
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 verslavi ngs- 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 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 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 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. 

 


