
Klantreis van Henk
Dit is Henk, 27 jaar en vrijgezel. 
Afspraken nakomen en heel 
gestructureerd leven vindt hij lastig. 
Hij heeft (daarom) geen werk en 
weinig geld. Henk woont in het huis 
van zijn inmiddels overleden oma. 
Achter het huis staat een flinke loods. 

“Toen één van de jongens vroeg of ik 
wat geld wilde verdienen door wat 
wietplanten in mijn loods te zetten, 
leek dat me geen probleem. Af en toe 
wat knippen, water geven en soms 
wat pakketjes met drugs 
wegbrengen. Helaas werden de 
planten ontdekt…”

Belangrijk: dit is de klantreis van Henk, dit is geen blauwdruk van het verloop van de strafrechtketen. 
Elk verhaal, elk delict en elke cliënt is anders.
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