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Samenvatting I 

SAMENVATTING 
 
 
 

In opdracht van het WODC (Ministerie van Justitie en Veiligheid) evalueert onderzoeks- 
en adviesbureau Breuer&Intraval de pilot ’32 uur werken met gedetineerden’. In deze pilot 
wordt in vijf penitentiaire inrichtingen (P.I.’s) de arbeid in detentie uitgebreid van de 
reguliere 20 uur naar 32 uur per week. De evaluatie bestaat in totaal uit drie op elkaar 
inspelende onderzoeksonderdelen, te weten de planevaluatie, de procesevaluatie en de 
resultaatmeting.1 In dit rapport bespreken we de conclusies van het eerste 
onderzoeksonderdeel, de planevaluatie, dat zich richt op het inzichtelijk maken en 
evalueren van de ‘achterliggende gedachte’ van de pilot.  
 
Om de doelen en de veronderstelde werkzame mechanismen van de pilot ’32 uur werken 
met gedetineerden’ bloot te leggen, hebben we de beleidslogica achter de pilot 
gereconstrueerd. Hiervoor is een literatuurstudie verricht en zijn interviews gehouden met 
de opstellers van de pilot. 
 
Einddoelen pilot 
De beweegredenen voor het opstarten van de pilot ’32 uur werken met gedetineerden’ 
passen in een langere tendens waarbij wordt gestreefd naar een succesvollere re-integratie 
van ex-gedetineerden. De hieraan gekoppelde (meetbare) doelstelling is het verminderen 
van de recidive onder de doelgroep ex-gedetineerden. Om hieraan bij te dragen richt de 
pilot zich op één specifieke basisvoorwaarde: het verbeteren van de arbeidstoeleiding van 
ex-gedetineerden. Samen met de aanpak van de andere basisvoorwaarden (huisvesting, 
schuldenproblematiek, enz.) dient dit tot de gewenste vermindering van recidive te leiden. 
 
In het projectplan van de pilot worden expliciet de volgende twee beoogde einddoelen van 
de pilot genoemd: 
• In 2020 stroomt 25% van de deelnemers die minimaal drie maanden hebben 

deelgenomen aan de pilot 32 uur werken na detentie uit naar een betaalde werkplek.  
• In 2020 stroomt 80% van de deelnemers die minimaal drie maanden hebben 

deelgenomen aan de pilot 32 uur werken met een erkend certificaat uit detentie. 
 

De opstellers van de pilot geven aan dat het verkrijgen van betaald werk alleen nuttig is, 
als de ex-gedetineerde in staat is om die baan te behouden. Wij hebben daarom een derde 
einddoel in de planevaluatie meegenomen, namelijk: vakgericht opleiden in het toeleiden 
naar werk, om een duurzame positie op de arbeidsmarkt te realiseren. 
 

 
1 De procesevaluatie en resultaatmeting worden niet meer uitgevoerd. Op basis van de onderhavige 
planevaluatie is besloten de pilots te beëindigen en in plaats daarvan te onderzoeken hoe de combinatie 
van meer arbeid met meer scholing en begeleiding in alle PI’s binnen de bestaande kaders gerichter kan 
worden ingezet. Bij dat onderzoek worden de aanbevelingen uit de onderhavige planevaluatie 
meegenomen. 
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Subdoelen pilot 
Het verbeteren van de arbeidstoeleiding van ex-gedetineerden c.q. het behalen van de 
einddoelen van de pilot, lijkt te verlopen via vier subdoelen. De maatregelen die worden 
genomen in het kader van de pilot, dienen in de eerste plaats de arbeidssituatie in detentie 
te ‘normaliseren’, zodat deze beter aansluiten op de arbeidssituatie buiten detentie. 
Daarnaast richt de pilot zich op het versterken van de werkhouding en vaardigheden van 
ex-gedetineerden en wordt een positief effect op het leefklimaat binnen de P.I.’s beoogd. 
Door deze subdoelen te realiseren willen de opstellers van de pilot omstandigheden creëren 
waarin gedetineerden een grotere kans hebben om naar betaald werk uit te stromen. 
 
Maatregelen 
Om de sub- en einddoelen te realiseren worden in het kader van de pilot enkele 
maatregelen genomen, maar de wijze waarop deze worden ingevuld verschilt per P.I.. Zo 
geldt voor alle deelnemende P.I.’s dat zij het aantal arbeidsuren per week met 12 uur 
verhogen, maar hoe zij de pilot binnen dit kader inrichten verschilt onderling sterk. Er zijn 
verschillen te benoemen met betrekking tot de indeling van de werkweek, de invulling van 
de arbeid en de begeleiding van gedetineerden. Ook gelden per P.I. andere incentives c.q. 
privileges voor gedetineerden die deelnemen aan de pilot.  
 
Doelgroep 
De belangrijkste voorwaarde voor deelname aan de pilot is dat gedetineerden in het 
‘plusprogramma’ moeten zitten. De pilot richt zich daardoor op gedetineerden die 
gemotiveerd zijn om te re-integreren. Verder geldt dat gedetineerden in het 
plusprogramma die geestelijk of lichamelijk niet in staat zijn om (32 uur per week) te 
werken of op een extra beveiligde afdeling verblijven uitgesloten zijn van deelname. Het 
verschilt per P.I. of gedetineerden met verslavingsproblematiek mogen deelnemen aan de 
pilot. 
 
De gestelde doelen zijn onrealistisch 
De pilot dient op de lange termijn een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de 
recidive onder ex-gedetineerden. Uit de planevaluatie blijkt echter dat de kans op recidive 
van vele factoren afhankelijk is en niet alleen van het verkrijgen van werk door de ex-
gedetineerden. Het gaat om een complexe interactie afhankelijk van vele factoren. De 
beoogde meerwaarde van de pilot moet dichter bij diens kern (de sub- en einddoelen) 
worden gezocht: het vinden van betaald werk na detentie. Echter, ook de relatie tussen 
werk in detentie en het verkrijgen van werk na detentie is niet onomstotelijk vastgesteld 
in eerder onderzoek. Ook hier lijkt het te gaan om een complexe interactie afhankelijk van 
vele factoren.  
 
Om een wezenlijke bijdrage te leveren aan re-integratie is het realiseren van een 
duurzamere positie van ex-gedetineerden op de arbeidsmarkt een voorwaarde. Het betreft 
echter een zeer ambitieuze doelstelling die naar verwachting lastig te behalen zal zijn met 
de opzet van de pilot. Er wordt in de beschrijving van de pilot niet ingegaan op de 
begeleiding van gedetineerden en waar deze zich precies op zal richten, terwijl van groot 
belang is dat wordt ingezet op het verbeteren van de cognitieve vaardigheden en het 
gedrag van gedetineerden.  



 

Samenvatting III 

De mechanismen van de pilot zijn onduidelijk 
Van de vier subdoelen c.q. mechanismen zijn er twee gericht op het zo goed mogelijk 
‘binnen de muren’ nabootsen van de arbeidssituatie ‘buiten de muren’. De andere twee 
subdoelen richten zich op het meer geschikt maken van gedetineerden voor potentiële 
werkgevers. Voor alle subdoelen zijn in de literatuur aanwijzingen gevonden dat de 
realisatie ervan - in de brede zin van het woord - zou kunnen helpen om de einddoelen te 
bereiken. Zo wordt het hebben van een regulier ritme (een onderdeel van normalisatie) 
doorgaans gerelateerd aan verminderde mentale problemen en een verhoogde 
zelfredzaamheid. Ook kán het ontwikkelen van vaardigheden door gedetineerden van 
positieve invloed zijn op het vinden van betaald werk.  
 
Het bereiken van de subdoelen wordt door de opstellers sterk opgehangen aan het 
aanbieden van 12 extra uren arbeid per week. Uit onze planevaluatie blijkt dat het 
simpelweg aanbieden van extra arbeidstijd per week op zichzelf niet voldoende is om een 
(blijvende) gedragsverandering bij gedetineerden te realiseren. De extra tijd kán een 
positieve bijdrage leveren, maar alleen als de tijd ook goed wordt besteed.  
 
Over de exacte uitvoering van de pilot blijft veel onduidelijk. Met name op het gebied van 
het soort werk en de begeleiding die gedetineerden op en rond de werkvloer zullen 
ontvangen zijn de mechanismen en maatregelen summier en enigszins abstract 
beschreven. Verder is het naar verwachting ook niet voldoende om alleen de 
arbeidssituatie qua werkdagen en -tijdstippen beter op de reguliere arbeidsmarkt te laten 
aansluiten om de gewenste resultaten te bereiken. Ook andere aspecten met betrekking 
tot de dagelijkse praktijk in de P.I. spelen een rol. De opstellers lijken op deze punten nog 
geen concreet beeld te hebben van de uitvoering van de pilot in de P.I.’s. Omdat de 
mechanismen en maatregelen onduidelijk en te weinig expliciet zijn beschreven, wordt 
nergens in de beschrijving van de pilot het vertrouwen gewekt dat het de pilot zal lukken 
om dit doel te bereiken met behulp van de voorgestelde opzet. 
 
De afbakening van de doelgroep is niet onderscheidend genoeg 
De pilot zegt zich te richten op een expliciete doelgroep: gedetineerden die gemotiveerd 
zijn om te re-integreren. In de huidige vorm van de pilot wordt daarom in vier van de vijf 
P.I.’s onderscheid gemaakt tussen wel en niet deelnemers op basis van deelname aan het 
zogeheten plusprogramma. Echter, deze verdeling op basis van deelname aan het 
plusprogramma is niet onderscheidend genoeg om optimale resultaten met de pilot te 
boeken. Het is naar verwachting de groep gedetineerden met voldoende motivatie, maar 
met onvoldoende vermogen om zelf de stap in de juiste richting te zetten, die het meest 
zal kunnen profiteren van de maatregelen van de pilot. In welke mate deze doelgroep 
aanwezig is in de pilot is niet duidelijk, omdat binnen het plusprogramma niet wordt 
gekeken naar de (mate van) problematiek van de doelgroep. Daarnaast zouden behaalde 
resultaten mogelijk het gevolg kunnen zijn van de selectie van gemotiveerde deelnemers 
en niet van de genomen maatregelen in het kader van de pilot (een zogenoemd 
schijnverband). 
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Terug naar de tekentafel 
De doelen van de pilot lijken te ambitieus en onrealistisch te zijn. Daarnaast zijn de 
mechanismen onduidelijk en is de selectie van de doelgroep niet duidelijk genoeg. De vraag 
rijst hoe het verder moet met de pilot, nu de planevaluatie laat zien dat het leveren van 
een wezenlijke bijdrage aan het terugdringen van de recidive en het behalen van de eind- 
en subdoelen buiten het bereik van de pilot lijken te liggen.  
 
Het gedachtegoed dat aan de pilot ten grondslag ligt kan helpen om individuele 
gedetineerden stappen in de richting van werk te laten zetten. De planevaluatie laat echter 
zien dat de huidige opzet en verbanden weinig onderbouwd zijn en niet alle relevante 
aspecten omvatten. Wij adviseren de opstellers daarom eerst terug te gaan naar de 
tekentafel. 
 
 


