SOCIAL CASE EX-GEDETINEERDE HOUDT WERK
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Gregorio* overleefde alle ontslagrondes, als gevolg van de kredietcrisis. Heel opmerkelijk, want Gregorio
is een ex-gedetineerde.Werkgever Peter Arensman van Bas Consultancy kon het niet over zijn hart krijgen
om deze werknemer op straat te zetten. Boekhouder moet hij worden.
+ Tekst Mehmet Ülger + Fotografie Mischa Keijser

“D

it was mijn droom”, zegt ex-gedetineerde Gregorio (1972) in het kantoor
van BAS Consultancy in Den Haag, waar hij
sinds twee jaar werkt. Na twaalf jaar gevangenschap kon hij bij BAS Consultancy aan de slag
en een opleiding boekhouden volgen. Gevangenenzorg Nederland bemiddelde voor
Gregorio. Deze organisatie ondersteunt gevangenen en hun familie tijdens het verblijf in de
gevangenis, en de periode daarna. De bemiddeling naar een baan is zeer belangrijk, vindt
ex-gedetineerde Gregorio. “Ik ben erg dankbaar voor de kans die ik nu heb gekregen.” Hij
heeft definitief afgerekend met zijn criminele
verleden. “Criminaliteit gaf mij geen zelfrespect. Nu heb ik wel respect voor mezelf dus
ook voor andere mensen. Dat komt doordat ik
als mens wordt behandeld. Nu kan ik vooruit
kijken, niet meer achteruit”, zegt hij.
Vooruit kijken en afrekenen met zijn verleden
heeft hij geleerd van zijn werkgever Peter
Arensman: “Dat is juist wat ik wil doen voor
medemensen. Onze leidraad wordt gevormd
door de drie P’s: People, Planet en Profit. Een
ex-gedetineerde een baan aanbieden, hoort bij
de people-kant. Als je iemand de kans geeft om
zich te veranderen, die zich dan daadwerkelijk
losmaakt van zijn criminele wereldje, daar kan
ik alleen maar van genieten. Dat is mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid”, aldus
Arensman.
“We ondernemen als een gezond commercieel
bedrijf, maar wel met oog voor mens en omgeving. Om hierin te investeren, halen wij het
beste uit onze mensen. Iedere consultant volgt

bij binnenkomst in ons bedrijf een uitgebreid
professionaliseringstraject.” Arensman is
eigenaar en directeur van BAS Consultancy.
Dit bedrijf detacheert al tien jaar zo’n 150 professionals op hbo- en academisch niveau in
financiële, juridische en ICT-functies.
Gregorio woonde tot zijn veertiende op
Curaçao. “Op mijn achtste gingen mijn ouders
uit elkaar”, vertelt hij. “Ik vond dat heel erg.
We hadden het thuis niet zo breed. Ik heb nog
een broer en zus. Mijn moeder moest heel
hard werken. Ze kon best streng zijn. Elk zondag moest ik naar de kerk. Na de scheiding
kwamen allerlei veranderingen. Mijn moeder
moest harder werken en daardoor kon ik mijn
eigen gang gaan. Als ze terugkwam van haar
werk, was ik gewoon thuis, alsof niets gebeurd
was.”
Hoe belandde hij in de criminaliteit? Gregorio:
“Ik kreeg vroeger veel klappen op straat van
jongens die groter waren. Op een gegeven
moment denk je: nu ben ik aan de beurt en ga
ik terug slaan. Dat deed ik dan ook.”
Op zijn veertiende werd hij door zijn vader
naar Nederland gehaald. In de eerste paar jaren
ging het goed. Gregorio ging gewoon naar
school. Op zijn zeventiende ging hij samenwonen met zijn vriendin. “Toen ging het mis”,
zegt hij. “We kregen een kind. Ik had niet
genoeg geld voor onderhoud. Ik ging auto’s
stelen. De relatie heeft drie jaar geduurd. Toen
ging ik voor de eerste keer de bajes in.” En dat
was niet de laatste keer. Hij heeft meer dan tien
jaar in de gevangenis doorgebracht. “Ik had

een ding in mijn kop: Als ik uit de gevangenis
kom, ga ik gewoon door. Alleen de volgende
keer moet ik het slimmer aanpakken en zorgen
dat ik niet gepakt wordt. Maar helaas, het ging
weer mis. Stom hè.”
Gregorio had toen geen besef dat hij zijn daden
gevolgen hadden voor anderen. “Ik zat in een
cirkel en wist niet hoe ik eruit moest komen. Ik
had wel het besef geen fysieke pijn te veroorzaken. Maar de laatste keer ging ook dat mis.”
Daarvoor heeft Gregorio een flink straf gekregen. Tijdens zijn laatste detentieperiode in de
gevangenis heeft hij meegedaan aan de S.O.S.cursus (Spreken Over Schuld) van Gevangenenzorg Nederland. “Toen werd me duidelijk
dat ik mensen vreselijke pijn heb gedaan.”
De cursus Spreken Over Schuld was voor Gregorio het keerpunt om definitief te breken met
zijn verleden. “Nu werk ik voor mijn geld en
houd me niet meer met criminele activiteiten
bezig. Ik wil niet dat straks mijn kinderen ook
in de fout gaan. Ik wil aan mijn kinderen en
aan mijn omgeving laten zien dat dit de juiste
weg is, niet wat ik in het verleden heb gedaan.
Ik ben heel dankbaar dat BAS Consultancy
mij de kans heeft gegeven. Ondanks mijn
strafblad.”
Gregorio kijkt nu ook naar de toekomst. Hij
volgt een cursus praktijk diploma boekhouden (PDB). “Dan heb ik tijd en middelen om
iets terug te doen voor maatschappij.” Hoe was
het Gregorio vergaan als hij deze kans niet had
gekregen? “Ik had mijn best gedaan om een
baan te vinden. Maar als de samenleving jou
niet accepteert, en geen mogelijkheid biedt

omdat je een crimineel verleden hebt, dan ga je
maar weer naar je oude wereldje.”
Een groot deel van de gevangenen gaat herhaaldelijk de fout in. “Omdat we als maatschappij niet bereid zijn een hand te reiken”,
denkt Arensman. “Ze komen vrij, maar hebben
geen werk, geen inkomen. En het allerbelangrijkste is dat de samenleving en vooral de overheid ze niet opvangt omdat ze een keer een
fout hebben gemaakt.”
Arensman is erg te spreken over de prestaties
van Gregorio. Hij gelooft zo in dit project dat
hij Gregorio buiten de reorganisatierondes
heeft gehouden. BAS Consultancy zat enige
tijd in zwaar weer als gevolg van de kredietcrisis. Geen haar op Arensmans hoofd dacht eraan
Gregorio op straat te zetten. “Anders heeft die
jongen helemaal geen kans meer.”
Volgens Arensman is de rol van de overheid
essentieel in de opvang van ex-gedetineerden
en daar moet beleidsverandering op komen.
“Er worden miljoenen geïnvesteerd om criminelen op te pakken en op te sluiten. Als een
deel van dat geld wordt ingezet om hen na
de strafperiode een baan of een opleiding te
bieden, dan zou het met hen een stuk beter
gaan. Iedereen kan fouten maken. We moeten
bereid zijn ze te vergeven. Gregorio is het
voorbeeld dat het goed kan gaan.”

* De naam Gregorio is om privacyredenen
gefingeerd.

www.basconsultancy.nl
www.gevangenenzorg.nl

Peter Arensman hield de ex-gedetineerde
Gregorio op de payroll van Bas Consultancy:
“Niet terug naar dat oude wereldje.”

