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Gedetineerden en ex-gedetineerden. Er wordt over ons
gesproken en in sommige gevallen namens ons, maar een echt
gesprek op niveau blijft uit. En dat is zonde. Het benutten van het
unieke perspectief van ervaringsdeskundigen wordt in steeds
meer sectoren gedaan, met namen in de formele en informele
zorg. Ook in het gevangeniswezen is hier een begin in gemaakt.
Zo wordt nu en dan een ervaringsdeskundige – zoals mijzelf –
gevraagd om zijn persoonlijke verhaal te delen met professionals
uit het gevangeniswezen. Van een echte dialoog tussen de
doelgroep en de professionals is echter nog geen sprake. De
totstandkoming van wetten tot aan de implementatie van nieuwe
methodieken en beleidskaders zijn hier een krachtig voorbeeld
van.

Nieuwe wetten tot aan nieuwe beleidskaders betekenen vaak ook
strengere criteria, complexere trajecten en versoberingen van
vrijheden en hebben als effect dat het minder aantrekkelijk is voor
een gedetineerde om überhaupt te werken aan zijn/haar re-
integratie. Verder levert het een extra caseload en werkdruk op
voor de professional, die het al moeilijk genoeg heeft. Een
ontwikkeling die niet in het belang is van de gedetineerde, de
professional en de samenleving in het algemeen.

WELKOMSWOORD

1



2

Als een reactie op de zorgen en complexiteit binnen het
gevangeniswezen met betrekking tot de ontwikkelingen rondom
straffen en re-integreren voor (ex-)gedetineerden en het absolute
cruciale werk van professionals verbonden aan het Nederlands
gevangeniswezen, zijn wij het initiatief De Nationale Conferentie
Gevangeniswezen gestart. Een uniek podium voor ex-
gedetineerden, gedetineerden en professionals met scherpe
visies, nieuw onderzoek en veranderzin. Volledig gecureerd door
ex-gedetineerden, voor professionals. 

Niet uit protest, maar vanuit een constructieve houding om het
gezamenlijk beter te doen. Want zonder (ex-)gedetineerden is er
geen gevangeniswezen nietwaar?

We hopen dat ook u komt om samen met ons te werken aan een
sterker en effectiever gevangeniswezen. 

EX-GEDETINEERDE EN 
MEDE-OPRICHTER 
NATIONALE CONFERENTIE
GEVANGENISWEZEN

KHALIL CHAIT



Leer van de unieke inzichten van ex-gedetineerden

Ontdek nieuwe visies, methodieken en nieuw onderzoek

Sluit u aan bij een inspirerende beweging die zich sterk maakt voor een

beter en effectiever gevangeniswezen

Laat uw stem horen

Ontdek samen met ketenpartners en ervaringsdeskundigen waar er

ruimte is voor verbeteringen

SAMEN STERK VOOR EEN
BETER GEVANGENISWEZEN

SCHERPE VISIES EN DE
NIEUWSTE ONDERZOEKEN

IN GESPREK MET
ERVARINGSDESKUNDIGEN

WAAROM KUNT U ALS ORGANISATIE 
 EN/OF PROFESSIONAL DE
CONFERENTIE OVER HET
GEVANGENISWEZEN  NIET MISSEN?

De Nationale Conferentie Gevangeniswezen is een uniek initiatief
opgezet door ex-gedetineerden die zich samen met professionals en
ketenpartners sterk maken voor een krachtiger gevangeniswezen.
Daar hoort ook u bij. 



Ontvang tot wel 33% korting als u met uw team,
afdeling en/of organisatie deelneemt aan de
Nationale Conferentie Gevangeniswezen.

TARIEVEN VOOR ORGANISATIES.
GROEPSKORTING VOOR UW ORGANISATIE

MAIL NAAR INFO@NATIONALECONFERENTIEGW.NL 

ALL ACCESS € 119,-
P.P.

✓ Incl. deelname paneldiscussies
✓ Incl. deelname denktanksessies
✓ Incl. terugkijken programma
✓ Incl. naslagwerk

✓ Volledig toegang tot programma
✓ Incl. deelname workshops
✓ Incl. deelname netwerk events
✓ Incl. deelname keynotes
✓ Incl. deelname diepte-interviews

Teams, Afdelingen en Organisaties

Tot wel 33% korting

Vanaf 3 personen

VOLLEDIG TOEGANG TOT 
HET GEHELE PROGRAMMA

NORMALE PRIJS



“IK DEED HET GOED,
EN IK WILDE AAN MIJN
TOEKOMST WERKEN.
MAAR IK WERD DOOR EEN
CASE-MANAGER IN DE
STEEK GELATEN”.
SALAH-EDDINE ABAQOUY

OSWALDO VRIEND

“DE BRUG TUSSEN
(EX)GEDETINEERDEN EN
PROFESSIONALS IS TE
KLEIN. SAMEN KUNNEN WIJ
VAN ELKAAR LEREN”.

ALEXANDRO REYES RODRIGUEZ

“IK WAS MAATSCHAPPELIJK
BUITENGESLOTEN, MAAR
HEB MIJZELF WETEN OP TE
BOUWEN TOT EEN SUCCES”.
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HOE WIJ SAMEN HET
GEVANGENISWEZEN KUNNEN
TRANSFORMEREN.
KHALIL CHAIT, ALEXANDRO REYES RODRIGUEZ,
OSWALDO VRIEND

9.30
OPENINGS

TOESPRAAK
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27 OKTOBER

 
 

HOE WIJ SAMEN
GEVANGENISWEZEN KUNNEN
TRANSFORMEREN.

OPENINGSTOESPRAAK

Ervaringsdeskundigen 

KHALIL CHAIT, ALEXANDRO REYES RODRIGUEZ, 
OSWALDO VRIEND

Deze nieuwe wet betekent strengere criteria,
complexere trajecten en versoberingen van vrijheden
en hebben als effect dat het minder aantrekkelijk is
voor een gedetineerde om überhaupt te werken aan
zijn/haar re-integratie. Verder levert het een extra
caseload en werkdruk op voor de professional, die
het al moeilijk heeft. Een ontwikkeling die niet in het
belang is van de gedetineerde, de professional en de
samenleving in het algemeen.

Als een reactie op de zorgen en complexiteit die de
wet Straffen en Beschermen heeft op
(ex-)gedetineerden en professionals en het gemis
van de cruciale stem van de doelgroep zelf in het
proces hebben wij als ervaringsdeskundigen het
initiatief De Nationale Conferentie Gevangeniswezen
opgezet. Door ervaringsdeskundigen en
professionals die vinden dat het anders kan en moet.
Niet uit protest, maar vanuit een constructieve
houding om het gezamenlijk beter te doen. Om dit te
doen hebben we een vorm nodig. Een vorm welke de
dialoog aanwakkert en iedereen op scherp houdt.
Hoe wij dit voor ons zien, vertellen we tijdens de
openingstoespraak.  

Tijdens de openingstoespraak komen
ervaringsdeskundigen Khalil, Alexandro en Oswaldo
aan het woord om u welkom te heten en te vertellen
waarom de Nationale Conferentie Gevangenwezen
van belang is.

In Nederland staan wij bekend om ons poldermodel.
Of zoals oud-president Bill Clinton het ooit noemde
de derde weg. Bij grote veranderingen in regel-of
wetgevingen worden alle betrokken partijen gehoord.
Zo was het ook niet anders met de totstandkoming
van de gloednieuwe wet Straffen en Beschermen van
minister Dekker, welk vorig jaar is ingegaan. Intern
hebben beleidsmakers, wetenschappers en
topambtenaren hun licht over de plannen laten
schijnen. Extern waren dat onder andere De Raad
voor de Rechtspraak, De Raad voor
Strafrechtstoepassing en Jeugdrecht, de advocatuur
en De Raad van Staten. Zo zijn er in de aanloop van
de wet de meest uiteenlopende visies en
voorspellingen gedeeld vanuit verschillende
perspectieven en belangen. Wat een groot goed is in
Nederland. Iedereen wordt gehoord en het parlement
stemt vervolgens over de wet.

Een mooi proces om te zien, behalve dat wij één stem
missen in de totstandkoming van deze wet. De stem
van degenen voor wie deze wet van toepassing is: de
gedetineerden en ex-gedetineerden zelf. Er is over
hen gesproken en in sommige gevallen namens hen,
maar er was geen gesprek mét hen. Het benutten van
het unieke perspectief van ervaringsdeskundigen
wordt in steeds meer sectoren gedaan, met namen in
de formele en informele zorg. Ook in het
gevangeniswezen is hier een begin in gemaakt, zo
wordt nu en dan een ervaringsdeskundige – zoals
mijzelf – gevraagd om zijn persoonlijke verhaal te
delen met de professionals. Van een echte dialoog
tussen de doelgroep en de professionals is echter
nog geen sprake. De totstandkoming van deze wet is
hier een krachtig voorbeeld van. 
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MYSTERY GUEST: VISIE
GEVANGENISWEZEN DOOR DE
OGEN VAN EEN EXPERT.
MYSTERY GUEST

10:15
KEYNOTE
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MYSTERY GUEST: VISIE
GEVANGENISWEZEN DOOR DE
OGEN VAN EEN EXPERT.

KEYNOTE

MYSTERY GUEST

Wat kan ik hier als professional van leren?
Voor de meesten is werken in het gevangeniswezen
of met (ex) gedetineerden niet iets wat je even een
jaartje doet. Werken in deze sector is voor veel
professionals iets wat zij hun hele werkzame leven
doen. Een realistisch beeld van hoe de toekomst eruit
gaat zien, laat de professional anticiperen op wat
komen gaat. Daarnaast kun je het gesprek aan gaan
met onze expert over het Gevangeniswezen. Stel je
brandende vraag, ontdek hoe ook jouw toekomst als
professional gaat veranderen en wat jij kan doen voor
een beter klimaat binnen het gevangeniswezen. 

Wie is onze gast?
Door recente ontwikkeling is onze vorige spreker niet
meer beschikbaar als key note spreker.
 De komende weken zal de nieuwe spreker worden
aangekondigd. Hou de site in de gaten en volg ons op
sociale media. 

Wat is er bijzonder aan dit programma onderdeel?
Iedereen heeft een mening over het
gevangeniswezen, sommige denken dat het een hotel
is en andere vinden onze straffen veel te hoog. Het
gevangeniswezen is groot, divers en complex. Er
spelen verschillende belangen van gedetineerden,
personeel, de maatschappij, de politiek en
slachtoffers. Het gevangeniswezen staat ook altijd
onder een vergrootglas, een fout leidt al gauw tot
krantenkoppen en zelfs Kamervragen. Onze expert
tijdens dit programmaonderdeel neemt je mee voorbij
de muren en deelt zijn visie over de toekomst van het
gevangeniswezen in Nederland. 
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HET EUROPESE
PERSPECTIEF OP HET
GEVANGENISWEZEN

11.00

KOENRAAD FRANS JULIA GEENS EN HELENE DE VOS
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HET EUROPESE
PERSPECTIEF OP HET
GEVANGENISWEZEN

KEYNOTE

Voormalig Minister van Financiën, Justitie en Europese
Zaken & voormalig Vice-Eerste Minister

Directeur Rescaled

KOENRAAD FRANS JULIA GEENS EN HELENE DE VOS

Wat is er bijzonder aan dit programmaonderdeel?
Als bezoeker krijg je een uniek beeld van hoe België
en een aantal andere buurlanden in Europa naar het
gevangeniswezen kijken. Niemand minder dan oud-
minister Geens en Helene de Vos, de directeur van de
Europese stichting RESCALED, delen hun perspectief
over het inzet van ervaringsdeskundigheid en de re-
integratie van gedetineerden. Helene de Vos vertelt
over kleinschalige detentiehuizen in België en hoe de
ervaringen van gedetineerden daarin worden
gebruikt. Koen Geens vertelt het publiek over de re-
integratie trajecten in het buitenland en hoe/of er
gebruik wordt gemaakt van ervaringsdeskundigheid
en wat hij daarvan vindt.

Wat kan ik hier als professional uithalen/van leren?
Ervaringen en visie van over de grens. Hoe andere
landen met andere systemen werken en hoe zij met
ervaringsdeskundigen resultaten weten te boeken en
wat zij doen aan re-integratie trajecten. Je krijgt als
professional een beeld hoe het over de grens er aan
toe gaat. Als professional kan je zien hoe wij in
Nederland ons daar tegenover verhouden. Hoe ver
wij zijn, waar wij trots op mogen zijn en wat wij
kunnen leren van het buitenland.

Wie zijn Koenraad Frans Julia Geens 
en Helene de Vos?
Koen Geens was in België tussen 2013 en 2020
achtereenvolgens Minister van Financiën, Justitie en
Europese Zaken. In 2019-2020 was hij Vice-Eerste
Minister. Hij zetelt op dit moment als
volksvertegenwoordiger in het Federaal Parlement,
waar hij zich toelegt op Justitie.
Voor zijn politieke loopbaan was hij advocaat en
mede oprichter van het grootste onafhankelijke
advocatenkantoor in België. Hij studeerde rechten
aan de Universiteit
Antwerpen en KU Leuven en behaalde een Master of
Laws aan de Harvard University.
Sinds 1986 is hij buitengewoon hoogleraar aan de
Leuvense Universiteit (KU Leuven) waar hij
vennootschapsrecht, financieel recht en deontologie
doceert.

Helene de Vos is directeur van RESCALED. Een
Europese organisatie die het gebruik van
kleinschalige detentiehuizen wil ondersteunen. Ze
leerde de gevangenis praktijk kennen tijdens haar
onderzoek over de normalisering van
gevangenisomstandigheden in België en Noorwegen.
Van daaruit groeide niet alleen haar academische
interesse maar ook haar motivatie om het systeem te
veranderen.
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WAT HADDEN WIJ NU ECHT NODIG
GEHAD ALS GEDETINEERDEN?

12:00
LUNCHEN

MET EEN BOEF

 

 

KHALIL CHAIT, ALEXANDRO REYES RODRIGUEZ,
OSWALDO VRIEND, SALAH-EDIN ABBAQOUY, A.
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WAT HADDEN WIJ NU ECHT
NODIG GEHAD ALS
GEDETINEERDEN?

LUNCHEN MET EEN BOEF

Ex-gedetineerden en ervaringsdeskundigen

A. , OSWALDO VRIEND SANDRO GRIGOLIA, 
 ALEXANDRO REYES RODRIGUEZ & SALAH-EDDINE
ABAQOUY

Tijdens dit bijzondere programmaonderdeel rouleren
wij alle deelnemers in 5 verschillende digitale ruimtes.
In iedere ruimte wacht een ex-gedetineerde om je zijn
of haar verhaal te vertellen. Verhalen met een uniek
perspectief waar jij als professional van kunt leren.
Leun achterover, eet lekker je lunch en laat je
inspireren tijdens Lunchen met een Boef.

Uw hosts voor dit onderdeel zijn:

Alexandro Reyes Rodriguez is een ex-gedetineerde
die in totaal acht jaar heeft vast gezeten. Met zijn
schuld, geen diploma's en verslaving was hij
maatschappelijk buitengesloten. Op zijn 26e begon hij
met een krantenwijk en wist hij van kleine kansen de
waarde in te zien en zijn lijven op de rit te krijgen.
Alexandro heeft inmiddels zijn eigen bedrijf opgericht
en werkt hard aan een succesvolle toekomst. 

Oswaldo Vriend is 42 jaar en geboren in Cali te
Colombia. Op jonge leeftijd is Oswaldo geadopteerd
en groeide hij op in een Nederlands gezin. Inmiddels
is  Oswaldo vader van een dochter van 21 en ook al
een jonge opa van maar liefst drie kleinzoons. Wat dat
betreft een echte familie man. Daarnaast houdt hij
enorm van reizen. Jose is een eigen bedrijf gestart
waarmee hij jongeren/jong volwassenen die
uitgesloten zijn binnen onze maatschappij verder te
komen. 

Khalil Chait is project coördinator, bestuurslid,
schrijver en directeur van zijn eigen stichting.
Daarnaast is hij een veelgevraagd gastspreker bij o.a.
Dienst Justitiële inrichtingen, Universiteit van
Amsterdam en  Reclassering Nederland. Met zijn
Stichting helpt Khalil (ex-)gedetineerden om eigen
initiatieven, projecten of ondernemingen op te
richten. Daarmee zet Khalil zich in voor de belangen
van (ex-)gedetineerden met name ten behoeve van
hun re-integratie. Khalil heeft tijdens zijn detentie
vaker dan hem lief is mede-gedetineerden gezien die
graag wilden re-integreren maar het niet lukte
vanwege een gebrek aan kansen, hulp en
begeleiding.

Salah-Edin Abaqouy is een man van middelbare
leeftijd. Voor zijn detentie had hij een vrouw en
kinderen thuis en werkte hij als beveiliger op
Schiphol. Salah had geen crimineel verleden, hij
belandde in detentie na een tragische familie ruzie en
als gevolg daarvan werd hij veroordeeld tot een
gevangenisstraf van 13 jaar. Salah verblijft nu in een
begeleid woonproject en heeft 2 banen,
doordeweeks werkt hij als groentespecialist bij de
lokale supermarkt en in het weekend als fietskoerier.

A. (anoniem vanwege veiligheidsrichtlijnen) is een
vrouw, een partner, moeder van twee leuke kinderen
en binnenkort oma. A. had een ander leven dan de
gemiddelde vrouwelijke ex-gedetineerde. Zij was
directiesecretaresse bij een multinational, getrouwd
en had 2 kinderen. A. heeft na haar detentie haar
leven weer weten op te pakken. Zij werkt bij het
secretariaat van een vrijwilligersorganisatie en heeft
haar leven weer op de rails. Het contact met haar
kinderen en ouders is ook weer herstelt.
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UNIEKE RONDLEIDING VAN EEN
GEDETINEERDE IN DE GEVANGENIS

13:00
DIGITALE RONDLEIDING 

EN Q&A

LANGGESTRAFTE X.
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 RONDLEIDING VANUIT

GEVANGENIS X

DIGITALE RONDLEIDING EN Q&A 

M. is een langgestrafte die tijdens zijn detentie
zichzelf opnieuw heeft ontdekt. Hij probeert ondanks
zijn detentie er te zijn voor zijn gezin. M. neemt deel
aan verschillende activiteiten in de inrichting. Één van
deze activiteiten is het rondleiden van externe gasten
in de gevangenis. M. is daar bedreven in en kan je alle
ins en outs vertellen van een inrichting.

Wie is M.?
Langgestrafte M. (vanwege veiligheidsrichtlijnen
anoniem) zit ruim 5 jaar in detentie. Hij heeft een
gezin buiten de muren en bereidt zich ondanks zijn
lange detentie voor op zijn terugkeer in samenleving
en naar zijn gezin. Hij doet dit door deel te nemen aan
verschillende re-integratie activiteiten en
programma’s die de inrichting biedt.

Wat houdt het programmaonderdeel in?
Als professional zijn er veel plekken in de gevangenis
die je alsnog niet ziet, maar waar wel waardevolle
inzichten uit te krijgen zijn. Wat komt een
gedetineerde gemiddeld op een dag tegen? Zijn er
plekken in de gevangenis die verborgen zijn voor het
oog van de gemiddelde bezoeker? Hoe prikkelarm is
een gevangenis nu echt? Of krijg je juist veel prikkels
mee? Hoe voorkomt M. zijn detentieschade? Hoe
ontwikkelt M. zich binnen een gesloten systeem?

M. neemt je door de hele gevangenis mee en geeft je
beelden van plekken die ook zelfs professionals niet
altijd zien. Ontdek de gevangenis vanuit het
perspectief van een gedetineerde. De mooie en
minder mooie kanten van een gevangenis. Niets wat
we je niet laten zien.
 

 

Wat is er bijzonder aan dit programmaonderdeel?
Wie beter dat een gedetineerde kan het publiek laten
zien hoe een gevangenis eruitziet en wat dat met je
doet. M. neemt het publiek mee en laat zien hoe hij in
de gevangenis leeft. Hoe zijn thuis er uit ziet. In dit
onderdeel laat M. een dag uit het leven van een
gedetineerde zien. Hoe zijn cel eruitziet, waar hij
werkt, waar hij lucht hapt en sport. Niets wordt
overgeslagen. Het is unieke kans om samen met een
gedetineerde digitaal rond te lopen in een gevangenis
en daarover in gesprek te gaan.

Wat kan ik hier als professional van leren?
Om een gedetineerde het beste te begrijpen, is het
belangrijk om elk aspect van zijn/haar leven niet
alleen te weten, maar ook te ervaren voor zo ver dat
mogelijk is. Als professional leer je hoe een dag van
een gedetineerde eruitziet. Wanneer er maar een
beperkte keuze is van wat je op een dag kan doen,
wat doet dat met een gedetineerde? Hoe beleeft hij
dat? Je krijgt antwoord op de vraag hoe het is om te
leven in detentie en hoe je ondanks het gesloten
systeem en de prikkelarme omgeving toch je kansen
kan pakken.

Kortom. Een unieke kans om de gevangenis te
ontdekken vanuit de ogen van een langgestrafte.
Wees erbij!

LANGGESTRAFTE X.
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PANEL GESPREK KETENPARTNERS OVER
DE TOEKOMST VAN RE-INTEGRATIE

ERIK CORTEN, KATINKA REIJNDERS, HANS BARENDRECHT, PETER
VAN DER SANDE, NATANYA VAN LITH, KAREL VAN DUIJVENBOODEN

14:00
HET FORUM 

RE-INTEGRATIE
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HET FORUM RE-INTEGRATIE

PANEL GESPREK
KETENPARTNERS OVER
DE TOEKOMST VAN 
RE-INTEGRATIE
KATINKA REIJNDERS

HANS BARENDRECHT

PETER VAN DE SANDE

NATHANYA VAN LITH

ERIK CORTEN

KAREL VAN DUIJVENBOODEN

14:00
27 OKTOBER

 
 

Staffunctionaris Ketensamenwerking en projectleider ISD JoVo

Directeur-Bestuurder, Gevangenenzorg Nederland

Voormalig President International Corrections and Prisons Association, ICPA

Regio-manager, coach en procesbegeleider, Stichting Humanitas

Operationeel Directeur, Reclassering Nederland

Projectleider nazorg gedetineerden, Ministerie van Justitie

Wat kan er beter? Wat moet er beter? Hoe kunnen
wij als organisatie bijdragen aan een betere en
effectievere re-integratie? Hoe kun jij als
professional bijdragen aan de re-integratie van
(ex-)gedetineerden volgens deze professionals.
Vragen als deze en meer die de revue zullen
passeren. Er is tevens tijd om je eigen vraag in te
brengen, dus laat je stem horen. 

De gasten tijdens het panelgesprek zijn:

Katinka Reijnders, werkzaam bij Pi Vught, is
staffunctionaris Ketensamenwerking bij de DJI.
Met jarenlange ervaring bij VNG heeft Katinka als
geen ander zicht op de uitdagingen en kansen als
het gaat om ketensamenwerkingen en re-
integratie.

Erik Corten, voorheen regiodirecteur bij
Reclassering Nederland in de regio Zuid maakt
sinds kort zich sterk voor een veiliger Nederland
op een meer landelijk niveau. Als Directeur
Operatie is hij samen met bestuurder Johan Bac
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van
Reclassering Nederland. Erik heeft een militaire
achtergrond, ervaring opgedaan als directeur van
PI Vught en is Drs. bestuurs- en
organisatiewetenschappen.

Met bijna 700 (vrijwillige) collega’s werkt Hans
Barendrecht dagelijks aan de onderstaande
doelen, dit door middel van bezoekwerk, het
geven van cursussen en het begeleiden naar werk.
Gevangenenzorg Nederland is actief in ruim 20
Nederlandse gevangenissen.

Peter van der Sande was tot 1 oktober 2011 oud
hoofddirecteur van de Dienst Justitiële Inrichtingen.
Van der Sande is in september 2011 benoemd tot
voorzitter van de International Corrections and
Prisons Association (ICPA), de internationale
organisatie van het gevangeniswezen.
Peter van der Sande maakte in 2000 de overstap van
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen naar de Dienst Justitiële Inrichtingen
(DJI), waar hij ruim acht jaar werkte als
sectordirecteur van het Gevangeniswezen. In 2009
werd hij hoofddirecteur van de gehele DJI -
organisatie.

Nathanya van Lith is een ervaren manager en
procesbegeleider. Empatisch, betrokken, verbindend,
efficiënt met een focus op proces en resultaat.
Gedreven om communicatie in teams te verbeteren,
balans te herstellen en zelfsturing te realiseren.
Iemand die dossiers snel eigen maakt.
Met circa 25 jaar ervaring omtrent projectmatig- en
beleidsmatig werken zet zij zich in om het werk bij
Humanitas in goede banen te laten verlopen, met
name het re-integratieproces. Humanitas helpt
(ex-)gedetineerden voor en na hun vrijlating. Zo
krijgen zij hulp bij het regelen van zaken als wonen,
werk, zorg, inkomen, schulden en identiteitspapieren
voor een goede terugkeer in de maatschappij.
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PARELLEL SESSIE #1: MOTIVATIE
GRAS GROEIT NIET HARDER DOOR
ERAAN TE TREKKEN
LEON PALMEN

15:00
PARALLEL SESSIE #1

(WORKSHOP)
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 GRAS GROEIT NIET HARDER

DOOR ERAAN TE TREKKEN

PARELLEL SESSIE #1: MOTIVATIE

Teamcoördinator bij het Opleidingsinstituut van DJI &
Ambassadeur Nationale Conferentie Gevangeniswezen,
Warande

LEON PALMEN

Wat kan ik hier als professional uithalen/van leren?
Gedragsverandering is meestal een langzaam en
moeizaam proces. Tegenstrijdige gevoelens en
gedachten kunnen het veranderingsproces van de
cliënt belemmeren. Aansluiten bij of het versterken
van intrinsieke motivatie bij een gedetineerde is niet
eenvoudig, maar tegelijkertijd erg belangrijk met het
oog op een ‘maatschappelijk aanvaardbaar bestaan’
(missie DJI) en een delictvrije toekomst.

Met behulp van de gepresenteerde inzichten, wordt
onderzocht welke mogelijkheden er zijn om binnen
een gedwongen kader te werken aan
gedragsverandering. Je vergroot het pallet van je
persoonlijk handelen op basis van interactie met
elkaar, met het gepresenteerde en met de
ervaringsdeskundige.

Wie is Leon Palmen?
Leon Palmen is werkzaam bij het opleidingsinstituut
van DJI. Hij heeft jarenlange ervaring met het
bedenken en geven van trainingen aan het personeel
van DJI. Voor deze bijzondere workshop slaat hij de
handen ineen met een ex gedetineerde en geeft
samen met deze ex gedetineerde de workshop
Motiverende gespreksvoering.

Wat is er bijzonder aan dit programma onderdeel?
Een unieke kans om van zowel een professionele
trainer als jouw doelgroep iets te leren. Leon Palmen
geeft deze workshop namelijk niet alleen, maar met
een speciale co-trainer: een ervaringsdeskundige.

Veranderen is namelijk een lastig proces dat vaak
moeizaam verloopt en veel energie kost. Het is niet
gemakkelijk om uit oude patronen te stappen en
nieuw gedrag te ontwikkelen en vol te houden. Een
verandering die voordelen oplevert die verbonden
zijn met wat door de betrokkene als belangrijk wordt
gezien komt vaak wel van de grond. Leon zal een
aantal modellen en theorieën rond motivatie delen en
in interactie met de zaal en de ervaringsdeskundige
zoeken naar betekenis ervan voor het werkveld.

De ex-gedetineerde reflecteert, met de professional
en de deelnemers aan de workshop, op welk van de
gepresenteerde inzichten hij herkent of had willen
herkennen. Wat heeft bij hem gewerkt en wat niet als
het gaat om het stimuleren van motivatie tot
verandering. Dit tandem voorziet het publiek van een
unieke workshop die vanuit beide perspectieven
wordt benaderd: die van een trainer en die van de
doelgroep. De theorie en praktijk worden hier
verenigd in één workshop.
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PARELLEL SESSIE #2: NON-
VIOLENCE COMMUNICATION
MARIE-CECILE WIDDERHOVEN 
MET EEN EX-GEDETINEERDE

15:00
PARELLEL SESSIE #2

(WORKSHOP)
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 NON-VIOLENCE

COMMUNICATION

PARELLEL SESSIE #2 : COMMUNICATIE

Trainer bij Empathy Works en Egostrippen

MARIE-CECILE WIDDERHOVEN 
MET EEN EX-GEDETINEERDE

Wat kan ik hier als professional uithalen?
Als professional ben je constant in gesprek met de
(ex-)gedetineerde. Deze workshop laat je kennis
maken met nieuwe gesprekstechnieken om je doel
te verwezenlijken of het nu het corrigeren,
motiveren of ondersteunen is van de gedetineerde.
Je krijgt concrete handvatten waar je meteen mee
aanslag kan.

Wie is Marie-Cecile Widderhoven?
Marie-Cecile is een CNVC gecertificeerde trainer in
Non-Violence Communication. Geweldloze
Communicatie is ontwikkeld door Marshall Rosenberg
en leidt wereldwijd tot het oplossen en voorkomen
van conflicten, concrete verheldering van
communicatie en heling van relaties. Het is een
dynamische taal van overvloed en gelijkwaardigheid.
Marie-Cecile geeft samen met een ex gedetineerde
een inkijk in de taal van geweldloze communicatie.

Wat is er bijzonder aan dit programma onderdeel?
Leer op een totaal andere manier communiceren! 

Het gevangeniswezen is een hiërarchische
organisatie. De gedetineerden worden geacht te
doen wat er van hen gevraagd wordt, anders dreigen
er sancties. De communicatie is vaak ook
hiërarchisch, wat soms nuttig kan zijn als het om
beheersbaarheid gaat binnen de inrichting, maar wat
ook kan leiden tot escalatie.

Geweldloze Communicatie laat zien dat je meer
resultaat behaalt door vanuit een ander perspectief te
communiceren. Ontwikkel tijdens deze workshop een
tool die kan helpen anders te formuleren om zo de
ander te bewegen om aan jouw verzoek te voldoen.

 Marie-Cecile en een ex-gedetineerde geven je een
inkijk met deze workshop hoe dit toe te passen is
tijdens je werkzaamheden om meer resultaat te
behalen. Deze tandem voorziet het publiek van een
unieke workshop die vanuit beide perspectieven
wordt gegeven, die van een trainer en die van de
doelgroep. De theorie en praktijk worden hier
verenigd in één workshop.
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PARELLEL SESSIE #3: VAN WIJ 
EN ZIJ NAAR ÉÉN VAN ONS
CHRISTINE OTTEN 
MET EEN EX-GEDETINEERDE

15:00
PARELLEL SESSIE #3

(WORKSHOP)
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 VAN WIJ EN ZIJ NAAR ÉÉN VAN ONS

PARELLEL SESSIE #3: GELIJKWAARDIGHEID

Auteur en theatermaker

CHRISTINE OTTEN

Wie is Christine Otten?
Christine Otten geeft leiding aan een schrijfgroep in PI
Heerhugowaard waar zij in een zeer gecontroleerde
omgeving een bubbel van artistieke vrijheid creëert
en daarmee de gedetineerde de mogelijkheid geeft
zichzelf als schrijver en als mens te ontwikkelen.
Otten schreef een gewaagde roman geïnspireerd op
haar ervaringen: Een van ons.

Wat is er bijzonder aan dit programma onderdeel?
Tijdens deze inspirerende en interactieve workshop-
vol levendige voorbeelden uit de praktijk én uit Een
van ons – gaat Otten, samen met een oud-deelnemer,
in gesprek met professionals over ons detentie-
systeem en wat schrijven (kunst) daarin kan
betekenen. Hoe gaan we om met afstand-nabijheid?
Wat kunnen we leren van de schrijfgroep? Wat als we
op gelijkwaardige voet met elkaar omgaan? Kan dat
wel? Hoe wordt werken in de gevangenis (nog)
leuker?

Wat kan ik hier als professional van leren?
Als professional leer je hoe schrijven (kunst) kan
bijdragen aan een beter leefklimaat en
zelfontwikkeling bij gedetineerden. Hoe je als
professional participatie op een laagdrempelige
manier kan stimuleren en/of aanbevelen aan de
gedetineerde door dezelfde filosofie te hanteren van
de schrijfgroep. In het interactieve deel ervaar je zelf
als professional wat voor een impact het schrijven
kan hebben op jezelf.
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WAT DOET DETENTIE MET HET BREIN
VAN DE MENS? IS PSYCHOLOGISCHE
DETENENTIESCHADE ACCEPTABEL?
ERIK SCHERDER & JESSE MIJERS

16:00
KEY-NOTE
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 PARELLEL SESSIE #2: 

NON-VIOLENCE
COMMUNICATION

KEY-NOTE

Neuropsycholoog en Universitair docent, Universiteit Utrecht

Hoogleraar neuropsychologie, Vrije Universiteit in Amsterdam

JESSE MEIJERS

ERIK SCHERDER

Wie zijn onze gasten?
Wij sluiten gedetineerden op in een gevangenis maar
wat doet dat exact met hen? Wie beter dan professor
in Clinical Neuropsychology Dr. Erik J.A. Scherder en
assistent professor forensische psychiatrie en
psychologie Dr. Jesse Meijers die kunnen vertellen
wat detentie met het brein doet en wat voor invloed
dat heeft op het gedrag van gedetineerden. Erik
Scherder en Jesse Meijers zijn beide vooraanstaande
wetenschappers in neuropsychologie. Erik Scherder
is bekend bij het brede publiek geworden door de
lezingen die hij gaf voor het televisieprogramma De
Wereld Draait Door. Jesse Meijers, ooit student van
Erik Scherder, werkt nu voor het Nederlands Instituut
voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP).

Wat is er bijzonder aan dit programma
onderdeel/verhaal?
Als deelnemer word je getrakteerd door twee van de
meest vooraanstaande wetenschappers in hun veld
met een college over wat detentie doet met het brein.
Zij zullen de term detentieschade meer inhoud en
duiding geven. Het publiek wordt meegenomen in het
brein van een gedetineerden. Opgesloten in een cel
en het leven in een prikkelarme omgeving. Wat
gebeurt er in het brein als de deur op slot gaat? Als je
niet meer zelf mag beslissen over alledaagse zaken,
wanneer je doucht, wanneer je naar buiten gaat. Al
dat soort zaken en de gevolgen daarvan worden
duidelijker na dit college.

Wat kan ik hier als professional uithalen?
Als professional is het regelmatig je taak om het
gedrag van (ex-)gedetineerden te beschrijven, te
beoordelen en/of te duiden. Tijdens dit college leer je
beter te begrijpen wat gedrag is dat de gedetineerde
vanuit zichzelf vertoont en welk gedrag een
voortvloeisel is van zijn detentie(schade). Het
herkennen en tegengaan van detentieschade is een
belangrijk aspect als het gaat om het bevorderen van
de re-integratie van gedetineerden en het voorkomen
van onnodig toevoegen van leed tijdens een detentie.
Na dit college ben je beter in staat dat te doen!
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PARALLELSESSIES #01: 
VORMGEVEN VAN DE GEVANGENIS
VAN DE TOEKOMST
KHALIL CHAIT - ERVARINGSDESKUNDIGE

17:00
PARELLELSESSIE #1

WORKSHOP
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PARALLELSESSIES #01: 
VORMGEVEN VAN DE
GEVANGENIS VAN DE
TOEKOMST

BINNENKORT BEKEND

Uw host tijdens de workshop?
Khalil Chait is project coördinator, bestuurslid,
schrijver en directeur van zijn eigen stichting.
Daarnaast is hij een veelgevraagd gastspreker bij o.a.
Dienst Justitiële inrichtingen, Universiteit van
Amsterdam, Reclassering Nederland. Met zijn
Stichting helpt Khalil (ex-) gedetineerden om eigen
initiatieven, projecten of ondernemingen op te
richten. Daarmee zet Khalil zich in voor de belangen
van (ex-)gedetineerden met name ten behoeve van
hun re-integratie. Khalil heeft tijdens zijn de detentie
vaker dan hem lief is mede- gedetineerden gezien die
graag wilde re-integreren maar het niet lukte
vanwege een gebrek aan kansen, hulp en
begeleiding.

Wat is er bijzonder aan deze workshop?
Tijdens deze unieke workshop neemt
ervaringsdeskundige Khalil je mee tijdens een
interactieve brainstorm over het vormgeven van de
gevangenis van de toekomst. Samen met Khalil en
andere ex-gedetineerden denk je na over het
gebouw, de voorzieningen, kleur en vorm van de
gevangenis van de toekomst. Zonder kaders, niets is
te gek. Hoe zou jij de perfecte gevangenis
vormgeven? Wat kun je daar doen? En hoe ziet
detentie en re-integratie er in die gevangenis uit? 
Denk mee en geef je input. 

Wat kan ik hier als professional uithalen?
Als professional werkzaam in het gevangeniswezen
heb je ongetwijfeld ideeën hoe het beter kan. Maar
wie luistert daarna? 

Samen zullen we alle input vormgeven in een prachtig
design, welke aangeboden zal worden aan minister
Weerwind samen met het naslagwerk van de
conferentie waarin alle nieuwe inzichten,
verbeteringen en ideeën gebundeld zijn. 

Samen maken we het verschil, dus wees erbij!
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PARALLELSESSIES #02: 
EEN ALTERNATIEVE OPLOSSING VOOR
LANG EN LEVENSLANG GESTRAFTEN
MARIEKE LIEM - CRIMINOLOOG

17:00
PARELLELSESSIE #2

WORKSHOP
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PARALLELSESSIES #02: 
EEN ALTERNATIEVE
OPLOSSING VOOR LANG EN
LEVENSLANG GESTRAFTEN

CRIMINOLOOG

Hoogleraar Geweld en Interventies, Universiteit Leiden
MARIEKE LIEM

Wie is Marieke Liem?
De van origine forensische psycholoog en
criminoloog met onder andere in haar cv;
universiteiten als de Universiteit van Cambridge,
Northeastern University, Harvard en Leiden. En sinds
1 januari 2020 beëdigd Hoogleraar Veiligheid en
Interventies aan de Universiteit Leiden. Marieke Liem
deelt haar visie over de unieke problemen en aparte
behoeften voor lang en levenslang gestraften. Zij
heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar deze groep in
Nederland en in de Verenigde Staten.
Met haar podcast “Hotel met Tralies” bracht ze
perspectieven over het gevangeniswezen bijeen van
personeel, gedetineerden en slachtoffers. Haar boek
over onderzoek naar langgestraften, “After life
imprisonment” is ook een absolute aanrader. Met
haar oeuvre is prof. Liem meer dan de aangewezen
persoon om handschoen op te pakken en haar visie
over een gevangenis voor lang en levenslang
gestraften aan het publiek te presenteren.

Wat is er bijzonder aan dit programmaonderdeel?
Wij hebben dr. Marieke Liem gevraagd om out of the
box te denken voor dit programma onderdeel. Wat als
zij het helemaal voor het zeggen had en een
gevangenis mocht bouwen voor lang- en
levenslanggestraften. Wat zijn de voornaamste
problemen, en hoe zou ”het ideale regime” daar
rekening mee kunnen houden? Hoe zou dat eruit
zien? Hoe zou het dagprogramma eruit zien? Wat
voor begeleiding zou zij voor kiezen? En de
belangrijkste vraag; waarom? Waarom zou het anders
moeten.

Wat kan ik hier als professional van leren?
Lang en levenslang gedetineerden zijn een relatief
kleine groep gedetineerden in het gevangeniswezen.
De gemiddelde verblijfsduur van een gedetineerde is
rond de 4 maanden. De groep lang en levenslang
gestraften verblijft vaak tussen gedetineerden die
binnen enkele maanden of weken weer naar huis
mogen gaan. Dit werkt veelal frusterend. Marieke
Liem inspireert, zet aan het denken en laat
alternatieven zien hoe dit anders kan. 
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PARALLELSESSIES #03: 
HOE ZORG JE VOOR EEN ECHT
PREVENTIEF BELEID BINNEN EN
BUITEN DE GEVANGENIS
MINCHENU MADURO

17:00
PARELLELSESSIE #3

WORKSHOP
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PARALLELSESSIES #03: 
HOE ZORG JE VOOR EEN ECHT
PREVENTIEF BELEID BINNEN
EN BUITEN DE GEVANGENIS

KETENPARTNER

Trainer, pedagoog, presentator, Stichting Brandon
MINCHENU MADURO

Wie is Minchenu Maduro?
Minchenu Maduro is een multitalent. Ze is trainer,
pedagoog, presentator en oprichter van Stichting
Brandon. Minchenu geeft trainingen/presentaties
voor politie, onderwijs, justitie, tv en media. Ook
werkt ze met tegendraadse jongeren in
jeugdinrichtingen, onderwijsinstellingen en met
volwassen (ex-)gedetineerden binnen en buiten de
gevangenissen. Thema’s als verbinding,
verandering en leerprocessen zijn haar op het lijf
geschreven. Door haar werkzaamheden en haar
unieke talent om de doorgewinterde crimineel toch
weer op het rechte pad op te krijgen is ze de
aangewezen persoon om haar visie over preventie
binnen en buiten de gevangenis met ons te delen.

Wat is er bijzonder aan dit programmaonderdeel?
We hebben Minchenu Maduro gevraagd om haar
visie te delen over de vraag; “Hoe zorg je voor een
echt preventief beleid binnen en buiten de
gevangenis?” Minchenu geeft in dit
programmaonderdeel antwoord hierop. Ze geeft als
ketenpartner haar visie over wat beleidsmatig nodig
is om een inrichting waar ook de geharde ex-
gedetineerden waar ze dagelijks mee werkt, te
bewegen om te werken aan hun re-integratie
tijdens en na hun detentie. Wat kan er in de
gevangenis nog meer gedaan worden? Hoe ziet de
nazorg traject eruit? Haar unieke perspectief en
werkwijze komen in dit segment tot uiting.

Wat kan ik hier als professional van leren?
Het voorkomen van herhaling is een van de doelen
van een gevangenisstraf. Door vrijuit te denken
creëert Minchenu beleid dat preventief werkt. Als
professional kun je ideeën en/of inspiratie opdoen. Ze
laat je ‘anders’ naar hetzelfde kijken, waardoor je ook
andere resultaten krijgt.
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PARALLELSESSIES #04: 
EEN HERSTEL GERICHTE GEVANGENIS
EN DE ROL VAN DE SAMENLEVING
GERT-JAN SLUMP - CRIMINOLOOG

17:00
PARELLELSESSIE #4

WORKSHOP
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 PARALLELSESSIES #04: 

EEN HERSTEL GERICHTE
GEVANGENIS EN DE ROL 
VAN DE SAMENLEVING

CRIMINOLOOG

Criminoloog, Stichting Restorative Justice Nederland
GERT-JAN SLUMP

Wie is Gert-Jan Slump?
Criminoloog Gert-jan Slump is onder andere mede
initiatiefnemer en projectleider van Stichting
Restorative Justice Nederland, het kennis- en
innovatieknooppunt voor herstelrecht en
herstelgericht werken in Nederland. Hij heeft een van
de Bureaus Slachtofferhulp in Nederland opgezet en
geleid in de pioniersfase. Met Stichting Restorative
Justice Nederland (RJN) organiseert, faciliteert,
onderzoekt en adviseert hij tal van projecten en
initiatieven. Zo geeft hij onder andere advies en
visieontwikkeling voor Ministerie van Veiligheid en
Justitie rond concept beleidskader
herstelbemiddeling (RJN). Hij biedt  Masterclasses
herstel- en slachtoffergericht werken voor
medewerkers van penitentiaire inrichtingen, geestelijk
verzorgers en reclasseringswerkers. Gert-Jan is ook
Projectleider wetgevingsproces Proeve van
Wetgeving herstelrecht voorzieningen in het Wetboek
van Strafvordering fase 1, 2 en 3 in het nieuwe
wetboek van strafvordering. Dit zijn slechts enkele
voorbeelden van talrijke activiteiten die Stichting
Restorative Justice doet. Gert-Jan Slump is een
doener, denker en verbinder.

Wat is er bijzonder aan dit programmaonderdeel?
Gert-Jan Slump gaat aan de slag met ideeën over
veranderen en innoveren van het gevangeniswezen
en het strafrecht. Hij creëert in dit gedachte
experiment een detentievoorziening op basis van
uitgangspunten van herstelgericht werken en van
kleinschalige detentie. Hoe ziet een volledig
herstelgerichte detentie voorziening eruit als we die
doordenken als onderdeel van de samenleving? Hij
zal al zijn expertise en kennis verenigen onder één
dak en de mogelijke toekomst van detentie en
strafrecht met ons verkennen.

Wat kan ik hier als professional van leren?
Zijn verhaal inspireert, zet aan het denken en biedt
alternatieve manieren om over de tenuitvoerlegging
van sancties en een gevangenisstraf na te denken.
Herstelrecht en herstelgericht werken worden al
enige jaren (soms incidenteel) toegepast binnen
detentie en in en om het strafrecht. Gert-Jan trekt die
lijn systematisch door en wil verkennen hoe de
toekomst van detentie en strafrecht eruit zou kunnen
zien.
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BRIEF AAN DE MINISTER
KHALIL CHAIT

18:00
BRIEF AAN

MINISTER
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BRIEF AAN MINISTER

AFSLUITING

Ervaringsdeskundige en initiatiefnemer
KHALIL CHAIT

Uw host tijdens dit programma onderdeel:
Tijdens de afsluiting zal uw gastheer Khalil Chait u ter
woord staan. Samen kijken we terug op een
inspirerende dag vol met nieuwe inzichten, leringen
en ideeën. 

Wat is er bijzonder aan dit programma onderdeel?
Het idee van dit gehele programma is dat we
doorpakken. Daarom zal ervaringsdeskundige Khalil
samen met alle deelnemers tijdens dit laatste half uur
een selectie maken van de meest belangrijkste
inzichten, leringen en ideeën. U bepaalt. Het team van
Khalil zal na afloop hier een prachtig naslagwerk van
maken en na de conferentie aan niemand anders dan
Minister Franc Weerwind aanbieden. 
Het naslagwerk bestaat uit alle bevindingen,
onderzoeken, verbeteringen en ideeën die zijn
verzameld en opgedaan tijdens de 1ste editie van de
Nationale Conferentie Gevangeniswezen. Dus ook uw
bevindingen, ideeën en suggesties kunnen er
inkomen. Mis het niet. 



SAMEN STERK VOOR EEN
BETER GEVANGENISWEZEN

SCHERPE VISIES EN DE
NIEUWSTE ONDERZOEKEN

IN GESPREK MET
ERVARINGSDESKUNDIGEN

WAAROM KUNT U ALS ORGANISATIE 
 EN/OF PROFESSIONAL DE
CONFERENTIE OVER HET
GEVANGENISWEZEN  NIET MISSEN?

De Nationale Conferentie Gevangeniswezen is een uniek initiatief
opgezet door ex-gedetineerden die zich samen met professionals en
ketenpartners sterk maken voor een krachtiger gevangeniswezen.
Daar hoort u ook bij. 

Leer van de unieke inzichten van ex-gedetineerden

Ontdek nieuwe visies, methodieken en nieuw onderzoek

Sluit u aan bij een inspirerende beweging die zich sterk maakt voor een

beter en effectiever gevangeniswezen

Laat uw stem horen

Ontdek samen met ketenpartners en ervaringsdeskundigen waar er

ruimte is voor verbeteringen



Ontvang tot wel 33% korting als u met uw team,
afdeling en/of organisatie deelneemt aan de
Nationale Conferentie Gevangeniswezen.

TARIEVEN VOOR ORGANISATIES.
GROEPSKORTING VOOR UW ORGANISATIE

MAIL NAAR INFO@NATIONALECONFERENTIEGW.NL 

ALL ACCESS € 119,-
P.P.

✓ Incl. deelname paneldiscussies
✓ Incl. deelname denktanksessies
✓ Incl. terugkijken programma
✓ Incl. naslagwerk

✓ Volledig toegang tot programma
✓ Incl. deelname workshops
✓ Incl. deelname netwerk events
✓ Incl. deelname keynotes
✓ Incl. deelname diepte-interviews

Teams, Afdelingen en Organisaties

Tot wel 33% korting

Vanaf 3 personen

VOLLEDIG TOEGANG TOT 
HET GEHELE PROGRAMMA

NORMALE PRIJS



CONTACT
Ons team staat voor u klaar. 

KHALIL CHAIT

info@nationaleconferentiegw.nl
www.nationaleconferentiegw.nl

initiatiefnemer en ervaringsdeskundige

Voor vragen of meer informatie
neem contact op met ons.

WIJ HOPEN U TE ZIEN BIJ DE
NATIONALE CONFERENTIE
GEVANGENISWEZEN 
EN ZIJN ZEER BENIEUWD 
NAAR UW ERVARING.


