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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. 
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1 Inleiding 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vraagt namens Neder-

land gelden uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) aan bij de Europese Unie (EU). 

Een deel van de subsidies wordt door het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) 

besteed aan arbeidstoeleiding in (justitiële) inrichtingen. In penitentiaire inrichtingen 

voor volwassen gedetineerden, justitiële jeugdinrichtingen en forensisch psychia-

trische centra wordt via verschillende activiteiten geprobeerd de arbeidspositie en 

opleiding van justitiabelen te verbeteren om zo hun kansen op succesvolle re-inte-

gratie te vergroten.  

SZW en VenJ willen graag weten wat de resultaten zijn van de ESF-trajecten en 

hebben het WODC om onderzoek gevraagd. In dit onderzoek wordt een beeld ge-

schetst van de recidive die na de arbeidstoeleiding in de diverse deelnemersgroe- 

pen is opgetreden. Daarnaast wordt een beeld gegeven van de sociaaleconomische 

positie na detentie van ESF-deelnemers die in een justitiële inrichting verbleven  

en wordt de invloed hiervan getoetst op de strafrechtelijke recidive. Wat betreft de 

sociaaleconomische status van ESF-deelnemers gaat het er dan om of zij werk heb-

ben, een uitkering ontvangen of een opleiding volgen. Hierbij kijken we naar de 

situatie voor het verblijf in de inrichting en naar de situatie op een aantal momenten 

na ontslag.  
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2 Methode van onderzoek 

2.1 Databestanden 

Voor dit onderzoek zijn gegevens uit verschillende bronnen aan elkaar gekoppeld. 

Zo wordt gebruikgemaakt van de uitstroomgegevens uit de verschillende inrich-

tingen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Deze gegevens zijn voor de 

deelnemers aan de ESF-trajecten aangevuld met de start- en einddatum van het 

ESF-traject.  

Verder zijn gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gebruikt 

voor het beschrijven van de sociaaleconomische status (werk, uitkering of scholing) 

van jeugdige en volwassen ex-gedetineerden. Hiervoor is gebruikgemaakt van het 

zogenoemde SECM-bus bestand. Dit bestand bevat gegevens over de sociaalecono-

mische categorie (SECM) van personen in een bepaalde maand. Er wordt aangege-

ven of in de betreffende periode een persoon inkomen in de vorm van loon ontvangt 

of een uitkering. Ook wordt in dit bestand aangegeven of een persoon als scholier/ 

student in de betreffende maand stond ingeschreven. We weten dus per maand wat 

de sociaaleconomische positie is van ESF-deelnemers. Met behulp van deze gege-

vens kan voor alle ESF-deelnemers de sociaaleconomische status op een gegeven 

moment na detentie worden bekeken, zelfs als ESF-deelnemers elk op een ander 

moment uitstromen. Deze gegevens zijn beschikbaar tot en met 31 december 

2010.1  

Voor het beschrijven van de strafrechtelijke recidive wordt gebruikgemaakt van 

gegevens afkomstig uit de Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie 

(OBJD). Dit is een gepseudonimiseerde versie van het JDS, het wettelijke documen-

tatiesysteem voor afdoeningen van strafzaken. Het onderzoek verloopt volgens 

procedures ontwikkeld in het kader van de Recidivemonitor, een doorlopend project 

waarin gestandaardiseerde metingen worden gehouden onder uiteenlopende dader-

groepen. Een gedetailleerd overzicht van de werkwijze van de Recidivemonitor is te 

vinden in een brochure verkrijgbaar op de site van het WODC. In de brochure wordt 

toegelicht hoe de ruwe zaak- en delictgegevens uit de OBJD worden verwerkt tot 

statistieken over de terugval van de justitiabelen. Het gebruik van de OBJD impli-

ceert dat alleen de criminaliteit die onder de aandacht komt van het Openbaar 

Ministerie (OM) met het onderzoek in kaart wordt gebracht. Delicten die niet worden 

opgespoord of niet aan het OM worden doorgegeven blijven buiten beschouwing. 

 

De Recidivemonitor hanteert vaste criteria voor het vaststellen van de terugval. 

 

Box 1 Recidivecriteria 

— Algemene recidive: nieuwe, geldige* justitiecontacten naar aanleiding van enig 

misdrijf, ongeacht de aard en ernst van de gepleegde delicten. 

— Ernstige recidive: nieuwe, geldige justitiecontacten naar aanleiding van een 

misdrijf met een maximale strafdreiging van minstens vier jaar.** 

— Zeer ernstige recidive: nieuwe, geldige justitiecontacten naar aanleiding van een 

misdrijf met een maximale strafdreiging van minstens acht jaar. 
* Zaken die niet eindigen in een vrijspraak, een technisch sepot of een andere technische beslissing.  

** Delicten met een lagere strafdreiging maar waarvoor wel voorlopige hechtenis kan worden opgelegd, vallen ook 

in deze categorie. 

                                                
1 Informatie met betrekking tot de sociaaleconomische positie in 2011 komt waarschijnlijk in oktober beschikbaar 

via het CBS. 
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Aan de hand van bovenstaande criteria zal de recidive in de onderzoeksgroep wor-

den beschreven. De resultaten worden uitgesplitst naar sector. Om de cijfers enig 

reliëf te geven worden zij afgezet tegen de recidive in de totale populatie van de 

onderscheiden sectoren. 

2.2 Onderzoeksgroep 

In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de aantallen deelnemers aan een ESF-

traject, uitgesplitst naar de sector waarbinnen men verbleef tijdens het ESF-traject 

en het jaar waarin men vrij is gekomen.2 Een groep die we niet hebben kunnen 

volgen, is de groep jongeren die het ESF-traject volgde tijdens een opname in een 

instelling voor JeugdzorgPlus. Vanaf medio 2009 worden civiel- en strafrechtelijke 

jongeren gescheiden opgevangen en is VWS voor de plaatsing verantwoordelijk. In 

dit stadium konden we alleen voor de civielrechtelijke geplaatste jongeren die nog  

in een justitiële jeugdinrichting (JJI) waren gehuisvest de uitstroomdatums achter-

halen. Alleen de civielrechtelijke jongeren die uit een JJI-inrichting uitstroomden, 

konden dus worden meegenomen in het onderzoek. Deze groep noemen we verder 

JJI-civiel, de groep strafrechtelijk geplaatste jongeren JJI-straf. 

Een persoon kan in meer dan één sector voorkomen en binnen een sector in meer 

dan één jaarcohort, dat betekent dat mensen in meerdere jaren in verschillende 

sectoren kunnen hebben vastgezeten. Wij hebben de onderzoeksgroep echter zo 

geselecteerd dat een persoon maar één keer per uitstroomjaar voorkomt.3 

De genoemde aantallen deelnemers in tabel 1 zijn gebruikt om het recidivebeeld en 

de sociaaleconomische positie van ESF-deelnemers te schetsen. Aangezien informa-

tie over de sociaaleconomische positie beschikbaar is tot en met 31 december 2010, 

kan van de groep die in 2011 is vrijgekomen hoogstens de positie voor detentie 

worden beschreven, ten minste als men voor 2011 in detentie is gekomen.  

De recidive kan alleen berekend worden voor de groep justitiabelen die is vrijgeko-

men in 2008 of 2009. Binnen de werkwijze van de Recidivemonitor wordt een mini-

male observatietermijn van twee jaar aangehouden. Dat betekent dat ex-justitia-

belen na uitstroom uit een justitiële inrichting ten minste twee jaar de tijd moeten 

hebben gehad om opnieuw een delict te plegen waarvoor ze veroordeeld worden 

door de rechtbank.  

 

Tabel 1 Aantallen ex-deelnemers ESF-trajecten; naar sector en jaar van 

uitstroom 

  2008 2009 2010 2011 Totaal 

Gevangeniswezen 499 807 833 1.537 3.676 

Tbs 7 15 25 0 47 

JJI-straf 568 841 1.111 979 3.499 

JJI-civiel 587 754 268 160 1.769 

Totaal 1.661 2.417 2.237 2.676 8.991 

 
  

                                                
2 Het jaar van uitstroom uit een justitiële inrichting komt niet altijd overeen met het jaar waarin aan het ESF-tra-

ject is deelgenomen. Het komt namelijk voor dat een ESF-traject is afgelopen, voordat de detentie is afgelopen. 

We rekenen vanaf het jaar van uitstroom, omdat we geïnteresseerd zijn in de sociaaleconomische positie en 

strafrechtelijke recidive na detentie. 

3 De sector tbs wordt bij volgende analyses buiten beschouwing gelaten, gezien de te kleine aantallen mensen  

die in 2008 en 2009 zijn vrijgekomen.  
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2.3 Achtergronden van deelnemers 

Tabel 2 toont enkele karakteristieken van de vier deelnemersgroepen. De kenmer-

ken zijn afkomstig uit de OBJD en uit de uitstroominformatie van DJI. In twee van 

de drie sectoren was meer dan 90% van de deelnemers van het mannelijk geslacht. 

Alleen in de groep JJI-civiel was het aandeel jongens en het aandeel meisjes relatief 

gelijk verdeeld, in deze sector bedraagt het percentage vrouwelijke deelnemers dat 

heeft deelgenomen aan een ESF-traject 44,4%. De leeftijdsverdeling volgt het 

verwachte patroon. De meeste deelnemers die uitstroomden uit een JJI waren nog 

minderjarig. Bij de ex-gedetineerden is de grootste groep ouder dan 30 jaar. Het 

geboorteland is meestal Nederland. Voor jeugdige ex-gedetineerden weten we ook 

de herkomstgroep4 van de jongeren. Bij de jeugdige deelnemers van ESF is in de 

groep JJI-straf 36,4% van Nederlandse afkomst en in de groep JJI-civiel is 58,8% 

van Nederlandse afkomst. De rest is van allochtone afkomst. Bij de strafrechtelijk 

geplaatste jongeren is de groep jongeren van Marokkaanse afkomst opvallend 

groot. 

Het uitgangsdelict, het delict dat aanleiding gaf tot de detentie waarbinnen de ar-

beidstoeleiding plaats vond, varieerde sterk. De ex-gedetineerden werden vooral 

veroordeeld voor vermogensdelicten, vermogensdelicten zonder geweld en drugs-

delicten en bij de JJI-strafgroep is het een mix van vermogens-, gewelds- en open-

bareordedelicten. Wat opvalt, is dat de civielrechtelijke groep niet altijd zonder 

uitgangsdelict is. Deze jongeren werden vanwege sociale of psychiatrische proble-

matiek in een inrichting geplaatst, maar zij hadden in ongeveer een kwart van de 

gevallen toch ook een delict gepleegd. Wat verder opvalt, is dat de omvang van  

het strafrechtelijk verleden, i.e. het aantal eerdere justitiecontacten, in de civiele 

JJI-groep niet veel afwijkt van die van de strafrechtelijk geplaatsten.  

Het aandeel personen met vijf of meer eerdere justitiecontacten is onder ex-gede-

tineerden groter dan onder ex-JJI-pupillen, maar die deelnemers zijn dan ook ouder. 

De meerderheid van de ESF-deelnemers is al op jonge leeftijd gestart met het ple-

gen van delicten. In elke sector kwam meer dan de helft van de deelnemers voor 

hun achttiende verjaardag voor het eerst in contact met justitie. In de jeugdsec-

toren komen meer first offenders voor en is het gemiddeld aantal eerdere justitie-

contacten ook lager dan bij de ex-gedetineerden. 

Voor bijna de helft van de ex-gedetineerden duurde de detentie waarbinnen het 

ESF-traject plaatsvond langer dan een jaar. Ook in de jeugdsectoren was de periode 

van opname relatief lang. Normaal gesproken heeft slecht 13% van de jeugddeten-

ties een duur langer dan een jaar, in de groep ESF-deelnemers uit de sector JJI-

straf was dat ruim 20%. Meer dan de helft van de civielrechtelijke ESF-deelnemers 

(51%) verbleef langer dan één jaar in de inrichting. In de totale populatie van civiel-

rechtelijk geplaatste jongeren was dit 37,7%. 

De achtergronden uit de tabel zijn van belang, omdat zij een indicatie vormen van 

de recidive die men in de deelnemersgroep normaal gesproken mag verwachten. 

Om twee eenvoudige voorbeelden te noemen: mannen recidiveren vaker dan vrou-

wen en bij first offenders is de kans op recidive beduidend kleiner dan bij veel-

plegers. De samenstelling van de groep bepaalt voor een belangrijk deel het basis-

niveau van de recidive. Een dadergroep die uit mannelijke veelplegers bestaat heeft 

een hogere base rate dan een groep vrouwen die voor het eerst met justitie in 

aanraking is gekomen. 

                                                
4
 Herkomst wordt gedefinieerd aan de hand van de officiële CBS-indeling die gebruik maakt van het geboorteland 

van een persoon zelf en het geboorteland van zijn of haar ouders. De herkomstgroepering van eerstegeneratie-

allochtonen is hun eigen geboorteland. De herkomstgroepering van tweedegeneratieallochtonen is het geboor-

teland van hun moeder als zij in het buitenland is geboren, anders is dat het geboorteland van hun vader.  
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Tabel 2 Achtergronden van ex-deelnemers ESF-trajecten (2008-2009) 

en de totale populatie 2008 van de drie sectoren 

 

ESF GW GW 2008  ESF JJI 

straf 

JJI straf 

2008 

 ESF JJI 

civiel 

JJI civiel 

2008 

 

N=1.306 N=32.2522 
 

N=1.409 N=1.917 
 

N=1.341 N=1.208 

Sekse p=0,000*** 

  

p=0,627 

  

p=0,001*** 

 Man 98,5 91,1 

 

93,2 92,7 

 

55,6 61,9 

Vrouw 1,6 8,9 

 

6,8 7,3 

 

44,4 38,1 

Leeftijd bij uitstroom p=0,337 

  

p=0,000*** 

  

p=0,000*** 

 12-17 jaar   

 

61,5 74,4 

 

79,0 88,2 

18-24 jaar 20,1 22,9 

 

38,5 25,5 

 

21,0 11,8 

25-29 jaar 17,9 16,5 

 

0,1 0,1 

 

0,0 0,0 

30-39 jaar 29,7 29,1 

 

     

40-49 jaar 23,2 21,6 

 

     

50 jaar of ouder 9,0 10,0 

 

     

Geboorteland p=0,000*** 

  

p=1.000 

  

p=0,843 

 Nederland 74,8 58,5 

 

80,3 80,0 

 

83,7 84,9 

Marokko 2,9 5,6 

 

2,6 2,3 

 

0,7 1,4 

Nederlandse 

Antillen/Aruba 5,6 6,8 

 

3,5 3,6 

 

2,7 2,0 

Suriname 4,1 7,3 

 

2,5 2,0 

 

1,6 1,3 

Turkije 2,5 2,8 

 

0,8 0,8 

 

0,2 0,2 

Overige westerse landen 3,8 8,9 

 

3,3 4,1 

 

3,7 4,1 

Overige niet-westerse 

landen 
6,3 9,6 

 
7,1 7,1 

 
7,3 6,0 

Herkomst 

   

p=0,278 

  

p=0,983 

 Nederland 

   

36,4 41,9 

 

58,8 56,7 

Marokko 

   

21,9 20,3 

 

9,1 10,0 

Nederlandse Antillen/Aruba 

  

7,7 7,0 

 

5,8 5,4 

Suriname 

   

10,9 8,0 

 

7,2 7,8 

Turkije 

   

5,6 6,0 

 

3,4 3,6 

Overige westerse landen 

  

7,8 6,8 

 

6,9 8,6 

Overige niet-westerse landen 

  

10,3 10,0 

 

8,8 7,9 

Type delict p=0,000*** 

  

p=0,618 

  

p=0,000*** 

 Geweld  18,4 15,0 

 

15,0 13,7 

 

5,0 4,6 

Zeden 4,5 1,8 

 

5,4 4,0 

 

1,1 1,0 

Vermogen met geweld 17,2 6,7 

 

39,0 30,2 

 

5,6 4,5 

Vermogen zonder geweld 25,5 28,8 

 

22,9 28,5 

 

7,5 7,1 

Openbare orde 6,2 7,1 

 

10,0 12,8 

 

3,4 2,9 

Drugs 18,0 11,2 

 

2,4 2,5 

 

0,3 0,7 

Verkeer 2,2 8,1 

 

0,1 0,5 

 

0,1 0,2 

Overig 4,0 12,8 

 

3,0 2,6 

 

0,9 0,6 

Onbekend/geen strafzaak 3,8 8,1 

 

2,1 4,7 

 

76,1 78,4 

Strafrechtelijk verleden p=0,000*** 

  

p=0,252 

  

p=0,647 

 0 eerdere contacten 6,3 12,2 

 

20,7 24,8 

 

22,7 26,2 

1-2 eerdere contacten 16,5 16,7 

 

34,5 36,2 

 

44,3 44,0 

3-4 eerdere contacten 12,6 13,1 

 

22,8 20,5 

 

19,7 18,5 

5-10 eerdere contacten 26,3 24,2 

 

19,9 17,0 

 

13,0 11,1 

11-19 eerdere contacten 15,6 15,4 

 

2,1 1,4 

 

0,3 0,2 

20 of meer eerdere 

contacten 
22,6 18,4 

 
0,0 0,1 

 
0,0 0,0 

Leeftijd 1e strafzaak p=0,000*** 

  

p=0,000*** 

  

p=0,013* 

 12-17 jaar 51,7 41,0 

 

93,4 96,7 

 

96,0 97,8 

18-24 jaar 28,4 30,8 

 

5,5 3,1 

 

3,7 2,1 

25-29 jaar 7,8 10,4 

 

     

30-39 jaar 7,4 11,4 

 

     

40-49 jaar 3,0 4,5 

 

     

50 jaar of ouder 1,5 1,7 

 

     

Verblijfsduur detentie p=0,000*** 

  

p=0,000*** 

  

p=0,000*** 

 Korter dan 3 maanden 7,6 70,5 

 

51,7 70,1 

 

8,4 18,0 

3 tot 6 maanden 15,3 12,9 

 

18,8 11,4 

 

15,7 20,4 

6 tot 12 maanden 31,6 9,3 

 

9,0 5,5 

 

24,9 23,9 

12 maanden of langer 45,5 7,2 

 

20,4 13,0 

 

51,0 37,7 

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001  
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3 Werk, opleiding of uitkering na een ESF-traject 

In de tabellen 3, 4 en 5 wordt de sociaaleconomische positie getoond van ex-justi-

tiabelen op vier momenten in de tijd. Hierbij gaat het om de situatie een maand 

voor detentie, een maand na detentie, een half jaar na detentie en een jaar na 

detentie. We hebben gekozen om de situatie een maand voor en een maand na 

detentie te tonen in plaats van de situatie direct voor of direct na detentie, omdat 

we uit de monitor nazorg ex-gedetineerden5 weten dat na detentie een inkomen  

niet altijd meteen geregeld is. Zo komt het voor dat er een afspraak gemaakt wordt 

met de gemeente voor het regelen van een uitkering, maar deze afspraak vindt dan 

plaats één of twee weken na detentie. Door te kijken naar de situatie een maand na 

detentie is de verwachting dat je een beter beeld krijgt van de sociaaleconomische 

positie. 

3.1 Gevangeniswezen 

In tabel 3 wordt de sociaaleconomische positie getoond van ex-gedetineerden die 

aan een ESF-traject hebben deelgenomen. Met het doel van ESF, i.e. het voorbe-

reiden van gedetineerden op deelname aan de arbeidsmarkt of het volgen van een 

opleiding, in het achterhoofd valt als eerste op dat de meerderheid van de ex-

gedetineerden na detentie geen werk heeft of een opleiding volgt. Een maand na 

detentie heeft 28,8% van de ex-gedetineerden werk of volgt een opleiding, terwijl 

69,5% van de ex-gedetineerden een maand na detentie geen werk heeft of een 

opleiding volgt. Het percentage ex-gedetineerden dat werkt of een opleiding volgt, 

stijgt wel licht naar 33,6% zes maanden na detentie, vergelijkbaar met het percen-

tage een jaar na detentie (32,1%). Het merendeel van deze ex-gedetineerden heeft 

werk, al dan niet in combinatie met een uitkering of scholing. 

Onder de ex-gedetineerden die niet werken of een opleiding volgen na detentie  

valt op dat het aandeel ex-gedetineerden dat een bijstandsuitkering ontvangt een 

maand na detentie, behoorlijk hoger is dan het percentage gedetineerden dat een 

maand voor detentie een bijstandsuitkering ontving (36,5% versus 19,9%). Dit 

percentage neemt wel af als je langer na detentie gaat kijken, maar het percentage 

blijft hoger dan een maand voor detentie. Dit kan het resultaat zijn van het nazorg-

beleid dat plaatsvindt in de PI. Eén van de doelen van nazorg tijdens detentie is om 

te zorgen dat gedetineerden een vorm van inkomen hebben op het moment dat ze 

vrijkomen uit detentie. 

Ten slotte valt onder de groep ex-gedetineerden nog op dat het aandeel mensen 

zonder werk, uitkering of opleiding een maand voor detentie behoorlijk hoger ligt 

dan na detentie (respectievelijk 33% en 25%). Mensen binnen deze categorie 

hebben geen (legaal) werk, staan niet geregistreerd als zelfstandige, ontvangen 

geen uitkering, staan niet ingeschreven als werkzoekende bij het UWV en staan niet 

ingeschreven bij een onderwijsinstelling. 
  

                                                
5 Noordhuizen, S. & Weijters, G. (2012). Derde meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden. Den Haag: 

WODC. Cahier 2012-13. 
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Tabel 3 Sociaal economische positie ex-gedetineerden die aan een ESF-

traject hebben deelgenomen 

  
Maand voor 

detentie 

Een maand na 

detentie 

Half jaar na 

detentie 

Jaar na 

detentie 

Totaal werk of opleiding 31,0 28,8 33,6 32,1 

Werk 21,0 18,4 22,3 22,4 

Opleiding 2,8 1,7 1,4 1,6 

Combinatie werk, uitkering en/of opleiding 7,2 8,7 9,9 8,0 

Totaal zonder werk of opleiding 64,3 69,5 64,4 64,7 

Met uitkering 31,3 46,5 41,7 39,2 

Bijstand 19,9 36,5 31,7 27,4 

Overige sociale voorzieningen 11,5 10,0 9,9 11,9 

Geen werk, opleiding of uitkering 33,0 23,0 22,7 25,5 

Onbekend 4,6 1,5 2,1 3,2 

Totaal (N)a 3.244 2.001 1.599 1.238 

a Het aantal personen waarover gerapporteerd wordt, neemt af naarmate verder na detentie gekeken wordt. Dit komt 

omdat de gegevens over de sociaaleconomische status beschikbaar is tot en met eind 2010. Van gedetineerden die in 

2010 vrijkomen, kan het dus voorkomen dat we informatie missen over de situatie na detentie. 

3.2 JJI-straf 

Daar waar bij de volwassen ex-gedetineerden de meerderheid geen werk had of 

opleiding volgde voor en na detentie, is bij ex-JJI-strafpupillen de situatie andersom. 

Onder deze groep had de meerderheid zowel voor als na detentie een baan of volg-

de een opleiding. Dit percentage is voor detentie echter beduidend hoger dan na 

detentie. Zo had 83% werk of volgde een opleiding een maand voor detentie, terwijl 

dit percentage een maand na detentie 70% is, zes maanden na detentie 68% en 

een jaar na detentie 59%. Deze daling lijkt voor een belangrijk deel te komen door 

een afname van het aandeel jongeren dat een opleiding volgde. Dit percentage daalt 

namelijk van 63% voor detentie, naar 31,6% een jaar na detentie. Een mogelijke 

verklaring voor deze daling kan zijn dat een behoorlijk deel van de ex-JJI-pupillen 

18 jaar of ouder is als ze vrijkomen. Zij zijn dan niet langer leerplichtig of hebben 

intussen een baan gevonden. 

In tegenstelling tot bij de volwassen ex-gedetineerden ligt het percentage mensen 

zonder werk of opleiding onder ex-JJI-pupillen die aan een ESF-traject hebben 

deelgenomen na detentie hoger dan voor detentie. Dit percentage stijgt naarmate 

men langer na detentie kijkt. Zo heeft een maand na detentie een kleine 30% geen 

werk of opleiding en dit percentage stijgt tot 40% een jaar na detentie. Deze stij-

ging zien we zowel onder jongeren die een uitkering ontvangen, als onder jongeren 

die na detentie geen werk hebben, onderwijs volgen of een uitkering ontvangen. Het 

percentage jongeren dat een uitkering ontvangt na detentie stijgt van 8,3% een 

maand na detentie naar 13,3% een jaar na detentie. Het percentage jongeren zon-

der werk, scholing of uitkering stijgt van 21,4% een maand na detentie naar 26,8% 

een jaar na detentie. Er kunnen een aantal redenen zijn waarom deze jongeren 

geen werk hebben, noch op school zitten of een uitkering ontvangen. Ten eerste kan 

het zijn dat ze werkloos bij hun ouders thuis zitten, waardoor ze geen recht hebben 

op een bijstandsuitkering. Zijn ze dan ook 18 jaar of ouder, dan zijn ze ook niet 

leerplichtig. Verder kan het zo zijn dat jongeren zwart werken en daardoor niet ge-

registreerd staan als werkend in de registratiesystemen of dat ze opnieuw vastzit-

ten. We weten namelijk dat de recidive van ex-JJI-strafpupillen hoog is. Zo werd 
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18,2% van de ESF-deelnemers uit de JJI-strafgroep binnen een jaar veroordeeld tot 

een nieuwe onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. 

 

Tabel 4 Sociaal economische positie ex-pupillen JJI-straf die aan een 

ESF-traject hebben deelgenomen 

  
Maand voor 

detentie 

Een maand na 

detentie 

Half jaar na 

detentie 

Jaar na 

detentie 

Totaal werk of opleiding 83,1 69,8 68,1 59,3 

Werk 4,7 7,8 9,0 10,7 

Opleiding 62,9 45,9 38,1 31,6 

Combinatie werk, uitkering en/of opleiding 15,5 16,1 21,1 17,0 

Totaal zonder werk of opleiding 16,5 29,7 31,2 40,1 

Met uitkering 1,1 8,3 9,4 13,3 

Bijstand x 2,9 3,1 4,6 

Overige sociale voorzieningen x 5,4 6,2 8,8 

Geen werk, opleiding of uitkering 15,4 21,4 21,8 26,8 

Onbekend 0,4 0,4 0,6 0,6 

Totaal (N)a 2.922 2.373 1.938 1.357 

x=percentages niet weergegeven in verband met te klein aantal waarnemingen. 

a Het aantal personen waarover gerapporteerd wordt, neemt af naarmate verder na detentie gekeken wordt. Dit komt 

omdat de gegevens over de sociaaleconomische status beschikbaar is tot en met eind 2010. Van gedetineerden die in 

2010 vrijkomen, kan het dus voorkomen dat we informatie missen over de situatie na detentie. 

3.3 JJI-civiel 

De laatste groep van wie we de sociaaleconomische positie beschrijven zijn de jon-

geren die op civielrechtelijke titel in een JJI hebben vastgezeten (de voormalig 

OTS’ers). Deze informatie staat weergegeven in tabel 5. Zoals eerder gezegd, moet 

hierbij worden aangetekend dat in dit onderzoek maar een deel van de civiele groep 

kon worden gevolgd, omdat sinds 2009 civiel- en strafrechtelijk jongeren geschei-

den worden opgevangen. De groep die we niet hebben kunnen volgen, is de groep 

jongeren die het ESF-traject volgde tijdens een opname in een instelling voor 

JeugdzorgPlus. 

We zien onder de civielrechtelijke geplaatste jongeren die een ESF-traject hebben 

gevolgd een zelfde beeld als onder de ex-JJI-straf-pupillen die een ESF-traject heb-

ben gevolgd: de meerderheid heeft zowel voor als na het verblijf in een JJI een baan 

of volgt een opleiding. Ook voor deze groep geldt dat dit percentage voor detentie 

beduidend hoger is dan na detentie. Een maand voor detentie had 92% nog werk  

of volgde een opleiding, een maand na detentie was dit nog 69% en een jaar na 

detentie nog maar 57%. De sterkste afname zien we bij degenen die een opleiding 

volgen. Een maand voor detentie volgde nog 80% van deze groep een opleiding, 

een jaar na detentie was dit nog maar 26%.  

De groep ex-JJI-civiel-pupillen die niet actief is op de arbeidsmarkt of een opleiding 

volgt is sterk toegenomen in de maanden na detentie. We zien dit zowel terug onder 

de jongeren die een uitkering ontvangt als bij de groep die geen werk heeft, geen 

opleiding volgt en geen uitkering ontvangt. Een maand na detentie heeft 5,5% van 

de voormalig civielrechtelijk geplaatsten een uitkering, terwijl dit een maand voor 

detentie nog maar 0,3% was. Dit percentage stijgt verder naar 18,5% een jaar na 

detentie. 
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Tabel 5 Sociaal economische positie ex-pupillen JJI civiel die aan een 

ESF-traject hebben deelgenomen 

  
Maand voor 

detentie 

Een maand na 

detentie 

Half jaar na 

detentie 

Jaar na 

detentie 

Totaal werk of opleiding 91,8 68,7 63,3 57,1 

Werk 1,2 9,3 7,7 10,2 

Opleiding 79,9 43,4 36,8 26,1 

Combinatie werk, uitkering en/of opleiding 10,7 16,0 18,9 20,9 

Totaal zonder werk of opleiding 8,1 31,2 35,9 42,2 

Met uitkering 0,3 5,5 11,7 18,5 

Bijstand x x 2,4 4,7 

Overige sociale voorzieningen x x 9,3 13,8 

Geen werk, opleiding of uitkering 7,8 25,7 24,2 23,7 

Onbekend x x 0,7 0,6 

Totaal (N)a 1.581 1.439 1.350 1.180 

x=percentages niet weergegeven in verband met te klein aantal waarnemingen 

a Het aantal personen waarover gerapporteerd wordt, neemt af naarmate verder na detentie gekeken wordt. Dit komt 

omdat de gegevens over de sociaaleconomische status beschikbaar is tot en met eind 2010. Van gedetineerden die in 

2010 vrijkomen, kan het dus voorkomen dat we informatie missen over de situatie na detentie. 
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4 Recidive na een ESF-traject 

Figuur 1 geeft de uitkomsten van de recidivemeting weer. Het gaat om de twee-

jarige recidivepercentages gemeten volgens de criteria vermeld in paragraaf 2.1. 

Per sector worden de cijfers afgezet tegen de resultaten in de totale daderpopulatie. 

De deelnemers van de ESF-trajecten worden dus vergeleken met alle personen die 

in de vermelde jaren zijn uitgestroomd vanuit een inrichting uit de betreffende 

sector.  

De strafrechtelijke recidive is het hoogst in de sector JJI-straf: 56% van de straf-

rechtelijk geplaatste jongeren die deel hebben genomen aan een ESF-traject heeft 

binnen twee jaar een nieuw justitiecontact, bij 49% ging het daarbij om een delict 

met een maximale strafdreiging van 4 jaar of meer (ernstige recidive), in 11% van 

de gevallen om een misdrijf waarvoor in theorie meer dan 8 jaar zou kunnen wor-

den opgelegd (zeer ernstige recidive). Bij de ex-gedetineerden en de civielrechtelijk 

geplaatste jongeren met een ESF-traject bedraagt de algemene recidive circa 50%.  

 

Figuur 1 Prevalentie van ruwe recidive binnen twee jaar na uitstroom voor 

deelnemers van ESF-trajecten 

 
 

 
 

We zien dat alleen in de jeugdsectoren de recidivepercentages onder de deelnemers 

lager zijn dan in de totale populatie. Bij de ex-gedetineerden is de recidive na een 

ESF-traject hoger dan in de gehele groep. Dit geldt voor alle vormen van recidive. 

Als de algemene recidive hoger is, geldt dat ook voor de ernstige recidive en de zeer 

ernstige recidive – en omgekeerd. De verschillen die zijn gemeten in het recidive-

niveau van de deelnemers van de ESF-trajecten en het recidiveniveau in de totale 

populatie, zijn alleen voor de zeer ernstige recidive significant.6  

Wat betreft de algemene recidive vinden we voor de drie onderzochte sectoren dus 

geen (significante) verschillen tussen ESF-deelnemers en de totale populatie. De 

                                                
6 De verschillen zijn significant op 1%-niveau. 
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vraag is hoe dit komt. Is hier sprake van een teleurstellend resultaat, of spelen 

andere factoren een rol? Het is denkbaar dat de ESF-deelnemers andere kenmerken 

hebben dan de personen in de vergelijkingsgroepen. In de volgende paragraaf wordt 

nog eens naar de recidive gekeken maar dan gecontroleerd voor verschillende ach-

tergronden. Zo kan worden nagegaan of het feit dat men heeft deelgenomen aan 

een ESF-traject gepaard ging met een lagere kans op recidive, onafhankelijk van de 

invloed van de gemeten achtergrondkenmerken. 
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5 Impact van een ESF-traject op het recidiveniveau 

Nu de sociaaleconomische positie van ex-justitiabelen en de ruwe recidive is be-

schreven, is het de vraag in welke mate deelname aan een ESF-traject samenhangt 

met de strafrechtelijke recidive. Om deze vraag te beantwoorden zijn voor de 

sectoren, gevangeniswezen, JJI-straf en JJI-civiel, logistische regressie analyses 

uitgevoerd.  

Eerst kijken we naar het verband tussen verschillende achtergrondkenmerken, deel-

name aan een ESF-traject tijdens de detentie en het hebben van werk of het volgen 

van een opleiding een maand na detentie. Op deze manier kan worden nagegaan of 

het feit dat men heeft deelgenomen aan een ESF-traject gepaard gaat met een 

lagere of hogere kans dat men een maand na detentie werk heeft of een opleiding 

volgt, los van de invloed van de andere variabelen. De doelstelling van de ESF-

trajecten is namelijk om de kans op het hebben van werk of het volgen van een 

opleiding na detentie te vergroten, wat vervolgens weer zou moeten leiden tot 

lagere recidive. Eerder onderzoek laat een duidelijk verband zien tussen werk en 

recidive: werk verkleint de kans op recidive.7  

In tabel 6 zijn de resultaten met betrekking tot het hebben van werk of het volgen 

van een opleiding te vinden. Links in de tabel staan de variabelen die in de analyse 

zijn meegenomen. De uitkomstmaat van de logistische regressie analyse is de odds 

ratio8 (OR). Voor elke sector geeft deze maat aan wat de unieke bijdrage is van het 

betreffende kenmerk in de voorspelling van het hebben van werk of het volgen van 

een opleiding. Is de OR kleiner dan 1 dan is het verband negatief, bij een OR groter 

dan 1 is er sprake van een positieve samenhang.  

Om meteen met het belangrijkste te beginnen: de resultaten in tabel 6 laten zien 

dat voor ex-gedetineerden het deelnemen aan een ESF-traject samenhangt met een 

grotere kans op het hebben van werk of het volgen van een opleiding een maand na 

de detentie. De odds ratio van deelname aan een ESF-traject is 1,32. Dit betekent 

dat de odds om een maand na detentie werk te hebben of een opleiding te volgen 

32% groter is voor ex-gedetineerden die hebben deelgenomen aan een ESF-traject 

dan voor ex-gedetineerden die niet aan een ESF-traject hebben deelgenomen.  

Het positieve effect van deelname aan een ESF-traject zien we echter niet bij ex-JJI-

straf-pupillen of voormalig civielrechtelijk geplaatste jongeren. Verder zien we dat 

leeftijd binnen alle drie de sectoren een negatief effect heeft. Binnen elke sector 

geldt dus dat hoe ouder men is, hoe kleiner de kans is dat men een maand na 

detentie werk heeft of een opleiding volgt. Voor jongeren binnen JJI’s is dit effect  

te verklaren, doordat het jongere deel binnen deze groepen nog leerplichtig is als ze 

vrijkomen. 

                                                
7 Zie voor een overzicht van eerder onderzoek en ondersteuning van deze bevinding: Skardhamar, T.,  & Telle, K. 

(2013). Post-release employment and recidivism in Norway. Journal of Quantitative Criminology, 28(4), 629-649. 

8 Een odds ratio geeft de factor weer waarmee kansverhoudingen, odds genaamd, verschillen. Als men over odds 

spreekt, bedoelt men iets anders dan de kans. Een kans geeft de waarschijnlijkheid weer dat iets gebeurt. Odds 

worden berekend door de kans dat een bepaalde gebeurtenis voorkomt te delen door de kans dat deze gebeurte-

nis niet voorkomt. Stel dat de kans dat mannen recidiveren 40% is, dan is de odds voor hen 40/60=0,67. Hierbij 

wordt het percentage mannen dat recidiveert (40%), gedeeld door het percentage mannen dat niet recidiveert 

(60%). Stel nu dat van de vrouwen 20% recidiveert, dan is de odds voor vrouwen 20/80=0,25. De odds ratio 

kan dan berekend worden door de odds voor vrouwen te delen door de odds voor mannen. De odds ratio in dit 

voorbeeld is dan: 0,26/0,67=0,37. Dit betekent dat de odds dat vrouwen recidiveren 63% (=(1-0,37)*100%) 

kleiner is dan de odds dat mannen recidiveren. 
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Ten slotte zien we voor ex-gedetineerden en ex-JJI-straf-pupillen een negatief effect 

van een uitgebreide strafrechtelijke geschiedenis en van verblijfsduur. Hoe vaker 

men veroordeeld is in het verleden, des te kleiner is de kans dat men een maand na 

detentie werk heeft of een opleiding volgt. De kans dat men een baan heeft of een 

opleiding volgt is kleiner voor ex-gedetineerden en ex-JJI-straf-pupillen die tussen 

de drie en twaalf maanden hebben vastgezeten dan voor ex-gedetineerden en ex-

JJI-straf-pupillen die korter dan drie maanden hebben vastgezeten.  

 

Tabel 6 Logistische regressie van het hebben van werk of het volgen van 

een opleiding een maand na detentie 

 

GW JJI Straf JJI civiel 

(N=58496) (N=3729) (N=2552) 

Sekse  Man (REF)  

 Vrouw 0,57 ** 0,74  0,85  

Leeftijd (in jaren)   0,97 ** 0,56 ** 0,27 ** 

Geboorteland Nederland (REF)  

  Buitenland 0,81 **     

Etniciteit Autochtoon (REF)  

 Allochtoon   0,98  0,74 ** 

Duur verblijf 0-3 maanden (REF)       

  3-6 maanden 0,73 ** 0,61 ** 0,79  

  6-12 maanden 0,75 ** 0,50 ** 0,83  

  >12 maanden 0,88 * 1,17  1,29  

Type delict Vermogen z. geweld (REF)  

  Vermogen m. geweld 0,85 ** 0,67 **   

  Geweld 1,17 ** 0,93    

  Zeden 1,56 ** 1,42    

  Openbare orde 1,21 ** 0,73 *   

  Drugs 1,06  0,57 *   

  Verkeer 1,25 ** 0,64    

Aantal eerdere zaken  0,96 ** 0,85 ** 0,94  

Leeftijd 1e zaak (in 

jaren) 
 1,01 ** 1,00  1,04  

Deelname ESF Nee (REF)  

  Ja 1,32 ** 0,98  0,97  

* p<0,05;** p<0,01 

 

Belangrijk is nu om vast te stellen of het hebben van werk of het volgen van een 

uitkering samenhangt met lagere recidive dan het ontvangen van een uitkering of 

inactiviteit.9 Ook hiervoor is een logistische regressie analyse uitgevoerd per sector. 

Deze analyse levert een schatting op van het verband tussen de gemeten achter-

grondkenmerken en de kans op recidive. Langs deze weg kan worden nagegaan of 

het feit dat men heeft deelgenomen aan een ESF-traject en of men een maand na 

detentie werk heeft of een opleiding volgt gepaard gaat met lagere of hogere reci-

dive binnen twee jaar na detentie, los van de invloed van de andere variabelen. De 

resultaten van deze analyse staan in tabel 7. 

Tabel 7 laat zien dat voor ex-gedetineerden ESF-deelname op zich niet gepaard gaat 

met significant lagere odds, maar dat de kans om te recidiveren wel groter is voor 

personen die een maand na detentie een uitkering ontvangen of inactief zijn dan 

voor personen die een maand voor detentie werk hebben, ongeacht de invloed van 

                                                
9 We noemen jeugdige en volwassen ex-gedetineerden inactief als ze geen werk hebben, geen opleiding volgen en 

geen uitkering ontvangen. 
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andere factoren, zoals het strafrechtelijke verleden en de leeftijd bij de eerste ver-

oordeling. Zo is de odds ratio voor ex-gedetineerden met een uitkering 1,48, wat 

inhoudt dat de odds om te recidiveren voor ex-gedetineerden die een maand na 

detentie een uitkering ontvangen 1,48 keer zo groot is als voor ex-gedetineerden 

die een maand na detentie werk hebben. Het deelnemen aan een ESF-traject heeft 

voor ex-gedetineerden dus geen effect op recidive, wanneer voor de achtergrond-

kenmerken wordt gecontroleerd en rekening wordt gehouden met de sociaalecono-

mische status een maand na detentie. Dit is ook wat idealiter verwacht mag wor-

den: ESF-deelname hangt samen met een grotere kans op het hebben van een baan 

of het volgen van een opleiding na detentie (zie tabel 6), wat vervolgens samen-

hangt met een lagere kans op recidive (tabel 7). 

 

Tabel 7 Logistische regressie van het al dan niet recidiveren binnen twee 

jaar na uitstroom uit een justitiële inrichting 

 
GW JJI straf JJI civiel 

(N=58.496) (N=3.729) (N=2.552) 

Sekse  Man (REF)  

 Vrouw 0,62 ** 0,34 ** 0,38 ** 

Leeftijd (in jaren)  0,96 ** 0,94  0,98  

Geboorteland Nederland (REF)       

 Buitenland 1,12 **     

Etniciteit Autochtoon (REF)       

 Allochtoon   1,66 ** 1,19  

Duur verblijf 0-3 maanden (REF)       

 3-6 maanden 1,15 ** 1,19  1,19  

  6-12 maanden 1,10 ** 1,42  1,03  

  >12 maanden 0,84 ** 1,22  1,17  

Type delict Vermogen z. geweld (REF)       

  Vermogen m. geweld 1,41 ** 1,44    

  Geweld 1,05  0,82    

  Zeden 0,68 ** 0,68 *   

  Openbare orde 1,00  1,11    

  Drugs 0,79 ** 1,55    

  Verkeer 1,01  1,04    

Aantal eerdere zaken  1,04 ** 1,19 ** 1,12 ** 

Leeftijd 1e zaak (in jaren)  0,98 ** 0,92 ** 1,01  

Deelname ESF Nee (REF)       

  Ja 0,95  0,83 * 0,73 ** 

Status maand na detentie Werk  REF  0,93  0,90  

 Uitkering 1,48 ** 0,89  1,03  

 Opleiding 1,06  REF  REF  

 Inactief 1,54 ** 1,13  1,29 * 

* p<0,05; ** p<0,01 

 

Bij ex-JJI-pupillen is het beeld anders. Voor deze jongeren zien we geen hogere of 

lagere kans op recidive voor jongeren die een maand na detentie een uitkering ont-

vingen of inactief waren ten opzichte van jongeren die op dat moment een opleiding 

volgden. Inactieve, voormalig civielrechtelijk geplaatste jongeren hebben wel een 

grotere kans te recidiveren ten opzichte van hun schoolgaande sectorgenoten. Bij 

beide groepen jongeren zien we wel een significant effect van deelname aan een 

ESF-traject. Jongeren die deelnemen aan een ESF-traject hebben een kleinere kans 

om te recidiveren dan jongeren die niet hebben deelgenomen aan een ESF-traject.  
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Samengevat kunnen we stellen dat we voor ex-gedetineerden het beeld vinden dat 

verwacht zou mogen worden, namelijk dat deelname aan een ESF-deelname samen-

hangt met een grotere kans om na detentie werk te hebben of een opleiding te vol-

gen, wat op zijn beurt gepaard gaat met een kleinere kans om te recidiveren. Voor 

ex-JJI-straf-pupillen en voormalig civielrechtelijk geplaatste jongeren vinden we een 

ander beeld. Bij hen vertoont ESF-deelname geen samenhang met de kans op het 

hebben van een baan of het volgen van een opleiding een maand na detentie, maar 

wel met een kleinere kans om te recidiveren.
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6 Verwachte en geobserveerde recidive van ESF-
deelnemers 

Om de resultaten nog beter in perspectief te plaatsen werd met behulp van het lo-

gistische regressiemodel uit tabel 7 de ‘verwachte recidive’ voor de ESF-deelnemers 

berekend. De verwachte recidive is het percentage recidivisten dat men na twee 

jaar in een bepaalde dadergroep mag verwachten gelet op hun (mix van) achter-

grondkenmerken. De verwachte recidive is berekend door de variabele ´ESF-deel-

name’ uit het logistische model te laten. Vervolgens is op grond van de achtergrond-

kenmerken van de ESF deelnemers en hun sociaaleconomische status één maand na 

detentie een voorspelling gemaakt van de recidive die verwacht kon worden bij deze 

groep. De verwachte recidive is de recidive die zich, gegeven de achtergronden van 

de justitiabelen en hun sociaaleconomische status één maand na de detentie, nor-

maal gesproken voordoet in de periode tot 2 jaar na de detentie. 

In figuur 2 wordt per deelnemersgroep de verwachte recidive afgezet tegen de reci-

dive die werd geobserveerd. Op deze wijze kunnen we nagaan of de recidive lager 

of hoger uitviel dan verwacht. Afgaand op de hoogte van de verwachte recidive in 

figuur 2 mogen we stellen dat de ESF-deelnemers in alle sectoren een bovengemid-

deld zware populatie vormden. In elke sector is de verwachte recidive namelijk 

hoger dan het percentage tweejarige algemene recidive in de totale populatie. Deze 

percentages staan weergeven in figuur 1. Gelet op hun achtergronden is het dus 

niet verwonderlijk dat de recidive onder de ESF-deelnemers hoger uitvalt dat in de 

populatie in het algemeen. 

 

Figuur 2 Voorspelde en geobserveerde algemene recidive van ESF- 

deelnemers uitgestroomd in 2008-2009; naar sector  

 

 
 

De resultaten in figuur 2 tonen verder aan dat voor alle groepen de geobserveerde 

recidive lager is dan de verwachte recidive. Dit betekent dat de ESF-deelnemers het 

in elke sector in principe beter doen dan men mocht verwachten op grond van hun 

achtergrondkenmerken en sociaaleconomische status een maand na de detentie. 
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Het gemeten verschil is echter alleen significant voor de jeugdige deelnemers. Bij de 

ESF-deelnemers die op strafrechtelijke basis in een justitiële jeugdinrichting verble-

ven bleek het recidivepercentage 3,9 procentpunten lager dan verwacht. Dat is een 

reductie van 6,6%.10 Onder de ESF-deelnemers op civielrechtelijke titel, was het 

feitelijke percentage recidivisten twee jaar na uitstroom zelfs 7,2 procentpunten 

lager dan verwacht, een afname van 12,9%.11  

Het feit dat we geen significant verschil vinden tussen de geobserveerde en de 

verwachte recidive voor ex-gedetineerden wil overigens niet noodzakelijk zeggen 

dat deelname aan een ESF-traject geen effect had op de recidive van deze groep 

deelnemers. Het effect van ESF-deelname op recidive lijkt voor ex-gedetineerden 

namelijk te lopen via het hebben van werk of het volgen van onderwijs na detentie 

(zie hoofdstuk 6). Omdat deze variabele is meegenomen in de regressievergelijking 

waarmee de verwachte recidive is berekend, werd er geen samenhang (meer) 

gevonden tussen ESF-deelname en de kans op recidive. 

 

                                                
10 Dit percentage is berekend door het verschil tussen de verwachte en geobserveerde recidive te delen door de 

verwachte recidive en te vermenigvuldigen met 100%: ((59,3-55,4)/59,3)*100%=6,6%. 

11 Dit percentage is berekend door het verschil tussen de verwachte en geobserveerde recidive te delen door de 

verwachte recidive en te vermenigvuldigen met 100%: ((55,6-48,4)/55,6)*100%=12,9%. 
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7 Conclusie en discussie 

In dit onderzoek hebben we een beeld gegeven van de recidive en sociaaleconomi-

sche positie van ESF-deelnemers na hun verblijf in een justitiële inrichting. In eerste 

instantie was het de bedoeling om de recidive van ESF-deelnemers af te zetten 

tegen een zo goed mogelijk gelijkende vergelijkingsgroep. Gedurende het onderzoek 

werd duidelijk dat dit niet mogelijk was. Voor een goede vergelijkingsgroep zou je 

namelijk gebruik willen maken van gedetineerden die zoveel mogelijk gelijk zijn aan 

de gedetineerden die aan een ESF-traject hebben deelgenomen, behalve dat ze een 

ESF-traject hebben doorlopen. Probleem is echter dat gedetineerden die geen ESF-

traject hebben doorlopen wel een vorm van arbeidstoeleiding of opleiding kunnen 

hebben gevolgd tijdens hun detentie. Instellingen die geen ESF projecten aanbie-

den, bieden vaak ook activiteiten aan die voorbereiden op terugkeer en re-integratie 

na detentie. In sommige gevallen is het enige verschil tussen deze trajecten en de 

ESF-trajecten de bron waaruit het traject betaald wordt.  

Een alternatieve mogelijkheid was om een controlegroep samen te stellen van men-

sen die geen enkele vorm van arbeidstoeleiding of opleiding hebben gevolgd tijdens 

detentie. Uit gesprekken met mensen van DJI en medewerkers binnen de PI bleek 

echter dat bijna iedereen wel een vorm van arbeidstoeleiding of opleiding volgt 

tijdens detentie, maar wie wat hoe vaak volgt, wordt niet bijgehouden.  

Dit alles heeft ons doen besluiten om geen gebruik te maken van een vergelijkings-

groep in dit onderzoek. Om toch iets te kunnen zeggen over het mogelijke effect 

van ESF-deelname op recidive hebben we logistische regressieanalyses uitgevoerd, 

waarbij gekeken is naar de associatie tussen ESF-deelname en de kans op recidive, 

onder controle van een aantal doorgaans belangrijke demografische achtergronden 

en kenmerken van de strafrechtelijke geschiedenis van een persoon. Het gevolg van 

de gevolgde opzet is dat we geen harde uitspraken kunnen doen over het effect van 

een ESF-traject. We kunnen wel een beeld schetsen van de mate waarin ex-gede-

tineerden en ex-JJI-pupillen na hun detentie werk hebben, een uitkering ontvangen 

of een opleiding volgen op verschillende momenten in de tijd en de samenhang be-

schrijven met de strafrechtelijke recidive die optreedt binnen een periode van twee 

jaar na het ontslag uit de inrichting. 

7.1 Belangrijkste resultaten 

7.1.1 Ex-gedetineerden 

 Een maand na detentie heeft ruim een kwart van de ex-gedetineerden die aan 

een ESF-traject hebben deelgenomen een baan of volgde een opleiding. Dit is iets 

lager dan de situatie een maand voor detentie; op dat moment had zo’n 30% een 

baan of volgde een opleiding. Het is vergelijkbaar met het percentage ex-gedeti-

neerden dat zes maanden of een jaar na detentie een baan had of een opleiding 

volgde.  

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

uitkering dan voor detentie (circa 37% versus circa 20%). Dit kan een resultaat 

zijn van het nazorgbeleid in de PI’s, dat tot doel heeft te zorgen dat een gedeti-

neerde een vorm van inkomen heeft op het moment dat hij of zij vrijkomt. 

 Deelname aan een ESF-traject vergroot de kans voor ex-gedetineerden om na 

detentie werk te hebben of een opleiding te volgen, hetgeen op zijn beurt de kans 

verkleint om te recidiveren.  
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 Het hebben van werk een maand na detentie laat een kleinere kans zien op latere 

recidive dan het ontvangen van een uitkering, het volgen van onderwijs of inacti-

viteit een maand na detentie.  

 Er is geen significant verschil gevonden tussen de geobserveerde en de verwachte 

recidive voor ex-gedetineerden. Dit betekent echter niet dat deelname aan een 

ESF-traject geen samenhang vertoont met de recidive van ex-gedetineerden. De 

samenhang van ESF-deelname met recidive lijkt voor ex-gedetineerden namelijk 

te verlopen via het hebben van werk of het volgen van onderwijs na detentie. 

Waarschijnlijk wordt er voor ESF-deelnemers geen verschil gevonden tussen de 

verwachte en geobserveerde recidive, omdat sociaaleconomische status in het 

prognosemodel werd meegenomen. 

7.1.2 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 de-

tentie langer is verstreken. Hoewel de stijging in arbeidsdeelname gering is, lijkt 

dit een positief resultaat gegeven de landelijke trend in jeugdwerkloosheid. Uit 

cijfers van het CBS blijkt dat de werkloosheid onder jongeren in de leeftijd van 15 

tot 25 jaar gestegen is van 8,4% in 2008 tot 11,7% in 2011.12 

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

een opleiding volgde is veel lager dan voor detentie. Mogelijk komt dit doordat 

een groot deel van de jongeren ouder dan 18 jaar waren toen zij vrijkwamen of 

dat snel werden na het ontslag. Zij zijn dan immer niet langer leerplichtig. 

 Opvallend is verder het grote aandeel jongeren dat na detentie geen werk had, 

noch een opleiding volgde of een uitkering ontving. Dit kan verschillende redenen 

hebben. Ten eerste kan het zijn dat ze werkloos zijn en bij hun ouders wonen, 

waardoor ze geen recht hebben op een bijstandsuitkering. Zijn ze inmiddels 18 

jaar of ouder, dan zijn ze ook niet leerplichtig. Verder kan het zo zijn dat jongeren 

zwart werken of dat ze opnieuw vastzitten. We weten dat de recidive van ex-JJI-

straf-pupillen hoog is. Zo werd 18,2% van de ESF-deelnemers uit de JJI-straf-

groep binnen een jaar veroordeeld tot een nieuwe onvoorwaardelijke vrijheids-

straf.  

 ESF-deelname leidt voor ex-JJI-pupillen (straf en civiel) 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 lager dan de verwachte reci-

dive. Dit betekent dat de ESF-deelnemers het in de jeugdsectoren beter doen dan 

men mocht verwachten op grond van hun achtergrondkenmerken en sociaaleco-

nomische status een maand na detentie. 

7.2 Tot slot 

De vraag is nu wat de resultaten van dit onderzoek betekenen. De resultaten uit dit 

onderzoek geven een indicatie dat deelname aan een ESF-traject samenhangt met 

een lagere kans op recidive. Voor ex-gedetineerden lijkt dit effect te lopen via het 

                                                
12 Bron: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80479NED&D1=13&D2=1&D3=0&D4=12,25, 

38,51,64,77,90,103,116,129&VW=T 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80479NED&D1=13&D2=1&D3=0&D4=12,25,38,51,64,77,90,103,116,129&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80479NED&D1=13&D2=1&D3=0&D4=12,25,38,51,64,77,90,103,116,129&VW=T
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hebben van werk of het volgen van een opleiding na detentie. Op zich zijn dit posi-

tieve signalen die wijzen op het nut en de toegevoegde waarde van de ESF-trajec-

ten. Gezien echter het onderzoeksdesign dat we noodgedwongen hebben moeten 

gebruiken – er waren geen vergelijkbare justitiabelen te vinden waarvan bekend 

was dat zij tijdens de detentie géén arbeidstoeleiding kregen – kunnen we niet uit-

sluiten dat het gemeten effect niet door ESF-deelname maar door andere factoren 

werd veroorzaakt. Zo zou het kunnen zijn dat onder volwassen ex-gedetineerden 

meer gemotiveerde gedetineerden vaker deel (willen) nemen aan ESF-projecten en 

dat dit juist degenen zijn die minder recidiveren. Deze verklaring gaat voor ex-JJI-

pupillen waarschijnlijk minder op, aangezien zij in principe allemaal deelnemen aan 

een ESF-traject. 

Mogelijk kan nog via het inzetten van andere meer geavanceerde analysetechnieken 

meer uit het onderzoeksmateriaal worden gehaald. Maar om in de toekomst wer-

kelijk harde uitspraken te kunnen doen over het effect van deelname aan ESF-tra-

jecten is onderzoek gewenst waarbij een controlegroep wordt samengesteld uit 

mensen die goed vergelijkbaar zijn met ESF-deelnemers maar die geen ESF-traject 

hebben gevolgd of te maken kregen met andere vormen van arbeidstoeleiding. Maar 

dit vereist een nauwkeurige en een landelijk dekkende registratie van de verschil-

lende trajecten waar gedetineerden tijdens hun detentie mee te maken kregen. 
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Summary 

Effect of participation in ESF programmes on work/education 

and criminal recidivism 
 

In the Netherlands, custodial institutions use funding from the European Social Fund 

(ESF) to finance activities in the field of job market preparation. At the request of 

the Ministry of Social Affairs and Employment (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

SZW) and the Ministry of Security and Justice (Veiligheid en Justitie, V&J), this 

study examines the results of these ‘ESF programmes’. The study sketches a picture 

of the recidivism and socio-economic position of the participating detainees (the 

‘ESF participants’). Several data sources were used for this purpose: exit data of the 

Custodial Institutions Agency (Dienst Justitiële Inrichtingen, DJI) and information 

derived from the Research and Policy Database for Judicial Documentation (Onder-

zoeks- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie, OBJD) to describe the criminal 

recidivism. For the latter we used the method of the WODC Recidivism Monitor. 

Data were also obtained from Statistics Netherlands (CBS) to describe the partici-

pants’ socio-economic status (work, state benefits or education) shortly before and 

up to one year after their detention. 

 

 

Main results 

 

Ex-detainees 

 One month after detention, more than one quarter of the adult ex-detainees that 

participated in an ESF programme were found to have a job or to be attending  

an education programme. This is slightly less than in the month preceding deten-

tion, when around 30% had a job or were attending education. A comparable 

percentage of ex-detainees had a job or was attending education one year after 

detention.  

 A considerably larger percentage of ex-detainees lives on welfare after detention 

than before (approximately 37% versus around 20%).  

 The ESF participants among ex-detainees have a higher chance of finding work or 

attending education than those that did not participate in an ESF programme 

during detention. 

 Ex-detainees having a job one month after detention have a smaller chance of 

recidivism than ex-detainees who receive social benefits or are inactive one 

month after detention. 

 
Ex-JJI pupils 

The results for ex-pupils of Correctional Institutions for Juvenile Offenders (JJI) 

placed into custody under criminal law are very similar to the results for ex-JJI 

pupils placed into custody under civil law. The main results for these two groups  

are therefore discussed together. 

 The percentage of juveniles with a job after detention increases slightly as more 

time has passed since the detention. 

 The proportion of ex-JJI pupils that participated in an ESF programme and were 

found to attend education is considerably lower after detention than before. For 

the group placed under criminal law, 63% attended education before detention, 

compared to 38% six months after detention. For the group placed under civil 
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law, these percentages are 80% and 37%, respectively. This may be due to the 

fact that a large proportion of these juveniles are no longer of school age upon 

their release. 

 A large proportion of the juveniles did not have a job, did not attend education, 

and did not receive social benefits after detention. Six months after detention, 

this applied to 31% of the group placed under criminal law and to 36% of the civil 

law group. This can have different reasons. First, it may be that the juveniles are 

unemployed and living at the parental home, and therefore not entitled to social 

benefits. If they are 18 years or older, then they are no longer obliged to attend 

school. It is furthermore possible that they work informally, or that they are once 

again in detention. 

 For ex-JJI pupils, ESF participation means that they are less at risk of recidivism, 

but not that they have a higher chance of having a job or attending education one 

month after their detention.  

 The observed recidivism is significantly lower for ex-JJI pupils than the expected 

recidivism. This means that the ESF participants in the juvenile sectors perform 

better than could be expected on the basis of their background characteristics 

and socio-economic status one month after detention.  

 

 

Conclusion 

 

The findings of this study should be interpreted with caution. To formulate any kind 

of definitive conclusions about the effectiveness of an intervention, it is necessary to 

compare the results achieved in the group subjected to the intervention to a control 

group that is as similar as possible to the first group, but is not subjected to the 

intervention. This was not feasible within this study, and this means that we present 

our conclusions with due reservation.  

Although just a limited part of the ESF participants had a job or was attending 

education after their detention, and despite the limitations of this study, the results 

nevertheless give reason for some optimism. Participation in an ESF programme 

appears to be correlated with a smaller risk of recidivism: ESF participants show 

lower recidivism figures than (juvenile and adult) ex-detainees who did not attend 

any such programme. For adult ex-detainees, this effect is apparent through having 

a job or attending education; participating in an ESF programme is correlated to a 

higher chance of having a job or attending an education programme after detention. 

Having a job or attending education is in turn correlated to a smaller chance of 

recidivism than receiving social benefits or being inactive. However, given our 

research design, it cannot be ruled out that the lower recidivism after participation 

in an ESF programme is attributable to other factors.  

 

 


