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nieuwsbrief
Moria maakt een nieuwe start

Staan in de kracht van aandacht
Contract met Zorgkantoor over de AWBZ

Moria heeft heel wat in huis

Interviews met bewoner Joshi en conciërge Morteza

‘Ik ben trots op iedereen. Ook op mezelf’

Wanneer zijn wij tevreden?

column

De Marokkaans-Nederlandse Youssef ziet er goed uit, en maakt een zelfverzekerde en relaxte
indruk als we elkaar spreken. Na vier weken bij Moria zit hij bij de directeur. Passen ze bij elkaar,
Moria en Youssef? Aan tafel zitten teamleden van de verschillende disciplines. Die hadden we
toen nog, inmiddels is iedereen ‘persoonlijk begeleider’.
We zitten in de serre, de mooiste kamer van het huis. Het is alsof je er al in de tuin zit, die
prachtig is, sinds bewoners samen met oud-bewoner en tuinman Marcus alles goed aanpakten.
Youssef zit aan het hoofd van de lange ovalen tafel, onderuitgezakt en ontspannen. Hoe het met
hem gaat, vraag ik. ‘Heel goed’, zegt hij. ‘Ik heb het hier naar mijn zin. Een fijne kamer, ’s morgens
ontbijt en ’s middags lunch.’ Iedereen om de tafel is opgetogen. We hebben een tevreden
bewoner. Maar eigenlijk zegt Youssef: in dit hotel ontbreekt het me aan niets.
Ik vraag hem naar zijn plannen. Youssef wil zijn eigen bedrijf beginnen, hij heeft al eens een
ondernemingsplan geschreven en wil dat weer doen. Hij is niet de enige bewoner die ondernemer
wil worden. Eigen baas zijn, geld verdienen, aanzien en status hebben. Van een loser een winner
worden. Dat is het verlangen. De bewoners vergeten nogal eens dat er heel wat bij komt kijken,
bij een eigen zaak: discipline, hard werken, onzekerheid.
Het fascineert me dat Youssef een plan wil schrijven. De meeste bewoners komen daar niet
mee. Maar Youssef blowt en dat weet ik. ‘O, maar het lukt me wel om te stoppen’, zegt hij.
Ik blijf hem doorzagen over zijn gebruik en de grond van zijn optimisme. Het gesprek is al
snel niet leuk meer. Youssef is alert, zit rechtop. Hij verdedigt zijn illusie dat het allemaal wel
goed komt. Ik zeg hem dat daar nog niets van te zien is. We maken een vervolgafspraak om
over zijn plan te praten, op één voorwaarde: hij moet stoppen met blowen. Tot die tijd lees ik
zijn plan niet.
Youssef is verontwaardigd en stelt de afspraak tot twee keer toe uit. Dan, eindelijk, blijkt hij
gestopt met blowen en bespreken we zijn plannen. Youssef begint daarna zijn weg te vinden
via een bouwbedrijf en krijgt een eigen woonruimte. Momenteel wordt hij begeleid via Moria
Buiten en dat valt niet mee.
Vrijheid vraagt iets van je. De afgelopen maanden schreef Moria zelf een ondernemingsplan
voor het Zorgkantoor. Dat plan is overtuigend geweest, het Zorgkantoor gaat in ons investeren.
Maar het werken aan het plan was ook een confrontatie met ons eigen optimisme. Ik moest
daarbij geregeld aan Youssef denken, en hoe tevreden wij in eerste instantie waren met een
tevreden bewoner.
De kracht van Moria is dat heel concrete mensen, de medewerkers van Moria, vertrouwen geven
aan jongens die dat meestal nog nooit hebben ervaren. Dat levert vaak tevreden bewoners op,
en soms gebeuren er wonderen. Maar wij zijn pas tevreden – of moeten dat pas zijn – als deze
jongemannen hier een basis vinden om na hun verblijf op te kunnen bouwen.
Dat geeft ons optimisme een scherp randje, en dat moet ook. Ons vertrouwen in deze jongens
is voor hen weldadig, maar moet ook prikkelen, jeuken, pijn doen desnoods. Dat is niet leuk,
voor hen niet en voor ons niet. Maar onze leus is niet voor niks: Werken aan vrijheid.

André Stuart, directeur

‘Ons vertrouwen moet weldadig
zijn – en prikkelen, jeuken.’

‘Staan in de kracht
van aandacht’
Het is een van de grootste veranderingen in de achttienjarige
geschiedenis van Moria: een nieuwe structuur en aanpak.
Frater Jacques Scholte, voorzitter van de Raad van Toezicht,
was betrokken bij het veranderproces. ‘Er is nieuwe energie
voelbaar.’
Het is in de afgelopen nieuwsbrieven al
vaker gemeld: Moria moet veranderen
omdat de doelgroep zwaarder wordt en
de financiering verandert. Eind september begon het team volgens de nieuwe
manier te werken. De eerste ervaringen
zijn positief.

Registratiedruk
Het hele team werd de afgelopen maanden betrokken bij het proces. Zeven werkgroepen van elk vier of vijf teamleden
bogen zich over de fundamenten van
Moria en de praktische vertaling daarvan.
Dat werk kwam samen in een boekje dat
door het hele team besproken is.
Het was een proces dat onzekerheid met
zich meebracht, vertelt Jacques Scholte,
maar ook grote betrokkenheid. ‘We moeten meer gaan administreren en registreren. De uitdaging is om binnen dat kader
onze eigen identiteit vorm te blijven
geven. Ik denk dat het ons gelukt is om
de kern van ons werk uit te zuiveren.’

Persoonlijk begeleider
Tijdens het werken aan de nieuwe structuur kwam als vanzelf de term ‘persoonlijk begeleider’ bovendrijven. Jacques
Scholte gaf alle teamleden bij de nieuwe
start een geplastificeerde kaart met de
titel: ‘persoonlijk begeleider: staan in
de kracht van aandacht’.
Dat betekent dat de mensen die bij
Moria werken geen behandelaars of
hulpverleners zijn, maar ‘tochtgenoten’
en ‘elkaars leerling in de leerschool
van het leven’, zo staat op de kaart te
lezen. ‘Het gaat ons om de persoon van

de bewoner’, legt Scholte uit. ‘Wij zijn
elkaar gegeven, dat is de kern van onze
spiritualiteit. Je moet je als persoon
laten aanspreken door de persoon van
de bewoner.’

Keuzes maken
In de praktijk betekent dat mooie uitgangspunt dat er nadrukkelijk keuzes
gemaakt zijn. Zo krijgt elke bewoner
voortaan één persoonlijk begeleider,
waar hij voorheen met meerdere begeleiders werkte. Samen bepalen ze door
middel van scorelijsten waar een jongen
behoefte aan heeft. Op grond daarvan
wordt samen een dagprogramma en een
weekprogramma gemaakt.
Scholte: ‘Het kan om heel eenvoudige
dingen gaan: leren koken, leren hoe je
je als werknemer moet gedragen, leren
poetsen en schoonmaken, leren met
anderen om te gaan, en met je eigen
frustraties. Het programma loopt tot
tien uur ’s avonds door. Gaandeweg,
als blijkt dat een bewoner meer aan
kan, krijgt hij meer vrijheid.’

Uitbesteden
De afgelopen jaren heeft Moria veel
energie gestoken in ‘ketenpartners’
als reclassering, politie, Gemeentelijke
Kredietbank en forensisch instituut
Kairos. Veel van wat de begeleiders van
Moria eerder deden, zoals de intake en
schuldsanering, wordt in de nieuwe
werkwijze uitbesteed. Zo wordt straks
de intake gedaan door de psychotherapeute van Kairos, die Moria inmiddels
goed kent.

De teamleden van Moria hebben bovendien afgesproken dat ze zo min mogelijk
vergaderen. Een uur per week, en af en
toe een kwartier voor de werkafspraken.
Veel van de vaste administratieve lasten
komen daarnaast bij een medewerkster
terecht, om te voorkomen dat de begeleiders een belangrijk deel van hun tijd
kwijt zijn aan verslaglegging.

Verbouwing
De nieuwe werkwijze heeft nog meer
gevolgen. Zo gaat er verbouwd worden,
zodat alle ruimtes waar gewerkt, ver
gaderd, gegeten en gekletst wordt bij
elkaar komen. Moria wil een huis blijven
en geen instelling worden. Bovendien
ontstaat er zo ruimte om het aantal
bewoners te vergroten, wat nodig is
om financieel overeind te blijven.
Daarnaast is het regime strenger geworden. Om twaalf uur ’s nachts gaat de
internetverbinding uit. Vanaf half tien
’s avonds zijn bewoners ofwel alleen op
hun kamer, ofwel samen in de huiskamer.
‘Deze jongens zijn gevoelig voor grenzen
en grensoverschrijdingen’, zegt Scholte.
‘Maar zo leren ze om bijvoorbeeld alleen
te zijn of op tijd te gaan slapen, zodat ze
daags daarna fitter zijn. Als wij grenzen
stellen, ontstaat er ruimte voor iets
nieuws.’
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Ondertussen in …
De afgelopen maanden is er veel werk
verzet: er is gezamenlijk een nieuwe
werkstructuur bedacht en uitgewerkt,
er zijn plannen gemaakt voor een verbouwing en uitbreiding, een aantal teamleden nam afscheid en nieuwe mensen
werden aangetrokken. Ook werden de
contacten met allerlei ketenpartners
versterkt of geformaliseerd.

Het is allemaal werk dat nodig is om het
eigenlijke werk goed te blijven doen: de
persoonlijke begeleiding van jonge (ex-)
delinquenten. Dat gebeurt op allerlei
plaatsen in en om Nijmegen: op werk- en
stageplekken, scholen, en bij jongemannen die op zichzelf wonen. Maar vooral
gebeurt het in en om onze mooie villa:
in de tuin, de keuken, de werkplaats,

maar ook in het krachthonk waar donderdagmiddag samen wordt gesport, in
de kelder waar woensdagavond muziek
wordt gemaakt, en in de gymzaal van de
nabijgelegen school, waar elke dinsdagavond fanatiek wordt gevoetbald.
Vandaar een kleine fotoreportage, een
momentopname van het werk van Moria.

Brahim (24) krijgt gitaarles van begeleider Barry. ‘Ik speel net een maand.
Als ik buiten kom, ga ik gitaarspelen. Dat was mijn doelstelling in de gevangenis.
Van spelen word ik rustig. Dan zijn er geen problemen meer.’

Informeel werkoverleg bij de
achterdeur. Vlnr begeleider
Barry, directeur André en
teamleider Jan.

Rico (links) is bloedfanatiek bij de
wekelijkse zaalvoetbaltraining in de
gymzaal van de nabijgelegen school.
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Hildemar (28) freest een stalen balk voor een bokszak in de
kelder. ‘Dit vind ik leuk. Ik heb veel werkervaring met elektro
en lassen. Ik ben hier vrijwillig gekomen om vooruit te gaan.’

Rico (21) voert de kippen.
‘Die haan kan echt agressief worden’

Joshi (25) op zijn kamer. Hij heeft sinds een maand een
vriendin via een datingsite. ‘Ze is 21 en woont nog bij
haar ouders. Ze weet alles. Vaak eet ik hier op mijn kamer
voor de Skype als zij ook eten. Dan eet ik met hen.’

Eziquias (31) is een trouwe bezoeker van het krachthonk. ‘Als ik
sport komt mijn hoofd vrij. Ik werk nu in de bouw. Ik begon als
vrijwilliger bij een boer, met stallen bouwen. Dat is ook goed voor
je CV. Je moet laten zien wat je kan. En investeren in jezelf.’

De tuin van Moria is rustpunt en werkervaringsplaats
bij uitstek. Salif (20) werkt er, samen met Rico en
Joshi. ‘Eigenlijk vind ik werken in de tuin niet zo
leuk. Deuren schilderen vind ik leuker.’

Martijn maakt nasi voor zes man. ‘Ik heb als kok gewerkt’, vertelt
hij. Hij staat in de ‘keuken van broeder Dosotheus’: al het keukenmateriaal stond vroeger in het toenmalige redemptoristenklooster
Nebo in Nijmegen. Broeder Dosotheus zorgde daar veertig jaar
voor de maaltijden van zijn medebroeders.

‘Er had misschien nog een
eitje bij gemoeten.’
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‘Respect is belangrijk’
Het is een trotse man, Morteza Mazhari
(62). Trots op zijn twee zonen die het
goed doen, op zijn kleindochter van
anderhalf – hij straalt als hij het over
haar heeft. En hij is bijzonder tevreden
over zijn werk als conciërge bij Moria.
‘Hier is best.’
‘Ik doe alles’, zo omschrijft Morteza zijn
werk. Hij kan dan ook vrijwel alles. Hij
is chauffeur, houdt de voorraad bij, re
pareert en maakt schoon. ‘En ik ben ook
schoenmaker.’ Alleen zwaar tillen, dat
gaat niet meer goed sinds hij twee maanden geleden last kreeg van zijn elleboog.
Het enige dat hij bestempelt als ‘niet
goed’.
De weekboodschappen doet hij altijd op
maandag, samen met een bewoner. ‘Elke
week met andere jongen. We gaan naar
Aldi, die is goedkoper dan Albert Heijn.’
Het contact met de jongens is ‘goed’. Ook
al zijn de jongens soms ook ‘een beetje
lastig’. Als ze niet luisteren of ruziemaken
bijvoorbeeld. ‘Sommige jongens hebben
niet goed met de opvoeding gehad.’ Dan
kan hij ook streng zijn. Sigarettenpeuken
op de grond, daar houdt hij dus niet van.
Of schuine grapjes tijdens de gezamenlijk
lunch. ‘Ik ben een oude man, een beetje
respect zeg ik dan. Respect is belangrijk.

Ik heb het voor jou, jij hebt het voor mij.’
Maar grote problemen, die zijn er niet.
‘Ik zie kleine fout: ik waarschuw. Ik zie
grote fout: die gaat naar de baas. Is geen
probleem.’
Achttien jaar geleden moest Morteza
vanwege zijn politieke overtuiging zijn
geboorteland Iran ontvluchtten. Samen
met zijn vrouw en twee zoontjes. In
Nederland vond hij veiligheid en maakte
nieuwe vrienden. ‘De cultuur van Nederland is makkelijk.’

Twee jaar geleden begon hij bij Moria,
eerder werkte hij als conciërge op een
basisschool en bij een zorginstelling. Bij
Moria voelde hij zich meteen op zijn plek.
Die klik was wederzijds. Na een half jaar
kreeg hij een vast contract.
Zijn glimlach wordt nog breder. ‘Hier is
best. Alles is goed, alles is leuk.’ Zijn collega’s zijn hem dierbaar en baas André
wordt geprezen. ‘Elke baas heeft andere
ideeën. Deze heeft heel goede ideeën.
Ik ben tevreden hier. Ik ben trots op
iedereen. Ook op mezelf.’

Een uitgesteld feestje
In een vorige nieuwsbrief stond dat Moria in november een
feest wilde organiseren vanwege onze achttiende verjaardag.
Op de drempel van volwassenheid wilden we terugkijken, ons
bestaan vieren en vooruitkijken. Niet alleen naar onze toekomst, maar ook naar de toekomst van het werk met jonge (ex-)
delinquenten in het algemeen. Presentator Cees Grimbergen
zou ons daarin begeleiden.
Het veranderproces waarover u in deze nieuwsbrief leest heeft
echter veel tijd en energie gevraagd. Bovendien versnelde dat
het natuurlijke verloop in het personeelsbestand. Voor Helen,
Lilian, Teun, Herman, Marcel en Peter bleek de afgelopen
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maanden de tijd gekomen om ander werk te zoeken, vaak na
een jarenlange verbondenheid met Moria. Inmiddels zijn Mike,
Pieternel, Jeroen, Babs, Saïd, Justin en Daniëla aangenomen
en aan het werk gegaan, sinds eind september in de nieuwe
structuur. En alsof dat nog niet genoeg dynamiek is, gaan we
dit najaar ook nog verbouwen om uit te breiden.
Het leek ons dan ook beter om onze verjaardag dit jaar over
te slaan, al is achttien nog zo’n mooie leeftijd. Maar we zinnen
op een nieuwe gelegenheid om te vieren dat we er zijn en te
delen wat we leren, samen met de brede kring van relaties,
betrokkenen en sympathisanten die we rijk zijn.

Contract Moria met Zorgkantoor
Het was een opluchting én een compliment voor de mensen
van Moria: de bevestiging dat Moria aanspraak kan gaan
maken op AWBZ-gelden. Bij dat ingewikkelde traject kregen
ze hulp van adviesbureau Transmissie. Lydia van Baak: ‘Moria
moet een cultuuromslag maken om zichzelf trouw te blijven.’
Transmissie werd in 2011 ingeschakeld om te helpen bij
alle wet- en regelgeving waar Moria aan moet gaan voldoen.
In 2014 veranderen de subsidieregels van het Ministerie
van Justitie en in 2015 is de bijdrage van de drie religieuze
congregaties aan Moria afgebouwd.
Om aanspraak te maken op de gelden van de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) voor langdurige zorg, moest
Moria eerst toegelaten worden tot deze geldstroom volgens
de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZI).
Die toelating was snel binnen, maar dat zegt niet zoveel, legt
Transmissie-adviseur Lydia van Baak uit. De Zorgkantoren
moeten ook zaken willen doen met de toegelaten organisatie,
want zij beheren de AWBZ-gelden. ‘Het is overheidsgeld en er
zijn allerlei kwaliteitswaarborgen vereist. Niet iedereen kan
zo maar met gebruikmaking van AWBZ-geld zorg verlenen.’
Het Zorgkantoor Nijmegen heeft nu laten weten Moria een
contract aan te bieden voor een x-aantal bewoners per jaar.

‘Dat is best een prestatie’, zegt Van Baak. ‘Er vallen veel organisaties buiten de boot. Om daar als kleine nieuwe aanbieder
tussen te komen, moet je wel wat in huis hebben.’
Van Baak en haar collega’s van Transmissie zijn enthousiast
over de bevlogenheid van de mensen van Moria. ‘Passie voor
de bewoners kenmerkt hun aanpak.’
Moria is begonnen als een zeer informele organisatie. De eisen
die met de nieuwe vormen van financiering samenhangen,
vragen om een andere cultuur, waarin veel meer wordt vast
gelegd. ‘We zien dat Moria een professionaliseringsslag wil
maken’, zegt Van Baak. ‘En die is nodig, gek genoeg, als ze aan
hun ideaal willen vasthouden. De situatie in Nederland is nu
eenmaal veranderd.’
De volgende stap is de HKZ-certificering (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Dat betekent dat Moria laat
zien dat alle processen in de organisatie met elkaar verbonden
zijn. Hopelijk krijgt Moria voorjaar 2013 het HKZ-certificaat.
Lydia van Baak kent het gevaar dat de registratiedruk ten
koste gaat van de feitelijke zorg. ‘Soms is er sprake van overregistratie’, beaamt ze. ‘Er staan wel steeds meer mensen in
de zorgsector op die vinden dat we zijn doorgeschoten. Ik
voorzie een kentering, maar dat kan nog wel even duren.’

Joshi (25): ‘Het begin is er’
‘Ik heb wat je noemt een moeilijk ver
leden. Mijn ouders waren verslaafd aan
heroïne, mijn vader ging op een kwade
dag weg bij ons gezin en mijn moeder
stond er alleen voor. Dat ging niet goed
en op mijn zesde werd ik in een pleeg
gezin geplaatst. Maar ook daar was ik
niet veilig. Ik had enorme pech; mijn
pleegouders mishandelden me. Dat
duurde tot mijn negende jaar. Ze logen
tegen Jeugdzorg dat ik onhandelbaar
was. Mijn volgende adres was een internaat. Daar kwam alle woede in mij naar
boven. Maar gelukkig had ik een grote,
sterke begeleider die me doorhad, met
me praatte en vertelde dat hij hetzelfde
had meegemaakt. Op dat moment was
dat precies wat ik nodig had.
Als puber woonde ik weer bij mijn moeder en dat ging redelijk goed. Ik had een
leuke schoolvriend waar ik thuis zag hoe
een normaal gezin functioneert. Hij en

zijn ouders accepteerden me zoals ik
was. Rond mijn achttiende ging het weer
mis. Mijn moeder wilde me niet meer in
huis hebben, mijn vriend ging studeren
en verdween uit beeld. Jeugdzorg hielp
me niet meer, omdat ik geacht werd
volwassen te zijn. Ik had geen geld en
ging zwerven. Samen met anderen heb
ik toen twee keer een supermarkt overvallen, later werd ik depressief en heb
ik iemand ernstig mishandeld. Toen
werd ik opgepakt door de politie.
In de gevangenis had ik tijd om na te
denken en kreeg ik therapie. Ik had geen
idee hoe ik met emoties moest omgaan,
laat staan hoe ik ze kon delen. Dat ging
beetje bij beetje beter. Je moet niet denken dat het een pretje is in de gevangenis. Eenzaamheid is je grootste vijand.
Dat geldt ook voor de meest doorgewinterde criminelen, ook zij zitten daar
zonder de mensen van wie ze houden.

Nu woon ik 2,5 maand bij Moria.
Het is een plek waar ik me veilig voel,
beschermd tegen de toch wel drukke
buitenwereld. Ik vind het een luxe dat
ik hier rustig in de tuin kan werken en
mijn leven op orde kan krijgen. Ik ga
een studie dierenverzorging volgen,
heb weer contact met mijn moeder en ik
heb een vriendin. Ik heb nog een lange
weg te gaan, maar het begin is er.’
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Stichting Moria
Louiseweg 12
6523 NB Nijmegen
T: 024 329 76 80
F: 024 329 76 89
E: info@stichtingmoria.nl
W: www.stichtingmoria.nl
Tw: http://twitter.com/stichtingmoria
Bank 13.58.95.308

Stichting Moria ziet ex-gedetineerde jongvolwassenen met andere ogen.
Door opvang, begeleiding en voorlichting wil Moria met én voor hen werken
aan een nieuw toekomstperspectief. Moria is erkend door het Ministerie van
Justitie. De Stichting is een initiatief van de Fraters Maristen, de Zusters
van Julie Postel en de Fraters van Utrecht, en wordt financieel en moreel
ondersteund door congregaties, fondsen en 2000 particuliere donateurs.
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