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Samenvatting 

Om de relatief hoge recidive onder (ex-)gedetineerden terug te dringen, wordt al tij-

dens detentie gewerkt aan re-integratie. Een belangrijk onderdeel van het re-inte-

gratiebeleid is het werken aan vijf basisvoorwaarden, te weten: identiteitsbewijs, 

werk en inkomen, huisvesting, schulden en zorg. Het doel van het werken aan deze 

basisvoorwaarden is om gedetineerden zo goed mogelijk te laten terugkeren in de 

maatschappij en te voorkomen dat zij opnieuw de fout in gaan. 

Met de door het WODC ontwikkelde monitor nazorg (ex-)gedetineerden wordt twee-

jaarlijks de stand van zaken op de vijf basisvoorwaarden op verschillende momen-

ten in de tijd beschreven: direct voor detentie, direct na detentie, zes maanden na 

detentie en twaalf maanden na detentie. Hiermee kan een beeld worden gegeven 

van de problematiek op de basisvoorwaarden waar (ex-)gedetineerden tijdens en  

na hun detentie mee te maken hebben. Nieuw in deze vijfde meting van de monitor 

nazorg ex-gedetineerden is dat ook gekeken wordt naar de samenhang tussen pro-

blematiek op de basisvoorwaarden en recidive. Dit levert aanwijzingen op of het 

werken aan de basisvoorwaarden ervoor zorgt dat (ex-)gedetineerden inderdaad 

minder snel terug vallen in hun oude, criminele gedrag. 

Onderzoeksvragen 

De eerste twee onderzoeksvragen van de monitor nazorg (ex-)gedetineerden komen 

in iedere meting van de monitor terug: 

1.1 In welke mate kennen (ex-)gedetineerden problemen wat betreft identiteits-

bewijs, inkomen, huisvesting, schulden en zorg direct voor detentie, direct na 

detentie, zes maanden na detentie en twaalf maanden na detentie?  

1.2 In welke mate verandert de problematiek van (ex-)gedetineerden wat betreft 

identiteitsbewijs, inkomen, huisvesting, schulden en zorg tijdens detentie en in 

de eerste maanden na detentie? 

 

Omdat in deze vijfde meting ook ingegaan wordt op de samenhang van de proble-

men op de basisvoorwaarden met recidive van ex-gedetineerden, zijn de volgende 

twee onderzoeksvragen toegevoegd: 

2.1  In hoeverre hangt de problematiek van (ex-)gedetineerden wat betreft identi-

teitsbewijs, inkomen, huisvesting, schulden en zorg samen met recidive?  

2.2  In hoeverre hangt de verandering in problematiek van (ex-)gedetineerden wat 

betreft identiteitsbewijs, inkomen, huisvesting, schulden en zorg samen met 

recidive? 

Methode 

In dit rapport wordt de situatie beschreven van twee cohorten (ex-)gedetineerden 

die tot de doelgroep van het re-integratiebeleid behoren en ten minste twee weken 

in detentie hebben gezeten. Het gaat om volwassen (ex-)gedetineerden met een 

geldige verblijfsstatus die in de tweede helft van 2013 of 2014 zijn vrijgekomen uit 

een Nederlandse penitentiaire inrichting (PI) en terugkeren naar een Nederlandse 

gemeente. In totaal bestaan deze onderzoeksgroepen uit 11.914 (ex-)gedetineer-

den uit cohort 2013 en 11.773 (ex-)gedetineerden uit cohort 2014. Aangezien niet 

alle (ex-)gedetineerden tot de doelgroep van het nazorgbeleid horen, spreken we  
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in het vervolg van dit rapport over nazorgkandidaten in plaats van over (ex-)gedeti-

neerden. 

Om de problematiek van nazorgkandidaten te beschrijven worden verschillende 

databronnen gebruikt. In tabel S1 wordt voor de verschillende basisvoorwaarden 

aangegeven welke databronnen gebruikt zijn. Net als in de vorige metingen van de 

monitor nazorg ex-gedetineerden wordt ook in de huidige meting gebruikgemaakt 

van het Digitaal Platform Aansluiting Nazorg (DPAN). Het DPAN is ontwikkeld om 

informatie over nazorgkandidaten te delen tussen PI’s en gemeenten. In het DPAN 

wordt informatie geregistreerd over de verschillende basisvoorwaarden van het re-

integratiebeleid op twee momenten in de tijd: direct voor en direct na detentie. 

Daarnaast wordt in de huidige meting gebruikgemaakt van gegevens van het Cen-

traal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie 

Systeem (LADIS). Voor de meeste basisvoorwaarden is informatie beschikbaar over 

zowel de periode voor als na detentie. Alleen op het gebied van huisvesting is het 

niet gelukt informatie te vinden over de situatie van nazorgkandidaten na detentie. 

 

Tabel S1 Overzicht databronnen per basisvoorwaarde 

Basisvoorwaarde Bron Type informatie Tijdsperiode 

Identiteitsbewijs DPAN Bezit geldig identiteitsbewijs Direct voor detentie en direct na 

detentie 

Werk/inkomen C BS Inkomensbron 1  maand voor detentie, 1  maand na 

detentie, 6 maanden na detentie en 

12 maanden na detentie 

Huisvesting DPAN Type huisvesting Direct voor detentie 

 C BS Huishoudsamenstelling Direct voor detentie 

Schulden DPAN A anwezigheid van schulden Direct voor detentie 

 DPAN Schuldhulpverlening Direct voor detentie 

 DPAN Herkomst van schulden Direct voor detentie 

 C BS Schuldsanering 1  maand voor detentie, 1  maand na 

detentie, 6 maanden na detentie en 

12 maanden na detentie 

Zorg LADIS Behandeling bij verslavingszorg 1  maand voor detentie, 1  maand na 

detentie, 6 maanden na detentie en 

12 maanden na detentie 

 

In dit onderzoek wordt ook ingegaan op de recidive van nazorgkandidaten. Om te 

achterhalen of nazorgkandidaten opnieuw veroordeeld zijn voor nieuwe delicten is 

gebruikgemaakt van de Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie 

(OBJD). In de OBJD staat de complete Nederlandse justitiële geschiedenis geregis-

treerd van personen die minimaal 12 jaar oud zijn en die verdachte waren in een 

strafzaak in Nederland.  

In dit rapport wordt gekeken naar de prevalentie van de recidive van nazorgkandi-

daten. Vanaf het moment dat nazorgkandidaten de PI verlaten wordt nagegaan of 

zij opnieuw veroordeeld worden wegens een misdrijf (algemene recidive). Daarnaast 

wordt nagegaan of de nazorgkandidaten een misdrijf hebben gepleegd waarvoor ze 

opnieuw een (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd hebben gekregen 

(vrijheidsstrafrecidive). Vervolgens wordt de samenhang tussen problematiek op de 

basisvoorwaarden en recidive onderzocht. Aanvullend is met exploratieve analyses 

nagegaan of de samenhang tussen de basisvoorwaarden en recidive verschilt tussen 

groepen nazorgkandidaten. 
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Resultaten 

Problematiek nazorgkandidaten voor en na detentie 

 Ongeveer 15% van de nazorgkandidaten beschikte direct voor en direct na deten-

tie niet over een geldig identiteitsbewijs. 

 De meeste nazorgkandidaten hadden zowel voor als na detentie een inkomen. 

Bijna de helft van de nazorgkandidaten ontving voor detentie een uitkering, 

waarvan het grootste deel een bijstandsuitkering. Ongeveer één op de vijf 

nazorgkandidaten had werk of volgde een opleiding. Iets meer dan een derde  

van de nazorgkandidaten had geen werk, volgde geen opleiding of ontving geen 

uitkering. Zes en twaalf maanden na detentie lag het percentage nazorgkandi-

daten met een uitkering iets hoger, terwijl het percentage nazorgkandidaten 

zonder werk, opleiding of uitkering iets lager lag. 

 Ongeveer 13% van de nazorgkandidaten beschikte direct voor detentie  niet over 

huisvesting. Het merendeel van de nazorgkandidaten dat wel over huisvesting 

beschikte, had een huurwoning of woonde in bij familie. Over de huisvestings-

situatie na detentie is geen informatie beschikbaar. 

 Meer dan drie kwart van de nazorgkandidaten had direct voor detentie schulden. 

Van de nazorgkandidaten met schulden zat ongeveer 13% in een schuldhulpver-

leningstraject direct voor detentie. Ongeveer 0,4% zat, zowel in de maand voor 

detentie als in de maanden na detentie, in de wettelijke schuldsanering. 

 Voor een beperkte groep nazorgkandidaten is informatie beschikbaar over waar 

men voor detentie schulden had. Hieruit blijkt dat de meest voorkomende 

schulden vorderingen bij het CJIB en schulden bij de zorgverzekeraar waren.  

 Ongeveer 13% van de nazorgkandidaten was, zowel voor als na detentie, in be-

handeling bij een verslavingskliniek. Behandeling voor verslaving aan harddrugs 

komt het vaakst voor. Ongeveer de helft van de nazorgkandidaten die behandeld 

zijn voor verslavingsproblematiek had alleen ambulante behandelcontacten. On-

geveer 42% bleek naast ambulante contacten ook klinisch opgenomen te zijn 

geweest of in een nachtopvang te hebben verbleven. 

 

Individuele veranderingen in problematiek tijdens en na detentie 

 Het grootste gedeelte van de nazorgkandidaten die voor detentie over een gel- 

dig identiteitsbewijs beschikte, behield deze tijdens detentie (ruim 97%). Van  

de groep nazorgkandidaten die bij aanvang in detentie niet over een geldig 

identiteitsbewijs beschikte, had ongeveer een vijfde deze gedurende detentie 

verkregen. 

 De meerderheid van de nazorgkandidaten had zowel voor als na detentie een 

inkomen uit arbeid of een uitkering. Van de groep nazorgkandidaten die in de 

maand voor detentie een uitkering ontving, was 3% direct na detentie gaan 

werken of een opleiding gaan volgen. Van de groep nazorgkandidaten die in  

de maand voor detentie geen inkomen ontving, had ongeveer een kwart in de 

maand na detentie een uitkering en ongeveer 7% was gaan werken of een op-

leiding gaan volgen. 

 Zes maanden na detentie beschikte ruim drie kwart van de nazorgkandidaten 

over inkomen (uit arbeid of uitkering). Van de groep nazorgkandidaten die in de 

maand na detentie een uitkering ontving, was na zes maanden 5% gaan werken 

of een opleiding gaan volgen. Van de groep die na detentie geen inkomen had, 

had 12% na zes maanden werk of volgde een opleiding en ongeveer 22% ontving 

een uitkering. 
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Recidive nazorgkandidaten en de samenhang met problematiek op de 

basisvoorwaarden 

 Twee jaar na detentie had bijna 50% van de nazorgkandidaten opnieuw een 

misdrijf gepleegd waarvoor ze veroordeeld werden. Ongeveer 27% van de 

nazorgkandidaten had binnen twee jaar een misdrijf gepleegd waarvoor een 

vrijheidsstraf werd opgelegd. 

 Het hebben van een geldig identiteitsbewijs, werk of opleiding, huisvesting en  

het niet in behandeling zijn bij de verslavingszorg voor detentie hangt samen  

met een kleinere kans op recidive, ook als gecontroleerd wordt voor andere 

achtergrondkenmerken, zoals leeftijd, type delict en het aantal eerdere veroor-

delingen. De samenhang tussen het hebben van werk of het volgen van een 

opleiding en recidive is het sterkst.  

 Het hebben van schulden voor detentie hangt niet samen met recidive , wanneer 

gecontroleerd wordt voor achtergrondkenmerken. 

 Het verband tussen recidive en het verkrijgen of ‘verliezen’ van een geldig iden-

titeitsbewijs is niet statistisch significant. Alleen de groep nazorgkandidaten die 

zowel voor als na detentie geen geldig identiteitsbewijs bezat, heeft een grotere 

kans om te recidiveren dan de groep die op beide tijdstippen in het bezit was van 

een geldig identiteitsbewijs. 

 Vrijwel alle groepen nazorgkandidaten die na detentie geen werk hadden of een 

opleiding volgden, recidiveren significant meer dan de groep nazorgkandidaten 

die zowel voor als na detentie werk had of een opleiding volgde. De kans op reci-

dive van de groepen nazorgkandidaten die na detentie werk verkregen of een 

opleiding zijn gaan volgen, verschilt niet statistisch significant van de groep die 

zowel voor als na detentie werk had of een opleiding volgde. 

Conclusie en aanbevelingen 

Uit de vijfde meting van de monitor nazorg blijkt opnieuw dat nazorgkandidaten een 

problematische doelgroep zijn. Een behoorlijk groot deel van de nazorgkandidaten 

kende problemen op één of meerdere basisvoorwaarden. Verder pleegde ongeveer 

de helft van de groep binnen twee jaar na hun vrijlating opnieuw een delict waar-

voor men veroordeeld werd. 

De problematiek op de basisvoorwaarden is beschreven aan de hand van verschil-

lende databronnen. Helaas is het niet voor alle basisvoorwaarden gelukt om volledi-

ge informatie te vinden. Zo is er geen centrale bron waarin alle schulden van perso-

nen staan bijgehouden en is op het gebied van zorg voor dit onderzoek alleen infor-

matie beschikbaar over de verslavingszorg. Verder zijn de beschikbare gegevens 

niet altijd toereikend om de situatie van nazorgkandidaten te beschrijven op de vier 

specifieke tijdstippen. Ondanks deze beperkingen heeft de zoektocht naar nieuwe 

databronnen wel tot nieuwe informatie geleid waarmee extra inzicht kon worden 

gegeven in de situatie van nazorgkandidaten. Onze eerste aanbeveling is daarom 

om meer in te zetten op een goede gegevensverzameling zodat de problematiek  

van de nazorgkandidaten beter in beeld gebracht kan worden.  

Voor wat betreft de recidive onder nazorgkandidaten blijkt uit dit onderzoek dat  

de problematiek op bijna alle vijf de basisvoorwaarden voor detentie (met uitzon-

dering van schulden) samenhangt met een grotere kans op recidive. Hierbij dient 

wel opgemerkt te worden dat het op basis van dit onderzoek niet mogelijk is om 

uitspraken te doen over de causaliteit van de relatie tussen problematiek op de 

basisvoorwaarden en recidive. Met het huidige onderzoek is het slechts mogelijk  

om aanwijzingen voor de mogelijke werking van het re-integratiebeleid te vinden. 

Desondanks is onze tweede aanbeveling om in te blijven zetten op het aan het werk 
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krijgen van nazorgkandidaten. Hoewel ook de recidive van nazorgkandidaten met 

werk niet gering is, heeft het onderzoek aanwijzingen opgeleverd dat vooral het 

hebben van werk of het volgen van een opleiding samenhangt met minder recidive. 

Deze aanwijzingen worden gesteund door eerder onderzoek waarin een negatieve 

samenhang tussen werk en recidive werd gevonden. Het zal echter een behoorlijke 

uitdaging blijven om de grote groep nazorgkandidaten die een uitkering ontvangt of 

helemaal inactief is aan het werk te krijgen. 




