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Samenvatting 

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) vraagt subsidie uit het Europees Sociaal  

Fonds (ESF) aan om tijdens detentie extra re-integratieactiviteiten te kunnen 

aanbieden aan gedetineerden, JJI-pupillen en tbs-gestelden. Deze extra re-

integratieactiviteiten hebben als doel om de afstand tot de arbeidsmarkt van 

justitiabelen te verkleinen. In dit onderzoek bekijken we de samenhang tussen 

deelname aan het ESF-programma in de periode 2014 tot en met 2016 in justitiële 

inrichtingen en het hebben van werk, het volgen van een opleiding en recidive na 

detentie. We beschrijven ten eerste welke re-integratiemodules er worden aan-

geboden met subsidie uit het ESF en maken op basis van de theorie een indeling  

in verschillende typen modules. Ten tweede beschrijven we welk deel van de ESF-

deelnemers na detentie werkt of een opleiding volgt en daarmee of de resultaat-

indicatoren uit het Operationeel Programma (OP) ESF (AgentschapSZW, 2014) 

worden behaald. Om inzicht te geven in het effect van ESF vergelijken we de 

situatie op het gebied van werk, opleiding, en recidive tussen deelnemers en niet 

deelnemers. Ten slotte beschrijven we de samenhang tussen deelname aan (ver-

schillende typen) ESF-modules en werk, opleiding en recidive, rekening houdend 

met verschillen in gemeten achtergrondkenmerken. Op deze manier geven we 

inzicht in of deelnemers aan (bepaalde typen) ESF-modules betere re-integratie-

uitkomsten hebben dan niet deelnemers.  

 

We richten ons in dit onderzoek op justitiabelen die in 2016 uitstroomden uit 

detentie (PI of JJI) naar de vrije maatschappij en die tijdens hun detentie in 

aanmerking kwamen voor ESF-deelname. Volwassen gedetineerden komen in 

aanmerking voor ESF wanneer zij een geldig BSN-nummer hebben, jonger zijn  

dan 65, in de laatste vier jaar van hun detentie zitten en gemotiveerd zijn. Alle  

JJI-pupillen die een geldig BSN-nummer hebben en gemotiveerd zijn komen in 

aanmerking voor ESF-deelname. Wanneer mensen (tijdens hun detentieperiode)  

in 2014, 2015 of 2016 hebben deelgenomen aan ESF-gefinancierde modules tellen 

zij als ESF-deelnemer. Ondanks dat ESF-gelden ook worden ingezet voor re-inte-

gratieactiviteiten in forensisch psychiatrische centra (FPC’s) en voor jongeren die  

op civielrechtelijke titel zijn geplaatst in een gesloten inrichting, worden de effecten 

van ESF niet in kaart gebracht voor deze groepen. De reden hiervoor in FPC’s is dat 

in 2016 geen personen zijn uitgestroomd uit een FPC die in 2014, 2015 of 2016 een 

ESF-module hebben gevolgd. De situatie van civielrechtelijk geplaatste jongeren 

wordt niet in kaart gebracht omdat er van deze pupillen geen gegevens over in-

stroom en uitstroom uit de inrichting bekend zijn. Het is daardoor niet mogelijk om 

voor deze groep te bekijken of ESF-deelname tijdens hun verblijf samenhangt met 

re-integratie-uitkomsten na hun verblijf. 

 

Om de situatie van justitiabelen in kaart te brengen is gebruik gemaakt van in- en 

uitstroomgegevens uit detentie van de DJI en registratiegegevens over of mensen 

hebben deelgenomen aan ESF en welke modules zij hebben gevolgd van Bureau 

Noord van de DJI. Daarnaast gebruiken we registratiedata van het CBS over werk 

en opleidingen en gegevens over het strafrechtelijk verleden en recidive uit de 

Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD).  
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Belangrijkste resultaten 

In Nederlandse PI’s en JJI’s wordt een verscheidenheid aan modules aangeboden 

met ESF-subsidie. Deze modules zijn onder te verdelen in vier typen modules. 

Justitiabelen volgen (1) vakopleidingen, waarin ze worden opgeleid voor een 

specifiek beroep, volgen (2) (mbo-, middelbare school- of algemene) opleidingen, 

leren (3) algemene levensvaardigheden (hieronder vallen modules gericht op gedrag 

en cognitieve vaardigheden) en krijgen hulp bij het zoeken naar werk en worden (4) 

begeleid bij het werk tijdens detentie. Op basis van de theorie en eerder onderzoek 

wordt verwacht dat modules gericht op (vak)opleidingen en algemene levens-

vaardigheden re-integratie-uitkomsten van ex-gedetineerden en ex-JJI-pupillen 

kunnen verbeteren. Van begeleiding bij werk wordt geen effect verwacht op de re-

integratie-uitkomsten. Of interventies effectief zijn hangt sterk af van de inrichting 

en de uitvoering van deze interventies.  

Volwassen ex-gedetineerden 

 6% van de volwassen ex-gedetineerden die voldoen aan de meetbare criteria 

voor deelname aan ESF neemt deel aan ESF-gefinancierde re-integratiemodules. 

Dit percentage lijkt laag. Daarbij moet wel bedacht worden dat er geen informatie 

is of gedetineerden gemotiveerd zijn om deel te nemen, huizen van bewaring zijn 

uitgesloten1 en dat drie PI’s geen ESF-subsidie hebben aangevraagd.  

 De ESF-deelnemers volgen vooral modules gericht op algemene levensvaardig-

heden en de meeste tijd wordt besteed aan (begeleiding bij) werk tijdens 

detentie.  

 Eén maand na detentie heeft 18% van de ESF-deelnemers een betaalde baan  

en 3% volgt een opleiding. In totaal is 21% actief in werk of een opleiding in de 

eerste maand na detentie, daarmee wordt de resultaatindicator van 22% uit het 

OP ESF bijna behaald.  

 ESF-deelnemers hebben in de maand na detentie significant vaker werk dan niet 

deelnemers (18% versus 14%), terwijl de situatie voor detentie niet verschilt. 

Wanneer rekening wordt gehouden met verschillen tussen ESF-deelnemers en 

niet deelnemers in gemeten achtergrondkenmerken, zoals leeftijd, werkervaring 

en strafrechtelijk verleden, blijven de verschillen in de kans op werk tussen ESF-

deelnemers en niet deelnemers overeind. Volwassen ex-gedetineerden die 

modules met ESF-subsidie hebben gevolgd, hebben na detentie een grotere kans 

op werk dan ex-gedetineerden die niet hebben deelgenomen aan ESF-modules.  

 Deelnemers die modules gericht op vakopleidingen, (mbo-, middelbare school of 

algemene) opleidingen en algemene levensvaardigheden of hulp bij het zoeken 

naar werk hebben gevolgd, hebben na detentie een grotere kans op werk. ESF-

deelnemers die alleen begeleiding bij werk tijdens detentie hebben gehad, hebben 

na detentie geen grotere kans op werk dan niet ESF-deelnemers.  

 ESF-deelnemers volgen even vaak een opleiding als niet deelnemers, zowel in de 

maand voor (5% versus 4%) als in de maand na detentie (3%). ESF-deelnemers 

hebben zowel voor (39%) als na (41%) detentie vaker een startkwalificatie dan 

niet deelnemers (32% respectievelijk 34%). Er zijn, na controle voor achter-

grondkenmerken, geen verschillen tussen ESF-deelnemers en niet deelnemers  

in de kans om na detentie een opleiding te volgen of een startkwalificatie te 

behalen. 

                                                
1  We hebben geen informatie over of gedetineerden in een huis van bewaring of op een andere afdeling verbleven 

in een PI. Uitstromers uit huizen van bewaring hebben we daardoor niet uit kunnen sluiten in de data.  
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 40% van de ESF-deelnemers recidiveert minstens één keer in de twee jaar  

na uitstroom uit detentie. Niet ESF-deelnemers recidiveren significant meer; 

namelijk 49%. Wanneer rekening wordt gehouden met verschillen in gemeten 

achtergrondkenmerken verdwijnt het verschil in recidive tussen ESF-deelnemers 

en niet deelnemers. ESF-deelnemers hebben een kleinere kans op recidive dan 

niet deelnemers, maar dit wordt dus niet veroorzaakt door ESF-deelname; op 

basis van hun gemeten kenmerken kon al een lagere recidive worden verwacht.  

EX-JJI-pupillen 

 27% van de JJI-pupillen neemt deel aan ESF-gesubsidieerde re-integratie-

modules. JJI-pupillen volgen vooral vakopleidingen en modules gericht op 

algemene levensvaardigheden.  

 Eén maand na detentie volgt 54% van de ESF-deelnemers die op het moment 

van uitstroom 17 jaar of ouder zijn een opleiding en heeft 18% van deze groep 

een betaalde baan. In totaal is 62% actief in werk of een opleiding. De resultaat-

indicator van 60% uit het OP ESF wordt behaald.  

 Er zijn zowel voor als na detentie geen significante verschillen tussen ESF-deel-

nemers en niet deelnemers in de kans om werk te hebben of een opleiding te 

volgen. Voor detentie zijn er ook geen verschillen in de kans om een startkwali-

ficatie te hebben, na detentie hebben ESF-deelnemers significant vaker een 

startkwalificatie dan niet deelnemers. 

 Er zijn geen verschillen tussen ESF-deelnemers in de kans om na detentie te 

werken, een opleiding te volgen of een startkwalificatie te behalen, ook niet 

wanneer rekening wordt gehouden met verschillen in achtergrondkenmerken. 

 60% van de ESF-deelnemers recidiveert minstens één keer in de twee jaar na 

uitstroom uit detentie, onder niet ESF-deelnemers is dit 57%. Dit verschil is niet 

statistisch significant. Ook wanneer rekening wordt gehouden met verschillen in 

achtergrondkenmerken, wordt er geen samenhang gevonden tussen ESF-deel-

name en recidive.  

 Wanneer we naar specifieke typen ESF-modules kijken, zijn er ook geen typen 

ESF-modules die een positief effect hebben op re-integratie-uitkomsten van ex-

JJI-pupillen, ook niet wanneer rekening wordt gehouden met verschillen in 

achtergrondkenmerken. 

Beperkingen 

Het doel van dit onderzoek was om te evalueren of ESF-gefinancierde modules in 

justitiële inrichtingen erin slagen om de kans op werk en opleidingen van justitia-

belen te vergroten en de kans op recidive te verkleinen. Er zijn drie beperkingen  

die het lastig maken om deze vraag te beantwoorden.  

 

Ten eerste worden er ook zonder ESF-subsidie veel re-integratieactiviteiten aan-

geboden in justitiële inrichtingen. Er is echter geen informatie over wie deelneemt 

aan welke reguliere re-integratieactiviteiten. We vergelijken ESF-deelnemers met 

niet deelnemers, terwijl een onbekend deel van de niet deelnemers heeft deelgeno-

men aan vergelijkbare re-integratieactiviteiten. Deze niet ESF-deelnemers zullen 

hierdoor betere re-integratie-uitkomsten hebben waardoor er minder verschil is  

met ESF-deelnemers. Hierdoor wordt het effect van ESF-deelname op re-integratie-

uitkomsten waarschijnlijk onderschat.  
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Ten tweede zullen er ongemeten kenmerken zijn die samenhangen met zowel  

ESF-deelname als met re-integratie-uitkomsten. Enerzijds zullen mensen met 

(verslavings- of psychische) problemen of mensen die niet gemotiveerd zijn, zowel 

minder vaak meedoen aan ESF als minder goed re-integreren. Wanneer deelnemers 

vervolgens betere re-integratie-uitkomsten hebben dan niet deelnemers, is het niet 

duidelijk of dit een effect is van ESF, of dat dit wordt verklaard doordat zij gemoti-

veerder zijn of minder problemen hebben. Dit kan leiden tot een overschatting van 

de effectiviteit van ESF; mogelijk hadden deze gemotiveerde mensen met weinig 

problemen ook zonder ESF-deelname al een grotere kans op een baan. Aan de 

andere kant kunnen dankzij ESF-subsidie juist mensen met een grotere afstand tot 

de arbeidsmarkt worden bereikt dan met reguliere re-integratieprogramma’s tijdens 

detentie (Van Ark, 2018). Geen verschil in re-integratie-uitkomsten kan dus zowel 

betekenen dat ESF niet effectief is, als dat deze mensen met een grotere afstand  

tot de arbeidsmarkt er dankzij ESF in slagen net zo goed terecht te komen op de 

arbeidsmarkt als reguliere niet deelnemers. In dit onderzoek proberen we zo veel 

mogelijk te controleren voor verschillen in afstand tot de arbeidsmarkt en recidive-

risico door bijvoorbeeld rekening te houden met leeftijd, detentieduur, strafrechtelijk 

verleden en arbeidsmarktverleden. We kunnen echter niet controleren voor 

ongemeten kenmerken, zoals verslavings- of psychische problemen of motivatie.  

 

Ten derde wordt er met ESF-subsidie een enorme variëteit aan re-integratie-

activiteiten aangeboden zonder onderbouwing waarom deze activiteiten effectief  

zijn in het verbeteren van de arbeidsmarktsituatie en zonder duidelijke richtlijnen 

over hoe interventies moeten worden ingericht. Hierdoor is er geen voldoende grote 

groep mensen die dezelfde interventie, op dezelfde manier uitgevoerd, krijgt aan-

geboden. Of re-integratieactiviteiten effectief zijn, hangt sterk af van wat er wordt 

aangeboden en van hoe het wordt aangeboden (Lewis, 2006; Lipsey, 2009). 

Wanneer er een samenhang wordt gevonden tussen ESF-deelname en re-integratie-

uitkomsten is dit het gemiddelde effect van alle verschillende en verschillend uit-

gevoerde modules. We kunnen daarom geen uitspraken doen over of specifieke 

modules effectief zijn of aanbevelingen doen over welke modules in de toekomst 

effectief kunnen zijn.  

Conclusies en aanbevelingen 

Volwassen ex-gedetineerden die hebben deelgenomen aan ESF-modules hebben  

na detentie vaker werk dan niet deelnemers. Dit geldt voor mensen die modules 

hebben gevolgd gericht op vakopleidingen, mbo-, middelbare school of algemene 

opleidingen en algemene levensvaardigheden en hulp bij het zoeken naar werk, 

maar niet voor mensen die alleen begeleiding bij werk tijdens detentie hebben 

gehad. Ook in eerder onderzoek werd gevonden dat deelnemers aan opleidingen en 

modules gericht op algemene levensvaardigheden na detentie vaker werk hebben, 

terwijl dit niet geldt voor mensen die alleen werken tijdens detentie. Er wordt geen 

samenhang gevonden tussen ESF-deelname en de kans op het (ver)volgen van een 

opleiding en het behalen van een startkwalificatie. ESF-deelnemers hebben een 

kleinere kans op recidive, maar dit wordt niet veroorzaakt door ESF-deelname; op 

basis van hun achtergrondkenmerken kon al een lagere recidive worden verwacht. 

Hoewel er geen hard bewijs is dat de grotere kans op werk onder ESF-deelnemers 

veroorzaakt wordt door ESF, en niet door bijvoorbeeld een grotere motivatie onder 

deelnemers, is het wel een positief signaal. De uitkomsten zijn in lijn met de 

verwachtingen op basis van theorie en eerder onderzoek. Gezien dit positieve 
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signaal lijkt het nuttig om door te gaan met het aanbieden van ESF-modules tijdens 

detentie, en daarbij sterker in de zetten op opleidingen en minder op werk.  

 

Voor ex-JJI-pupillen wordt geen samenhang gevonden tussen ESF-deelname en  

re-integratie-uitkomsten. Ook de deelname aan de verschillende typen ESF-modu-

les hangt voor ex-JJI-pupillen niet samen met de kans om na detentie te werken, 

een opleiding te volgen, een startkwalificatie te behalen of te recidiveren. Mogelijk 

bieden ESF-gefinancierde modules geen meerwaarde ten opzichte van reguliere re-

integratieprogramma’s. Een andere verklaring is dat ESF-deelnemers op basis van 

hun ongemeten kenmerken een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben, waar-

door er minder goede re-integratie-uitkomsten verwacht kunnen worden. De ESF-

modules zijn dan mogelijk wel effectief maar dit wordt gecompenseerd door hun 

slechtere uitgangssituatie. Het aandeel JJI-pupillen dat meedoet is veel hoger dan 

onder volwassen ex-gedetineerden (27% versus 6%). Mogelijk is ESF effectiever als 

het selectiever wordt aangeboden, bijvoorbeeld als alleen justitiabelen voor wie een 

meerwaarde van deelname kan worden verwacht, kunnen meedoen.  

 

De wijze waarop het ESF-programma in justitiële inrichtingen nu is opgezet maakt 

dat het niet mogelijk is om het causale effect van ESF-deelname te bepalen. 

Mogelijk worden met ESF-subsidie lastigere doelgroepen, met een grotere afstand 

tot de arbeidsmarkt, bereikt dan met reguliere re-integratieactiviteiten. Daarnaast  

is het mogelijk dat niet ESF-deelnemers aan vergelijkbare re-integratieactiviteiten 

deelnemen, met soms als enige verschil dat deze niet door ESF zijn gefinancierd.  

Om deze twee redenen wordt het effect van ESF-deelname mogelijk onderschat. 

Anderzijds moeten ex-justitiabelen gemotiveerd zijn om te mogen deelnemen aan 

ESF-gefinancierde modules en zullen justitiabelen met (verslavings-, gedrags- of 

psychische) problemen minder vaak (kunnen) deelnemen aan ESF, waardoor het 

effect van ESF-deelname mogelijk wordt overschat.  

 

Om in de toekomst meer effectief re-integratiebeleid te kunnen maken, is het van 

belang om te kunnen vaststellen of interventies effectief zijn en op welke manier 

interventies moeten worden uitgevoerd om effectief te zijn. Daarom doen we een 

aantal aanbevelingen om ervoor te zorgen dat een toekomstig ESF-programma 

beter kan worden geëvalueerd.  

Aanbevelingen 

 Allereerst is het van belang om beter te registreren wie aan welke reguliere  

re-integratieactiviteiten deelneemt. Alleen dan kan er worden bepaald of ESF-

deelnemers beter re-integreren dan deelnemers aan reguliere activiteiten of  

dan mensen die helemaal geen re-integratieactiviteiten volgen.  

 

 Ten tweede is beter inzicht nodig in waarom mensen (niet) deelnemen aan ESF. 

Slechts 6% van de volwassen ex-gedetineerden en 27% van de JJI-pupillen 

neemt deel aan ESF. Mogelijk zijn de deelnemers een selectieve groep omdat 

bijvoorbeeld mensen met verslavingsproblematiek, een verstandelijke beperking 

of wangedrag tijdens detentie niet mee mogen of kunnen doen. Inzicht in hoe 

selectief de groep deelnemers is, is van belang. Gesprekken met casemanagers  

of ITB’ers over hoe bepaald wordt wie wel of niet in aanmerking komt voor 

deelname kan hier belangrijke inzichten in verschaffen.  

 

 Dankzij ESF-subsidie kunnen extra re-integratieactiviteiten worden aangeboden 

bovenop het reguliere aanbod. Een mogelijkheid is om in een pilot deze extra 
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activiteiten alleen aan te bieden aan een random deel van de gedetineerden. 

Wanneer random wordt bepaald wie er mag deelnemen aan ESF-modules,  

kan een verschil in re-integratie-uitkomsten tussen mensen die wel en niet in 

aanmerking kwamen voor deelname alleen nog worden geïnterpreteerd als een 

causaal effect van ESF.  

 

 Ten slotte maakt de enorme diversiteit aan interventies het lastig om inzicht te 

geven of, en op welke manier uitgevoerd, interventies effectief zijn. Meer inzicht 

in hoe interventies zijn ingericht, en striktere richtlijnen om ervoor te zorgen dat 

een interventie overal op dezelfde manier, aan een voldoende grote groep men-

sen, wordt aangeboden, maken het mogelijk om te bepalen of een specifieke 

interventie effectief is. Alleen dan kan een effectief gebleken interventie in de 

toekomst op een vergelijkbare, en dus bewezen effectieve, manier worden aan-

geboden.  
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