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Samenvatting 

In Nederland maken de justitiële inrichtingen gebruik van gelden uit het Europees 

Sociaal Fonds (ESF) voor de financiering van activiteiten op het gebied van arbeids-

toeleiding. Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

(SZW) en het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) wordt in dit onderzoek 

nagegaan wat de resultaten zijn van deze ‘ESF-trajecten’. Het onderzoek schetst 

een beeld van de recidive en de sociaaleconomische positie van de deelnemende 

justitiabelen (de ‘ESF-deelnemers’). Verschillende databronnen werden ingezet: 

uitstroomgegevens van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en informatie afkom-

stig uit de Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD) voor het 

beschrijven van de strafrechtelijke recidive. Bij dit laatste werd de werkwijze van de 

WODC-Recidivemonitor gehanteerd. Verder zijn gegevens afkomstig van het Cen-

traal Bureau voor de Statistiek (CBS) gebruikt voor het beschrijven van de sociaal-

economische status (werk, uitkering of scholing) van de deelnemers kort voor en tot 

één jaar na de detentie. 

 

 

Belangrijkste resultaten 

 

Ex-gedetineerden 

 Een maand na detentie heeft ruim een kwart van de meerderjarige ex-gedeti-

neerden die aan een ESF-traject hebben deelgenomen een baan of volgde een 

opleiding. Dit is iets minder dan de situatie een maand voor detentie; op dat mo-

ment had zo’n 30% een baan of volgde een opleiding. Een vergelijkbaar percen-

tage ex-gedetineerden had zes maanden of een jaar na detentie een baan of 

volgde een opleiding.  

 Een beduidend groter aandeel ex-gedetineerden heeft na detentie een bijstands-

uitkering dan voor detentie (circa 37% versus circa 20%).  

 De ESF-deelnemers onder ex-gedetineerden hebben een grotere kans om na de-

tentie werk te hebben of een opleiding te volgen dan ex-gedetineerden die tijdens 

detentie niet aan een ESF-traject hebben deelgenomen.  

 Ex-gedetineerden met een baan een maand na detentie hebben een kleinere kans 

om te recidiveren dan ex-gedetineerden die een uitkering ontvangen of inactief 

zijn een maand na detentie. 

 

Ex-JJI-pupillen 

De resultaten voor ex-JJI-pupillen die strafrechtelijk geplaatst waren komen sterk 

overeen met de resultaten voor ex-JJI-pupillen die civielrechtelijk geplaatst waren. 

Daarom worden de belangrijkste resultaten van deze twee groepen tegelijk be-

sproken. 

 Het percentage jongeren met werk na detentie stijgt licht naarmate de tijd na 

detentie langer is verstreken. 

 Het aandeel ex-JJI-pupillen dat heeft deelgenomen aan een ESF-traject en een 

opleiding volgde, is na detentie behoorlijk lager dan voor detentie. Van de groep 

JJI-straf volgde 63% voor detentie een opleiding en 38% volgde zes maanden na 

detentie een opleiding. Voor de groep JJI-civiel zijn deze percentages respec-

tievelijk 80% en 37%. Mogelijk komt dit doordat een groot deel van de jongeren 

niet langer leerplichtig zijn als zij vrijkomen. 

 Een groot aandeel van de jongeren had na detentie geen werk, volgde geen op-

leiding en ontving geen uitkering. Dit gold zes maanden na detentie voor 31% 
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van de JJI-straf groep en voor 36% van de JJI-civiel groep. Dit kan verschillende 

redenen hebben. Ten eerste kan het zijn dat deze jongeren werkloos zijn en thuis 

bij hun ouders wonen. Hierdoor hebben ze geen recht hebben op een bijstands-

uitkering. Zijn zij 18 jaar of ouder, dan zijn ze ook niet leerplichtig. Verder kan 

het zo zijn dat jongeren zwart werken of dat ze opnieuw vastzitten. 

 ESF-deelname leidt voor ex-JJI-pupillen tot een kleinere kans om te recidiveren, 

maar niet tot een grotere kans om een maand na detentie een baan te hebben of 

een opleiding te volgen.  

 De geobserveerde recidive is voor ex-JJI-pupillen significant lager dan de ver-

wachte recidive. Dit betekent dat de ESF-deelnemers het in de jeugdsectoren 

beter doen dan men mocht verwachten op grond van hun achtergrondkenmerken 

en sociaaleconomische status een maand na detentie. 

 

 

Conclusie 

 

De resultaten uit dit onderzoek moeten met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd 

worden. Om harde uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van een inter-

ventie is het nodig om de resultaten binnen de groep die een interventie ondergaat 

af te zetten tegen een controlegroep die zoveel mogelijk gelijk is aan de groep die 

de interventie ondergaat. Dit was in dit onderzoek niet mogelijk. Dit noopt ons tot 

enige terughoudendheid met betrekking tot de conclusies.  

Ondanks dat een beperkt deel van de gedetineerden na ESF-deelname werk had of 

een opleiding volgde en de beperkingen van dit onderzoek, geven de resultaten toch 

aanleiding tot enig optimisme. Deelname aan een ESF-traject lijkt namelijk samen 

te hangen met een lagere kans op recidive: ESF-deelnemers vertonen een kleinere 

kans om te recidiveren dan (jeugdige en volwassen) ex-gedetineerden die niet aan 

een ESF-traject hebben deelgenomen. Voor volwassen ex-gedetineerden verloopt  

dit effect via het hebben van werk of het volgen van een opleiding na detentie: 

deelname aan ESF hangt samen met een grotere kans op het hebben van werk of 

het volgen van een opleiding na detentie. Het hebben van werk of het volgen van 

een opleiding hangt op zijn beurt samen met een kleinere kans op recidive dan het 

ontvangen van een uitkering of het inactief zijn. Maar, gelet op het onderzoeks-

design dat we hebben moeten gebruiken, het kan niet worden uitgesloten dat de 

lagere recidive na deelname aan een ESF-traject verklaard wordt door andere 

factoren. 

 




