je ontwikkeling is een
belangrijk doel tijdens het verblijf in
de gevangenis, zeggen Murk de Jong
(hoofd arbeid) en Rob van Schuppen

(arbeidsbegeleider). Dat is nog be-
langrijker geworden sinds vorig jaar
de Wet straffen en beschermen van
kracht is geworden.

De kern van deze wet is dat gedeti-
neerden werken ‘aan een delictvrije
toekomst’. Het hebben van werk en
inkomen is van het grootste belang
na terugkeer in de maatschappij.
Een vakopleiding kan de sleutel zijn.

Voor een aantal van de ongeveer
driehonderd mannen in De Marwei
betekent dit ook dat ze voor het
eerst in de schoolbanken terechtko-
men, zegt De Jong. Het volgen van
een opleiding op het niveau van
mbo-1 is dan een mijlpaal, ziet Van
Schuppen. Hij werkt al tientallen ja-
ren als ‘meewerkend voorman’ in de
Penitentiaire Inrichting en ziet dat
structuur en het uitvoeren van
werkzaamheden volgens een plan-
ning voor veel van ‘de jongens’ een
grote uitdaging vormen.

Een opleiding is lang niet voor ie-
dereen weggelegd, aldus De Jong.
Een flink deel van de populatie
kampt met problemen die het kans-
rijk afronden van een studie in de
weg staan. ,,Zoals verslavingen, of
psychische problemen. Voor veel

van de mannen hier is het niveau
ook te hoog.’’

Dat geldt niet voor Willem en Dy-
lan. Zij voldoen ook aan een ander
criterium: hun gevangenisstraf
moet lang genoeg zijn om de studie
te kunnen afronden, in ieder geval
voor het overgrote deel. Voor de
mbo-1 opleiding geldt een jaar, voor
mbo-2 het dubbele. ,,Ik zou nog wel
mbo-3 kunnen doen’’, zegt Dylan.

Perspectief bieden, daar gaat het
volgens docent De Jong om. Ze heeft
de afgelopen jaren heel wat obsta-
kels overwonnen om de opleidingen
van de grond te krijgen. Eén van de
beperkingen in een gevangenis is
bijvoorbeeld dat de toegang tot
computers zeer beperkt is, uit veilig-
heidsoverwegingen. ,,Digitaal lig je
hier onder een steen’’, lacht ze. ,,Ik
kom hier met kopietjes en ik schrijf
met een krijtje op een bord. Maar we
maken vorderingen.’’

Een gevangenis kenmerkt zich nu
eenmaal door beperkingen, zegt
Murk de Jong. Hij wijst op het hoge
beveiligingsniveau van de Leeuwar-
der gevangenis. ,,Wij zitten hier
maar één stapje onder de Extra Be-
veiligde Inrichting in Vught. We zit-
ten er zo in: we gaan het wel regelen,
maar niet morgen.’’ Hij onderzoekt
of er ook andere mogelijkheden zijn,
waarbij werken en leren gecombi-
neerd kunnen worden: fietsherstel
en schoonmaak staan op zijn lijstje.

Van Schuppen legt uit hoe het er
in de houtbewerkingshal aan toe-

gaat. ,,Wij kijken het bij nieuwe jon-
gens altijd eerst veertien dagen aan.
Wat voor vlees hebben we in de
kuip? Wat willen ze, wat kunnen ze?’’
Als ze een opleiding kunnen en wil-
len volgen, moeten er ‘harde afspra-
ken’ gemaakt worden.

,,Eén van de afspraken die we ma-
ken is bijvoorbeeld dat je tijdens dit
traject niet kunt vragen om over-
plaatsing naar een andere inrich-
ting. Want dan heeft het geen zin.’’
De werkplaats is een erkend leerbe-
drijf, zodat de gedetineerden er ook
hun stage kunnen lopen.

Dylan en Willem zijn blij met de
mogelijkheden. ,,Ik wil mijn tijd hier
nuttig gebruiken’’, zegt Willem. ,,Ik
ga kijken of ik niveau 2 hier nog kan
doen, want ik moet nog tot oktober.
Zien hoe ver ik kom, en dan lekker
aan de slag als hovenier. Dit traject
heeft ervoor gezorgd dat ik niet drie
jaar heb stilgestaan.’’

,,Juist voor langgestraften zoals ik
is het belangrijk om met een doel be-
zig te zijn’’, vult Dylan aan. ,,De
maatschappij staat namelijk niet
stil. Er zitten hier jongens al veertien
jaar, die hebben nog nooit een
smartphone gezien. Ik ben blij dat ik
het vooruitzicht heb dat ik straks
ook in het hout aan het werk kan.
Perspectief houden is soms moeilijk
hoor, maar zo’n opleiding helpt.’’

De namen Willem en Dylan in het

artikel zijn gefingeerd. Hun echte

namen zijn bekend bij de redactie.
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Arbeidsbegeleider Rob van Schuppen legt een gedetineerde de werking van een machine in de houtbewerkingshal uit.
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Drie gedetineerden behaalden onlangs in De Marwei
in Leeuwarden hun mbo-diploma. Bijzonder: het werd
uitgereikt door het Friesland College en dat staat er ook
in grote letters op. ,,Hier heb je buiten wat aan.’’
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