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Samenvatting 

Achtergrond, doel en onderzoeksvragen 
 
Eén van de manieren van het ministerie van Veiligheid en Justitie om de hoge reci-
dive onder ex-gedetineerden omlaag te brengen is door al tijdens detentie te begin-
nen met het aanbieden van nazorg aan gedetineerden. Het doel van deze nazorg is 
om door middel van samenwerking tussen het ministerie, gemeenten en andere 
ketenpartners te zorgen dat problemen van gedetineerden op het gebied van iden-
titeitsbewijs, inkomen, huisvesting, schulden en zorg zoveel mogelijk worden opge-
lost dan wel voorkomen tijdens detentie. De monitor nazorg ex-gedetineerden van 
het WODC (Weijters & More, 2010) is opgezet om in kaart te brengen in welke mate 
(ex-)gedetineerden een identiteitsbewijs, inkomen, huisvesting, schulden en contact 
met een zorginstelling hebben op het moment dat zij een penitentiaire inrichting 
(PI) binnenkomen, op het moment dat hun detentie erop zit en op het moment dat 
zij zich zes maanden in de vrije maatschappij bevinden. Daarnaast is het doel van 
de monitor om te beschrijven hoe de situatie op deze vijf leefgebieden zich tijdens 
detentie en in de eerste zes maanden na detentie ontwikkelt. Het derde doel is het 
beschrijven van de samenhang tussen problemen op de leefgebieden en de ver-
andering in die problematiek tijdens en na detentie enerzijds en sociaal-demografi-
sche en justitiële kenmerken anderzijds.  
In dit onderzoek wordt gerapporteerd over de derde meting van de monitor nazorg 
ex-gedetineerden, waarbij ex-gedetineerden zijn bestudeerd die in de periode 1 juli 
2010 tot en met 30 november 2010 zijn uitgestroomd uit een PI. Aangezien deze 
meting grotendeels op dezelfde manier is uitgevoerd als de eerste en tweede 
meting, is ook gekeken naar de verschillen in resultaten tussen de drie metingen. 
De volgende onderzoeksvragen staan centraal in dit onderzoek: 
 
1 In hoeverre verandert de situatie met betrekking tot de vijf leefgebieden iden-

titeitsbewijs, inkomen, huisvesting, schulden en zorgcontact tijdens detentie en 
zes maanden na detentie?  

2 In hoeverre verschillen gedetineerden die in de tweede helft van 2010 zijn vrij-
gekomen uit een PI van gedetineerden die in de tweede helft van 2008 en 2009 
zijn vrijgekomen in de mate waarin men beschikt over een identiteitsbewijs, in-
komen, huisvesting, schulden en contact met een zorginstelling direct voor, direct 
na en zes maanden na detentie? 

 
De derde meting is op enkele punten uitgebreid ten opzichte van de eerste en twee-
de meting. In de derde meting wordt ruime aandacht geschonken aan de relatie 
tussen de situatie op de leefgebieden enerzijds en justitiële kenmerken anderzijds. 
Onder justitiële kenmerken verstaan we niet alleen het detentieverleden (zoals de 
leeftijd bij de eerste veroordeling en het aantal eerdere veroordelingen), maar ook 
kenmerken van de huidige veroordeling (zoals de detentieduur en de aard van het 
gepleegde delict waarvoor men veroordeeld is). Dit brengt ons bij de volgende 
onderzoeksvragen: 
 
3.1 In hoeverre is er samenhang tussen de problematiek op de leefgebieden en het 

justitiële profiel van ex-gedetineerden? 
3.2  In hoeverre is er samenhang tussen de verandering in de problematiek op de 

leefgebieden en het justitiële profiel van ex-gedetineerden?  
 
Ten slotte kijken we ook naar de rol die de voorspelde recidivekans speelt. Er wordt 
onderzocht of ex-gedetineerden met een hoge voorspelde recidivekans meer of juist 
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minder problemen hebben op de vijf leefgebieden en of er bij hen tijdens detentie 
meer verandert op nazorggebied dan voor ex-gedetineerden met een lagere 
voorspelde recidivekans. 
 
4 In hoeverre hangt de voorspelde recidivekans samen met de problematiek op de 

vijf leefgebieden en in hoeverre is er samenhang tussen de verandering in de 
problematiek op de leefgebieden en de voorspelde recidivekans van ex-
gedetineerden? 

 
 
Methode van onderzoek 
 
In deze derde meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden wordt de situatie 
bestudeerd van ex-gedetineerden die tussen 1 juli 2010 en 30 november 2010 een 
PI verlieten en die zich daarna in een Nederlandse gemeente vestigden. Net als in 
de tweede meting kan alleen de situatie op de leefgebieden in kaart gebracht wor-
den van gedetineerden die langer dan twee weken hebben vastgezeten. Dit komt 
doordat is gebleken dat het niet altijd mogelijk is om kortgestrafte gedetineerden  
te spreken over hun situatie op de leefgebieden. Voor deze groep gedetineerden is 
gekozen om alleen aan de gemeente te laten weten dat de gedetineerde vastzit en 
op korte termijn vrijkomt. Van de gedetineerden die tot de doelgroep van het na-
zorgbeleid behoren, zat 28,1% korter dan twee weken vast. 
De onderzoeksgroep bestaat uiteindelijk uit 9.690 (ex-)gedetineerden. Dit zijn voor-
al mannen (92,9%) en ruim de helft van de onderzoeksgroep is jonger dan 34 jaar 
op het moment van vrijlating. Verder is ruim 63% van de ex-gedetineerden geboren 
in Nederland en heeft bijna 90% van de ex-gedetineerden geen geregistreerde 
partner.  
Om de situatie van de gedetineerden op de vijf leefgebieden aan het begin van hun 
detentie te beschrijven, maken we gebruik van gegevens die worden bijgehouden  
in het Digitaal Platform Aansluiting Nazorg (DPAN). Alle gedetineerden die tot de 
doelgroep van het nazorgbeleid behoren, zouden namelijk binnen veertien dagen 
van hun verblijf in de PI moeten worden gescreend door medewerkers maatschap-
pelijke dienstverlening (MMD’ers). Deze screening houdt in dat gedetineerden wordt 
gevraagd naar de situatie op de leefgebieden zoals deze was voor aanvang van de-
tentie. Het DPAN-document wordt aan het einde van detentie door een MMD’er af-
gesloten, waarbij nog een aantal vragen ingevuld wordt over de situatie zoals die bij 
ontslag uit detentie is. Deze informatie wordt gebruikt om de situatie bij ontslag uit 
detentie in kaart te brengen.  
Niet van de hele onderzoeksgroep is echter informatie beschikbaar over de situatie 
op de leefgebieden. Van 7,7% van de gedetineerden die langer vastzaten dan twee 
weken is in DPAN geen informatie beschikbaar over de situatie op de leefgebieden. 
Dit percentage is lager dan in de eerdere metingen, wat betekent dat het in 2010 
beter is gelukt om gedetineerden te screenen. De gedetineerden van wie we geen 
informatie hebben, zitten gemiddeld korter vast dan de gedetineerden van wie we 
wel informatie hebben en zijn vaker van het vrouwelijke geslacht. Het aandeel ge-
detineerden dat geboren is in één van de MOE-landen (landen gelegen in Midden- 
en Oost-Europa, zoals Polen, Roemenië en Bulgarije) is hoger onder niet gescreende 
gedetineerden dan onder gedetineerden die wel gescreend zijn. Mogelijke redenen 
hiervoor zijn dat niet duidelijk is naar welke gemeente deze gedetineerden terug-
keren en taalproblemen.  
Voor de beschrijving van de situatie van ex-gedetineerden op de leefgebieden zes 
maanden na detentie wordt gebruikgemaakt van registraties van acht gemeenten, 
te weten Amsterdam, Assen, Breda, Emmen, Hoogeveen, Oss (en buurgemeenten), 
Purmerend en Spijkenisse. In totaal stroomt bijna 15% van de ex-gedetineerden uit 
onze onderzoeksgroep uit naar één van deze gemeenten.  
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Resultaten 
 
Situatie op de leefgebieden direct voor detentie en bij ontslag uit detentie 
 
Hieronder wordt puntsgewijs aangegeven wat de situatie op de leefgebieden direct 
voor detentie en bij ontslag uit detentie was voor gedetineerden die tot de doel-
groep van het nazorgbeleid behoren. Later wordt ingegaan op de individuele ver-
anderingen van gedetineerden van wie we zowel de situatie op de leefgebieden 
direct voor, als bij ontslag uit detentie kennen.  
• Voor en bij ontslag uit detentie heeft 84,2% van de gedetineerden een legitima-

tiebewijs.  
• Voor detentie heeft 71,0% van de gedetineerden inkomen, bij ontslag uit deten- 

tie 61,7%. Voor detentie had 38,1% van de gedetineerden met een inkomen 
inkomen uit arbeid en 33,4% had een bijstandsuitkering. 

• Voor detentie heeft 80,9% van de gedetineerden huisvesting, bij ontslag uit 
detentie 83,2%. Voor detentie wonen de meeste ex-gedetineerden in een huur-
woning of bij familie. Bij ontslag uit detentie wonen meer mensen bij familie en in 
de maatschappelijke opvang dan voor detentie. 

• Bijna drie kwart (73,1%) van de ex-gedetineerden heeft voor detentie schulden.  
• Ruim een kwart (29,4%) van de gedetineerden had voor detentie contact met 

een zorginstelling. In de meeste gevallen gaat het om contact met verslavings-
zorg (50,8%) of om psychiatrische zorg (34,4%). 

 
Verandering in problematiek op de leefgebieden tijdens detentie 
 
De cijfers met betrekking tot individuele veranderingen in problematiek op de leef-
gebieden zijn beschikbaar voor het hebben van een identiteitsbewijs, inkomen en 
huisvesting. Net als in de vorige meting kan de verandering tijdens detentie op het 
gebied van schulden en zorgcontact niet in kaart gebracht worden, omdat geen 
informatie aanwezig is over de situatie op deze leefgebieden op het moment van 
ontslag uit detentie.  
• Van de gedetineerden die voor detentie over een identiteitsbewijs beschikken, 

heeft bijna elke gedetineerde (ongeveer 99%) ook een identiteitsbewijs bij ont-
slag uit detentie. Van de gedetineerden die de PI zonder een identiteitsbewijs 
binnenkwamen, verkreeg 7,4% een identiteitsbewijs tijdens detentie. 

• Van de gedetineerden met een inkomen voor detentie had 78,6% ook een inko-
men bij ontslag uit detentie. In 2010 heeft bijna 22,0% van de gedetineerden die 
voor detentie geen inkomen hadden wel een inkomen bij ontslag uit detentie.  

• Huisvesting had 95,7% van de ex-gedetineerden zowel voor detentie, als bij 
ontslag uit detentie. Zo’n 29% van de gedetineerden zonder huisvesting voor 
detentie heeft tijdens detentie huisvesting verkregen. 

 
Situatie van gedetineerden zes maanden na detentie 
 
De situatie zes maanden na detentie kan niet voor iedere ex-gedetineerde beschre-
ven worden. Voor de derde meting van de monitor hebben we informatie uit acht 
gemeenten, namelijk Amsterdam, Assen, Breda, Emmen, Hoogeveen, Oss (en buur-
gemeenten), Purmerend en Spijkenisse. Vergeleken met ex-gedetineerden die niet 
afkomstig zijn uit één van deze acht gemeenten zijn ex-gedetineerden binnen deze 
populatie vaker niet in Nederland geboren en zijn zij gemiddeld vaker en langer dan 
een jaar gedetineerd geweest. De gegevens zijn dus niet zonder meer generaliseer-
baar naar de totale populatie ex-gedetineerden. Het geeft echter wel een indicatie 
van de problematiek op de vijf leefgebieden zes maanden na detentie. 
• Zes maanden na detentie beschikt 94,0% van de ex-gedetineerden over een 

geldig legitimatiebewijs. 
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• Bijna 90% van de ex-gedetineerden heeft zes maanden na detentie een inkomen. 
In ongeveer drie kwart van de gevallen gaat het om een uitkering. 

• Van de ex-gedetineerden heeft 80,8% huisvesting zes maanden na detentie. 
Bijna de helft van de ex-gedetineerden met huisvesting woonde zes maanden na 
detentie zelfstandig, meer dan 20% woonde zes maanden na detentie bij familie. 

• Niet alle schulden van de gedetineerden zijn bekend bij de gemeente. Van de 
gedetineerden heeft bijna 40% zes maanden na detentie in ieder geval schulden 
bij de gemeente.  

• Van de ex-gedetineerden heeft ongeveer drie kwart (74,8%) zes maanden na 
detentie contact met een zorginstelling. Dit percentage is aan de hoge kant door 
de selectieve groep gedetineerden waarvan Amsterdam via de GGD informatie 
kon aanleveren.  

• Zes maanden na detentie heeft 15,8% van de ex-gedetineerden geen problemen 
op de leefgebieden, ruim een derde kent op één leefgebied een probleem en ruim 
een derde kent problemen op twee van de leefgebieden.  

 
 
Verandering in problematiek op de leefgebieden de eerste zes maanden na 
detentie 
 
Door de gemeentelijke informatie over de situatie bij ontslag uit detentie te verge-
lijken met de situatie zes maanden na detentie blijkt dat bijna elke ex-gedetineerde 
in de eerste zes maanden na detentie zijn identiteitsbewijs, inkomen, en huisvesting 
behoudt. Aan de andere kant behoudt de ex-gedetineerde ook zijn schulden bij de 
gemeente. In de eerste zes maanden na detentie verkrijgt 42,9% van de ex-ge-
detineerden een identiteitsbewijs, 70,2% verkrijgt een inkomen, 26,6% verkrijgt 
huisvesting en 13,2% komt in contact met een zorginstelling. 
 
 
Vergelijking met de resultaten van de eerste twee metingen van de monitor 
nazorg ex-gedetineerden 
 
De situatie op de leefgebieden voor detentie en bij ontslag uit detentie is in dit 
onderzoek op dezelfde manier gemeten als in de eerste twee metingen van de 
monitor nazorg ex-gedetineerden. Over het algemeen zijn de resultaten van de 
derde meting in overeenstemming met de resultaten uit de eerdere metingen. De 
opvallendste verschillen tussen de drie metingen voor wat betreft de situatie op de 
vijf leefgebieden worden hieronder beschreven.  
• In 2008 en 2009 was de problematiek van gedetineerden op leefgebied inkomen 

voor detentie minder groot dan in 2010. Van degenen met inkomen komt het in-
komen in 2010 minder vaak voort uit arbeid.  

• In vergelijking met 2009 is er in 2010 iets meer contact met een zorginstelling 
voor detentie. 

• Het behouden van een identiteitsbewijs, inkomen en huisvesting voor diegenen 
die hier voor detentie wel over konden beschikken, gaat in 2010 beter dan in 
2009.  

• Aan de andere kant zien we dat het verkrijgen van huisvesting van gedetineerden 
die voor detentie geen huisvesting hadden in 2010 relatief minder succesvol was 
dan in de voorgaande jaren. 
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Samenhang tussen het justitieel profiel van gedetineerden en problematiek 
op de leefgebieden 
 
De derde meting van de monitor nazorg is uitgebreid met justitiële achtergrond-
informatie van gedetineerden, zodat een nog completer beeld kan worden geschetst 
van de leefsituatie van (ex-)gedetineerden. Het gaat hierbij om de volgende ken-
merken: leeftijd bij de eerste veroordeling, het aantal vorige vrijheidsstraffen, de 
strafdreiging en het type delict dat gepleegd is.  
Van 83,3% van de onderzoeksgroep is een justitieel profiel beschikbaar. Binnen 
deze groep was circa 20% 12 tot en met 14 jaar oud bij hun eerste veroordeling en 
ongeveer 30% was ouder dan 15 maar jonger dan 18 jaar oud ten tijde van de 
eerste veroordeling. Een klein deel van de onderzoeksgroep (13,0%) is 30 jaar of 
ouder bij de eerste veroordeling. Verder hebben de meeste ex-gedetineerden in 
onze onderzoeksgroep al een eerdere vrijheidsstraf opgelegd gekregen (41,4% 
heeft geen eerdere vrijheidsstraffen).  
Wanneer we kijken naar de meest recente veroordeling dan zien we dat ongeveer 
de helft van de onderzoeksgroep is veroordeeld voor een delict met een strafdrei-
ging tussen vier en acht jaar. Ruim 20% is veroordeeld voor het plegen van een 
delict met een strafdreiging van acht jaar of meer. Wat betreft de aard van het ge-
pleegde delict is meer dan een derde van de onderzoeksgroep gedetineerd geraakt 
vanwege een vermogensdelict zonder geweld (zoals inbraak of (winkel)diefstal). 
Meer dan 20% heeft een geweldsdelict begaan, terwijl 13,5% gedetineerd is geraakt 
vanwege vernieling of de verstoring van de openbare orde. Nog eens 13% is veroor-
deeld voor een drugsdelict.  
Wanneer we kijken naar de samenhang tussen deze justitiële kenmerken en de 
situatie op de vijf leefgebieden, dan zien we een aantal opvallende resultaten: 
• Voor detentie speelt de justitiële voorgeschiedenis een rol bij de situatie op de 

leefgebieden. Gedetineerden die ouder waren ten tijde van de eerste veroordeling 
hebben een grotere kans op inkomen voor aanvang van de laatste detentie en 
een kleinere kans op schulden. Een hoger aantal eerdere vrijheidsstraffen gaat 
gepaard met een kleinere kans op legitimatie en huisvesting voor detentie en een 
grotere kans op het hebben van contact met een zorginstelling. 

• Geweldsdelinquenten hebben vaker inkomen en huisvesting voor aanvang deten-
tie dan gedetineerden die voor een vermogensdelict met geweld zijn veroordeeld. 

• Ook drugsdelinquenten staan er voor detentie relatief “goed” voor. Zij beschikken 
vaker over huisvesting en hebben minder vaak schulden en zorg dan gedetineer-
den die voor een vermogensdelict met geweld zijn veroordeeld.  

• Als het gaat om verandering in de problematiek op de leefgebieden, dan is deten-
tieduur het meest belangrijk. Hoe langer de detentie, des te groter de kans om 
legitimatie, inkomen en huisvesting te verkrijgen. Daar staat tegenover dat de 
kans om inkomen te verliezen tijdens detentie ook toeneemt naarmate de deten-
tieduur stijgt. 

 
 
Samenhang tussen problematiek op de leefgebieden en recidivekans 
 
In de derde meting wordt aan de hand van de voorspelde recidivekans nagegaan in 
hoeverre de problematiek op de vijf leefgebieden verschilt en of problemen worden 
opgelost. Er wordt gekeken of (ex-)gedetineerden met een hoge voorspelde reci-
divekans vaker problemen hebben op (één van) de leefgebieden dan (ex-)gedeti-
neerden met een lagere voorspelde recidivekans. Daarnaast wordt onderzocht of er 
voor (ex-)gedetineerden met een hoge voorspelde recidivekans meer of juist minder 
geregeld wordt op nazorggebied dan voor (ex-)gedetineerden met een lagere voor-
spelde recidivekans. 
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• Er is een duidelijke samenhang tussen de voorspelde recidivekans en de situatie 
voor detentie. Hoe hoger de recidivekans, des te groter de problematiek op de 
leefgebieden. Voor detentie hebben gedetineerden met een grotere recidivekans 
minder vaak een legitimatiebewijs en huisvesting en vaker schulden en contact 
met een zorginstelling dan gedetineerden met een kleinere recidivekans.  

• Bij het behouden en verkrijgen tijdens detentie speelt de recidivekans nauwelijks 
een rol.  

 
 
Beperkingen 
 
Deze derde meting kent een aantal beperkingen die ook in de eerdere metingen een 
rol speelden. Een eerste beperking heeft te maken met het gebruik van DPAN als 
databron. Zowel de informatie over de situatie voor detentie als de informatie over 
de situatie bij ontslag uit detentie verschilt van de informatie die gemeenten bijhou-
den. Onduidelijk is welke bron betrouwbaarder is om de situatie van gedetineerden 
voor detentie te beschrijven. Aangenomen kan worden dat de informatie over de 
situatie bij ontslag uit detentie vanuit gemeenten betrouwbaarder is dan de informa-
tie uit DPAN. In DPAN wordt de problematiek bij ontslag uit detentie waarschijnlijk 
overschat, omdat het voor MMD’ers lastig blijkt om aan te geven of gedetineerden 
bij ontslag uit detentie beschikken over een identiteitsbewijs, inkomen of huisves-
ting. MMD’ers weten vaak niet of dit op de dag van ontslag geregeld is. De gedeti-
neerde kan echter wel al afspraken gepland hebben voor de dag van ontslag of en-
kele dagen hierna om deze zaken bij de gemeente te regelen.  
Een andere beperking van het onderzoek is dat niet over alle gedetineerden gerap-
porteerd kan worden. We missen informatie van een groep, namelijk gedetineerden 
die korter dan twee weken vastzaten. Om deze reden hebben de resultaten alleen 
betrekking op gedetineerden die langer dan twee weken vastzitten. Over gedeti-
neerden die korter dan twee weken vastzitten, kunnen we dus geen uitspraken 
doen.  
Niet iedere gedetineerde die langer dan twee weken vast heeft gezeten, is door een 
MMD’er gesproken en niet van elke gedetineerde is het gehele DPAN-document 
ingevuld. In deze derde meting is van 7,7% van de gedetineerden geen informatie 
beschikbaar. Ondanks dat dit nog een behoorlijke groep is, is dit wel een duidelijke 
verbetering ten opzichte van de eerste en tweede meting.  
Een laatste kanttekening bij dit onderzoek is dat de situatie zes maanden na deten-
tie niet voor iedere ex-gedetineerde beschreven kan worden. Bij deze derde meting 
van de monitor is het aantal gemeenten die informatie aanlevert weer iets geste-
gen, maar voorzichtigheid is geboden met betrekking tot de generalisatie van de 
resultaten naar de totale populatie. De verwachting is dat in de volgende meting 
van de monitor nazorg ex-gedetineerden weer meer gemeenten gegevens kunnen 
verstrekken, waardoor steeds betrouwbaarder uitspraken gedaan kunnen worden 
over de problematiek van ex-gedetineerden op de vijf leefgebieden zes maanden na 
detentie. 
 
 
Discussie 
 
In deze derde meting van de monitor nazorg hebben we onder meer een antwoord 
willen geven op de vraag welke groepen ex-gedetineerden de meeste problemen 
hebben op de leefgebieden en voor wie nazorg leidt tot oplossing van mogelijke 
problemen op de vijf leefgebieden. Het is belangrijk om te weten wie precies de 
groep gedetineerden zijn voor wie de problemen op de leefgebieden het grootst zijn. 
Zo kan in de praktijk hierop ingespeeld worden door zich meer te richten of beter 
maatwerk te bieden aan deze groepen gedetineerden.  
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Uit onze resultaten blijkt dat met name de detentieduur een rol speelt bij het ver-
krijgen en behouden van het legitimatiebewijs, inkomen en huisvesting. Hoe langer 
een gedetineerde vastzit, hoe groter de kans is dat hij aan het einde van zijn deten-
tie beschikt over een legitimatiebewijs, inkomen en huisvesting. Hier lijkt vooral 
sprake te zijn van een gelegenheidseffect. Het is gemakkelijker iets te regelen voor 
een gedetineerde als hij langer vastzit. Overigens gaat het effect van detentieduur 
op het gebied van inkomen ook de andere kant op. Voor gedetineerden die voor 
detentie al een inkomen hadden, resulteert een langere detentie in een grotere kans 
om het inkomen te verliezen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat gedetineerden 
geen recht hebben op een uitkering. Wanneer iemand gedetineerd raakt, dan stopt 
de uitkering na een maand. Dit bemoeilijkt de taak van de MMD’er om te zorgen dat 
gedetineerden een inkomen hebben op het moment dat zij vrijkomen. 
Verder is gebleken dat de voorspelde kans dat gedetineerden recidiveren sterk sa-
menhangt met de problematiek voor detentie. Hoe hoger de voorspelde recidive-
kans van gedetineerden, hoe groter de kans is dat zij problemen hebben voor 
detentie. Deze groep vraagt dan ook extra aandacht om te zorgen dat het doel van 
het nazorgbeleid wordt gehaald, namelijk dat voor alle gedetineerden de problemen 
op de nazorggebieden zijn opgelost aan het einde van hun detentie.  
Op methodologisch vlak is de monitor wederom op een aantal punten verbeterd. Zo 
wordt er van meer gedetineerden informatie bijgehouden in DPAN. De tweede me-
thodologische verbetering betreft de situatie zes maanden na detentie. Bij de eerste 
meting konden we gegevens van drie gemeenten gebruiken die niet met elkaar te 
vergelijken waren. In de tweede meting van de monitor was informatie beschikbaar 
van zes gemeenten en in de derde meting van acht gemeenten.  
In 2013 zal over de vierde meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden gerap-
porteerd worden. Voor deze vierde meting zal de situatie op de vijf leefgebieden 
voor detentie en bij ontslag uit detentie opnieuw beschreven worden aan de hand 
van gegevens uit DPAN, maar dit keer uit een vernieuwde en verbeterde versie  
van DPAN, welke eind 2010 in werking is gegaan. Voor de situatie zes maanden  
na detentie hopen we weer van meer gemeenten informatie te kunnen gebruiken, 
zodat er een steeds representatiever beeld ontstaat van de problematiek op de vijf 
leefgebieden van ex-gedetineerden zes maanden na detentie. 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




