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Waar die mooie kachel vandaan
komt? Gewoon, uit de tbs-kliniek
Op zoek naar een
nieuwe houtkachel of stalen
tuinbank? Probeer
het eens bij de
Groninger Van
Mesdagkliniek. In
de ijzerwerkplaats
lassen tbs-patiënten de mooiste
dingen in elkaar.
Hoogtepunt: een
zelfgemaakte
sleepboot.
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atuurlijk, het was extreem uitzonderlijk, het
slepertje dat gedurende
anderhalf jaar in elkaar
werd gelast door een patiënt in Forensisch Psychiatrisch Centrum
(FPC) Dr. S. van Mesdag in Groningen. Het 6 meter lange scheepje,
compleet met inbouwscheepsmotor, was het speciale project van een
wel érg handige patiënt.
Toen die patiënt was uitbehandeld, nam hij het scheepje mee op de
boottrailer, die hij óók zelf had gemaakt. Alle materialen had hij zelf
bekostigd.
Zulke grote projecten worden er
nu niet meer gemaakt, dat was iets
te gek. „Een tijd terug belde hij nog”,
vertelt Koos Lukkien, medewerker
arbeidsgerichte activiteiten binnen
de tbs-kliniek. „Hij vaart er nog geregeld mee.” De grote, sterke en bijzonder vriendelijke Lukkien is een
van de werkbegeleiders op de metaalwerkplaats in de tbs-kliniek.
Nog altijd worden in de werkplaats prachtige dingen gemaakt.
Het ruikt er zálig: die typische staal
en laslucht die diep in je poriën
kruipt. Als je niet beter weet, lijkt het
er op een normaal staalbedrijfje met
‘gewone’ medewerkers in reguliere
werkoutfit en veiligheidsschoenen.
Zagen, knippen, stralen, lassen,
boren, álles kan er. Aan lastafels werken de mannen aan hun projecten.
Een enkeling fabriceert motorfietsminiaturen van staal, met foto’s van
Pinterest als voorbeeld. Anderen
maken loodzware tafels. Er is zelfs
een verfspuitcabine.
Overal staat materiaal: plaatstaal,
oliedrums, een oud expansievat,
buizen, hoekijzers – het wordt allemaal gebruikt door de patiënten.
Hun productie staat deels uitgestald
op een gang: moderne kunstwerken,
zoetige vlinders, kunstzinnige bloemen, vuurschalen, stalen tafelframes, draadstalen bloembakken in
de vorm van bakfietsjes voor in de
tuin, vuurkorven, een ijzeren karretje voor haardhout, tuinbanken, barbecues en zelfs complete ‘smokers’,

Een tbs-patiënt is aan het lassen in de metaalwerkplaats van de Van Mesdagkliniek. Hij krijgt hulp van medewerker Koos Lukkien (links).
die in de reguliere handel een fortuin kosten. Maar hier niet. Hier
wordt alles verkocht voor de materiaalkosten plus 50 procent, ruwweg.
En dat betekent dat de ‘BBQ smoker’ die online al snel 3000 à 4000
euro kost, weggaat voor rond de 350
euro. Uitgevoerd in plaatmateriaal
dat veel dikker en sterker is dan het
‘normale’ spul, dat in Oostbloklanden in elkaar wordt gebakken. Maar
ja, de productie in de tbs-kliniek is
langzaam en dus niet concurrerend.
Het is pas af, als het af is.
Bezoekers kopen er soms. En af en
toe komen bestellingen binnen van
bedrijven. Reclame voor de ‘tbs-

‘Ik heb hier dingen
leren maken waar
ik buiten geld mee
kan verdienen’
ijzerwerkplaats’ gaat van mond tot
mond. „We hebben een opdracht
voor vijf buitenbanken, omdat mensen bij een Gronings bedrijfje buiten
zo’n exemplaar zagen staan en er helemaal verliefd op waren.”
Een van de werkzame patiënten is
John, een veertiger die opgroeide op

IJzeren model van een baggerschip, gemaakt in de werkplaats.

een autosloperij en geen lagere
school heeft doorlopen. John draait
hier bijna volwaardige werkdagen –
als hij geen therapie heeft, want dat
gaat voor.
Hij maakt momenteel tafelonderstellen, besteld door een externe
klant. „Ik moet John soms afremmen, want hij is erg prestatiegericht,
hij stelt hoge kwaliteitseisen”, zegt
Lukkien, die al 38 jaar werkzaam is
binnen de kliniek in diverse functies. „We geven een klant geen garanties wanneer iets af is. Onze patiënten moeten geen druk voelen.
Maar John is niet snel tevreden, hij is
erg ambitieus, legt zichzelf de druk
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op dat het kwalitatief goed moet
zijn.”
Als verjaardagscadeau voor zijn
zus maakte John een vierkant buitenkacheltje. „Toen ik op verlof was,
zag ik het nog in het verpakkingsmateriaal staan in de hal. Ze wilde het
niet buiten laten roesten, zo mooi
vond ze het.”
De meeste andere patiënten zijn
lang niet zo handig als John. „Die
durven soms niet eens een lasapparaat vast te houden, maar we dagen
ze wel uit hun grenzen te verleggen.
Zoals John kan lassen, kan ik het
trouwens ook niet”, zegt Lukkien,
„maar sociaal kan hij weer veel van
mij leren. John zal geen problemen
hebben om werk buiten te vinden.
Menig werkgever zal gek zijn op zo’n
gedreven werknemer.”
John: „Het liefst werk ik als eigen
baas. Autoritair gedrag is een beetje
een valkuil voor me. Ik heb hier dingen leren maken, waarmee ik buiten
zeker geld kan verdienen.”
Al die gereedschappen en stukken
staal, gaat dat altijd goed, in een tbskliniek? Ja hoor, zegt Lukkien. Natuurlijk wordt het gereedschap geteld en wordt gevaarlijk gereedschap opgeborgen, maar ellende
heeft hij op deze werkplek nog niet
meegemaakt. „Je krijgt vertrouwen
als je het geeft. Ik probeer ook zo min
mogelijk te werken met hiërarchie,
zo veel mogelijk als gelijken.”
Op een tafel staat een waarheidsgetrouw model in ijzer van een baggerschip, gemaakt door een bewoner die vroeger op precies zo’n schip
werkte. Lukkien: „Telkens als hij tijd
en zin heeft, werkt hij er verder aan.
Hij maakt het helemaal uit zijn
hoofd, knap hè?!”

