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Vrijwilligerswerk bij de Geestelijke Verzorging 
Oostvaarderskliniek Almere 

 

In 2018 waren totaal 28 vrijwilligers namens de Stichting Kerken en 
Gevangenen Utrecht (hierna te noemen KGU) betrokken bij de 
Oostvaarderskliniek (TBS) in Almere. 
 
- Dominee Ruud Bosma is als protestants Geestelijk Verzorger 

verbonden aan de kliniek sinds januari 2018. 

- Marijke Bolt is in opdracht van de Stichting KGU sinds 2012 

coördinator voor werving en begeleiding van de Vrijwilligersgroep 

Almere.  

Een toegeruste vrijwilligersgroep  
TBS is juist door de combinatie van te behandelen psychiatrische en 
gedragsstoornissen geen gemakkelijk werkveld voor vrijwilligers. Vanuit de doelstelling en 
behandelvisie van de Oostvaarderskliniek is vanaf de start in Almere in 2008 een beroep 
gedaan op de plaatselijke kerken, om te komen tot een sociaal (na)zorg-netwerk voor (ex) 
tbs’ers via een georganiseerde en toegeruste vrijwilligersgroep. 
Een regelmatige voorlichting en instructie van de vrijwilligers is niet alleen noodzaak vanuit 
vragen van de vrijwilligers zelf, maar sluit nauw aan bij wensen van de samenleving en van 
Justitie. Resocialisatie van tbs'ers en mogelijke terugval van met name zedendelinquenten is 
steeds meer onderwerp van gesprek en kritiek. Over deze specifieke groep 'herintreders' 
moeten ook duidelijke afspraken gemaakt worden met de leiding van de betrokken kerken, 
die soms moedige stellingname vereist. 
Door het bestaande verlofbeleid kan de vrijwilliger een patiënt op straat tegenkomen of 
ontmoeten bij de Eetgroep of in de kerk.  
 

In 2018 hebben in en buiten de Oostvaarderskliniek Almere vrijwilligers van de 
stichting KGU zich ingezet bij de volgende activiteiten: 
  

1 Ondersteuning van de kerkdiensten, die eens in de 2 weken 
plaatsvonden op zaterdagochtend, afwisselend RK of Protestant. Bij 
de RK diensten was meestal een vrijwilliger aanwezig, bij de 
Protestante diensten (dominee) waren meestal 6 - 8 vrijwilligers 
aanwezig. 
  
2 Elke eerste woensdagavond van de maand was een zangavond in 
de kliniek. Daar waren 5 vaste vrijwilligers aanwezig, en 2 - 5 
patiënten. Behalve zingen werd er vaak gepraat over wat er in de 
kliniek speelde en voor welke keuzen patiënten kwamen te staan in 
hun behandeling. Vrijwilligers boden een luisterend oor. 
  
3 In 2018 zijn 4 'Praiseavonden' gehouden op 21 februari, 11 maart, 11 juli en 10 oktober. 
Deze avonden werden geleid door ca. 6 vrijwilligers van de Surinaamse kerk Unity Ministries. 
Ds. Ruud was daarbij aanwezig Enkele vrijwilligers verzorgden de muzikale begeleiding.  
Deze avonden werden wisselend bezocht en hadden uiteraard aantrekkingskracht op enkele 
patiënten van Surinaamse/Antilliaanse afkomst. Ook voor patiënten met een niet- 
Surinaamse en Antilliaanse achtergrond is deze vorm van geloofsbeleving nieuw en 
verfrissend. 



 
4 Een groepje van 5 vaste vrijwilligers van  Parousiagemeente Almere organiseerde elke 
vierde dinsdag van de maand een Eetgroep, speciaal voor patiënten 
uit de Oostvaarderskliniek die verlof hadden of inmiddels 'buiten' 
woonden. De Eetgroep vond  
plaats in Randstek, een gebouw van de Parousiagemeente. 
De vrijwilligers zorgden voor heerlijke maaltijden. De avonden hadden 
nog enkele ingrediënten: zingen, een praatje/getuigenis, ruimte voor 
gebed. Aanvankelijk kwamen er 1-3 patiënten op af, soms met een 
medewerker uit de kliniek. Omdat na verloop van tijd het aantal 
deelnemers aan de maaltijd terugliep, is in mei besloten met deze 
activiteit te stoppen.  
Redenen voor teruglopende belangstelling: enkele vaste deelnemers aan de Eetgroep waren 
overgeplaatst naar een andere kliniek en andere deelnemers hadden te weinig verlof-uren 
om èn de reis naar en van Randstek te maken èn de maaltijd bij te wonen.  
Op 8 augustus hebben de vrijwilligers met elkaar een afsluitende maaltijd gehouden en 
samen geëvalueerd.  
 
5 In het najaar zijn 3 filmavonden gehouden waarbij 3 vrijwilligers aanwezig waren. Dit 
gebeurde op 31 oktober, 21 november en 12 december. 
Samen met enkele patiënten is gekeken naar DVD’s over verhalen uit het Oude Testament 
en hierover is nagepraat. 
      
6 Op donderdag 20 december vond een Kerstviering plaats in de 

kliniek. Hier waren enkele vrijwilligers bij aanwezig. Zij hebben daarna 

meegeholpen met het Kerstdiner in de centrale hal, waar patiënten en 

personeel aan deelnamen.   

7 In 2018 zijn ds. Ruud Bosma en Marijke Bolt 9x bij elkaar geweest 

voor  overleg om de voortgang van de lopende activiteiten te 

bespreken en nieuwe plannen te maken. 

8 Op 10 maart en 15 december zijn vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd 

om de vrijwilligers toe te rusten en te trainen.  

Op 10 maart stond de bijeenkomst in het teken van  

 
Op 15 december werden de vrijwilligers getrakteerd op een heerlijke lunch in 

Gasterij Oostvaarders als dank voor hun betrokkenheid en inzet.  

 

Bert Boer is voorzitter van de stichting Kerken en Gevangenen. Hij was beide 

keren aanwezig om zijn waardering te laten blijken voor de trouwe inzet van de 

vrijwilligers, om uitleg te geven over wat de stichting voor de vrijwilligers 

betekent en om het belang van een goede samenwerking tussen Kerken en 

Gevangenen en de Geestelijke Verzorging te benadrukken. Het belang van die 

goede samenwerking werd door ds Ruud van harte beaamd. 

Marijke Bolt – van der Laan  


