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Doen jullie je werk anders dan jullie 
mannelijke collega’s?
Sheila: ‘Ik denk dat wij vrouwen al dan 
niet onbewust de zachte kant bij onze 
gesprekpartners oproepen. Ik merk dat 
veel mannen relatief makkelijk met mij 
praten over bijvoorbeeld hun relationele 
problemen.’ 
Nurul: ‘Dat geloof ik ook. Mannen 
hoeven bij ons niet stoer te doen, ik denk 
dat mijn rustige uitstraling ontwapenend 
werkt. Ik zet mijn zachte en gevoelige 
kant in om een sfeer van vertrouwen te 
creëren in mijn gesprekken. Ik ben rustig 
en bied een veilige haven.’

Welke vaardigheden heb je nodig om 
dit werk te doen?
Sheila: ‘Mensen zeggen vaak dat ik met 
zware criminelen te maken heb. En 
iedereen weet ook: men krijgt geen tbs 
voor kattenpis, maar als je met deze 
doelgroep werkt, zie je zoveel kwetsbaar-
heid, zoveel leed, zoveel beschadiging. Je 
moet ermee kunnen omgaan. Ik oordeel 
nooit. Je kunt dit werk niet doen als je 
geen compassie hebt. De mensen met 
wie ik praat, hebben stuk voor stuk een 
heel zwaar leven achter de rug. En 
sommigen knappen op enig moment, 
door een samenloop van omstandig-
heden. Als ik de levensverhalen hoor  
van mensen met een geschiedenis van 
misbruik, mishandeling, verwaarlozing, 
en bijvoorbeeld drugsgebruik van 
ouders, opgelopen trauma’s, psychia-
trische problematiek. Dan ben ik soms 
verbaasd dat het niet al veel eerder 
verkeerd is gegaan.’

Hoe gaan jullie gesprekken aan?
Sheila: ‘Ik krijg soms te maken met 
mensen die licht verstandelijk beperkt 

zijn, autistisch of psychotisch kwetsbaar 
bijvoorbeeld. Contact leggen is niet 
altijd makkelijk. Het werkt dan als je 
iemand op een andere manier benadert. 
Laatst hoorde ik dat een patiënt met wie 
ik het lastig vond het gesprek aan te 
gaan, graag tekende. Ik heb toen 
voorgesteld om dat samen te doen. 
Tijdens het tekenen begon hij opeens te 
vertellen. Heel bijzonder.’ 
Nurul: ‘Ik denk dat onze meerwaarde 
ook zit in het feit dat we gedetineerden 
een uitlaatklep kunnen bieden. Mensen 
kunnen bij ons vrij een gesprek voeren 
zonder dat dit gerapporteerd wordt.  
Het is een plaats waar vertrouwen de 
basis is. Daardoor kunnen mensen 
volledig zichzelf zijn. Laatst verzocht  
een penitentiaire werker mij om iemand 
dringend te bezoeken die in beperking 
zat. Bij mijn bezoek aan hem rolden de 
tranen over z’n wangen. Mijn aanwezig-
heid en luisterend oor was voldoende 
om hem bij te staan.’ 

Welke verhalen raken jullie zeer?
Sheila: ‘Bijvoorbeeld die van patiënten 
die vader zijn, en die mij vol liefde vertel-
len over hun kinderen. Over hoezeer ze 
ze missen en zich zorgen om ze maken. 
Het contact dat ze met ze hebben, 
betekent gigantisch veel voor ze. Daar 
leven ze op, het helpt hen de dag door. 
Maar ik heb nu al een paar keer meege-
maakt dat zo’n kind uit zicht raakt, 
bijvoorbeeld omdat de relatie met de 
moeder is uitgegaan of omdat het kind 
uit huis wordt geplaatst. Het verdriet dat 
ik dan zie bij de vader raakt mij als 
moeder. Maar er zijn meer gebeurtenis-
sen die me niet onberoerd laten, zoals 
laatst het overlijden van een patiënt die 
heel ziek was en die ik in zijn laatste 

levensfase heb begeleid. Dat gaat je niet 
in de koude kleren zitten.’

Waarom kozen jullie voor dit werk?
Sheila: ‘Ik zag dit werk dertien jaar 
geleden als een nieuw avontuur. Vooral 
ook omdat ik als vrouw met mannelijke 
gedetineerden zou gaan werken. Ik 
vroeg me af of ze me wel zouden 
accepteren. Het bleek de baan van mijn 
dromen! Ik kan er veel kanten van 
mezelf in kwijt: mijn spirituele en 
religieuze kant, mijn onderwijskant, 
mijn mensenkant. Je werkt met 
gedetineerden, maar je hebt ook overleg 
met de verschillende disciplines in een 
inrichting en je zit om de tafel met de 
directie. Ook kunnen we opleidingen 
volgen om onze deskundigheid uit te 
breiden. Afgelopen jaar ben ik bijvoor-
beeld opgeleid tot trainer mindfulness. 
Ik wil binnenkort een cursus geven aan 
mijn doelgroep; mannen met over het 
algemeen korte lontjes. Als basis neem 
ik de algemene mindfulness, maar dan 
aangevuld met islamitische elementen.’ 
Nurul: ‘Ik wil mijn steentje bijdragen 
aan een veilige samenleving en ik denk 
dat ons werk daar zeker bij helpt. Ik 
hoop dat degenen met wie ik praat 
sterker en positiever de gevangenis 
verlaten en daardoor sommige verboden 
verleidingen in de samenleving kunnen 
weerstaan. Ik laat ze inzien dat ze niet 
alleen hun daden zijn. Het zijn personen 
met positieve en negatieve eigenschap-
pen en iedereen is in staat die positieve 
eigenschappen te benadrukken. Ik 
spreek ze aan als mens, niet als gedeti-
neerde. Bovenal wil ik ze laten zien dat 
het nooit te laat is je leven te beteren. 
God is vergevingsgezind als je spijt hebt.’
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Met hun zachte en rustige uitstraling bewegen Nurul (links) en Sheila  
vol vertrouwen in hun werkomgeving. ‘Ik zet mijn gevoelige kant in om  

een sfeer van vertrouwen te creëren.’
 

‘Wij bieden  
een veilige haven’




