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Theme: Re-integration of Ex-offenders 

Samenvatting 
 
Een themanummer over reïntegratie van ex-gedetineerden 
Vrijheidsbeneming wordt over het algemeen niet gezien als een erg bevredigende 
reactie op crimineel gedrag. De redenen om er toch toe over te gaan liggen vooral in 
de sfeer van vergelding, onschadelijkmaking en afschrikking. Het vastzetten van 
daders wordt door velen ervaren als een noodzakelijk kwaad. Men verwacht eigenlijk 
nauwelijks dat ‘ze er beter van worden’. Toch flakkert af en toe de hoop op dat het 
mogelijk is om enige resocialisatie te bewerkstelligen. Vooral de laatste jaren zijn 
veel nieuwe initiatieven genomen om verblijf en terugkeer in de samenleving zodanig 
te begeleiden dat een ‘decent life’ mogelijk wordt. 
Dit recente geloof in de reïntegratie van ex-gedetineerden is zeer pragmatisch en 
doelgericht; niet de persoonlijkheid van de dader maar zijn mogelijke positie op de 
arbeidsmarkt vormt de inzet. Een interessant artikel in dit themanummer (van Alison 
Rieple) gaat bijvoorbeeld over de mogelijkheid om een eigen zaak te starten. Ex-
gedetineerden blijken - in vergelijking met bijvoorbeeld ambtenaren en verpleegsters 
- meer dan gemiddeld over eigenschappen te beschikken om het te kunnen maken 
als vrije ondernemers. Dit ligt hen over het algemeen beter dan in loondienst werken, 
dus zou het vrije ondernemerschap al gedurende detentie gestimuleerd kunnen 
worden door cursussen management, marketing, bedrijfseconomie en het maken van 
een business plan. 
Ook is er veel aandacht voor het Nederlandse beleid via een artikel van Fred 
Hoogenboom (werkzaam bij DJI). Nederland lijkt koploper te zijn waar het gaat om 
het uitproberen van verschillende vormen van arbeidstoeleiding en reïntegratie. In 
een andere Nederlandse bijdrage beschrijft Peter Nelissen een onderzoek waaruit 
blijkt dat de houding van gedetineerden aan het begin van detentie positiever is dan 
tegen het eind. Het resocialisatiebeleid zou zich daar meer op moeten richten. 
Een Europees overzicht over de projecten ten behoeve van ex-gedetineerden wordt 
gegeven door Andrew McCall, lid van de ‘European Offender Employment Group’. 
Ook het eerste artikel in dit nummer, van George Burns, gaat in op het belang van 
huisvesting en werk na detentie. De ‘vastigheid’ die hierdoor geboden kan worden 
kan ex-gedetineerden helpen ‘op het goede pad’ te blijven. 
Dat ex-gedetineerden hinder ondervinden van hun verleden blijkt uit een onderzoek 
van Nancy Loucks, Olwen Lyner en Tom Sullivan. Uit hun Europees vergelijkend 
onderzoek blijkt dat het beleid dat bedoeld is om de arbeidsparticipatie van 
werklozen te stimuleren vaak in het nadeel van ex-gedetineerden werkt. Ook vormen 
ongeschreven regels - bijvoorbeeld een bewijs van goed gedrag - in feite een nog 
grotere hindernis om betaald werk te kunnen verrichten. Ex-gedetineerden worden 
vaak eenvoudig weg niet aangenomen. De Coping with Convictions Unit in Noord 
Ierland probeert hier iets aan te doen door werkgevers actief te benaderen (onder 
andere met de slogan: ‘sometimes the best man for a job is an ex-con’) en door ex-
gedetineerden van informatie te voorzien omtrent hun rechten en mogelijkheden. 
De Current Issues rubriek bevat een samenvatting van de Britse voorstellen voor de 
preventie van jeugdcriminaliteit (de White Paper No More Excuses) van de hand van 



Alfred Hakkert (DPJS). In de volgende nummers zullen experts uit verschillende 
Europese landen hier een reactie op geven. Tevens is een artikel opgenomen van 
Nestor Courakis over voetbalgeweld in Griekenland. 

 


