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Samenvatting 
 

Jaarlijks verlaten circa 30.000 mensen in Nederland een Penitentiaire Inrichting. Zij hebben 

vaak te kampen met meervoudige problematiek zoals het ontbreken van woonruimte, 

financiële problemen, werkeloosheid, geen sociaal netwerk en verslavings- en/of 

psychiatrische problematiek. Dit onderzoek betreft één aspect van deze meervoudige 

problematiek: de opvang en huisvesting van mannelijke ex-gedetineerden. Ex-

gedetineerden die geen eigen huisvesting hebben als ze vrijkomen en geen beroep kunnen 

doen op familie, vrienden of ander sociaal netwerk, zijn voor onderdak na detentie vaak 

aangewezen op maatschappelijke opvangvoorzieningen. 

Dit rapport geeft een antwoord op de vraag of het totaal aan maatschappelijke 

opvangvoorzieningen kwantitatief en kwalitatief aansluit bij de behoefte aan opvang van ex-

gedetineerden. 

 

De behoefte van gedetineerden aan huisvesting en opvang na hun detentie is in beeld 

gebracht door een enquête onder mannelijke gedetineerden in Huizen van Bewaring en 

(half) open gevangenissen die binnen vier maanden de PI zullen verlaten. In totaal 520 

gedetineerden hebben de enquête ingevuld. Dat is een responsepercentage van bijna 80%. 

Daarnaast zijn interviews gehouden met professionals werkzaam binnen de PI’s en de 

reclassering. 

Ruim de helft van de gedetineerden zegt behoefte te hebben aan hulp bij het vinden van 

huisvesting, 70% van hen zegt die hulp niet te krijgen. Volgens schattingen van de 

geïnterviewde professionals heeft 20 tot 50% van de gedetineerden geen onderdak als ze 

vrijkomen. De schattingen van de gedetineerden zelf liggen lager: 17% verwacht na detentie 

geen onderdak te hebben nog eens 11% zegt nog niet te weten waar ze terecht kunnen. 

In het onderzoek vinden wij een aantal risicofactoren die de kans vergroten dat men na 

detentie geen huisvesting vindt. Het betreft: de etnische afkomst (allochtonen vinden minder 

vaak huisvesting dan autochtonen); de strafduur (hoe langer de detentie hoe minder kans 

om na vrijlating huisvesting te vinden); het gebruik van harddrugs, het niet hebben en het 

niet kunnen vasthouden van werk en het niet hebben van huisvesting voor detentie. De 

geïnterviewde professionals noemen nog drie groepen die moeite zullen hebben met 

huisvesting na detentie: zedendelinquenten, mensen die onverwacht vervroegd worden 

vrijgelaten en de groep illegalen. 

In totaal 33 gedetineerden geven aan een beroep te willen doen op opvangvoorzieningen. 

Dat is 7% van de totale onderzoeksgroep. Geëxtrapoleerd naar de jaarlijkse uitstroom van 

gedetineerden betekent dat een indicatief aantal van ruim 2100 gedetineerden die jaarlijks 

na hun uit detentie, een beroep op de categorale en de maatschappelijke 

opvangvoorzieningen willen doen. Hieronder zijn circa 300 potentiële gebruikers van de 

categorale voorzieningen. 

 

Het onderzoek naar het aanbod van huisvesting en opvang hebben wij toegespitst op de 

categorale opvangvoorzieningen voor ex-gedetineerden en de maatschappelijke 
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opvangvoorzieningen. Er is een telefonische enquête gehouden onder alle categorale 

voorzieningen en een kwart van de maatschappelijke opvangvoorzieningen. Verder zijn 

mondelinge interviews gehouden met enkele categorale voorzieningen en met professionals 

werkzaam binnen de maatschappelijke opvang en de reclassering. 

De categorale opvang voor ex-gedetineerden wordt uitgevoerd door zes organisaties: 

Exodus, Leger des Heils, Moria, Door, De Ontmoeting en Stoel. Het gaat vaak om 

programma’s die ook als penitentiair programma toegankelijk zijn voor gedetineerden in hun 

laatste detentiefase. In totaal betreft het circa 225 opvangplaatsen in vrijwillig en justitieel 

kader. De categorale voorzieningen houden veelal geen registratie bij van het vrijwillig 

gebruik door ex-gedetineerden. Er kan daarom alleen een ruwe schatting gemaakt worden 

van het jaarlijkse gebruik door deze groep. Deze ruwe schatting komt uit op circa 100 

gebruikers per jaar in vrijwillig kader. 

De categorale voorzieningen signaleren een aantal knelpunten in de opvang van ex- 

gedetineerden: de wet- en financiële regelgeving ten aanzien van de penitentiaire 

programma’s, het ontbreken van structurele financiering voor vrijwillige trajecten voor ex-

gedetineerden, onvoldoende verwijzing van gedetineerden door de reclassering naar de 

categorale voorzieningen; onvoldoende begeleiding van ex-gedetineerden door de 

reclassering binnen de categorale voorzieningen; het ontbreken van voldoende tijdelijke 

huisvestingsmogelijkheden waardoor een begeleidingstraject stagneert en een onvoldoende 

en te late aanpak van schuldsanering. 

 

De Maatschappelijke Opvang wordt onder andere via crisisopvang en dak -en 

thuislozenvoorzieningen vorm gegeven. De doelgroep van de maatschappelijke opvang 

bestaat uit kwetsbare mensen die door een combinatie van problemen (gedwongen) de 

thuissituatie hebben verlaten of dreigen te verlaten en (tijdelijk) niet in staat zijn zich op 

eigen kracht te handhaven in de samenleving. De landelijke capaciteit is circa 10.000 

plaatsen. 

De aandacht van de maatschappelijke opvangvoorzieningen is niet specifiek gericht op ex-

gedetineerden. De meeste voorzieningen staan open voor deze doelgroep (8% geeft aan 

niet toegankelijk te zijn voor ex-gedetineerden). Gegevens over bezetting en doorstroming 

blijken slechts in beperkte mate beschikbaar te zijn. Eenderde van de maatschappelijke 

opvangvoorzieningen zegt dat ex-gedetineerden hun voorziening niet of nauwelijks 

gebruiken; nog eens eenderde durft hierover geen uitspraak te doen. Het gebruik bij de 

overige 35% varieert van enkele mensen per jaar tot circa 40% van de totale cliëntèle. Het 

vermoeden bestaat (maar cijfers ontbreken) dat ex-gedetineerden vooral gebruik maken 

van nachtopvang/ passantenverblijven. Op basis van de gedane schattingen is een 

indicatieve ondergrens  berekend van het gebruik van de maatschappelijke opvang: per jaar 

maken naar schatting 350 tot 1250 ex-gedetineerden gebruik van de maatschappelijke 

opvang (exclusief nachtopvang/ passantenverblijven). 

 

Uit de cijfers over de geschatte vraag en het geschatte gebruik van de categorale 

voorzieningen  komt naar voren dat de vraag groter is dan het geschatte gebruik. Het 
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onderzoek levert geen aanwijzingen op dat er wachtlijsten zijn. Wel is duidelijk dat er 

knelpunten zijn in de doorgeleiding. De voorlichting in de PI’s over de categorale opvang 

behoeft verbetering. Hierdoor hebben gedetineerden wellicht een onvolledige of onjuiste 

voorstelling van wat de categorale opvang wel en niet biedt en kunnen potentiële gebruikers 

alsnog afhaken. 

Ook de cijfers over de geschatte vraag en het geschatte gebruik van de maatschappelijke 

opvang laten zien dat de geschatte vraag het geschatte gebruik overstijgt. Het geschatte 

gebruik geeft echter een absolute ondergrens aan. Wellicht is het verschil tussen vraag en 

gebruik dus kleiner dan het lijkt. 

Het onderzoek maakt ook duidelijk dat het merendeel van het categorale aanbod slechts 

onder voorwaarden toegankelijk en dat de toelatingscriteria van de maatschappelijke 

opvang contra-indicaties bevatten voor de groep ex-gedetineerden. Mensen met een vraag 

naar categorale of maatschappelijke opvang komen dus niet altijd ook bij deze 

voorzieningen binnen. In dit licht bezien is ook het onderzoeksgegeven van belang dat 7% 

van de onderzoeksgroep aangeeft geen huisvesting te hebben en ook geen huisvesting te 

zoeken. Per jaar is dat een groep van circa 2100 ex-gedetineerden die van plan is om op 

straat te leven. Wellicht wordt een deel van deze groep wel bereikt door de 

maatschappelijke en/of de categorale opvang als zij laagdrempeliger worden en hun 

toelatingscriteria versoepelen. Dit impliceert echter wel dat de deskundigheid om met de 

complexe psychische problematiek van ex-gedetineerden om te gaan versterkt moet 

worden. 

 

De maatschappelijke opvang signaleert dat het ontbreken van een netwerk, het gebruik van 

drugs, het verlies van huisvesting door de detentie, het ontbreken van werk en de passiviteit 

die ontstaan is door het leven in een strak en georganiseerd regime de kans op het vinden 

van huisvesting verkleint. De samenwerking en afstemming tussen betrokken instanties 

wordt onvoldoende genoemd: ex-gedetineerden zijn niet of nauwelijks voorbereid op de 

situatie na detentie; er is nauwelijks afstemming tussen PI’s en opvangvoorzieningen en de 

directe toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang is beperkt. De ernst van de 

(psychiatrische) problematiek van ex-gedetineerden neemt daarnaast toe terwijl de 

voorzieningen hier onvoldoende voor toegerust zijn. Verder ontbreekt het aan voldoende 

begeleiding door de reclassering na detentie en is de totale keten van hulpverlening vanuit 

de verschillende werkvelden onvoldoende op elkaar afgestemd. 

 

Het onderzoek laat een groot aantal knelpunten zien in de (toeleiding naar) huisvesting en 

opvang van ex-gedetineerden en in de aansluiting tussen vraag en aanbod. Wij bevelen aan 

dat de PI bij de start van de detentie de huisvestingssituatie van de gedetineerde registreert 

en melding van de detentie maakt aan de verhuurder. Daarnaast is herinvoering van de 

mogelijkheid van tijdelijke huurbetaling door de gemeente wenselijk om te voorkomen dat 

gedetineerden hun huisvesting tijdens detentie kwijt raken 

Tijdens de detentie dienen gedetineerden explicieter voorbereid te worden op hun 

huisvesting na vrijlating. Verruiming van de toegankelijkheid van penitentiaire programma’s 
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biedt daarnaast meer mogelijkheden om het laatste deel van de detentie buiten de PI door 

te brengen. 

Binnen de categorale voorzieningen en de maatschappelijk opvang moet de registratie 

verbeterd worden. Ook dienen de mogelijkheden voor opvang van ex-gedetineerden te 

worden vergroot. Verbetering van het aanbod kan door categorale voorzieningen maar ook 

door het ontwikkelen en invoeren van herkenbare programma’s voor ex-gedetineerden 

binnen de reguliere opvangvoorzieningen. Veel gedetineerden kampen met gecombineerde 

problemen, voor hen is een intersectorale aanpak nodig. Verbetering van 

ketensamenwerking heeft tevens een positief effect op de doorstroom vanuit uit de 

opvangvoorzieningen. 

Ook verruiming van de mogelijkheden van aangepaste woonvormen voor ex -gedetineerden 

is aanbevelenswaard. Ten slotte dient aansluitend op de voorbereiding tijdens detentie een 

nieuw product ‘Starthulp wonen’ ontwikkeld te worden. We denken daarbij aan een beperkte 

vorm van begeleiding na detentie, dat wil zeggen beperkt in termijn en taken. 
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Summary 
 

Every year about 30.000 people leave correctional facilities in the Netherlands. At release, 

these former convicts experience many problems: they have financial problems; no 

accommodation; no work; addiction; psychiatric problems and lack of a social network. The 

current research is directed at one aspect of these multiple problems: accommodation and 

shelter for male former prisoners. Former prisoners, who do not have accommodation at 

release and can’t rely on family, friends or other social network for accommodation, often 

will have to turn to Social Shelter (Maatschappelijke Opvang). This study answers the 

question if available social shelter quantitatively and qualitatively meets the needs of people 

re-entering society after having been imprisoned. 

 

The need for accommodation and shelter of former prisoners after detention has been 

studied by means of a questionnaire among male prisoners in houses of detention and 

(semi)open prisons who will be released within four months. A total of 520 prisoners filled 

out the questionnaire. The response rate is nearly 80%. Additionally, professionals working 

in prisons and as probation officers have been interviewed. More than half of the prisoners 

express a need for help finding accommodation, while 70% of this group indicate not to 

have received any help yet. Interviewed professionals estimate that 20 to 50% of the 

prisoners will not have accommodation at release. Prisoners themselves are slightly more 

positive: 17% of them expect not to have accommodation at release and 11% is uncertain 

about the availability of accommodation. In this study a number of risk factors emerge that 

enlarge the chance a prisoner will not find accommodation at release. Risk factors are 

ethnic origin (people of foreign origin find accommodation less often than people of Dutch 

origin), length of detention (the longer the detention, the smaller the chance to find 

accommodation), hard drug abuse, not having and not being able to hold a job and not 

having accommodation before detention. The professionals who have been interviewed add 

three groups of people likely to experience difficulty to encounter accommodation at release: 

sexual offenders, people who are illegal and people who get an unexpected early release. A 

total of 33 prisoners, 7% of all respondents, indicate that they plan to turn to social shelter. 

Extrapolated to the number of people leaving prison each year, this represents an 

estimation of 2100 former prisoners who apply for social shelter every year. Among them 

about 300 potential users of social shelter exclusively for former prisoners. 

 

In the study of the availability of accommodation for former prisoners we investigated both 

categorical accommodation exclusively for former prisoners and facilities for social shelter 

not directed exclusively at this group. A quarter of all organisations for Social Shelter and all 

categorical organisations have been interviewed by phone. Additionally face-to-face 

interviews were conducted with several categorical organisations offering social shelter for 

former prisoners and with professionals working in Social Shelter and in probation. Social 

Shelter exclusively for former prisoners is provided by Exodus, Leger des Heils, Moria, 
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Door, De Ontmoeting en Stoel. These organizations offer programmes that, in the form of 

penitentiary programmes, often are available both for prisoners on release and for those in 

the last phase of detention. In total, these six organisations have about 225 beds for former 

prisoners and people following a penitentiary programme. Because most organisations do 

not register if a client is a former prisoner, only a rough estimate can be given of the number 

of former prisoners using this type of accommodation: about a hundred users each year, 

excluding penitentiary programmes. Organisations offering accommodation for former 

prisoners mention the following bottlenecks: financial and legal regulations considering 

penitentiary programmes, lack of structural financing of voluntary programmes for former 

prisoners, insufficient referring of former prisoners to categorical accommodation facilities by 

the probation services; lack of after-care by the probation services in the categorical 

facilities, lack of temporary accommodation resulting in stagnation of an after-care trajectory 

and insufficient or late debt restructuring. 

 

The social shelter provides accommodation for the homeless and for people in crisis. The 

target group of social shelter consists of vulnerable people who, due to a combination of 

problems, have left their home (or might be forced to) and are (temporarily) not capable of 

taking care of themselves. The capacity of the social shelter is about 10.000 beds. 

The social shelter is not aimed exclusively at former prisoners, but most facilities are open 

to this group (8% does not admit former prisoners). Data on percentage of beds occupied 

and circulation in this sector are not widely available. One third of the facilities for social 

shelter indicate that hardly any former prisoners or none at all frequent their facility; another 

third can’t give an estimate. In the remaining facilities the number of former prisoners ranges 

from “a few a year” to 40% of the total capacity. It is possible (but uncertain due to lack of 

registration) that the facilities former prisoners frequent, mostly consist of night shelter. On 

the basis of the given estimates, an indicative lower boundary of the use of social shelter 

has been calculated: each year an estimated number of 350 to 1250 former prisoners use 

facilities for social shelter (excluding facilities for night shelter). 

 

The numbers on the estimated demand and the estimated use of categorical social shelter 

indicate that the demand is larger than the estimated use. The study does not indicate the 

existence of waiting lists, but it is clear that bottlenecks exist in the circulation. Information 

about categorical social shelter in correctional facilities needs improvement. Prisoners might 

not always have complete or correct expectations of what a categorical institution does and 

does not offer and potential users might not make use of the institutions. The numbers on 

the estimated demand and the estimated use of Social Shelter not exclusively aimed at 

former prisoners also indicate that the estimated demand surpasses the estimated use. The 

estimated use indicates an absolute lower boundary. The difference between demand and 

use might be smaller than it seems. The research also makes clear that most of the 

categorical institutions are accessible only under conditions and the criteria for admission 

from institutions for Social Shelter often include contra-indications for former prisoners. 

Former prisoners applying for shelter in categorical or general institutions for Social Shelter 
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will not always be admitted. In this light it is important to draw attention to the fact that 7% of 

subjects indicate they don’t have and do not intend to look for accommodation. Every year 

this is a group of 2100 former prisoners who intend to live on the street. Possibly this group 

could be reached by general or categorical Social Shelter if these become more easily 

accessible and relax their admission criteria. This does imply that expertise to handle 

complex psychiatric problems in former prisoners should be reinforced. 

 

The social shelter mentions that the chance on finding accommodation at release is reduced 

by lack of a social network, abuse of drugs, loss of accommodation during detention, 

unemployment and the passivity created by living in a strict and organised regime. 

Cooperation and fine-tuning between the different institutions is mentioned as another 

bottleneck: former prisoners are not sufficiently or not at all prepared for the situation after 

detention; there is hardly any fine-tuning between prisons and social shelter 

accommodations and the direct accessibility of facilities for social shelter is limited. Also the 

severity of (psychiatric) problems of former prisoners increases, while the facilities are often 

not sufficiently equipped to deal with this. Finally, professionals working in facilities for social 

shelter notice a lack of after-care by the probation services and the intersectoral 

cooperation. Fine-tuning between different disciplines of assistance is insufficient. 

 

The current study shows a large number of bottlenecks in helping former prisoners to find 

accommodation and shelter and in the matching of supply and demand. We recommend 

that prisons register the situation of accommodation of a prisoner at entry and where 

applicable inform the landlord/house owner of the detention. Reintroduction of the possibility 

of temporary continuation of payment of rent by the local council is desirable to prevent loss 

of accommodation during detention.  

During detention prisoners ought to be prepared more explicitly for their accommodation 

after release. Extension of the accessibility of penitentiary programmes offers more 

possibilities to spend the last part of detention outside of the prison.  

In the social shelter the registration facilities should be improved. Possibilities for shelter for 

former prisoners should be extended. Improvement of the offer of shelter can be attained by 

the categorical institutions but also by developing and introducing recognisable programmes 

for former prisoners within the general Social Shelter. Many former prisoners have a 

combination of problems, for them an intersectoral approach is necessary. Improvement of 

chain-cooperation will have a positive effect on the circulation of facilities of social shelter. 

We recommend that the supply of types of accommodation suitable for former prisoners will 

be extended. Finally, next to preparation during detention a new product  “starting help 

accommodation” should be developed. We think about a constricted form of coaching after 

detention, constricted in term and tasks. 
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1  Inleiding en vraagstelling 
 

 

 

Het aantal cellen is de laatste jaren fors uitgebreid. Meer mensen voor kortere of langere tijd 

gedetineerd, betekent ook dat het aantal ex-gedetineerden toeneemt. Ex-gedetineerden die 

na hun detentie niet naar hun oorspronkelijke woonruimte terug kunnen keren (of op 

voorhand al niet over vaste/zelfstandige huisvesting beschikten), zijn onder andere 

aangewezen op de reguliere woningmarkt. Voor steeds meer ex-gedetineerden is het 

moeilijk om zelfstandige huisvesting te vinden. De krapte op de woning- en kamermarkt 

enerzijds en schulden en verslavingsproblemen anderzijds zijn belangrijke handicaps 

daarbij (Van Galen e.a. 1998)1. Dat is niet alleen een probleem voor de ex-gedetineerde 

zelf, maar ook voor de maatschappij. Immers, huisvesting/onderdak is een belangrijk 

voorwaarde voor reïntegratie in de samenleving en reïntegratie op zijn beurt is een 

belangrijke factor bij het terugdringen van recidive2. Ex-gedetineerden die geen eigen 

huisvesting hebben als ze vrijkomen, geen inkomen vanuit arbeid hebben en geen beroep 

kunnen doen op familie/vrienden/sociaal netwerk, zijn voor onderdak aangewezen op 

opvangvoorzieningen. 

 

Zowel het Ministerie van Justitie, het Ministerie van VWS, als de gemeenten hebben een 

taak bij de reïntegratie. Het Ministerie van Justitie financiert in beginsel trajecten wanneer er 

sprake is van een justitiële titel. Daarnaast kunnen ex -gedetineerden voor wat betreft zorg 

en huisvesting een beroep doen op voorzieningen voor maatschappelijke opvang. Deze 

voorzieningen worden gefinancierd door het Ministerie van VWS, die dit heeft 

gedecentraliseerd naar de gemeenten. Onbekend is of het totaal aan maatschappelijke 

opvangvoorzieningen kwantitatief en kwalitatief aansluit bij de behoefte aan opvang van ex-

gedetineerden. Om hierop zicht te krijgen heeft de Minister van Justitie bij brief van 25 juli 

2002 aan de Tweede Kamer toegezegd om in samenwerking met het Ministerie van VWS 

onderzoek te doen naar de behoefte van ex -gedetineerden aan opvangvoorzieningen in 

relatie tot het bestaande aanbod. 

 

In de brief van 25 juli 2002 geeft de Minister aan dat het onderzoek inzicht moet geven “…in 

de omvang van het aantal ex-delinquenten dat in de komende jaren op vrijwillige basis, een  

beroep zal doen op of behoefte heeft aan: 

- instellingen voor maatschappelijke opvang 

- andere woonvoorzieningen of 

                                                 
1 Van Galen, G.W.A. e.a. Huisvestingsproblemen van (ex -) gedetineerden; Nederlandse Woonbond; Amsterdam 

1998  
2 Ook de factor ‘instabiele huisvestingssituatie’ op zich geeft een verhoogde kans op recidive; zie Carisle, J. The 

housing of ex -prisoners; York University Centre for Housing Policy; York 1996.  
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- specifieke categorale vormen van opvang voor ex-delinquenten gericht op reïntegratie 

in de maatschappij….”. 

 

Adviesbureau Van Montfoort heeft dit onderzoek in opdracht van het WODC, uitgevoerd in 

de periode april tot en met juli 2003. De uitvoering van het onderzoek werd begeleid door 

een begeleidingscommissie. Bijlage 1 bevat een overzicht van de leden van de 

begeleidingscommissie. 

 

1.1 Vraagstellingen 

 

De vraagstelling van het onderzoek is gefocust op één probleemgebied waar ex-

gedetineerden mee te maken krijgen. Het is echter van belang te benadrukken dat ex-

gedetineerden te maken krijgen met een veelheid van problemen op allerlei levensgebieden 

als financiën, harddrugsgebruik, arbeid, huisvesting, sociale relaties en psychiatrische 

problemen. De problematiek op het gebied van huisvesting is dus vaak verweven met 

problemen op andere levensgebieden. Problemen en oplossingen op het gebied van 

huisvesting die in het onderhavige rapport worden beschreven dienen daarom steeds in een 

breder perspectief geplaatst te worden. Hierdoor wordt een geïsoleerde aanpak voorkomen 

een geïntegreerde aanpak bevorderd. 

 

In de onderzoeksopzet wordt een hoofdonderscheid gemaakt tussen onderzoeksvragen 

betreffende de behoefte aan opvang (‘vraagkant’) en onderzoeksvragen betreffende de 

bestaande voorzieningen (‘aanbodkant’). 

De opdracht van het WODC gaat uit van ex-gedetineerden, maar geeft niet aan welke 

categorieën precies in het onderzoek moeten worden betrokken. 

Bij het onderzoek dat zich richt op de vraagkant zijn we uitgegaan van de mannelijke 

gedetineerden in de Penitentiaire Inrichtingen (PI’s), te weten de Huizen van Bewaring 

(HvB’s) en de gesloten en (half) open gevangenissen, die nog hoogstens vier maanden van 

hun straf moeten uitzitten. Niet in het onderzoek betrokken zijn: 

- vrouwen; 

- jeugdigen die in een justitiële jeugdinrichting verblijven; 

- TBS-gestelden; 

- gedetineerden binnen de FOBA (de afdeling voor forensische psychiatrie); 

- illegalen binnen de vreemdelingenbewaring. 

 

De eerste vier groepen zijn uiteraard wel relevant voor de totale behoefte aan opvang. Deze 

groepen vergen echter een specifieke benadering binnen het onderzoek, hetgeen niet goed 

uitvoerbaar was binnen de gestelde termijn. 

 

Bij het onderzoek naar de aanbodkant is de volgende werkdefinitie van ex -gedetineerden 

gehanteerd: alle mannen die maximaal drie maanden geleden zijn vrijgekomen. 
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1.1.1 Vraagkant 

 

De opdrachtgevers willen een antwoord op de volgende vragen voor wat betreft de 

vraagzijde, de behoefte aan opvang bij ex-gedetineerden. 

1. Hoe ziet de huisvestingssituatie voor gedetineerden eruit bij ontslag uit de inrichting? 

Hoe is deze situatie in vergelijking met de situatie vóór detentie? 

2. Aan welke vormen van huisvesting en type begeleiding bestaat behoefte na ontslag uit 

detentie? 

3. Hoeveel gedetineerden zijn in staat op ‘eigen kracht’ gepaste huisvesting te vinden? 

Hoeveel gedetineerden zijn hiertoe zelfstandig niet in staat? Aan welke vorm van 

ondersteuning hebben zij behoefte? 

4. Hoeveel gedetineerden doen bij ontslag een beroep op welke opvangvoorziening? 

5. In welke mate is sprake van zogenaamde meervoudige problematiek bij gedetineerden? 

Hoe ligt het verband tussen huisvestings-, psychische- en/of verslavingsproblematiek? 

 

De onderzoeksvragen zijn beantwoord via drie onderzoeksmethoden, te weten: 

- Een schriftelijke enquête onder een landelijke steekproef van gedetineerden. Zie voor 

de inhoud van de enquête bijlage 2. 

- Mondelinge interviews met professionals werkzaam binnen 11 instellingen, 

voornamelijk PI’s. 

- Een secundaire analyse van het databestand van een onderzoek naar criminogene 

factoren onder gedetineerden dat eerder door Adviesbureau Van Montfoort is 

uitgevoerd in samenwerking met het WODC3. 

 

Wat betreft de beantwoording van de geformuleerde onderzoeksvragen dient te worden 

opgemerkt dat de vierde onderzoeksvraag niet te beantwoorden is via de gekozen 

onderzoeksmethoden. Hiermee kan alleen worden nagegaan wat gedetineerden van plan 

zijn te gaan doen en niet welk beroep zij daadwerkelijk zullen gaan na vrijlating op welke 

opvangvoorziening. Deze vierde komt wel terug bij de uitwerking van het onderzoek aan de 

aan de aanbodzijde en is daar als onderzoeksvraag 2 nogmaals geformuleerd vanuit de 

aanbodzijde. 

  

1.1.2 Aanbodkant 

 

Voor de aanbodzijde verwoordt de startnotitie van de opdrachtgevers de volgende 

onderzoeksvragen. 

                                                 
3 Vogelvang, B.O., Burik, A. van, Knaap, L.M. van der & Wartna, B.S.J. Prevalentie van criminogene factoren bij 

mannelijke gedetineerden in Nederland; Adviesbureau Van Montfoort; Woerden 2003 
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1. Wat is het huidige aanbod aan opvang en begeleiding in de 43 centrumgemeenten die 

jaarlijks van het Ministerie van VWS een specifieke uitkering krijgen ter bekostiging van 

voorzieningen voor de maatschappelijke opvang? 

2. Hoeveel ex-gedetineerden maken jaarlijks van welke voorzieningen gebruik? 

3. Welke knelpunten zijn er bij de opvang van ex-gedetineerden? Meer specifiek: welke 

knelpunten zijn er op het gebied van toeleiding naar voorzieningen, 

ketensamenwerking, procedures, afbakening verantwoordelijkheden tussen betrokken 

instellingen, financiering en afstemming aanbod op vraag. 

 

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen aan de aanbodkant zijn de volgende 

onderzoeksmethoden gebruikt: 

- Bronnenonderzoek: op basis van het Vademecum Opvang 2002 - 2003 (NIZW)4, de 

Monitor Maatschappelijke Opvang (Wolf, 2000)5 en jaarverslagen van instellingen; 

- Een telefonische enquête onder de categorale voorzieningen voor ex -gedetineerden en 

circa een kwart van de voorzieningen binnen de maatschappelijke opvang die in het 

Vademecum Opvang zijn opgenomen; 

- Mondelinge interviews met functionarissen van 11 instellingen. 

 

1.2  Opbouw rapport 

 

De hoofdstukken 2 tot en met 5 hebben betrekking op het onderzoek aan de vraagzijde. In 

hoofdstuk 2 staat een verantwoording van de schriftelijke enquête onder gedetineerden en 

van de mondelinge interviews met de professionals. In hoofdstuk 3 volgen de resultaten va n 

de schriftelijke enquête. Aansluitend wordt in hoofdstuk 4 een verantwoording en 

resultaatbeschrijving van de secundaire analyse (op het databestand van het onderzoek 

naar criminogene factoren) beschreven. In hoofdstuk 5 volgen de bevindingen voortkomend 

uit de interviews met de professionals. 

Hoofdstuk 6 en 7 hebben betrekking op het onderzoek aan de aanbodkant. Hoofdstuk 6 

geeft een verantwoording en hoofdstuk 7 beschrijft de bevindingen. Tenslotte volgen in 

hoofdstuk 8 de conclusies van het onderzoek of wel de feitelijke beantwoording van de 

onderzoeksvragen. In hoofdstuk 9 worden aanbevelingen gedaan voortkomend uit het 

onderzoek. 

                                                 
4 Vademecum Opvang 2002/2003; Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn/NIZW; Utrecht 2002 
5 Wolf, J., Elling, A., Graaf, I. de (2000): Monitor maatschappelijke opvang – Deelmonitoren vraag, aanbod en 

gemeentelijk beleid. Utrecht : Trimbos-instituut 
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2  Verantwoording vraagkant: schriftelijke enquête en mondelinge 
interviews 

 

2.1 Enquête onder gedetineerden 

 

2.1.1 Steekproef 

 

De onderzoekspopulatie is als volgt gedefinieerd: alle mannelijke gedetineerden in alle 

Huizen van Bewaring en ((half) open) gevangenissen in Nederland die op een bepaalde 

peildatum nog hoogstens vier maanden van hun straf moeten uitzitten. Daarbij zijn drie 

groepen uitgezonderd, te weten de TBS-ers, de gedetineerden in vreemdelingenbewaring 

en de gedetineerden die geplaatst zijn op een Forensisch Psychiatrische afdeling, de 

zogenaamde FOBA. 

De onderzoekspopulatie bestaat uit afgestraften. De preventief gehechten worden om 

verschillende redenen buiten het onderzoek gelaten. De belangrijkste redenen zijn: 

- van deze groep is (op een vastgestelde peildatum) niet bekend hoe lang ze nog moeten 

zitten; 

- preventief gehechten zijn in het algemeen minder bezig met het perspectief na detentie 

maar vooral gericht op het verloop van hun justitiële zaak. 

 

Op basis van beschikbare uitstroomcijfers per regime en per inrichting (bron: Ministerie van 

Justitie (DJI)) zijn 20 (van de in totaal circa 80 inrichtingen) geselecteerd voor deelname aan 

de schriftelijke enquête. Zie voor een overzicht van de geselecteerde units/inrichtingen 

bijlage 3. 

De selectie van deze 20 inrichtingen heeft plaatsgevonden op basis van twee criteria: 

- een optimale vertegenwoordiging van de twee onderscheiden regimes; 

− - een verantwoorde regionale spreiding. 

 

Er is een onderscheid gemaakt naar twee soorten regimes door ons omschreven als 

‘normaal regime’ en ‘bijzonder regime’. Onder het bijzondere regime vallen de afdelingen 

bedoeld voor de probleemgroepen, te weten de VBA (verslaafden-begeleidingsafdeling) en 

de IBA (individuele begeleidingsafdeling). Enkele kleine probleemgroepen zoals SOV 

(strafrechtelijke opvang verslaafden) zijn om praktische redenen onder het normale regime 

meegeteld. 

Alle gedetineerden binnen de geselecteerde 20 inrichtingen die tot de onderzoekspopulatie 

behoorden (de steekproef) is gevraagd om de schriftelijke enquête in te vullen. Om redenen 

van praktische uitvoerbaarheid hebben de 20 units/inrichtingen zelf hun peildatum 

vastgesteld voor deelname van gedetineerden aan de schriftelijke enquête. De peildatum 

varieert dus per unit/inrichting en ligt tussen half mei en half juni. Het invullen van de 
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enquêtes gebeurde in de tweede en de derde week van juni. Deze benadering heeft als 

nadeel dat units/inrichtingen die hun peildatum reeds in mei hadden vastgesteld een deel 

van de gedetineerden die in aanmerking kwamen om de enquête in te vullen hebben gemist 

omdat deze gedetineerden inmiddels al vertrokken waren. Dit heeft de non-respons wellicht 

enigszins verhoogd. 

Volgens opgave van het Ministerie van Justitie (DJI) bestond de landelijke 

onderzoekspopulatie in totaal uit 2518 gedetineerden (peildatum 27 mei). Daarbij ging het 

om 2422 gedetineerden binnen het normale regime en 96 gedetineerden binnen het 

bijzondere regime. 

 

Er is uitgegaan van twee steekproeven. 

- Een steekproeftrekking uit 2422 gedetineerden. Voor het doen van uitspraken met een 

betrouwbaarheidsmarge van 5% moet hierbij een netto-respons van 341 ingevulde 

enquêtes behaald worden. 

- Een steekproeftrekking uit 96 gedetineerden. Voor het doen van uitspraken met een 

betrouwbaarheidsmarge van 5% moet hierbij een netto-respons van 80 ingevulde 

enquêtes behaald worden6. 

 

Recent onderzoek met een schriftelijke enquête onder PI’s uitgevoerd door KASKI7 heeft 

laten zien, dat een responspercentage van 70% haalbaar is. Wij hebben daarom bij de 

uitvoering van ons onderzoek dezelfde procedure gevolgd als eerder door KASKI is toepast. 

Deze werkwijze heeft de volgende kenmerken. De vragenlijst is uitgezet in vijf talen, naast 

het Nederlands in het Arabisch, Frans, Engels en Spaans. De vragenlijst is van tevoren 

uitgetest in één inrichting en vervolgens bijgesteld. Gedetineerden die de vragenlijst volledig 

hebben ingevuld hebben een telefoonkaart met een waarde van 5 Euro ontvangen. 

In onderstaande tabel zijn populatiecijfers, steekproefcijfers en responscijfers weergegeven.  

 

Tabel 1 Populatiecijfers, steekproefcijfers en responscijfers 

 Normaal regime Bijzonder regime 

Landelijke populatie peildatum 27 mei 

(opgave DJI) 

2422 96 

Steekproef van gedetineerden in 

geselecteerde 20 units peildatum half mei -

half juni (opgave inrichtingen) 

587 81 

Respons van gedetineerden in 

geselecteerde 20 units  

464 (79%) 56 (69%) 

 

De tabel laat zien dat een responspercentage van respectievelijk 79% (normaal regime) en 

69% (bijzonder regime) is behaald. Dit goede resultaat dient in de eerste plaats 

                                                 
6 www.euronet.nl/users/warnar/demostatistiek/meth/samplesize.htm 
7 KASKI: Beleidsonderzoek naar Godsdienst en Levensbeschouwing 
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toegeschreven te worden aan de grote inzet van de medewerkers van de PI’s. Zij hebben 

ervoor gezorgd dat de gedetineerden goed geïnformeerd werden over het doel van het 

onderzoek en dat de te volgen procedure voor verspreiding en inname van de enquête op 

de juiste wijze werd uitgevoerd. Daarnaast is gebleken dat de gedetineerden in groten 

getale bereid en gemotiveerd waren om hun verwachtingen ten aanzien van hun 

huisvesting na detentie via de enquête aan ons kenbaar te maken. 

 

De beoogde netto-respons van 341 enquêtes voor het normale regime is ruim gerealiseerd. 

Dat betekent dat met een foutenmarge van 5% uitspraken kunnen worden gedaan voor de 

totale populatie van gedetineerden binnen het normale regime. Het beoogde aantal van 80 

enquêtes binnen het bijzondere regime is niet gehaald. Op basis van de behaalde netto-

respons van 56 enquêtes kunnen met een betrouwbaarheidsmarge van 8% uitspraken 

worden gedaan over de totale populatie van gedetineerden binnen het bijzondere regime. 

Om de overzichtelijkheid van de rapportage te bevorderen worden de onderzoeksresultaten 

gepresenteerd voor de gedetineerden binnen het normale regime. De resultaten die 

betrekking hebben op de gedetineerden binnen het bijzondere regime worden alleen 

weergegeven wanneer deze significant afwijken van de resultaten van de gedetineerden 

binnen het normale regime. 

 

Van de 668 gedetineerden die een vragenlijst hebben ontvangen hebben er 148 geen 

vragenlijst ingevuld (22%). Over deze non-respons zijn de volgende gegevens bekend. 

 

Tabel 2 Redenen Non-respons  

Redenen non-respons  Aantal   % 

- Weigering 74 50 

- Andere reden 43 29 

- Reden onbekend 31 21 

Totaal 148 100 (n=148) 

 

Bij de groep van 43 mensen die de lijst om een andere reden niet hebben ingevuld, zijn de 

meest voorkomende redenen overplaatsing, invrijheidsstelling en het achteraf niet voldoen 

aan de door de onderzoekers gestelde criteria (legaal en afgestraft zijn en één van de talen 

waarin de enquêtes zijn vertaald machtig zijn). Minder genoemde redenen zijn: plaatsing in 

een strafcel, niet terugkeren van weekendverlof en ten tijde van het uitdelen van de enquête 

ernstig in de war zijn. 

De groep die niet bereid was om de enquête in te vullen is dermate klein (11% van de 

steekproef) dat we ervan uitgaan dat een mogelijke vertekening door selectieve uitval te 

verwaarlozen is. Op basis van deze bevinding komen we tot de conclusie dat er geen 

redenen zijn om aan te nemen dat de steekproef niet representatief is voor de totale 

populatie. 
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2.1.2 Kenmerk en onderzoeksgroep en vergelijking met populatiekenmerken 

 

Deze paragraaf geeft een aantal algemene kenmerken van de gedetineerden weer. Bij de 

presentatie van de enquêteresultaten in deze paragraaf en in het volgende hoofdstuk zijn 

alle percentages voor de overzichtelijkheid op hele getallen afgerond. Dit houdt in dat het 

totaal iets onder of boven de 100 procent kan uitkomen door afronding van de getallen in de 

rijen. Verder worden bij de presentatie alleen significante verschillen benoemd. De mate van 

significantie en de gebruikte statistische toets staan om redenen van leesbaarheid in een 

voetnoot. 

Wanneer gedetineerden een vraag in de enquête niet invulden, dan zijn zij meegeteld in de 

categorie ‘niet ingevuld’. Hierdoor blijft het totale aantal geënquêteerden steeds constant. 

De ‘niet-invullers’ zijn niet meegeteld in de berekening van de percentages. 

 

Voor controle op de representativiteit van de steekproef worden de onderzoeksgegevens 

over formele kenmerken vergeleken met populatiecijfers. De populatiegegevens hebben 

betrekking op alle mannelijke gedetineerden die op 31 mei 2003 (de peildatum) nog 

maximaal vier maanden moesten zitten. Populatiegegevens zijn beschikbaar voor de 

kenmerken: geboorteland gedetineerden, leeftijd en woonplaats vóór detentie (bron: 

Ministerie van Justitie (DJI)). 

 

Geboorteland  

Aan de gedetineerden is gevraagd in welk land zij zijn geboren. 

 

Tabel 3A Geboorteland gedetineerde 

Geboorteland 

gedetineerde  

Populatie  Steekproef 

 Aantal  % Aantal  % 

- Nederland 1292 49 258 57 

- Suriname 218 8 33 8 

- Antillen/Aruba 284 10 55 12 

- Turkije 80 3 16 3 

- Marokko 200 8 33 8 

- Overig Europa 213 8 26 6 

- Overig Wereld 330 13 29 6 

- Niet ingevuld 22 - 14 -- 

Totaal 2639 100  

(N =2617) 

464 

 

100  

(n = 450) 

 

 

In totaal 57% van de 464 gedetineerden uit de onderzoeksgroep is in Nederland geboren. In 

de totale populatie ligt dit percentage lager, namelijk op 49%. De verschillen in geboorteland 
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tussen de populatie en de steekproef zijn significant 8. De significantie wordt vooral 

veroorzaakt door het verschil tussen de feitelijke en verwachte frequentie bij de categorie 

Overig wereld in de steekproef. Dit kan toegeschreven worden aan het feit dat de groep 

illegalen (in vreemdelingenbewaring) buiten het onderzoek is gelaten terwijl deze wel 

aanwezig zijn in de totale populatie. Van de mensen die niet in Nederland zijn geboren is de 

groep Antillianen het grootst (12% van alle respondenten; 10% van de populatie). 

 

Etniciteit 

Het CBS definieert allochtonen als personen van wie tenminste één ouder in het buitenland 

is geboren. In de enquête is ook gevraagd naar het geboorteland van de ouders van de 

gedetineerde. 

 

Tabel 3B Geboorteland ouder(s) 

Geboorteland ouder(s)  Aantal  %  

- Nederland  208 45 

- Suriname  45 10 

- Antillen/Aruba  49 11 

- Turkije  22 5 

- Marokko  38 8 

- Overig Europa  39 8 

- Overig Wereld  52 11 

- Niet ingevuld  2 -- 

Totaal  464 100 (n = 462) 

 

Voor de onderzoeksgroep geldt dat 208 gedetineerden een of twee ouders hebben die in 

Nederland zijn geboren. Uitgaande van deze definitie is 45% autochtoon en 55% allochtoon. 

                                                 
8 Chi2 = 23,03 df=7, voor significantie moet Ch2 hoger zijn dan 14. 07. (p<0.05) 
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Leeftijd 

De verdeling naar leeftijd voor de respondentengroep en de totale populatie is weergegeven 

in tabel 4. 

 

Tabel 4: Leeftijd gedetineerde 

Leeftijd 

gedetineerde  

Populatie Respondenten 

 Aantal  % Aantal  % 

- jonger dan 20 75 3 8 2 

- 20 - 29 jaar 981 37 166 36 

- 30 – 39 jaar 960 36 173 37 

- 40 – 49 jaar 462 17 84 18 

- 50 – 59 jaar 134 5 25 5 

- 60 en ouder 27 1 6 1 

- Niet ingevuld - -   

Totaal 2639  

 

100 

(N=2639) 

464 

 

100 

(n=464) 

 

De respondentengroep vormt qua leeftijdsverdeling een juiste afspiegeling van de totale 

populatie9. De gemiddelde leeftijden komen nagenoeg met elkaar overeen, te weten 33,2 

(populatie) en 33,9 respondentengroep10. Het grootste deel van de gedetineerden is tussen 

de 20 en 40 jaar. In totaal valt bijna driekwart in deze leeftijdsgroep. 

 

Opleiding 

In de enquête is gevraagd naar de hoogst genoten opleiding. 

 

Tabel 5  Hoogst genoten opleiding 

 Hoogst genoten opleiding Opleiding afgerond 

 Aantal  %  Aantal  % 11 

- Basisonderwijs 33 8 22 67 

- Lager onderwijs 239 54 106 44 

- Middelbaar onderwijs  110 25 49 45 

- Hoger onderwijs 52 12 21 40 

- Anders 3 1 0 0 

- Niet ingevuld 27 -- 0 -- 

Totaal 464 100 (n=437) 198 -- 

                                                 
9 Voor de groepen is een Chi2  toets uitgevoerd. De verschillen tussen de populatie en de steekproef zijn niet 

significant. Chi2  =2, 67 terwijl voor signific antie deze waarde hoger moet zijn dan 11.07 (p<0.05) 
10 Minimumleeftijd = 18, maximumleeftijd = 75, standaarddeviatie (sd) =9,3. 
11 Berekend over aantal gedetineerden dat aangegeven heeft, dit als hoogste opleiding te hebben genoten. 
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In de onderzoeksgroep heeft 8% alleen basisonderwijs genoten. Daarvan heeft 67% het 

basisonderwijs afgerond: 54% van de gedetineerden heeft lager onderwijs doorlopen zoals 

LTS, VMBO of andere vormen van praktijkonderwijs; hiervan heeft 44% zijn diploma 

behaald. 25% van de gedetineerden heeft middelbaar onderwijs genoten waarvan 45% 

deze opleiding heeft afgerond. Gemiddeld heeft een gedetineerde vanaf zijn 6de jaar 10,8 

jaar onderwijs genoten. 

 

Werk  

In de enquête is gevraagd of de gedetineerde werk had voordat hij vast kwam te zitten. 

 

Tabel 6 Werksituatie voor detentie 

     Aantal % 

- Ja     205 46 

- Nee     243 54 

- Niet ingevuld     16 -- 

Totaal     464 100 (n=448) 

 

54% van de gedetineerden had op het moment van ‘oppakken’ geen werk. Van de 

gedetineerden in het bijzondere regime heeft 80% geen werk voor detentie. Dit verschil is 

significant12. 

 

Woonplaats vóór detentie 

De woonplaats vóór huidige detentie is weergegeven in de volgende tabel. 

 

Tabel 7 Woonplaats voor detentie 

 Populatie  Steekproef 

 Aantal % Aantal (n=464) % 

- Amsterdam 233 11 56 12 

- Rotterdam 275 13 46 10 

- Den Haag 148 7 42 9 

- Utrecht  63 3 19 4 

- Elders 1396 66 301 65 

- Niet ingevuld 524    

Totaal 2639 100 (N=2115) 464 100 (n=464) 

 

In totaal 35% van de respondenten is afkomstig uit de vier grote steden. Bijna een kwart 

(22%) is afkomstig uit Amsterdam of Rotterdam. De verdeling naar woonplaats binnen de 

onderzoeksgroep komt nagenoeg overeen met de verdeling in de totale populatie. 13  

 

                                                 
12 Chi2 =7,58, df=1, p= .006 
13 Deze verschillen zijn niet significant, de Chi2 = 9,15; voor significantie moet de Chi2 hoger zijn dan 9.49 (p<0,05). 
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Gebruik genotsmiddelen 

Hoeveel gedetineerden hebben genotsmiddelen gebruikt gedurende de laatste maand 

voordat ze vast kwamen te zitten en in welke mate? 

 

Tabel 8 Gebruik genotsmiddelen 

Verslavingsproblematiek Aantal (n=464) % respondenten Frequentie van 

gebruik  

(gemiddeld) 

- Harddrugs  141 32 5,4 x per week 

- Softdrugs  196 45 5,3 x per week 

- Alcohol  237 53 6,5 glazen per dag 

 

32% van de gedetineerden geeft aan harddrugs te hebben gebruikt. De frequentie van het 

gebruik varieerde van 1 tot 7 keer per week met een gemiddelde van 5,4 keer. Het 

percentage softdruggebruikers ligt hoger namelijk op 45%. Het gebruik varieerde van 1 tot 

14 keer per week met een gemiddelde van 5,3 keer. Meer dan de helft van de 

gedetineerden (53%) geeft aan alcohol te hebben gebruikt. Het aantal glazen per dag 

varieerde van 1 tot 50 en het gemiddelde was 6,5. 

Van de 56 gedetineerden in het bijzondere regime heeft 74% aangegeven heroïne of een 

andere harddrug gebruikt te hebben in de laatste maand voor detentie. Het gebruik van 

harddrugs in deze groep ligt hoger dan in het normale regime14. 

 

Detentie 

In welke soort inrichting verblijven de gedetineerden? 

 

Tabel 9 Soort detentie 

     Aantal % 

- Huis van Bewaring     152 33 

- Gesloten gevangenis     128 28 

- (Half)open inrichting     158 35 

- Anders     17 4 

- Niet ingevuld     9 -- 

Totaal     464 100 (n=455) 

 

Eenderde van de geënquêteerde gedetineerden zit in een HvB, bijna 30% in een gesloten 

gevangenis en nog eens 35% in een (half) open inrichting. 

                                                 
14 Chi2 =32.8, df=1, p< .000. 



 Adviesbureau Van Montfoort     25 

De totale strafduur is weergegeven in de volgende tabel. 

 

Tabel 9A Duur totale huidige detentie in maanden 

Duur huidige detentie   Aantal  %  

- tot 4 maanden  119 26 

- 5 tot 8 maanden  108 23 

- 9 tot 12 maanden 

- > 12 maanden 

 79 

139 

17 

30 

- niet ingevuld  19 4 

Totaal  464 100 (n = 445) 

 

De helft van alle gedetineerden in de onderzoeksgroep heeft een strafduur van maximaal 8 

maanden. Bijna eenderde van alle gedetineerden zit meer dan 12 maanden vast15. 

De duur van de totale huidige detentie van de gedetineerden varieert van één week tot 192 

maanden (16 jaar) met een gemiddelde duur van 13,4 maanden16. 

 

Tabel 9B Aantal weken voor vrijlating 

Aantal weken voor 

vrijlating 

 Aantal  % 

- tot 4 weken  159 34 

- 5 tot 8 weken  129 28 

- 9 tot 12 weken  84 18 

- > 12 weken 

- niet ingevuld 

 90 

2 

20 

Totaal  464 100 (n = 462) 

 

Ruim 60% van alle gedetineerden moet nog maximaal 8 weken ‘zitten’. Er is ook een groep 

van 20% voor wie het nog 3 tot 4 maanden duurt voordat ze vrijkomen. 

 

Een overzicht van het aantal keren dat een gedetineerde in totaal heeft vastgezeten is in de 

volgende tabel weergegeven. 

                                                 
15 Het gaat hier om de netto strafduur, dus de strafduur na toepassing van de regeling van vervroegde 

invrijheidsstelling. 
16 sd=20,5. 
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Tabel 10 Totaal aantal keer dat men heeft vastgezeten 

     Aantal % 

- 1 keer     143 34 

- 2 keer     99 24 

- 3-4 keer     96 23 

- 5-8 keer     57 14 

- Meer dan 8 keer     27 6 

- Niet ingevuld     42 -- 

Totaal     464 100 (n=422) 

 

Voor eenderde van de gedetineerden is het de eerste keer dat ze vastzitten. Een op de vijf 

gedetineerden heeft al vijf of meer keer vastgezeten. Een niet onaanzienlijke groep heeft 

deze vraag niet beantwoord. Dit kan betekenen dat de feitelijk recidive hoger ligt. Er is geen 

significant verschil tussen het normale regime en het bijzondere regime. 

 

2.2 Interviews met professionals 

 

Via de schriftelijke enquête zijn de onderzoeksvragen 1, 2 en 3 van de vraagzijde 

beantwoord vanuit het perspectief van de doelgroep zelf. Daarbij gaat het om de geuite 

(subjectieve) behoefte van de gedetineerden. Dit in tegenstelling tot de zogenaamde 

normatieve behoefte (aan opvang) die door de professionals wordt aangegeven. Deze 

normatieve behoefte wordt (kwalitatief) onderzocht via de interviews onder professionals. 

Het gaat daarbij om de volgende vragen. 

- Aan welke vormen van huisvesting bestaat behoefte? 

- Wat zijn specifieke problemen en behoeften aan hulp na ontslag uit detentie? 

- Wat zijn taken van de HvB’s en de gevangenissen en wat zijn taken van andere 

instellingen? 

- Bestaat er naar de mening van de professionals een discrepantie tussen de geuite 

(subjectieve) behoefte van de gedetineerden aan huisvesting en begeleiding en de 

normatieve behoefte zoals waargenomen door de professional zelf? 

- Welke knelpunten bestaan er in de aansluiting tussen vraag en aanbod? 

 

De interviews hadden een kwalitatief karakter. Aan inrichtingen zelf is gevraagd welke 

professional binnen de inrichting het best kon worden benaderd voor een interview over dit 

onderwerp. 

 

Er zijn elf interviews gehouden met in totaal twaalf personen: drie interviews met de 

Reclassering (Reclassering Rotterdam, Verslavingsreclassering en Reclassering Leger des 

Heils) en acht met medewerkers van de PI’s. Voor deze laatste interviews zijn aselect acht 
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van de 20 PI’s benaderd die meegewerkt hebben aan het onderzoek onder gedetineerden. 

Alle acht PI’s hebben meegewerkt. 

In de acht interviews met de PI’s is gesproken met verschillende functionarissen: 

medewerkers Bureau Sociale Dienst (3x) en Bureau Selectie en Detentiebegeleiding (2x), 

individueel trajectbegeleider (1x), sociale caseworkers (1x), programmaleider strafrechtelijke 

opvang verslaafden (1x). Voor een overzicht van de geïnterviewde functionarissen 

verwijzen we naar bijlage 4. 
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3 Resultaten vraagkant: de schriftelijke enquête 

 

3.1  Woonsituatie vóór detentie  

 

Had de gedetineerde een vaste woonplek of huis voordat hij vast kwam te zitten? 

 

Tabel 11 Wel/geen vaste woonsituatie vóór detentie 

     Aantal % 

- Ja     342 77 

- Nee     102 23 

- Niet ingevuld     20 -- 

Totaal     464 100 (n=444) 

 

Meer dan driekwart van de gedetineerden geeft aan dat men vóór detentie een vaste plek 

had waar men woonde had. Er is een significant verschil met de woonsituatie vóór detentie 

van de gedetineerden in het bijzondere regime17. Van de gedetineerden in het bijzondere 

regime had 59% een vaste woonsituatie voordat ze vast kwamen te zitten. 

 

De woonsituatie van de 342 gedetineerden die een vaste plek of huis hadden waar men 

woonde is in de volgende tabel weergegeven. 

 

Tabel 12 Aard woonsituatie voor detentie 

    Aantal  %  % berekend over totale 

onderzoeksgroep 

- Huurhuis woningbouw org.     132 39 28 

- Huurhuis particulier org.    36 11 8 

- Koopwoning    17 5 4 

- Kamers/etage    36 10 8 

- Ouders/familie    72 21 16 

- Vrienden/kennissen    30 9 6 

- Pension18    3 1 1 

- Begeleid wonen    4 1 1 

- Nachtopvang    2 1  

- Anders    8 2 2 

- Niet ingevuld    2 -- -- 

Totaal    342 100 (n=340)  

                                                 
17 Chi2 =8,7, df=1, p= .003 
18 Het gaat om een particulier pension en niet om een sociaal pension. 
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Van de groep die aangeeft te beschikken over een vaste plek of een huis waar men woonde 

had de helft een eigen huurwoning via een woningbouwcoöperatie of een particuliere 

organisatie. Bijna een kwart (21%) van de gedetineerden geeft aan dat men bij ouders of 

familie woonde voor detentie. 

Berekend over de totale onderzoeksgroep had 40% de beschikking over een huis vóór 

detentie, 21% verbleef bij ouders, familie of vrienden. Van maatschappelijke opvang (te 

weten begeleid wonen en nachtopvang) werd door 1% van de gedetineerden gebruik 

gemaakt. 

 

In totaal 23% van de gedetineerden had vóór detentie geen vaste woon- of verblijfssituatie. 

Aan deze gedetineerden is gevraagd waar ze de laatste twee weken voor hun detentie 

overnacht hebben. De respondenten (102) konden meer dan één antwoordmogelijkheid 

aankruisen. In totaal is 125 keer één van deze mogelijkheden ingevuld. De tabel telt daarom 

op tot meer dan 100%. 

 

Tabel 13 Onderdak laatste twee weken van gedetineerden zonder vaste huisvesting 

     Aantal % 

- Op straat     34 33 

- In een nachtopvang     14 14 

- In een crisisopvang     0 0 

- Bij vrienden of kennissen     44 43 

- Bij familie     17 17 

- Anders     16 16 

Totaal     125  

 

Gemiddeld geven zij 1,2 vormen van onderdak aan. Het aantal verschillende plaatsen waar 

men de nacht doorbracht is dus beperkt. Opmerkelijk is dat er weinig gebruikt werd gemaakt 

van een crisis- of nachtopvang. Wel zegt eenderde de nacht te op straat hebben door-

gebracht. De categorie ‘anders’ bevat een grote diversiteit aan overnachtingsmogelijkheden, 

zoals in tuinhuisjes, in een garagebox, op Schiphol, in een caravan, of in een 

asielzoekerscentrum. 
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Samenvatting resultaten 

De woonsituatie vóór detentie is in onderstaand overzicht weergegeven. 

 

Overzicht 1 Woonsituatie vóór detentie 

Totaal aantal respondenten (n=464) 

Woonsituatie vóór detentie 

(n=464) 

Vaste woonplek (77%) Geen vaste woonplek (23%) 

Soort woonplek - Eigen (huur)huis (55%) 

- Bij ouders/ familie (22%) 

- Op kamers (10%) 

- Bij vrienden (9%) 

- In maatschappelijke opvang (2%) 

- Anders (2%) 

Laatste 2 weken voor detentie19: 

- Bij vrienden (43%) 

- Op straat (33%) 

- Bij familie (17%) 

- In maatschappelijke opvang (14%) 

- Anders (16%) 

 

 

3.2 Hulp tijdens detentie  

 

Krijgt de gedetineerde op dit moment hulp of heeft deze hulp gehad hulp bij het zoeken van 

woonruimte? Van wie heeft de gedetineerde hulp gekregen en is hij tevreden over de hulp? 

 

Tabel 14 Hulp tijdens detentie 

     Aantal % 

- Ja, heeft hulp (gehad)     74 16 

- Nee, maar wil wel hulp      167 37 

- Nee, heeft woonruimte     137 31 

- Nee, zoekt zelf      52 12 

- Anders     19 4 

- Niet ingevuld     15 -- 

Totaal     464 100 (n=449) 

 

In totaal 31% van de gedetineerden heeft geen hulp nodig omdat zij reeds beschikken over 

woonruimte en daar blijkbaar tevreden mee zijn. Verder zoekt 12% zelf naar woonruimte.  

Meer dan de helft is of was geïnteresseerd in hulp: 

- 37% geeft aan hulp te willen maar niet te krijgen; 

- 16% zegt hulp te krijgen of te hebben gehad bij het zoeken naar woonruimte. 

                                                 
19 De respondenten konden meer dan één verblijfsmogelijkheid aankruisen, de percentages in deze kolom tellen 

daarom op tot meer dan 100% 
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In een verdiepende analyse is onderscheid gemaakt naar drie typen hulpzoekenden. 

1. Een groep die hulp heeft gehad of nu hulp krijgt bij het zoeken naar woonruimte. Deze 

groep noemen we ‘de hulpontvangers ’ (74 respondenten). 

2. Een groep die aangeeft hulp te willen maar niet te krijgen ’de groep die hulp wil maar 

niet krijgt’ (167 respondenten). 

3. Een groep  die aangeeft geen hulp te willen of al over woonruimte te beschikken: ‘de 

groep die geen hulp nodig heeft’ (189 gedetineerden). 

De drie groepen zijn vergeleken op de volgende achtergrondvariabelen: leeftijd, wel of niet 

afkomstig uit de vier grote steden (Randstad), culturele achtergrond, soort en frequentie van 

verslavingsproblematiek, hoogte van de opleiding, huisvestingsituatie voor detentie, 

werksituatie voor detentie, het hebben van een maatschappelijk integratietraject, duur 

detentie, restduur van de detentie, het aantal keren dat men al gezeten heeft en de afstand 

tussen de PI waar men vastzit en de vroegere woonplaats. 

 

Na statistische toetsing van deze variabelen blijkt er een verschil te bestaan tussen de drie 

groepen op enkele variabelen. 

- De frequentie van het gebruik van softdrugs voor detentie: ‘de groep die hulp wil maar 

niet krijgt’ gebruikte (voor detentie) vaker softdrugs dan de andere twee groepen20. 

- Het gebruik van harddrugs voor detentie: onder ‘de hulpontvangers’ zijn minder 

harddruggebruikers dan onder de andere twee groepen21. 

- ‘De groep die hulp wil maar niet krijgt ’ zit een langere straf uit dan de andere twee 

groepen22. Mensen met een langere strafduur die hulp willen krijgen in hun eigen 

beleving dus minder vaak hulp. 

- ‘Hulpontvangers ’ geven aan vaker deel te nemen aan een maatschappelijk 

integratietraject23. De activiteiten van een maatschappelijk integratietraject worden dus 

zichtbaar in de schriftelijke enquête. 

- In het bijzondere regime zitten relatief gezien meer ‘hulpontvangers ’ dan in het 

normale regime24. 

 

Aan de 74 gedetineerden die aangeven hulp te hebben of hebben gehad, is gevraagd door 

wie zij geholpen zijn. De gedetineerden konden daarvoor meer dan één antwoord 

aankruisen. Het totaalpercentage komt dus boven de 100 uit. 

                                                 
20 m1=6,3, m2=5,4, m3=4,9, df=2, F=3,6, p=.029 
21 Chi2=21,2, df=2, p< .001 
22 m1=13, m2=17, m3=11, df=2, F=3,49, p=.031 
23 Chi2= 14,8, df=2, p=.001 
24 Chi2 =6,6 , df=2, p= .036 
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Tabel 15 Instanties en personen die hulp verleenden 

   Aantal 

 

(n=74) 

%  % berekend over de 

groep die hulp wilde 

(n=241)  

- Van de (verslavings)reclassering   46 62 20 

- Van de geestelijke verzorger   12 16 5 

- Van BSD25   6 8 2 

- Van familie    21 29 9 

- Van vrienden of kennissen   17 23 7 

- Anders26   21 28 9 

Totaal   123   

 

De 74 gedetineerden gaven samen 123 keer antwoord op deze vraag. Dit houdt in dat een 

aantal gedetineerden aangeeft van meer dan één steunbron gebruik te maken bij het 

zoeken naar geschikte woonruimte. De meeste gedetineerden (62%) geven aan hulp te 

ontvangen of te hebben gekregen van de reclassering; 29% krijgt of kreeg hulp van familie 

en 16% van de geestelijk verzorger. 

 

Berekend over de groep die naar eigen zeggen, tijdens detentie hulp nodig had, heeft 20% 

van deze hulpvragers van de reclassering hulp gekregen bij huisvestingsproblemen. 

Daarnaast maakt(e) 9% van alle gedetineerden die hulp wilden, gebruik van de 

mogelijkheden van familie; 7% krijgt of kreeg hulp van vrienden. 

 

Zijn deze 74 gedetineerden tevreden over de hulp die ze ontvangen of ontvingen? 

 

Tabel 16 Mate van tevredenheid over ontvangen hulp 

    Aantal  % 

- Zeer tevreden    21 30 

- Tevreden    30 42 

- Neutraal    15 21 

- Ontevreden    1 1 

- Zeer ontevreden    4 6 

- Niet ingevuld    3 -- 

Totaal    74 100 (n=71) 

 

                                                 
25 Bedoeld wordt Bureau Sociale Dienstverlening binnen de PI’s. 
26 Genoemd zijn onder andere intern trajectbegeleider (1x), Exodus (1x), woningbouwvereniging (2x), gemeente 

(1x), nazorg ex -gedetineerden (1x),  Stichting Topscore (1x), Stichting Pasade (1x), Kentron (1x), Stichting Goud 

(1x), CAD (1x), niemand (3x) en overig (7x). 
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Bijna driekwart (72%) van de van de gedetineerden is tevreden of zeer tevreden over de 

hulp die zij ontvangen of ontvingen bij het zoeken naar huisvesting. Vijf gedetineerden zijn 

meer of minder ontevreden. Drie van deze vijf gedetineerden geven de volgende redenen: 

 

“geen goede persoonlijke hulp” 

 

“als je vrijkomt dan sta je dakloos op straat, de Sociale Dienst doet moeilijk zodat je de 

eerste paar dagen moet stelen om te eten. In de gevangenis is nog niets te regelen” 

 

“er zijn een hoop informatie en instellingen zodat je door de bomen het bos niet meer 

ziet” 

 

Samenvatting resultaten 

In onderstaand overzicht zijn de bevindingen van paragraaf 3.2 schematisch weergegeven. 

 

Overzicht 2 Hulp tijdens detentie 

Totale groep respondenten (n=464) 

Typen ‘hulp 

zoekenden’  

(n=464) 

1 hulpontvangers (16%) 2 groep die hulp wil 

maar niet krijgt’ 

(37%) 

3 groep die geen 

hulp nodig heeft 

(43%) 

4  anders 

(4%) 

Kenmerken 

onderscheiden 

groepen (n=430) 

Minder softdruggebruik 

Minder 

harddruggebruikers 

Vaker in maatschappelijk 

reïntegratie traject 

Vaker in  bijzonder 

regime 

Meer softdruggebruik 

Meer 

harddruggebruikers 

Langere strafduur 

Minder 

softdruggebruik 

Meer 

harddruggebruikers 

nvt 

Belangrijkste 

hulpbieders 

(n=74)  (meerdere 

antwoorden 

mogelijk) 

Reclassering (59%) 

Familie (29%) 

Vrienden (18%) 

Geestelijk verzorger 

(15%) 

nvt nvt nvt 

Tevredenheid over 

hulp (n=74) 

(Zeer) tevreden (72%) 

Neutraal (21% 

(Zeer) ontevreden (7%) 

nvt nvt nvt 
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3.3 Woonsituatie na detentie 

 

In deze paragraaf wordt onderscheid gemaakt tussen het normale en het bijzondere  

regime. 

 

3.3.1 Normaal regime 

 

Heeft de gedetineerde onderdak na detentie of verwacht hij onderdak te hebben? De 

beantwoording van deze vraag is in tabel 17 weergegeven. 

 

Tabel 17 Wel/geen onderdak na detentie 

     Aantal % 

- Ja     287 63 

- Ja, waarschijnlijk wel      41 9 

- Nee     77 17 

- Weet het niet     51 11 

- Niet ingevuld     8 -- 

Totaal     464 100 (n=456) 

 

17% van de gedetineerden heeft na detentie geen adres om te overnachten. 11% van de 

gedetineerden heeft misschien een adres maar geeft aan dit nog niet te weten. Bijna 

driekwart (72%) van de gedetineerden heeft (waarschijnlijk) een adres waar ze na detentie 

terecht denken te kunnen. 

Er is een significant verschil met de restduur van detentie27. Om dit te illustreren is de 

restduur opgedeeld in vier categorieën en is de verhouding wel onderdak/geen onderdak in 

onderstaande grafiek weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27  m1=6,3, m2=8,6, m3=9,3, df=2, F=7,45, p=001. 
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Vooral in de categorie 13 tot 16 weken zijn er verschillen met de andere categorieën. In 

deze categorie geven minder gedetineerden aan onderdak te hebben na detentie. De 

veronderstelling is dat naarmate de gedetineerden een kortere tijd te gaan hebben tot aan 

de invrijheidsstelling, zij meer zicht hebben op een eventuele toekomstige woonruimte. De 

groepen tot en met 12 weken voor de invrijheidstelling verschillen niet van elkaar. Voor de 

groep met een restduur van maximaal 3 maanden detentie, zijn de percentages van tabel 

17 opnieuw berekend: 76% van alle gedetineerden geeft aan een adres te hebben waar ze 

kunnen overnachten; 24% geeft aan geen adres te hebben of dit nog niet te weten. Dit 

percentage is 4% lager dan voor de totale onderzoeksgroep en functioneert in de populatie 

als een ondergrens voor gedetineerden die na detentie (nog) geen onderdak hebben. 

 

Aan alle gedetineerden die (waarschijnlijk) onderdak hebben is gevraagd of zij daar voor 

korte of langere tijd kunnen verblijven. 

 

Tabel 18 Verwachte duur van het onderdak na detentie 

     Aantal % 

- Vaste woonruimte     199 64 

- Enkele weken/maanden     50 16 

- Enkele dagen/nachten     5 2 

- Niet bekend     58 18 

- Niet ingevuld     16 -- 

Totaal     328 100 (n=312) 

 

64% van de gedetineerden die zeggen dat ze (waarschijnlijk) over woonruimte beschikken, 

geeft aan dat dit voor langere tijd is. Nog eens 16% heeft onderdak voor maximaal enkele 

maanden. 

Wanneer we de gegevens van tabel 17 en 18 combineren dan krijgen we het volgende 

beeld van de woonsituatie van de totale groep respondenten na detentie. 

 

Tabel 19 Verwachte duur van de gevonden huisvesting (voor de totale onderzoeksgroep) 

     Aantal % 

- (Waarschijnlijk) vaste woonruimte      199 43 

- (Waarschijnlijk) woonruimte voor enige 

weken/maanden 

    50 11 

- (Waarschijnlijk) woonruimte voor 

enkele dagen 

    5 1 

- (Waarschijnlijk) woonruimte maar 

onbekend hoe lang 

    74 16 

- Geen woonruimte     77 17 

- Weet het niet     51 11 

- Niet ingevuld     8 -- 

Totaal     464 100 (n=456) 
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In totaal 43% van alle respondenten heeft na detentie (waarschijnlijk) vaste woonruimte. Uit 

een nadere analyse blijkt dat het merendeel van deze mensen (84%) terugkeert naar de 

woonsituatie vóór detentie. Berekend over de totale onderzoeksgroep geeft 49% aan terug 

te keren naar de woonsituatie vóór detentie. 

 

Voor de vergelijking van de soort huisvesting vóór en na detentie is de volgende tabel 

gemaakt. Bij de situatie voor detentie gaat het om de groep die in de enquête aangeeft dat 

men voor detentie een vaste plek of huis had waar men woonde (77%). Bij de situatie na 

detentie is onderscheid gemaakt naar: 

1. gedetineerden die aangeven (waarschijnlijk) onderdak te hebben; deze woonruimte kan 

vast of tijdelijk zijn of de duur ervan is nog niet bekend (72%); 

2. gedetineerden die aangeven (nog) geen onderdak te hebben (28%);.bij deze groep is 

de vraag welk soort huisvesting ze zoeken. 

 

Tabel 20 Vergelijking van soort huisvesting vóór en na detentie  

 Situatie voor detentie  (Verwachte) situatie maximaal 4 mnd. voor 

einde detentie  

 Gedetineerden die 

woonruimte hadden 

(n=342) 

Gedetineerden die  

woonruimte hebben28  

(n=328) 

Gedetineerden die 

woonruimte zoeken 

(n=128) 

 

 %  %  %  

- Huis29 55  44  46  

- Kamers/etage 10  7  18  

- Ouders/familie 21  31  0  

- Vrienden/kennissen 9  9  4  

- Begeleid wonen 1  2  7  

- Pension 1  0  3  

- Categorale voorziening  0  1  2  

- Behandelkliniek 0  0  4  

- Opvang daklozen 0  1  5  

- Zoekt geen woonruimte nvt  nvt  7  

- Anders 2  5  3  

Totaal 100  100  100  

 

De tabel laat zien dat er na detentie een verschuiving optreedt van het wonen in een ‘eigen’ 

huis naar het wonen bij familie. De gedetineerden doen na detentie vaker een beroep op 

ouders en familie (31% versus 21%) en hebben na detentie minder vaak een eigen huis, 

een eigen kamer of een etage dan voor detentie (51% versus 64%). 

                                                 
28 Voor de kolom gedetineerden die woonruimte zoeken, gaat het om de verwachte woonsituatie. 
29 Voor de vergelijking zijn de categorieën huurhuis woningbouw, huurhuis particulier en koopwoning bij elkaar 

gevoegd.  
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De groep die nog zoekende is, wil graag een eigen huis, een eigen kamer of etage (64%) 

en kan of wil geen beroep doen op ouders en familie (0%). 

 

In totaal 33 gedetineerden geven aan een beroep te willen doen op opvangvoorzieningen. 

Dat is 7% van de totale onderzoeksgroep. Daarbij gaat het om de volgende voorzieningen: 

begeleid wonen, categorale voorziening en opvang daklozen. Verder geven vijf mensen aan 

naar een behandelkliniek te willen als ze vrijkomen. Dat is 1% van de totale 

onderzoekgroep. Van de groep die verwacht geen woonruimte te hebben na detentie, geeft 

7% aan geen woonruimte te zoeken. Onze interpretatie is dat deze respondenten een 

zwervend bestaan gaan leiden. 

Voor de groep die nog maximaal een strafduur heeft van drie maanden is het perspectief 

gunstiger. 

 

Tabel 21 Vergelijking van soort huisvesting voor en na detentie 

 Situatie voor detentie   (Verwachte) situatie maximaal 3 mnd. voor einde 

detentie  

 Gedetineerden die 

woonruimte hadden 

(n=342) 

Gedetineerden die 

woonruimte hebben30  

(n=272) 

Gedetineerden die 

woonruimte zoeken 

(n=82) 

 

 %   %  % 

- Huis31 55   50  45 

- Kamers/etage 10   10  18 

- Begeleid wonen 21   3  7 

- Pension 9   0  4 

- Categoraal woonhuis  1   1  2 

- Behandelkliniek 1   0  4 

- Opvang daklozen 0   0  7 

- Ouders/familie 0   23  0 

- Vrienden/kennissen 0   5  4 

- Geen vaste woonsituatie nvt   0  7 

- Anders 2   6  3 

Totaal 100   100  100 

 

 

Maximaal drie maanden voor het einde van hun detentie verwacht 60% eigen huisvesting te 

hebben en 28% denkt een beroep te kunnen doen op ouders, familie, vrienden en 

kennissen. 

                                                 
30 Bij deze groep gaat het om de verwachte woonsituatie 
31 Voor de vergelijking zijn de categorieën huurhuis woningbouw, huurhuis particulier en koopwoning bij elkaar 

gevoegd.  
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Het percentage dat een beroep denkt te gaan doen op de opvangvoorzieningen verandert 

niet als de restduur van de detentie afneemt. In totaal 7% is van plan gebruik te maken van 

de opvangvoorzieningen (te weten 4% beschermd wonen, 2% opvang daklozen en 1% 

categorale opvang). 1% wil opgenomen worden in een behandelkliniek. 

 

Tenslotte, van de onderzoeksgroep acht 88% zichzelf in staat zelfstandig te kunnen wonen. 

De 12% gedetineerden die zich daartoe niet in staat achten, geven aan vormen van 

huisvesting te zoeken als: begeleid wonen, bij familie of vrienden, behandelkliniek of een 

woonhuis voor ex-gedetineerden. 

 

3.3.2 Bijzonder regime 

 

Welke huisvesting zoeken of verwachten deze gedetineerden te hebben na detentie? In 

totaal 38 gedetineerden geven aan (waarschijnlijk) onderdak te hebben. Dat is 68% van de 

gedetineerden in het bijzondere regime; 32% van de gedetineerden heeft geen woonruimte 

of weet het nog niet. 

De verhouding tussen (waarschijnlijk) wel en geen onderdak ligt voor het normale regime en 

het bijzondere regime bijna gelijk. In het normale regime geeft 72% aan onderdak te 

hebben. 

  

Tabel 22 (Verwachte) woonsituatie na detentie bijzonder regime 

  Gedetineerden die 

huisvesting hebben 

(n=38) 

Gedetineerden die 

huisvesting zoeken 

(n=18) 

    n % 

- Huis  12 39 3 17 

- Kamers/etage  4 13 2 11 

- Begeleid wonen  1 3 6 33 

- Pension  0 0 1 6 

- Categorale voorziening   0 0 2 11 

- Behandelkliniek  5 16 2 11 

- Opvang daklozen  0 0 1 6 

- Ouders/familie/vrienden  9 29 0 0 

- Anders  0 0 1 6 

- Niet ingevuld  7 -- 0 -- 

Totaal  38 100 (n=31) 18 100 

 

Het is opvallend dat van het bijzondere regime een relatief grote groep van zeven 

gedetineerden niet heeft ingevuld welke huisvesting zij hebben geregeld. Van de 

onderzoeksgroep die (waarschijnlijk) huisvesting heeft, gaat de helft naar zelfstandige 

huisvesting. Verder wordt door 29% een beroep gedaan op familie, vrienden of kennissen 
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terwijl dit in de groep die nog geen huisvesting heeft nul is. De gedetineerden die geen 

huisvesting hebben, doen vaker een beroep op opvangvoorzieningen. 

 

In totaal geven 10 gedetineerden aan een beroep te willen doen op opvangvoorzieningen 

(begeleid wonen, categorale voorziening, opvang daklozen). Dit is 20% van de 

onderzoeksgroep gedetineerden in het bijzondere regime. Nog eens 14% wil opgenomen 

worden in een behandelkliniek. 

 

In vergelijking met de gegevens van het normale regime doen percentueel meer 

gedetineerden een beroep op begeleid wonen (14% in plaats van 4%) op een categorale 

voorziening (4% in plaats van 1%) en een behandelkliniek (14% in plaats van 1%). 

 

3.3.3 Samenvatting resultaten 

 

De belangrijkste bevindingen van deze paragraaf luiden als volgt. 

- Voor detentie had 77% een vaste plek of huis waar men woonde; na detentie heeft 

72% (waarschijnlijk) onderdak; dit onderdak kan vast of tijdelijk zijn of de duur ervan is 

nog niet bekend. Bij gedetineerden die nog een maximale reststraf van drie maanden 

hebben ligt dit percentage op 76%. 

- Minder dan de helft van de gedetineerden verwacht in een stabiele woonsituatie te 

komen na detentie. Dat is de groep die aangeeft (waarschijnlijk) vaste woonruimte te 

hebben (43% van de onderzoeksgroep). Het merendeel van deze mensen keert terug 

naar de woonsituatie voor detentie. 

- Na detentie blijkt er een verschuiving op te treden van het zelfstandig wonen (een 

eigen huis, etage of kamer) naar het wonen bij familie. Van de mensen die al 

huisvesting hebben gevonden gaat 51% zelfstandig wonen. Voor detentie woonde 

65% van de mensen die onderdak hadden, zelfstandig. Bij gedetineerden met een 

restduur detentie van maximaal drie maanden ligt de situatie gunstiger. Van de 

mensen die onderdak hebben geregeld verwacht 60% zelfstandige huisvesting te 

krijgen; 28% verwacht terecht te kunnen bij familie, kennissen en vrienden. 

- Familie, vrienden en kennissen spelen een belangrijke rol bij het verlenen van 

huisvesting aan gedetineerden. Dat geldt zowel vóór detentie als na detentie. 

- In totaal 7% van de onderzoeksgroep zegt een beroep te gaan doen op 

opvangvoorzieningen (begeleid wonen, categorale voorziening en opvang daklozen); 

1% wil opgenomen worden in een behandelkliniek. Dit percentage verandert niet als de 

restduur van de detentie afneemt. 

- Het percentage gedetineerden uit het bijzondere regime, dat zegt een beroep te willen 

doen op de opvangvoorzieningen, ligt op 20%. Verder wil nog eens 14% opgenomen 

worden in een behandelkliniek. 

- In totaal 12% acht zichzelf niet in staat om zelfstandig te wonen. Deze groep doet een 

beroep op de maatschappelijke opvang maar denkt deels ook terecht te kunnen bij 

familie en vrienden. 
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3.4 Hulp na detentie  

 

Verwacht de gedetineerde dat hij te maken krijgt met problemen na detentie? De 

beantwoording van deze vraag is weergegeven in tabel 23. 

 

Tabel 23 Verwachting van de hoeveelheid problemen na detentie 

     Aantal % 

- Ja, veel problemen     103 23 

- Ja, een paar problemen      115 25 

- Nee, zal meevallen     102 22 

- Nee, geen problemen     136 31 

- Niet ingevuld     8 -- 

Totaal     464 100 (n=456) 

 

Ongeveer een kwart verwacht veel problemen als men vrijkomt; eveneens een kwart 

verwacht dat het aantal problemen beperkt zal zijn. De overige 53% verwacht niet of 

nauwelijks problemen wanneer men eenmaal vrij is. Er is een significant verschil tussen het 

normale en bijzondere regime32.  

 

Aan de gedetineerden die veel of enkele problemen verwachten (n=218) is gevraagd naar 

de aard van deze problemen. Ze konden meer dan één probleem aankruisen. Het totaal 

aantal gerapporteerde problemen ligt daarom boven de 100%. Gemiddeld kruiste men twee 

problemen aan. 

                                                 
32 Chi2= 10,53, df=3, p= .015 
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Tabel 24 Aard van de problemen die men verwacht na detentie 

    Aantal 

(n=218) 

%  % Berekend over totale 

onderzoeksgroep 

- Geen goede woonruimte    118 54 25 

- Hebben van schulden    100 46 22 

- Geen werk    71 33 15 

- Gebruik van harddrugs     39 18 8 

- Agressief impulsief gedrag    26 12 6 

- Verkeerde invloed vrienden    24 12 2 

- Problemen/conflicten thuis    22 10 5 

- Psychische problemen    21 10 5 

- Gebruik alcohol    9 4 2 

Totaal    430   

 

De gedetineerden die aangeven problemen te krijgen na detentie, noemen het hebben van 

geen goede woonruimte (54%), hun schulden (46%) en het feit dat ze geen werk hebben 

(33%) als voornaamste problemen. Daarnaast noemt 18% het gebruik van harddrugs als 

een probleem. Berekend over de groep die vóór detentie harddrugs gebruikte, ligt het 

percentage dat problemen verwacht met hun harddrugsgebruik op 28%. 

Berekend over de totale groep heeft 25% problemen met hun woonruimte, voorziet 22% 

financiële problemen en 15% problemen met het vinden van werk. 

 

Hebben de gedetineerden behoefte aan hulp als ze vrijkomen? Deze vraag is gesteld aan 

de gedetineerden die veel of enkele problemen verwachten na detentie en ook aan de 

groep die zegt dat het wel mee zal vallen. In totaal gaat het om 320 respondenten. 

 

Tabel 25 Behoefte aan hulp 

    Aantal %  % Berekend over totale 

onderzoeksgroep 

- Ja, veel hulp    104 33 22 

- Ja, een beetje hulp     150 47 32 

- Nee, geen hulp nodig    42 13 9 

- Nee, kunnen mij niet helpen    8 3 2 

- Anders    14 4 3 

- Niet ingevuld    2 -- -- 

Totaal    320 100 (n=318)  

 

Van de groep die in sterke mate tot lichte mate problemen voorziet, geeft 80% aan hulp 

nodig te hebben. Ze vragen met name hulp bij de eerder gemelde meest voorkomende 

problemen, te weten huisvesting, aflossen schulden en vinden van werk. 
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Uitgaande van de veronderstelling dat mensen die geen problemen verwachten ook geen 

hulp vragen, ligt de hulpvraag binnen de totale onderzoeksgroep op 55%. Dat wil zeggen 

dat 55% van de totale onderzoeksgroep na detentie om hulp vraagt met name bij problemen 

op het terrein van huisvesting, financiën en werk. 

 

De groep die problemen voorziet en om hulp vraagt geeft aan dat de volgende organisaties 

hen daarbij het best zouden kunnen helpen: de reclassering (40%), maatschappelijk werk 

(21%), sociale dienst (9%) en de verslavingszorg (7%). De meer informele steunbronnen als 

ouders, vrienden en kennissen worden minder frequent genoemd (beide 3%). 

 

In de enquête is ook gevraagd in welke mate men vertrouwen heeft in deze instellingen en 

informele steunbronnen? 

 

Tabel 26 Mate van vertrouwen in instellingen en informele hulpbronnen 

     Aantal % 

- Veel vertrouwen     28 11 

- Voldoende vertrouwen     68 27 

- Beetje vertrouwen     48 19 

- Weinig vertrouwen     52 21 

- Weet niet     54 21 

- Niet ingevuld     4 -- 

Totaal     254 100 (n=250) 

 

Het aantal gedetineerden dat wel vertrouwen heeft en het aantal gedetineerden dat weinig 

vertrouwen heeft is nagenoeg gelijk: 38% versus 40%. Er resteert een groep van 21% die 

de vraag niet weet te beantwoorden en blijkbaar niet weet wat ze van de instellingen en 

informele hulpbronnen kunnen verwachten. 

Een beperkt aantal gedetineerden heeft aangegeven waarom zij geen vertrouwen hebben in 

hulpverlenende instellingen: 

- eerder slechte ervaringen opgedaan (n=38); 

- er wordt niets ondernomen door betreffende instelling (n=34); 

- van het kastje naar de muur gestuurd (n=12); 

- problemen worden niet serieus genomen (n=10). 

 

De gedetineerden die hun vertrouwen uitspreken in de hulpverlening doen uitspraken die te 

maken hebben met het hebben van vertrouwen in de personen (n=55) en het hebben van 

goede ervaringen met de instelling (n=31). 

 

Tot slot is aan de gedetineerden gevraagd of zij nog opmerkingen hebben over het zoeken 

van huisvesting. Daarbij geven gedetineerden aan reeds woonruimte te hebben (n=31) of 

ze uiten een wens voor het vinden van zelfstandige woonruimte (n=45). Een aantal 

typerende opmerkingen is weergegeven. 
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“Zoeken naar een woning is vanuit detentie bijna onmogelijk. Als ik het geluk heb een 

woning toegewezen te krijgen heb ik niet het geld deze aan te houden tot ik vrij kom. 

Als ik wacht met zoeken tot het einde van mijn detentie heb ik de kans maandenlang op 

straat te moeten wonen”. 

 

“Ik ben al 20 jaar dakloos en verslaafd aan harddrugs. Voor mijn idee is de gevangenis 

mijn huisvesting”. 

 

“Het is jammer dat er zo weinig goede instanties als Exodus bestaan. Verder weten we 

allemaal dat woningen worden gegeven door woningbouwverenigingen en niet door 

justitie of reclasseringsinstanties”. 

 

“Er bestaat een causaal verband tussen recidivisme en het gebrek aan 

huisvesting/opvang. Ik hoop dat er in de toekomst meer wordt geïnvesteerd om dit 

sociaal-maatschappelijk vraagstuk op te lossen! De overgrote meerderheid van de 

draaideurcriminelen heeft te maken met het hierboven staande. Door deze op te 

sluiten, is men niet bezig met de solutie maar met symptoombestrijding”. 

 

 

Samenvatting resultaten 

De bevindingen van paragraaf 3.4 zijn schematisch weergegeven in twee overzichten: 

 

Overzicht 3 Problemen en hulpbehoefte na detentie  

Totaal aantal respondenten (n=464) 

Problemen na 

detentie? 

(n=464) 

Veel problemen 

(23%) 

Een paar problemen 

(25%) 

Valt wel 

mee 

 (22%) 

Geen 

problemen 

(31%) 

Meest genoemde 

problemen (n=218) 

(meerdere antwoorden 

mogelijk) 

Geen woonruimte (54%) 

Schulden (46%) 

Geen werk (33%) 

Harddrugsgebruik (18%) 

-- -- 

Hulp nodig bij 

problemen 

(n=320) 

Veel hulp (33%) (zie verder overzicht 4) 

Beetje hulp (47%) (zie verder overzicht 4) 

Geen hulp (13%) 

Anders (7%) 

-- 
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Overzicht 4 Wie kunnen helpen en in welke mate? 

Aantal respondenten met problemen die veel of een beetje hulp vragen (n=192) 

Wie kunnen het beste 

helpen (n=192) 

(meerdere antwoorden 

mogelijk) 

- De reclassering (40%) 

- Maatschappelijk werk (21%) 

- Sociale Dienst (9%) 

- Verslavingszorg (7%) 

- Familie, vrienden (6%) 

Mate van vertrouwen in 

hulpverleners (n=192) 

- Veel, voldoende vertrouwen (38%) 

- Beetje, weinig vertrouwen (40%) 

- Weet niet (21%) 

 

 

3.5 Factoren die van invloed zijn op het vinden van huisvesting na detentie 

 

Op basis van het perspectief van huisvesting na detentie zoals geschetst in paragraaf 3.3 

(tabel 19) zijn voor een verdiepende analyse van de kenmerken van de respondenten drie 

groepen gecreëerd. 

1. De eerste groep bestaat uit gedetineerden die aangeven (waarschijnlijk) over een 

woonruimte te beschikken voor langere tijd. Dit is 43% van de onderzoeksgroep. 

2. De tweede groep bevat gedetineerden die (waarschijnlijk) woonruimte hebben geregeld 

maar aangeven dat dit voor een beperkte periode is. Dit is 12% van de 

onderzoeksgroep. 

3. De derde groep bevat enerzijds gedetineerden die aangeven op dit moment nog geen 

duidelijk beeld te hebben van hun huisvesting en anderzijds gedetineerden die zeggen 

dat ze (nog) geen huisvesting hebben als ze vrijkomen. Deze groep bestaat uit 44% van 

de onderzoeksgroep. 

Voor deze groepen is door middel van statistische toetsen nagegaan of er een significant 

verschil (tweezijdige toetsing) is voor de volgende variabelen: 

- leeftijd; 

- wel of niet afkomstig uit de vier grote steden (randstad); 

- culturele achtergrond; 

- soort en frequentie van verslavingsproblematiek; 

- hoogte van de opleiding; 

- huisvestingsituatie voor detentie; 

- werksituatie voor detentie; 

- het hebben van een maatschappelijk integratietraject; 

- duur, restduur van de detentie en aantal keren van de detentie; 

- afstand tot de woonplaats. 
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Significante verschillen zijn aangetroffen voor een aantal variabelen. 

- Duur van de detentie: de gedetineerden met een vaste woonruimte hebben kortere 

straffen opgelegd gekregen dan de groep die geen uitzicht heeft op de woonsituatie na 

detentie33.  

- Restduur detentie: de groep die geen uitzicht heeft op huisvesting wacht meer weken 

op invrijheidstelling dan de groep met een vaste woonruimte34. Dit betekent dat 

naarmate de einddatum van de detentie in zicht komt er een aantal alsnog huisvesting 

kan regelen. Dit gegeven is in de voorafgaande paragrafen reeds uitgebreid aan de 

orde geweest. 

- Gebruik harddrugs: in de groep met huisvesting komen minder harddrugs gebruikers 

voor dan in de groep zonder uitzicht op huisvesting35. De frequentie van 

harddrugsgebruik is niet significant verschillend in de groepen. 

- Werksituatie voor en na detentie: de gedetineerden in de groep met vaste 

huisvesting beschikken vaker over werk voor en na detentie dan de groep die geen 

uitzicht heeft op huisvesting36. 

- Woonsituatie voor detentie: gedetineerden die voor detentie beschikken over een 

vaste woonsituatie hebben dit ook vaker na detentie dan de groep zonder uitzicht op 

huisvesting37. 

- Culturele achtergrond: autochtonen beschikken vaker over vaste woonsituatie na 

detentie dan allochtonen38. 

 

Een vijftal van deze factoren, die van invloed zijn op het hebben van huisvesting na 

detentie, zijn eveneens gevonden in een onderzoek van de Woonbond39(1998). Alleen de 

significante verschillen voor culturele achtergrond en de restduur van detentie komen niet in 

dat onderzoek naar voren. De restduur van detentie is in dat onderzoek niet meegenomen 

als variabele. 

 

Samenvatting resultaten 

Er blijkt een aantal factoren samen te hangen met het hebben of krijgen van vaste 

huisvesting na detentie, te weten de etnische achtergrond, de strafduur, de restduur 

detentie, het harddrugsgebruik, de werksituatie en de huisvestingssituatie vóór detentie.  

                                                 
33 m1=9,8, m2=16,4, m3=17,0, df=2, F=6,29, p=001. 
34 [m1=6,3, m2=8,6, m3=9,3, df=2, F=7,45, p=001]. 
35 Chi2=7,43, df=2, p=0.24. 
36voor detentie Chi2= 12,54, df=2, p=.002;  na detentie: [Chi2=7,43, df =2, p=0.24. 
37 Chi2=81,4, df=2, p..001 
38 Chi2=9,55, df=2, p=.008 
39 Van Galen, G.W.A. e.a. Huisvestingsproblemen van (ex -) gedetineerden; Nederlandse Woonbond; Amsterdam 

1998 
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Gedetineerden die de beschikking hebben over vaste huisvesting, hebben (in vergelijking 

met de groep die alleen zicht heeft op tijdelijke huisvesting of voor wie het perspectief nog 

onduidelijk is) de volgende kenmerken: 

- ze zijn vaker autochtoon; 

- ze komen eerder vrij; 

- ze hebben minder lang vastgezeten; 

- ze gebruiken minder vaak harddrugs; 

- ze beschikten vóór hun detentie vaker over werk en kunnen ná detentie vaker naar hun 

werkgever terugkeren; 

- ze hadden vóór hun detentie vaker ook al een vaste woonsituatie. 

 

3.6 Samenvatting 

 

In hoofdstuk 3 zijn de onderzoeksvragen aan de vraagkant beantwoord vanuit het 

perspectief van de gedetineerden. De onderzoeksvragen hebben betrekking op: 

- de huisvestingssituatie vóór en na detentie; 

- de behoefte aan hulp bij het vinden van huisvesting; 

- het beroep dat gedetineerden willen gaan doen op de opvangvoorzieningen. 

 

Huisvesting vóór en na detentie 

In totaal 77% heeft voor detentie een vaste woonplek. Hoe vast die woonplek was is niet 

gevraagd. Wel is bekend dat 23% geen vaste woonplek had. Deze groep had de laatste 

twee weken voor detentie veelal één soort van onderdak, men verbleef met name bij  

vrienden of kennissen(43%) of op straat (33%). Mensen die wel een vaste woonplek 

hadden, hadden relatief vaak zelfstandige huisvesting (65%) of verbleven bij familie of 

vrienden (30%). 

Na detentie heeft 72% (waarschijnlijk) onderdak; voor tweederde is dat vast en voor 

eenderde tijdelijk of onduidelijk voor hoe lang. De overige 28% heeft geen onderdak of weet 

het nog niet. Voor veel gedetineerden is de huisvestingsituatie maximaal vier maanden 

voordat ze vrijkomen onzeker. Dat geldt voor ruim de helft van de totale onderzoeksgroep. 

Bij een restduur van maximaal drie maanden detentie heeft 76% (waarschijnlijk) voor korte 

of langere tijd onderdak; 24% heeft geen onderdak of weet het nog niet. 

 

Het type huisvesting verandert na detentie voor gedetineerden. Althans dat is de 

verwachting. Minder mensen hebben (naar verwachting) zelfstandige huisvesting. Van de 

groep die over maximaal drie maanden vrijkomt verwacht 60% zelfstandig te kunnen 

wonen. Voor detentie was dat 65%. 

Gedetineerden die nog zoekende zijn naar huisvesting, zoeken met name zelfstandige 

huisvesting. Dat geldt voor 64% van alle mensen die geen huisvesting hebben. 
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Er is een aantal risicofactoren die de kans dat men na detentie geen huisvesting vindt 

vergroot. Het betreft: de etnische afkomst (allochtonen vinden naar verwachting minder 

vaak huisvesting dan autochtonen), de strafduur (hoe langer vastgezeten des te minder 

kans om huisvesting te vinden na detentie), het gebruik van harddrugs, het hebben en het 

vasthouden van werk, en het hebben van huisvesting vóór detentie (huisvesting vóór 

detentie, vergroot de kans op huisvesting na detentie). 

 

De behoefte aan hulp bij het vinden van huisvesting 

Ruim de helft van de gedetineerden zegt maximaal vier maanden voor vrijlating, behoefte 

aan hulp te hebben bij het vinden van door hen gewenste huisvesting. Lang niet iedereen 

krijgt die hulp ook, althans in de beleving van de mensen zelf. Van de hulpbehoevenden 

krijgt of kreeg 30% de gevraagde hulp wel en 70% niet. 

Gedetineerden die de gevraagde hulp wel krijgen of kregen hebben bepaalde kenmerken: 

ze gebruiken minder softdrugs en zijn minder vaak harddrugsgebruiker. Ze hebben een 

minder lange strafduur in vergelijking met de groep die wel hulp wil maar niet krijgt. 

De belangrijkste hulpverlener (voor huisvestingsvragen) binnen de PI is de reclassering, op 

enige afstand gevolgd door familie en de geestelijke verzorger. De meeste gedetineerden 

zijn tevreden over de hulp die ze krijgen of kregen. 

 

Er is een groep van 31% die in geen problemen verwacht na detentie. Ook is er een groep 

van 23% die veel problemen verwacht. Aan alle mensen die in lichte of sterke mate 

problemen verwachten is gevraagd of ze hulp nodig hebben. In totaal 80% antwoordt 

bevestigend op deze vraag. Voor de hulpvraag na vrijlating van de totale onderzoeksgroep 

betekent dit het volgende: 

- 22% van alle gedetineerden heeft behoefte aan veel begeleiding na detentie; 

- 32% van alle gedetineerden heeft behoefte aan een beetje begeleiding na detentie. 

 

De reclassering en het maatschappelijk werk zijn in de ogen van de ondervraagde 

gedetineerden de meest geëigende instanties voor hulpverlening na detentie. Zij zouden 

hun hulp vooral moeten richten op huisvestingsproblemen, schuldsanering en het vinden 

van werk. Ook vraagt in totaal 28% van de mensen die harddrugs gebruikten voor detentie 

hulp bij hun harddrugsgebruik. Er bestaat dus een redelijk probleembesef bij deze groep. 

De gedetineerden hebben, deels op basis van eerdere ervaringen, niet zoveel vertrouwen in 

de hulp na detentie: 40% van de mensen die om hulp vragen na detentie heeft slechts een 

beetje of weinig vertouwen in de hulpverleners terwijl meer dan 70% van de mensen die 

hulp kregen tijdens detentie hierover tevreden is. 

 

Het beroep dat gedetineerden gaan doen op de opvangvoorzieningen. 

In totaal 33 gedetineerden geven aan een beroep te willen doen op opvangvoorzieningen. 

Dat is 7% van de totale onderzoeksgroep. Daarbij gaat het om de volgende voorzieningen: 

begeleid wonen, categorale voorziening en opvang daklozen. Verder geven vijf mensen aan 
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naar een behandelkliniek te willen als ze vrijkomen. Dat is 1% van de totale 

onderzoekgroep. 

In vergelijking met de gegevens van het normale regime doen percentueel meer 

gedetineerden die uitstromen uit het bijzondere regime een beroep op 

opvangvoorzieningen. De verwachte percentages per type opvangvoorziening zijn de 

volgende: 

- begeleid wonen (14% bijzonder regime en 4% normaal regime); 

- opvang daklozen (2% zowel bij bijzonder regime als bij het normale regime); 

- een categorale voorziening (4% bijzonder regime en 1% normaal regime) 

- een behandelkliniek (14% bijzonder regime en 1% normaal regime). 

 

In totaal 12% van de gedetineerden zegt niet zelfstandig te kunnen wonen. Het gaat hier om 

de mensen die zichzelf niet in staat achten om zelfstandig te wonen los van de vraag of ze 

wel of geen mogelijkheden hebben om zelfstandig te wonen. Van hen doen sommigen een 

beroep op ouders en familie, anderen zoeken opvang bij de daartoe geëigende 

voorzieningen zoals begeleid wonen en categorale voorzieningen. 

 

Een groep van 7% gaat als ze vrijkomen ‘terug naar de straat’. Zij hebben geen huisvesting 

en zoeken ook geen huisvesting na detentie en zijn dus blijkbaar niet van plan om zich te 

melden bij instanties als nachtopvang/ passantenverblijf. Dit percentage verandert niet als 

de restduur van de detentie korter wordt. 
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4 Verantwoording en resultaten secundaire analyse  
 

4.1. Inleiding 

 

Voor het landelijke programma Terugdringen Recidive is door Adviesbureau Van Montfoort 

in samenwerking met het WODC de prevalentie van criminogene factoren bij mannelijke 

volwassen gedetineerden in Nederland onderzocht40. Hierbij is gebruik gemaakt van een 

vertaling van OASys Two, een instrument voor inschatting van het risico op recidive dat is 

ontwikkeld door de reclassering en het gevangeniswezen in Engeland en Wales. Met 

OASys Two worden in 12 secties de volgende criminogene factoren geïnventariseerd: 

 

Secties OASys Two 

1 delictgeschiedenis 

2 analyse huidig delict 

3 huisvesting 

4 opleiding / training / arbeidsmarkt 

5 inkomen / financieel management 

6 relaties 

7 levensstijl en kennissenkring 

8 druggebruik 

9 alcoholgebruik 

10 emotioneel welzijn 

11 denkwereld en gedrag 

12 attitude / houding 

 

In de interviews is bij sectie 3 ‘Huisvesting’ de gedetineerden gevraagd naar de situatie met 

betrekking tot huisvesting. Daarbij is de volgende indeling aangehouden: vaste 

woonsituatie, tijdelijke woonsituatie/inwonend, begeleid wonen/opvangcentrum en geen 

woonsituatie/zwervend. Preventief gehechten (nog geen vonnis) werd hierbij gevraagd naar 

de feitelijke woonsituatie voorafgaand aan de detentie, aan afgestraften (wel gevonnist) 

werd gevraagd wat de verwachte situatie zal zijn na afloop van de detentie. Voorts is de 

gedetineerde in deze sectie 3 gevraagd met wie hij gewoonlijk (samen)woont (indien van 

toepassing), of de buurt/woonomgeving problematisch is, en of huisvesting (indien van 

toepassing) voor hem een probleem vormt in termen van relaties met huisgenoten en de 

kwaliteit van de huisvesting. 

 

                                                 

40 Vogelvang, B.O., Burik, A. van, Knaap, L.M. van der & Wartna, B.S.J. Prevalentie van criminogene factoren bij 

mannelijke gedetineerden in Nederland; Adviesbureau Van Montfoort; Woerden 2003 
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De gegevens vanuit dit onderzoek zijn voor het onderhavige onderzoek gebruikt voor 

beantwoording van onderzoeksvraag 5, de vraag naar co-morbiditeit/multi-problematiek, 

met name het verband tussen huisvestings, psychische en/of verslavi ngsproblematiek. Voor 

deze beantwoording is alleen gebruik gemaakt van de antwoorden van preventief 

gehechten. Hierop is een aantal analyses uitgevoerd. 

- Onderzoek naar de ernst van de problematiek bij gedetineerden met een verschillende 

woonsituatie (vast, inwonend, opvang en zwervend). Door middel van variantie-

analyse is nagegaan in hoeverre verschillen tussen deze vier groepen significant zijn. 

Voor deze analyse zijn alle items uit het interview ingevoerd.  

- Op de significante resultaten is een post-hoc analyse uitgevoerd (Bonferroni-Holm) om 

te corrigeren voor kanskapitalisatie. 

- Op de resterende items na deze post-hoc analyse is een discriminant analyse 

uitgevoerd om na te gaan welke items het meest duidelijk/pregnant verschil laten zien 

tussen de groepen met de verschillende woonsituaties. Daarbij komt ook naar voren, in 

hoeverre en op welke wijze hierbij drugsverslaving en psychische problematiek een rol 

spelen.  

- Inter-itemcorrelaties zijn berekend om vast te stellen welke gerapporteerde problemen 

qua ernst significant met samenhangen met een problematische woonsituatie. 

 

4.2. Cumulatie van problemen. 

 

Variantieanalyse 

Er is voor een analyse van de cumulatie van problemen en het verband hiervan met de 

huisvestingssituatie gebruik gemaakt van afzonderlijke items41. De resultaten van de Anova 

en post-hoc analyse zijn integraal ondergebracht in bijlage 5 (tabel1). De post-hoc analyse 

geeft geen aanleiding om significante resultaten alsnog te verwijderen. Wel is de groep 

preventief gehechten die zegt vóór detentie in een (vorm van) begeleid wonen te hebben 

verbleven zeer klein (n=5, tegenover  n=162 voor een vaste verblijfplaats, n=44 met een 

tijdelijke woonplek en n=41 zwervenden). Op deze groep gaan wij daarom niet verder 

inhoudelijk in. 

 

Alleen van de items waarop de preventief gehechten met verschillende woonsituatie 

significant van elkaar bleken te verschillen, is in onderstaande grafiek 1 het gemiddelde 

aangegeven. 

 

                                                 
41 Oorspronkelijk is uitgegaan van een werkwijze waarbij een somscore van alle problemen zou worden 

vastgesteld. Dit bleek niet uitvoerbaar omdat in de meeste interviews een of enkele vragen niet zijn beantwoord, 

waardoor er voor een dergelijke exercitie een klein aantal interviews resteerde. Ook het gebruik van de gemiddelde 

per schaal 1 t/m 12 was niet mogelijk, omdat voor enkele schalen van de OASys-vertaling de interne consistentie 

(cronbach’s alpha) te laag bleek. 



 Adviesbureau Van Montfoort     51 

De grafiek laat zien, dat de gedetineerden met voorheen een vaste woonsituatie op 

verreweg de meeste fronten de gunstigste situatie rapporteren, en dat de gedetineerden die 

een zwervend bestaan leidden of in een vorm van opvang verbleven, de meeste problemen 

rapporteren. De gedetineerden die voor hun detentie tijdelijk inwoonden vormen een 

middengroep. Over het algemeen lijkt er dus op veel gebieden sprake van een meer 

ernstige situatie bij een minder vaste woonsituatie, hetgeen een indicatie is voor co-

morbiditeit van huisvestingproblemen met andere problemen. 

Psychiatrische problematiek komt in deze secundaire analyse niet naar voren als een 

probleem dat vaker wordt gerapporteerd door zwervende gedetineerden of gedetineerden in 

opvang. 

 

Grafiek 1 Significant in ernst verschillende problemen van gedetineerden met een 

verschillende woonsituatie. 
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Correlatie 

In bijlage 5 zijn in tabel 2 de correlaties tussen de scores op de significant verschillende 

items opgenomen. Het aantal significante verbanden tussen een problematische 

woonsituatie en andere problemen is talrijk, maar het verband is lang niet altijd sterk. Zo is 

bijvoorbeeld zichtbaar, dat er wel een significant positief verband is tussen een 

problematische woonsituatie en harddruggebruik, maar dit verband is niet zeer sterk. Het 

komt dus ook regelmatig voor dat gedetineerden die een zeer slechte woonsituatie hebben 

of die zwerven, niet verslaafd zijn. En ook komt voor, dat verslaafde gedetineerden 

voorheen een goede woonsituatie hadden. 

Wanneer we ons beperken tot de middelgrote en hoge correlaties (tussen .30 en .49 en 

vanaf .50, zie bijlage 5), die bovendien met de woonsituatie verband houden, zien we een 

aantal verbanden. 

 

Indien de huisvestingssituatie meer problematisch is: 

- is de buurt/woonomgeving ook meer problematisch; 

- is het arbeidsverleden meer problematisch; 

- zijn er meer problemen met goed omgaan met geld (financieel management) 

hetgeen sterk samenhangt met een slechte algehele financiële situatie; 

- zijn er meer problemen in de relaties met naaste familie welke samengaan met 

minder vaardigheden om goed met geld om te gaan; 

- en is de sociale isolatie van de gedetineerde groter hetgeen samengaat met meer 

problemen met de naaste familie. 

 

We zien hier een samenspel van problemen die gerelateerd zijn aan het niet goed kunnen 

omgaan met problemen in zowel de materiële als relationele sfeer. Anders gezegd: relatief 

veel zwervende gedetineerden en gedetineerden die gebruik maken van maatschappelijke 

opvang, zijn (waarschijnlijk, dit is een hypothese) door deze vaardigheidsgebreken, in 

combinatie met het ontbreken van sociale steun, zodanig in de problemen geraakt, dat ook 

het vinden en vasthouden van een stabiele woonomgeving niet meer is gelukt. Dit 

samenspel hangt wel samen met harddruggebruik en het plegen van veel delicten, maar dit 

verband is minder sterk. 

 

Discriminantanalyse 

Op de resterende items na post-hocanalyse is tenslotte een discriminantanalyse 

uitgevoerd42, om na te gaan op welke problemen de groepen met een verschillende 

woonsituatie het meest duidelijk van elkaar verschillen. De analyse brengt naar voren dat de 

vier groepen het meest duidelijk van elkaar verschillen op twee items. 

1. Het aantal veroordelingen vanaf 18 jaar (laadt hoog op beide van 2 functies). 

                                                 
42 Stepwise toevoeging van variabelen. Voor deze analyse is het item ‘huisvesting problematisch’ niet 

geselecteerd, aangezien de interviewinstructie aangeeft dat bij een niet-vaste woonsituatie een hogere score (meer 

problematiek) moet worden gegeven dan bij een vaste situatie. 
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2. Huidige relaties met de naaste familie (laadt hoog op een van beide functies)43. 

 

Deze twee variabelen geven een beeld van twee groepen zwervenden en gebruikers van 

maatschappelijke opvang: 

- een groep veelplegers (die, zoals blijkt uit de correlaties in tabel 2, vaak drugsverslaafd 

zijn) die ook veel problemen hebben met hun naaste familie; 

- een groep gedetineerden die wel problemen hebben met de naaste familie, maar geen 

veelplegers zijn. 

 

4.3 Conclusies  

 

De secundaire analyse van het databestand van het onderzoek naar criminogene factoren 

bij gedetineerden is uitgevoerd om antwoord te krijgen op de vraag in hoeverre er sprake is 

van zogenaamde meervoudige problematiek bij gedetineerden. Meer specifiek ging het in 

deze analyse om de samenhang tussen de huisvestingsproblematiek en eventuele andere 

probleemgebieden. De onderzoeksgegevens van het onderzoek naar criminogene factoren 

zijn verzameld via de afname van interviews onder gedetineerden. Het gaat dus om de 

(subjectieve) mening van de gedetineerden zelf. 

De conclusies ten aanzien van, de vraag naar de samenhang tussen de huisvesting van 

gedetineerden en andere probleemgebieden (co-morbiditeit/multi-problematiek) luiden als 

volgt. 

- Een minder vaste woonsituatie (in het continuüm vaste woonsituatie - tijdelijk inwonen -

opvang - zwerven) gaat samen met meer ernstige problematiek op diverse gebieden, 

maar de kracht van deze samenhang varieert. Gedetineerden die een zwervend 

bestaan leiden rapporteren op bijna alle leefgebieden de meeste problemen. 

- Een duidelijk sterk verband is aanwezig tussen een zwervend bestaan, problemen in de 

relationele sfeer (naaste familie, arbeidsverleden) en sociale isolatie. 

- Een verband tussen een zwervend bestaan of een beroep op maatschappelijke opvang 

en verslaving aan harddrugs in combinatie met het plegen van veel delicten is wel 

aanwezig, maar niet zeer sterk. Ook niet-verslaafden zwerven en verslaafden 

rapporteren soms ook een meer gunstige woonsituatie. 

- Psychiatrische problematiek komt in de verschillende onderscheiden groepen (wat 

betreft de laatst genoten woonsituatie) in ongeveer gelijke mate voor. Er komt, anders 

gezegd, vanuit deze secundaire analyse geen relatie naar voren tussen psychiatrische 

problematiek en een zwervend bestaan of beroep op maatschappelijke opvang. 

 

 

                                                 
43 Score aantal veroordelingen =/> 18 jaar: Functie 1   0,63    Functie 2    0,78    p. = <.01 
Huidige relaties met naaste familie: Functie 1   0,71    Functie 2   -0,71    p. = <. 01 
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5  Resultaten vraagkant: de mening van professionals 
 

 

 

Via 11 interviews zijn de onderzoeksvragen aan de vraagkant beantwoord vanuit het 

perspectief van de professional. Deze professionals zijn voor het merendeel werkzaam 

binnen de inrichtingen (n=9); een beperkt aantal (n=3) is werkzaam binnen de reclassering. 

(Zie voor een precieze opgave van de geïnterviewden bijlage 4). Tijdens de interviews zijn 

de volgende vragen aan de orde gesteld. 

- Aan welke vormen van huisvesting bestaat behoefte? 

- Wat zijn specifieke problemen en behoeften aan hulp na ontslag uit detentie? 

- Wat zijn taken van de HvB’s en gevangenissen en wat zijn taken van andere 

instellingen; 

- Bestaat er naar de mening van de professionals een discrepantie tussen de geuite 

(subjectieve) behoefte van de gedetineerden aan huisvesting en begeleiding en de 

normatieve behoefte zoals waargenomen door de professional zelf? 

- Welke knelpunten bestaan er in de aansluiting tussen vraag en aanbod? 

 

5.1 De behoefte  

 

Alle respondenten geven aan moeilijk aantallen te kunnen geven of ‘best guesses’ te 

kunnen maken van de behoefte aan opvang voor ex-gedetineerden. Vijf respondenten 

zeggen geen zicht te hebben op aantallen of percentages en hebben geen schattingen 

kunnen geven. Zes respondenten geven schattingen (in percentages of een getalsmatige 

aanduidingen). 

 

Het percentage gedetineerden dat na detentie beschikt over zelfstandige woonruimte 

(genoemd is terugkeer naar de oude woonsituatie) varieert volgens de schattingen van 50% 

(n=4) tot 60-70% (n=1) en 80% (n=1). De overigen zeggen geen schatting te kunnen 

maken: het ontbreekt hen aan zicht op de uitstroom van de gedetineerden. Dit betekent dat 

het percentage gedetineerden dat na detentie geen huisvesting heeft een bandbreedte 

heeft van 20 tot 50 procent volgens de respondenten. 

 

Alle respondenten geven aan dat er na detentie gedetineerden zijn die niet over huisvesting 

beschikken. De volgende opmerkingen zijn gemaakt over de aard en omvang van de 

behoefte gerelateerd aan doelgroepen. 

- Gedetineerden in VBA of IBA stromen eerder door naar een verslavingskliniek of een 

forensische voorziening.  Bij deze doelgroep bestaat relatief veel aandacht voor 

begeleiding bij het zoeken naar huisvesting na detentie. De verslavingsreclassering 

bemiddelt voor gedetineerden bij het zoeken naar huisvesting na detentie. 
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- Jong volwassenen keren terug naar familie of ouders. De mogelijkheid tot terugkeer 

hangt binnen allochtone families samen met schuld en schaamte: voor gegoede 

allochtone families betekent een criminele zoon schuld en schaamte binnen de familie 

en dan is terugkeer niet mogelijk. 

- Voor zover er schattingen gegeven zijn, is aangegeven dat enkele gedetineerden per 

maand per PI naar categorale opvangvoorzieningen zoals Exodus gaan of naar acute 

opvang van het Leger des Heils. Dit wordt intern voorbereid zodat een medewerker 

van het Leger des Heils een intake doet in de PI en de gedetineerde opwacht bij het 

verlaten van de PI. 

- Vooral de groep met een schorsing of individuele vervroegde invrijheidsstelling  (IVO) 

staat plots buiten zonder opvang. In geval van een IVO zou Justitie beter moeten 

selecteren is de mening van de respondenten. Gedetineerden die na detentie kunnen 

terugkeren naar de voormalige huisvestingssituatie of huisvesting hebben geregeld 

zouden bij een selectie als eersten in vrijheid kunnen worden gesteld. 

- De groep die zwervend was voor detentie, heeft na detentie geen opvang. Het gaat 

hier om veelplegers met een zogenaamde dubbele diagnose (psychiatrisch en 

verslaafd). Door hun gedrag en motivatie zijn zij niet welkom bij hulpverlenende 

instellingen en woningbouwcoöperaties. Er is geen sluitende aanpak mogelijk: de 

problemen zijn te licht voor een gedwongen opname (BOPZ) en te zwaar voor het 

terugplaatsen van de gedetineerde in de maatschappij. Deze groep veroorzaakt in 

toenemende mate overlast in de maatschappij. 

- Illegalen worden letterlijk buiten de poort gezet. Wegens plaatsgebrek bij de opvang 

van de Vreemdelingendienst is niet altijd sprake van directe uitzetting. Deze groep 

gaat zwerven. 

- Zedendelinquenten vormen een aparte groep: zij zijn meestal niet alleen hun huis 

maar ook alle steun van hun familie en sociale netwerk kwijt. Terugkeer naar de plaats 

van herkomst is soms uitgesloten. Een intensief begeleidingstraject is noodzakelijk om 

deze groep te laten terugkeren. 

 

Voor ongeveer 20-50% van de gedetineerden is volgens de professionals na detentie geen 

huisvesting geregeld. De gedetineerden hebben vooral behoefte aan zelfstandige 

woonruimte, menen de respondenten. Daarnaast is er behoefte aan een vorm van tijdelijke 

opvang waar de gedetineerde direct na detentie terecht kan. Het gaat volgens sommige 

respondenten om een nieuw te creëren woonvoorziening. De gedetineerde kan vanuit deze 

woonsituatie zoeken naar huisvesting voor langere tijd. De categorale opvangvoorzieningen 

voldoen niet aan het beeld dat de respondenten hebben van deze ‘nieuwe’ voorziening.  

Een probleem is dat de categorale opvangvoorzieningen zoals Exodus hoogdrempelig zijn. 

Dit heeft te maken met de strenge regels die er zijn, waardoor gedetineerden niet altijd in 

aanmerking komen. Een gedetineerde die geen onderdak heeft, gaat zwerven en verblijft in 

maatschappelijke voorzieningen die nachtopvang bieden. 
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5.2 Specifieke problemen 

 

De ex-gedetineerde heeft niet alleen een vraag naar woonruimte. Deze vraag gaat samen 

met vragen over financiële problemen (werk, budgetteren, schulden), over het omgaan met 

bureaucratische procedures van instellingen en over begeleiding bij persoonlijke problemen. 

De respondenten menen dat het hebben van onderdak een voorwaarde is voor adequate 

begeleiding van de gedetineerde bij de andere problemen. 

 

Wanneer een gedetineerde tijdens detentie een huurschuld heeft, loopt hij het risico dat zijn 

woning wordt ontruimd. Dit is een specifiek probleem. De wettelijke regeling, Wet Sociale 

Zekerheidsrecht, is per 1 april 2003 ingetrokken. Een beperkt aantal gemeenten heeft 

gelden gereserveerd om bij detentie de huur voor bepaalde tijd door te betalen. In 

individuele gevallen betaalt de familie de huur. Met name voor preventief gehechten, 

verdachten die nog niet schuldig zijn bevonden, is het schrijnend dat ze na detentie soms 

slechter af zijn dan bij binnenkomst. Gedetineerden van wie de woning is ontruimd, kunnen 

zich niet inschrijven bij de woningbouwcoöperatie waar zij een woning hadden. 

Alle respondenten vinden dat er ten aanzien van het al dan niet doorbetalen van de huur 

tijdens detentie een uniforme regeling moet komen. 

 

Tijdens detentie leven de gedetineerden van dag tot dag. Het regelen van huisvesting na 

detentie is geen vanzelfsprekendheid. Bovendien gaat het inschrijven bij een 

woningbouwcoöperatie van de toekomstige woonplaats gepaard met bureaucratische 

regels. De gedetineerde kan niet bij een woningbouwcoöperatie langs gaan om de 

inschrijving te regelen. De respondenten vinden ook dat gedetineerden gebrekkige sociale 

vaardigheden hebben: zij zoeken regelmatig de confrontatie met een woningbouw-

coöperatie. In het proces van zoeken naar huisvesting is dit niet bevorderlijk voor hun 

kansen op de woningmarkt. Een bijkomend probleem is dat een gedetineerde na detentie 

geen werk en dus geen inkomen heeft. Hij kan dus niet direct een borg of de huur betalen. 

Het voorschot verstrekt door de sociale dienst, is onvoldoende om in het dagelijks 

onderhoud te voorzien. 

 

De respondenten menen dat verslaafden minder gemotiveerd zijn om hun verslaving aan te 

pakken. Een combinatie met psychiatrische problemen bemoeilijkt het zoeken naar vaste 

woonruimte. Deze groep zwerft op straat of verblijft in opvangvoorzieningen. Zij hebben 

negatieve ervaringen met hulpverlenende instellingen en doen geen beroep op deze 

instellingen. 

 

De respondenten geven aan dat een gedetineerde met vragen over huisvesting op dit 

moment niet of nauwelijks bij de reclassering terechtkan. De reclassering werkt 

outputgestuurde en heeft haar structurele aanwezigheid binnen de PI’s afgebouwd. Het 

bemiddelen voor huisvesting is volgens het convenant van de PI’s met de reclassering geen 

verplichting. Er zijn individuele reclasseringsmedewerkers die deze taak wel uitvoeren. Dit 
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geldt overigens niet voor de verslavingsreclassering, die bemiddelt wel voor huisvesting 

voor de doelgroep verslaafden. 

 

De respondenten merken dat er vanuit de gedetineerden veel vragen zijn over het zoeken 

naar huisvesting. Er is behoefte aan informatie over doorbetalen van huur tijdens detentie, 

mogelijkheden om zich opnieuw in te schrijven tot aan het daadwerkelijk zoeken van 

huisvesting. Omdat gedetineerden met deze vragen niet zonder meer terecht kunnen bij de 

reclassering, (uitgezonderd de verslavingsreclassering) doen zij regelmatig een beroep op 

diensten of medewerkers van de PI’s. In twee van de acht PI’s (waar de interviews zijn 

gehouden) zijn specifieke projecten opgestart om acute vragen over huisvesting op te 

pakken. De behoefte aan hulp op het terrein van huisvesting wordt door alle respondenten 

herkend. Maar wie moet deze hulp gaan verlenen? 

 

5.3 Verschuivende taken 

 

De PI is er voor opvang van de gedetineerde tijdens detentie. De respondenten zijn wel van 

mening dat het een taak van de PI is om de gedetineerde te informeren over de 

mogelijkheden na detentie. Twee PI’s verrichten reeds een intake met elke gedetineerde 

waarbij de huisvestingsituatie in kaart wordt gebracht. Alle respondenten vinden dat 

informatie over de woonsituatie in een vroegtijdig stadium van de detentie in kaart moet 

worden gebracht. Dit zou een taak zijn voor het Bureau Selectie en Detentiebegeleiding van 

de PI. De PI geeft daarbij informatie over mogelijkheden aan de gedetineerde maar de 

gedetineerde wordt in staat geacht zoveel als mogelijk zelf te ondernemen. 

 

Twee PI’s hebben projecten lopen om met acute vragen van gedetineerden aan de slag te 

gaan. Een voorbeeld is het aanstellen van social caseworkers te Arnhem-Zuid. De PI te 

Vught heeft een individueel trajectbegeleider aangesteld om gedetineerden te begeleiden bij 

maatschappelijke integratie. Het gaat om hulpvragen van gedetineerden die niet meer 

opgepakt worden door de reclassering: onder andere de vraag naar huisvesting. Een aantal 

PI’s werkt daartoe samen met gemeenten en woningbouwcoöperaties. Complicerende 

factor is dat samengewerkt moet worden met meer dan één gemeente. 

 

Alle respondenten vinden dat er met de acute hulpvragen van de gedetineerde aan de slag 

moet worden gegaan. Zes respondenten (van de acht PI’s) vinden dit een taak voor de PI. 

Eén respondent (van deze zes) verwijst naar de positieve effecten die dit heeft op de ‘rust’ 

binnen de PI. Het feit dat acute vragen beantwoord worden, zorgt voor rust bij de 

gedetineerde en dus binnen de PI. Twee respondenten vinden de begeleiding van de 

gedetineerde (op terrein van huisvesting) na detentie een taak voor de reclassering. De PI 

kan de gedetineerde informeren en overdragen aan de reclassering maar het bemiddelen 

bij huisvesting na detentie is een taak voor de reclassering, vinden deze respondenten. 
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5.4 Discrepanties 

 

Alle respondenten zijn van mening dat de gedetineerden hun mogelijkheden op de 

woningmarkt overschatten. De gedetineerden denken zelfstandig te kunnen wonen. Ten 

eerste kan dit niet altijd vanwege de persoonlijke problemen (verslaving, psychiatrie). Ten 

tweede is er krapte op de woningmarkt. Het zoeken van een woning vraagt een lange 

inschrijvingsduur. De woningmarkt is wegens de bureaucratische procedures minder 

toegankelijk voor ex-gedetineerden. Het zoeken op de particuliere woningmarkt is niet van 

toepassing omdat er een borgsom nodig is en de huren hoger liggen. Dit kan een 

gedetineerde niet betalen. 

 

Alle respondenten geven aan dat een gedetineerde zijn persoonlijke problemen in relatie tot 

wonen onderschat. De gedetineerde wil geen begeleiding van hulpverlenende instellingen. 

Gebrekkige sociale vaardigheden bemoeilijken het zoeken van een woning. De PI zorgt 

voor een dagelijkse structuur en bij terugkeer in de maatschappij ontbreekt deze 

“gedwongen” structuur. Velen vallen terug en kunnen niet voor zichzelf zorgen. Factoren die 

het zoeken van een woning bemoeilijken, zijn: de detentie, schulden en relatieproblemen. 
 

5.5 Knelpunten in de aansluiting van vraag en aanbod 

 

Alle respondenten wijzen op de krapte op de woningmarkt. Dit geldt voor elke inwoner van 

Nederland en is dus niet specifiek voor gedetineerden. Alle respondenten vinden dat de 

gedetineerde zoveel als mogelijk zelf actie moet ondernemen om onderdak te vinden. Dit 

proces kan al tijdens de detentie beginnen en dit gebeurt al. Voor gedetineerden die geen 

huisvesting hebben na detentie moeten mogelijkheden gecreëerd worden, vinden de 

respondenten. De huidige categorale voorzieningen of maatschappelijke opvang vo orzien 

niet altijd in de behoefte van de gedetineerden. Voor een aantal categorale voorzieningen 

heeft het niet voldoen aan de behoefte van de gedetineerde te maken met de strenge eisen. 

Na detentie wil de gedetineerde zelfstandig wonen waardoor de maatschappelijke opvang 

(nachtopvang met meerdere personen op één kamer) ook niet aan de behoefte van de 

gedetineerde voldoet. 

De respondenten hebben niet direct een oplossing voor dit probleem. Urgentie voor deze 

doelgroep op de woningmarkt vinden zij niet correct tegenover andere wachtenden. Een 

tweetal respondenten oppert het in eigen beheer (van een PI) hebben van woningen maar 

zien dit vanuit de taakstelling van een PI niet als een reële mogelijkheid. Samenwerking met 

gemeenten en woningbouwcoöperaties in de opvang van gedetineerden na de detentie 

wordt het vaakst genoemd. Het uitbreiden van de capaciteit van huidige categorale 

opvangvoorzieningen is geen oplossing. Deze zijn te hoogdrempelig en niet voor elke 

gedetineerde toegankelijk. Eén respondent wil meer diversiteit in het aanbod: minder 

sociale pensions maar meer tijdelijke slaaphuizen. In de keten van huisvesting moet sprake 

zijn van ontschotting, iedereen moet het doel voor ogen houden en daaraan werken. Dat 
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betekent soms over de grenzen van de eigen verantwoordelijkheid heengaan; meer 

samenwerkingsverbanden aangaan met gemeenten. 

 

Voor preventief gehechten of kortgestraften is het voorstel van een meerderheid van de 

respondenten de wettelijke regeling waarbij de huur gedurende een bepaalde tijd 

doorbetaald wordt, opnieuw in te voeren. Vooral preventief gehechten, de verdachten, 

zouden hun huisvesting tijdens detentie niet kwijt mogen raken. Zij zijn nog niet veroordeeld 

voor een delict. 
 

5.6 Samenvatting 

 

Volgens schattingen van de geïnterviewde professionals heeft 20 tot 50% van de 

gedetineerden die vrijkomen geen onderdak. Dit is een brede marge die ongunstiger is dan 

de verwachting van de gedetineerden zelf. De schattingen van de gedetineerden zelf van de 

verwachte percentages ‘zonder onderdak bij vrijlating’ liggen tussen 17% (geen onderdak) 

en 28% (‘geen onderdak’ en ‘weet nog niet waar ik terecht kan’). 

 

De professionals noemen enkele specifieke probleemgroepen als het gaat om huisvesting 

na detentie. Het betreft de jonge allochtonen die vaak niet terug kunnen naar familie; de 

zedendelinquenten die zich na detentie vaak helemaal alleen moeten zien te redden; de 

groep die onverwacht in vrijheid wordt gesteld; de groep die al zwervend was voor detentie 

en de illegalen die letterlijk buiten de poort worden gezet. Dat de allochtonen een extra 

probleem ervaren bij het vinden van huisvesting na detentie wordt bevestigd door de 

enquêtegegevens (zie paragraaf 3.5). 

Meer in het algemeen geeft men aan dat er behoefte is aan een nieuw te creëren tijdelijke 

laagdrempelige opvang van waaruit de gedetineerde na detentie woonruimte kan zoeken. 

Dit kan wellicht voorzien in een behoefte van een deel van de gedetineerden die bij vrijlating 

geen woonruimte hebben en ook niet van plan zijn bij bestaande voorzieningen aan te 

kloppen. Uitbreiding van de capaciteit van de huidige categorale voorzieningen biedt 

volgens de respondenten geen oplossing. Deze zijn te hoogdrempelig. Eigenlijk willen veel 

gedetineerden na detentie het liefst zelfstandig wonen. Dit wordt bevestigd door de 

enquêteresultaten. Samenwerking met gemeenten en woningbouwcorporaties biedt wellicht 

mogelijkheden; een algemene maatregel van urgentie voor de doelgroep op de 

woningmarkt vindt men echter niet terecht ten opzichte van andere wachtenden. 

 

De professionals schetsen een beeld van complexe meervoudige problematiek bij ontslag 

uit detentie; het ontbreken van woonruimte, financiële problemen, belemmerende 

bureaucratische regels van instellingen zoals woningbouwcorporaties en het ontbreken van 

voldoende sociale vaardigheden om met dergelijke instellingen te communiceren. Ook 

signaleert men onvoldoende motivatie bij verslaafden om iets aan hun verslaving te doen. 
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Een apart probleem dat zeker aangepakt moet worden is het kwijtraken van de woning 

wegens huurachterstand ontstaan door de detentie. Hier zou een uniforme regeling voor 

moeten komen. 

 

Alle professionals geven aan dat de gedetineerden hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt 

overschatten en hun problemen onderschatten. Men signaleert echter ook een behoefte aan 

informatie en aan hulp bij gedetineerden die ontslagen gaan worden. Dit laatste wordt 

bevestigd door de resultaten van de enquête. Een dergelijke behoefte leeft bij de helft van 

de geënquêteerde gedetineerden. Slechts 30% van deze groep krijgt of kreeg in de eigen 

beleving ook daadwerkelijk de gevraagde hulp. De professionals onderkennen dit probleem, 

de vraag is echter wie deze hulp moet bieden. De reclassering heeft haar continue 

aanwezigheid binnen de penitentiaire inrichtingen afgebouwd; als reactie op deze 

ontwikkeling hebben sommige PI’s activiteiten opgestart gericht op het beantwoorden van 

acute huisvestingsvragen. De meeste respondenten vinden ook dat hier duidelijk een taak 

ligt voor de PI’s. 
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6 Verantwoording aanbodkant 
 

6.1 Onderzoeksterrein 

 

De onderzoeksvraag betreft de opvang van ex-gedetineerden na detentie. Voor een 

afbakening van het onderzoeksterrein hebben wij ons in eerste instantie gebaseerd op het 

Vademecum Opvang 2002 -2003 (NIZW). Het Vademecum onderscheidt verschillende 

werkvelden waarin opvang wordt geboden: 

- de maatschappelijke opvang (inclusief de categorale vrouwenopvang); 

- categorale opvang voor ex-gedetineerden; 

- opvang in de geestelijke gezondheidszorg; 

- opvang in de verslavingszorg; 

- opvang in de jeugdzorg. 

 

De opvang in de jeugdzorg en de categorale vrouwenopvang vallen buiten het 

onderzoeksgebied omdat jeugdigen en vrouwen niet tot de onderzoeksdoelgroep 

(mannelijke volwassen gedetineerden) behoren. 

 

Het Vademecum noemt in totaal 352 voorzieningen in de overige werkvelden: 220 in de 

maatschappelijke opvang (exclusief de categorale vrouwenopvang), 96 in de geestelijke 

gezondheidszorg (GGZ) en 36 in de verslavingszorg44.  

Over de opvangvoorzieningen in de GGZ en de verslavingszorg worden in het kader van dit 

onderzoek geen uitspraken gedaan. Veel gedetineerden zullen de PI verlaten met 

psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Er is dus een aanzienlijke behoefte bij ex-

gedetineerden aan opvang en zorg vanuit de GGZ en de verslavingszorg. Voorzieningen in 

deze sectoren zijn formeel toegankelijk voor iedereen met psychiatrische en/of 

verslavingsproblematiek, dus ook voor ex-gedetineerden met deze problematiek. Een 

inventarisatie onder een aantal GGZ- en verslavingsinstellingen maakte echter duidelijk dat 

men geen idee heeft hoe vaak ex-gedetineerden vrijwillig gebruik maken van deze 

voorzieningen; dit gegeven wordt niet geregistreerd en is ook anderszins niet bekend. 

 

Binnen het tijdsbestek van dit onderzoek was het met de beschikbare onderzoeksmethoden 

niet mogelijk om zicht te krijgen op de feitelijke toegankelijkheid van de GGZ-sector en de 

verslavingssector voor ex-gedetineerden en het feitelijk gebruik door ex-gedetineerden. 

                                                 
44 Deze aantallen zijn om twee redenen discutabel: in praktijk blijken sommige voorzieningen met andere gefuseerd 

te zijn, andere voorzieningen bestaan niet meer en weer andere zijn onderdeel van een grotere instelling. 

Bovendien is het de vraag wat de exacte teleenheid (een ‘voorziening’) in het Vademecum is. Zo blijken er 386 

voorzieningen (exclus ief categorale vrouwenopvang) voor maatschappelijke opvang aangesloten te zijn bij de 

Federatie Opvang (Bron: Rapportage Interdepartementaal Beleidsonderzoek). 
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Gezien deze beperking spitsen wij dit hoofdstuk toe op de categorale opvangvoorzieningen 

voor ex-gedetineerden en de maatschappelijke opvangvoorzieningen. 

 

1. Categorale opvang voor ex-gedetineerden 

In het Vademecum Opvang staan 15 voorzieningen genoemd die zich uitsluitend richten op 

ex-gedetineerden. In deze projecten is vaak ook plaats voor gedetineerden die deelnemen 

aan een penitentiair programma45. Die deelnemers zijn formeel geen ex-gedetineerden, 

maar gedetineerden die het laatste deel van hun straf niet binnen, maar buiten de 

gevangenismuren doorbrengen. 

 

2. De Maatschappelijke Opvang 

De doelgroep van de maatschappelijke opvang bestaat uit kwetsbare mensen die door een 

combinatie van problemen (gedwongen) de thuissituatie hebben verlaten of dreigen te 

verlaten en (tijdelijk) niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de 

samenleving46. 

De Welzijnswet 1994 bepaalt dat alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor het beleid 

inzake het uitvoerende werk op het terrein van de maatschappelijke opvang. Maar alleen 

door de Minister aangewezen gemeenten kunnen een specifieke uitkering ontvangen. Dit 

zijn de centrumgemeenten. Dat zijn er 43. Zij zijn binnen het doel van de uitkering vrij in de 

besteding van deze uitkering, maar dienen over de besteding wel te overleggen met de 

regiogemeenten. Het Rijk heeft aan de centrumgemeenten de volgende taken toebedeeld. 

- Het formuleren van een (regionale)beleidsvisie over de omvang en het karakter van de 

inspanningen van de verschillende participanten ten aanzien van de vier functies 

(preventie, asiel, handhaving en herstel), afgezet tegen de regionale problematiek van 

de gehele kwetsbare groep waar de opvang zich op richt. 

- Zorgdragen voor een adequaat, gedifferentieerd voorzieningenniveau en zorgdragen 

dat de aanpalende sectoren worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid al dan 

niet door middel van vastgelegde inspanningsverplichtingen47. 

 

Uit het Vademecum Opvang blijkt dat er 220 voorzieningen voor maatschappelijke opvang 

zijn (exclusief de categorale vrouwenopvang). Kernfuncties van de voorzieningen zijn: het 

tijdelijk bieden van onderdak en ondersteuning/begeleiding, gericht op herstel en preventie. 

De maatschappelijke opvang bestaat (naast de categorale vrouwenopvang) uit dak- en 

thuislozenopvang en crisisopvang. Kerntaak van de dak- en thuislozenopvang is het bieden 

                                                 
45 Een penitentiair programma maakt een geleidelijke overgang van detentie naar samenleving mogelijk: het laatste 

deel van de vrijheidsstraf wordt niet binnen, maar buiten de inrichting voortgezet. Voorwaarde is dat er toezicht en 

begeleiding geboden wordt. In een Erkenningsregeling is vastgelegd aan welke inhoudelijke en formele 

voorwaarden een penitentiair programma moet voldoen om in aanmerking te komen voor goedkeuring door de 

directie gevangeniswezen 
46 Monitor Maatschappelijke Opvang, p.12 
47 Kamerstukken II, 1997-1998, 25682, nr 1. 
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van verblijf, variërend van één dag tot een permanent verblijf, gekoppeld aan zorgverlening 

en psychosociale begeleiding. Binnen de dak- en thuislozenopvang zijn er de 24-uurs-

opvang, sociale pensions, meerzorgafdelingen (ziekenboegen), passantenverblijven en 

internaten, (ambulante) woonbegeleiding (als opstap naar zelfstandig wonen), dag- of 

nachtopvang en dienstencentra. Het doel van de drie laatste laagdrempelige vormen van 

opvang is het bieden van de meest elementaire hulp, om te voorkomen dat mensen die 

zwerven verder afglijden. 

 

 Het voorgaande is schematisch als volgt weer te geven: 

 

Werkveld Soort opvangvoorziening Doelgroepen 

Categorale Opvang 

en begeleiding voor 

ex-gedetineerden 

-  Woonhuizen  

-  Doorgangshuis  

-  Woonvoorzieningen in kader penitentiaire  

   programma’s 

(Ex-)gedetineerden 

Maatschappelijke 

opvang  

- Crisisopvangcentra 

- Dak- en thuislozenvoorzieningen, zoals:    

   24-uurs opvang 

   Sociale pensions 

   Meerzorgafdelingen 

   Passantenverblijven 

   Internaten 

   Ambulante woonbegeleiding 

   Dag- of nachtopvang 

   Dienstencentra 

Algemeen: kwetsbare mensen die 

door een combinatie van problemen 

(gedwongen) de thuissituatie hebben 

verlaten of dreigen te verlaten en 

(tijdelijk) niet in staat zijn zich op 

eigen kracht te handhaven in de 

samenleving48. 

 

 

 

 

Bij de bovengenoemde werkvelden zijn verschillende financiers betrokken. 

- Het Ministerie van Justitie als financierende instantie van erkende penitentiaire 

programma’s en andere trajecten voor mensen met een justitiële titel. Bij sommige 

categorale voorzieningen worden ook de vrijwillige trajecten voor ex-gedetineerden 

(deels) door het Ministerie van Justitie gefinancierd. De categorale projecten zijn wat 

betreft de financiering van vrijwillige trajecten voor ex-gedetineerden, mede afhankelijk 

van particuliere giften, donaties en fondsen; 

- Het Ministerie van VWS die 43 centrumgemeenten in Nederland een specifieke 

uitkering verstrekt voor de financiering van de maatschappelijke opvang. 

 

                                                 
48 Monitor Maatschappelijke Opvang, p.12 
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6.2 Onderzoeksmethoden  

 

6.2.1 Inleiding 

 

Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen naar (het gebruik van) het aanbod en de 

knelpunten in de opvang van ex-gedetineerden hebben wij de volgende 

onderzoeksmethoden gebruikt. 

- Via bronnenonderzoek (het Vademecum 2002- 2003, de Monitor Maatschappelijke 

Opvang en jaarverslagen van instellingen en voorzieningen) is een eerste overzicht 

verkregen van het totale aanbod op het terrein van de opvang en van de aard en 

inhoud van de belangrijkste opvangvoorzieningen. 

- Een telefonische enquête onder de 15 categorale opvanginstellingen en onder circa 

een kwart van de 220 voorzieningen voor maatschappelijke opvang. 

- Elf aanvullende mondelinge interviews op basis van de telefonische enquête. 

- Deze interviews hadden met name betrekking op de knelpunten in de opvang. 

- Er zijn vier interviews gehouden met categorale voorzieningen voor ex-

gedetineerden: Stichting Exodus, Stichting Moria, Stichting De Ontmoeting en het 

Leger des Heils. 

- Drie voorzieningen voor maatschappelijke opvang zijn geïnterviewd, te weten 

Stichting Limor, Stichting Arcuris en Grip (een samenwerkingsverband voor 

opvang van dak- en thuislozen). Verder zijn interviews gehouden met de 

Federatie Opvang, de Algemene Reclassering (2 interviews) en de reclassering 

van het Leger des Heils49. 

 

6.2.2 De telefonische enquêtes en de mondelinge interviews  

 

De categorale voorzieningen voor ex-gedetineerden 

De 15 categorale voorzieningen maken onderdeel uit van in totaal zes instellingen, te 

weten: Stichting Exodus, Leger des Heils, Stichting de Ontmoeting, Stichting Moria, 

Stichting Stoel, Stichting Door50. De verschillende voorzieningen van Exodus zijn in één 

telefonisch gesprek aan de orde gekomen. Dat is ook bij het Leger des Heils gebeurd. Er 

zijn in totaal dus zes telefonische enquêtes gehouden met de zes instellingen. 

 

De maatschappelijke opvang 

Onder de 220 voorzieningen uit het Vademecum zijn er zes die de opvang van ex-

gedetineerden expliciet als een van hun aandachtsgebieden noemen. Deze zes 

voorzieningen zijn alle telefonisch geënquêteerd. Vervolgens hebben we een systematische 

                                                 
49 Zie voor een opgave van de functie van de geïnterviewden bijlage 4. 
50 Het aantal van 15 categorale voorzieningen is gebaseerd op het Vademecum Opvang. Uit de telefonische 

enquête werd duidelijk dat er momenteel in totaal 21 categorale voorzieningen zijn. Zie overzicht tabel 28. 
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steekproef van 51 voorzieningen getrokken uit de resterende 208 voorzieningen. Daarmee 

is in totaal 26% bereikt van de voorzieningen voor maatschappelijke opvang. Een cijfermatig 

overzicht is in de volgende tabel weergegeven. 

 

Tabel 27 Populatie- en steekproefaantallen  

Aantal geselecteerde  

voorzieningen  

 

 Totaal aantal 

voorzieningen in 

Vademecum  

 

Aantal 

 

Aantal 

% van het 

totaal 

Aantal 

geënquêteerde 

voorzieningen 

 

Aantal 

Maatschappelijke opvang 

 

220 57            26%  63 

 

De tabel laat zien dat 57 voorzieningen uit het vademecum zijn benaderd en dat uiteindelijk 

met 63 voorzieningen is gesproken.Tijdens de uitvoering van de telefonische enquête werd 

ons namelijk duidelijk dat het Vademecum een statisch beeld geeft terwijl het veld in 

beweging is. 

- Achter sommige voorzieningen bleken soms meerdere voorzieningen te schuil gaan, 

andere voorzieningen bleken niet langer als zelfstandige voorziening te bestaan. 

- Enkele voorzieningen zijn inmiddels gefuseerd en zijn thans onderdeel van een grotere 

instelling. 

- Een aantal voorzieningen maakt onderdeel uit van een overkoepelende stichting. Voor 

vragen werden wij verwezen naar het hoofdkantoor. 

- Een aantal keren bleek dat de betreffende voorziening niet zelf een aanbod deed voor 

ex-gedetineerden, maar dat er wel andere voorzieningen waren binnen dezelfde 

stichting/instelling die dat wel deden. Deze ‘extra’ voorzieningen stonden niet altijd in 

het Vademecum. Indien wij verwezen werden, zochten wij contact met de genoemde 

voorzieningen. 

- Een aantal voorzieningen hebben wij ondanks herhaalde pogingen (minimaal drie keer 

telefonisch contact) niet kunnen bereiken (non-respons). Eén voorziening was voor 

ons onbereikbaar, de adresgegevens klopten niet (meer). In deze gevallen is aselect 

een nieuwe voorziening uit het Vademecum gekozen en benaderd. 
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7  Het aanbod in beeld 
 

7.1 Categorale opvang 

 

7.1.1 Het aanbod 

  

De instellingen die categorale programma’s/projecten vormgeven zijn: stichting Exodus, 

stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (kortweg Leger des Heils), Stichting 

Moria, Stichting Door, Stichting De Ontmoeting en Stichting Stoel. 

Opvang van ex-gedetineerden in categorale voorzieningen is relatief nieuw. Het oudste 

Exodushuis is weliswaar al 20 jaar operationeel en Moria bestaat al bijna 10 jaar, maar veel 

initiatieven dateren van de laatste jaren. Een aantal projecten verkeert nog in een 

opbouwfase. 

Het merendeel van het categorale aanbod is slechts onder voorwaarden toegankelijk. De 

volgende elementen spelen een rol als het gaat om toelating: motivatie, leerbaarheid, geen 

(al te ernstige) combinatie van psychiatrische en verslavingsgedrag, geen geweld. Er 

worden wel pogingen ondernomen om een aanbod te ontwikkelen voor de groep die kampt 

met een combinatie van verslavings - en psychiatrische problemen (combinatie van wonen 

en trajectbegeleiders die verbindingen maken met o.a. de GGZ). 

 

Op basis van de telefonische enquête en de aanvullende mondelinge interviews (met 

Stichting Exodus, Leger des Heils, Stichting Moria en Stichting De Ontmoeting) is een korte 

beschrijving gemaakt van de programma’s van de zes instellingen. 

Daarna gaan we kort in op de wijze waarop de instellingen gefinancierd worden. Los van de 

hoogte van de subsidiebedragen, is de financiering in veel gevallen incidenteel. 

 

1 Stichting Exodus 

Er zijn momenteel Exodushuizen in negen steden. Binnenkort worden nog twee huizen 

geopend. In de huidige huizen is plaats voor 110 ex-gedetineerden of voor gedetineerden in 

de laatste detentiefase (als penitentiair programma). De opzet is om 50% cliënten in een 

verplicht kader te hebben en 50% in een vrijwillig kader. Ex-gedetineerden kunnen 

maximaal een jaar in een Exodushuis verblijven. Na die tijd stroomt men door naar 

zelfstandige woonruimte of naar een ander begeleid-kamer-bewonen project. 

De naamsbekendheid bij gedetineerden is redelijk. Het aantal aanmeldingen stemt redelijk 

overeen met de omvang van het aanbod. 

Er is expertise ontwikkeld in het omgaan met een moeilijke doelgroep (invloed van de 

detentie op gedrag, cultuur van de detentie en cultuur buiten; omgaan met agressie). 

De methodiek is gebaseerd op een geïntegreerde en intensieve aanpak. De terreinen die in 

samenhang worden doorlopen, zijn: wonen, werk, relaties en zingeving. Men hecht veel 

waarde aan de eigen verantwoordelijkheid van de bewoner. Er ligt daarnaast een sterk 
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accent op samenwerking met zowel familie als lokale partners. Exodus biedt ook sociale 

vaardigheidstrainingen. 

 

2 Leger des Heils 

Het Leger des Heils kent twee projecten voor ex-gedetineerden: Herstart en Vast en Verder. 

Herstart is een project dat bij 19 PI’s draait. Gedetineerden worden al tijdens detentie 

benaderd. Op basis van psychosociale diagnostiek wordt een trajectaanbod aan de cliënt 

gedaan, waarvan onderdak na afloop van de detentie een onderdeel is (zoals: centra voor 

maatschappelijke opvang, sociale pensions, woonvormen van het Leger des Heils zelf). 

Herstart is een bemiddelingsproject tussen de cliënt en het (woon)aanbod voor ex-

gedetineerden. Herstart -trajecten zijn over het algemeen vrijwillige trajecten. Herstart 

probeert letterlijk aan de poort te staan als de gedetineerde vrijkomt: de eerste periode na 

de detentie noemt men cruciaal in het reïntegratieproces. 

 

Vast en Verder is een programma voor ex-gedetineerde jongeren van 17 tot 25 jaar. Het 

programma is als penitentiair programma ook toegankelijk voor jongeren met een 

onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van minimaal een jaar, die de helft van hun bruto strafduur 

hebben ondergaan en die een strafrestant van minimaal 6 weken en maximaal 1 jaar  

hebben. Het gaat om (ex)-gedetineerden met meervoudige problematiek waarbij 

onderdak/wonen een belangrijk onderdeel is. 

Het Leger des Heils heeft Vast en Verder projecten in zeven plaatsen, met een capaciteit 

variërend van 4 tot 18 bedden per project. 

Verblijf in Vast en Verder is mogelijk tot circa een jaar. Men biedt gefaseerde begeleiding 

richting zelfstandigheid. Het Leger heeft afspraken met gemeentes over reguliere woningen 

die aan het Leger toegewezen worden, zodat deelnemers aan Vast en Verder naar zo’n 

woning kunnen doorstromen (met daarbij nog een half jaar begeleiding) en vervolgens de 

woning geheel zelfstandig kunnen huren. 

De bezetting blijkt in praktijk behoorlijk wisselend te zijn. Er is eigenlijk (nog) geen 

structurele instroom. Het blijkt met name moeilijk gedetineerden in het kader van het 

penitentiaire programma te laten deelnemen. Dit geldt overigens ook voor de andere 

categorale projecten. 

 

3 Stichting Moria 

Stichting Moria is in 1994 begonnen met de opvang en begeleiding van ex-gedetineerden. 

Er is nu plaats voor 14 ex-gedetineerden. Moria richt zich op jonge ex-gedetineerden (18 tot 

30 jaar). Moria verricht zelf de intake, meestal in de gevangenis. Moria staat in principe 

open voor ex -gedetineerden uit heel Nederland. In de praktijk maken vooral ex-

gedetineerden uit Gelderland, Brabant en Limburg gebruik van het aanbod. 

Moria maakt zich sterk voor een geïntegreerde aanpak waarbij aandacht is voor een 

twaalftal levensterreinen, met als hoofdaccenten: inkomen, werk, leren, relaties en 

zingeving. Zo beschikt Moria over een eigen werkplaats waar ex-gedetineerden onder 

begeleiding hun arbeidsvaardigheden kunnen trainen. 
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Het aanbod is in fasen ingedeeld, waarbij een verschuiving plaats vindt van gezamenlijke 

huisvesting (fase 1) naar individueel wonen (fase 2). De globale duur van beide fasen is zes 

maanden. Na fase 2 is er de overstap naar zelfstandig wonen. Vanuit Moria is er dan nog 

een trajectbegeleider die, gedurende een jaar, wekelijks contact onderhoudt. 

 

4 Stichting Door 

Stichting Door heeft twee opvanghuizen voor ex-gedetineerden - één in Vlissingen en één in 

Middelburg - met in totaal 16 plaatsen. Stichting Door richt zich op ex-gedetineerden en 

gedetineerden in hun laatste detentiefase. Er zijn vrijwillige en justitiële plaatsingen 

(penitentiair programma, art. 43-trajecten in het kader van bijzondere voorwaarde of 

schorsing preventieve hechtenis). Het programma behelst een integrale benadering, met 

aandacht voor de volgende aspecten: wonen, werken, financiën, relaties en zingeving. Door 

beschikt over een eigen leerwerkplaats. Het is de bedoeling dat deelnemers aan het eind 

een baan (of een andere zinvolle dagbesteding) hebben en beschikken over zelfstandige 

huisvesting. De totale duur van de begeleiding is een half tot een jaar. 

 

5 Stichting Ontmoeting 

Deze Stichting is een (evangelisch) opvangcentrum/leefgroep net buiten Epe, met 9 

opvangplaatsen en 9 plaatsen begeleid zelfstandig wonen.  Doelgroep zijn ex-gedetineerde 

mannen van 18-45 jaar en gedetineerden in het kader van een penitentiair programma. 

Beleid is dat minimaal 70% van de bewoners direct uit detentie komt. De instelling staat ook 

open voor ex -gedetineerden die al een tijd geleden uit de gevangenis zijn gekomen. In de 

praktijk komt vrijwel iedereen direct uit de gevangenis. Verwijzers zijn vooral de reclassering 

en de geestelijke verzorging in PI’s. 

Er zijn weinig first offenders bij de Ontmoeting. De cliënten zijn meestal veelplegers van 

diefstal en andere kleine criminaliteit. Deze groep heeft vaak al een heel traject van 

hulpverlening achter de rug en is wantrouwend jegens hulpverleners. Deze mensen komen 

meestal niet in aanmerking voor een penitentiair programma, een van de voorwaarden 

daarvoor is immers minstens een jaar detentie.  Bij de Ontmoeting wordt streng 

geselecteerd op motivatie en op capaciteiten om zelfstandig te wonen. Er zijn geen 

afspraken met vervolgvoorzieningen, af en toe worden mensen verwezen naar afkickcentra 

of naar een programma begeleid wonen. Als mensen uit detentie komen zijn ze, zo stelt de 

Ontmoeting, vaak gemotiveerd om een nieuwe start te maken. Daarom moeten ze direct na 

detentie opgevangen worden. De motivatie om te veranderen is vaak bij een eerste 

tegenslag alweer verdwenen en als ze de algemene opvang in gaan, vallen ze meestal 

terug in verslaving en delictgedrag, zo wordt gesteld. 

Door opvang in ‘gezinsvorm’ wordt geprobeerd de ex-gedetineerden warmte en 

geborgenheid te bieden. Het programma is gericht op het doorbreken van een jarenlang 

gedragspatroon door mensen te accepteren zoals ze zijn en vertrouwen te stellen in hun 

vermogen tot verandering. Om dit gedragspatroon te doorbreken en nieuwe patronen aan te 

leren, is een lang en intensief programma nodig: mensen zijn tot 28 maanden “in beeld”. 

Ook wordt een jaar nazorg geboden bij het zoeken naar werk en huisvesting. 
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6 Stoel 

Stoel is een leefgemeenschap in het Drentse dorp Nooitgedacht en richt zich op oudere ex-

gedetineerden (40 jaar en ouder). Het is een particulier project, gerund door een echtpaar. 

Het project is net gestart (1 november 2002), en heeft een capaciteit van acht plaatsen voor 

mannelijke ex-gedetineerden uit de PI of een TBS-kliniek. Uitbreiding naar 12 plaatsen volgt 

binnenkort. Het project wil ex-gedetineerden een definitieve woonsituatie bieden. Gevolg is 

dat de uitstroom (en daarmee de totale productie) zeer beperkt zal zijn. 

De reclassering meldt aan en geeft nog een half jaar na plaatsing begeleiding in ve rband 

met schuldsanering en dergelijke. 

 

De kenmerken van de verschillende categorale voorzieningen zijn in tabel 28 weergegeven. 
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Tabel 28 Samenvattend overzicht 

Organisatie  Projecten Locaties Aantal plaatsen Verblijfsduur 

Exodus 9 Exodushuizen 

Vrijwillige plaatsingen voor 

ex-gedetineerden en 

justitiële plaatsingen (PP). 

Alkmaar, Amsterdam 

Den Bosch, Den Haag, 

Groningen, Leiden 

Rotterdam, Utrecht en 

Venlo 

 

 

 

 

  Totaal ca. 110 

Gem. verblijfsduur 

ca.  1 jaar 

Leger  

des Heils 

Herstart:  

Bemiddeling naar opvang 

en ondersteuning 

voor ex -gedetineerden. 

Draait bij 19 PI’s Ambulant project  - 

 Vaste en Verder:   

Vrijwillige plaatsingen voor 

ex-gedetineerden en 

justitiële plaatsingen (PP). 

Leeftijd doelgroep tussen 

17 en 25 jaar. 

Arnhem, Den Haag, 

Eindhoven, Enschede, 

Groningen, Lelystad en 

Utrecht 

 

 

 

 

 

 

        Totaal: 60  

Verblijfsduur tot  

maximaal 1 jaar 

Moria Opvang en begeleiding in 

woonhuis en begeleide 

kamerbewoning.  

Vrijwillige plaatsingen voor 

ex-gedetineerden. Leeftijd 

doelgroep gedetineerden 

tussen 

18 en 30 jaar.  

Nijmegen 7 (woonhuis) 

7 (begeleide        

kamerwoning) 

 

 

             

         

 

         Totaal: 14 

Verblijfsduur  

½ tot 1 jaar 

 Door 2 Opvanghuizen 

Vrijwillige plaatsingen  voor 

ex-gedetineerden en 

justitiële plaatsingen.   

Middelburg, Vlissingen 

 

 

    

           

         Totaal: 16 

Gem. verblijfsduur  

ca. ½ jaar 

Circa 25-30 mensen 

per jaar 

Ontmoeting Leefgroep + 

begeleid zelfst. wonen  

Vrijwillige plaatsingen voor 

ex-gedetineerden en 

justitiële plaatsingen (PP). 

Leeftijd doelgroep tussen 

18 en 45 jaar. 

Epe   

 

         

 

     

 

         Totaal: 18 

Verblijfsduur  

ca. 7-8 mnd. 

ca. 25 mensen per 

jaar 

Stoel Leefgemeenschap 

Voor ex-gedetineerden. 

Nooitgedacht             

          Totaal:  8 

Definitieve 

woonsituatie 
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Uit deze tabel blijkt dat er in totaal circa 225 opvangplaatsen bestaan voor (ex-) 

gedetineerden. Omdat nogal wat plaatsen bedoeld zijn voor mensen met een justitiële titel 

(met name gedetineerden die aan een penitentiair programma deelnemen), andere plaatsen 

definitieve woonruimte bieden en instroom in bijvoorbeeld ‘begeleid zelfstandig wonen’ 

alleen mogelijk is via de categorale leefgroep, is het aantal direct vanuit de PI toegankelijke 

plaatsen voor ex-gedetineerden veel minder dan 225. 

 

Op basis van enkele - deels voor discussie vatbare - aannames hebben we een schatting 

gemaakt van het vrijwillige jaarlijkse gebruik van de categorale voorzieningen door ex-

gedetineerden. 

De aannames zijn de volgende. 

- De meeste voorzieningen hebben zowel justitiële als vrijwillige plaatsen. Van de totale 

capaciteit van 225 plaatsen is 45% vrij toegankelijk51. Als we Herstart als ambulant 

programma niet meetellen, komen we uit op een capaciteit van 166 plaatsen. Hiervan 

is 62% vrij toegankelijk. 

- Er is uitgegaan van een volledige bezetting van de programma’s door ex-

gedetineerden. 

- De gemiddelde verblijfsduur schatten we op één jaar. Dat betekent dat het aantal 

plaatsen overeenstemt met het aantal gebruikers. 

 

Op basis van deze aannames is de schatting dat jaarlijks circa 100 ex-gedetineerden na 

hun detentie op basis van vrijwilligheid gebruik maken van de categorale voorzieningen. 

 

7.1.2 Financiering van categorale instellingen 

 

Categorale instellingen hebben alle een kerkelijke achtergrond. Zij zijn voor een soms 

substantieel deel afhankelijk van donaties en giften. Over het algemeen betalen deelnemers 

aan de programma’s een eigen bijdrage. Deze is klein in verhouding tot de totale kosten. 

Programma’s in justitieel kader worden volledig gefinancierd door het Ministerie van Justitie. 

Aanbod in vrijwillig kader wordt deels door het Ministerie van Justitie betaald. 

Op basis van jaarverslagen, rapportages en gesprekken met betrokkenen komen wij tot het 

volgende beeld. 

 

                                                 
51 In gesprekken (Exodus en Ontmoeting) en rapportages (Leger des Heils en Moria) is de verhouding tussen het 

gebruik van het aanbod in vrijwillig en justitieel kader aangegeven. Voor twee instellingen (Door en Stoel ) is door 

de onderzoekers de betreffende verhouding geschat. Vervolgens is die verhouding omgezet naar aantallen. 
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Tabel 29 Financiering van het categorale aanbod in % naar bron van inkomsten 

                               Categoraal aanbod  

Exodus Leger des 

Heils 

Moria Door Ontmoeting Stoel 

       

MvJ 78 100**  52 24 20 

AWBZ     22  

Gemeenten 14  2    

Giften/donaties 3  95 9 53 76 

Overig 5  3 39* 1 4 

 

 

 

Bron van 

inkomsten 

Totaal 100 100 100 100 100 100 

*  Er is sprake van een exploitatietekort van 31%. 

**  Exclusief huisvestingskosten (die lopen via de maatschappelijke opvang) 

 

Ten aanzien van de financiering van het categorale aanbod kunnen we het volgende 

opmerken.  

- Indien ook sprake is van vrijwillig aanbod (naast aanbod in justitieel kader) varieert de 

bijdrage van het Ministerie van Justitie. In het rapport ‘Geregisseerde resocialisatie’ 

staat dat het Ministerie van Justitie voor 3% bijdraagt in de begroting van Moria. Dit blijkt 

niet uit het jaarverslag over 2002. 

- De bijdrage vanuit het Ministerie van Justitie is vaak eenjarig. Verlenging behoort wel tot 

de mogelijkheden, maar is niet op voorhand gegarandeerd. 

- De bijdrage van gemeenten is over het algemeen beperkt. Het gaat vaak om eenmalige 

startsubsidies. 

 

Samenvattend constateren wij dat de financiering van het categorale aanbod niet structureel 

is. Daarnaast zijn instellingen in grote mate afhankelijk van donaties en giften. Ook deze zijn 

per definitie niet structureel. 

 

7.1.3 Knelpunten categorale opvang 

 

Uit de mondelinge interviews en de telefonische enquête is een aantal knelpunten in de 

opvang van (ex-)gedetineerden naar voren gekomen. Daarnaast hebben vijf van de zes 

instellingen begin 2002 de nota “Geregisseerde resocialisatie” 52 uitgebracht om de 

betrokken Ministeries een overzicht te geven van hun hulpverleningsaanbod, de knelpunten 

die zij ervaren en de oplossingsrichtingen die zij zelf voorstellen. Uit deze bronnen komt het 

volgende beeld naar voren: 

                                                 
52 Geregisseerde resocialisatie; Leger des Heils, Exodus, Moria, Stoel, Door; Februari 2002. 
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1 De (financiële) regelgeving  

Het meest genoemde knelpunt betreft de wet- en (financiële) regelgeving met betrekking tot 

penitentiaire programma’s. Er wordt een aantal problemen genoemd. 

- De financiering per cliënt: de normering is te laag wat impliceert dat de voorziening 

permanent zijn best moet doen het ‘hoofd financieel boven water’ te houden. 

- Bestaande schotten in de financiering/gescheiden financiering: uitsluitend financiering 

van justitiële plaatsingen leidt tot financieringsproblemen als het traject nog niet 

afgerond is maar de ‘verplichte termijn’ wel. 

- Veelplegers met regelmatige, kortdurende gevangenisstraffen, vallen niet binnen de 

criteria van penitentiaire programma’s (minimaal een jaar detentie). Dit is een van de 

voorbeelden van de problemen die voorzieningen signaleren om geschikte kandidaten 

voor deze programma’s te vinden. 

- Ambtelijke obstakels voor deelname (geen deelname mogelijk als bijvoorbeeld nog 

boetes open staan). 

- Er ontstaat een probleem wanneer de gedetineerde niet naar zijn stad van herkomst 

terug wil keren. Deelname aan de maatschappelijke opvang in een andere gemeente 

kan dan lastig zijn, omdat de ‘ontvangende’ gemeente niet voor ‘import’ wil betalen. 

 

Gesteld wordt dat de weinig flexibele regelgeving er debet aan is dat veel penitentiaire 

programma’s een onderbezetting van 30 tot 40% hebben. 

 

Verder wordt door enkele voorzieningen als knelpunt genoemd dat ze geen structurele 

financiering hebben voor vrijwillige trajecten maar afhankelijk zijn van fondsen, giften e.d. 

De continuïteit van voorzieningen is onvoldoende gewaarborgd. 

 

2 Samenwerking met de reclassering 

Ook de samenwerking met de reclassering wordt regelmatig als knelpunt genoemd hetgeen 

toegeschreven wordt aan het feit dat de reclassering te weinig tijd beschikbaar heeft. 

Daarnaast speelt er een kwalitatief aspect: de reclasseringsactiviteiten moeten onder een 

van haar 11 producten ondergebracht kunnen worden en dat leidt er volgens de 

vertegenwoordigers van enkele categorale projecten toe dat bepaalde activiteiten niet 

langer door de reclassering gedaan worden. De klachten hebben met name betrekking op 

de voorlichting tijdens detentie over mogelijkheden van opvang en huisvesting en de 

begeleiding na detentie (bijvoorbeeld bij schuldsanering). Omdat veel gedetineerden tijdens 

detentie geen contact hebben met de reclassering stagneert de verwijzing naar de 

(categorale) opvang. Gedetineerden worden onvoldoende geïnformeerd over de 

mogelijkheden van (categorale) opvang. 

 

3 Huisvesting 

Er zijn te weinig tijdelijke huisvestingsmogelijkheden. Een begeleidingstraject voor een ex-

gedetineerde zonder dat hij een tijdelijk vast dak hoven zijn hoofd heeft is tot mislukken 
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gedoemd, zo wordt gesteld. Door het gebrek daaraan slibben de bestaande mogelijkheden 

te snel dicht. 

 

4 Schuldsanering 

Het hebben van schulden is een groot probleem bij ex-gedetineerden. Schuldsanering komt 

vaak veel te laat op gang, zo stellen de categorale voorzieningen. 

 

7.2 De maatschappelijke opvang 

 

7.2.1 Het aanbod 

 

Over de totale omvang en capaciteit van de maatschappelijke opvang zijn geen exacte 

cijfers bekend. De Federatie Opvang is een koepel die de belangen behartigt van 

voorzieningen voor maatschappelijke opvang. Ruim 100 voorzieningen zijn bij deze koepel 

aangesloten. 

Tabel 30 geeft de capaciteit en het bereik van de maatschappelijke opvang weer. De eerste 

kolom is gebaseerd op cijfers van de Federatie Opvang. De tweede kolom is een schatting 

gebaseerd op de veronderstelling van de Federatie dat 90% van de totale capaciteit bij haar 

vertegenwoordigd is. 

 

Tabel 30 Capaciteit en bereik van de maatschappelijke opvang53: 

 Maatschappelijke opvang 

(exclusief categorale 

vrouwenopvang) 

Totaal maatschappelijke opvang 

(exclusief categorale 

vrouwenopvang) (schatting) 

Uit de doeluitkering gesubsidieerde 

plaatsen (voor mannen, vrouwen en 

kinderen) 

  9.821 10.900 

Aantal personen (incl. kinderen) dat in 

2001 gebruik  maakte van het aanbod 

16.029 17.800 

Aantal mannen dat in 2001 gebruik 

maakte van het aanbod 

  9.576 10.600 

 

De tabel laat zien dat de maatschappelijke opvang in 2001 een capaciteit had van circa 

11.000 plaatsen. In totaal maakten circa 18.0000 mensen gebruik van de maatschappelijke 

opvang, waaronder ruim 10.000 mannen. 

 

7.2.2 Toegankelijkheid voor ex-gedetineerden 

  

                                                 
53 Cijfers per 31 december 2001 (Bron: De maatschappelijke opvang in figuren en cijfers, Federatie 

Opvang) 
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Voorzieningen voor maatschappelijke opvang hebben een algemeen karakter. De aandacht 

van de maatschappelijke opvang richt zich niet specifiek op ex-gedetineerden. Registratie 

op voormalige detentie vindt niet of nauwelijks plaats. In sommige opvangvormen 

(bijvoorbeeld de passantenverblijven) is er sowieso nauwelijks tot geen registratie. 

Bijna alle onderzochte voorzieningen voor maatschappelijke opvang staan (in theorie) open 

voor ex-gedetineerden. Zij hanteren in de regel wel voor iedereen geldende contra-

indicaties (uitgezonderd de nachtopvang/passantenverblijven). Voorwaarden om toegelaten 

te worden zijn onder andere: 

- dat men beschikt over inkomen (eigen bijdrage); 

- dat men beschikt over papieren; 

- dat men geen bedreiging vormt voor de andere bewoners; 

- dat men niet al te ernstige psychiatrische problemen heeft en dienovereenkomstig 

gedrag vertoont; 

- drugsgebruik is verboden (en in een enkel geval onder voorwaarden toegestaan); 

- geweld wordt niet geaccepteerd. 

 

Het karakter van deze contra-indicaties is dusdanig dat ex-gedetineerden een meer dan 

gemiddelde kans lopen afgewezen te worden voor opvang binnen de maatschappelijke 

opvang. Binnen de maatschappelijke opvang is men huiverig voor met name de groep 

pedoseksuelen en de groep die men associeert met forse agressie en geweld. Voor hen is 

vaak op voorhand geen plaats binnen de maatschappelijke opvang. Als verklaring wordt 

onder andere gewezen op de geringe personele bezetting binnen de maatschappelijke 

opvang (soms één werker op 30 cliënten). Ook is veel maatschappelijke opvang 

groepsgericht opgezet. Bepaalde groepen ex-gedetineerden veroorzaken (te) veel onrust bij 

de overige cliënten. 

- Vijf van de 63 voorzieningen binnen de maatschappelijk opvang geven aan niet 

toegankelijk te zijn voor ex-gedetineerden. Het gaat hier om respectievelijk drie kleine 

evangelische voorzieningen en twee sociale pensions. De evangelische voorzieningen 

werken met vrijwilligers. Beide geven aan dat de zwaarte van de doelgroep en eerdere 

negatieve ervaringen hebben bijgedragen tot de keuze om geen ex-gedetineerden toe 

te laten. De twee sociale pensions geven aan dat eerdere negatieve ervaringen en de 

negatieve druk op andere bewoners hebben geleid tot de beslissing geen ex-

gedetineerden toe te laten. 

- Twee voorzieningen maken expliciet melding van de toelaatbaarheid van ex-

gedetineerden onder strikte voorwaarden. Het gaat dan om gebruik van drugs en 

geweld. Dit wordt niet geaccepteerd. Bij vermoedens van mogelijke overtreding van die 

regels, besluit men om de betreffende cliënt de toegang op voorhand te ontzeggen. 
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7.2.3 Gebruik door ex-gedetineerden 

 

Van de 63 ondervraagde voorzieningen voor maatschappelijke opvang zijn er 58 

toegankelijk voor ex-gedetineerden. Hen is gevraagd naar het gebruik door ex-

gedetineerden. Ten aanzien van de gegevens die zij verstrekten dient nogmaals te worden 

gezegd dat deze meestal niet gebaseerd zijn op registratie. Het gaat veelal om vermoedens 

en ervaringskennis, dus de bekendheid van de geënquêteerde met de eigen cliënten. 

De 58 ondervraagde voorzieningen die toegankelijk zijn voor ex-gedetineerden gaven de 

volgende informatie over het gebruik door ex-gedetineerden. 

- 19 voorzieningen (34%) zeggen dat zij die groep niet of nauwelijks in huis hebben; 

- 18 voorzieningen (31%) durven hierover geen uitspraak te doen. Zij geven aan dat niet 

het ex-gedetineerd zijn de belangrijkste reden is dat iemand een beroep op de 

betreffende voorziening doet. Registratie op dit vlak is niet aan de orde. Bovendien 

bestaat de indruk dat lang niet alle ex-gedetineerden hun verleden in detentie melden, 

als daar niet expliciet naar gevraagd wordt. 

 

Tabel 31  Indicaties gebruik voorzieningen door  ex-gedetineerden  

Werkveld Niet 

toegankelijk  

Niet of 

nauwelijks 

>5% Kan geen 

schatting maken 

Totaal 

      

Maatschappelijke 

opvang 

  5 19 21 18 63 

 

Onder de 21 voorzieningen (35%) die een uitspraak doen over het gebruik door ex-

gedetineerden is één voorziening die aangeeft dat circa 40% van haar cliëntèle bestaat uit 

ex-gedetineerden (op 24 plaatsen). Een andere voorziening geeft aan dat 20% van haar 

cliëntèle bestaat uit ex-gedetineerden (op een jaarcapaciteit van 250). In alle andere 

gevallen gaat het om schattingen van onze informanten. Het overgrote deel van deze 

voorzieningen geeft aan dat tussen 5 en 10% van hun cliëntèle uit ex-gedetineerden 

bestaat. 

De schattingen die gedaan worden, zijn niet altijd onderling vergelijkbaar: Soms wordt 

gerapporteerd over het aantal cliënten per nacht, soms over het aantal cliënten op 

jaarbasis. Soms gaat het om grove schattingen. In een enkel geval geeft de informant aan 

dat de schatting redelijk betrouwbaar is. 

 

De nachtopvang/passantenverblijf wordt diverse malen genoemd als voorziening waar geen 

registratie plaats vindt, maar waar “beslist” een (aanzienlijk) aantal ex-gedetineerden 

gebruik van maakt. Het aantal cliënten dat in het verleden gedetineerd is geweest, is naar 

schatting van onze respondenten een veelvoud van de gerapporteerde aantallen. Met name 

de nachtopvang/passantenverblijf vormt een soort voorziening waar veel gebruik van wordt 
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gemaakt door ex-gedetineerden maar waar nagenoeg niets bekend is over de feitelijke 

omvang van het gebruik. 

 

7.2.4 Indicatie aantal gebruikers 

 

Een schatting van het gebruik door ex-gedetineerden van de voorzieningen binnen de 

maatschappelijke opvang is onder veel voorbehoud te maken. Opnieuw benadrukken we 

dat de basisgegevens waarop de schatting is gebaseerd heel globaal zijn en niet via 

registratie onderbouwd. Slechts twee van de 63 voorzieningen konden exacte aantallen 

opgeven. De overigen konden ofwel alleen indicaties geven ofwel geen uitspraken doen. 

 

Voor het opstellen van een schatting van het gebruik van ex-gedetineerde is de volgende 

werkwijze gehanteerd: alle telefonische benaderde voorzieningen binnen de 

maatschappelijke opvang is gevraagd naar de capaciteit per jaar, de mate van 

toegankelijkheid, de doorstroom, het aantal ex-gedetineerden per jaar en in welke mate de 

cijfers betrouwbaar zijn. 

45 van de 63 voorzieningen hebben gegevens aangeleverd. De overige 18 konden geen 

gegevens leveren voor het maken van een schatting (zie tabel 31). Een aanname is dat 

deze 18 voorzieningen aselect verdeeld zijn en representatief zijn voor de totale populatie. 

De totale populatie van de maatschappelijke opvang bestaat uit 220 voorzieningen. 

Twee van de 45 voorzieningen kunnen exacte aantallen opgeven. Alle andere 

voorzieningen geven aan dat het aantal ex-gedetineerden per jaar een schatting is die 

varieert van grofmazig tot redelijk betrouwbaar. De schattingen variëren van 4 tot 6 per jaar, 

10% of enkelen. 

Deze schattingen zijn vertaald naar aantallen waarbij het “voorzichtigheidsprincipe” is 

gehanteerd. Vier tot zes gedetineerden werd vier. Enkelen werd één. De onderstaande best 

guess is dan ook een ondergrens volgens de opgave van de voorzieningen. 

Eén voorziening geeft aan dat ex-gedetineerden hier ongeveer 900 nachten per jaar 

verblijven. Het betreft een nachtopvang/passantenverblijf. Over deze vorm van 

maatschappelijke opvang is eerder opgemerkt dat de informanten denken dat beslist een 

(aanzienlijk) aantal ex-gedetineerden hiervan gebruik maar dat er geen registratie 

plaatsvindt waaruit dit valt af te leiden. Dit type voorziening is bij de schattingen buiten 

beschouwing gelaten omdat de gemiddelde doorstroming hier veel hoger is dan bij de 

andere voorzieningen. Voor het gebruik van de nachtopvang/ passantenverblijven worden 

en kunnen dus geen uitspraken worden gedaan. 

 

Op basis van de genoemde aannames is gepoogd een schatting van het gebruik door ex-

gedetineerden te maken. Deze is te kwalificeren als een indicatie omdat in het 

bronmateriaal betrokken voorzieningen bijna geen exacte gegevens konden leveren. Op 

basis van de aannames en de werkwijze geven 45 maatschappelijke opvangvoorzieningen 

aan in totaal 177 gedetineerden per jaar opvang te bieden. Het gemiddeld aantal gebruikers 

in de steekproef is 3,93. Er is een 95% betrouwbaarheidsinterval opgesteld voor het 
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gemiddelde. Het gemiddelde in de populatie, de maatschappelijke opvang voorzieningen, 

ligt tussen de 1,72 ~ 6,15  gedetineerden en per jaar. Dit interval is breed omdat het aantal 

gebruikers varieert van 0 tot 40. Dit interval heeft niets te maken met de betrouwbaarheid 

van de schatting door de voorzieningen. Als de voorzieningen exacte aantallen zouden 

hebben aangegeven, was het betrouwbaarheidsinterval hetzelfde geweest. Dit is een 

gemiddelde per maatschappelijke opvang voorziening. Na extrapolatie naar de totale 

populatie van voorzieningen van maatschappelijke opvang (exclusief 

nachtopvang/passantenverblijven) ligt het 95% betrouwbaarheidsinterval tussen de 350 en 

1250. Per jaar maken dus ongeveer 350 tot 1250 ex-gedetineerden gebruik van de 

maatschappelijke opvang (exclusief nachtopvang/ passantenverblijven). Dit getal is niet 

meer dan een indicatie, een best guess die een absolute ondergrens aangeeft. Gezien de 

aard en functie van de maatschappelijke opvang is het namelijk zeer aannemelijk dat een 

onbekend aantal ex-gedetineerden gebruik maakt van de maatschappelijke opvang die niet 

als zodanig ‘bekend/geïdentificeerd’ zijn bij de werkers van de maatschappelijke opvang. 

Dat geldt ook voor de voorzieningen die zeggen geen schatting te kunnen geven. 

 

7.2.5 Inventarisatie van knelpunten 

 

In de telefonische interviews en de aanvullende mondelinge interviews is gevraagd naar 

knelpunten (en mogelijke oplossingen) voor de opvang van ex-gedetineerden. Daaruit komt 

het volgend beeld naar voren. 

 

Kenmerken van de gedetineerde en invloed van de detentie 

- Gedetineerden leven in een strak en georganiseerd regime. De overgang naar de 

vrijheid is voor velen groot. Er is bij sommigen sprake van een wij-zij cultuur. Een 

aantal ex -gedetineerden neemt een afwachtende houding aan en/of staat 

wantrouwend tegenover buitenstaanders/hulpverleners. Hulpverlening en 

ondersteuning komt daardoor moeilijk op gang. 

- De kans is groot dat de gedetineerde tijdens de detentie zijn huisvesting kwijtraakt. De 

regeling dat de huur gedurende detentie een aantal maanden werd doorbetaald is niet 

meer van kracht. 

- Ex-gedetineerden maken liever geen gebruik van maatschappelijke 

opvangvoorzieningen, omdat ze zich ook hier weer aan allerlei regels moeten houden. 

- Ex-gedetineerden die drugs gebruiken kunnen niet zomaar terecht binnen 

opvangvoorzieningen. 

- Ex-gedetineerden die veroordeeld zijn wegens pedoseksuele vergrijpen vinden geen of 

moeilijk een plek binnen opvangvoorzieningen. 

- Ex-gedetineerden die gewelddadig zijn of ten aanzien van wie dat vermoeden bestaat, 

vinden geen of moeilijk een plek binnen opvangvoorzieningen. 

- Ex-gedetineerden hebben moeite met het vinden van werk (en daarmee met het 

verwerven van inkomen) en het verkrijgen van een dagbesteding. 

- Er is onvoldoende betaalbare huisvesting. 
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- De toegankelijkheid van de woningmarkt is aan beperkingen onderhevig (bijvoorbeeld 

doordat gewerkt wordt met woonbonnen). 

- De ex-gedetineerde heeft geen of vooral een crimineel netwerk. 

 

Samenwerking en afstemming 

- Ex-gedetineerden zijn niet of nauwelijks voorbereid op de situatie na detentie. Ze 

hebben weinig of geen geld. Papieren zijn niet altijd in orde. Ze hebben schulden. Als 

ze naar een andere gemeente gaan, dan de gemeente van herkomst, is het verkrijgen 

van een uitkering moeilijk. Voor verblijf binnen maatschappelijke opvang zijn papieren 

soms en geld meestal vereist (in verband met eigen bijdrage). 

- Slechts in enkele gevallen is voor afloop van de detentie contact geweest met de 

maatschappelijke opvang om een plaats te regelen. Het komt echter ook regelmatig 

voor dat gedetineerden onverwacht eerder vrijgelaten worden. In dat geval heeft de 

maatschappelijke opvang geen plaats beschikbaar. 

- Er zijn zelden of nooit afspraken tussen PI’s en opvangvoorzieningen. Hierdoor komt 

onderlinge afstemming niet van de grond. 

- De capaciteit54 van de maatschappelijke opvang is in relatie tot de vraag beperkt. De 

directe toegankelijkheid (‘nu bellen, gelijk vanavond een bed’) is beperkt. Regelmatig 

krijgen voorzieningen de vraag: “heeft u morgen een plaats voor iemand die vrijkomt?” 

- Het aantal ex-gedetineerden neemt toe, evenals het aandeel ex-gedetineerden met 

zware psychiatrische problemen. 

- Voorzieningen voor maatschappelijke opvang zijn onvoldoende toegerust voor een 

zware doelgroep. Er is onvoldoende personeel, het personeel is onvoldoende 

geschoold, de andere cliënten binnen de voorziening zijn niet opgewassen tegen deze 

groep (zeker als er sprake is van druggebruik en daar aan gerelateerd gedrag). 

- De hulpverlening komt (zonder betrokkenheid van de reclassering) niet of onvoldoende 

van de grond, terwijl dit wel noodzakelijk is. 

- Bij opvangvoorzieningen is behoefte aan ondersteuning van een ex-gedetineerde door 

de reclassering. In veel gevallen houdt de bemoeienis van de reclassering snel en 

onverwacht op. Hierover wordt niet of nauwelijks gecommuniceerd door de 

verschillende ketenpartners. 

- Ex-gedetineerden zouden ook in vrijwillig kader een beroep moeten kunnen doen op 

de reclassering. Bij de geïnterviewden bestaat het beeld dat dit niet meer tot de taken 

van de reclassering behoort 55. 

                                                 
54 De Federatie Opvang constateert over 2001 een toename van 13% van het aantal personen dat een beroep doet 

op de maatschappelijke opvang. De capaciteit is niet navenant toegenomen. Bovendien is er een grote groep (30 

tot 40%) die gedurende langere tijd gebruikt maakt van de maatschappelijke opvang. Gevolg van dit gebrek aan 

doorstroming is dat er minder ‘vrije’ plaatsen zijn.   
55 De feitelijke situatie is dat na-begeleiding tot zes maanden na detentie binnen vrijw illig kader wel onderdeel is 

van het takenpakket van de reclassering. Er is echter maar een beperkt budget voor beschikbaar, daarom gebeurt 

het in de praktijk weinig. 



 Adviesbureau Van Montfoort     80 

  

7.3 Samenvatting  

 

In dit hoofdstuk is voor zover mogelijk een antwoord gegeven op de onderzoeksvragen aan 

de aanbodkant. Daarbij zijn de opvang in de verslavingszorg en de opvang in de geestelijke 

gezondheidszorg buiten beschouwing gebleven. Het betreft de beschrijving van het huidige 

aanbod in de werkvelden categorale opvang voor (ex-)gedetineerden en de 

maatschappelijke opvang (exclusief de categorale vrouwenopvang). De beschrijving heeft 

betrekking op de aard en capaciteit van de opvangvoorzieningen, de toegankelijkheid voor 

ex-gedetineerden en het gebruik door ex-gedetineerden. Verder zijn de knelpunten in de 

opvang van ex-gedetineerden beschreven op basis van de interviews met professionals 

(aanbieders, Federatie Opvang en reclassering). 

 

De categorale opvang voor ex-gedetineerden wordt uitgevoerd door zes organisaties 

(Exodus, Leger des Heils, Moria, Door, De ontmoeting en Stoel). Het gaat vaak om 

programma’s die ook als penitentiair programma toegankelijk zijn voor gedetineerden in hun 

laatste detentiefase. 

In totaal betreft het circa 225 opvangplaatsen. De categorale voorzieningen houden veelal 

geen feitelijke registratie bij van het gebruik door ex-gedetineerden (aantal deelnemers en 

verblijfsduur). Er kan daarom alleen een ruwe schatting gemaakt worden van het jaarlijkse 

gebruik door ex-gedetineerden gebaseerd op een aantal vooronderstellingen. Deze ruwe 

schatting komt uit op circa 100 gebruikers per jaar. 

De categorale voorzieningen signaleren een aantal knelpunten in de opvang van 

gedetineerden. Het meest genoemde knelpunt betreft de wet- en financiële regelgeving ten 

aanzien van de penitentiaire programma’s. Gesteld wordt dat de penitentiaire programma’s 

een onderbezetting van 30 tot 40% hebben door de weinig flexibele regelgeving. Andere 

knelpunten hebben betrekking op de volgende zaken. 

- Het ontbreken van structurele financiering voor vrijwillige trajecten voor ex-

gedetineerden. 

- De stagnerende doorverwijzing van gedetineerden door de reclassering naar de 

categorale voorzieningen. 

- Onvoldoende begeleiding van ex-gedetineerden door de reclassering binnen de 

categorale voorzieningen. 

- Het ontbreken van voldoende tijdelijke huisvestingsmogelijkheden waardoor een 

begeleidingstraject stagneert. 

- Een onvoldoende en te late aanpak van schuldsanering. 

 

Het werkveld maatschappelijke opvang heeft een landelijke capaciteit van circa 10.000 

plaatsen. De aandacht van de maatschappelijke opvangvoorzieningen is niet specifiek 

gericht op ex-gedetineerden. De meeste voorzieningen staan in theorie wel open voor deze 

doelgroep maar in de praktijk lopen de ex-gedetineerden gezien de bestaande contra-
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indicaties een meer dan gemiddelde kans om afgewezen te worden binnen de 

maatschappelijke opvang. Feitelijk echter geven slechts 5 van de 63 geënquêteerde 

voorzieningen (8%) aan dat ze niet toegankelijk zijn voor ex-gedetineerden. 

 

Algemene gegevens over bezetting en doorstroming zijn slechts in beperkte mate 

beschikbaar binnen de geënquêteerde voorzieningen; specifieke gegevens over het gebruik 

door ex-gedetineerden van de voorzieningen zijn in nog mindere mate aan te leveren door 

de voorzieningen. Dat heeft verschillende oorzaken. Het ex-gedetineerd zijn is geen item 

dat men relevant of belangrijk acht om te registreren. Ook is de veronderstelling dat lang 

niet alle gedetineerden hun verleden in detentie melden als daar naar gevraagd zou 

worden. 

De beperkte beschikbare gegevens per werkveld leveren het volgende beeld op. 

- Eenderde van de maatschappelijke opvangvoorzieningen zegt dat ex-gedetineerden 

hun voorziening niet of nauwelijks gebruiken; nog eens eenderde durft hierover geen 

uitspraak te doen. Het gebruik bij de overige 35% varieert sterk van enkele mensen per 

jaar tot circa 40% van de totale cliëntèle. Het vermoeden bestaat (maar cijfers 

ontbreken) dat ex-gedetineerden vooral gebruik maken van 

nachtopvang/ passantenverblijven. 

 

Op basis van de beperkt beschikbare globale gegevens en op basis van een aantal 

aannames is een bandbreedte berekend van het geschatte gebruik van de 

maatschappelijke opvang door ex-gedetineerden na hun detentie. Per jaar maken naar 

schatting ongeveer 350 tot 1250 ex-gedetineerden gebruik van de maatschappelijke opvang 

(exclusief nachtopvang/ passantenverblijven). Dit getal is niet meer dan een indicatie, een 

best guess die een absolute ondergrens aangeeft. 

 

De inventarisatie van knelpunten in de opvang ziet er samengevat als volgt uit. 

- Een aantal kenmerken van de ex-gedetineerden en van het gedetineerd zijn heeft een 

negatieve uitwerking op het vinden van huisvesting zoals het ontbreken van een 

netwerk, het gebruik van drugs, het verlies van huisvesting door de detentie, het 

ontbreken van werk en de passiviteit die ontstaan is door het leven in een strak en 

georganiseerd regime. 

- De samenwerking en afstemming tussen betrokken instanties is onvoldoende. Men 

noemt een veelheid aan knelpunten. Ex-gedetineerden zijn niet of nauwelijks 

voorbereid op de situatie na detentie, er is nauwelijks afstemming tussen PI’s en 

opvangvoorzieningen en de directe toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang is 

beperkt. De ernst van de (psychiatrische) problematiek van ex-gedetineerden neemt 

toe terwijl de voorzieningen hier onvoldoende voor toegerust zijn. Verder ontbreekt het 

aan voldoende begeleiding door de reclassering na detentie en is de totale keten van 

hulpverlening vanuit de verschillende werkvelden onvoldoende op elkaar afgestemd. 
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8 Conclusies  
 

 

Vooraf 

Voorafgaand aan de conclusies volgen twee algemene opmerkingen. 

De eerste opmerking heeft betrekking op de aard van de gegevens die via het onderzoek 

aan de vraagzijde zijn verzameld. De enquête onder de gedetineerden heeft het karakter 

van een zelfrapportage en geeft dus de beleving van de gedetineerden weer. Bijvoorbeeld 

als eenderde van de gedetineerden zegt dat ze wel hulp wilden maar niet kregen dan werd 

dit door de gedetineerden zo beleefd. Dat betekent niet automatisch dat ze geen hulp 

kregen aangeboden. Het betekent wel dat een eventueel aanbod niet als hulp werd 

opgevat. Aan de andere kant is via de interviews onder professionals de opvatting van de 

deskundigen beschreven over huisvestingsproblemen van gedetineerden die vrijkomen. 

Hiermee wordt dus vanuit het perspectief van de professionals de zogenaamde normatieve 

behoefte aan huisvesting en opvang weergegeven. 

De tweede opmerking heeft betrekking op het extrapoleren van onderzoeksresultaten. 

In totaal verlaten per jaar ongeveer 31.000 gedetineerden een HvB of gevangenis (exclusief 

vreemdelingen ter fine van uitzetting)56. In het onderhavige hoofdstuk worden de 

percentages over de behoefte en het geschatte gebruik van opvangvoorzieningen 

geëxtrapoleerd naar de uitstroompopulatie van 31.000 gedetineerden. De geëxtrapoleerde 

cijfers over het landelijk gebruik van de categorale en de maatschappelijke 

opvangvoorzieningen dienen met veel voorbehoud gelezen en gebruikt te worden. De 

basisgegevens zijn vaak onvolledig en globaal waardoor veel aannames nodig waren om tot 

schattingen te komen. Deze aannames zijn expliciet vermeld in het rapport maar blijven 

voor discussie vatbaar. 

 

Per onderzoeksvraag zijn conclusies geformuleerd. Voorafgaand aan de beantwoording van 

de onderzoeksvragen worden enkele kerncijfers gegeven. 

 

1. Hoe ziet de huisvestingssituatie voor gedetineerden eruit bij ontslag uit de 

inrichting? Hoe is deze situatie in vergelijking met de situatie voor detentie? 

                                                 
56 Het gaat hier deels om de groep die meerdere keren per jaar uitstroomt en dus meer dan één keer meegeteld is 

in het aantal van 31.000. 
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Overzicht 5 kerncijfers huisvestingssituatie vóór en na detentie (verwachting) 

 Huisvesting 

vóór detentie  

 

Verwachte huisvesting 

van de onderzoeksgroep 

(max. 4 maanden voor 

einde  detentie) 

 

Verwachte huisvesting 

van de groep die over 

max. 3 maanden vrijkomt 

 

(Waarschijnlijk) wel onderdak  77% 72% 76% 

Geen onderdak/weet niet 23% 28% 24% 

    

Soort huisvesting van de groep 

die resp. huisvesting voor 

detentie had/ verwacht te hebben: 

   

Eigen huis/etage/kamer 64% 51% 60% 

Ouders/familie/vrienden 30% 40% 28% 

Overig   6%   9% 12% 

* Voor detentie is gev raagd of men wel/geen vaste plek of huis had waar men woonde. Na detentie is gevraagd of 

men  wel of geen onderdak had. De vraagstellingen wijken dus enigszins van elkaar af. 

 

Als we strikt de vraagstelling hanteren: wie staat volgens de gedetineerden zelf naar 

verwachting bij vrijlating zonder onderdak op straat, dan liggen de percentages vier 

maanden voor het einde van detentie tussen de 17% en 28% 57. Voor de groep die over drie 

maanden vrijkomt is de situatie iets gunstiger; van hen geeft 24% aan nog geen 

onderdakadres te hebben of nog niet te weten wat ze gaan doen. Deze percentages liggen 

beduidend lager dan de schattingen van de geïnterviewde professionals binnen de PI’s en 

bij de reclassering. Zij kunnen bij gebrek aan feitelijke gegevens alleen ruime marges 

aangeven over de verwachte aantallen gedetineerden die bij vrijlating geen onderdak 

hebben. Deze schattingen liggen tussen 20% en 50%. 

De professionals wijzen er echter unaniem op dat de gedetineerden geneigd zijn hun 

mogelijkheden en kansen in het algemeen dus ook op de woningmarkt te overschatten. 

 

Benadrukt dient te worden dat uit de enquête blijkt dat maximaal vier maanden voor het 

einde van detentie, ruim de helft van alle gedetineerden (56%) zegt geen vaste woonruimte 

te hebben, dus geen woonruimte voor langere tijd. Deze onzekerheid varieert van: ‘alleen 

tijdelijk woonruimte’ (voor maximaal enkele maanden) tot ‘wel woonruimte maar weet niet 

voor hoelang’, ‘geen onderdak’ en ‘weet nog niet wat ik ga doen’. 

Naast de groep van 17% tot 28% ‘daklozen’ gaat het om een groep van potentiële daklozen, 

een groep van 28% die wel een dak boven zijn hoofd heeft na ontslag uit detentie maar voor 

wie de huisvesting een tijdelijk en onzeker karakter heeft. 

 

                                                 
57 17% geeft aan na detentie geen woonruimte te hebben; nog eens 11% antwoord ‘weet niet”. 
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Hoe vast of tijdelijk de woonsituatie was vóór detentie is uit de enquête niet goed te 

achterhalen. In totaal 77% antwoordt bevestigend op de vraag ‘had u voordat u vast kwam 

te zitten een vaste plek of huis waar u woonde’; 23% beantwoordt deze vraag ontkennend. 

Deze groep van 23% had de laatste twee weken voor detentie veelal één soort van 

onderdak, men verbleef met name bij vrienden of kennissen (43%) of op straat (33%). 

Ten aanzien van het soort huisvesting vóór en na detentie kan wel een goede vergelijking 

gemaakt worden. Uit beide onderzoeksbronnen (enquête en interviews) blijkt dat de meeste 

gedetineerden het liefst zelfstandige huisvesting hebben. Uitgaande van de situatie 

maximaal vier maanden voor het einde detentie, hebben minder mensen (naar verwachting) 

zelfstandige huisvesting, meer mensen doen een beroep op ouders, familie, vrienden en 

kennissen. Het percentage met zelfstandige huisvesting daalt (na detentie) van 65% naar 

51%; het percentage dat een beroep doet op familie en vrienden stijgt (na detentie) van 

30% naar 40%. Met name familie vervult een belangrijke rol in de opvang van ex-

gedetineerden. Voor de groep die over drie maanden vrijkomt ligt de situatie weer gunstiger. 

Hiervan verwacht 60% een eigen woonruimte te hebben en 28% denkt een beroep te 

kunnen doen op ouders of familie. 

 

Na detentie is op twee manieren sprake van een minder stabiele huisvestingsituatie. In de 

eerste plaats is de huisvestingsituatie (waarschijnlijk) onzekerder dan voor detentie. Verder 

is de kwaliteit van de huisvesting verminderd. Minder mensen hebben eigen huisvesting. 

Mensen gaan daardoor eerder op zoek naar betere woonruimte. Beide ontwikkelingen 

leiden ertoe dat het zoekend en potentieel zwervend gedrag toeneemt en dus de kans om 

dakloos te worden. Dit verhoogt de kans op recidive; een instabiele huisvestingssituatie leidt 

namelijk tot een grotere kans op recidive 58. 

 

Er is een aantal risicofactoren dat de kans dat men na detentie geen huisvesting vindt, 

vergroot. Het betreft: de etnische afkomst (allochtonen vinden minder vaak huisvesting dan 

autochtonen), de strafduur (hoe langer vastgezeten des te minder kans om huisvesting te 

vinden na detentie), het gebruik van harddrugs, het hebben en het vasthouden van werk en 

het hebben van huisvesting voor detentie (huisvesting vóór detentie, vergroot de kans op 

huisvesting na detentie). 

Uit de specifieke probleemgroepen die de professionals noemen als het gaat om 

huisvesting na detentie, komen deels dezelfde factoren naar voren. Zij noemen de jonge 

allochtonen die vaak niet terug kunnen naar familie en de groep die al zwervend was voor 

detentie. Verder noemen zij ook de zedendelinquenten die na detentie vaak niet terug 

kunnen vallen op familie; de groep die onverwacht in vrijheid wordt gesteld en de illegalen 

die letterlijk buiten de poort worden gezet. 

                                                 
58 Carisle, J. The housing needs of ex -prisoners; York University Centre for Housing Policy; York 1996. 
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2. Aan welke vormen van huisvesting en type begeleiding bestaat behoefte na ontslag 

uit detentie? 
 

Kerncijfers behoefte aan huisvesting en type begeleiding 

Acht zichzelf niet in staat zelfstandig te wonen 12% 

Heeft tijdens detentie behoefte aan hulp bij 

huisvestingsproblemen: 

- Wilde hulp en kreeg ook hulp 

- Wilde hulp maar kreeg het niet  

 

 

16% 

37% 

Verwachting van problemen na detentie: 

- Verwacht geen problemen 

- Verwacht veel problemen 

 

31% 

23% 

Behoefte aan hulp na detentie bij diverse problemen: 

- Behoefte aan veel hulp 

- Behoefte aan een beetje hulp 

 

22% 

32% 

 

Gedetineerden die nog geen huisvesting hebben maar nog zoekende zijn, zoeken met 

name zelfstandige huisvesting. Dat geldt voor 64% van alle mensen die nog geen 

huisvesting hebben. Ook de professionals geven aan dat gedetineerden na detentie het 

liefst zelfstandig willen wonen. Zij zoeken daarom oplossingen in samenwerking met 

gemeenten en woningbouwcorporaties zonder dat dit naar hun mening tot voorrangsbeleid 

mag leiden. 

In totaal 12% van alle gedetineerden acht zichzelf niet in staat om zelfstandig te wonen. Van 

hen doen sommigen een beroep op ouders en familie, anderen zoeken opvang bij de 

daartoe geëigende voorzieningen zoals begeleid wonen en categorale voorzieningen. 

 

Ruim de helft van de gedetineerden (53%) zegt tijdens detentie behoefte aan hulp te 

hebben bij het vinden van door hen gewenste huisvesting. De interviews met de 

professionals geven informatie over het soort vragen en problemen waar gedetineerden met 

zitten. Er is behoefte aan informatie over doorbetalen van huur tijdens detentie, over 

mogelijkheden om zich opnieuw in te schrijven en over het daadwerkelijk zoeken van 

huisvesting. 

 

Een minderheid van de gedetineerden die behoefte heeft aan hulp, krijgt die hulp ook, 

althans in de beleving van de gedetineerden zelf. Van de hulpbehoevenden krijgt of kreeg 

30% wel hulp en 70% geen hulp. 

Mensen die de gevraagde hulp wel krijgen of kregen hebben bepaalde kenmerken: ze 

gebruiken minder softdrugs en zijn minder vaak harddrugsgebruiker. Ook hebben ze een 

minder lange strafduur in vergelijking met de groep die wel hulp wil maar niet krijgt. 

Met name de reclassering en familie en vrienden worden genoemd als degenen die tijdens 

detentie hulp bieden bij vragen en problemen op het gebeid van huisvesting. 
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Berekend over de totale groep hulpvragers (dus de mensen die hulp kregen en de mensen 

die hulp wilden maar niet kregen) heeft de reclassering binnen de PI’s 20% van alle 

hulpvragers bereikt. 

De tevredenheid over de hulp die men tijdens detentie kreeg is opvallend groot. Ruim 70% 

is (zeer) tevreden over de hulp die men kreeg. 

 

Er is een groep van 31% die in het geheel geen problemen verwacht na detentie. Ook is er 

een groep van 23% die juist veel problemen verwacht. De overigen nemen een 

tussenpositie in. Men verwacht na detentie vooral geconfronteerd te worden met problemen 

op het gebied van huisvesting, financiën, werk en harddrugsgebruik. In totaal 28% van alle 

mensen die aangeven voor detentie harddrugsgebruikers te gebruiken heeft behoefte aan 

hulp bij hun harddrugsgebruik. 

Aan alle mensen die in lichte of sterke mate problemen verwachten, is gevraagd of ze hulp 

nodig hebben. In totaal 80% antwoordt bevestigend op deze vraag. 

Voor de hulpvraag van de totale onderzoeksgroep betekent dit het volgende: 

- 22% van alle gedetineerden heeft als men vrijkomt behoefte aan veel hulp; 

- 32% van alle gedetineerden heeft als men vrijkomt behoefte aan een beetje hulp. 

 

De reclassering en het maatschappelijk werk zijn de meest geëigende instanties voor 

hulpverlening na detentie. Zij zouden -volgens de hulpvragers - hun hulp vooral moeten 

richten op de eerder genoemde problemen: huisvesting, schuldsanering, het vinden van 

werk en harddrugsgebruik. De kans van slagen van deze hulp wordt echter bemoeilijkt 

omdat de gedetineerden bij voorbaat en op basis van eerdere ervaringen niet zoveel 

vertrouwen hebben in de hulp na detentie. 

 

Een groep van 7% gaat als ze vrijkomen ‘terug naar de straat’. Dit percentage blijft op 7% 

ook als de restduur van de detentie afneemt. Zij hebben geen huisvesting als ze vrijkomen 

en zoeken ook geen huisvesting. Ze zijn blijkbaar van plan om op straat te leven en niet van 

plan te om zich te melden bij instanties als nachtopvang/passantenverblijf. 

 

De professionals aan de vraagzijde geven aan dat er behoefte is aan een nieuw te creëren 

tijdelijke laagdrempelige opvang van waaruit de gedetineerde na detentie woonruimte kan 

zoeken. Dit kan wellicht voorzien in een behoefte van (een deel van) de gedetineerden die 

bij vrijlating geen woonruimte heeft en ook niet van plan is bij bestaande voorzieningen aan 

te kloppen. 

 

Alle professionals geven aan dat er behoefte is aan meer deskundigheid in de begeleiding 

van ex-gedetineerden gezien de complexiteit van de problematiek (het ontbreken van 

woonruimte, financiële problemen, belemmerende bureaucratische regels van instanties en 

onvoldoende sociale vaardigheden bij de ex-gedetineerden). Meer deskundigheid is ook 

noodzakelijk omdat de problematiek van de doelgroep steeds zwaarder en moeilijker wordt. 

 



 Adviesbureau Van Montfoort     87 

3 Hoeveel gedetineerden zijn in staat ‘op eigen kracht’ gepaste huisvesting te 

vinden? Hoeveel gedetineerden zijn hiertoe niet in staat? Aan welke vorm van 

ondersteuning hebben zij behoefte? 

 

Kerncijfers behoefte aan hulp tijdens detentie bij huisvestingsvragen  

      %  

- Ja, heeft behoefte aan hulp      53 

- Nee, heeft woonruimte      31 

- Nee, zoekt zelf       12 

- Anders      4 

Totaal      100 

 

 

In totaal 53% van alle gedetineerden heeft tijdens detentie behoefte aan hulp bij vragen en 

problemen op het gebied van huisvesting. Dit percentage is nagenoeg gelijk aan het 

percentage dat na vrijlating hulp vraagt (bij diverse problemen). Welke hulp zij vragen en 

aan wie ze hulp vragen is bij onderzoeksvraag 2 nader beschreven. 

Er is een groep van 12% die zegt zelf wel huisvesting te kunnen vinden. Dat is 17% van alle 

gedetineerden die nog op enigerlei wijzen zoekende is naar (betere) huisvesting. 

Tenslotte is er een groep van 31% die zegt geen hulp nodig te hebben bij het vinden van 

huisvesting omdat men al huisvesting heeft. Dat is blijkbaar de groep die passende 

huisvesting heeft waar men tevreden mee is. 

Uit dit laatste gegeven kan worden afgeleid dat ook mensen die terug gaan naar hun 

vroegere huisvesting (49%) en/of aangeven na detentie vaste woonruimte te hebben (43%) 

niet altijd tevreden zijn met deze huisvesting. Deze percentages liggen namelijk hoger dan 

het percentage van 31% dat geen hulp zoekt bij het vinden van (betere) huisvesting. 

 

 

4 Hoeveel gedetineerden doen bij ontslag een beroep op welke opvangvoorziening? 

 

Kerncijfers behoefte aan maatschappelijke opvang 

 Percentage gedetineerden dat 

zegt gebruik te willen maken van 

voorziening 

Gewoon regime  bijzonder regime 

(n=464)                (n=56) 

 

Schatting van het aantal 

gedetineerden dat per jaar een 

beroep doet op de voorziening 

Gewoon regime  bijzonder regime 

(n=464)             (n=56) 

 

Begeleid Wonen 4%  14% Circa 1200   Circa 85 

Opvang daklozen 2%     2% Circa 600 Circa 15 

Categorale woonvoorziening 1%    4% Circa 300  Circa 20 

Anders dan maatschappelijke 

opvang namelijk behandelkliniek 

1% 14% Circa 300 Circa 80 
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De vraag naar maatschappelijke opvang verandert niet als de restduur van de detentie 

afneemt. Mensen die nog maar kort hoeven te zitten zijn dus even vaak van plan om 

gebruik te maken van de maatschappelijke opvang als mensen die nog relatief lang 

vastzitten (te weten maximaal vier maanden). 

In totaal 33 gedetineerden geven aan een beroep te willen doen op opvangvoorzieningen 

als ze vrijkomen. Dat is 7% van de totale onderzoeksgroep. 

Daarbij gaat het om de volgende voorzieningen: begeleid wonen, categorale voorziening en 

opvang daklozen.  

De percentages per type voorziening zijn de volgende: 

- 4% begeleid wonen; 

- 2% opvang daklozen; 

- 1% categorale woonvoorziening voor ex-gedetineerden. 

Verder geven vijf mensen aan naar een behandelkliniek te willen als ze vrijkomen. Dat is 

1% van de totale onderzoekgroep. 

 

Een extrapolatie op basis van 7% naar de uitstroom van 31.000 per jaar levert een indicatief 

getal op van ruim 2100 ex-gedetineerden die een beroep willen doen op de 

maatschappelijke opvang. Het aantal geschatte gebruikers per voorziening en per jaar ziet 

er als volgt uit. 

- Circa 1200 ex-gedetineerden willen een beroep doen op een begeleid wonen 

voorziening. 

- Circa 600 ex-gedetineerden willen een beroep doen op de opvang voor daklozen. 

- Circa 300 ex-gedetineerden willen een beroep doen op de categorale opvang. 

Verder willen circa 300 ex-gedetineerden naar een behandelkliniek als ze vrijkomen. 

 

Aanvullende gegevens hebben betrekking op het verwachte gebruik van de categorale 

voorzieningen en de maatschappelijke opvang door ex-gedetineerden die vanuit het  

bijzondere regime (IBA en VBA)59uitstromen. Van de 56 gedetineerden uit de 

onderzoeksgroep van het bijzondere regime geven er 10 aan een beroep te willen doen op 

de opvangvoorzieningen60. Dat is 20%. Nog eens 14% wil naar een behandelkliniek. 

In totaal verlaten circa 600 gedetineerden per jaar het bijzondere regime. Op basis van de 

landelijke uitstroom per jaar komen we tot de volgende schattingen. Circa 120 ex-

gedetineerden die uitstromen vanuit de IBA/VBA doen een beroep op de 

                                                 
59 Er zijn twee steekproeven getrokken voor het onderzoek. Dit heeft geresulteerd in een onderzoeksgroep van 464 

gedetineerden die binnen 4 maanden vrijkomen uit het zogenaamde ‘normale’ regime en een steekproef van 56 

gedetineerden die binnen 4 maanden vrijkomen uit het zogenaamde ‘bijzondere’ regime. Onder het bijzondere 

regime verstaan we de IBA (individuele begeleidingsafdeling) en de VBA (verslaafdenbegeleidingsafdeling). Voor 

de resultaten van deze laatste onderzoeksgroep zie paragraaf 3.3.2. 
60 Zeven res pondenten hebben deze vraag niet beantwoord en tellen daarom niet mee in de berekening van de 

percentages. 
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opvangvoorzieningen waarvan circa 100 een beroep doen op de maatschappelijke opvang 

(85 begeleid wonen en 15 opvang daklozen) en circa 20 een beroep doen op de categorale 

voorzieningen. Verder zeggen circa 80 ex-gedetineerden uit het bijzondere regime 

opgenomen te willen worden in een behandelkliniek. 

  

 

5 In welke mate is sprake van zogenaamde meervoudige problematiek bij 

gedetineerden? Hoe ligt het verband tussen huisvestings-, psychische- en/of 

verslavingsproblematiek? 

 

Uit de secundaire analyse op het databestand van het onderzoek naar criminogene factoren 

bij gedetineerden, komt een aantal bevindingen naar voren. Een minder vaste woonsituatie 

(op het continuüm vaste woonruimte - tijdelijk inwonen - opvang - zwerven) gaat samen met 

meer ernstige problematiek op diverse gebieden, maar de kracht van deze samenhang 

varieert. Gedetineerden die een zwervend bestaan leiden rapporteren op bijna alle 

leefgebieden de meeste problemen. 

Een duidelijk sterk verband is aanwezig tussen een zwervend bestaan of een beroep op 

maatschappelijke opvang aan de ene kant en problemen in de relationele sfeer (naaste 

familie, conflicten op het werk) en het ontbreken van een netwerk van vrienden en 

kennissen anderzijds. 

Een verband tussen een zwervend bestaan of een beroep op maatschappelijke opvang en 

verslaving aan harddrugs in combinatie met het plegen van veel delicten is wel aanwezig, 

maar niet zeer sterk. Ook niet-verslaafden zwerven of maken gebruik van opvang, en 

verslaafden rapporteren soms ook een meer gunstige woonsituatie. 

Psychiatrische problematiek komt in de verschillende onderscheiden groepen (wat betreft 

de laatst genoten woonsituatie) in ongeveer gelijke mate voor. Er komt, anders gezegd, uit 

de uitgevoerde secundaire analyse geen relatie naar voren tussen psychiatrische 

problematiek en een (groter) beroep op maatschappelijke opvang. 

 

 

6  Wat is het huidige aanbod aan opvang en begeleiding in de 43 

centrumgemeenten die jaarlijks van het Ministerie van VWS een specifiek e 

uitkering krijgen ter bekostiging van voorzieningen voor de maatschappelijke 

opvang? 

 

Alle gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beleid inzake het uitvoerend werk op het 

terrein van de maatschappelijke opvang. De door de Minister aangewezen 43 

centrumgemeenten krijgen hiervoor een specifieke uitkering en dienen over de besteding 

hiervan te overleggen met de regiogemeenten. 

Kernfuncties van de voorzieningen voor maatschappelijke opvang zijn het tijdelijk bieden 

van onderdak en ondersteuning/ begeleiding, gericht op herstel en preventie. 
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Het onderzoek aan de aanbodzijde is gebaseerd op het Vademecum Opvang 2002 –2003 

(NIZW, 2003). Hierin zijn 15 categorale opvangvoorzieningen en 220 opvangvoorzieningen 

voor maatschappelijke opvang beschreven. Daarnaast zijn ook de opvangvoorzieningen 

binnen de GGZ en verslavingszorg in het Vademecum opgenomen. In totaal gaat het hierbij 

om 132 voorzieningen. De GGZ en de verslavingszorg zijn (formeel) toegankelijk voor 

iedereen met psychiatrische problemen en/ of verslavingsproblemen, dus ook voor ex-

gedetineerden. Binnen het tijdsbestek van dit onderzoek bleek het niet mogelijk om 

gegevens te achterhalen over de feitelijke toegankelijkheid en het vrijwillig gebruik door ex-

gedetineerden van deze voorzieningen. Er kunnen daarom geen uitspraken gedaan worden 

over beschikbaarheid en gebruik van het opvangaanbod binnen deze twee sectoren. 

 

De categorale opvang voor ex-gedetineerden wordt uitgevoerd door zes organisaties 

(Exodus, Leger des Heils, Moria, Door, De ontmoeting en Stoel). Met name Exodus en het 

Leger des Heils hebben voorzieningen in meerdere gemeentes. Alle categorale instellingen 

hebben een kerkelijke achtergrond, het aanbod is vaak relatief jong en de financiering is 

vaak onzeker (niet structureel geregeld). Zij bieden vaak programma’s die ook als 

penitentiair programma toegankelijk zijn voor gedetineerden in hun laatste detentiefase. De 

verhouding penitentiaire programma’s en vrijwillige programma’s voor ex-gedetineerden 

loopt per organisatie sterk uiteen maar ligt gemiddeld genomen op 62% vrij toegankelijk en 

38% programma’s binnen justitieel kader. 

Het merendeel van het aanbod is slechts onder voorwaarden toegankelijk. Daarbij gaat het  

onder andere om motivatie en leerbaarheid. Het aanbod is te onderscheiden naar 

woonhuizen, begeleid kamer wonen, opvanghuizen, leefgroep, leefgemeenschap en 

dergelijke. Binnen een aantal voorzieningen vindt gefaseerde begeleiding plaats naar 

zelfstandigheid waarbij gezamenlijke huisvesting gevolgd wordt door zelfstandige 

huisvesting. 

 

De maatschappelijke opvang biedt een divers aanbod. Naast crisisopvang is er een groot 

aantal vormen van dak- en thuislozenvoorzieningen zoals: 24-uurs opvang, sociale pension, 

meerzorgafdelingen, passantenverblijven, internaten, ambulante woonbegeleiding, dag- of 

nachtopvang en dienstencentra. 

De voorzieningen binnen de maatschappelijke opvang richten zich niet specifiek op de 

opvang van ex-gedetineerden. Deze doelgroep wordt ook veelal binnen de voorzieningen 

niet als zodanig geïdentificeerd of geregistreerd. 

De meeste voorzieningen binnen de maatschappelijke opvangvoorzieningen staan in 

theorie wel open voor deze doelgroep maar in de praktijk lopen ex -gedetineerden als ze 

zich na detentie melden door de bestaande contra-indicaties een meer dan gemiddelde 

kans om afgewezen te worden binnen de maatschappelijke opvang. 
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7 Hoeveel ex-gedetineerden maken jaarlijks van welke voorzieningen gebruik? 

 

Kerncijfers schattingen gebruik afgezet tegen de geschatte vraag (onderzoeksvraag 4) 

 Schatting jaarlijks gebruik  Schatting jaarlijkse vraag 

Categorale voorzieningen Circa 100 ex-gedetineerden Circa 300 ex-gedetineerden 

Maatschappelijke opvang (excl. 

nachtopvang/passantenveblijf) 

350 - 1250 (abs. ondergrens) Circa 1900 ex-gedetineerden 

 

De zes organisaties die de categorale opvang voor (ex-)gedetineerden verzorgen hebben in 

totaal circa 200 opvangplaatsen. Cijfers over de bezetting en doorstroming zijn niet 

(systematisch) beschikbaar. Er kan daarom alleen een ruwe schatting gemaakt worden van 

het jaarlijkse vrijwillige gebruik door ex-gedetineerden. Deze schatting is gebaseerd op een 

aantal deels voor discussie vatbare vooronderstellingen. Deze ruwe schatting komt uit op 

circa 100 ex-gedetineerden die jaarlijks na hun detentie vrijwillig gebruik maken van de 

categorale opvang. 

 

Op basis van de telefonische enquête onder voorzieningen voor maatschappelijke opvang 

kan een heel globale schatting gemaakt worden van het aantal ex-gedetineerden dat 

jaarlijks na detentie gebruik maakt van de maatschappelijke opvang. De basisgegevens zijn 

de volgende. 

- Circa 8% van de voorzieningen geeft expliciet aan dat ze niet toegankelijk zijn voor ex-

gedetineerden. 

- Van de overige voorzieningen zegt eenderde dat ex-gedetineerden hun voorziening niet 

of nauwelijks gebruiken; nog eens eenderde durft hierover geen uitspraak te doen. Het 

gebruik bij de overige 35% varieert sterk van enkele mensen per jaar tot circa 40% van 

de totale cliëntèle. 

Het vermoeden bestaat (maar cijfers ontbreken) dat ex-gedetineerden vooral gebruik maken 

van nachtopvang/passantenverblijven. 

 

Op basis van enkele bepalende en voor discussie vatbare aannames die expliciet in het 

rapport zijn beschreven komen we tot een schatting van 350 tot 1250 ex-gedetineerden die 

jaarlijks na hun detentie gebruik maken van de maatschappelijke opvang. Dit is een 

absolute ondergrens uitgaande van het gegeven dat veel ex-gedetineerden die zich melden 

bij de maatschappelijke opvang niet als zodanig ‘geïdentificeerd’ zullen worden door de 

voorzieningen. De schatting heeft geen betrekking op de nacht/ passantenverblijven. Dit 

type voorziening is buiten beschouwing gelaten omdat cijfers ontbreken en de gemiddelde 

doorstroming hier veel hoger ligt dan bij de andere voorzieningen. 

 

Uit de cijfers over de geschatte vraag en het geschatte gebruik van de categorale 

voorzieningen komt naar voren dat de vraag groter is dan het geschatte gebruik. Het 

onderzoek levert geen aanwijzingen op dat er wachtlijsten zijn. Wel is duidelijk dat er 

knelpunten zijn in de doorgeleiding. Het merendeel van het categorale aanbod is slechts 



 Adviesbureau Van Montfoort     92 

onder voorwaarden toegankelijk. Dit kan een reden zijn dat een deel van de ex-

gedetineerden die zich bij de categorale opvang meldt of wil melden alsnog afvalt. Een 

andere reden kan zijn de gebrekkige voorlichting in de PI’s over de categorale opvang. 

Hierdoor hebben gedetineerden wellicht een onvolledige of onjuiste voorstelling van wat de 

categorale opvang wel en niet biedt. Ook hierdoor kunnen potentiële gebruikers alsnog 

afhaken. 

 

De cijfers over de geschatte vraag en het geschatte gebruik van de maatschappelijke 

opvang laten eveneens zien dat de geschatte vraag het geschatte gebruik overstijgt. Het 

geschatte gebruik geeft echter een absolute ondergrens aan. Wellicht is het verschil tussen 

vraag en gebruik dus kleiner dan het lijkt. 

Het onderzoek maakt echter ook duidelijk dat de toelatingscriteria van de maatschappelijke 

opvang contra-indicaties bevatten voor de groep ex-gedetineerden. Mensen met een vraag 

naar maatschappelijke opvang komen dus niet altijd ook bij de maatschappelijke opvang 

binnen. In dit licht bezien is ook het onderzoeksgegeven van belang dat 7% van de 

onderzoeksgroep aangeeft geen huisvesting te hebben en ook geen huisvesting te zoeken. 

Per jaar is dat een groep van circa 2100 ex-gedetineerden61 die van plan is om op straat te 

leven. Wellicht wordt een deel van deze groep wel bereikt door de maatschappelijke en/of 

de categorale opvang als zij laagdrempeliger worden en hun toelatingscriteria versoepelen. 

Dit impliceert echter wel dat de deskundigheid om met de complexe psychische 

problematiek van ex-gedetineerden om te gaan versterkt moet worden. 

 

 

8 Welke knelpunten zijn er bij de opvang van ex-gedetineerden? Meer specifiek: wat 

zijn de knelpunten op het gebied van toeleiding naar voorzieningen, 

ketensamenwerking, procedures, afbakening verantwoordelijkheden tussen 

betrokken instellingen, financiering, afstemming aanbod op vraag. 

 

In de beantwoording van deze onderzoeksvraag maken wij een onderscheid in drie fases in 

het totale traject van (verlaten van) de PI tot (verlaten van) de maatschappelijke opvang: 

de toeleiding vanuit de PI naar de (maatschappelijke) opvang, de intake en het verblijf in de 

opvang en de uitstroom na de opvang. 

 

Knelpunt in de eerste fase is onder andere dat onduidelijk is wie de hulpvraag van 

gedetineerden, specifiek gericht op huisvesting, tijdens de detentie moet oppakken. Is dat 

de reclassering, de PI of zijn ze dat beide? Praktijk is nu dat de reclassering zich 

concentreert op een aantal kerntaken waardoor niet alle vragen rondom huisvesting bij haar 

terecht komen. 

                                                 
61 Dit zijn deels dezelfde mensen die meer dan een keer per jaar uit detentie ontslagen worden. 
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Verder signaleren de categorale voorzieningen een knelpunt in de verwijzing. Door het 

beperkte bereik van de reclassering binnen de PI’s worden gedetineerden onvoldoende 

geïnformeerd over het bestaan en de mogelijkheden van de categorale voorzieningen. 

 
Opmerkelijk in de tweede fase is dat de groep ex-gedetineerden nauwelijks zichtbaar is voor 

instellingen uit de maatschappelijke opvang. De meeste voorzieningen staan in theorie wel 

open voor deze doelgroep maar in de praktijk lopen ex-gedetineerden als ze zich na 

detentie melden - een meer dan gemiddelde kans om afgewezen te worden binnen de 

maatschappelijke opvang. 

De recente/voormalige detentie wordt niet geregistreerd, noch wordt er naar gevraagd bij 

binnenkomst. De goede intenties daarvan -voorkoming van stigmatisering- hebben als 

keerzijde dat de specifieke problematiek van ex-gedetineerden onderbelicht blijft. 

Psychosociale problematiek, schulden en het ontbreken van een netwerk zijn drie aspecten 

daarvan. De ernst van de (psychiatrische) problematiek van ex-gedetineerden neemt toe 

terwijl de voorzieningen hier onvoldoende voor toegerust zijn. 

Een ander knelpunt in deze fase is de toegankelijkheid van de opvangvoorzieningen. 
En een derde knelpunt is dat de instellingen (intensievere) begeleiding van hun cliëntèle 

door de reclassering zeer wenselijk achten, maar dat dat onvoldoende past binnen de 

financieringssystematiek van de reclassering. 

De categorale voorzieningen -die veelal ook een vrij hoge drempel hebben- signaleren 

daarnaast ook knelpunten op het gebied van regelgeving en financiering. 

 

In de fase na de (maatschappelijke) opvang is een van de grootste problemen dat er weinig 

tijdelijke en permanente huisvestingsmogelijkheden na de eerste opvang zijn. En, zoals een 

van de geïnterviewden zei, “je kunt geen werkbegeleidingstraject met een ex-gedetineerde 

starten wanneer hij geen dak boven zijn hoofd heeft: dan zijn alle inspanningen zinloos”. 

Afstemming van vraag en aanbod is zeker in deze fase problematisch. 

De samenwerking en afstemming tussen betrokken instanties wordt door het hele traject 

heen als onvoldoende beoordeeld. Dit leidt tot een veelheid van knelpunten. Ex-

gedetineerden zijn niet of nauwelijks voorbereid op de situatie na detentie, er is nauwelijks 

afstemming tussen PI’s en opvangvoorzieningen, de directe toegankelijkheid van de 

maatschappelijke opvang is beperkt en de totale keten van hulpverlening vanuit de 

verschillende werkvelden is onvoldoende op elkaar afgestemd. 
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9  Aanbevelingen 
 

 

Uit het onderzoek komt een groot aantal knelpunten naar voren. Voor een belangrijk deel 

komen deze knelpunten overeen met eerder in andere bronnen gesignaleerde knelpunten. 

In deze laatste paragraaf ordenen we de belangrijkste aanbevelingen aan de hand van de 

fasen vanaf de start detentie tot en met de opvang na detentie. 

Veel ex-gedetineerden hebben op meer terreinen problemen. Niet alleen ontbreekt het hen 

aan huisvesting, vaak ook hebben zij schulden, geen werk, een beperkt netwerk. Ook 

hebben veel ex-gedetineerden verslavingsproblemen, al dan niet in combinatie met 

psychische en psychiatrische problemen. Het onderzoek was gericht op één problematisch 

thema, de huisvesting. Daardoor zijn ook de aanbevelingen voor een deel specifiek gericht 

op dit thema. Alle aanbevelingen dienen echter in een breder perspectief geplaatst te 

worden. Oplossingen die zich richten op slechts één deelaspect zullen niet werken. Ex-

gedetineerden hebben niet alleen huisvesting nodig, maar ook ondersteuning om die 

huisvesting te behouden. Daarvoor is aandacht nodig voor het vinden van een 

tijdsbesteding, het verwerven van inkomen, het omgaan met hun verslaving etc. 

 

9.1 Aanbevelingen bij de start van de detentie 

 
1 Registratie huisvestingssituatie door de penitentiaire inrichting 
Sommige inrichtingen registreren systematisch de huisvestingssituatie waaruit de 

betrokkene komt; andere doen dat niet. Het verdient aanbeveling, dat alle inrichtingen dit 

systematisch en op vergelijkbare wijze registreren. Dit zowel als basis voor acties 

betreffende de individuele reïntegratie als ten behoeve van onderzoek en beleidsvorming. 

Het diagnose-instrument (RISC62) dat wordt ontwikkeld in opdracht van de Reclassering en 

het Ministerie van Justitie (DJI) geeft hiervoor mogelijkheden. Via de RISC kan de 

huisvestingssituatie van gedetineerden in kaart worden gebracht. 

 

Door wie te realiseren? De inrichtingen. Het Ministerie van Justitie kan het initiatief 

nemen in overleg met de inrichtingen. 

 
2 Melding van de detentie door de inrichting aan de verhuurder 

Sommige gedetineerden verliezen hun woning doordat zij tijdens de detentie de huur niet 

kunnen betalen. Vooral in de eerste fase van de detentie kan het regime zodanig zijn, dat 

de gedetineerde geen mogelijkheden heeft aan de verhuurder te laten weten, dat detentie 

de reden is. Een melding kan verschil maken in het beleid van de verhuurder. Deze melding 

dient te worden gedaan door de inrichting. In een standaard procedure dient de inrichting de 

                                                 
62 Recidive Inschattingsschalen. 
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gegevens te vragen aan de betrokkene alsook toestemming te vragen voor de melding aan 

de verhuurder. 

 

Door wie? De inrichtingen. Het Ministerie van Justitie kan het initiatief nemen in overleg 

met de inrichtingen. 

 
3 Mogelijkheid van tijdelijk betalen huur door gemeente 
Door het intrekken van de wet Sociale Zekerheid is de mogelijkheid dat de gemeente 

gedurende een aantal maanden de huur betaalt om uitzetting te voorkomen, komen te 

vervallen. Een regeling die dit weer mogelijk maakt, verdient aanbeveling. Immers, de 

kosten die hiermee gemoeid zijn, worden terugverdiend door minder verlies van huisvesting 

(beroep op opvang, recidivekans, kosten reïntegratie). 

 

Door wie? Gemeenten, sociale diensten. De regering moet bezien of hiervoor 

aanpassing van de regelgeving nodig is. 

 

9.2 Tijdens de detentie  

 

1 Voorbereiden gedetineerde ten aanzien van het verkrijgen van huisvesting 

Elke gedetineerde die geen zicht heeft op een vast onderdak na de detentie, dient tijdens de 

detentie een voorbereiding aangeboden te krijgen. Selectie van gedetineerden voor dit 

aanbod kan plaatsvinden op basis van de informatie die verzameld is door de inrichting. De 

voorbereiding moet bestaan uit: 

- Motivatie: veel gedetineerden onderschatten de problemen en overschatten hun 

kansen om zonder hulp te reïntegreren. Het aanbod dient daarom gerichte 

programma´s te bevatten zoals motivational interviewing. 

- Vaardigheden en informatie: waar kun je terecht, welke mogelijkheden zijn er, welke 

stappen moeten gezet worden om in de juiste opvang terecht te komen, waar en 

wanneer kun je je inschrijven voor een woning, etc. 

- Praktische regelingen: in sommige regimes heeft de betrokkene geen mogelijkheden 

om zich in te schrijven. Bezien moet worden of hier vanuit de inrichting of de 

reclassering praktische hulp bij kan worden geboden. 

 

Bij de ontwikkeling van dit aanbod kan aangesloten worden op bestaande ontwikkelingen. 

Het Ministerie van Justitie en de reclassering ontwikkelen thans een vorm van begeleiding 

waarbij de gedetineerde gedurende het totale traject tot en met de nazorg begeleid wordt. 

De voorgestelde aanpak is gericht op reïntegratie en wordt ontwikkeld op basis van 

gegevens verkregen via afname van het diagnostisch instrument (de RISC). We 

benadrukken echter dat een aanbod gericht op het verkrijgen van huisvesting beschikbaar 

moet zijn voor alle gedetineerden die geen zicht hebben op een vast onderdak, dus ook 
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voor de kortgestraften die mogelijk niet in aanmerking komen voor de trajectbegeleiding die 

momenteel ontwikkeld wordt. 

 

Door wie? Een aanbod ´wegwijs naar onderdak´ kan worden gegeven door de 

inrichting of door de reclassering. In beide gevallen is initiatief nodig van de Minister 

van Justitie om te zorgen, dat een dergelijk aanbod gaat behoren tot de gefinancierde 

taken van de inrichting of de reclassering. 

 

2 Verruimen toegankelijkheid penitentiaire programma´s 

Op de grens van de detentie en de situatie na detentie bevinden zich de penitentiaire 

programma´s. Een deel van het aanbod van categorale opvangvoorzieningen heeft de 

formele vorm van een penitentiair programma. Dit sluit goed aan op de specifieke situatie 

en de kenmerken van de doelgroep, maar te weinig gedetineerden komen ervoor in 

aanmerking, waardoor niet alle capaciteit wordt benut. De duur van de gevangenisstraf is bij 

voorbeeld een belemmering voor een groep veelplegers, die opgeteld wel, maar per 

veroordeling niet aan het lengtecriterium voldoen. 

 

Door wie? De Minister van Justitie. 

 

9.3 Na de detentie 

 

1 Verbeteren registratie in de maatschappelijke opvang 

Hoewel het karakter van een aantal voorzieningen zich niet verdraagt met uitgebreide 

intakes en registraties, dienen basisgegevens meer systematisch te worden vastgelegd en 

verzameld. Op dit moment kunnen basale vragen niet beantwoord worden, omdat niet 

bekend is wat de kenmerken zijn van de gebruikers, wat de bezettingscijfers zijn en wat de 

gemiddelde verblijfsduur is. Daardoor is het onbekend hoeveel ex -gedetineerden door de 

maatschappelijke opvang geholpen worden of kunnen worden. Dit maakt het moeilijk iets te 

zeggen over de vraag of de huidige capaciteit van de opvang in zijn geheel genomen 

voldoende is. 

Er zijn feitelijke omstandigheden, die een systematische registratie bemoeilijken. De sector 

is sterk versnipperd, er zijn grote en heel kleine instellingen, er zijn traditioneel weinig 

middelen voor een professionele bedrijfsvoering, etc. Dat neemt niet weg, dat het de 

verantwoordelijkheid van de sector zelf is om in dit opzicht te professionaliseren. 

 

Door wie? De maatschappelijke opvang. Binnenkort is er een nieuw registratiesysteem 

beschikbaar. Dit systeem heeft de mogelijkheid om de ex-detentie status van 

gebruikers van de maatschappelijke opvang te registreren. 
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2 Herkenbare programma´s opvang ex-gedetineerden 

De mogelijkheden voor opvang van ex-gedetineerden dienen te worden vergroot. Het aantal 

categorale voorzieningen is beperkt en deze voorzieningen hanteren toelatingscriteria, 

zodat ze voor een deel van de populatie niet toegankelijk zijn. De maatschappelijke 

opvangvoorzieningen, de opvang in de verslavingszorg en de opvang in de GGZ zijn door 

contra-indicaties en indicatieprocedures te moeilijk toegankelijk voor veel ex-gedetineerden. 

Verbetering van het aanbod voor ex -gedetineerden kan door categorale voorzieningen, 

maar het kan ook door het ontwikkelen en invoeren van herkenbare programma´s voor deze 

doelgroep binnen de reguliere opvangvoorzieningen. Deze programma´s moeten 

herkenbaar zijn en bekend zijn bij de doelgroep (bekendmaken in de inrichtingen). Binnen 

deze programma’s moet ruimte zijn om te werken aan motivatie (‘gebrek aan motivatie’ kan 

dus niet op voorhand een contra-indicatie zijn). De intake en plaatsing moeten naadloos 

aansluiten op het ontslag uit de inrichting. Het programma moet zodanig zijn ingericht, dat 

mensen met moeilijk gedrag kunnen worden begeleid. Dit vergt een normprijs die hoger ligt 

dan voor de standaard opvang. 

 

Door wie? Het is aan de sectoren in de opvang om dergelijke programma´s te 

ontwikkelen. Zij hebben hiervoor beleidsmatig en financieel steun nodig van hun 

financiers. De financiers moeten bereid zijn ieder een deel te financieren voor een 

gezamenlijke aanpak.  

 

3 Bevorderen uitstroom 

Binnen zowel de algemene maatschappelijke opvang, als binnen categorale voorzieningen 

is sprake van onvoldoende doorstroming. Keerzijde hiervan is dat de opvang dichtslibt en 

minder mensen gebruik kunnen maken van het aanbod. Ex-gedetineerden kunnen niet 

terecht binnen voorzieningen omdat er (op korte termijn) geen plaats is. Er is behoefte aan 

laagdrempelige, toegankelijke en beschikbare vormen van opvang. 

 

Door wie: instellingen in de maatschappelijke opvang, categorale voorzieningen, 

gemeenten, woningbouwverenigingen. 

 

4 Intersectorale samenwerking 

Veel ex-gedetineerden kampen met gecombineerde problemen, geen huisvesting, 

verslaving, schulden, geen relationeel netwerk, psychiatrische problemen. Als iedere sector 

alleen het ´eigen deel´ doet, vallen deze ex-gedetineerden overal buiten. Voor hen is een 

intersectorale aanpak nodig, met een gezamenlijke regie of casecoördinatie, waarbij de 

instellingen een deel van de eigen autonomie inleveren. Er zijn enkele voorbeelden van 

dergelijke projecten (Grip in Utrecht). 

 

Door wie? Instellingen in de maatschappelijke opvang, verslavingszorg, GGZ, politie, 

maatschappelijk werk, reclassering. 
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5 Verruimen mogelijkheden aangepaste woonvormen 

Veel ex-gedetineerden willen na detentie zelfstandig wonen. De maatschappelijke opvang 

heeft hiertoe thans nog weinig mogelijkheden. Hier zal een aantal ex -gedetineerden dan 

ook niet snel aankloppen. Een deel van de ex-gedetineerden is gebaat bij aangepaste 

woonvormen. Het gaat om woonvormen die recht doen aan de gewenste mate van 

zelfstandigheid, terwijl er tegelijkertijd vormen van toezicht en ondersteuning mogelijk zijn. 

Er zouden meer vormen moeten worden ontwikkeld, zoals er voor ouderen woon- en 

zorgcomplexen bestaan. 

 

Door wie? Gemeenten, woningcorporaties, maatschappelijk werk. 

 

6 Starthulp wonen als product  

Is tijdens detentie een aanbod nodig aan voorbereiding wat betreft wonen, het vervolg 

hierop is Starthulp wonen. Deze hulp dient direct aansluitend te worden geboden aan alle 

ex-gedetineerden met huisvestingsproblemen. We denken hierbij aan een beperkte vorm 

van begeleiding, dat wil zeggen beperkt in termijn en in taken. Het gaat om informatie over 

mogelijkheden van opvang en begeleiding, motivering, praktische hulp bij aanmeldingen etc 

en om overdracht naar de reguliere hulpvormen. Het gaat om casemanagement en om het 

opstellen en uitvoeren van samenwerkingsconvenanten met instanties zoals gemeenten, 

woningcorporaties en maatschappelijke opvang. Voor dit product kunnen doelstellingen 

worden geformuleerd in termen van het verminderen van het aantal ex-gedetineerden dat 

dakloos wordt of blijft, aangezien uit onderzoek bekend is, dat dit sterk samenhangt met de 

kans op recidive. 

Geïnterviewden in dit onderzoek geven aan, dat deze taak het best kan worden opgedragen 

aan de reclassering. De reclassering is het best gepositioneerd voor deze taak, omdat deze 

instelling de doelgroep bij uitstek kent, werkt op het grensvlak van de inrichting en de 

maatschappij en reïntegratie als doelstelling heeft. Binnen het project ‘terugdringen recidive’ 

van het Ministerie van Justitie wordt op dit moment in drie pilots de samenwerking en 

taakverdeling van de reclassering en het gevangeniswezen onderzocht. De resultaten 

daarvan zullen onder andere helderheid geven over de verdeling van taken in het kader van 

nazorg (waaronder bemiddeling naar huisvesting) van ex-gedetineerden bij reclassering 

en/of gevangeniswezen. 

Financiering van deze taak door de Minister van Justitie kan gezien worden als een vorm 

van nazorg en nog meer als een vorm van verminderen van de kans op recidive. 

 

Door wie? Ontwikkelen van dit product door de reclassering en/of gevangeniswezen. 

Financiering door de Minister van Justitie. 
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Bijlage 1  Begeleidingscommissie 
 
 

 

Voorzitter: 

Dr. M.W.J. Koeter   Amsterdam Institute for Addiction Research 

 

Leden: 

Mr. E.M. Ballering   Ministerie van VWS directie GVM (tot 15 augustus 2003) 

Drs. J.B. van den Berg  Ministerie van VWS directie GVM (na 15 augustus 2003) 

Drs. W.C.A.M. Dessart  Ministerie van Justitie WODC 

R. Goudsmit     Ministerie van Justitie DSRS 

Dr. A.A. van den Hurk    Ministerie van Justitie DJI 

J.H. Stegeman    Stichting Reclassering Nederland 

 

Namens de onderzoekers: 

Mr. dr. A. J. van Montfoort   Adviesbureau Van Montfoort 

Drs. A.E. va n Burik   Adviesbureau Van Montfoort 

Drs. P. Jansen    Adviesbureau Van Montfoort 

Drs. R. Van Vianen    Adviesbureau Van Montfoort 

 

Wegens de vakantie heeft de begeleidingscommissie ook een aantal plaatsvervangend 

leden gehad. 

 

E.H.B.M.A. Hoekstra, Ministerie van Justitie DSRS (plaatsvervanger van R. Goudsmit) 

P. Linckens, Ministerie van Justitie DJI (plaatsvervanger van A. van den Hurk) 
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Bijlage 2  Vragenlijst Behoefte aan huisvesting en opvang voor ex-
 gedetineerden 
 

A  Algemene vragen 

 
1. In welke inrichting zit u? 
 Ik zit in     
 .............................................................................................................................. 

 

2.  Wat is uw leeftijd? 

 .............. jaar 

 

3. In welk land bent u geboren? 

1. Nederland  ------------------------àdoor met vraag 5 

2. Suriname 

3. Nederlandse Antillen of Aruba 

4. Turkije 

5. Marokko 

6. Anders, namelijk .......................................................................  

 

4.  Hoe lang bent u al in Nederland? 

 Invullen wat voor U het gemakkelijkst is. 

 Sinds mijn .................jaar óf ik woon nu ..................jaar in Nederland      

 

5. In welk land zijn uw ouders geboren? 

 Vader    ............................................…… 

 Moeder  ........................................….….. 

 

6.  Hoeveel jaar bent u vanaf uw 6de jaar naar school geweest of heeft u vanaf uw 6de 

jaar een opleiding gevolgd? 

.......................................jaar 

 

7. Wat is de hoogste opleiding die u heeft gevolgd? 

……………………………………………………………… 

 

8. Heeft U deze opleiding ook afgemaakt? 

1. Ja 

2. Nee 

 

9. Had U voordat u vast kwam te zitten een vaste plek of huis waar u woonde? 

1. Ja   -------------------------à door met vraag 11 

2. Nee     
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10.  Waar heeft u de laatste 2 weken voordat u opgepakt werd, overnacht? 

 U mag meerdere antwoorden aankruisen. 

1. Op straat      

2. In een crisisopvang    

3. In een nachtopvang    

4. Bij vrienden of kennissen   

5. Bij familie      

6. Anders, namelijk ....................................................................……………. 

 
11.  Gebruikte u in de laatste maand voordat u vast kwam te zitten: 

Heroïne of een andere harddrug?  1.  Ja.  2.   Nee 

Zo ja, hoe vaak per week? ……………………………………………….. 

 

Wiet of hasj?       1.  Ja  2.  Nee 

Zo ja, hoe vaak per week?…………………………………………………… 

 

Alcohol?       1.  Ja  2.  Nee 

Zo ja, hoeveel glazen per dag?……………………………………………….. 

   

Andere drugs, namelijk…………………………………………………………… 

Zo ja, hoe vaak per week?………………………………………………………..  

 
12.  Had u werk toen u werd opgepakt 

1. Ja 

2. Nee -----------------àdoor met vraag 14 

 
13.  Kunt u weer beginnen bij uw oude werkgever als u vrij komt? 

1. Ja 

2. Misschien  

3. Nee 

4. Weet ik niet 

 

14.   Is dit de eerste keer dat u vastzit in een Huis van Bewaring of Gevangenis? 

1. Ja, de eerste keer 

2. Nee, de ............................keer 

 

15.  In wat voor soort inrichting zit u op dit moment? 

1. Huis van bewaring 

2. Gesloten gevangenis 

3. (Half) open inrichting 

4. Anders, namelijk ......................................................................................................  
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16.  Op wat voor soort afdeling zit u op dit moment? 

1. Gewone afdeling (standaard regime) 

2. VBA: Verslaafden begeleidingsafdeling  

3. IBA: Individuele begeleidingsafdeling  

4. JOVO: Jong Volwassenen 

5. Anders, namelijk  ……………………………………………. 

 
17.  Zit U op dit moment in een maatschappelijk integratietraject? 

1. Ja 
2. Nee 
3. Weet niet 

 

18.  Hoe lang heeft u vastgezeten als u straks vrijkomt? 
 .......  jaar   + ..........  maanden  + .....… weken 

 

19.  Over hoeveel weken komt u vrij? 

 Over ........................... weken 

 

 
B Huisvesting voor detentie  
 

20.  In welke plaats woonde u of verbleef u voordat u vast kwam te zitten? 

1.  Amsterdam 10.  Apeldoorn 

2.  Rotterdam 11.  Arnhem 

3.  Den Haag 12.  Nijmegen 

4.  Utrecht  13.  Enschede 

5.  Groningen 14.  Breda 

6.  Almere 15.  Eindhoven 

7.  Haarlem 16.  Den Bosch 

8.  Zaanstad 17.  Tilburg 

9.  Amersfoort  18.  Maastricht 

  19.  Anders namelijk in .......................................  

    in de provincie.......................................  

 

21.  Wat is ongeveer de afstand tussen deze plaats en het Huis van Bewaring/ de 

gevangenis waar U nu vastzit? 

.............  km 
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22.  Hoe woonde u op het moment dat vast kwam te zitten? 

1. In een eigen huurhuis van een woningbouwvereniging 

2. In een eigen huurhuis van een particuliere verhuurder/ huisbaas 

3. In een eigen koophuis 

4. Op kamer(s) of een etage 

5. In een Pension 

6. In een behandelkliniek  

7. In een Begeleid Wonen voorziening 

8. Bij ouders/ familie 

9. Bij vrienden of kennissen 

10.  Dakloos/ geen vaste woon- of verblijfplaats 

11.  Anders, namelijk  .......................................................................................... 

 

23.  Woonde U toen met een partner of zonder partner? 

1. Met een partner 

2. Zonder partner 

 

 
C. Huisvesting na detentie  
 

24.  Heeft u als u vrijkomt een adres waar u kunt overnachten of kunt wonen? 

1. Ja 

2. Waarschijnlijk wel 

3. Misschien/ weet ik nog niet ---------------------àdoor met vraag 30 

4. Nee    ---------------------àdoor met vraag 30 

 

25.  Voor hoeveel nachten kunt u daar terecht? 

1. Maar heel kort (hoogstens een paar dagen)  

2. Voor enige tijd (een paar weken of maanden)  

3. Voor lange tijd/ vaste woonruimte  

4. Weet ik nog niet 

 

26.  Gaat u terug naar waar u woonde als u weer vrij bent? 

1. Ja,        ---------------àdoor met vraag 33 

2. Nee 

3. Weet ik nog niet 

 

27.  Waarom gaat u niet terug naar uw oude adres? 

 U mag meerdere antwoorden aankruisen. 

1. Ik ben gescheiden/ relatie is uitgegaan tijdens detentie  

2. Mijn woning is door verhuurder/ deurwaarder ontruimd 

3. Om andere redenen, namelijk ................................................. 
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28.  Heeft u andere huisvesting geregeld of gevonden? 

1. Ja     

2. Nee   ---------------àdoor met vraag 30 

 

29.   Wat voor soort huisvesting heeft u geregeld of gevonden? 

1. Een huis      

2. Kamer(s) of etage     

3. Een Begeleid Wonen voorziening   

4. Pension      

5. Woon/opvanghuis voor ex-gedetineerden  

6. Behandelkliniek     

7. Opvang voor dak en thuislozen   

8. Bij ouders/ familie     

9.  Bij vrienden of kennissen    

10.  Anders, namelijk ...................................................................................... 

 

30.   Wat voor soort huisvesting gaat u zoeken als u vrijkomt? 

1. Een huis 

2. Kamer(s) of etage 

3. Een Begeleid Wonen voorziening 

4. Pension 

5. Woon/opvanghuis voor ex-gedetineerden 

6. Behandelkliniek 

7. Opvang voor dak en thuislozen 

8. Bij ouders/ familie 

9. Bij vrienden of kennissen 

10.  Anders, namelijk........................................................................... 

11.  Niet van toepassing: ik ga geen huisvesting zoeken ---------------àdoor met vraag 

33 

 

31.  Zoekt u deze huisvesting in een bepaalde plaats/ gemeente? 

1. Ja, in de plaats waar ik woonde voor ik vast kwam te zitten 

2. Ja, in een andere plaats namelijk................................................................. 

3. Nee, maakt me niet zoveel uit 

4. Weet ik nog niet 

 

32.  Waarom zoekt u juist deze huisvesting of opvang? 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
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33.  Wat is de huisvesting die u het liefste wilt als  u vrijkomt? 

Het liefste wil ik ................................................................................................... 

 

34.  Denkt u dat u in staat bent om helemaal zelfstandig te wonen als u vrijkomt? 

1. Ja, dat weet ik zeker 

2. Ja, dat denk ik wel 

3. Nee dat denk ik niet 

4. Nee, ik weet zeker van niet 

5. Ik weet het niet 

 
D Hulp tijdens detentie bij het vinden van huisvesting 
 
35.  Krijgt u op dit moment hulp bij het zoeken van woonruimte of heeft u hulp 

gehad? 

1. Ja, ik krijg nu hulp 

2. Ja, ik heb hulp gehad 

3. Nee, ik kan zelf wel woonruimte vinden als ik vrijkom ------------àdoor met vraag 39 

4. Nee, maar ik zou wel graag hulp willen   ------------àdoor met vraag 39 

5. Nee, ik heb al een geschikte woonruimte  ------------àdoor met vraag 40 

6. Anders, namelijk .................................................................................... 
 

36. Van wie krijgt u hulp of heeft u hulp gehad? 

 U mag meerdere antwoorden aankruisen. 

1. Van de reclassering 

2. Van de BSD 

3. Van de geestelijke verzorger 

4. Van familie 

5. Van vrienden 

6. Van andere(n), namelijk ………………………………………………………. 

 

37.  Bent u tevreden over de hulp die u krijgt of heeft gekregen? 

1. Ja, ik ben zeer tevreden 

2. Ja, ik ben tevreden 

3. Over sommige dingen of mensen ben ik tevreden over andere niet 

4. Ik ben ontevreden 

5. Ik ben zeer ontevreden 

 

38.  Waarom bent u tevreden of ontevreden? 

 ........................................................................................................................................... 
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39. Heeft u zelf de laatste tijd actie ondernomen om aan woonruimte te komen? 

1. Ja, ik heb veel gedaan of geprobeerd 

2. Ja, een beetje 

3. Nee, ik heb al woonruimte 

4. Nee, om een andere reden namelijk .............................................................. 
 
E Hulp na detentie  
 

40.  Verwacht u dat u het moeilijk krijgt als u vrijkomt? 

1. Ja, ik denk dat ik te maken krijg met veel problemen 

2. Ja, ik denk dat ik te maken krijg met een paar problemen 

3. Nee, ik denk dat het wel meevalt -------------------àdoor met vraag 42 

4. Nee, ik heb geen problemen  -------------------àdoor met vraag 51 

 

41.  Waarom denkt u dat u het moeilijk krijgt als u vrijkomt? 
U kunt meerdere antwoorden aankruisen 

1. Doordat ik geen werk kan vinden 

2. Door problemen en conflicten thuis 

3. Door de verkeerde invloed van mijn vrienden 

4. Doordat ik geen goede woonruimte heb 

5. Door mijn gebruik van hard-drugs 

6. Omdat ik schulden heb 

7. Door mijn gebruik van alcohol 

8. Door mijn psychische of psychiatrische problemen 

9. Door mijn eigen gedrag (te agressief of te impulsief bijvoorbeeld) 

10.  Anders, namelijk ............................................................................... 

 

42.  Heeft U behoefte aan hulp als u vrijkomt? 

1. Ja, veel hulp 

2. Ja, een beetje hulp 

3. Nee, ik heb geen hulp nodig ik kan mijn problemen zelf wel oplossen---àdoor met 

vraag 51 

4. Nee, mensen of instellingen kunnen mij niet helpen---------àdoor met vraag 51 

5. Anders, namelijk 

............................................................................................................. 

 
43.  Kunt u aan geven bij welk probleem u de meeste hulp bij nodig heeft? 

1. Het vinden van werk 

2. Problemen en conflicten thuis  

3. Het vinden van woonruimte 

4. Het vinden van andere vrienden 

5. Mijn harddruggebruik 
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6. Het aflossen van mijn schulden 

7. Mijn alcoholgebruik 

8. Mijn psychische of psychiatrische problemen 

9. Mijn eigen gedrag (te agressief of te impulsief bijvoorbeeld) 

   10.  Anders, namelijk ............................................................................... 

 

44.  Wie zou u het beste kunnen helpen bij dit probleem? 

1. De reclassering 

2. Het maatschappelijk werk 

3. De sociale dienst 

4. De verslavingszorg (CAD) 

5. Mijn ouders 

6. Vrienden/ kennissen 

7. Iemand anders, namelijk .......................................................... 

 

 
45.  Heeft u vertrouwen in de hulp die deze instelling of mensen u kunnen bieden? 

1. Veel vertrouwen  

2. Voldoende vertrouwen 

3. Een beetje vertrouwen 

 4. Weinig vertrouwen  

 5.  Weet ik niet 

 
46.  Waarom heeft u wel of geen vertrouwen in de hulp die deze instelling of mensen 

 u kunnen bieden? 

........................................................................................................................................... 

.....................…......................................................................................................... ......... 
 

47 U heeft bij vraag 43 aangegeven bij welk probleem u de meest hulp nodig heeft. 
Wat is daarna het grootste probleem waar u hulp bij nodig heeft? 

1. Het vinden van werk 

2. Problemen en conflicten thuis  

3. Het vinden van woonruimte 

4. Het vinden van andere vrienden 

5. Mijn harddruggebruik 

6. Het aflossen van mijn schulden 

7. Mijn alcoholgebruik 

8. Mijn psychische of psychiatrische problemen 

9. Mijn eigen gedrag (te agressief of te impulsief bijvoorbeeld) 

10.  Anders, namelijk ............................................................................... 

11.  Ik heb verder geen hulp nodig ---------------àdoor met vraag 51 
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48.  Wie zou u het beste kunnen helpen bij dit probleem? 

1. De reclassering 

2. Het maatschappelijk werk 

3. De sociale dienst 

4. De verslavingszorg (CAD) 

5. Mijn ouders 

6. Vrienden/ kennissen 

7. Een andere instelling of andere mensen, namelijk 

.......................................................... 

 

49.  Heeft u vertrouwen in de hulp die deze instelling of mensen u kunnen bieden? 

1. Veel vertrouwen  

2. Voldoende vertrouwen 

3. Een beetje vertrouwen 

 4. Weinig vertrouwen  

 5. Weet ik niet 

 

 
50.  Waarom heeft u wel of geen vertrouwen in de hulp die deze instelling of mensen 

u kunnen bieden? 

........................................................................................................................................... 

 
51 Heeft u verder nog opmerkingen over het vinden van huisvesting of opvang als u 

vrijkomt? 

........................................................................................................................................... 
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Bijlage 3  Overzicht van de PI’s die meegedaan hebben aan het 
onderzoek 
 

 

 
 
Maastricht Overmaze 
 
Arnhem Zuid 
 
Utrecht Wolvenplein 
 
HHW Zuyder Bos 
 
Vught Unit 6 
 
Den Haag PCS Unit 2 Scheveningen Noord 
 
Haarlem HvB  
 
Vught Unit 2  
 
Den Haag PCS Unit 4 (Scheveningen Zuid) 
 
Veenhuizen Esserhem 
 
Veenhuizen Norgerhaven  
 
Leeuwarden De Marwei 
 
Hoogeveen De Grittenborgh 
 
Zoetermeer 
 
Zutphen Ooyerhoek  
 
Breda De Boschpoort 
 
HHW Westlinge  
 
Veenhuizen Bankenbosch 
 
Doetichem De Kruisberg DOC 
 
Zeeland De Corridor / De Marstal 
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Bijlage 4  Overzicht geïnterviewden vraagkant en aanbodkant 
 

Geïnterviewden vraagkant 

Instelling Naam respondent Functie respondent 

 

PI Haarlem Noord E. Rijpkema hoofd BSD 

PI Ooyerhoek H. Dielemans hoofd BSD 

PI Arnhem-Zuid M. Lamers  social caseworker 

 I.Mengerman social caseworker 

PI Kruisberg C. Braam eerste medewerker BSD 

PI Vught E. van Turnhout individueel trajectbegeleider 

PI Demersluis J. Heeren medewerker BSD 

HvB Scheveningen E. Dreier afdelingshoofd 

HvB Wolvenplein R. Staal programmamanager SOV 

SRN Rotterdam F. Zwanenburg reclasseringswerker 

Verslavingsreclassering  

De Grift  

M. Zeegers senior beleidsmedewerker 

Reclassering Leger des Heils H. Kistemaker beleidsmedewerker 

 

 

Geïnterviewden aanbodkant 

Instelling Naam respondent Functie respondent 

 

Federatie Opvang J. Gortworst adjunct-directeur en senior 

beleidsmedewerker 

 B. Koppenaal clustercoördinator 

Reclassering Leger des Heils H. Kistemaker beleidsmedewerker 

Stichting Exodus R. Timmer directeur stichting Exodus 

Grip* F. Vellema coördinator Grip 

Stichting Moria J. Scholte voorzitter bestuur 

 H. van den Doel coördinator methodiek 

Stichting Ontmoeting C.J. Hooglander hoofd woon-werk centrum 

Stichting Limor C.C. Storm directeur stichting Limor 

Stichting Arcuris M. Kraan directeur Arcuris Nijmegen 

SRN Rotterdam F. Zwanenburg reclasseringswerker 

SRN A. Andreas beleidsmedewerker 

Verslavingsreclassering  

De Grift  

M. Zeegers senior beleidsmedewerker 

*Grip is een samenwerkingsverband tussen SRN, Leger des Heils en Centrum Maliebaan gericht op 

de meest problematische groep dak - en thuislozen. 



Bijlage 5  Tabellen secundaire Analyse 
 

Tabel 2.1 Significante resultaten Anova items Oasys Two met woonsituatie als afhankelijke variabele, na post-hoc Bonferroni-Holm correctie. 

Per item is aangegeven tot welke schaal deze behoort. Een hogere gemiddelde score (maximaal 2) wijst op meer problemen.  

 
Item  Df 

binnen 
groepen 

F Sig. Woonsituatie Gemiddelde Std. Deviatie N 

1 Score aantal veroordelingen 
=/> 18 jaar 

198 6,8005 0,0002Vast 
Begeleid / Opvang 
Tijdelijk / Inwoning 
Geen / Zwervend 
Totaal 

1,41
2,00
1,63
1,82
1,54

0,61
0,00
0,49
0,39
0,57

121
4

38
39

202
1 Score aantal verzekerde 
bewaringen =/> 21 jaar 

195 5,6133 0,0010Vast 
Begeleid / Opvang 
Tijdelijk / Inwoning 
Geen / Zwervend 
Totaal 

1,08
2,00
1,29
1,61
1,24

0,80
0,00
0,84
0,72
0,81

119
4

38
38

199
2 Huidig delict vast patroon? 247 5,4343 0,0012Vast 

Begeleid / Opvang 
Tijdelijk / Inwoning 
Geen / Zwervend 
Totaal 

1,03
1,60
1,05
1,67
1,15

1,00
0,89
1,01
0,75
0,99

160
5

44
42

251
3 Buurt /woonomgeving 
problematisch? 

249 21,580
0 

0,0000Vast 
Begeleid / Opvang 
Tijdelijk / Inwoning 
Geen / Zwervend 
Totaal 

0,60
1,60
1,00
1,67
0,87

0,82
0,89
0,84
0,69
0,90

162
5

44
42

253
3 Huisvesting problematisch? 248 51,060

5 
0,0000Vast 

Begeleid / Opvang 
Tijdelijk / Inwoning 
Geen / Zwervend 
Totaal 

0,33
1,60
1,05
1,68
0,70

0,62
0,89
0,86
0,69
0,86

162
5

44
41

252
4 Arbeidsverleden 
problematisch? 

249 4,5326 0,0041Vast 
Begeleid / Opvang 
Tijdelijk / Inwoning 
Geen / Zwervend 
Totaal 

0,33
1,60
1,05
1,68
0,70

0,62
0,89
0,86
0,69
0,86

162
5

44
41

252
5 Financiële situatie 249 3,8501 0,0101Vast 

Begeleid / Opvang 
Tijdelijk / Inwoning 
Geen / Zwervend 
Totaal 

1,09
1,00
1,39
1,50
1,21

0,82
1,00
0,78
0,71
0,81

162
5

44
42

253
5 Financieel management 249 11,239

9 
0,0000Vast 

Begeleid / Opvang 
Tijdelijk / Inwoning 
Geen / Zwervend 
Totaal 

0,62
0,60
0,95
1,36
0,80

0,76
0,55
0,83
0,69
0,80

162
5

44
42

253
5 Ernstige geldproblemen 248 4,3371 0,0053Vast 

Begeleid / Opvang 
Tijdelijk / Inwoning 
Geen / Zwervend 
Totaal 

0,35
0,20
0,61
0,69
0,45

0,58
0,45
0,72
0,84
0,67

161
5

44
42

252
6 Huidige relaties met naaste 
familie 

248 14,593
8 

0,0000Vast 
Begeleid / Opvang 
Tijdelijk / Inwoning 
Geen / Zwervend 
Totaal 

0,57
1,00
0,89
1,43
0,77

0,76
0,71
0,84
0,74
0,83

161
5

44
42

252

Item  Df 
binnen 
groepen 

F Sig. Woonsituatie Gemiddelde Std. Deviatie N 

6 Huidige partnerrelatie / 
tevredenheid zonder partner 

248 2,9045 0,0354Vast 
Begeleid / Opvang 
Tijdelijk / Inwoning 
Geen / Zwervend 
Totaal 

0,61
0,60
0,98
0,79
0,71

0,74
0,55
0,79
0,75
0,76

161
5

44
42

252
7 Delictgerelateerde 
kennissen/activiteiten 

249 5,5766 0,0010Vast 
Begeleid / Opvang 
Tijdelijk / Inwoning 
Geen / Zwervend 
Totaal 

0,75
1,80
0,84
1,14
0,85

0,75
0,45
0,75
0,87
0,79

162
5

44
42

253
7 Roekeloosheid en risicovol 
gedrag 

249 4,2012 0,0064Vast 
Begeleid / Opvang 
Tijdelijk / Inwoning 
Geen / Zwervend 
Totaal 

0,49
0,60
0,77
0,90
0,61

0,72
0,89
0,80
0,82
0,77

162
5

44
42

253
8 Score voornaamste drug 
laatste 6 maanden voor 
detentie 

178 4,9545 0,0025Vast 
Begeleid / Opvang 
Tijdelijk / Inwoning 
Geen / Zwervend 
Totaal 

1,06
2,00
1,31
1,65
1,26

1,00
0,00
0,96
0,77
0,97

102
5

35
40

182
8 Frequentie gebruik 
voornaamste drug laatste 6 
maanden voor detentie 

178 3,5357 0,0159Vast 
Begeleid / Opvang 
Tijdelijk / Inwoning 
Geen / Zwervend 
Totaal 

1,49
2,00
1,83
1,85
1,65

0,88
0,00
0,57
0,53
0,76

102
5

35
40

182
8 Motivatie om drugmisbruik 
aan te pakken 

178 4,8657 0,0028Vast 
Begeleid / Opvang 
Tijdelijk / Inwoning 
Geen / Zwervend 
Totaal 

0,48
0,20
0,89
0,88
0,64

0,69
0,45
0,76
0,85
0,76

102
5

35
40

182
8 Drugmisbruik is 
hoofdactiviteit  

178 5,8962 0,0007Vast 
Begeleid / Opvang 
Tijdelijk / Inwoning 
Geen / Zwervend 
Totaal 

0,58
1,20
0,80
1,20
0,77

0,80
0,84
0,83
0,88
0,86

102
5

35
40

182
10 Sociale isolatie 248 7,3389 0,0001Vast 

Begeleid / Opvang 
Tijdelijk / Inwoning 
Geen / Zwervend 
Totaal 

0,65
1,00
0,72
1,26
0,77

0,76
1,00
0,67
0,86
0,80

162
5

43
42

252
11 Impulsiviteit  249 4,0345 0,0079Vast 

Begeleid / Opvang 
Tijdelijk / Inwoning 
Geen / Zwervend 
Totaal 

0,82
1,80
1,02
1,12
0,92

0,80
0,45
0,79
0,77
0,81

162
5

44
42

253
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 Tabel 2. Correlatiematrix 
 

Aantal 
verzekerde 
bewaringen 
=/> 21 jaar

Huidig delict 
vast patroon

Buurt / 
woonomge-

ving 
problematisc

h

Huisvesting 
problema-

tisch

Arbeids-
verleden 

problema-
tisch

Financiële 
situatie

Financieel 
manage-

ment

Ernstige 
geld-

problemen

Huidige 
relaties met 

naaste 
familie

Huidige 
partnerrela-

tie / 
tevreden-

heid zonder 
partner

Delict-
gerelateerde 

kennissen/ 
activiteiten 

Roekeloos-
heid en 

risicovol 
gedrag

Voornaam

voor detentie

Aantal 
veroordelingen 

=/> 18 jaar

,604 ,253 ,055 ,206 ,178 ,171 ,150 ,119 ,161 ,111 ,324 ,062

Aantal 
verzekerde 

bewaringen =/> 
21 jaar

1 ,273 ,111 ,226 ,225 ,201 ,062 ,127 ,162 ,159 ,286 ,062

Huidig delict 
vast patroon

1 ,246 ,183 ,226 ,137 ,224 ,092 ,222 ,130 ,347 ,247

Buurt 
/woonomg. 

Problematisch

1 ,483 ,243 ,126 ,227 ,158 ,306 ,111 ,168 ,124

Huisvesting 
problematisch

1 ,316 ,204 ,338 ,264 ,441 ,227 ,210 ,152

Arbeidsverleden 
problematisch

 1 ,259 ,269 ,109 ,276 ,209 ,210 ,236

Financiële 
situatie

1 ,533 ,489 ,242 ,177 ,143 ,100

Financieel 
management

1 ,440 ,400 ,302 ,166 ,099

Ernstige 
geldproblemen

1 ,185 ,144 ,079 ,084

Huidige relaties 
met naaste 

familie

1 ,179 ,179 ,136

Huidige 
partnerrelatie / 

tevredenheid 
zonder partner

1 ,185 ,131

Delictgerelateer
de kennissen/ 

activiteiten

1 ,321

Roekeloosheid 
en risicovol 

gedrag

1

Voornaamste 
drug laatste 6 

maanden voor 
detentie

 

Frequentie 
gebruik 

voornaamste 
drug laatste 6 

maanden 

 

Motivatie om 
drugmisbruik 

aan te pakken

 

Drugmisbruik is 
hoofdactiviteit

 

Sociale isolatie  

Vet en cursief: Correlatie is significant op 0.05 niveau (2-zijdig). Gearceerd: correlatie 0.30-0.49 (middelgroot) Zwart/wit: Correlatie .50 of groter (hoog) 
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Bijlage 6 Gebruikte afkortingen 
 

 

 

BOPZ Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen 
 
BSD Bureau Selectie en Detentiebegeleiding 
 
CAD Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs 
 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 
 
DJI Dienst Justitiële Inrichtingen 
 
FOBA Forensische Begeleidingsafdeling 
 
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg 
 
HvB Huis van Bewaring 
 
IBA Individuele Begeleidingsafdeling 
 
IVO Individuele Vervroegde Invrijheidsstelling   
 
MvJ Ministerie van Justitie 
 
OASys Offender Assessment System 
 
PI Penitentiaire Inrichting 
 
RISC Recidive Inschattingschalen 
 
SOV Strafrechtelijke Opvang Verslaafden 
 
SRN Stichting Reclassering Nederland 
 
TBS Terbeschikkingstelling 
 
VBA Verslaafden Begeleidingsafdeling 
 
VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
 
WODC Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 


