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PETER 
FABER 
STICHTING Middels deze tussentijdse rapportage willen we U op de hoog-

te stellen van de stand van het projectplan ‘Van Denken Naar 
Doen’ 2022. Dit over de periode Januari t/m September 2022. 
Naast een beknopt verslag van de afzonderlijke projecten heb-
ben wij de financiële tussenstand als bijlage toegevoegd. Na 
afloop van de huidige projectperiode ontvangt U van ons het 
eindverslag inclusief de financiële projectafrekening.

1. Talentgroep: ‘De Straat is mijn Vader’

In 2022 liepen de projecten van de Peter Faber Stichting weer 
helemaal volgens planning. Vanwege het verdwijnen van de 
meeste corona restricties was het mogelijk om onze activi-
teiten ‘normaal’ uit te voeren. Met de Talentgroep zijn we dit 
projectjaar gestart met een serie presentatieworkshops. Door 
middel van een PowerPoint die in samenwerking met itemre-
gisseurs uit het werkveld is gemaakt hebben de deelnemers 
een serie korte documentaires gemaakt. 

Tijdens het maakproces is er veel aandacht besteed hoe ze alle 
stappen in het proces zelf kunt uitvoeren. Doelstelling is om 
als zelfstandig werkende ‘camjo’ (cameraman en editor) aan 
het werk te kunnen gaan. De vaardigheden die hiervoor nodig 
zijn werden getraind en in praktijk gebracht onder leiding van 
ons filmteam. In een studiosetting die door de deelnemers 
zelf was uitgelicht werden onder andere muziekregistraties en 
interviews opgenomen. De uitdaging was om aan de hand van 
het script en het gefilmde beeldmateriaal een publiceerbaar 
item te maken. Montage en nabewerkingstechnieken waren 
hiervoor ook erg belangrijk. Er zijn over dit thema meerdere 
workshops gegeven die waren voorzien van online tutorials 
waarmee de deelnemers thuis verder konden oefenen. 

Om de deelnemers de kans te bieden op een aansluitende 
opleiding of werkkring hebben wij onze netwerkpartners inge-
schakeld. Het ROC van Amsterdam, JSP West en de Gemeente 
Amsterdam waren ook dit jaar van grote waarde met betrek-
king tot het bieden van creatieve doorgroeimogelijkheden. 

Tijdens de workshops fotografie hebben we het afgelopen jaar 
het maken van portretten centraal gezet. We hebben ervaren 
dat er in het huidige digitale tijdperk veel vraag is naar goede 
fotoportretten die voor verschillende doeleinden kunnen wor-
den ingezet. Dit varieerde van profielfoto’s op sociale media tot 
cv-portretten gericht op sollicitaties. Gebruikmakend van de 
apparatuur die door ons ter beschikking wordt gesteld stellen 
de deelnemers hun eigen portofolio samen. Naast het aanleren 
van de basistechnieken van het fotograferen speelt het samen-
werken en evalueren van de foto’s een grote rol. Door het eigen 
werk te presenteren en ervaringen te delen tijdens de work-
shops wordt de onderlinge samenwerking gestimuleerd. 
De betrokkenheid van rolmodellen uit de stichting bij de 
Talentgroep heeft ook dit jaar een belangrijke rol gespeeld. Zij 
maakten zichtbaar dat je middels discipline en motivatie veel 
kan bereiken. Dit werd onder andere gedaan door te vertellen 
over hun eigen werk en hoe ze daar zijn gekomen. Ook werd 
tijdens deze sessies gewezen op de mogelijkheden die er zijn 
om door te groeien in een opleiding of stage in het verlengde 
van de workshops. 

Samenvattend is de Talentgroep nog steeds een belangrijke 
kweekvijver voor het ontdekken van het eigen potentieel van 
de deelnemers. De deelnemers zijn ook dit jaar ingezet op de 
overige projecten van de stichting zoals het maken van beeld-
materiaal voor onze websites en het begeleiden van jongeren 
tijdens de workshops. Tevens lopen er meerdere projecten in 
( jeugd)gevangenissen waar onze rolmodellen worden ingezet 
om zelf toekomstgerichte workshops te geven.

Tot op heden behaalde resultaten:
•  Momenteel zijn 31 jongeren en jongvolwassenen betrokken 

bij de Talentgroep. Op wekelijkse basis worden hiervoor 
activiteiten en workshops georganiseerd. De basis vormt 
onze vaste werkruimte in het Ambachtslab in Amsterdam 
West waar veel creatieve ondernemers gevestigd zijn. Tevens 
geven we een deel van de workshops in de filmstudio van 
broedplaats de Hellema in Zaandam.

•  Tot 1 oktober zijn 9 deelnemers doorgestroomd naar een 
vaste baan of een vervolgopleiding. Het gaat hierbij onder 
andere om opleidingen binnen het ROC van Amsterdam en 
betaald werk in het verlengde van de workshops. Tevens zijn 
er 9 deelnemers momenteel betrokken bij de andere pro-
jecten van de stichting waar zij onder meer audiovisuele en 
fotografische werkzaamheden verrichten.

•  We bouwen voort op een solide Talentgroep die professioneel 
wordt begeleid en ondersteund door onze rolmodellen en 
trainers. In combinatie met bemiddeling van onze netwerk-
partners vormt de Talentgroep een belangrijke voedingsbo-
dem van de stichting. 
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Van mijn talent was ik me nooit 

zo bewust. Niemand om mij heen 

hee�  mij g� timuleerd om mezelf 

te ontwikkelen. Na h�  volgen van 

een aantal workshops van de 

P� er Faber Stichting leerde ik 

mijn eigen kracht kennen. Nu 

produceer ik mijn eigen muziek 

en verdien hier ook geld mee!”

”

2. Misdaadpreventie in de dop - 
Educatief Programma Jongeren EPJO

NDit jaar vieren we het 10-jarig bestaan van het Educatief Pro-
gramma Jongeren – EPJO. In 2012 begonnen we op een hand-
vol scholen in Amsterdam Noord en IJburg. Anno 2022 wordt 
het lesprogramma op honderden scholen in Groot-Amsterdam 
en ver daarbuiten gegeven. Dankzij de niet aflatende inzet 
van alle vrijwilligers, politieagenten en ervaringsdeskundigen 
hebben we dit mogelijk kunnen maken. Criminaliteitspreventie 
en voorlichting gericht op kinderen vormen nog altijd de breed 
gedragen doelstellingen van het EPJO. 

Het programma beweegt mee op de ontwikkelingen in de 
maatschappij: zo is er de afgelopen coronajaren een verschui-
ving geweest van straat- naar onlinecriminaliteit. Er was een 
afname van zogenaamde High Impact Crimes zoals straat-
roof en inbraken maar een toename van digitale misdrijven. 
Het gaat hierbij om zaken zoals sexting, identiteitsfraude en 
money muling. Vanwege het feit dat veel leraren en ouders hier 
weinig weet van hebben en de kwetsbaarheid van kinderen is 
er over dit onderwerp een speciale lesmodule ontwikkeld. In 
samenwerking het team sociale media van de Politie zijn de 
grootste risico’s in kaart gebracht en in het EPJO geïntegreerd. 
Jeugdagenten met veel kennis van dit onderwerp zijn ingezet 
op de scholen om op een heldere manier voorlichting te geven 
aan de kinderen en onderwijzers. Tevens is er videocontent 
geproduceerd dat ingezet wordt tijdens de lessen. 

Een andere ontwikkeling die we hebben toegevoegd aan de 
lessen is het verschijnen van nieuwe soorten drugs gericht 
op jeugd en jongeren. Het gaat hier specifiek om lachgas en 
snus dat steeds populairder wordt onder kinderen. Lachgas 
veroorzaakt een heftige kortstondige roes en wordt via ballon-
nen geïnhaleerd, het is een zeer verslavend middel waar grote 
gevaren aan zijn verbonden. Snus is een soort van pruimtabak 
waarvan één dosis gelijkstaat aan 20 sigaretten die een eufo-
risch gevoel geven. Criminelen maken kinderen verslaafd aan 
deze middelen en ronselen jongeren om deze middelen zelf te 
gaan verkopen. Over dit onderwerp is ook een aparte lesmodu-
le gemaakt binnen het EPJO eveneens voorzien van een voor-
lichtingsfilm. Dit om kinderen duidelijk te maken waar ze voor 

op moeten passen en wat te doen als ze zelf door criminelen 
benaderd worden. Naast de agenten die de les geven hebben 
we ook ervaringsdeskundigen met een drugsverleden ingezet 
om hun eigen verhaal op de scholen te delen. Deze worden 
ingezet in wijken waar deze problematiek een grote rol speelt.

In samenwerking met het Justitieel Complex Zaanstad zijn we 
dit jaar begonnen om ervaringsdeskundigen op te leiden die 
aan het eind van hun detentie zijn. Deze gedetineerden zijn 
gemotiveerd en worden intensief begeleid voor hun terugkeer 
in de maatschappij. In samenwerking met de Gemeente Am-
sterdam en reclassering worden deelnemers geselecteerd die 
getraind worden om voor de klas te staan. Zodra ze vrijkomen 
krijgen ze vervolgworkshops en wonen ze onder begeleiding 
een aantal lessen bij om te zien hoe het programma eruitziet.

Het afgelopen werden de reguliere rechtszittingen weer hervat 
na de coronaperiode. Vele schoolklassen konden eindelijk weer 
onze speciale zitting bijwonen in de rechtbank van Amster-
dam. Dankzij de Rechtspraak mochten per zitting maximaal 
70 kinderen de (nagespeelde) strafzaak bijwonen en na afloop 
vragen stellen aan alle betrokkenen. In onze optiek is het 
essentieel dat de kinderen op jonge leeftijd met eigen ogen 
kunnen zien wat er gebeurt als ze de verkeerde keuzes maken. 

Alles overziende kijken we terug op een vruchtbaar jaar waarin 
we onze belangrijke boodschap aan de jeugd hebben kun-
nen overbrengen. Door het houden van evaluatiegesprekken 
en de ingestuurde evaluatieformulieren blijkt dat het EPJO 
onverminderd hoog gewaardeerd wordt. Dit is voor ons een 
sterke motivatie om op dezelfde manier verder te gaan met dit 
programma.

Tot op heden behaalde resultaten:
- Aantal lessen in Eenheid Amsterdam:   151
-  Aantal scholen in Eenheid Amsterdam 

(basis, VO en praktijkonderwijs):   83
- Aantal bereikte kinderen:   4200
- Gemiddelde waardering van kinderen en docenten:   9,2*

*Op basis van de door ons ontvangen online evaluatieformulieren



4. BUDDYPROJECT
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Flora de Groot, Gemeente Amsterdam

H�  succ�  van de aanpak zit ‘m 

in de manier waarop we ged� i-

neerden benaderen. We hebben 

gemerkt dat je binnen de muren 

al zóveel aan die m� ivatie kunt 

doen. Onze m� ivatieproje� en van 

De P� er Faber Stichting maken 

heel veel los bij de ged� ineerden. 

De merken dat we ze hierdoor 

b� er kunnen aanspreken op hun 

gedrag, helpen bij de problemen 

die ze hebben en sta� en te z�  en 

naar de toekomst.

”

Het Buddyproject kreeg dit jaar heel veel verzoeken binnen 
voor interventies voor hulptrajecten. Wat daarbij opviel was dat 
er dit keer ook veel aanvragen voor meisjes en jonge vrouwen 
binnenkwamen. Het blijkt dat de criminaliteit onder deze doel-
groep de afgelopen jaren is toegenomen. Het gaat hierbij niet 
alleen om ‘gewone’ delicten maar ook om zwaardere zaken 
zoals witwassen of afpersing. Daarbij zien we dat meisjes door 
criminele netwerken worden ingezet om drugs te smokkelen 
of zichzelf te prostitueren. We zien onder andere dat in de Is-
lamitische wereld jonge vrouwen met naaktfoto’s gechanteerd 
worden en op die manier in loverboy netwerken terecht komen. 

Middels de kleinschalige interventies binnen het Buddyproject 
is het mogelijk om in reactie op urgente hulpvragen direct hulp 
te bieden. Omdat we geen lange aanmeldprocedures hanteren 
zijn we in staat op zeer korte termijn interventies aan te bieden. 
Meestal worden we gecontacteerd door een wijkagent die ons 
op de hoogte stelt van een potentiele kandidaat. In ande-
re gevallen bereiken ons hulpvragen vanuit ouders die aan 
EPJO 2.0 hebben deelgenomen of komt er een melding vanuit 
de scholen. In vrijwel alle gevallen vindt er na analyse een 
intakegesprek plaats waarbij de kandidaat wordt voorgesteld 
aan zijn of haar buddy. Doelstelling is om te beoordelen of er 
een match is en de mate waarop wij hulp kunnen bieden. De 
nadruk ligt voornamelijk op jongeren die op een tweesprong 
staan: de criminaliteit in of kiezen voor het goede pad. Soms is 
een kandidaat die stap al voorbij en is er sprake van het plegen 
van strafbare feiten. In dat geval zetten we niet alleen in op 
preventie maar ook op het voorkomen van ergere escalatie. 
Hier speelt de politie een belangrijke rol waardoor er altijd met 
harde hand kan worden ingegrepen. 

Dit projectjaar duurden de trajecten gemiddeld drie maanden 
waarin er intensief contact was tussen de kandidaten en hun 
buddy. De eerste stap in elk traject was het opbouwen van een 
vertrouwensband die essentieel is voor verdere samenwerking. 

Opvallend was dat veel kandidaten geen enkel vertrouwen 
hebben in de autoriteiten maar alleen bouwen op hun eigen 
vriendengroep. Om dit te doorbreken wordt tijdens de inter-
venties de nadruk gelegd op het opbouwen van een netwerk 
en het herstel van de band met de ouders. Deze band is bij 
95% van de deelnemers verstoord of geheel verbroken. Ook 
speelt het vroegtijdig verlaten van school en het niet hebben 
van een baan een grote rol. Stap voor stap wordt er gewerkt 
aan een normalisatie van de familiebanden; daartoe worden 
ook de ouders in het traject betrokken en op de hoogte gehou-
den van de ontwikkelingen. 

Ook dit jaar speelde de verslavingsgevoeligheid van de deel-
nemers mee. We hebben bemerkt dat bijna alle kandidaten 
een vorm van verslaving hebben. Zoals ook bij EPJO aangege-
ven gaat het hier om recente drugs zoals lachgas en snus. In 
sommige gevallen worden er deelnemers doorverwezen naar 
verslavingszorg, omdat de problemen te groot zijn. Elke inter-
ventie is maatwerk en het is te danken aan de flexibiliteit van 
onze ervaringsdeskundigen dat er vaak goede resultaten wor-
den bereikt. We zien dat ze zeer gedreven zijn om jongeren te 
helpen niet de fouten te maken die ze zelf hebben gemaakt. Ze 
confronteren ze op een heel directe manier met de gevolgen 
van hun gedrag. Door die toewijding kunnen ze bij veel van de 
kandidaten een positieve gedragsverandering bewerkstelligen. 
Van belang hierbij is wel dat de nazorg goed gestructureerd is 
zodat er geen gat valt aan het einde van elk traject. Vandaar 
dat er soms extra interventies en bijeenkomsten nodig zijn 
indien er een terugval in het oude gedrag wordt gesignaleerd. 
Om in kaart te brengen hoe de kandidaten zich na het traject 
ontwikkelen wordt er na elk traject contact onderhouden met 
de ouders, scholen en hulpinstanties. 

Tot op heden behaalde resultaten:
- Aantal gerealiseerde Buddykoppels  22
- Aantal extra interventies  10
- Aanleg dossiers deelnemers na interventie

3. EPJO 2.0
Dit project ligt in het verlengde van het reguliere EPJO school-
programma en is gericht op een bredere doelgroep dan alleen 
schoolkinderen. We hebben ervaren dat er behoefte is aan 
duidelijke voorlichting aan ouders, buurtwerkers en religieu-
ze instellingen. De workshops die we geven zijn in dit geval 
specifieker van aard en duidelijk gericht op lokale problema-
tiek. Anders dan bij het lesprogramma wordt bij EPJO 2.0 per 
aanvraag een apart traject ingezet. Per interventie wordt in 
kaart gebracht waar de grootste behoefte aan is. Vaak kan er 
via onze contactpersonen in de wijken zoals jeugdagenten, 
straatcoaches en buurtouders een goede inschatting gemaakt 
worden welke onderwerpen er spelen. Ook komt het steeds 
vaker voor dat de scholen die door ons bezocht zijn zelf aan 
de bel trekken voor een vervolgtraject. Zo is er bijvoorbeeld de 
mogelijkheid om de moeilijkste leerlingen van een school col-
lectief een aparte workshop te geven. Het gaat hierbij om het 
aanpakken van negatief gedrag en beïnvloeding van kwetsbare 
leerlingen. Door ze in een groep bij elkaar te zetten kan er heel 
gericht worden gewerkt aan verbetering van de problemen. 
Het regelmatig terugkeren bij een dergelijke ‘probleemklas’ met 
onze ervaringsdeskundigen en jeugdagenten zorgt ervoor dat 
er een vertrouwensband kan ontstaan die nodig is om echte 
verandering aan te brengen. 

We hebben gemerkt dat er vaak veel omgevingsfactoren mee-
spelen die in eerste instantie niet duidelijk worden opgemerkt. 
Heel veel van deze jongeren komen uit gebroken gezinnen en 
hebben last van verslavingen aan (soft)drugs, online gokken 
of drank. De ouders en leraren zijn vaak niet bekend met deze 
achterliggende problemen waardoor ze de jongeren steeds 
moeilijke kunnen bereiken. Met EPJO 2.0 bieden we ze inzicht 
en handvaten om het gesprek aan te gaan en naar concrete 
oplossingen te zoeken. Het blijkt dat als ze niet goed begeleid 
worden veel van deze jongeren afglijden naar de criminaliteit. 

Tijdens de workshops is er sprake van zogenaamde vroeg 
signalering: hier wordt een inschatting gemaakt bij welke deel-
nemers het risico om crimineel te worden het sterkst aanwezig 
is. Wanneer we observeren dat dit risico aanwezig is kunnen 
we op tijd de juiste instanties inschakelen. Het gaat hier om 
Gemeentelijke- en sociale instanties waarmee we op geregel-
de basis overleg hebben. Deze bijeenkomsten zijn bijzonder 
waardevol en stellen ons in staat om per doelgroep de juiste 
interventie en nazorg aan te kunnen bieden.  
In het kader van dit project zijn er de afgelopen tijd diverse 
lokale ervaringsdeskundigen gerekruteerd die zelf uit de wijken 
komen waar we dit project uitvoeren. De doelgroep kan zich 
makkelijk met hun identificeren en zullen sneller in vertrouwen 
nemen. We zetten deze ervaringsdeskundigen in bij groepen 
die een sterk wantrouwen koesteren tegenover autoriteiten. De 
ervaringsdeskundigen zijn naast de fysieke interventies ook 
goed bereikbaar per telefoon of mail zodat er altijd contact met 
ze kan worden opgenomen. Dit element heeft raakvlakken met 
ons Buddyproject en we hebben regelmatig dat er deelnemers 
doorstromen naar dit project. Er is dit jaar videocontent gepro-
duceerd gericht op ouders en buurtwerkers om voorlichting 
te geven over wat er speelt onder de jeugd. Het wordt ingezet 
tijdens onze workshops die gegeven worden in buurtcentra, 
politiebureaus, scholen en bij mensen thuis.  Politiebureau ‘De 
Eenhoorn’ in Amsterdam vormt het centrale kantoor van EPJO 
2.0 hier wordt de centrale coördinatie en planning van het 
project verzorgd.

Tot op heden behaalde resultaten:
- Aantal interventies:  21
- Aantal buurtbijeenkomsten met betrokken instanties:  8
- Aanleg en beheer databank met relevante contacten
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5. VAN DENKEN NAAR DOEN JCZ
Het motto van Nederlands grootste gevangenis, het Justitieel 
Complex Zaanstad, is: ‘Binnen beginnen om buiten te blijven’. 
Er wordt hier dan ook sterk ingezet op het bieden van toe-
komstmogelijkheden en arbeidsvoorzieningen tijdens detentie. 
Op deze manier kunnen de justitiabelen vaardigheden en 
kennis opdoen die ze nodig hebben als ze weer vrijkomen. 
De Peter Faber Stichting verzorgt al jaren motivatietrajecten 
binnen de gevangenismuren en is een van de vaste netwerk-
partners van het JC Zaanstad en het Actiecentrum Veiligheid 
en Zorg van de Gemeente Amsterdam. 

Onder begeleiding van het Top 6 Team van de stichting worden 
de justitiabelen door middel van het maken van creatieve pro-
ducties getraind om hun goede eigenschappen en zelfvertrou-
wen te ontwikkelen. Er worden verschillende disciplines onder-
wezen in de workshops: fotografie, muziek, film, schilderen en 
schrijven. Er wordt per workshopsessie van 8 weken toege-
werkt naar een eindproductie waarin creativiteit het middel is 
en niet alleen het doel. Hiermee wordt bedoeld dat niet alleen 
het eindresultaat van belang is maar juist de weg ernaartoe. 
Veel van de justitiabelen zijn altijd bezig geweest om te nemen 
en daarmee anderen pijn te doen. Wij leren ze dat ze ook iets 
positiefs kunnen geven in de vorm van een creatief werkstuk. 
Om dit te realiseren leren we ze hun goede eigenschappen in 
te zetten en samen te werken met anderen. 

Nadat de deelnemers zich hebben opgegeven en er met 
de casemanager afspraken zijn gemaakt over de deelname 
worden er intakegesprekken gevoerd. Hierbij wordt er een 
intentieverklaring ondertekend waarbij de deelnemer zich 
committeert aan het project.  

Gedurende de eerste 3 workshops zijn de deelnemers verplicht 
om aan alle disciplines mee te doen. Zo krijgen ze inzicht waar 

hun eigen talent en voorkeur ligt. Na deze periode kiezen ze 
één discipline uit waar ze zich volledig op gaan richten en 
waarmee ze hun eindpresentatie zullen realiseren. Het Top 6 
team doet dit door de deelnemers volledige aandacht te geven 
en vaardigheden bij te brengen waarmee ze hun eigen ideeën 
vorm kunnen geven. Door middel van eenvoudige oefeningen 
worden de basistechnieken onderwezen en ondertussen wor-
den toekomstgerichte gesprekken gevoerd met de deelnemers. 
Tijdens deze gesprekken wordt er gesproken over waar de 
positieve aspecten van de deelnemers liggen. We doen dit om 
een aanknopingspunt te vinden waarop we in de workshops 
verder kunnen werken. Ook wijzen we de justitiabelen op de 
bestaande opleidings- en arbeidsmogelijkheden binnen de 
instelling. Zo kunnen ze onder meer leren koff iebranden, bo-
tenbouwen, metselen en fietsenmaken. Indien gewenst kunnen 
we bemiddelen tussen de deelnemers en de arbeidsmedewer-
kers om een passende werkkring te zoeken.

Alle deelnemers aan het project krijgen een opschrijfboek 
waarin ze hun ervaringen kunnen bijhouden en verwerken in 
een eigen kunstwerk. Om deze ervaringen te delen wordt aan 
het einde van elke workshop geëvalueerd en elkaars werk 
besproken. Op deze manier worden de ervaringen gedeeld 
wat de cohesie binnen de groep versterkt. Daarnaast bereiden 
we ze op deze manier voor op de eindpresentatie waar de 
resultaten worden gepresenteerd aan het publiek dat bestaat 
uit werknemers van JC Zaanstad, casemanagers en mensen uit 
het bedrijfsleven. 

Tot slot worden deelnemers wiens detentie er al bijna opzit 
uitgenodigd om een training tot ervaringsdeskundige te volgen 
waarmee ze na vrijlating aan de slag kunnen bij onze andere 
projecten.

Dit jaar werd het10-jarig jubileum van de Top 600 aanpak ge-
richt op Amsterdamse veelplegers gevierd. We zijn er trots op 

dat we gedurende deze periode samen hebben gewerkt met 
de Dienst Justitiële Inrichtingen en de Gemeente Amsterdam. 
Deze positieve samenwerking heeft zich onlangs vertaald in 
een nieuwe raamovereenkomst voor toekomstige projecten die 
we met deze partners hebben afgesloten. 

Tot op heden behaalde resultaten:
- Aantal bereikte gedetineerden:  53
-  Aantal doorgestroomde ex-gedetineerden naar de 

Talentgroep:  11
- Aantal doorgestroomde ex-gedetineerden naar EPJO:  10
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