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Managementsamenvatting 

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

Fonds (ESF) om tijdens detentie het re-integratieaanbod gericht op arbeidsmarkt-

kansen aan justitiabelen te versterken. Het ESF heeft tot doel om de arbeids-

marktkansen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, in dit geval ex-

justitiabelen, te vergroten. Voor ex-justitiabelen is concreet het doel dat zij na 

uitstroom uit detentie werk vinden of een opleiding gaan (ver)volgen. 6% van de 

volwassen gedetineerden en 27% van de JJI-pupillen (met een geldig BSN-nummer 

en jonger dan 65 jaar) die in 2016 uitstromen uit detentie hebben tijdens hun 

detentie deelgenomen aan ESF-gefinancierde re-integratieactiviteiten.  

 

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 spe-

cifiek beroep; ze volgen (2) (mbo-, middelbare school- of algemene) opleidingen; ze 

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

en cognitieve vaardigheden) en krijgen hulp bij het zoeken naar werk na detentie en 

worden (4) begeleid bij het werk tijdens detentie. Modules waarbij algemene levens-

vaardigheden worden aangeleerd worden het meest gevolgd in PI’s, terwijl de 

meeste tijd wordt besteed aan modules waarbij gedetineerden worden begeleid bij 

werken in de gevangenis. In JJI’s worden vakopleidingen het meest gevolgd en daar 

wordt ook de meeste tijd aan besteed. Op basis van eerder onderzoek wordt 

verwacht dat modules gericht op opleidingen en algemene levensvaardigheden 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. 

 

In dit onderzoek hebben we de verschillen tussen ESF-deelnemers en niet ESF-deel-

nemers bekeken in de kans om na detentie te werken, een opleiding te volgen, een 

startkwalificatie te hebben en te recidiveren. Hierbij houden we rekening met ver-

schillen in gemeten achtergrondkenmerken, zoals leeftijd, geslacht, detentieduur, 

strafrechtelijk verleden en arbeidsmarktverleden.  

Conclusie en discussie 

Volwassen ex-gedetineerde ESF-deelnemers hebben na detentie vaker werk dan 

niet deelnemers. Dit geldt voor volwassen deelnemers die modules gericht op 

opleidingen of algemene levensvaardigheden hebben gevolgd. In lijn met eerder 

onderzoek vinden we dat ex-gedetineerden die begeleiding bij werk hebben gehad, 

niet vaker werk hebben dan niet ESF-deelnemers. Er zijn na detentie geen verschil-

len tussen volwassen ESF-deelnemers en niet deelnemers in de kans om een op-

leiding te volgen, een startkwalificatie te hebben en recidive. Onder ex-JJI-pupillen 

zijn er geen verschillen tussen ESF-deelnemers en niet deelnemers in de kans om  

te werken, een opleiding te volgen, een startkwalificatie te hebben en recidive.  

 

In dit onderzoek was het niet mogelijk om vast te stellen of ESF-deelname een 

causaal effect heeft op re-integratie-uitkomsten.  

 

Mogelijk worden namelijk 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-integratie-
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activiteiten gericht op arbeidsmarkttoeleiding 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. Ondanks dat er (bijna) geen 

verschillen worden gevonden tussen deelnemers en niet deelnemers zijn ESF-

gefinancierde re-integratieactiviteiten in dat geval toch effectief in het verbeteren 

van re-integratie-uitkomsten.  

 

Anderzijds is het ook aannemelijk dat de effectiviteit van ESF wordt overschat. 

Justitiabelen moeten gemotiveerd zijn om te mogen deelnemen aan ESF-gefinan-

cierde modules en justitiabelen met (verslavings-, gedrags- of psychische) pro-

blemen zullen minder vaak (kunnen) deelnemen aan ESF. Mogelijk hadden deze 

gemotiveerde mensen met weinig problemen ook zonder ESF-deelname al een 

grotere kans op een baan.  

 

Daarnaast is er weinig inzicht in hoe ESF-gefinancierde modules precies zijn in-

gericht, terwijl de inrichting en uitvoering van interventies sterk van belang is voor 

de effectiviteit. Al deze beperkingen maken het niet mogelijk om vast te stellen of 

ESF-deelname een causaal effect heeft op het hebben van werk, het volgen van een 

opleiding en recidive na detentie. 

Aanbevelingen 

Om in de toekomst inzicht te kunnen geven of ESF een causaal effect heeft op werk, 

opleiding en recidive na detentie is het belangrijk om 1) beter te registreren wie aan 

welke reguliere re-integratieactiviteiten deelneemt; 2) inzicht te verkrijgen in hoe 

wordt bepaald wie wel en wie niet aan ESF deelneemt; 3) extra re-integratieactivi-

teiten gefinancierd vanuit het ESF bovenop het reguliere aanbod aan te bieden aan 

een random geselecteerde groep, zodat deze groep vergeleken kan worden met een 

vergelijkbare groep niet deelnemers en 4) meer inzicht in en strakkere richtlijnen 

voor hoe interventies zijn ingericht.  

 

In lijn met eerder onderzoek zien we in onze resultaten dat volwassen ex-gedeti-

neerden die modules gericht op opleidingen of algemene levensvaardigheden 

hebben gevolgd vaker werk hebben en dat ex-gedetineerden die begeleiding bij 

werk hebben gehad niet vaker werk hebben dan niet ESF-deelnemers. Volwassen 

ESF-deelnemers besteden nu de meeste tijd aan modules gericht op (begeleiding 

bij) werk. In de toekomst kan zowel in PI’s als in JJI’s beter meer worden ingezet  

op modules gericht op opleidingen en vaardigheden, mogelijk kan dit re-integratie-

uitkomsten verbeteren.  
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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, strafrechte-

lijk 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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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Sinds de tweede helft van de 20e eeuw is rehabilitatie een centraal thema in de 

Nederlandse penitentiaire wet (Boone, 2011). Met het beleidsprogramma ‘Terug-

dringen recidive’ uit 2002 is er extra aandacht voor de invulling van rehabilitatie  

en de fase na detentie (Bosma, Kunst, Dirkzwager, & Nieuwbeerta, 2014; van 

Duijvenbooden, 2016). In het in 2019 ondertekende bestuurlijk akkoord ‘Kansen 

bieden voor re-integratie’ wordt een succesvolle re-integratie van justitiabelen een 

gezamenlijke maatschappelijke opgave van het ministerie van Justitie en Veiligheid, 

de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), gemeenten en de reclassering genoemd. 

Vrijheidsbeneming heeft namelijk niet alleen vergelding tot doel, maar moet ook 

bijdragen aan een veilige en delictvrije terugkeer van justitiabelen in de samen-

leving (JenV, DJI, VNG, & 3RO, 2019). Om dit te bereiken worden er tijdens 

detentie verschillende interventies aangeboden aan justitiabelen. Een van de pijlers 

binnen het brede re-integratiebeleid is arbeidstoeleiding. Zowel het hebben van 

werk als het volgen van een opleiding wordt namelijk gezien als beschermende 

factor die helpt bij de re-integratie na detentie en die recidive kan verminderen 

(Boschman, Teerlink, & Weijters, 2021; Erp, van der Geest, Huisman, & 

Verbruggen, 2011; Groot & van den Brink, 2010; Lochner & Moretti, 2004; 

Verbruggen, 2014).  

1.1.1 Interventies met subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) 

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een fonds van de Europese Unie met als doel 

om werkgelegenheid te ondersteunen en mensen aan werk te helpen, sociale in-

clusie te bevorderen, te zorgen voor eerlijke arbeidskansen voor alle EU-burgers  

en armoede te bestrijden (AgentschapSZW, 2014; ESF, 2017). In de programma-

periode 2014-2020 wordt in Nederland het geld van het ESF besteed aan twee 

programma’s: ‘Actieve Inclusie’ en ‘Duurzame Inzetbaarheid’. Het programma 

‘Actieve Inclusie’ richt zich op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Hieronder worden ook gedetineerden, jongeren in een justitiële jeugdinrichting  

en tbs-gestelden gerekend (Van Ark, 2018). Het doel van dit programma is re-

integratie op de arbeidsmarkt versterken van mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. Het idee is dat dit bijdraagt aan de algemene doelen van ESF.  

 

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Justitie en Veiligheid 

vraagt subsidie aan voor de re-integratie van gedetineerden, pupillen uit justitiële 

jeugdinrichtingen (JJI’s) en tbs-gestelden als onderdeel van het programma ‘Actieve 

Inclusie’ (AgentschapSZW, 2014). Dankzij ESF-subsidie kunnen aanvragers het 

reguliere aanbod aan re-integratieactiviteiten vergroten, met extra aanbod gericht 

op arbeidstoeleiding. Dit kan zowel kwantitatief gebeuren, door meer mensen te 

bereiken, als kwalitatief, door meer maatwerk of intensievere begeleiding te bieden 

(Van Ark, 2018). Het ESF gaat uit van 50% cofinanciering, wat betekent dat slechts 

de helft van de kosten van re-integratieactiviteiten worden betaald vanuit het ESF 

(Witkamp, Verhoeven, Grijpstra, & De Ruig, 2013). Het Operationeel Programma 

ESF (OP ESF) laat bewust veel vrijheid aan de aanvragers van de subsidie (waar-

onder de DJI). Aanvragers kunnen zelf bepalen hoe zij de ESF-subsidie besteden 

(AgentschapSZW, 2014; Witkamp et al., 2013). In de Staatscourant wordt gesteld 

dat activiteiten voor subsidie in aanmerking komen die ‘direct gericht zijn op het 
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vergroten van de mogelijkheden tot arbeidsinpassing, het volgen van scholing of 

een opleiding’ (Klijnsma, 2014). Voor DJI is het doel van deze activiteiten om de 

arbeidsmarktpositie van gedetineerden, JJI-pupillen en tbs-gestelden ‘zodanig te 

verbeteren dat zij naar werk bemiddelbaar zijn of na detentie direct inpasbaar zijn  

in een arbeidsmarktgerelateerd programma of regulier opleidingstraject’ (Klijnsma, 

2014, p. 13). Inrichtingen kunnen zelf bepalen welke activiteiten zij aanbieden en, 

zolang ze aansluiten bij deze doelstelling, hiervoor subsidie krijgen. Uit het OP ESF 

blijkt dat aansluiten bij de doelstelling breed kan worden opgevat. Zo wordt bijvoor-

beeld gesteld dat individuele trajectbegeleiding om jongeren in jeugdinrichtingen te 

helpen hun problemen op te lossen, of re-integratieondersteuning van ex-gedeti-

neerden (na detentie) kan bijdragen aan een terugkeer in de maatschappij met  

een opleiding of werk (AgentschapSZW, 2014). 

 

ESF is dus niet één specifieke interventie; ESF-subsidies maken een gevarieerd 

aanbod aan (extra) re-integratieprogramma’s mogelijk. In Nederlandse peniten-

tiaire inrichtingen (PI’s) voor volwassen gedetineerden, justitiële jeugdinrichtingen 

(JJI’s) en forensisch psychiatrische centra (FPC’s) worden verschillende (deels)  

ESF-gefinancierde activiteiten aangeboden op het gebied van arbeidstoeleiding (DJI, 

2017). Gedetineerden kunnen werkervaring opdoen, een (vak)opleiding volgen en 

er kan extra begeleiding worden geboden. De ESF-subsidie maakt een aanvulling  

op het reguliere aanbod van re-integratieactiviteiten mogelijk, waarbij de extra 

activiteiten gericht moeten zijn op arbeidstoeleiding. Zo kunnen gedetineerden er 

bijvoorbeeld intensievere begeleiding krijgen of extra werkervaring opdoen tijdens 

detentie.  

1.1.2 Evalueren van interventies met subsidie van het Europees Sociaal Fonds 

(ESF) 

Aanvragers kunnen zelf bepalen hoe zij de ESF-subsidie inzetten. Dit leidt er toe  

dat er veel verschillende re-integratieprogramma’s worden opgezet, allemaal (deels) 

gefinancierd met ESF-subsidie. Of en in hoeverre de ESF-subsidie effectief zal zijn in 

het bereiken van de doelen zal sterk afhangen van waaraan het geld wordt besteed 

(Witkamp et al., 2013). Dit maakt het lastig om het overalleffect van ESF te bepa-

len. Of en in hoeverre ESF-deelnemers betere kansen op de arbeidsmarkt hebben 

dan niet deelnemers zal verschillen tussen deelnemers, omdat die sterk uiteen-

lopende programma’s kunnen hebben gevolgd. 

 

ESF-subsidie zorgt ervoor dat het reguliere aanbod van re-integratieactiviteiten kan 

worden vergroot (Van Ark, 2018). Dit kan betekenen dat er mensen zijn die regulie-

re re-integratiemodules (zonder ESF-subsidie) volgen en dat (dankzij ESF-subsidie) 

extra mensen diezelfde modules kunnen volgen. Daarnaast is het mogelijk dat er 

dankzij ESF-subsidie intensievere (duurdere) modules kunnen worden aangeboden. 

Hierdoor kunnen ook lastigere doelgroepen met een grotere afstand tot de arbeids-

markt worden bereikt (Van Ark, 2018). Dat kan betekenen dat in het kader van ESF 

juist deelnemers worden geselecteerd met een relatief grote afstand tot de arbeids-

markt.2 Ook dit maakt het lastig om het effect van ESF-deelname te bepalen. ESF-

deelname is effectief als mensen met ESF-deelname het beter doen op de arbeids-

markt dan (dezelfde) mensen zonder re-integratiemodules, maar ze zullen het niet 

beter doen dan mensen die precies dezelfde, maar regulier gefinancierde, re-inte-

gratiemodules volgen. Wanneer vooral mensen met een grotere afstand tot de 

                                                
2  Weijters, Noordhuizen et al. (2013, p23) stellen dat ESF-deelnemers op basis van hun achtergrondkenmerken 

‘een bovengemiddelde zware populatie’ (qua recidiverisico) vormden.  
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arbeidsmarkt ESF-modules volgen, zullen, ook als ESF wel effectief is, ESF-deel-

nemers het mogelijk gemiddeld slechter doen op de arbeidsmarkt dan niet deel-

nemers met een op voorhand kleinere afstand tot de arbeidsmarkt.  

 

In het OP ESF worden resultaatindicatoren genoemd. Voor de doelgroep waarvoor 

het ministerie van Justitie en Veiligheid subsidie aanvraagt zijn er slechts twee 

resultaatindicatoren: 1) het aandeel ex-gedetineerde ESF-deelnemers dat binnen 

een maand na uitstroom uit detentie een baan heeft of een opleiding volgt en 2) het 

aandeel ex-JJI-pupillen dat een ESF-module heeft gevolgd dat binnen een maand na 

uitstroom uit detentie een baan heeft of een opleiding volgt. De streefcijfers voor 

deze beide groepen zijn gebaseerd op resultaten van ESF-deelnemers in de vorige 

ESF-periode van 2007 tot 2013 (AgentschapSZW, 2014)3. 22% van de gedetineer-

den en 60% van de JJI-pupillen die een ESF-module hebben gevolgd moeten binnen 

een maand na uitstroom uit detentie een baan hebben of een opleiding volgen 

(AgentschapSZW, 2014). Of deze doelen behaald worden zal sterk afhangen van de 

economische situatie en dus weinig zeggen over de effectiviteit van ESF (Witkamp 

et al., 2013). Witkamp en collega’s (2013) benoemen in de ex-ante evaluatie van 

het OP ESF dat de slechte arbeidsmarktpositie van ex-gedetineerden leidt tot reci-

dive, maar dat hier in het OP ESF niets over wordt gezegd.  

 

Figuur 1  Interventielogica ESF 

 

Figuur 1 geeft een samenvatting van de interventielogica van het ESF. Het ESF 

subsidieert een gevarieerd aanbod aan interventies gericht op werk, opleiding en 

scholing met als doel dat deelnemers aan deze interventies direct na uitstroom uit 

detentie werken, een arbeidsmarktprogramma of een opleiding volgen. Het is aan-

nemelijk dat het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt van ex-gedetineerden 

(met vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt) leidt tot meer sociale inclusie, 

eerlijkere kansen en armoedebestrijding (Witkamp et al., 2013). Mogelijk kan dit 

ook leiden tot een hogere totale arbeidsparticipatie, maar alleen als er hierdoor 

extra werkgelegenheid wordt gecreëerd. Dit geldt niet als er verdringing optreedt; 

dat is, wanneer anderen hun baan verliezen vanwege de toegenomen concurrentie 

door ESF-deelnemers (Witkamp et al., 2013).  

1.2 Huidig onderzoek 

In 2013 heeft het WODC de sociaaleconomische positie en strafrechtelijke recidive 

onderzocht van ex-justitiabelen die in 2008 aan ESF-modules hebben deelgenomen 

(Weijters, Noordhuizen, Verweij, Wartna, & Vergouw, 2013). Voor de programma-

periode 2014-2020 zijn opnieuw gelden uit het ESF beschikbaar gesteld aan DJI-

                                                
3  Uit de evaluatie van ESF over de periode 2007-2013 (Weijters, Noordhuizen et al; 2013) blijkt dat 28.8% van de 

ex-gedetineerden en 69% van de ex-JJI-pupillen werk heeft of een opleiding volgt na detentie. Vanwege de 

verslechterde arbeidsmarktsituatie zijn de streefwaarden voor de nieuwe periode naar beneden bijgesteld. 
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instellingen om projecten rond arbeidstoeleiding en opleiding te financieren 

(AgentschapSZW, 2014). De DJI heeft behoefte aan het verkrijgen van (extra) 

inzicht in de resultaten van deelname aan de verschillende ESF-modules op de 

arbeidsmarktpositie en recidive van ex-justitiabelen.  

 

In dit onderzoek richten we ons op jeugdige en volwassen gedetineerden die in 

2016 vrijkwamen uit een Nederlandse PI of JJI en die in 2014, 2015 of 2016 deel 

hebben genomen aan (ten minste) één ESF-module. Het ESF-beleid van DJI richt 

zich ook op tbs-gestelden die in een FPC hebben verbleven, maar deze laten we in 

deze studie buiten beschouwing. Hoewel er ook in FPC’s mensen hebben deelgeno-

men aan ESF-gefinancierde modules, zijn er in 2016 geen personen uitgestroomd 

uit een FPC die (in de jaren 2014, 2015 of 2016) hebben deelgenomen aan een ESF-

module. Pupillen in zowel straf- als civielrechtelijke jeugdinrichtingen kunnen deel-

nemen aan ESF-gefinancierde modules. Jeugdigen die in een civielrechtelijk instel-

ling zijn geplaatst, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van DJI. Van deze 

jeugdigen zijn wel gegevens over ESF-deelname, maar geen in- en uitstroomdata  

in en uit de inrichting bekend4 en daarom kunnen ook zij niet worden meegenomen 

in het huidige onderzoek.  

 

Inrichtingen kunnen zelf bepalen welke re-integratieactiviteiten zij aanbieden en 

hiervoor subsidie uit het ESF krijgen, zolang de activiteiten maar bijdragen aan het 

vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt na detentie. Deze grote vrijheid leidt 

ertoe dat een verscheidenheid aan interventies wordt aangeboden onder de noemer 

‘ESF’. In dit onderzoek geven we allereerst een overzicht van alle verschillende 

modules die (deels) vanuit ESF zijn gefinancierd. Daarnaast maken we op basis van 

theorie over re-integratie-interventies een indeling in verschillende typen modules 

die met ESF-subsidie worden aangeboden.  

 

Vervolgens bekijken we of ex-gedetineerden en ex-JJI-pupillen die in 2016 

uitstromen uit detentie en die hebben deelgenomen aan ESF-modules werken, een 

opleiding volgen of recidiveren en hoe dit verschilt van uitstromers die niet aan ESF 

hebben deelgenomen. Hierbij benaderen we eerst alle verschillende modules die 

worden gefinancierd vanuit ESF gezamenlijk als één interventie. Vervolgens bekij-

ken we ook verschillen in uitkomsten (werk, opleiding, recidive) tussen mensen die 

verschillende typen ESF-gefinancierde modules hebben gevolgd en mensen die geen 

ESF-modules hebben gevolgd. Overigens zijn er ook binnen de verschillende typen 

ESF-modules nog grote verschillen in wat mensen precies gedaan hebben.   

 

We bekijken in dit onderzoek niet alleen het aandeel ESF-deelnemers dat werkt  

of een opleiding volgt direct na uitstroom uit detentie, maar ook de situatie één en 

twee jaar later. Re-integratiemodules kunnen namelijk doorlopen na uitstroom uit 

detentie en betaald werk kan ook op een later moment dan direct na uitstroom 

worden bereikt via tussenstapjes zoals vrijwilligerswerk (AgentschapSZW, 2014). 

Waarschijnlijk zal het langere tijd behouden van werk, nog meer dan het hebben 

van werk direct na detentie, bijdragen aan doelen als sociale inclusie, armoede-

bestrijding, eerlijke kansen en minder recidive. Het verminderen van recidive is 

geen doelstelling van het ESF, maar omdat het hebben van werk en het volgen  

van een opleiding ook worden gezien als beschermende factoren die helpen bij de 

re-integratie na detentie én die recidive kunnen verminderen, bekijken we in dit 

                                                
4  Daarom kunnen wij niet bepalen wanneer ze vrij komen en dus de kans hebben om een baan te vinden of te 

recidiveren en of ze tijdens hun verblijf in de instelling hebben deelgenomen aan ESF-gefinancierde modules.  
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onderzoek ook de recidive in de eerste twee jaar na uitstroom uit detentie.  

In figuur 2 is opzet van het onderzoek weergegeven.  

 

Figuur 2  Huidig onderzoek 

 

 

De eerste drie beschrijvende onderzoeksvragen luiden als volgt: 

1 Wat voor ESF-gefinancierde modules volgen justitiabelen tijdens detentie (in een 

PI of JJI)? 

2 In hoeverre hebben deelnemers aan ESF-modules een betaalde baan, volgen ze 

een opleiding of behalen zij een startkwalificatie5 na detentie en in hoeverre 

verschilt dit van niet deelnemers? 

3 Wat is de recidive onder ESF-deelnemers aan ESF-modules en in hoeverre 

verschilt dit van niet deelnemers? 

 

Het doel van deze studie is ten eerste om inzicht te geven in de verscheidenheid aan 

interventies die (deels) vanuit ESF worden gefinancierd. Ten tweede geeft deze 

studie inzicht in of de resultaatindicatoren van ESF worden behaald: welk deel van 

de deelnemers heeft direct na detentie een baan of volgt een opleiding. 

 

De vierde onderzoeksvraag is:  

4 Wat is de samenhang tussen deelname aan (verschillende typen) ESF-modules en 

werk, het volgen van een opleiding, het behalen van een startkwalificatie en 

strafrechtelijke recidive? 

 

Het uiteindelijke doel van deze evaluatie is om inzicht te geven in de effectiviteit  

van (interventies gefinancierd door) ESF; hebben mensen een betere arbeidsmarkt-

positie of recidiveren ze minder omdat ze een ESF-module hebben gevolgd. We 

gaan hiervoor na of het deelnemen aan een ESF-module samenhangt met het 

hebben van een baan, het volgen van een opleiding en recidive.  

 

Om het effect van ESF-deelname te kunnen bepalen, willen we ESF-deelnemers ver-

gelijken met een controlegroep die geen opleidings- of arbeidstoeleidingsmodules 

heeft gevolgd. Het is echter niet mogelijk een vergelijkbare controlegroep samen  

te stellen die geen opleidings- of arbeidstoeleidingsmodules heeft gevolgd, om 

verschillende redenen. Er zijn gemeten en ongemeten kenmerken die zowel invloed 

hebben op de kans om deel te nemen aan ESF-modules als op het hebben van een 

baan, het volgen van een opleiding of recidive. Om het effect van deelname aan 

ESF-gefinancierde modules zo zuiver mogelijk te bepalen, houden we (in de regres-

siemodellen) rekening met verschillende sociaal-demografische kenmerken, zoals 

geslacht en leeftijd, en andere kenmerken, zoals strafrechtelijk verleden en arbeids-

marktverleden, waarvan we weten dat ze samenhangen met zowel ESF-deelname 

als de uitkomstvariabelen (werk, opleiding en recidive).  

                                                
5  Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. 
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Er blijven echter twee problemen bestaan waardoor we niet zeker kunnen zijn dat 

de gevonden samenhang ook werkelijk het causale effect van ESF op de uitkomst-

variabelen is. Ten eerste zullen er ongemeten kenmerken zijn, zoals motivatie of 

zelfcontrole, die zowel samenhangen met de kans om deel te nemen aan ESF als 

met de uitkomstvariabelen. Wanneer vooral mensen die gemotiveerd zijn om na 

detentie een baan te vinden deelnemen aan ESF en vervolgens een baan vinden, 

kan de grotere kans om een baan te vinden onder ESF-deelnemers zowel worden 

veroorzaakt door ESF-deelname als door de grotere motivatie. Ten tweede zal een 

onbekend deel van de niet ESF-deelnemers wel deelnemen aan vergelijkbare re-

integratie-interventies, alleen dan zonder ESF-financiering. 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 volgt een beschrijving van wat de ESF-gefinancierde modules in de 

praktijk behelzen. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de theorieën en het eer-

dere onderzoek over het effect van interventies tijdens detentie op re-integratie van 

ex-justitiabelen. In hoofdstuk 4 zullen vervolgens de in dit onderzoek gehanteerde 

methoden worden beschreven. Daarbij zal ingegaan worden op de onderzoeksgroep 

die centraal staat in dit onderzoek, de gebruikte databronnen, de operationalisering 

van de gebruikte variabelen en de statistische analyses. In hoofdstuk 5 wordt een 

beschrijving gegeven van de ESF-modules en beantwoorden we de eerste onder-

zoeksvraag; hoeveel mensen volgen welke (typen) modules en hoeveel uren beste-

den zij hieraan. In hoofdstuk 6 beantwoorden we onderzoeksvraag 2 en 3 voor 

volwassen ex-gedetineerden; in hoeverre hebben zij in de twee jaar na detentie 

werk, volgen zij een opleiding, behalen zij een startkwalificatie en recidiveren zij  

en hoe verschilt dit tussen ESF-deelnemers en niet deelnemers. In hoofdstuk 7 

schatten we modellen voor volwassen gedetineerden; hangt ESF-deelname samen 

met de kans om na detentie werk te hebben, een opleiding te volgen, een start-

kwalificatie te behalen of te recidiveren wanneer rekening is gehouden met indivi-

duele kenmerken. Op deze manier wordt onderzoeksvraag 4, wat is de samenhang 

tussen ESF-deelname en deze uitkomstvariabelen, voor volwassen ex-gedetineerden 

beantwoord. In hoofdstuk 8 en 9 doen we hetzelfde voor ex-JJI-pupillen. In hoofd-

stuk 10 zullen de onderzoeksvragen worden beantwoord en de resultaten 

bediscussieerd. 
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2 ESF-modules 

In Nederlandse PI’s en JJI’s worden verschillende modules aangeboden gericht  

op arbeidstoeleiding of het volgen van een opleiding. Een deel van deze modules 

wordt gefinancierd vanuit het ESF en een deel van de modules wordt op een andere 

manier gefinancierd. De ESF-gelden zijn bedoeld om de afstand tot de arbeidsmarkt 

van ex-justitiabelen te verkleinen. Dit draagt bij aan hogere arbeidsparticipatie, 

eerlijke kansen op de arbeidsmarkt, sociale inclusie en de bestrijding van armoede 

(AgentschapSZW, 2014; ESF, 2017). Ex-gedetineerden hebben over het algemeen 

een lage opleiding afgerond (Boschman et al., 2021) en minder ontwikkelde werk-

vaardigheden dan de algemene populatie (Ramakers, van Wilsem, Nieuwbeerta, & 

Dirkzwager, 2015; Wilson, Gallagher, & MacKenzie, 2000). Opleiding, werk en 

inkomen worden als belangrijke beschermende factoren voor crimineel gedrag en 

recidive gezien (Erp et al., 2011; Groot & van den Brink, 2010; Lochner & Moretti, 

2004; Verbruggen, 2014). Door het volgen van ESF-modules kan de arbeidsmarkt-

positie en het opleidingsniveau van justitiabelen worden verbeterd om zo hun kan-

sen op succesvolle re-integratie te vergroten (ESF, 2017). Het doel is hetzelfde in 

PI’s en JJI’s, maar de uitvoering verschilt. Hieronder wordt daarom apart ingegaan 

op de uitvoering van ESF in PI’s en JJI’s.  

2.1 ESF-modules in PI’s 

Bijna alle PI’s vragen ESF-subsidie aan om modules gericht op arbeidstoeleiding  

te financieren. In 2014 zijn er in 16 PI’s ESF-gefinancierde modules aangeboden,  

in 2015 in 17 en in 2016 in 20. Huizen van bewaring zijn uitgesloten van ESF-

deelname en PI Heerhugowaard, PI Achterhoek en PI Zaanstad hebben geen 

modules gefinancierd met ESF aangeboden omdat zij destijds niet de administra-

tieve middelen hadden om de subsidie aan te vragen. Het aandeel gedetineerden 

dat deelneemt aan ESF-gefinancierde modules verschilt per PI. Gedetineerden 

komen in aanmerking voor deelname aan ESF-gefinancierde modules als zij vol-

doen aan een viertal voorwaarden, namelijk: in het bezit zijn van een BSN, jonger 

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

Er is geen minimale detentieperiode vereist.  

 

Iedere gedetineerde heeft tijdens zijn of haar tijd in detentie een casemanager  

(niet gefinancierd vanuit ESF) die verantwoordelijk is voor de begeleiding van  

de gedetineerde. De casemanager screent de gedetineerde bij binnenkomst op  

de vijf basisvoorwaarden van re-integratie: identiteitspapieren, werk en inkomen, 

schulden, onderdak en zorgbehoefte. Daarnaast faciliteert de casemanager de 

gedetineerde bij het op orde krijgen van de basisvoorwaarden (DJI, 2020). De 

casemanager heeft contact met de gedetineerde over te volgen opleidingen en/of 

het opdoen van werkervaring tijdens het verblijf in de PI. Hiervoor kan gebruikt 

gemaakt worden van ESF-modules. De wijze waarop bepaald wordt of en welke 

modules er gevolgd worden door een gedetineerde is per instelling verschillend. In 

een aantal instellingen wordt gebruikt gemaakt van een beroepentest en in andere 

instellingen gebeurt dit in samenspraak tussen de casemanager en de gedetineerde. 

 

De ESF-gefinancierde modules kunnen worden onderscheiden in twee typen modu-

les, namelijk modules waarbij de focus ligt op opleiden en modules waarbij de focus 

op werken ligt. Het moduleaanbod gericht op opleidingen bestaat uit allerlei middel-
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bare schoolvakken, mbo-vakken, algemene en praktische opleidingen en modules 

waarbij algemene levensvaardigheden6 worden aangeleerd. Daarnaast zijn er 

modules direct gericht op werk, hieronder vallen korte termijn beroepstrainingen 

waarbij mensen een specifiek vak leren, (begeleiding bij) het opdoen van werk-

ervaring en hulp bij het zoeken naar werk. Gedetineerden kunnen zowel in de 

gevangenis als extramuraal werkervaring opdoen. Gedetineerden in Zeer Beperkt 

Beveiligde Inrichtingen (ZBBI) kunnen buiten de inrichting werken. Gedetineerden 

met een straf van meer dan 6 maanden kunnen in de laatste fase van hun detentie 

ook buiten de PI werken als onderdeel van een Penitentiair Programma (PP). Tijdens 

dit programma verblijven gedetineerden thuis onder toezicht van de reclassering. Zij 

worden dan geplaatst in bedrijven of instellingen uit het netwerk van de PI of van de 

gedetineerde zelf. Dit wordt verzorgd door de casemanager in de PI die dan tevens 

de rol van jobcoach vervult. Via werkervaringsplekken worden gedetineerden gehol-

pen bij het vinden van werk na detentie. Het werk begint vaak als werkervarings-

plaats of proefplaatsing en als het mogelijk is stroomt de gedetineerde aan het eind 

van de straf uit als werknemer (DJI, 2017).  

2.2 ESF-modules in JJI’s 

Er waren in 2014 in totaal zeven justitiële jeugdinstellingen waar ESF-gefinancierde 

modules werden aangeboden, in 2015 waren dat er zes en in 2016 waren het er 

zeven. In JJI’s heeft een groter aandeel van de justitiabelen deelgenomen aan ESF-

modules dan in PI’s (DJI, 2017). JJI-pupillen moeten 15 jaar of ouder7 zijn, in het 

bezit zijn van een BSN en gemotiveerd zijn. Er is geen minimale detentieperiode 

vereist, hoewel niet alle deelnemende instellingen ESF-modules aanbieden aan 

kortverblijvenden.  

 

De ESF-gefinancierde modules voor JJI-pupillen verschillen van de ESF-modules 

voor volwassen gedetineerden. Elke JJI-geplaatste heeft een Individuele Traject-

Begeleider (ITB’er) (deze kan worden gefinancierd vanuit ESF) die hen intensief 

begeleidt. De ITB’er ondersteunt, coacht en begeleidt de jongere. De ITB’er fungeert 

als motivator bij het kiezen van een studie en het vinden van een stage en/of baan. 

Daarnaast is hij/zij bezig met het versterken van belangrijke randvoorwaarden, 

zoals het zoeken naar een goede vrijetijdsbesteding, het creëren van een stabiel 

sociaal netwerk voor de jongere en het vinden van goede woonruimte (JJI-Lelystad, 

2020). De ITB’er stelt een plan op voor de JJI-pupil met betrekking tot de mogelijk 

te volgen modules gericht op opleidingen en op het opdoen van werkervaring. Dit 

zullen deels ESF-modules betreffen. 

 

ESF-financiering wordt gebruikt om JJI-pupillen verschillende middelbare school-

vakken, mbo-vakken of algemene en praktische opleidingen aan te bieden. 

Daarnaast wordt met ESF-financiering cursussen rond algemene levensvaardig-

heden8 aangeboden (ook begeleiding door de ITB’er valt onder algemene 

levensvaardigheden). Op het gebied van werk kunnen JJI-pupillen door ESF-

gefinancierde korte termijn beroepstrainingen volgen of werkervaring opdoen 

                                                
6  Het gaat hierbij zowel om sociale vaardigheden, praktische vaardigheden en persoonlijke begeleiding als om het 

afleren van anti-sociaal gedrag.  

7  Formeel gezien moeten JJI-pupillen ook een minimale leeftijd van 15 jaar hebben, maar in de praktijk blijkt dat 

er ook 15-minners meedoen aan ESF-gefinancierde modules. 

8  Het gaat hierbij zowel om sociale vaardigheden, praktische vaardigheden en persoonlijke begeleiding als om het 

afleren van anti-sociaal gedrag. 
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waarbij de begeleiding bij het werk wordt gefinancierd vanuit ESF. Zij kunnen ook 

hulp krijgen bij het zoeken naar werk. Deze modules worden zowel intra- als extra-

muraal aan de JJI-pupillen aangeboden. JJI-pupillen kunnen ook een deel van hun 

straf uitzitten in beperkt beveiligde inrichtingen. Nadat zij twee derde van hun straf 

hebben uitgezeten kunnen ze in een Beperkt Beveiligde Inrichting (BBI) terecht-

komen. Deze inrichting is meer open en wordt gebruikt voor uitstroomtrajecten voor 

jeugdigen in de laatste fase van hun detentie of PIJ-maatregel. JJI-pupillen kunnen 

ook buiten de JJI een opleiding volgen of werken als onderdeel van het Scholings- 

en Trainingsprogramma (STP). De jongere verblijft tijdens het STP bij de ouders of 

verzorgers of woont op kamers en volgt een opleiding of werkt 

(CommissievanToezicht, 2020). 
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3 Theorie en eerder onderzoek naar interventies 
gericht op arbeidstoeleiding tijdens detentie 

De positie op de arbeidsmarkt en het opleidingsniveau van justitiabelen is vaak 

ongunstig (Beyens, Dirkzwager, & Korf, 2014; Bushway, 2003; Steele, Bozick, & 

Davis, 2016). ESF-gefinancierde modules in PI’s en JJI’s hebben als doel om de 

arbeidsmarktpositie en het opleidingsniveau van justitiabelen te verbeteren om  

zo hun kansen op succesvolle re-integratie op de arbeidsmarkt te vergroten 

(AgentschapSZW, 2014; ESF, 2017). Deelnemers aan de ESF-modules krijgen  

de mogelijkheid om tijdens hun detentie een opleiding te volgen of begeleid te 

worden bij (het zoeken naar) werk. Deze ervaring kan leiden tot een behaalde 

(vak)opleiding, een startkwalificatie of relevante werkervaring en dit draagt 

vervolgens bij aan het vinden van werk of het (ver)volgen van een opleiding. Het  

is de bedoeling dat deelnemers aan deze modules direct na uitstroom uit detentie 

werken of een arbeidsmarktprogramma of een opleiding volgen. De recidive onder 

zowel volwassen ex-gedetineerden als ex-JJI-pupillen is hoog; bijna de helft van  

de volwassen ex-gedetineerden en meer dan de helft van de ex-JJI-pupillen komt 

binnen twee jaar opnieuw in aanraking met justitie (Weijters, Verweij, Tollenaar, & 

Hill, 2019). Het hebben van werk of het volgen van een opleiding zijn belangrij- 

ke beschermende factoren die helpen bij re-integratie na detentie en die recidive 

kunnen verminderen. De ESF-gefinancierde modules kunnen mogelijk, via de 

bijdrage aan het vinden van werk en/of een opleiding, ook bijdragen aan het 

verminderen van recidive.  

3.1 Werk en recidive 

Er is veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen werk, inkomen en recidive.  

Ten eerste zijn er theorieën die stellen dat voornamelijk het hebben van inkomen 

invloed heeft op het wel of niet plegen van criminaliteit. De straintheorie (Agnew, 

1992; Merton, 1938) stelt bijvoorbeeld dat wanneer het lastig is om op een legale 

manier bepaalde doelen, zoals voldoende inkomen, te bereiken, mensen andere, 

illegale, middelen in zullen zetten om toch deze doelen te bereiken. Op basis van  

de rationele keuze theorie (Becker, 1993) kan eveneens worden verwacht dat een 

legaal inkomen het minder aantrekkelijk en minder noodzakelijk maakt om op 

illegale wijze een inkomen te verkrijgen. Legale inkomsten hebben een negatief 

effect op illegale inkomsten (Uggen & Thompson, 2003). Ex-gedetineerden zeggen 

zelf ook dat het primaire voordeel van werk voor hen is dat ze financiële zekerheid 

en materieel voordeel hebben (Scott, 2010).  

 

Ten tweede zijn er theorieën over de structurerende werking van werk of andere 

dagbesteding. Mensen die niet werken en geen andere vorm van dagbesteding 

hebben, hebben veel tijd en daarom meer mogelijkheden om crimineel gedrag  

te vertonen. Werk is de belangrijkste activiteit van de meeste volwassenen. Een 

verandering in de dagelijkse routine door het hebben van werk of een andere vorm 

van dagbesteding leidt volgens de routine activiteitentheorie (Cohen & Felson, 

1979) tot een vermindering van ongestructureerde activiteiten die de kans op 

criminaliteit vergroten. Contacten met collega’s of werkgevers zorgen daarnaast 

voor sociale controle (Gottfredson & Hirschi, 1990). Mensen stoppen met crimineel 

gedrag omdat ze zich conformeren naar de norm onder hun nieuwe (niet criminele) 

contacten, of omdat ze hun baan niet willen verliezen. Door hun (nieuwe) werk-
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zaamheden vormen ze een nieuwe pro-sociale identiteit waarnaar ze zich vervolgens 

ook gaan gedragen (Sampson & Laub, 1993).  

 

Op basis van de theorieën kan worden verwacht dat het hebben van werk de kans 

op recidive verkleint doordat het zorgt voor legale inkomsten en een pro-sociale 

identiteit. Dit negatieve verband tussen het hebben van werk en recidive wordt 

gevonden door verschillende onderzoekers (Berg & Huebner, 2011; Boschman et 

al., 2021; Skardhamar & Telle, 2012; Verbruggen, Blokland, & Van der Geest, 

2012; Weijters, Rokven, & Verweij, 2018). 

 

De stabiliteit van banen is daarbij ook van belang, omdat juist stabiele relaties  

met werkgevers en collega’s zorgen voor sociale controle en daardoor voor minder 

crimineel gedrag (Ramakers, Nieuwbeerta, Van Wilsem, & Dirkzwager, 2017; 

Sampson & Laub, 1993). Wanneer werk een belangrijkere plek inneemt in het leven 

van een persoon en zo een belangrijker onderdeel wordt van iemands identiteit, 

wordt het plegen van criminaliteit minder aantrekkelijk. Eerder onderzoek laat zien 

dat vooral mensen die langere tijd dezelfde baan behouden en mensen die na 

detentie terugkeren naar hun oude werkgever minder recidiveren (Ramakers, 

Nieuwbeerta, Van Wilsem, Dirkzwager, & Reef, 2014). Ook het hebben van een 

banen met een hoger inkomen (Skardhamar & Telle, 2012), ‘hoger niveau’ 

(Ramakers et al., 2017; Ramakers et al., 2014) of een hogere ‘baankwaliteit’ 

(Geest, 2011; Uggen, 1999; Uggen & Staff, 2001) hangt samen met minder 

recidive. Wanneer mensen ouder worden gaat werk vaak een belangrijkere rol 

spelen in hun leven (Sampson & Laub, 1993) en hangt werk dus sterker samen met 

recidive (Bushway, 2003). Uggen (2000) laat zien dat deelname aan werk leidt tot 

minder recidive voor mensen ouder dan 26, maar niet voor jongeren.  

Een derde verklaring voor de samenhang tussen werk en recidive, is de verklaring 

dat juist mensen die gemotiveerd zijn om te stoppen met crimineel gedrag op zoek 

zullen gaan naar een baan (Maruna, 2001; Paternoster & Bushway, 2009). Volgens 

deze verklaring kiest een persoon ervoor om zijn of haar leven te veranderen en te 

stoppen met het plegen van criminaliteit (Laub & Sampson, 2001; Maruna, 2001). 

Dit leidt er vervolgens toe dat deze persoon een opleiding gaat volgen en/of gaat 

werken. Niet de opleiding die iemand volgt of de baan die iemand heeft, maar de 

eerdere identiteitsverandering leidt er toe dat deze persoon stopt met het plegen 

van criminaliteit. Nadat iemand deze beslissing heeft genomen, zal hij of zij nieuwe 

vaardigheden moeten leren en ontwikkelen om een pro-sociale identiteit aan te 

kunnen nemen. Een gedetineerde kan door middel van beroepstraining bijvoorbeeld 

een nieuwe identiteit ontwikkelen en zo op het ‘goede pad’ blijven na vrijlating 

(Bushway, 2003). Skardhamar en Savolainen (2014) laten zien dat de meeste ex-

criminelen eerst stoppen met crimineel gedrag en vervolgens werk vinden, wat erop 

wijst dat werk niet de oorzaak is van de lagere recidive. 

3.2 Opleiding en recidive 

Theoretisch wordt het effect van het volgen van een opleiding op recidive deels  

op een vergelijkbare manier als het effect van het hebben van werk op recidive 

uitgelegd. Het volgen van een (voltijd) opleiding is een vorm van dagbesteding  

die net als het hebben van werk leidt tot een verandering in iemands dagelijkse 

routine. Het beperkt de tijd en mogelijkheid tot het plegen van deviant gedrag 

(Cohen & Felson, 1979). Evenals voor het hebben van werk, geldt voor het volgen 

van een opleiding dat dit samengaat met een sterkere binding met de maatschappij. 

Mensen gaan een nieuwe pro-sociale identiteit vormen aan de hand van hun 
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opleiding en zich daar ook naar gedragen. Het risico om de binding met de maat-

schappij en de daarmee samengaande identiteit te verliezen kan ertoe leiden dat 

personen kiezen voor pro- in plaats van antisociaal gedrag (Gottfredson & Hirschi, 

1990; Pleysier, 2015; Sampson & Laub, 1993). Mensen die een goede binding met 

school hebben, vertonen minder delinquent gedrag (Maddox & Prinz, 2003; Payne, 

2008). In verschillende eerdere onderzoeken is een negatieve bijdrage van naar 

school gaan op het plegen van criminaliteit gevonden (Lochner & Moretti, 2004; 

Maddox & Prinz, 2003; Payne, 2008; Pleysier, 2015).  

 

Naast het directe effect van het volgen van een opleiding op recidive, is er een 

indirect effect van opleidingsniveau op recidive. Een (afgeronde) opleiding kan 

leiden tot betere mogelijkheden om (aantrekkelijk) werk te vinden en een goed 

inkomen te verdienen en daardoor minder strain te ervaren (Erp et al., 2011). 

Hierdoor wordt het relatief aantrekkelijker om te kiezen voor een legale carrière, 

vergeleken met een inkomen uit illegale activiteiten (Schaeffer et al., 2014). 

Bepaalde delicten zoals winkeldiefstal, vandalisme en mishandeling worden min- 

der gepleegd door personen die hoger zijn opgeleid (Groot & van den Brink, 2010). 

Dit geldt echter niet voor alle type delicten: de kans op het plegen van delicten als 

belastingfraude is groter wanneer personen hoger zijn opgeleid (Groot & van den 

Brink, 2010; Lochner, 2004).  

3.3 Interventies gericht op werk en opleiding 

Vanwege het verwachte effect van het hebben van werk en het volgen van een 

opleiding op de re-integratie zijn er verschillende interventies die zich richten op 

arbeidstoeleiding en opleidingen van ex-justitiabelen. In Nederlandse PI’s en JJI’s 

worden, al dan niet gefinancierd vanuit ESF, verschillende modules aangeboden op 

het gebied van werk en opleiding. Justitiabelen kunnen verschillende interventies 

volgen waarbij zij vaardigheden opdoen op het gebied van werk en opleiding. 

3.3.1 Interventies gericht op werk 

De interventies tijdens detentie die zijn gericht op werk zijn onder te verdelen in 

drie categorieën, namelijk werken in de gevangenis, (korte) vakopleidingen en hulp 

bij het zoeken naar en vinden van werk na vrijlating (Bushway, 2003). Er is uitge-

breid onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze interventies die tijdens en  

na detentie worden aangeboden aan ex-justitiabelen. De interventies zijn primair 

gericht op het leveren van een bijdrage aan het vinden van een betaalde baan na 

uitstroom uit detentie en secundair op het verminderen van recidive. De effectiviteit 

van interventies gericht op werk is in eerdere onderzoeken voornamelijk gemeten in 

termen van recidive in plaats van werk en baankansen (Bosma et al., 2014). 

Effect in termen van arbeidstoeleiding 

Een deel van de interventies gericht op arbeidstoeleiding bestaat uit het verrichten 

van werkzaamheden in de gevangenis. De werkzaamheden die in de gevangenis 

worden uitgevoerd betreffen voornamelijk werkzaamheden ten behoeve van de 

gevangenis, productiewerkzaamheden en/of werkzaamheden in de industriële 

branche (Wilson et al., 2000). Gevangenen uit Pennsylvania zeggen hierover zelf 

dat het afhankelijk is van de branche waarin ze werken in de gevangenis of de 

opgedane werkervaring relevant is na hun vrijlating uit detentie (Richmond, 2014b). 

Wilson en collega’s (2000) vinden in hun meta-analyse waarin de resultaten van  

vier studies worden vergeleken geen significant verschil in het hebben van werk na 
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detentie tussen gedetineerden die wel en geen werk in de gevangenis hebben 

gedaan.  

 

Andere interventies die gericht zijn op werk zijn vakopleidingen. Omdat justitiabelen 

hierbij in korte tijd worden opgeleid voor een specifiek vak of beroep, met als doel 

dit specifieke vak te gaan uitoefenen, rekenen we deze interventies tot interventies 

gericht op werk. Justitiabelen worden bij deze opleidingen tijdens hun detentie op-

geleid tot vakbekwame werknemers. Drie meta-analyses van quasi-experimentele 

en experimentele studies vinden dat deelnemers aan vakopleidingen tijdens detentie 

(significant) vaker een baan hebben na hun vrijlating dan niet deelnemers (Davis, 

Bozick, Steele, Saunders, & Miles, 2013; Gerber & Fritsch, 1995; Wilson et al., 

2000). Davis et al. (2013) vinden dat deelnemers aan vakopleiding een grotere kans 

hebben om werk te vinden na vrijlating dan niet deelnemers. Wilson en collega’s 

(2000) vinden dat deelname aan vakopleidingen een groter effect heeft op het wel 

of niet hebben van werk dan werken tijdens detentie. De kans dat een deelnemer 

aan een vakopleiding na vrijlating uit detentie werk heeft, is twee keer zo groot als 

de kans dat een niet deelnemer werk heeft na vrijlating.  

 

De derde categorie interventies gericht op werk zijn interventies waarbij justitia-

belen na hun vrijlating geholpen worden bij het zoeken naar en vinden van een 

baan. Het Center for Employment Opportunities (CEO) in New York is hier een 

voorbeeld van. Ex-gedetineerden die deelnemen aan het CEO starten het program-

ma met een week begeleiding om zo klaargestoomd te worden voor werk. Daarna 

krijgen zij via het programma een betaalde baan. Een evaluatie van dit programma 

laat zien dat deelnemers in het eerste jaar na hun vrijlating vaker een betaalde 

baan hebben dan niet deelnemers. 84% van de deelnemers heeft in de eerste drie 

jaar na vrijlating op enig moment een baan (o.a. via het programma verkregen 

banen) versus 70% van de niet deelnemers. Na drie jaar verkleinen de effecten  

en is er geen (significant) verschil meer tussen deelnemers en niet deelnemers.  

Zij hebben dan ongeveer even vaak gewerkt en het inkomen van wel en niet 

deelnemers is nagenoeg gelijk (Redcross, Millenky, Rudd, & Levshin, 2011).  

Effect in termen van recidive 

In termen van recidive vindt de meta-analyse van Wilson en collega’s (2000) geen 

(significant) verschil tussen gedetineerden die tijdens detentie wel en niet hebben 

deelgenomen aan trajecten waarbij wordt gewerkt tijdens detentie. Zowel manne-

lijke als vrouwelijke gedetineerden die tijdens detentie deelnemen aan industriële 

werkprogramma’s vertonen niet minder recidive dan gedetineerden die niet deel-

nemen (Maguire, Flanagan, & Thornberry, 1988; Richmond, 2014a). Aos, Miller, and 

Drake (2006) vinden in hun meta-analyse wel een verschil tussen wel en niet 

deelnemers aan industriële werkprogramma’s in de gevangenis. Gedetineerden die 

wel hebben deelgenomen aan deze programma’s hebben een 5,9% kleinere kans 

om te recidiveren dan niet deelnemers.  

 

De vakopleidingen laten een positiever beeld zien. Verschillende overzichtsstudies 

en meta-analyses vinden een significant effect van vakopleidingen op recidive (Aos 

et al., 2006; Davis et al., 2013; Drake, Aos, & Miller, 2009; MacKenzie, 2006; 

Wilson et al., 2000). Gedetineerden die tijdens hun detentie hebben deelgenomen 

aan een vakopleiding hebben een kleinere kans om te recidiveren dan niet deel-

nemers. Drake et al. (2009) vinden een gemiddeld 9,8% kleinere kans op recidive 

voor ex-deelnemers aan vakopleidingen tijdens detentie. MacKenzie (2006) vinden 

het grootste effect voor vakopleidingen; de kans op recidive is 11% lager bij ex-

deelnemers aan een vakopleiding tijdens detentie dan bij niet deelnemers.  
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Hulp bij het zoeken naar werk vermindert de recidive van ex-gedetineerden (Drake 

et al., 2009). Redcross en collega’s (2010) vinden ook een effect van deelname aan 

het Center for Employment Opportunities (CEO) op recidive. De kans dat gedeti-

neerden na deelname aan CEO veroordeeld worden voor een nieuwe delict is 6% 

kleiner dan voor gedetineerden die niet hebben deelgenomen aan CEO (Redcross et 

al., 2011; Zweig et al., 2010). Dit effect is het grootst bij ex-gedetineerden die een 

groter recidiverisico hebben (Zweig et al., 2010). Een metastudie naar het effect 

van deelname aan community employment programma’s die zich richten op het 

vinden van werk voor mensen die met justitie in aanraking zijn geweest (niet alleen 

ex-justitiabelen) vindt echter geen effect op recidive (Visher, Winterfield, & 

Coggeshall, 2005). Community employment programma’s zijn programma’s waarbij 

deelnemers (tijdelijk) een baan krijgen aangeboden. De ex-justitiabelen die hebben 

deelgenomen aan community employment programma’s recidiveren niet minder dan 

ex-justitiabelen die niet hebben deelgenomen aan dergelijke programma’s. 

3.3.2 Interventies gericht op opleidingen  

In detentie worden er naast interventies gericht op werk, interventies gericht op 

opleiding en het aanleren van vaardigheden aangeboden. Deze interventies zijn 

onder te verdelen in interventies gericht op onderwijs op de middelbare school en 

het vervolgonderwijs (mbo of hoger onderwijs), algemene educatie en algemene 

levensvaardigheden. Er worden ook interventies gesubsidieerd die zich richten op 

(probleem)gedrag en cognitieve vaardigheden en die op deze manier, indirect, 

kunnen bijdragen aan arbeidsmarkttoeleiding. Er is slechts weinig onderzoek naar 

de effectiviteit van interventies gericht op opleidingen in termen van arbeidstoe-

leiding. Vaker is de effectiviteit in termen van recidive onderzocht.  

Effect in termen van arbeidstoeleiding 

Interventies gericht op opleiding hebben als primair doel om justitiabelen kennis  

en vaardigheden aan te leren. Het idee is dat justitiabelen een betere kans hebben 

op de arbeidsmarkt als zij bepaalde vaardigheden beheersen of als zij in het bezit 

zijn van een diploma. Een groot deel van de Nederlandse interventies gericht op 

opleiding richt zich op middelbare schoolonderwijs, aangezien een groot deel van  

de gedetineerden geen middelbare school heeft afgerond (Ramakers, Wilsem, 

Nieuwbeerta, & Dirkzwager, 2012). Uit het literatuuroverzicht van Gerber and 

Fritsch (1995) en de meta-analyses van Wilson et al. (2000) en Davis et al. (2013) 

van experimentele en quasi-experimentele studies blijkt dat educatie op het gebied 

van middelbare school en algemene educatie tijdens detentie een positief effect 

hebben op het verkrijgen van werk na detentie. De kans op het hebben van werk  

na detentie is 13 procent hoger voor gedetineerden die deel hebben genomen aan 

een educatieprogramma tijdens detentie dan voor gedetineerden die daar niet aan 

hebben deelgenomen (Davis et al., 2013). Steele en collega’s (2016) vinden in een 

meta-analyse dat gedetineerde jongeren die persoonlijke instructies krijgen van 

docenten vaker een diploma behalen en na detentie vaker werk hebben.  

Effect in termen van recidive 

Het secundaire doel van intramurale interventies gericht op opleiding is het vermin-

deren van de recidive. De effectiviteit van interventies gericht op opleiding wordt in 

eerder onderzoek voornamelijk gemeten in termen van recidive (James, 2015). Uit 

verschillende meta-analyses van experimentele en quasi-experimentele studies 

blijkt dat gedetineerden die hebben deelgenomen aan een middelbare schooloplei-

ding of een algemeen opleidingsprogramma minder recidiveren dan gedetineerden 

die niet aan een vergelijkbaar programma hebben deelgenomen (Aos et al., 2006; 
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Davis et al., 2013; MacKenzie, 2006; Wilson et al., 2000). Deelnemers aan een 

basiseducatieprogramma hebben een 9% kleinere kans om te recidiveren dan niet 

deelnemers (Wilson et al., 2000). De meta-analyse van Steele en collega’s (2016) 

vindt dat gedetineerde jongeren die hebben deelgenomen aan opleidingen niet 

significant minder recidiveren dan niet deelnemers. Jongeren die tijdens detentie 

een diploma behalen recidiveren wel significant minder. Het behalen van een diplo-

ma zal echter samenhangen met motivatie en competentie, waardoor het niet dui-

delijk is of de lagere recidive veroorzaakt wordt door de opleidingsinterventie 

(Steele et al., 2016).  

 

Voor volwassen gedetineerden lijken intramurale interventies gericht op mbo  

en hoger onderwijs het meest effectief te zijn in termen van recidive. Davis en 

collega’s (2013) en Wilson en collega’s (2000) vinden een groter effect voor het 

volgen van opleidingen die gevolgd worden na de middelbare school, dan voor 

middelbare schoolopleidingen en algemene opleidingen. Wilson et al. (2000) vinden 

het grootste effect voor opleidingen in het mbo of hoger onderwijs; gedetineerden 

die deelnemen aan een opleiding in het hoger onderwijs tijdens detentie hebben  

een 13% kleinere kans op recidive dan gedetineerden die hieraan niet deelnemen.  

 

Naast interventies die gericht zijn op opleidingen, zijn er ook interventies die zich 

richten op het aanleren van algemene levens- en arbeidsmarktvaardigheden, zoals 

bepaalde cognitieve vaardigheden en samenwerken. Interventies gericht op het 

aanleren van levensvaardigheden lijken vooral veelbelovend te zijn als het gaat om 

het verbeteren van deze vaardigheden (Berman, 2004; Cecil, Drapkin, MacKenzie, & 

Hickman, 2000). Het verbeteren van de cognitieve vaardigheden van justitiabelen 

leidt ertoe dat zij pro-socialere attitudes ontwikkelen en minder recidiveren, zo blijkt 

uit de studie van Berman (2004). Berman (2004) vond dat deelnemers aan de pro-

gramma’s met betrekking tot het aanleren van cognitieve vaardigheden een 25% 

lager risico hadden om opnieuw veroordeeld te worden dan vergelijkbare niet deel-

nemers, terwijl Cecil et al. (2000) een klein tot geen effect van deze programma’s 

op recidive vonden. Aos et al. (2006) vond dat drugsbehandeling en therapieën 

leiden tot minder recidive. Een meta-analyse van Lipsey (2009) laat zien dat inter-

venties gericht op gedragsverandering (zoals counseling en vaardighedentraining) 

recidive onder jonge criminelen terugdringt. Een meta-analyse van Redondo en 

collega’s (1999) laat zien dat vooral interventies gericht op gedrag en vaardigheden 

effectief zijn in het terugdringen van recidive van zowel jongeren als volwassenen. 

Onderzoek uitgevoerd in Nederland laat slechts zwakke aanwijzingen zien voor de 

effectiviteit van Cognitieve Vaardigheidstraining (CoVa) in termen van recidive 

(Verweij, Tollenaar, & Wartna, 2016).  

3.4 Wat werkt voor interventies? 

Voor elk van de hierboven genoemde interventies geldt dat het effect ervan op het 

hebben van werk en op recidive ook afhangt van de manier waarop de interventies 

zijn ingericht (Lewis 2006) en de kwaliteit van de uitvoering (Lipsey, 2009). De 

uitvoering van ESF-modules verschilt per inrichting en per casemanager/ITB’er. 

 

Uit verschillende evaluatiestudies blijkt dat interventies in ieder geval aan een 

aantal voorwaarden moeten voldoen om effectief te zijn in termen van recidive, 

namelijk de What Works principes. De belangrijkste van deze principes komen  

terug in het Risk-Need-Responsivity model (Bonta & Andrews, 2007; Gendreau & 

Andrews, 1990). Interventies moeten aansluiten op het recidiverisico van een 
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gedetineerde en er moet rekening worden gehouden met de criminogene risico-

factoren en behoeften van de gedetineerde. Interventies die gebaseerd zijn op 

cognitieve gedragsmethoden laten het grootste effect op recidive zien (Bonta & 

Andrews, 2007; Gendreau & Andrews, 1990; Lipsey, 2009). Interventies die 

gebaseerd zijn op theoretische onderbouwing hebben een groter effect dan inter-

venties die dat niet zijn (Lipsey, 2009; Lipsey & Cullen, 2007). Ward en collega’s 

(Ward & Brown, 2004; Ward, Yates, & Willis, 2012) ontwikkelden als aanvulling op 

het Risk-Need-Responsivity (RNR) model het Good Lives model (GLM). Dit model 

stelt dat interventies zich moeten richten op het versterken van de capaciteiten  

van gedetineerden om primaire goederen zoals werk te verkrijgen (Ward, Mann, & 

Gannon, 2007).  

3.5 Verwachtingen van ESF-modules op basis van de theorie en eerder 

onderzoek 

Het ESF heeft met de financiering van modules in PI’s en JJI’s het doel om te zorgen 

voor betere kansen op de arbeidsmarkt voor ex-gedetineerden en ex-JJI-pupillen. 

De ESF-gefinancierde modules zijn op basis van de literatuur ingedeeld in drie typen 

modules gericht op werk en vier typen modules gericht op opleidingen. Met ESF-

subsidie worden mensen begeleid bij werk tijdens detentie, ze volgen vakopleidin-

gen en krijgen hulp bij het zoeken naar werk, daarnaast kunnen ze middelbare 

schoolopleidingen, mbo-opleidingen en algemene opleidingen volgen en algemene 

levensvaardigheden aanleren.  

 

Het Risk-Need-Responsivity model leert ons dat interventies het best werken als  

ze aansluiten op de behoeftes en de capaciteiten van de gedetineerde (Bonta & 

Andrews, 2007). Bij re-integratieactiviteiten in Nederlandse gevangenissen, waar-

onder ESF, is het de taak van een casemanager/ITB’er om te zoeken naar een 

interventie die aansluit bij de kenmerken en mogelijkheden van de gedetineerde. 

Op deze manier wordt zo veel mogelijk geprobeerd om de modules aan te laten 

sluiten bij de behoefte en capaciteiten van de gedetineerde of de JJI-pupil. Of 

interventies effectief zijn, is afhankelijk van hoe deze zijn ingericht (Lewis, 2006)  

en van de kwaliteit van de uitvoering (Lipsey, 2009). Omdat ESF veel vrijheid laat 

aan inrichtingen in hoe zij de subsidie besteden, is er geen zicht op hoe de inter-

venties worden ingericht en uitgevoerd.  

 

Op basis van de theorie kan worden verwacht dat ESF-gefinancierde modules 

mogelijk de kansen op de arbeidsmarkt van ex-justitiabelen vergroten en de kans 

op recidive verkleinen. Daarbij zijn er wel verschillen tussen verschillende typen 

modules. Op basis van eerder onderzoek kan worden verwacht dat vakopleidingen 

het meest effectief zijn als het gaat om het vinden van werk na detentie en om het 

terugdringen van recidive (Davis et al., 2013; MacKenzie, 2006; Wilson et al., 

2000). In zowel PI’s als JJI’s worden verschillende vakopleidingen aangeboden met 

ESF-subsidie. De verwachting is dat gedetineerden en JJI-pupillen die tijdens deten-

tie een vakopleiding volgen na detentie een grotere kans hebben om een baan te 

vinden en een kleinere kans om te recidiveren.  

 

Een belangrijk onderdeel van de ESF-modules in penitentiaire inrichten en in 

justitiële jeugdinrichtingen is het aanbieden van opleidingen aan justitiabelen (ESF, 

2017). Dit betreffen middelbare schoolopleidingen, opleidingen op mbo-niveau en 

algemene opleidingen.  
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Uit eerder onderzoek blijkt dat vervolgonderwijs na de middelbare school (mbo of 

hoger onderwijs) leidt tot de sterkste vermindering van recidive (Davis et al., 2013; 

Wilson et al., 2000). Er is geen onderzoek bekend over de effecten van mbo of 

hoger onderwijs op het hebben van werk na detentie.  

Opleidingen op middelbare schoolniveau zijn ook veelbelovend. Eerder onderzoek 

laat zien dat deze de kans op werk vergroten en de kans op recidive verkleinen (Aos 

et al., 2006; Davis et al., 2013). In tegenstelling tot opleidingen in het hoger onder-

wijs, kan een groot deel van de gedetineerdenpopulatie deelnemen aan middelbare 

schoolopleidingen omdat het middelbare schoolniveau voor meer gedetineerden 

haal-baar is (Ramakers, Wilsem, et al., 2012).  

Uit eerder onderzoek blijkt dat ex-gedetineerden die algemene opleidingen  

hebben gevolgd tijdens detentie minder recidiveren dan ex-gedetineerden die dat 

niet hebben gedaan. Zij vinden daarnaast ook sneller een betaalde baan dan niet 

deelnemers (Davis et al., 2013; MacKenzie, 2006; Wilson et al., 2000).  

Op basis van de theorie en eerder onderzoek verwachten we daarom dat zowel 

mbo-opleidingen als middelbare schoolopleidingen als algemene opleidingen de  

kans op werk vergroten en de kans op recidive verkleinen.  

 

Eerder onderzoek naar het effect van algemene levensvaardigheden op recidive 

vindt gemengde resultaten. Sommige studies (Cecil et al., 2000; Verweij et al., 

2016) vinden nauwelijks effect op recidive, maar verschillende overzichtsstudies  

en meta-analyses (Aos et al., 2006; Berman, 2004; Lipsey, 2009; Redondo et al., 

1999) vinden wel een effect op recidive. We verwachten daarom wel een effect  

van modules gericht op algemene levensvaardigheden op recidive. De effectiviteit 

van interventies op het gebied van algemene levensvaardigheden in termen van 

arbeidstoeleiding is niet eerder onderzocht. Het is daarom onduidelijk of ESF-

modules gericht op algemene levensvaardigheden effectief zullen zijn in het 

verbeteren van baankansen.  

 

Verder zijn er ESF-modules die zich richten op het bieden van hulp bij het zoeken 

naar werk. In deze modules worden bijvoorbeeld sollicitatietrainingen aangeboden 

of mensen begeleid bij het vinden van werk of een werkervaringsplek. Eerder 

onderzoek laat zien dat deelname aan werktoeleidingprogramma’s geen langdurig 

effect heeft op werk, maar wel op recidive (Redcross et al., 2011). Mogelijk zijn 

interventies waarbij gedetineerden geholpen worden met het zoeken naar werk 

vooral effectief door de trainingen en begeleiding die de gedetineerden krijgen in 

plaats van door de baan zelf. Omdat hulp bij het zoeken naar werk binnen ESF 

anders is opgezet dan de werktoeleidingprogramma’s uit eerder onderzoek is het 

onduidelijk in hoeverre ESF-modules gericht op hulp bij het zoeken naar werk 

effectief zullen zijn om baankansen te verbeteren of recidive terug te dringen.  

 

Uit eerder onderzoek blijkt voornamelijk dat het werken tijdens detentie geen effect 

heeft op de kans om na detentie werk te hebben (Wilson et al., 2000). Ook op reci-

dive vinden de meeste studies geen effect van werk tijdens detentie. In Nederlandse 

PI’s en JJI’s worden veel modules met ESF-subsidie aangeboden waarbij justitiabe-

len werken tijdens detentie en begeleiding krijgen bij dat werk. Op basis van de 

theorie en eerder onderzoek verwachten we weinig effect van deelname aan deze 

modules op de kans op werk na detentie en recidive.  

 

Samengevat: 

 We verwachten dat interventies waarbij justitiabelen vakopleidingen krijgen 

aangeboden het meest effectief zijn in termen van het vinden van een baan  

en het verminderen van recidive.  
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 Ook deelnemers aan ESF-gefinancierde mbo-opleidingen, middelbare school-

opleidingen en algemene educatie hebben naar verwachting een grotere kans  

op werk en een kleinere kans op recidive.  

 Het is op basis van de theorie en eerder onderzoek niet duidelijk of ESF-modules 

gericht op algemene levensvaardigheden effectief zullen zijn in het vergroten van 

baankansen, waarschijnlijk zijn deze modules wel effectief in het verminderen van 

recidive.  

 Ook is het op basis van de theorie en eerder onderzoek niet duidelijk of ESF-

modules gericht op hulp bij het zoeken naar werk effectief zullen zijn.  

 De verwachting is dat de ESF-modules waarbij gedetineerden en JJI-pupillen 

werken in de inrichting geen effect zullen hebben op het hebben van werk na 

detentie en recidive. 
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4 Methode 

In dit hoofdstuk worden de in dit onderzoek gebruikte data en gehanteerde 

onderzoeksmethoden beschreven. Als eerste gaan we in op de afbakening van de 

onderzoekspopulatie. Vervolgens beschrijven we de gebruikte databestanden, de 

operationalisaties van de variabelen en de gebruikte statistische analyses. Hierbij 

beschrijven we ook de tekortkomingen en onzekerheden van onze methodes. In 

hoeverre zijn we in staat om het werkelijke effect van ESF-deelname op de uit-

komstvariabelen te bepalen, en welke problemen leiden ertoe dat onze schattingen 

mogelijk toch nog vertekend zijn? 

4.1 Afbakening onderzoekspopulatie 

In dit onderzoek beschrijven we of ESF-deelnemers en niet deelnemers die mogelijk 

in aanmerking zouden zijn gekomen voor ESF-deelname en die in 2016 uitstromen 

uit een penitentiaire inrichting (PI) of een justitiële jeugdinrichting (JJI) naar de vrije 

maatschappij een opleiding volgen of werken en of zij een startkwalificatie hebben. 

We beschrijven ook de strafrechtelijke recidive van deze ex-justitiabelen. Jeugdigen 

die in een civielrechtelijke instelling zitten laten we in dit onderzoek buiten beschou-

wing, omdat over deze groep geen in- en uitstroomgegevens beschikbaar zijn. Tbs-

gestelden worden eveneens buiten beschouwing gelaten, omdat er in de uitstroom 

van 2016 geen mensen hebben deelgenomen aan ESF9. Verder wordt onderscheid 

gemaakt tussen personen die tijdens hun verblijf in detentie hebben deelgenomen 

aan (verschillende typen) ESF-modules in de jaren 2014, 2015 of 2016 en personen 

die (in deze jaren) geen ESF-modules hebben gevolgd.  

 

Justitiabelen komen volgens de ESF-richtlijnen in aanmerking voor deelname aan 

ESF-modules in PI’s of JJI’s als zij gemotiveerd zijn, beschikken over een geldig 

BSN-nummer en ouder zijn dan 15 jaar en jonger zijn dan 65. Daarnaast komen 

volwassen gedetineerden in PI’s alleen in aanmerking voor deelname aan ESF-

modules in de laatste 4 jaar van hun detentie. Uit de data blijkt dat JJI-pupillen 

onder de 15 jaar wel hebben deelgenomen aan ESF-gefinancierde modules. We 

nemen daarom ook pupillen onder de 15 jaar mee in het onderzoek. We selecteren 

alleen justitiabelen met een geldig BSN-nummer en gedetineerden jonger dan 65 

die uitstromen vanuit PI’s of JJI’s naar de vrije maatschappij. Dit betekent dat we 

mensen die zich onttrekken aan detentie, mensen die doorstromen naar tbs, BOPZ 

en PIJ en mensen zonder geldig BSN-nummer uitsluiten. Volwassen gedetineerden 

komen alleen in aanmerking voor deelname aan ESF in de laatste vier jaar van hun 

detentie. Van de groep die in 2016 is uitgestroomd uit detentie zijn echter alle gede-

tineerden in de jaren 2014, 2015 en 2016 in de laatste vier jaar van hun detentie en 

komen dus allen in aanmerking voor ESF. Een laatste selectiecriterium is dat alleen 

gemotiveerde ex-justitiabelen kunnen deelnemen aan ESF. We hebben echter geen 

informatie over de motivatie van de mensen die niet hebben deelgenomen aan ESF 

en kunnen daarom niet de ongemotiveerde justitiabelen uitsluiten.  

 

Wanneer mensen meerdere keren uitstromen uit detentie binnen het jaar 2016 

wordt alleen naar de eerste uitstroom gekeken. We bekijken dan de complete 

                                                
9  Er hebben wel (801) tbs-gestelden deelgenomen aan ESF in 2014, 2015 of 2016 maar geen van hen is in 2016 

uitgestroomd uit detentie naar de vrije maatschappij.  
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detentieperiode die eindigt in de eerste uitstroom in 2016 en welke ESF-modules  

er tijdens deze (aaneengesloten) periode zijn gevolgd. Alle ESF-modules gevolgd  

in 2014, 2015 en/of 2016 tijdens één aaneengesloten detentieperiode tellen mee.  

ESF-modules gevolgd tijdens eerdere (bijvoorbeeld als iemand in 2014 of 2015 ESF 

volgt, vervolgens uitstroomt uit detentie en daarna opnieuw gedetineerd is) of latere 

detentieperiodes (bijvoorbeeld als iemand na de eerste uitstroom in 2016 opnieuw 

gedetineerd is) worden buiten beschouwing gelaten. In totaal zijn er 23.721 vol-

wassen gedetineerden jonger dan 65 die in 2016 uitstromen uit detentie, waarvan 

er 22.364 een geldig BSN-nummer hebben. Van deze groep hebben 1.231 gedeti-

neerden (6%) deelgenomen aan ESF. Er zijn 1.145 JJI-pupillen uitgestroomd in 

2016, waarvan 1.081 met een geldig BSN-nummer. Van deze groep hebben 287  

JJI-pupillen (27%) deelgenomen aan ESF.  

 

Tabel 1  Onderzoeksgroep  

 PI JJI 

Uitstroom in 201610 23.721 1.145 

Waarvan ESF-deelnemers 1.231 287 

Aandeel ESF 5% 25% 

Gekoppeld aan SSB 22.364 1.081 

Waarvan ESF-deelnemers 1.231 287 

Aandeel ESF 6% 27% 

Bron: TULP-GW, JVS en ESF Data, Bureau Noord 

4.2 Databestanden 

In dit onderzoek zijn gegevens uit verschillende databronnen aan elkaar gekoppeld. 

De onderzoekspopulatie, justitiabelen die in 2016 zijn vrijgekomen uit PI’s en JJI’s, 

is bepaald op basis van de bestanden TULP-GW (TenUitvoerLegging straffen en 

maatregelen in Penitentiaire inrichting Gevangeniswezen) en het Jeugdvolgsysteem 

(JVS) van de DJI. Daarnaast is gebruik gemaakt van data van Bureau Noord van de 

DJI met registratiegegevens over alle ESF-deelnemers, over wie wanneer aan ESF-

modules hebben deelgenomen en welke modules zij gevolgd hebben. Om de 

sociaaleconomische positie van ex-justitiabelen na uitstroom uit detentie te beschrij-

ven wordt gebruik gemaakt van gegevens uit het stelsel van statistische bestanden 

(SSB) van het CBS. De strafrechtelijke recidive wordt bepaald op basis van de 

Onderzoeks- en beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD).  

4.2.1 TULP-GW en JVS 

TULP-GW is een bestand waarin de DJI informatie registreert over wie er gedeti-

neerd zijn in een PI. In het JVS registreert DJI informatie over wie er vastzitten in 

een JJI. In deze bestanden is onder andere informatie opgenomen over de in- en 

uitstroomdata in de huidige inrichting, de leeftijd van de justitiabele en de duur van 

detentie. Ook is informatie beschikbaar over of mensen uitstromen naar de vrije 

maatschappij of doorstromen naar een andere inrichting (of naar bijvoorbeeld tbs) 

en of ze instromen vanuit een andere inrichting (of vanuit bijvoorbeeld het Huis van 

Bewaring) of vanuit de vrije maatschappij. Op basis van deze bestanden wordt een 

                                                
10  Uitstroom naar vrije maatschappij van legale gedetineerden/JJI-pupillen jonger dan 65. Van een klein aantal 

gedetineerden/ JJI-pupillen kon het SJDS-nummer of BSN-nummer niet worden teruggevonden, waardoor zij niet 

kunnen worden meegenomen in dit onderzoek. 
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selectie gemaakt van alle mensen jonger dan 65 die in 2016 vanuit een PI of JJI 

uitstromen naar de vrije maatschappij. 

4.2.2 ESF-data 

Bureau Noord van de DJI registreert voor alle deelnemers aan ESF-gefinancierde 

modules per inrichting, de start- en einddatum van de modules, welke modules  

een individu gevolgd heeft en hoeveel uren er zijn besteed aan de verschillende 

modules. Dit bestand wordt gebruikt om te bepalen wie er heeft meegedaan aan 

ESF, en om te bepalen hoeveel en welke modules mensen hebben gevolgd (binnen 

de geselecteerde detentieperiode).  

4.2.3 Stelsel van statistische bestanden in het CBS 

Om inzicht te geven in de sociaaleconomische positie van volwassen ex-

gedetineerden en ex-JJI-pupillen wordt gebruik gemaakt van gegevens uit het 

stelsel van statistische bestanden (SSB). Het SSB is een stelsel van (voornamelijk 

longitudinale) registratiebestanden van het CBS. Wij gebruiken bestanden over de 

sociaaleconomische status (SECMBUS), de hoogst gevolgde en behaalde opleiding 

(HOOGSTOPLTAB) en sociaal demografische kenmerken (GBAPERSOONSTAB).  

Sociaal economische categorie per maand 

Het bestand SECMBUS geeft per maand informatie over of iemand staat ingeschre-

ven bij een opleiding11 en over iemands inkomstenbronnen (heeft iemand werk, een 

uitkering of geen inkomen). We gebruiken dit bestand om inzicht te geven in of 

iemand in de maanden na uitstroom uit detentie werk heeft of een opleiding volgt. 

Ook bekijken we hoeveel maanden in de eerste twee jaar na uitstroom uit detentie 

mensen werk hebben of een opleiding volgen. Daarnaast wordt SECMBUS gebruikt 

om inzicht te geven in iemands arbeidsverleden. We kunnen vanaf 1999 zien in 

welke maanden mensen betaald werk hadden en op basis daarvan bepalen of en 

hoelang mensen voor uitstroom uit detentie werk hadden. 

Opleidingsniveaubestand 

Het bestand HOOGSTOPLTAB bevat informatie over het hoogst gevolgde en hoogst 

behaalde opleidingsniveau. We gebruiken dit bestand om inzicht te geven in het 

opleidingsniveau van ex-justitiabelen.  

Persoonskenmerken 

Het bestand GBAPERSOONSTAB bevat informatie over herkomst, leeftijd, geboorte-

land en sekse van alle mensen die in Nederland staan ingeschreven. We gebruiken 

deze informatie als controlevariabelen in de verklarende modellen.  

                                                
11  Het gaat om een opleiding (speciaal) basisonderwijs, (speciaal) voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs, MBO, 

HBO of WO. Alle jongeren tot en met 16 jaar (die staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen) worden 

geregistreerd als onderwijsvolgend, ook als ze niet staan ingeschreven bij een opleiding. Voor deze groep hebben 

we dus geen echte informatie over of zij onderwijs volgen. De modellen of mensen na detentie een opleiding 

volgen zijn daarom alleen geschat op (de 71% van de) JJI-pupillen die 17 jaar of ouder zijn op de dag dat ze 

vrijkomen.  
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4.2.4 Onderzoeks- en beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD) 

De OBJD is een gepseudonimiseerde versie van het Justitieel Documentatiesysteem 

(JDS) bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek. In deze systemen worden alle 

Nederlandse justitiecontacten van personen ouder dan twaalf jaar geregistreerd.  

Het gaat hierbij alleen om criminaliteit die onder de aandacht komt van het Open-

baar Ministerie, delicten die niet worden opgespoord of niet aan het OM worden 

doorgegeven blijven buiten beschouwing. Justitiële gegevens worden na een 

bepaalde termijn verwijderd uit het JDS, maar zijn in de OBJD bewaard gebleven. 

De OBJD bevat alle justitiecontacten van personen sinds 1996 en van alle personen 

met justitiecontacten na 1996 ook alle eerdere justitiecontacten12. We gebruiken  

de gegevens uit de OBJD zowel voor het in kaart brengen van het strafrechtelijk 

verleden als voor het bepalen van de strafrechtelijke recidive. Justitiecontacten  

naar aanleiding van delicten gepleegd voor het uitstromen uit detentie behoren tot 

het strafrechtelijk verleden, justitiecontacten naar aanleiding van delicten gepleegd 

na het uitstromen uit detentie bepalen de recidive. De OBJD wordt elk half jaar 

ververst met nieuwe informatie uit het JDS. Wij gebruiken in dit onderzoek de versie 

van de OBJD van juli 2019, waarin dus alle delicten die voor juli 2019 bekend waren 

bij het OM zouden moeten zijn geregistreerd.13  

4.2.5 Koppeling databestanden en privacy 

De verschillende databestanden bevatten privacygevoelige gegevens. In deze 

paragraaf is beschreven hoe de verschillende bestanden zijn opgeslagen, hoe ze  

zijn geanonimiseerd om onthulling te voorkomen en hoe de verschillende bestan-

den aan elkaar zijn gekoppeld.  

 

Op basis van TULP-GW en JVS wordt een selectie gemaakt van mensen die in  

2016 uitstromen vanuit respectievelijk PI’s en JJI’s naar de vrije maatschappij.  

Deze bestanden bevatten een uniek identificerend strafrechtketennummer (SKN)  

en een parketnummer (PKN) van de strafzaak op basis waarvan iemand in detentie 

verblijft. Deze twee nummers zijn door het WODC versleuteld waardoor niet langer 

te achterhalen is om welke personen het gaat. Andere variabelen die mogelijk iden-

tificerend zijn (zoals geboorteland en –plaats) zijn uit deze bestanden verwijderd. 

Op basis van het versleuteld SKN, het versleuteld PKN en de (onversleutelde) 

geboortedatum wordt een versleuteld JDS-nummer (SJDS) gekoppeld aan dit 

bestand. 

 

Het ESF-databestand bevat BSN-nummers. Ook deze worden door het WODC ver-

sleuteld, zodat het niet langer mogelijk is te achterhalen om welke personen het 

gaat. Op basis van het versleuteld BSN-nummer en de (onversleutelde) geboorte-

datum kan ook een SJDS-nummer aan dit bestand worden gekoppeld. Vervolgens 

wordt het ESF-bestand opgesplitst in een PI en een JJI bestand. Het ESF-PI-bestand 

wordt op basis van SJDS gekoppeld aan de TULP-data over uitstroom uit PI’s, het 

                                                
12  Voor de mensen die in 2016 uitstromen uit een PI of JJI is dus het volledige strafrechtelijke verleden bekend. 

(Zonder justitiecontact kom je niet in een PI terecht, er bestaan wel jongeren die zonder justitiecontacten in een 

JJI terechtkomen (civielrechtelijke plaatsing), echter zij zullen ook voor 1996 geen justitiecontacten hebben 

gehad, omdat ze toen nog niet geboren waren.)  

13  Er is sprake van enige registratie-achterstand. Bij het bepalen van de recidive zijn we alleen geïnteresseerd in 

delicten gepleegd op of voor 31 december 2018. We missen dus alleen delicten als er meer dan een half jaar 

tussen de pleegdatum en de registratie in JDS zit. 
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ESF-JJI-bestand wordt op basis van SJDS gekoppeld aan het JVS bestand over uit-

stroom uit JJI’s.  

 

Op basis van het SJDS kan ook een koppeling worden gemaakt met de OBJD. Op 

deze manier ontstaan twee (versleutelde) analysebestanden met voor alle mensen 

die in 2016 uitstromen uit PI’s of JJI’s informatie over hun verblijfsperiode in deten-

tie, informatie over of ze hebben deelgenomen aan ESF en welke modules ze 

hebben gevolgd en informatie over hun strafrechtelijk verleden en recidive. Ook 

worden vanuit de OBJD versleutelde BSN-nummers gekoppeld aan alle ex-gedeti-

neerden en ex-JJI-pupillen, zodat ook van de mensen die niet aan ESF hebben 

meegedaan een versleuteld BSN-nummer bekend is.  

 

De gegevens uit het SSB zijn alleen beschikbaar in een beveiligde omgeving die 

beheerd wordt door het CBS en waar onderzoekers onder voorwaarden toegang  

toe krijgen14. Alle bestanden in het SSB zijn versleuteld, waarbij het BSN-nummer  

is vervangen door een uniek Random IdentificatieNummer (RIN-nummer). Analyses 

op deze bestanden kunnen alleen worden uitgevoerd binnen de CBS-omgeving, de 

resultaten van de analyses mogen uit deze omgeving worden geëxporteerd, nadat 

het CBS heeft bepaald dat de resultaten niet onthullend zijn. Om ons analyse-

bestand te kunnen koppelen met het SSB worden de versleutelde BSN-nummers uit 

ons analysebestand ontsleuteld. Deze ontsleuteling wordt uitgevoerd door de data-

beheerders van het WODC, alleen zij hebben toegang tot de ontsleutelde gegevens. 

Dit ontsleutelde bestand wordt vervolgens door de databeheerder via een beveiligde 

uploadprocedure naar het CBS verstuurd, waarna het CBS het versleutelt (BSN-

nummers vervangt door RIN-nummers) en het versleutelde bestand beschikbaar 

stelt in de CBS-omgeving. In deze omgeving kunnen wij het bestand vervolgens 

koppelen met bestanden uit het SSB en onze analyses uitvoeren.  

4.3 Operationalisering 

4.3.1 ESF-deelname, modules en uren 

We maken onderscheid tussen mensen die deel hebben genomen aan (minstens) 

één ESF-module en mensen die geen ESF-module hebben gevolgd. Iedereen die 

minstens 5 minuten een ESF-gefinancierde module heeft gevolg, of een certificaat 

heeft behaald in een ESF-gefinancierde module telt hierbij als deelnemer aan ESF. 

In een aantal gevoeligheidsanalyses hebben we daarnaast ook ESF-deelname 

gedefinieerd als alleen mensen die minstens tien uur hebben deelgenomen of 

mensen die minstens 20 uur hebben deelgenomen. Zowel de mensen die hebben 

deelgenomen aan ESF, als de controlegroep, mensen die geen ESF-modules hebben 

gevolgd, kunnen (daarnaast) hebben deelgenomen aan andere re-integratieactivi-

teiten, niet gefinancierd door ESF. Hierover hebben wij echter geen informatie.  

 

Mensen kunnen deelnemen aan verschillende (typen) ESF-modules. Aan de hand 

van de literatuur is een onderscheid te maken tussen verschillende typen ESF-

modules op het gebied van opleiding en werk. We maken een onderscheid naar 1) 

vakopleidingen, 2) mbo, 3) middelbare school, 4) algemene opleidingen, 5) alge-

mene levensvaardigheden, 6) hulp bij het zoeken naar werk en 7) begeleiding bij 

werk in de gevangenis (zie figuur 3). In de theorie worden ook opleidingen in het 

                                                
14  Zie www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen voor meer 

informatie.  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
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hoger onderwijs onderscheiden, maar er zijn geen ESF-trajecten gevolgd op dit 

niveau. 

 

Figuur 3 Te onderscheiden typen ESF-modules gericht op opleiding en 

werk 

 
 

We operationaliseren deelname aan een type module als mensen (ten minste vijf 

minuten) aan deze module hebben deelgenomen of, als het aantal gevolgde uren 

onbekend is, als zij een diploma of certificaat hebben behaald in het type module15. 

In hoofdstuk 5 wordt beschreven welke modules er gevolgd zijn, één persoon kan 

daarbij deelnemen aan verschillende typen modules. We beschrijven hoeveel men-

sen hebben deelgenomen aan de verschillende ESF-modules.  

 

In hoofdstuk 7 en 9 wordt bekeken of deelname aan een bepaald type module 

samenhangt met de kans om na detentie te werken, een opleiding te volgen, een 

startkwalificatie te behalen of te recidiveren. Daarbij worden mensen ingedeeld in 

één type module. Vanwege de kleine aantallen mensen die verschillende ESF-

modules hebben gevolgd maken we hier slechts onderscheid tussen 4 type modules: 

1) vakopleidingen, 2) mbo, middelbare school en algemene opleidingen, 3) alge-

mene levensvaardigheden en hulp bij het zoeken naar werk en 4) begeleiding bij 

werk in de gevangenis. Wanneer mensen aan meerdere typen modules hebben 

deelgenomen, vallen ze onder de module die op basis van de theorie het meest 

effectief is16. In de verklarende modellen schatten we het statistische effect van 

ESF-deelname en van het type ESF-module op werk, het volgen van een opleiding, 

het behalen van een startkwalificatie en recidive. Er zijn geen ex-JJI-pupillen die 

alleen begeleiding bij werk in de gevangenis hebben gehad en geen andere modules 

hebben gevolgd, waardoor deze vierde categorie bij de JJI-pupillen niet voorkomt. 

Zie bijlage 2 voor een overzicht per type module van alle ESF-gefinancierde modules 

die in 2014, 2015 en 2016 binnen dat type module zijn aangeboden in PI’s en JJI’s.  

                                                
15  Het gemiddelde aantal uren dat een ESF-deelnemer in een PI deelneemt aan ESF-modules is 112 uur. 84% van 

de deelnemers in PI’s neemt minimaal 5 uur deel aan ESF-modules. In een JJI is het gemiddeld aantal uren dat 

een deelnemer deelneemt aan ESF-modules 129, 94% van de JJI-pupillen neemt minimaal 5 uur deel aan ESF-

modules. 

16  Mensen die bijvoorbeeld zowel modules gericht op algemene vaardigheden hebben gevolgd als begeleiding bij 

werk hebben gehad vallen onder algemene vaardigheden, omdat dat waarschijnlijk sterker hun kans op een baan 

vergroot dan het feit dat ze ook begeleiding bij werk hebben gehad. We hanteren de volgorde zoals in de tekst 

met vakopleidingen als (op basis van de theorie) het meest veelbelovende type module en begeleiding bij werk in 

de gevangenis als minst veelbelovende type module. 
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4.3.2 Werk 

Of mensen werk hebben in de twee jaar na detentie wordt bepaald op basis van het 

bestand SECMBUS. Als mensen in een maand enig inkomen hebben uit werk, tellen 

ze als werkend in die maand.17 We beschrijven of mensen werk hebben één, zes, 

twaalf en 24 maanden na uitstroom uit detentie. Daarnaast beschrijven we in hoe-

veel van de 24 maanden na de uitstroommaand uit detentie deze persoon (enig) 

inkomen heeft uit werk. In het verklarende model van werk schatten we het effect 

van ESF-deelname op het hebben van werk, gecontroleerd voor achtergrondken-

merken. In dit model maken we onderscheid tussen mensen die in ten minste één 

maand werk hebben en mensen die niet werken in de twee jaar na detentie. 

Daarnaast bekijken we ook of mensen een meer duurzame positie op de arbeids-

markt hebben, daarvoor maken we onderscheid tussen mensen die in ten minste 

zes maanden werk hebben in de twee jaar na uitstroom uit detentie en mensen die 

minder of nooit werken in de twee jaar na detentie.  

4.3.3 Het volgen van een opleiding 

We bekijken of mensen een opleiding volgen in de eerste twee jaar na detentie. In 

het bestand SECMBUS is per maand bekend of mensen staan ingeschreven bij een 

opleiding, op basis van dit bestand bepalen we dus wie er wanneer een opleiding 

volgt. We beschrijven of mensen een opleiding volgen, één, zes, twaalf en 24 maan-

den na uitstroom uit detentie. Daarnaast beschrijven we hoeveel maanden in de 

eerste 24 maanden na uitstroom uit detentie iemand stond ingeschreven bij een 

opleiding. In het verklarende model van opleiding, schatten we het effect van ESF-

deelname op het volgen van een opleiding, gecontroleerd voor achtergrondkenmer-

ken. In dit model maken we onderscheid tussen mensen die in ten minste één 

maand in de twee jaar na detentie stonden ingeschreven bij een opleiding en men-

sen die in de twee jaar na uitstroom uit detentie nooit stonden ingeschreven bij een 

opleiding. Omdat in het stelsel van statistische bestanden alle mensen van 16 jaar 

en jonger automatisch zijn geregistreerd als opleiding volgend, ook als ze in werke-

lijkheid niet staan ingeschreven bij een opleiding, schatten we deze modellen alleen 

voor mensen die 17 jaar of ouder zijn op de dag dat ze uitstromen uit detentie.  

4.3.4 Opleidingsniveau 

Jaarlijks wordt op 1 oktober bepaald wat op dat moment het hoogst behaalde op-

leidingsniveau is. Voor de mensen die in 2016 uitstromen uit detentie beschrijven 

we zowel hun hoogst behaalde opleidingsniveau één jaar na als twee jaar na uit-

stroom uit detentie. Voor mensen die op 30 september 2016 uitstromen is het 

opleidingsniveau één jaar na uitstroom het opleidingsniveau op 1 oktober 2016, 

voor mensen die op 1 oktober 2016 uitstromen is het opleidingsniveau één jaar  

na uitstroom het opleidingsniveau op 1 oktober 2017. ESF-modules zijn niet alleen 

bedoeld om in detentie een opleiding te behalen, maar kunnen ook het doel hebben 

om mensen te motiveren om te starten met een opleiding of om mensen (tijdens 

een korte detentieperiode) te helpen niet te veel achterstand in hun opleiding op  

te lopen. We beschrijven daarom het opleidingsniveau van mensen in de jaren na 

                                                
17  Of mensen inkomen hebben als zelfstandige is niet per maand beschikbaar, alleen per kalenderjaar. We kunnen 

daarom niet per maand bepalen of mensen actief zijn op de arbeidsmarkt als zelfstandige. Door alleen te kijken 

naar mensen die (in loondienst) werken onderschatten we het aandeel mensen dat actief is op de arbeidsmarkt. 

Slechts minder dan 3% van de ex-gedetineerden en minder dan 1% van de ex-JJI-pupillen heeft echter een 

inkomen als zelfstandige in het kalenderjaar na uitstroom uit detentie.  
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detentie. We schatten ook een model waarin we het opleidingsniveau 2 jaar na uit-

stroom uit detentie verklaren vanuit ESF-deelname en achtergrondkenmerken. In 

dit model maken we onderscheid tussen mensen die een startkwalificatie hebben  

en mensen die geen startkwalificatie hebben. In dit model worden alleen mensen 

meegenomen voor wie het opleidingsniveau voor detentie bekend was en die voor 

detentie nog geen startkwalificatie hadden. We controleren in de verklarende model-

len (van werk, het volgen van een opleiding, opleidingsniveau en recidive) voor het 

hoogst behaalde opleidingsniveau voor detentie, dit is het opleidingsniveau op de 

laatste 1 oktober voor instroom in detentie. In de verklarende modellen van werk, 

het volgen van een opleiding en recidive nemen we ook mensen op voor wie het 

opleidingsniveau niet bekend is in de data, daarom nemen we een extra categorie 

‘opleidingsniveau onbekend’ op in deze modellen18.  

4.3.5 Recidive 

Recidive wordt bepaald volgens de standaardprocedures van de WODC-recidive-

monitor (Wartna, Blom, & Tollenaar, 2011). We rapporteren in deze studie de 

algemene recidive binnen twee jaar na uitstroom uit detentie. Als recidive tellen  

we alle misdrijven met een pleegdatum binnen twee jaar na de uitstroomdatum  

uit detentie die niet zijn geëindigd in vrijspraak, een technisch sepot of een andere 

technische beslissing. Wanneer er nog geen rechterlijke uitspraak is geweest, of er 

nog een hoger beroep loopt, telt een zaak wel mee als recidive. Hiervoor is gekozen 

omdat meer dan 85% van de vervolgingen uiteindelijk eindigt in een schuldigverkla-

ring (Van Tulder, Meijer, & Van Rosmalen, 2017).  

 

We beschrijven de tweejarige recidiveprevalentie, de tweejarige recidivefrequentie 

en de recidiveomvang van ESF-deelnemers en niet ESF-deelnemers die in 2016 uit-

stromen uit PI’s en JJI’s. De recidiveprevalentie wordt bepaald als het percentage 

van de totale groep dat recidiveert binnen een periode. Om de prevalentie te 

bepalen wordt gebruik gemaakt van survivalanalyse. Hiermee wordt rekening 

gehouden met hoe lang mensen kunnen worden gevolgd door de tijd en dus het 

risico lopen om te recidiveren (zie voor meer informatie Wartna et al., 2011). 

Wanneer mensen overlijden of uit de data verdwijnen wordt de recidiveprevalentie 

hiervoor gecorrigeerd. Aangezien wij bijna iedereen (minder dan 1% overlijdt of 

verdwijnt uit de data) kunnen volgen door de tijd tot het eerste recidivedelict of  

tot twee jaar na uitstroom uit detentie is de tweejarige recidiveprevalentie (bijna) 

gelijk met het aandeel ex-gedetineerden dat binnen twee jaar minstens één keer 

recidiveert. De recidivefrequentie is het gemiddelde aantal recidives per recidivist  

in de twee jaar na uitstroom uit detentie. De recidiveomvang is het totale aantal 

recidivedelicten per 100 uitgestroomde ex-gedetineerden binnen twee jaar na 

uitstroom uit detentie. Bij het bepalen van de recidiveprevalentie, frequentie en 

omvang is geen rekening gehouden met incapacitatie vanwege nieuwe detenties. 

Incapacitatie heeft zeer waarschijnlijk geen invloed op de prevalentie, omdat het 

niet aannemelijk is dat mensen opnieuw vastzitten voordat zij voor het eerst 

recidiveren. Incapacitatie kan wel invloed hebben op de frequentie en (dus op de) 

omvang. Wanneer er een verschil is tussen ESF-deelnemers en niet deelnemers in 

incapacitatie kan er geen goede vergelijking van de frequentie en omvang worden 

gemaakt omdat zij verschillen in de tijd waarin zij op vrije voeten zijn en dus de 

gelegenheid hebben om te recidiveren. 

                                                
18  Hierbij volgen we Zorlu (2010) die stelt dat het opnemen van een extra categorie ‘opleiding onbekend’ (in 

combinatie met controleren voor leeftijd en herkomst) de beste manier is om rekening te houden met het grote 

en selectieve aantal mensen voor wie opleidingsniveau onbekend is.  
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4.3.6 Persoonlijke kenmerken 

In de verklarende modellen controleren we voor persoonlijke kenmerken die (mo-

gelijk) samenhangen met werk, het volgen van een opleiding, opleidingsniveau en 

recidive. We controleren voor sekse, leeftijd en etniciteit. Om etniciteit te bepalen 

wordt de CBS definitie van etniciteit gebruikt, deze is gebaseerd op het geboorte-

land van iemands ouders en hangt niet af van het eigen geboorteland19.  

4.3.7 Strafrechtelijk verleden  

In de verklarende modellen controleren we voor het strafrechtelijk verleden, omdat 

dit sterk samenhangt met recidive (Wartna, Tollenaar, & Essers, 2005) en mogelijk 

ook met de kans om na detentie werk te vinden of een opleiding te volgen. Het 

strafrechtelijk verleden wordt bepaald op basis van de OBJD. In de OBJD is data 

beschikbaar over het complete delictverleden van individuen en over het type delict 

waarvoor men vastzat. We controleren voor het aantal eerdere justitiecontacten, het 

aantal eerdere zeer ernstige justitiecontacten (contacten naar aanleiding van typen 

delicten met een strafdreiging van 8 jaar of meer), de leeftijd van het eerste 

justitiecontact en het type delict waar mensen voor vastzitten. Verder controleren 

we voor de detentieduur van de huidige detentieperiode. Deze wordt berekend op 

basis van gegevens uit TULP-GW en het JVS. 

4.3.8 Arbeidsmarktverleden 

De kans dat mensen na detentie werk vinden wordt sterk bepaald door eerdere 

werkervaring (Duwe & Clark, 2017). Afwezigheid van de arbeidsmarkt, door 

detentie of werkloosheid, verkleint de kansen om werk te vinden (Ramakers, van 

Wilsem, & Apel, 2012). Op basis van het bestand SECMBUS kan vanaf 1999 per 

maand bepaald worden of mensen inkomen hadden uit werk. We controleren in  

de verklarende modellen voor (recente) werkervaring. Daarbij kijken we naar het 

aantal maanden dat mensen werk hadden in de 2 jaar voor uitstroom uit detentie, 

als indicator voor recente werkervaring, en het aantal maanden dat mensen werk 

hadden in de 10 jaar voor uitstroom uit detentie als indicator voor totale werk-

ervaring. JJI-pupillen zijn veel jonger en daarom minder lang actief op de arbeids-

markt, voor deze groep kijken we naar het aantal maanden dat iemand werkte in 

het jaar en in de vijf jaar voor uitstroom uit detentie.  

4.4 Analysemethoden 

4.4.1 Beschrijvende modellen 

Om meer inzicht te geven in wat deelname aan ESF betekent en de eerste onder-

zoeksvraag (Wat voor ESF-gefinancierde modules volgen gedetineerden tijdens 

detentie (in een PI of JJI)?) te beantwoorden, wordt eerst een beschrijving gegeven 

van de deelname aan verschillende typen ESF-modules. Hoeveel mensen volgen 

verschillende typen modules en hoeveel uren besteden zij aan verschillende modu-

les? We maken een indeling in typen ESF-modules en beschrijven per type module 

hoeveel van de ex-gedetineerden die in 2016 uitstromen uit PI en JJI deelnemen 

                                                
19  Wanneer beide ouders in Nederland zijn geboren is iemand autochtoon. Wanneer ouders in het buitenland zijn 

geboren, wordt de etnische herkomst bepaald door het geboorteland van de moeder (tenzij de moeder is 

Nederland is geboren, dan door het geboorteland van de vader).  
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aan deze typen modules en hoeveel uren zij besteden aan de verschillende typen 

modules.  

 

Om inzicht te geven in de onderzoekspopulatie en de verschillen tussen ESF-deel-

nemers en niet deelnemers, beschrijven we vervolgens in een tabel de omvang en 

kenmerken van de vier groepen: volwassen gedetineerden met en zonder ESF-deel-

name en JJI-pupillen met en zonder ESF-deelname. Daarbij beschrijven we achter-

grondkenmerken, zoals leeftijd, geslacht, nationaliteit, strafrechtelijk verleden, 

arbeidsmarktverleden, opleidingsniveau en detentieduur, en geven ook aan of en 

welke (significante) verschillen er bestaan tussen ESF-deelnemers en niet 

deelnemers.  

 

Om de tweede onderzoeksvraag (In hoeverre hebben deelnemers aan ESF-modules 

een betaalde baan, volgen ze een opleiding of behalen zij een startkwalificatie na 

detentie en in hoeverre verschilt dit van niet deelnemers?) te beantwoorden 

beschrijven we voor alle ex-gedetineerden die in 2016 uitstromen uit een PI of JJI  

of personen werken of een opleiding volgen in de eerste, zesde, twaalfde en 24e 

maand na detentie. Daarbij maken we onderscheid tussen ex-gedetineerden die 

hebben deelgenomen aan (verschillende typen) ESF-modules en ex-gedetineerden 

die niet hebben deelgenomen. We beschrijven ook hoeveel maanden mensen wer-

ken of een opleiding volgen in de eerste twee jaar na uitstroom uit detentie. Ook 

beschrijven we of mensen een startkwalificatie hebben (op de laatste 1 oktober) 

voor instroom in detentie, en de eerste en tweede 1 oktober na uitstroom uit 

detentie. Ook hier beschrijven we de verschillen tussen ESF-deelnemers en niet 

ESF-deelnemers.  

 

Om de derde onderzoeksvraag (Wat is de recidive onder ESF-deelnemers aan  

ESF-modules en in hoeverre verschilt dit van niet deelnemers?) te beantwoorden, 

beschrijven we de strafrechtelijke recidive. We volgen ex-gedetineerden precies 

twee jaar vanaf de dag dat zij uitstromen uit detentie en beschrijven de tweejarige 

recidiveprevalentie (welk deel van de nazorgkandidaten recidiveert binnen twee jaar 

minstens één keer), de recidivefrequentie (hoe vaak recidiveert de gemiddelde 

recidivist) en de recidiveomvang (wat is het totale aantal recidivegevallen per 100 

uitgestroomde ex-gedetineerden binnen twee jaar). Ook hierin maken we onder-

scheid tussen mensen die hebben deelgenomen aan ESF-modules en niet ESF-

deelnemers. Daarnaast beschrijven we in een grafiek de cumulatieve recidive-

prevalentie per dag voor ESF-deelnemers en niet ESF-deelnemers. Dit is per dag het 

aandeel ex-gedetineerden dat tot op die dag minstens één keer gerecidiveerd heeft. 

Deze figuur geeft inzicht in hoe lang het duurt tot mensen voor het eerst recidiveren 

en de verschillen hierin tussen de deelnemers en niet deelnemers. De beschrijvende 

analyses worden apart uitgevoerd voor volwassen ex-gedetineerden en ex-JJI-

pupillen.  

4.4.2 Multivariate modellen 

Om de vierde onderzoeksvraag (Wat is de samenhang tussen deelname aan 

(verschillende typen) ESF-modules en werk, het volgen van een opleiding, het 

behalen van een startkwalificatie en strafrechtelijke recidive?) te beantwoorden 

schatten we multivariate modellen waarin we de kans om te werken, de kans om 

een opleiding te volgen, de kans om een startkwalificatie te hebben en het risico  

op recidive verklaren vanuit deelname aan ESF, gecontroleerd voor relevante 

variabelen die mogelijk ook invloed hebben op de uitkomstvariabelen. ESF-deel-

nemers zullen verschillen van niet ESF-deelnemers in kenmerken die (mogelijk) 
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samenhangen met de kans op werk, het volgen van een opleiding, een startkwalifi-

catie of recidive, zoals leeftijd, geslacht, herkomst, detentieduur, opleidingsniveau 

voor detentie, werkervaring voor detentie en aantal eerdere delicten.  

 

We schatten in de modellen eerst het ‘effect’ van ESF-deelname op de uitkomst-

variabele en voegen vervolgens de controlevariabelen toe. Hierdoor kunnen we 

bepalen of het effect van ESF-deelname overeind blijft wanneer we rekening houden 

met verschillen tussen ESF-deelnemers en niet deelnemers in gemeten kenmerken.  

 

ESF-deelnemers zullen ook verschillen van niet deelnemers in ongemeten kenmer-

ken zoals motivatie, zelfcontrole en verslavingsproblematiek. Van deze variabelen 

weten we uit de literatuur dat ze ook samenhangen met de kans op werk, oplei-

dingsniveau en recidive. Mensen met minder zelfcontrole of meer verslavings-

problemen zullen minder vaak deelnemen aan ESF en minder vaak werk vinden  

na detentie. We hebben echter geen informatie over motivatie, zelfcontrole of 

verslavingsproblematiek, waardoor we hier niet voor kunnen controleren.  

 

In vergelijking met de vorige WODC studie naar het effect van ESF op arbeids-

marktuitkomsten en recidive (Weijters et al., 2013), controleren we in deze studie 

extra voor het arbeidsmarktverleden van mensen. Hierdoor kunnen we het effect 

van ESF-deelname zuiverder bepalen dan in de vorige studie. Enerzijds omdat 

arbeidsmarktuitkomsten sterk worden bepaald door kenmerken van het arbeids-

marktverleden, zoals werkervaring (Duwe & Clark, 2017). Anderzijds zal het 

arbeidsmarktverleden ook sterk samenhangen met ongemeten kenmerken. Men- 

sen met weinig zelfcontrole of veel verslavingsproblemen zullen ook in het verleden 

minder vaak werk hebben gehad, door te controleren voor het arbeidsmarktverleden 

controleer je daardoor ook deels voor ongemeten kenmerken. 

 

In de modellen waarin we de samenhang tussen ESF-deelname en recidive bepalen, 

controleren we, naast achtergrondkenmerken bepaald voor detentie, in extra model-

len ook voor of mensen in de eerste maand na uitstroom uit detentie werken of een 

opleiding volgen. Op deze manier bepalen we of het effect van ESF-deelname op 

recidive verloopt via de kans om te werken of een opleiding te volgen.20  

 

Wanneer er, na controle voor alle gemeten kenmerken, nog een effect van ESF-

deelname overeind blijft, is dit niet per se een causaal effect van ESF-deelname.  

Dit effect kan ook verklaard worden door ongemeten kenmerken, zoals de moti-

vatie om te veranderen, die (ook gecontroleerd voor alle gemeten kenmerken) 

zowel samenhangen met de kans op ESF-deelname als de uitkomstvariabelen.  

Op basis van de multivariate modellen kunnen we dus alleen vaststellen of er een 

samenhang bestaat tussen ESF-deelname en werk, het volgen van een opleiding, 

het behalen van een startkwalificatie of recidive. Of deze samenhang causaal van 

aard is, kunnen we niet vaststellen aan de hand van deze analyses. 

Lineaire kansmodellen 

We schatten het effect van ESF-deelname op de kans om werk te hebben, een 

opleiding te volgen of een startkwalificatie te hebben in lineaire kansmodellen.  

Een lineair kansmodel is vergelijkbaar met een lineair regressiemodel (OLS),  

                                                
20  Wanneer in eerste instantie een statistisch effect van ESF-deelname op recidive wordt gevonden, wat verdwijnt 

wanneer rekening wordt gehouden met of mensen direct na detentie werken, betekent dit dat het effect verloopt 

via werk. 
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met als enige verschil dat de afhankelijke variabelen een 0-1 variabele is21. Mensen 

hebben op enig moment in het jaar na detentie inkomen uit werk (1), of niet (0), 

mensen staan op enig moment in het jaar na detentie ingeschreven bij een oplei-

ding (1) of niet (0) en mensen hebben op 1 oktober 2017 een startkwalificatie (1)  

of niet (0). Het voordeel van een lineair kansmodel ten opzichte van een logistische 

regressiemodel (dat ook veel gebruikt wordt voor 0-1 variabelen) is dat de resul-

taten eenvoudiger te interpreteren zijn en direct inzicht geven in het (statistische) 

effect van de onafhankelijke variabelen (Hellevik, 2009). 

 

De coëfficiënten in een lineair kansmodel kunnen worden geïnterpreteerd als 

kansen. In een model waarin je werk verklaart vanuit ESF-deelname en aantal 

eerdere delicten betekent een constante van 0,3 dat de referentiepersoon (zonder 

ESF-deelname of eerdere delicten) een kans heeft van 30% om werk te hebben.  

Een coëfficiënt van 0,1 voor ESF-deelname betekent dat ESF-deelnemers een 10 

procentpunt hogere kans heeft om werk te hebben dan niet ESF-deelnemers. Een 

coëfficiënt van -0,01 voor ‘aantal eerdere delicten’ betekent dat de kans op werk 

met 1 procentpunt daalt met elk eerder delict dat iemand heeft gepleegd.  

Coxregressiemodellen 

We schatten het effect van ESF-deelname op recidive in coxregressiemodellen.  

In een Coxregressiemodel wordt het effect van meerdere variabelen op de duur tot 

het optreden van een gebeurtenis geschat. In onze modellen schatten we de duur 

vanaf het uitstromen uit detentie tot de pleegdatum van het (eerste) recidivedelict. 

We volgen alle ex-gedetineerden vanaf het moment van uitstroom uit detentie tot 

precies twee jaar later22, of tot zij voor het eerst recidiveren, daarbij zullen sommige 

mensen al op de eerste dag recidiveren, terwijl anderen pas (veel) later recidiveren 

en er ook mensen zullen zijn die in twee jaar helemaal niet recidiveren. Het voor-

deel van een Coxregressiemodel is dat al deze informatie kan worden gebruikt om 

zo goed mogelijk het effect van ESF-deelname en controlevariabelen op recidive te 

bepalen. 

 

Coxregressiemodellen schatten het risico (de hazard) dat iemand recidiveert. Dit 

wordt berekend als het aantal mensen dat recidiveert op een moment, gedeeld door 

het aantal mensen dat tot op dat moment (nog) niet gerecidiveerd had (en dus nog 

het risico liep om voor het eerst te recidiveren). Iemand die al op de eerste dag na 

uitstroom recidiveert loopt maar één dag het risico om (voor het eerst) te recidi-

veren en leidt dus tot een hogere hazard rate dan iemand die bijna twee jaar geen 

delicten pleegt en dan pas recidiveert. Ook mensen die niet recidiveren binnen de 

observatieperiode van twee jaar kunnen worden meegenomen, zij lopen twee jaar 

lang het risico om te recidiveren maar doen het niet.  

 

Coxregressiemodellen schatten voor alle onafhankelijke variabelen (ESF-deelname 

en controlevariabelen) de hazard ratio (HR) oftewel de verhouding tussen de 

risico’s, gecontroleerd voor alle andere variabelen in het model. Een HR van 0,5 

voor ‘ESF-deelname’ betekent dat niet ESF-deelnemers (elke dag) een twee keer zo 

groot risico lopen om te recidiveren als mensen die wel hebben deelgenomen. Een 

HR van 1,01 voor ‘eerdere delicten’ betekent dat met elk eerder delict dat mensen 

gepleegd hebben het risico om te recidiveren met 1% toeneemt.  

                                                
21  We schatten alle lineaire kansmodellen met Huber-White robuuste standard errors. Op deze manier houden we 

rekening met heteroscedasticiteit van de residuen.  

22  We kiezen ervoor om voor iedereen de recidive over dezelfde periode (twee jaar na uitstroom) te beschrijven.  
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4.5 Ex-gedetineerden die niet hebben deelgenomen aan ESF 

In deze studie vergelijken we ex-gedetineerden die in 2016 uitstromen uit detentie 

die ESF-gefinancierde opleidings- of arbeidstoeleidingsmodules hebben gevolgd,  

met alle ex-gedetineerden die in 2016 zijn uitgestroomd die geen ESF-modules 

hebben gevolgd. De controlegroep van mensen die niet heeft deelgenomen aan 

ESF-modules is echter zeer heterogeen. Deze groep zal onder andere bestaan uit 

mensen die geen arbeidstoeleidings- op opleidingsmodules hebben gevolgd, moge-

lijk omdat ze niet gemotiveerd waren of te veel (verslavings-)problemen hadden. 

Daarnaast zal de controlegroep ook bestaan uit mensen die wél modules volgen, 

vergelijkbaar met ESF-modules, met soms als enige verschil dat deze modules niet 

gefinancierd worden vanuit ESF. We hebben geen informatie over welke mensen 

welke andere, niet ESF-gefinancierde, modules volgen. 
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5 Deelname aan ESF-modules 

Personen die in PI’s en JJI’s hebben gezeten, hebben de mogelijkheid gehad om 

tijdens hun verblijf in de instelling deel te nemen aan ESF-modules gericht op 

arbeidstoeleiding of het volgen van een opleiding. Bijna alle PI’s en JJI’s hebben 

ESF-subsidie aangevraagd om modules met betrekking tot arbeidstoeleiding te 

financieren. In het huidige onderzoek wordt per sector gekeken naar de personen 

die in 2014, 2015 of 2016 hebben deelgenomen aan een ESF-module en die in 2016 

zijn uitgestroomd naar de vrije maatschappij. In PI’s neemt 6% van de gedetineer-

den (met een geldig BSN-nummer en jonger dan 65 jaar) deel. In JJI’s neemt 27% 

van de pupillen (met een geldig BSN-nummer) deel aan ESF-gefinancierde modules 

(zie tabel 1 in paragraaf 4.1).  

5.1 Aangeboden ESF-modules in PI’s 

Gedetineerden in een PI kunnen tijdens hun detentie deelnemen aan verschillende 

typen ESF-modules op het gebied van opleiding. Het gaat daarbij om het volgen van 

middelbare schoolvakken, een mbo-opleiding, een algemene opleiding en algemene 

levensvaardigheden. De te onderscheiden ESF-modules op het gebied van werk zijn 

vakopleidingen, het doen van werk in de gevangenis (daarbij wordt de begeleiding 

bij de werkzaamheden gefinancierd vanuit ESF) en hulp krijgen bij het zoeken naar 

werk. Hoewel vakopleidingen ook opleidingen zijn, zijn dit veelal praktijkopleidingen 

die gericht zijn op specifieke werkzaamheden en derhalve duidelijk arbeidstoeleiding 

als doel hebben in plaats van het volgen en/of behalen van een opleiding. Deze type 

trainingen vallen daarom onder de modules gericht op werk/arbeidstoeleiding (zie 

figuur 3 in paragraaf 4.3.1).  

In totaal hebben er 1.231 volwassen gedetineerden deelgenomen aan een ESF-

module in 2014, 2015 of 2016 tijdens de laatste detentie die eindigde in uitstroom 

in 2016. Deze 1.231 personen hebben in totaal aan 3.86323 modules deelgenomen. 

Een deelnemer aan één of meerdere ESF-modules nam gemiddeld 159 uur deel aan 

de ESF-module(s). De helft van de deelnemers volgt meer dan 36 uur aan ESF-

modules. Gemiddeld werd er in 2016 in PI’s € 1.300,- per deelnemer besteed (ESF, 

2017). ESF-deelname is over het algemeen dus een aanzienlijke interventie.  

Van alle modules zijn de modules die zich richten op het aanleren van algemene 

levensvaardigheden het meest gevolgd, dit is namelijk meer dan een derde van het 

totale aantal gevolgde trajecten (zie figuur 4 en bijlage 3 tabel B3.1). Hierna volgt 

het uitvoeren van werkzaamheden in de gevangenis.  

 
  

                                                
23  Het aantal modules waaraan is deelgenomen is groter dan het totale aantal deelnemers aan ESF-modules. 

Personen kunnen deelnemen aan verschillende modules en nemen gemiddeld deel aan 3,1 verschillende 

modules. 
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Figuur 4   Aantal gevolgde modules per type ESF-module (N=1.231)24 

 
 

Het type module dat het meest wordt gevolgd door gedetineerden is de module 

waarin algemene levensvaardigheden worden bijgeleerd. Binnen dit type module 

vallen ook allerlei vormen van persoonlijke begeleiding, deze zijn veelal gericht op 

het aanleren van vaardigheden. In tabel 2 is weergegeven welke modules behoren 

tot de algemene levensvaardigheden. Alleen de modules waaraan minimaal één 

persoon die in 2016 is uitgestroomd uit een PI heeft deelgenomen, worden weer-

gegeven. Voor een overzicht van alle modules per type zie bijlage 2. Veruit de 

meeste door gedetineerden gevolgde modules van dit type zijn gesprekken tussen 

begeleiders en gedetineerden, namelijk drie kwart. De meeste tijd per traject wordt 

besteed aan het traject waarbij gedetineerden begeleiding krijgen op de woon-

afdeling van de inrichting, aan dit traject wordt gemiddeld 167 uur besteed.  

 
  

                                                
24  In totaal zijn er 3.863 modules gevolgd.  

Middelbare school Mbo

Algemene opleidingen Algemene levensvaardigheden

Werk in de gevangenis Vakopleidingen

Hulp bij het zoeken naar werk
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Tabel 2  Aantal gevolgde modules en gevolgde uren algemene 

levensvaardigheden (N=909)25 

 

Naam module 

Aantal gevolgde 

modules 

Totaal aantal uren 

module gevolgd 

Gemiddeld aantal uren 

per module 

ITB Gesprek met deelnemers 1.089 9.270,1 uur 8,5 uur 

Gesprek Deelnemers Persoonlijk 99 273,8 uur 2,8 uur 

Begeleiding Vaardigheidstrainingen 91 1.763,5 uur 19,4 uur 

ITB Individuele begeleiding buiten 

met deelnemers 
76 3.717,8 uur 48,9 uur 

Begeleiding Woonafdeling 18 3.006,5 uur 167,0 uur 

Onderwijs Zelfredzaamheid 15 198,5 uur 13,2 uur 

ITB Analyse intake 12 15,5 uur 1,3 uur 

Onderwijs Vaardigheden 11 1.185,0 uur 107,7 uur 

Gesprek Motivatie 9 16,0 uur 1,8 uur 

Gesprek Deelnemers Groep 8 12,0 uur 1,5 uur 

Gesprek Verlofbespreking 8 9,3 uur 1,2 uur 

Gesprek Mentor 7 112,0 uur 16,0 uur 

Gesprek Gezinsgesprekken 5 19,5 uur 3,9 uur 

Gesprek Stage 5 16,5 uur 3,3 uur 

Begeleiding Libermantrainingen26 3 12,5 uur 4,2 uur 

Gedragsdeskundige Delictanalyse 2 9,0 uur 4,5 uur 

Gesprek Bezoek Ouders 2 27,0 uur 13,5 uur 

Begeleiding Verlof 2 4,5 uur 2,3 uur 

Onderwijs TRA27 1 3,0 uur 3,0 uur 

Onderwijs 

Lerenloopbaanburgerschap 
1 2,0 uur 2,0 uur 

Totaal 1.464 modules 19.673,87 uur   

 

Ondanks dat uit eerder onderzoek voornamelijk blijkt dat werken in de gevangenis 

geen effect heeft op de kans op werk en op recidive, wordt hieraan de meeste tijd 

besteed. 65% van de uren waarin aan ESF-gefinancierde modules wordt deel-

genomen, wordt besteed aan werken in de gevangenis (zie figuur 5 en bijlage 3 

tabel B3.1). Dit wordt gevolgd door korte termijn beroepstrainingen en algemene 

levensvaardigheden. Mbo-opleidingen en vakopleidingen worden gemiddeld per 

traject het langst gevolgd, namelijk respectievelijk 201 en 123 uur.  

 
  

                                                
25  Het aantal modules waaraan is deelgenomen, is groter dan het totale aantal deelnemers aan ESF-modules. 

Personen kunnen deelnemen aan verschillende modules en nemen gemiddeld deel aan 3,1 verschillende 

modules. 

26  Liberman modules zijn gericht op het leren van praktische en sociale vaardigheden en behandelen ieder een 

afgerond onderwerp. Ze bieden cliënten met een ernstige psychiatrische stoornis de mogelijkheid op een 

systematische manier vaardigheden op uiteenlopende levensterreinen te leren. Het stelt hen zo in staat hun 

zelfstandigheid te vergroten. Hierdoor wordt de basis gelegd voor sociale re-integratie. 

27  Onderwijs TRA betreffen trainingsactiviteiten en/of voorlichtingsbijeenkomsten op verschillende gebieden. 



 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2021-4  |  49 

Figuur 5   Aantal uren gevolgde ESF-modules (N=1.231)28 

 
 

De meeste uren worden dus besteed aan werk in de gevangenis. Binnen dit type 

module worden gedetineerden begeleid bij het uitvoeren van werkzaamheden in  

en voornamelijk ten behoeve van de PI. In tabel 3 is weergegeven welke modules 

onder dit type vallen en hoeveel tijd aan deze modules besteed wordt. De module 

waarbij deelnemers begeleid worden bij diverse activiteiten wordt het vaakst 

gevolgd. De meeste tijd wordt besteed aan praktische werkzaamheden ten behoeve 

van de PI, namelijk schilderwerkzaamheden, werkzaamheden in de wasserij en 

schoonmaakwerkzaamheden. De module waaraan gemiddeld de meeste tijd per 

module wordt besteed is begeleiding bij schilderwerkzaamheden; een deelnemer 

volgt deze module gemiddeld 447 uur.  

 
  

                                                
28  In totaal wordt er 150.784,4 uur ESF-modules gevolgd. 

Middelbare school Mbo

Algemene opleidingen Algemene levensvaardigheden

Werk in de inrichting Vakopleidingen

Hulp bij het zoeken naar werk
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Tabel 3  Aantal gevolgde modules en gevolgde uren werk in de 

gevangenis (N=552)29 

Naam module 

Aantal gevolgde 

modules 

Totaal aantal uren module 

gevolgd 

Gemiddeld aantal uren per 

module 

Begeleiding Activiteiten 174 5.089,6 uur 29,3 uur 

Begeleiding Sport 160 2.516,1 uur 15,7 uur 

Begeleiding Wasserij 131 17.827,0 uur 136,1 uur 

Begeleiding Schoonmaak 101 15.483,0 uur 153,3 uur 

Begeleiding Inpakamp 

Montage 
51 6.440,4 uur 126,3 uur 

Begeleiding Schilder 42 18.767,5 uur 446,8 uur 

Begeleiding Restaurant 31 5.360,5 uur 172,9 uur 

Begeleiding 

Fietsenmaker 
23 2.531,4 uur 110,1 uur 

Begeleiding Winkel 22 6.766,0 uur 307,5 uur 

Begeleiding Bakkerij 21 4.967,0 uur 236,5 uur 

Begeleiding 

Bedrijfskeuken 
19 693,5 uur 36,5 uur 

Begeleiding Tuin Groen 19 4.296,0 uur 226,1 uur 

Begeleiding Magazijn 17 4.274,0 uur 251,4 uur 

Begeleiding 

Administratie 
15 1.048,5 uur 69,9 uur 

Begeleiding Beton 9 127,0 uur 14,1 uur 

Begeleiding Klussenteam 8 402,0 uur 50,3 uur 

Begeleiding Spoelkeuken 8 90,0 uur 11,3 uur 

Begeleiding Techniek 5 247,0 uur 49,4 uur 

Begeleiding Broodkeuken 4 597,0 uur 149,3 uur 

Begeleiding Civiele 

Dienst30 
2 240,3 uur 120,1 uur 

Begeleiding Naaiatelier 2 28,2 uur 14,1 uur 

Begeleiding Textiel 1 9,0 uur 9,0 uur 

Totaal 865 modules 97.801,0 uur  

 

Van de 1.231 ESF-deelnemers hebben er 1.082 (88%) deelgenomen aan een type 

module waarin het mogelijk is om een diploma of certificaat te behalen. Dit zijn de 

type modules die gericht zijn op (mbo, middelbare school en algemene) opleidingen 

en sommige vakopleidingen. In de meeste modules waarbij de focus ligt op arbeids-

toeleiding (vakopleidingen, werken in de gevangenis en hulp bij het zoeken naar 

werk) kunnen geen certificaten en/of diploma’s behaald worden. Sommige vak-

opleidingen zijn daarop een uitzondering. 241 van de 1.082 ESF-deelnemers (22%) 

aan type modules waarbij een certificaat behaald kon worden, hebben minimaal één 

certificaat of opleiding behaald tijdens hun modules. Bij algemene opleidingen, zoals 

VCA, haalt het grootste aandeel deelnemers een diploma of certificaat (zie tabel 4).  

 
  

                                                
29  Het aantal modules waaraan is deelgenomen is groter dan het totale aantal deelnemers aan ESF-modules. 

Personen kunnen deelnemen aan verschillende modules en nemen gemiddeld deel aan 3,1 verschillende 

modules. 

30  Begeleiding Civiele Dienst betreft de begeleiding van gedetineerden bij het uitvoeren van huishoudelijke taken 

binnen de inrichting. 
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Tabel 4  Aandeel behaalde certificaten (N=1.082) 

Type module 

Aantal behaalde 

certificaten 

Totaal aantal 

gevolgde 

modules 

Percentage van de modules 

dat met een certificaat is 

afgerond 

Middelbare school 57 215 27% 

Mbo-opleiding 77 219 35% 

Algemene opleiding  138 317 44% 

Algemene levensvaardigheden 272 1.464 19% 

Vakopleidingen 175 530 33% 

Totaal 687 2.454  

5.2 Aangeboden ESF-modules in JJI’s 

JJI-pupillen kunnen tijdens hun detentie deelnemen aan vergelijkbare type ESF-

modules op het gebied van opleiding en werk als volwassen gedetineerden in een 

PI, namelijk 1) vakopleidingen, 2) mbo-opleidingen, 3) middelbare school, 4) alge-

mene opleidingen, 5) algemene levensvaardigheden, 6) hulp bij het zoeken naar 

werk en 7) begeleiding bij werk in de gevangenis (zie figuur 3 in paragraaf 4.3.1). 

In totaal hebben er 287 personen die in 2016 zijn uitgestroomd uit een JJI deel-

genomen aan een ESF-module in 2014, 2015 of 2016 tijdens de eerste detentie-

periode die eindigde in 2016. Deze personen hebben in totaal aan 2.85331 modules 

deelgenomen en een deelnemer aan één of meerdere ESF-module(s) nam gemid-

deld 170 uur deel aan deze module(s). 71% van de deelnemers neemt minimaal  

36 uur deel aan ESF-modules. JJI-pupillen die deelnemen aan ESF-modules nemen 

gemiddeld deel aan meer verschillende modules dan gedetineerden in een PI; 9,9  

in een JJI versus 3,1 in een PI. Een deelnemer in een JJI neemt gemiddeld ook iets 

langer deel aan ESF-gefinancierde modules dan een deelnemer in een PI (170 

versus 159 uur). Er wordt gemiddeld in jeugdinstellingen per deelnemer meer 

besteed aan ESF-gefinancierde modules dan in PI’s, namelijk € 2.260,- (versus  

€ 1.300) in 2016 (ESF, 2017). Ook in JJI’s is ESF dus een aanzienlijke interventie. 

De type modules die in JJI’s het meest worden gevolgd zijn vakopleidingen en 

algemene levensvaardigheden (zie figuur 6 en bijlage 5 tabel B5.1).  

 
  

                                                
31  Het aantal modules waaraan is deelgenomen is groter dan het totale aantal deelnemers aan ESF-modules. 

Personen kunnen deelnemen aan verschillende modules en nemen gemiddeld deel aan 9,9 verschillende 

modules. 
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Figuur 6   Aantal gevolgde modules per type ESF-module (N=287)32 

 
 

De meeste tijd in JJI’s wordt besteed aan vakopleidingen, gevolgd door middelbare 

schoolvakken en mbo-opleidingen (zie figuur 7 en bijlage 5 tabel B5.1). Ondanks 

dat modules gericht op algemene levensvaardigheden vaak gevolgd worden, wordt 

er relatief weinig tijd aan deze modules besteed. Het type module gericht op alge-

mene levensvaardigheden wordt gemiddeld zeven uur gevolgd ten opzichte van 

dertig uur voor een vakopleiding. 

 

Figuur 7  Aantal uren gevolgde ESF-modules (N=287)33 

 
 

                                                
32  In totaal zijn er 2.853 modules gevolgd. 

33  In totaal wordt er 47.878,8 uur ESF-modules gevolgd. 
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Algemene opleidingen Algemene levensvaardigheden
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Hulp bij het zoeken naar werk
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Het type module dat het meest wordt gevolgd en waaraan de meeste tijd wordt 

besteed is de module waarin JJI-pupillen een vakopleiding volgen. In tabel 5 is 

weergegeven welke modules onder de noemer ‘vakopleidingen’ vallen en hoe vaak 

en hoelang deze worden gevolgd. De vakopleiding die het meest gevolgd wordt én 

waaraan de meeste tijd wordt besteed betreft ‘onderwijs diversen’; een klas waarin 

meerdere vakken worden gegeven. Het komt vaak voor dat de ene deelnemer in 

deze klas bijvoorbeeld een ondernemersexamen volgt en de ander de theorie voor 

houtbewerking aanleert. De daarna meest gevolgde vakopleiding is onderwijs con-

sumptief. Daar worden pupillen begeleid in de bedrijfskeuken van de inrichting en 

daar worden hen vaardigheden op dit gebied aangeleerd. Aan deze modules wordt 

ook de meeste tijd besteed.  

 

Tabel 5 Aantal gevolgde modules en gevolgde uren vakopleidingen 

(N=255)34 

Naam module 

Aantal gevolgde 

modules 

Totaal aantal uren 

module gevolgd 

Gemiddeld aantal uren per 

module 

Onderwijs Diversen 287 11.675,7 uur 40,7 uur 

Onderwijs Consumptief 167 3.837,9 uur 23,0 uur 

Onderwijs Technieken 147 1.345,6 uur 9,2 uur 

Onderwijs Hout 96 1.820,2 uur 19,0 uur 

Begeleiding Hout 86 388,0 uur 4,5 uur 

Onderwijs Computer 28 163,0 uur 5,8 uur 

Onderwijs Kappen 11 52,0 uur 4,7 uur 

Onderwijs Workshop 5 82,5 uur 16,5 uur 

Onderwijs Bibliotheek 2 10,0 uur 5,0 uur 

Totaal 829 modules35 19.374,9 uur  

 

Het type module dat op vakopleidingen na het meest wordt gevolgd, zijn modules 

gericht op het aanleren van algemene levensvaardigheden. Net als in PI’s wordt de 

meeste tijd in JJI’s binnen dit type module besteed aan het voeren van gesprekken 

tussen begeleiders en deelnemers (zie tabel 6). Dit betreft een derde van de modu-

les gericht op het aanleren van levensvaardigheden. Een opvallend verschil met PI’s 

is dat JJI-pupillen veel tijd besteden aan het aanleren van levensvaardigheden zoals 

loopbaanburgerschap, algemene vaardigheden en zelfredzaamheid.  

 
  

                                                
34  Het aantal modules waaraan is deelgenomen is groter dan het totale aantal deelnemers aan ESF-modules. 

Personen kunnen deelnemen aan verschillende modules en nemen gemiddeld deel aan 9,9 verschillende 

modules. 

35  Dit getal verschilt van het getal in tabel 5.2.1 doordat er in deze tabel alleen modules mee zijn geteld waarbij 

uren zijn geschreven. Als een ex-JJI-pupil wel een diploma heeft gehaald tijdens ESF, maar geen uren heeft 

geschreven wordt deze persoon wel meegeteld in tabel 5.2.1 en niet in tabel 5.2.2 omdat onbekend is hoeveel 

uren zij een bepaald module hebben gevolgd.  
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Tabel 6 Aantal deelnemers en gevolgde uren algemene 

levensvaardigheden (N=248)36 

Naam module 

Aantal gevolgde 

modules 

Totaal aantal uren 

module gevolgd 

Gemiddeld aantal uren 

per module 

ITB Gesprek met deelnemers 255 2.026,8 uur 7,9 uur 

Onderwijs Equip37 121 924,4 uur 7,6 uur 

Onderwijs Leren 

Loopbaanburgerschap 
103 1.127,0 uur 10,9 uur 

Gesprek Deelnemers Persoonlijk 82 440,2 uur 5,4 uur 

Gesprek Deelnemers Groep 44 382,4 uur 8,7 uur 

Begeleiding Vaardigheidstrainingen 33 399,0 uur 12,1 uur 

Onderwijs Zelfredzaamheid 24 635,3 uur 26,5 uur 

Gesprek Bezoek Ouders 22 258,6 uur 11,8 uur 

Gesprek Gezinsgesprekken 17 80,4 uur 4,7 uur 

ITB Individuele begeleiding buiten 

met deelnemers 15 105,0 uur 7,0 uur 

Gesprek Mentor 14 19,5 uur 1,4 uur 

Begeleiding Verlof 12 191,7 uur 16,0 uur 

Gedragsdeskundige Gesprek 12 79,4 uur 6,6 uur 

Onderwijs Vaardigheden 11 54,0 uur 4,9 uur 

Gedragsdeskundige Individueel 8 84,0 uur 10,5 uur 

Gesprek Motivatie 7 6,5 uur 0,9 uur 

ITB Gesprek met deelnemers en 

DDBer 6 27,0 uur 4,5 uur 

Gedragsdeskundige Delictanalyse 6 84,5 uur 14,1 uur 

Gedragsdeskundige Screening 6 1,8 uur 0,3 uur 

Gesprek Stage 2 11,0 uur 5,5 uur 

Gesprek Verlofbespreking 2 5,0 uur 2,5 uur 

Totaal 802 modules 6.943,5 uur  

 

In tabel 7 is weergegeven welk aandeel van de gevolgde modules wordt afgerond 

met een certificaat. Alle ESF-deelnemers in een JJI hebben deelgenomen aan een 

type module waarin het mogelijk is om een diploma of certificaat te behalen. Dat is 

een groter aandeel dan in PI’s. 46 van de 287 ESF-deelnemers (16%) hebben ook 

een certificaat of opleiding behaald tijdens hun gevolgde ESF-module. Net als in 

PI’s, haalt in JJI’s het grootste aandeel van de deelnemers een diploma of certificaat 

na het volgen van algemene opleidingen. Dit zijn vaak korte opleidingen die tijdens 

het verblijf in de JJI worden afgerond. Mbo- of middelbare schoolopleidingen duren 

langer, waardoor het diploma vaker niet tijdens het verblijf in de JJI maar pas na 

ontslag wordt behaald. De typen modules waar de meeste certificaten zijn behaald, 

richten zich op vakopleidingen en algemene levensvaardigheden. Deze worden 

gevolgd door middelbare school- en mbo-opleidingen. Er zijn in verhouding meer 

JJI-pupillen dan volwassen gedetineerden die middelbare school- en mbo-oplei-

dingen volgen, maar JJI-pupillen halen daarbij minder vaak dan gedetineerden al 

tijdens detentie een diploma. JJI-pupillen zijn jonger dan gedetineerden en het is 

daarom verklaarbaar dat er meer JJI-pupillen zijn die opleidingen volgen. 

 

                                                
36  Het aantal modules waaraan is deelgenomen is groter dan het totale aantal deelnemers aan ESF-modules. 

Personen kunnen deelnemen aan verschillende modules en nemen gemiddeld deel aan 9,9 verschillende 

modules. 

37  Equip trainingen zijn vaardigheidstraining voor het afleren van antisociaal gedrag. 
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Tabel 7 Aandeel behaalde certificaten (N=287) 

Type module 

Aantal behaalde 

certificaten 

Totaal aantal 

gevolgde modules 

Percentage van de modules dat 

met een certificaat is afgerond 

Middelbare school 42 363 12% 

Mbo-opleiding 41 474 9% 

Algemene opleidingen 33 249 13% 

Algemene levensvaardigheden 48 802 6% 

Vakopleidingen 53 835 6% 

Totaal 217 1.340  
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6 Werk, opleiding en recidive van ESF-deelnemers 
die uitstromen uit PI’s 

6.1 Sociaal-demografische en strafrechtelijke kenmerken  

 ESF-deelnemers zijn ouder bij uitstroom, hebben vaker een Surinaamse en 

Antilliaanse etniciteit en hebben minder eerdere delicten gepleegd dan niet ESF-

deelnemers. Er zijn geen verschillen in geslacht of in de leeftijd waarop mensen 

hun eerste zaak pleegden. 

 ESF-deelnemers zitten daarnaast vaker een straf uit voor vermogensdelicten  

met geweld en druggerelateerde delicten en hun verblijfsduur is langer dan die 

van niet deelnemers. 

 

Gedetineerde deelnemers en niet deelnemers aan ESF-gefinancierde modules 

verschillen van elkaar. Mannen en vrouwen nemen even vaak deel aan ESF-

modules. Deelnemers zijn gemiddeld ouder bij uitstroom dan niet deelnemers;  

37 versus 35 jaar. De etniciteit van deelnemers en niet deelnemers verschilt ook 

van elkaar. Deelnemers hebben vaker een Surinaamse en Antilliaanse etniciteit, 

terwijl niet deelnemers vaker een westerse allochtone etniciteit hebben. De leeftijd 

van de eerste zaak verschilt niet tussen de beide groepen. Deelnemers hebben 

minder eerdere delicten gepleegd dan niet deelnemers.  

Het type delict waarvoor de gedetineerden veroordeeld zijn en de detentieduur 

verschillen ook. Deelnemers hebben vaker dan niet deelnemers vermogensdelicten 

met geweld en druggerelateerde delicten gepleegd. Niet deelnemers hebben vaker 

vermogensdelicten zonder geweld gepleegd. De detentieduur van deelnemers is 

aanzienlijk langer dan die van niet deelnemers. ESF-deelnemers hebben een 

gemiddelde detentieduur van 20,5 maanden, terwijl niet deelnemers gemiddeld 

maar 2,8 maanden in detentie verblijven.  
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Tabel 8  Sociaal-demografische en strafrechtelijke kenmerken 

deelnemers en niet deelnemers ESF in PI (N=22.364) 

 ESF-deelnemers Niet ESF-deelnemers N 

Sekse p=0,358    22.364 

Man 1.145 93% 19.505 92%  

Vrouw 86 7% 1.628 8%  

Leeftijd bij uitstroom p=0,000***    22.364 

18-25 jaar 174 14% 4.092 19%  

25-30 jaar 214 17% 3.750 18%  

30-40 jaar 358 29% 6.043 29%  

40-50 jaar 279 23% 4.476 21%  

50 jaar of ouder 206 17% 2.772 13%  

Gemiddelde 37 jaar  35 jaar   

Etniciteit p=0,000***    22.237 

Autochtoon 499 41% 8.851 42%  

Turks 76 6% 1.112 5%  

Marokkaans 130 11% 2.643 13%  

Surinaams 168 14% 1.961 9%  

Antilliaans 133 11% 1.777 9%  

Westerse allochtonen 117 10% 2.684 13%  

Overige niet-westerse landen 107 9% 1.979 9%  

Onbekend38 -  -   

Leeftijd eerste strafzaak p=0,262    22.331 

12-18 jaar 630 51% 10.774 51%  

18-25 jaar 332 27% 6.046 29%  

25-30 jaar 92 7% 1.699 8%  

30-40 jaar 108 9% 1.691 8%  

40-50 jaar 48 4% 637 3%  

50 jaar of ouder 19 2% 255 1%  

Onbekend -  -   

Gemiddelde 21 jaar  20 jaar   

Strafrechtelijk verleden p=0,000***    22.364 

0 eerdere contacten 125 10% 1.385 7%  

1-3 eerdere contacten 184 15% 2.916 14%  

3-5 eerdere contacten 163 13% 2.618 12%  

5-11 eerdere contacten 306 25% 5.827 28%  

11-21 eerdere contacten 228 19% 4.420 21%  

21 of meer eerdere contacten 225 18% 3.967 19%  

Gemiddelde 13,3 strafzaken  13,7 strafzaken   

Type delict p=0,000***    22.331 

Geweld 146 12% 2.991 14%  

Zeden 60 5% 235 1%  

Vermogen met geweld 142 12% 932 4%  

Vermogen zonder geweld 241 20% 6.237 30%  

Openbare orde 54 4% 1.250 6%  

Drugs 275 22% 1.839 9%  

Verkeer 27 2% 1.414 7%  

                                                
38  Wanneer het aantal personen kleiner is dan 10, mag dit i.v.m. herleidbaarheid niet worden weergegeven. 

Daarom zijn een aantal cellen in deze tabel niet ingevuld.  
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 ESF-deelnemers Niet ESF-deelnemers N 

Overig 26 2% 522 2%  

Kantonfeit 37 3% 1.931 9%  

Fictieve uitgangszaak 221 18% 3.751 18%  

Onbekend -  -   

Verblijfsduur huidige detentie p=0,000***    22.364 

Korter dan 3 maanden 71 6% 16.699 79%  

3 tot 6 maanden 157 13% 2.270 11%  

6 tot 12 maanden 290 24% 1.180 6%  

12 maanden of langer 713 58% 984 5%  

Gemiddelde 625,8 dagen  85,4 dagen   

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 

6.2 Werk en opleiding voor en na detentie 

 ESF-deelnemers en niet deelnemers volgen even vaak een opleiding in de  

maand voor en na detentie en werken even vaak in de maand voor detentie. In 

de maand na detentie werken ESF-deelnemers vaker. ESF-deelnemers hebben 

zowel voor als na detentie vaker een startkwalificatie dan niet deelnemers. 

 Voor detentie heeft 13% van de ESF-deelnemers werk en 5% volgt een opleiding. 

Het aandeel werkenden stijgt al in de eerste maand na detentie tot 18% en twee 

jaar na detentie heeft 27% werk. De maand na detentie volgt 21% van de ESF-

deelnemers een opleiding, heeft een betaalde baan of combineert een baan en 

een opleiding. De resultaatindicator uit het OP ESF dat 22% van de ESF-deel-

nemers na detentie werkt of een opleiding volgt wordt dus net niet behaald. De 

dagbesteding betreft na detentie hoofdzakelijk werk, slechts een klein deel van  

de ESF-deelnemers volgt een opleiding na uitstroom uit detentie. 

 Twee derde van de ex-gedetineerden heeft geen startkwalificatie. Zowel ESF-

deelnemers als niet deelnemers hebben het vaakst basisschool of praktijkonder-

wijs of vmbo basis/kader als hoogste opleiding afgerond. 

 4% van de ESF-deelnemers en 3% van de niet deelnemers die voor detentie nog 

geen startkwalificatie had, heeft een startkwalificatie verkregen na detentie.  

6.2.1 Dagbesteding (werk of opleiding) voor en na detentie 

In deze pararaaf bekijken we of ex-gedetineerden voor en na detentie dagbesteding 

hadden in de vorm van werk of een opleiding. In de maand na detentie werkt 18% 

van de ESF-deelnemers en 3% volgt een opleiding. In totaal is 21% actief in werk 

en/of een opleiding. De resultaatindicator uit het OP ESF dat 22% van de ESF-deel-

nemers na detentie werkt of een opleiding volgt wordt dus net niet behaald. In 

figuur 8 is over de tijd weergegeven hoe groot het aandeel uitstromers uit PI’s is  

dat een opleiding volgt. De verschillen tussen ESF-deelnemers en niet deelnemers 

zijn niet significant (zie ook tabel B3.2 in bijlage 3). In figuur 9 is over de tijd weer-

gegeven hoe groot het aandeel uitstromers uit PI’s is dat een betaalde baan heeft 

(zie ook tabel B3.3 in bijlage 3). In de maand voor detentie heeft het grootste 

gedeelte van de uitstromers geen dagbesteding in de vorm van een betaalde baan 

of een opleiding. 5% van de ESF-deelnemers volgt een opleiding en 13% heeft een 

betaalde baan. Van de niet deelnemers volgt 4% een opleiding en heeft 15% werk. 

Het aandeel ESF-deelnemers dat een opleiding volgt in de maand na uitstroom is 
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bijna gelijk aan het aandeel niet deelnemers dat een opleiding volgt. In de twee jaar 

daarna volgen iets meer deelnemers dan niet deelnemers een opleiding.  

ESF-deelnemers werken na uitstroom uit detentie vaker dan daarvoor, niet ESF-

deelnemers werken iets minder vaak na dan voor hun detentie. ESF-deelnemers 

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

en dit verschil blijft zichtbaar twee jaar na uitstroom (zie tabel B3.4 in bijlage 3).  

 

Figuur 8  Aandeel (ex-)gedetineerden dat een opleiding volgt (N=22.364) 

 
Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 

 

Figuur 9  Aandeel (ex-)gedetineerden met werk (N=22.364) 

 
Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 

6.2.2 Opleidingsniveau voor en na detentie 

Onderdeel van ESF-modules is, naast het aanbieden van trajecten gericht op werk, 

het aanbieden van trajecten gericht op opleiding tijdens detentie. In figuur 10 is het 

opleidingsniveau van deelnemers en niet deelnemers aan ESF-modules in het jaar 

voorafgaand aan detentie weergegeven. Zowel ESF-deelnemers als niet deelnemers 

hebben het vaakst basisschool, praktijkonderwijs, vmbo basis/kader of mbo1 als 
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hoogste opleiding afgerond. Het opleidingsniveau van niet deelnemers verandert 

weinig na detentie (zie tabel B3.5 en tabel B3.6). Het aandeel deelnemers waarvan 

het opleidingsniveau onbekend is wordt kleiner na detentie. 

 

Figuur 10  Opleidingsniveau in het jaar voorafgaand aan detentie 

(N=22.364) 

 
Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 

 

Figuur 11   Opleidingsniveau in het jaar na detentie (N=22.364) 

 
Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 

 

Uit tabel 9 blijkt dat 5% van de ESF-deelnemers na detentie een hoger opleidings-

niveau heeft dan voor detentie. Deze ex-gedetineerden hebben tijdens detentie of  

in het jaar na detentie een opleiding gevolgd en behaald. Van de niet deelnemers is 

het aandeel ook nagenoeg gelijk; 4% heeft na detentie een hoger opleidingsniveau 

dan voor detentie.  
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Tabel 9  Aandeel ESF-deelnemers en niet ESF-deelnemers met een 

hogere opleiding na uitstroom uit detentie (N=18.153) 
 

Na detentie hogere opleiding Na detentie geen hogere opleiding N 

ESF-deelnemers 42 5% 771 95% 813 

niet ESF-deelnemers 695 4% 16.645 96% 17.340 

Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 

 

Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo-niveau 2 of hoger. Een derde 

van de ex-gedetineerden waarvan het opleidingsniveau bekend is heeft een start-

kwalificatie voor detentie (zie tabel 10). Dit aandeel is significant hoger bij ESF-

deelnemers dan bij niet deelnemers (39% versus 32%) (zie tabel B3.4 in bijlage 3). 

Na uitstroom heeft ongeveer twee op de vijf (41%) deelnemers een startkwalificatie 

en ongeveer twee op de zes (34%) niet deelnemers heeft een startkwalificatie. Ook 

dit verschil is significant (zie tabel B3.4 in bijlage 3). 

Het grootste deel van de ex-gedetineerden heeft geen startkwalificatie. Zij hebben 

een lagere opleiding afgerond. De meeste van hen hebben het basisonderwijs of een 

vmbo basis of kader opleiding afgerond (zie figuur 11).  

 

Tabel 10  Aandeel ESF-deelnemers en niet ESF-deelnemers met 

startkwalificatie39 (N=18.153) 
 

Laatste 1 oktober 

voor instroom 

Eerste 1 oktober na 

uitstroom 1 jaar later N 

ESF-deelnemers 313 39% 334 41% 349 43% 813 

niet ESF-deelnemers 5.579 32% 5.902 34% 6.390 37% 17.340 

Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 

 

Van de ESF-deelnemers zonder startkwalificatie voor detentie heeft 4% na detentie 

wel een startkwalificatie (zie tabel 11). Van de niet deelnemers zonder startkwalifi-

catie voor detentie heeft 3% na detentie een startkwalificatie. Het overgrote deel 

van de deelnemers en van de niet deelnemers die voor detentie geen startkwalifi-

catie hadden, heeft dat na detentie nog steeds niet.  

 

Tabel 11  Startkwalificatie na detentie van ESF-deelnemers en niet ESF-

deelnemers zonder startkwalificatie voor detentie (N=12.261) 
 

Na detentie startkwalificatie Na detentie geen startkwalificatie N 

ESF-deelnemers 21 4% 479 96% 500 

niet ESF-deelnemers 323 3% 11.438 97% 11.761 

Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 

  

                                                
39  De aantallen in deze tabel verschillen van de aantallen in tabel 6.2.1.2 omdat in deze tabel gekeken is naar de 

groep uitstromers waarvan gegevens bekend waren over de startkwalificatie voor detentie. In tabel 6.2.1.2 is 

gekeken naar de gehele populatie.  
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6.3 Recidive  

 40% van de ESF-deelnemers recidiveert (minstens een keer) binnen twee jaar na 

uitstroom uit detentie. Gemiddeld recidiveert een recidivist 2,6 keer.  

 Een (significant) groter aandeel van de niet ESF-deelnemers recidiveert binnen 

twee jaar na uitstroom; bijna de helft (49%). Een recidivist recidiveert gemiddeld 

2,6 keer.  

Een groot deel van de uitstromers recidiveert na hun vrijlating, zie tabel 12.  

In de tabel is beschreven welk deel van de ESF-deelnemers en niet ESF-deel-

nemers binnen twee jaar minstens één keer recidiveert (prevalentie), hoe vaak de 

gemiddelde recidivist een nieuwe strafzaak heeft (frequentie) en het totale aantal 

nieuwe strafzaken door ESF-deelnemers en niet ESF-deelnemers per 100 uit-

gestroomde personen binnen twee jaar na uitstroom (omvang)40. Van de 1.231 ESF-

deelnemers die uitstromen is bekend dat 40% minstens één keer binnen de twee 

jaar na uitstroom opnieuw een delict pleegt waarvoor men opnieuw veroordeeld 

wordt. Gemiddeld hebben deze recidivisten 2,6 nieuwe strafzaken. ESF-deelnemers 

hebben in de twee jaar na uitstroom 103 nieuwe strafzaken per 100 uitgestroomde 

deelnemers. Van de niet ESF-deelnemers die uitstromen recidiveert een significant 

groter aandeel binnen twee jaar na uitstroom, namelijk 49%. Gemiddeld hebben zij 

ook 2,6 nieuwe strafzaken. Niet ESF-deelnemers hebben 128 nieuwe strafzaken per 

100 uitgestroomde niet deelnemers in de twee jaar na uitstroom. 

 

Tabel 12  Recidiveprevalentie, -frequentie en –omvang (N=22.364) 

 Prevalentie Frequentie Omvang/100 N 

ESF-deelnemers 40% 2,6 103 1.231 

Niet ESF-deelnemers 49% 2,6 128 21.133 

Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 

 

In figuur 12 is de recidiveprevalentie van ESF-deelnemers en niet deelnemers  

over de tijd weergegeven. ESF-deelnemers recidiveren minder dan niet deelnemers. 

Na een jaar heeft ongeveer 30% van de ESF-deelnemers en 37% van de niet deel-

nemers gerecidiveerd, na twee jaar is dat aandeel opgelopen tot 40% van de deel-

nemers en 49% van de niet deelnemers. 

 
  

                                                
40  Bij het bepalen van de recidiveprevalentie, frequentie en omvang is geen rekening gehouden met incapacitatie 

vanwege nieuwe detenties. Incapacitatie heeft zeer waarschijnlijk geen invloed op de prevalentie, omdat het niet 

aannemelijk is dat mensen opnieuw vastzitten voordat zij voor het eerst recidiveren. Incapacitatie kan wel 

invloed hebben op de frequentie en (dus op de) omvang. Wanneer er een verschil is tussen ESF-deelnemers en 

niet deelnemers in incapacitatie kan er geen goede vergelijking van de frequentie en omvang worden gemaakt 

omdat zij verschillen in de tijd waarin zij op vrije voeten zijn en dus de gelegenheid hebben om te recidiveren.  
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Figuur 12   Recidiveprevalentie ESF-deelnemers en niet deelnemers (met 

95% betrouwbaarheidsinterval) (N=22.364) 

 

Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 
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7 De samenhang tussen ESF-deelname en werk, 
opleiding en recidive voor volwassen ex-
gedetineerden 

In de komende paragrafen schatten we in lineaire kansmodellen de samenhang 

tussen enerzijds ESF-deelname en anderzijds werk, het volgen van een opleiding  

en het hebben een startkwalificatie na detentie. Daarnaast schatten we in cox-

regressiemodellen de samenhang tussen ESF-deelname en de kans om te recidi-

veren. De modellen voor werk, het volgen van een opleiding en recidive worden 

geschat op 22.331 personen. Ex-gedetineerden met missende informatie over hun 

strafrechtelijk verleden zijn uit deze modellen weggelaten41. We schatten zowel de 

samenhang van ESF-deelname met de kans dat ex-gedetineerden ten minste één 

maand werk hebben in de twee jaar na detentie, als met de kans dat ex-gedetineer-

den een meer duurzame plek op de arbeidsmarkt weten te veroveren (ten minste 

zes maanden werk in de twee jaar na uitstroom). 39% van de volwassen ex-gedeti-

neerden heeft ten minste één maand werk in de twee jaar na uitstroom uit detentie, 

27% heeft ten minste 6 maanden werk, 5% staat (ten minste één maand) 

ingeschreven bij een opleiding in de twee jaar na uitstroom uit detentie en 48% 

recidiveert (minsten één keer) in de twee jaar na uitstroom uit detentie.  

 

Daarnaast schatten we lineaire kansmodellen of ex-gedetineerden na detentie een 

startkwalificatie hebben behaald. Dit doen we alleen voor ex-gedetineerden van wie 

het opleidingsniveau voor detentie bekend was en die voor detentie nog geen start-

kwalificatie hadden. Ook uit deze modellen laten we ex-gedetineerden met missende 

informatie over hun strafrechtelijk verleden weg. Deze modellen worden geschat op 

12.241 personen. 7% van de ex-gedetineerden die voor detentie nog geen 

startkwalificatie had, heeft deze twee jaar na detentie wel behaald.  

 

We schatten zowel het statistische effect van ESF-deelname (waarbij iedereen  

die ten minste vijf minuten een ESF-gefinancierde module heeft gevolgd, of een 

certificaat heeft behaald in een ESF-gefinancierde module als deelnemer telt42),  

als het effect van het type ESF-module dat ex-gedetineerden gevolgd hebben. 

Daarbij maken we onderscheid tussen 1) ex-gedetineerden die (in ieder geval) 

vakopleidingen hebben gevolgd (naast mogelijk andere type modules), 2) ex-

gedetineerden die mbo, middelbare school of algemene opleidingen hebben gevolgd 

(naast mogelijk andere modules anders dan vakopleidingen), 3) ex-gedetineerden 

die modules gericht op algemene levensvaardigheden of hulp bij het zoeken naar 

werk hebben gevolgd 4) ex-gedetineerden die (alleen) begeleiding bij werk in de 

gevangenis hebben gehad (zie figuur B3.1 en tabel B3.7 in bijlage 3). 

 

In de modellen houden we rekening met individuele verschillen in persoonlijke 

kenmerken (geslacht, leeftijd, etniciteit, opleidingsniveau voor detentie, werk-

ervaring voor detentie) en verschillen in het strafrechtelijk verleden (type delict, 

detentieduur, leeftijd eerste justitiecontact, aantal (zeer ernstige) eerdere delicten). 

                                                
41  Het gaat om 33 personen van de 22.364 personen voor wie een BSN-nummer bekend is.  

42  We hebben ook modellen geschat waarbij we een grens hanteren van minstens 10 of minstens 20 uur ESF, de 

resultaten van deze modellen zijn zeer vergelijkbaar. (Modellen met een strengere grens (meer uren ESF voordat 

je als ESF-deelnemer telt en dus minder ESF-deelnemers) laten een iets kleiner effect van ESF op de 

uitkomstvariabelen zien.)  
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De modellen waarin we recidive verklaren, schatten we daarnaast met extra 

controle voor of ex-gedetineerden in de eerste maand na detentie werken of een 

opleiding volgen. Zo bekijken we of het effect van ESF-deelname op recidive ver-

loopt via de grotere kans op werk of een opleiding. In tabel B4.1 (bijlage 4) zijn  

de beschrijvende statistieken van de afhankelijke en onafhankelijke variabelen die 

worden opgenomen in de modellen gepresenteerd.  

7.1 De samenhang tussen ESF-deelname en werk na detentie 

 ESF-deelnemers hebben na detentie vaker werk en vaker een duurzame plek  

op de arbeidsmarkt dan niet deelnemers. 

 Dit verschil blijft overeind wanneer rekening wordt gehouden met (gemeten) 

individuele verschillen in persoonskenmerken, strafrechtelijk verleden en 

arbeidsmarktverleden. 

 Vakopleidingen, mbo, middelbare school en algemene opleidingen en modules 

gericht op algemene levensvaardigheden en hulp bij het zoeken naar werk 

hangen samen met de kans om na detentie werk te hebben. Ex-gedetineerden 

die deze modules volgen hebben zowel een grotere kans om ten minste één 

maand werk te hebben als een grotere kans op een duurzame plek op de 

arbeidsmarkt (ten minste zes maanden werk).  

 Begeleiding bij werk tijdens detentie hangt niet samen met de kans om na 

detentie (ten minste één of ten minste zes maanden) werk te hebben.  

 

In tabel 13 en tabel 14 is het statistische effect weergegeven van ESF-deelname en 

van verschillende typen ESF-modules op de kans om na detentie werk te hebben. In 

tabel B4.2 en B4.3 (bijlage 4) zijn de complete modellen met controlevariabelen te 

vinden.  

 

De kans om ten minste één maand werk te hebben in de twee jaar na detentie is 

39% voor niet ESF-deelnemers. ESF-deelnemers hebben een zeven procentpunt 

hogere kans (dus 46%) om minstens één maand in de twee jaar na detentie werk  

te hebben dan niet deelnemers (model 1, tabel 13). Wanneer rekening wordt 

gehouden met individuele verschillen tussen ESF-deelnemers en niet deelnemers 

wordt dit effect nog iets groter (model 2). Dit betekent dat de grotere kans op werk 

voor ESF-deelnemers niet kan worden verklaard door verschillen in gemeten per-

soonlijke kenmerken, bijvoorbeeld dat ESF-deelnemers al voor detentie hoger 

opgeleid waren of meer werkervaring hadden.  

 

ESF-deelnemers hebben een zes procentpunt hogere kans dan niet deelnemers  

om minstens zes maanden in de twee jaar na detentie werk te hebben (model 1 

tabel 14). Niet deelnemers hebben 27% kans om minstens zes maanden werk te 

hebben, voor ESF-deelnemers is die kans (0,269+0,058=)33%. Het statistische 

effect van ESF-deelname op een meer duurzame positie op de arbeidsmarkt is dus 

iets kleiner dan op de kans om ten minste één maand werk te hebben, maar nog 

steeds significant. Ook dit effect verdwijnt niet wanneer rekening wordt gehouden 

met individuele verschillen in gemeten kenmerken zoals opleidingsniveau en 

werkervaring voor detentie. Wanneer rekening wordt gehouden met achtergrond-

kenmerken wordt het effect van ESF op de kans op (één of zes maanden) werk iets 

groter (vergelijk model 1 met model 2 in tabel 13 en tabel 14). Dit wijst erop dat 

ESF-deelnemers voor detentie, op basis van hun gemeten achtergrondkenmerken, 

een iets grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben dan niet deelnemers. Mogelijk 
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maakt ESF-subsidie het inderdaad mogelijk dat doelgroepen met een grotere 

afstand tot de arbeidsmarkt worden bereikt (Van Ark, 2018).  

 

Tabel 13  Het effect van ESF-deelname en type ESF-module op (ten minste 

één maand) werk na detentie (lineair kansmodel N=22.331))  

  Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

ESF-deelname 0,073*** 0,088***   

Type ESF (ref geen ESF)     

Vakopleidingen   0,076** 0,086*** 

Mbo, middelbare school of algemene opleidingen   0,145*** 0,163*** 

Algemene levensvaardigheden   0,064** 0,078*** 

Begeleiding bij werk tijdens detentie   -0,033 -0,004 

Constante 0,387*** 0,177*** 0,387*** 0,177*** 

Controlevariabelen Nee Ja Nee Ja 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

In de modellen met controlevariabelen is gecontroleerd voor geslacht, leeftijd (op het moment van uitstroom uit 

detentie), etniciteit, opleidingsniveau (voor detentie), werkervaring (aantal maanden werk in de 2 jaar en de 10 jaar 

voor uitstroom uit detentie), delicttype, detentieduur, leeftijd eerste justitiecontact een aantal vorige (zeer ernstige) 

justitiecontacten.  

Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 

 

Tabel 14 Het effect van ESF-deelname en type ESF-module op (ten minste 

zes maanden) werk na detentie (lineair kansmodel N=22.331) 

  Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

ESF-deelname 0,058*** 0,061***   

Type ESF (ref geen ESF)     

Vakopleidingen   0,047 0,050* 

Mbo, middelbare school of algemene opleidingen   0,090* 0,105*** 

Algemene levensvaardigheden   0,068*** 0,067*** 

Begeleiding bij werk tijdens detentie   -0,041 -0,036 

Constante 0,269*** 0,069*** 0,269*** 0,069*** 

Controlevariabelen Nee Ja Nee Ja 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

In de modellen met controlevariabelen is gecontroleerd voor geslacht, leeftijd (op het moment van uitstroom uit 

detentie), etniciteit, opleidingsniveau (voor detentie), werkervaring (aantal maanden werk in de 2 jaar en de 10 jaar 

voor uitstroom uit detentie), delicttype, detentieduur, leeftijd eerste justitiecontact een aantal vorige (zeer ernstige) 

justitiecontacten.  

Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 

 

Wanneer we kijken naar de verschillende typen ESF-modules valt op dat vak-

opleidingen, mbo, middelbare school of algemene opleidingen en modules gericht op 

algemene levensvaardigheden en hulp bij het zoeken naar werk zowel samenhangen 

met de kans om ten minste één maand werk te hebben (model 4, tabel 13) als met 

de kans om ten minste zes maanden werk te hebben (model 4, tabel 14). Wanneer 

ex-gedetineerden alleen door ESF-gefinancierde begeleiding bij werk tijdens deten-

tie hebben gehad (en geen andere modules hebben gevolgd), hebben ze niet signifi-

cant vaker werk dan niet ESF-deelnemers.43   

                                                
43  Gedetineerden die weten dat ze na detentie kunnen terugkeren naar hun werkgever van voor detentie zullen 

mogelijk minder geneigd zijn ESF-modules te volgen. Hierdoor kan het effect van ESF-deelname op werk worden 
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7.2 De samenhang tussen ESF-deelname en het volgen van een opleiding 

na detentie 

 Er zijn geen verschillen tussen ESF-deelnemers en niet deelnemers in de kans om 

een opleiding te volgen, ook niet wanneer rekening wordt gehouden met verschil-

len in (gemeten) achtergrondkenmerken, dit geldt voor alle types ESF-modules. 

 

In tabel 15 is het statistische effect weergegeven van ESF-deelname en deelname 

aan verschillende typen ESF-modules op de kans om na detentie een opleiding te 

(ver)volgen (ten minste één maand in de twee jaar na uitstroom ingeschreven staan 

bij een opleiding). In tabel B4.4 (bijlage 4) zijn de complete modellen met 

controlevariabelen te vinden.  

 

Er zijn geen verschillen tussen ESF-deelnemers en niet deelnemers in de kans  

om een opleiding te volgen (model 1). 5,3% van de niet ESF-deelnemers gaan  

na detentie een opleiding (ver)volgen, voor deelnemers is dit (0,053-0,005=)4,8% 

maar dit verschil is niet significant. Ook gecontroleerd voor (gemeten) achtergrond-

kenmerken, zijn er geen verschillen tussen ESF-deelnemers en niet deelnemers 

(model 2). Ook de verschillende typen modules hebben geen significant effect op  

de kans om een opleiding te (ver)volgen (model 4). Ex-gedetineerden die tijdens 

detentie modules gericht op algemene levensvaardigheden of hulp bij het zoeken 

naar werk volgen (en geen modules gericht op (vak)opleidingen) hebben een iets 

kleinere kans om na detentie een opleiding te gaan (ver)volgen. Dit effect verdwijnt 

wanneer rekening wordt gehouden met het opleidingsniveau voor detentie. ESF-

deelnemers die geen (vak)opleidingen volgen, maar alleen modules gericht op alge-

mene levensvaardigheden, zijn voor detentie al hoger opgeleid. Dit verklaart waar-

schijnlijk waarom zij zowel tijdens als na detentie minder vaak opleidingen volgen. 

Het doel van ESF is onder andere om mogelijk te maken dat ex-gedetineerden na 

detentie kunnen instromen in een regulier opleidingstraject. ESF-deelnemers gaan 

na detentie echter niet vaker een opleiding volgen dan niet deelnemers. 

 
  

                                                

onderschat, omdat juist mensen die na detentie werk hebben, niet aan ESF meedoen. Om dit uit te sluiten 

hebben we de modellen ook geschat voor gedetineerden met een detentieduur van meer dan acht weken 

(N=7.437), omdat het voor deze groep mensen veel minder aannemelijk is dat ze naar hun werkgever kunnen 

terugkeren. In deze groep zijn de effecten van ESF-deelname en van de verschillende typen ESF vergelijkbaar 

maar iets groter. Mogelijk wordt het effect van ESF-deelname op de kans om (één of zes maanden) werk te 

hebben dus iets onderschat.  
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Tabel 15 Het effect van ESF-deelname en type ESF-module op het 

(ver)volgen van een opleiding na detentie (lineair kansmodel 

N=22.331) 

  Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

ESF-deelname -0,005 0,003   

Type ESF (ref geen ESF)     

Vakopleidingen   0,004 0,008 

Mbo, middelbare school of algemene opleidingen   0,018 0,017 

Algemene levensvaardigheden   -0,019** -0,007 

Begeleiding bij werk tijdens detentie   0,010 0,018 

Constante 0,053*** 0,026*** 0,053*** 0,026*** 

Controlevariabelen Nee Ja Nee Ja 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

In de modellen met controlevariabelen is gecontroleerd voor geslacht, leeftijd (op het moment van uitstroom uit 

detentie), etniciteit, opleidingsniveau (voor detentie), werkervaring (aantal maanden werk in de 2 jaar en de 10 jaar 

voor uitstroom uit detentie), delicttype, detentieduur, leeftijd eerste justitiecontact een aantal vorige (zeer ernstige) 

justitiecontacten.  

Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 

7.3 De samenhang tussen ESF-deelname en het behalen van een 

startkwalificatie na detentie 

 Er zijn geen verschillen tussen ESF-deelnemers en niet deelnemers in de kans  

 om na detentie een startkwalificatie te behalen, ook niet wanneer rekening wordt 

gehouden met verschillen in achtergrondkenmerken.  

 ESF-deelnemers die alleen begeleiding bij werk in detentie krijgen en geen 

andere ESF-modules volgen, hebben een significant kleinere kans om na detentie 

een startkwalificatie te behalen dan niet ESF-deelnemers, ook wanneer rekening 

wordt gehouden met achtergrondkenmerken waaronder het opleidingsniveau voor 

detentie. 

 Andere typen ESF-modules hebben geen effect op de kans om een startkwalifica-

tie te behalen.  

 

In tabel 16 is het statistische effect weergegeven van ESF-deelname en van ver-

schillende typen ESF-modules op de kans om na detentie een startkwalificatie te 

behalen. In tabel B4.5 (bijlage 4) zijn de complete modellen met controlevariabelen 

te vinden. 6,9% van de niet deelnemers die voor detentie nog geen startkwalificatie 

had, behaald na detentie een startkwalificatie. Voor ESF-deelnemers is dit aandeel 

(0,069+0,003=)7,2% maar dit verschil is niet significant (model 1). Ook gecontro-

leerd voor (gemeten) controlevariabelen hebben ESF-deelnemers geen significant 

grotere kans om na detentie een startkwalificatie te hebben behaald (model 2). Ex-

gedetineerden die tijdens detentie alleen begeleiding kregen bij werk in de gevange-

nis en geen andere ESF-modules hebben gevolgd, hebben een kleinere kans om na 

detentie een startkwalificatie te behalen dan niet ESF-deelnemers. Ook wanneer 

rekening gehouden wordt met achtergrondkenmerken, waaronder het opleidings-

niveau voor detentie, hebben zij een 7 procentpunt lagere kans om na detentie een 

startkwalificatie te behalen (model 4). Mogelijk volgen ex-gedetineerden die verder 

willen of kunnen leren vaker (ook) andere ESF-modules dan alleen begeleiding bij 

werk tijdens detentie. Deelname aan vakopleidingen of mbo, middelbare school of 

algemene opleidingen hangt niet samen met de kans om na detentie een 

startkwalificatie te behalen.  
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Tabel 16 Het effect van ESF-deelname en type ESF-module op het behalen 

van een startkwalificatie na detentie (lineair kansmodel 

N=12.241) 

  Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

ESF-deelname 0,003 -0,007     

Type ESF (ref geen ESF)       

Vakopleidingen   0,001 -0,011 

Mbo, middelbare school of algemene opleidingen   0,020 0,004 

Algemene levensvaardigheden   0,008 -0,000 

Begeleiding bij werk tijdens detentie   -0,069*** -0,074*** 

Constante 0,069*** 0,035*** 0,069*** 0,035*** 

Controlevariabelen Nee Ja Nee Ja 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

In de modellen met controlevariabelen is gecontroleerd voor geslacht, leeftijd (op het moment van uitstroom uit 

detentie), etniciteit, opleidingsniveau (voor detentie), werkervaring (aantal maanden werk in de 2 jaar en de 10 jaar 

voor uitstroom uit detentie), delicttype, detentieduur, leeftijd eerste justitiecontact een aantal vorige (zeer ernstige) 

justitiecontacten.  

Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 

7.4 De samenhang tussen ESF-deelname en recidive 

 ESF-deelnemers hebben een kleinere recidivekans dan niet deelnemers, maar dit 

verschil verdwijnt wanneer rekening wordt gehouden met verschillen in achter-

grondkenmerken. 

 Volwassen ex-gedetineerden die (vak)opleidingen hebben gevolgd hebben geen 

kleinere recidivekans dan niet ESF-deelnemers. Volwassen ex-gedetineerden die 

modules gericht op algemene levensvaardigheden en hulp bij het zoeken naar 

werk hebben gevolgd of begeleiding bij werk in detentie hebben gehad hebben 

wel een kleinere recidivekans. Deze verschillen verdwijnen wanneer rekening 

wordt gehouden met verschillen in achtergrondkenmerken.  

 

In tabel 17 is het statistische effect van ESF-deelname en van verschillende typen 

ESF-modules op de kans op recidive weergegeven44. In tabel B4.6 (bijlage 4) zijn  

de complete cox-regressiemodellen met controlevariabelen te vinden. 48% van  

de volwassen ex-gedetineerden recidiveert (minstens 1 keer) in de twee jaar na 

uitstroom uit detentie (zie tabel B4.1). De gepresenteerde effecten in de tabel zijn 

hazardratio’s; dat is: verhouding tussen de kans op recidive tussen (een bepaald 

type module) ESF-deelnemers en niet deelnemers. Een kansverhouding van 1 

betekent dat de kans op recidive voor ESF-deelnemers precies even groot is als  

voor niet deelnemers.  

 

                                                
44  De relatie tussen ESF-deelname en recidive is geschat in cox-regressiemodellen omdat in deze modellen, beter 

dan in lineaire kansmodellen, informatie over wanneer mensen recidiveren, kan worden gebruikt. Aangezien een 

aanzienlijk deel (48%) van de ex-gedetineerden recidiveert binnen twee jaar, is het relevant om onderscheid te 

maken tussen mensen die al op de eerste dag (voor het eerst) recidiveren en mensen die pas na twee jaar 

recidiveren. Lineaire kansmodellen waarin de kans om binnen twee jaar wel of niet te recidiveren wordt geschat 

vinden dezelfde effecten van (type) ESF op recidive: ESF-deelnemers en deelnemers aan modules gericht op 

algemene vaardigheden en begeleiding bij werk recidiveren minder maar dit effect verdwijnt wanneer rekening 

wordt gehouden met verschillen in achtergrondkenmerken.  
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De hazardratio van ESF-deelname is 0,77 (model 1). Dit betekent dat ESF-deel-

nemers een 23% kleinere kans hebben om te recidiveren in vergelijking met niet 

ESF-deelnemers. Wanneer rekening wordt gehouden met achtergrondkenmerken  

is het effect van ESF-deelname op recidive niet langer significant (model 2). ESF-

deelnemers recidiveren minder dan niet deelnemers, dit wordt niet veroorzaakt door 

ESF-deelname, maar doordat op basis van hun gemeten achtergrondkenmerken al 

een lagere recidive kon worden verwacht. Dit wijst erop dat ESF-deelnemers, qua 

recidiverisico een relatief lichte groep zijn, niet deelnemers hebben op basis van hun 

achtergrondkenmerken een grotere kans om te recidiveren. ESF-deelnemers zijn 

bijvoorbeeld ouder en hebben een langere detentieduur dan niet deelnemers (tabel 

8), terwijl mensen naarmate zij ouder zijn een kleinere kans op recidive hebben en 

ook mensen met lange detenties een kleinere kans op recidive hebben (tabel B4.6).  

 

In model drie, houden we naast achtergrondkenmerken gemeten voor detentie, 

zoals leeftijd, strafrechtelijk verleden, detentieduur, werkervaring, geslacht en 

etniciteit, ook rekening met of ex-gedetineerden (in de maand) na detentie werken 

of een opleiding volgen. ESF-deelnemers hebben vaker werk na detentie (zie figuur 

9), en ex-gedetineerden met werk na detentie recidiveren minder (zie tabel 17, 

model 3). Door hier rekening mee te houden wordt het effect van ESF-deelname op 

recidive nog kleiner (model 3). ESF-deelnemers recidiveren vooral minder omdat ze 

al voor detentie een lager recidiverisico hebben en daarnaast ook iets minder omdat 

ze (mogelijk dankzij ESF) na detentie vaker werk hebben.  

 

In model 4, 5 en 6 wordt het statistische effect van de verschillende typen ESF-

trajecten geschat. Ex-gedetineerden die vakopleidingen of mbo, middelbare school 

of algemene opleidingen volgen, recidiveren niet significant minder (of meer) dan 

niet deelnemers. Ex-gedetineerden die modules gericht op algemene levensvaardig-

heden of hulp bij het zoeken naar werk volgen of begeleiding krijgen bij werk in de 

gevangenis recidiveren significant minder dan niet deelnemers (model 4). Wanneer 

rekening wordt gehouden met achtergrondkenmerken verdwijnt dit effect, deze ex-

gedetineerden recidiveren dus minder omdat ze op basis van hun 

achtergrondkenmerken een lager verwacht recidiverisico hebben.  

 

Tabel 17 Het effect van ESF-deelname en type ESF-module op recidive na 

detentie (Cox-regressiemodel N=22.331) 

  Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 

ESF-deelname 0,766*** 0,983 0,996       

Type ESF module (ref geen ESF)             

Vakopleidingen       0,943 1,103 1,111 

Mbo/middelbare school/ alg. opleidingen       0,923 1,070 1,115 

Algemene levensvaardigheden       0,641*** 0,881 0,891 

Begeleiding bij werk tijdens detentie       0,646* 0,931 0,930 

Werk na detentie   0,721***    0,720*** 

Opleiding na detentie   0,742***    0,742*** 

Controlevariabelen Nee Ja Ja Nee Ja Ja 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

In de modellen met controlevariabelen is gecontroleerd voor geslacht, leeftijd (op het moment van uitstroom uit 

detentie), etniciteit, opleidingsniveau (voor detentie), werkervaring (aantal maanden werk in de 2 jaar en de 10 jaar 

voor uitstroom uit detentie), delicttype, detentieduur, leeftijd eerste justitiecontact een aantal vorige (zeer ernstige) 

justitiecontacten.  

Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 
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8 Werk, opleiding en recidive van ESF-deelnemers 
die uitstromen uit JJI’s 

8.1 Sociaal-demografische en strafrechtelijke kenmerken  

 ESF-deelnemers verschillen van niet deelnemers; ze zijn ouder bij uitstroom en 

hebben meer eerdere justitiecontacten.  

 ESF-deelnemers zitten vaker in detentie in verband met geweldsdelicten dan niet 

deelnemers en hun verblijfsduur is langer.  

 

De verschillen tussen JJI-pupillen die wel en niet hebben deelgenomen aan ESF-

gefinancierde modules zijn weergegeven in tabel 18. ESF-deelnemers en niet ESF-

deelnemers verschillen op een aantal kenmerken van elkaar. Niet deelnemers zijn 

vaker meisjes dan wel deelnemers, maar het overgrote deel van beide groepen 

bestaat uit jongens. De leeftijd bij uitstroom tussen deelnemers en niet deelnemers 

verschilt ook; deelnemers zijn gemiddeld ouder. De etniciteit van deelnemers en 

niet deelnemers verschilt niet. De leeftijd waarop zij hun eerste strafzaak plegen is 

voor beide groepen 15 jaar, maar deelnemers aan ESF-modules hebben wel meer 

eerdere strafzaken gepleegd.  

Het type delict waarvoor de JJI-pupillen veroordeeld zijn en de detentieperiode 

verschilt ook tussen deelnemers en niet deelnemers. Deelnemers zitten vaker in 

detentie voor geweldsdelicten en vermogensdelicten met geweld, terwijl niet deel-

nemers vaker in detentie zitten voor vermogensdelicten zonder geweld en vernieling 

en lichte agressie. ESF-deelnemers zitten dan ook vaker een langere straf uit dan 

niet deelnemers. Deelnemers zitten gemiddeld 12,5 maanden versus een periode 

van 3,5 maand van niet deelnemers.  
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Tabel 18 Sociaal-demografische en strafrechtelijke kenmerken 

deelnemers en niet deelnemers ESF in JJI (N=1.081) 

 

ESF-deelnemers  

Niet ESF-

deelnemers  N 

Sekse p=0,040*    1.081 

Jongen 281 98% 755 95%  

Meisje45 - 
 

- 
 

 

Leeftijd bij uitstroom p=0,000**    1.081 

12-16 jaar 14 5% 130 16%  

16-18 jaar 99 35% 343 43%  

18-20 jaar 98 34% 226 29%  

20 jaar of ouder 76 27% 95 12%  

Gemiddelde 19 jaar  18 jaar   

Etniciteit p=0,466    1.081 

Autochtoon 243 31% 83 29%  

Turks 67 8% 21 7%  

Marokkaans 180 23% 53 19%  

Surinaams 69 9% 26 9%  

Antilliaans 61 8% 24 8%  

Westerse allochtonen 52 7% 23 8%  

Overige niet-westerse landen 122 15% 57 20%  

Leeftijd eerste strafzaak p=0,917    1.080 

11-16 jaar 135 59% 392 60%  

16-18 jaar 76 33% 206 31%  

18 jaar of ouder 19 8% 58 9%  

Onbekend -  -   

Gemiddelde 15 jaar  15 jaar   

Strafrechtelijk verleden p=0,006**    1.081 

0 eerdere contacten 62 22% 199 25%  

1-3 eerdere contacten 74 26% 255 32%  

3-5 eerdere contacten 52 18% 156 20%  

5-11 eerdere contacten 84 29% 151 19%  

11 of meer eerdere contacten 15 5% 33 4%  

Gemiddelde 3,5 strafzaken  3,0 strafzaken   

Type delict p=0,000***  p=0,000***  1.047 

Geweld 38 14% 94 12%  

Zeden 12 4% 17 2%  

Vermogen met geweld 144 52% 278 36%  

Vermogen zonder geweld 58 21% 247 32%  

Openbare orde, verkeer, over en 

kantonfeit 
17 6% 96 13%  

Drugs 10 4% 36 5%  

Onbekend en fictieve uitgangszaak -  -   

Verblijfsduur huidige detentie p=0,000***    1.081 

Korter dan 3 maanden 85 30% 601 76%  

3 tot 6 maanden 71 25% 101 13%  

6 tot 12 maanden 61 21% 55 7%  

12 maanden of langer 70 24% 37 5%  

Gemiddelde 379,8 dagen  106,4 dagen   

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 

                                                
45  Wanneer het aantal personen kleiner is dan 10, mag dit i.v.m. herleidbaarheid niet worden weergegeven. 

Daarom zijn een aantal cellen in deze tabel niet ingevuld. 
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8.2 Werk en opleiding voor en na detentie 

 De sociaaleconomische situatie voor detentie verschilt niet. ESF-deelnemers 

hebben voor detentie niet vaker werk, een opleiding of een startkwalificatie  

dan niet deelnemers. Na detentie hebben significant meer deelnemers dan niet 

deelnemers een startkwalificatie. 

 Na detentie volgt 62% van de ESF-deelnemers van 17 jaar en ouder bij uitstroom 

een opleiding of heeft een betaalde baan. De resultaatindicator dat 60% van de 

ESF-deelnemers na detentie werkt of een opleiding volgt wordt dus behaald.  

 Het grootste deel van de ex-JJI-pupillen heeft geen startkwalificatie (4% van de 

deelnemers en 2% van de niet deelnemers heeft een startkwalificatie voor deten-

tie en 11% versus 6% na detentie). Zowel ESF-deelnemers als niet deelnemers 

hebben het vaakst basisschool of praktijkonderwijs of vmbo B/K als hoogste 

opleiding afgerond. 

 Bijna een op de vijf (18%) ex-JJI-pupillen heeft na detentie een hogere hoogst 

behaalde opleiding dan daarvoor. Er zijn daarin geen verschillen tussen ESF-

deelnemers en niet ESF-deelnemers. 

8.2.1 Dagbesteding (werk of opleiding) voor en na detentie 

In deze pararaaf bekijken we of ex-JJI-pupillen voor en na detentie dagbesteding 

hadden in de vorm van werk of een opleiding. In de maand na detentie volgt 54% 

van de ESF-deelnemers van 17 jaar en ouder bij uitstroom een opleiding en 18% 

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

resultaatindicator uit het OP ESF dat 60% van de ESF-deelnemers na detentie  

werkt of een opleiding volgt wordt dus behaald.  

 

Of mensen staan ingeschreven bij een opleiding is alleen bekend voor mensen van 

17 jaar en ouder. Iedereen van 16 jaar en jonger staat in de SSB data geregistreerd 

als scholier, ook als ze niet werkelijk bij een opleiding staan ingeschreven.  

In figuur 13 is weergegeven hoe groot het aandeel uitstromers uit JJI’s is dat een 

opleiding volgt (zie ook tabel B5.2 in bijlage 5). In figuur 14 is ook het aandeel uit-

stromers dat een opleiding volgt weergegeven van de ex-pupillen die 17 jaar en 

ouder zijn bij uitstroom, van deze groep weten we zeker dat zij daadwerkelijk staan 

ingeschreven bij een opleiding (zie ook tabel B5.3 in bijlage 5). In figuur 15 is ver-

volgens weergegeven hoe groot het aandeel uitstromers uit JJI’s is dat een betaalde 

baan heeft (zie ook tabel B5.4 in bijlage 5). In tabel B5.5 in bijlage 5 is weer-

gegeven hoeveel van de ex-JJI-pupillen van 17 jaar en ouder werkten na uitstroom. 

Er zijn geen significante verschillen tussen ex-JJI-pupillen die deelnemen aan ESF-

modules en zij die niet deelnemen wat betreft dagbesteding in de maand voor en  

na detentie (zie tabel B5.6 in bijlage 5).  

Anders dan bij de ex-gedetineerden, volgen ex-JJI-pupillen vaker een opleiding dan 

dat zij werken. Zij volgen gemiddeld 15 maanden van de eerste 24 maanden na hun 

detentie een opleiding (zie tabel B5.2 in bijlage 5). In de maand voor detentie 

begint het aandeel ex-JJI-pupillen dat een opleiding volgt af te nemen en deze 

afname zet zich na detentie voort. Dat steeds minder ex-JJI-pupillen een opleiding 

volgen naarmate de tijd vordert heeft er waarschijnlijk mee te maken dat zij ouder 

worden en hun opleiding hebben afgerond of niet meer leerplichtig zijn. Dat minder 

ex-JJI-pupillen een opleiding volgen is dus niet per se negatief; ex-JJI-pupillen 

kunnen hun opleiding succesvol hebben afgerond en daarom geen opleiding meer 

volgen.  

Het aandeel werkende ex-JJI-pupillen is nagenoeg gelijk voor ESF-deelnemers en 

niet deelnemers. In het half jaar voor detentie werkt een verglijkbaar aandeel ESF-
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deelnemers als niet deelnemers, 20% van de deelnemers en 19% van de niet deel-

nemers. Dit aandeel neemt de maand voor detentie af en loopt vanaf een half jaar 

na detentie weer op. Twee jaar na detentie werken iets meer niet deelnemers dan 

deelnemers. 

 

Figuur 13 Aandeel (ex-)-JJI-pupillen dat een opleiding volgt (N=1.081) 

 
Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 

 

Figuur 14 Aandeel (ex-)JJI-pupillen van 17 jaar of ouder dat een opleiding 

volgt (N=689) 

 
Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 
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Figuur 15 Aandeel uitstromers met werk (N=1.081) 

 
Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 

8.2.2 Opleidingsniveau voor en na detentie 

Bij ESF-modules die worden aangeboden in JJI’s ligt de focus, mede door de 

leerplichtige leeftijd van de JJI-pupillen, meer dan in PI’s op trajecten gericht op 

opleiding in plaats van op werk. Het opleidingsniveau van deelnemers en niet 

deelnemers aan ESF-modules voor en na detentie is weergegeven in figuur 16 en 

figuur 17 (zie B5.7 en B5.8 voor meer informatie). Zowel ESF-deelnemers als niet 

deelnemers hebben voor detentie het vaakst basisschool of praktijkonderwijs als 

hoogste opleiding afgerond. Voor detentie heeft slechts 4% van de ESF-deelnemers 

en 2% van de niet deelnemers een opleiding op havo, vwo, mbo2 niveau of hoger, 

na detentie heeft 11% van de deelnemers en 6% van de niet deelnemers een 

startkwalificatie. Dit heeft vermoedelijk te maken met de jonge leeftijd waarop JJI-

pupillen instromen in een JJI. Na detentie heeft een groter aandeel van de ex-JJI-

pupillen een opleiding afgerond op een hoger niveau, voornamelijk vmbo B/K en 

mbo-opleidingen. 
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Figuur 16 Opleidingsniveau in het jaar voorafgaand aan detentie 

(N=1.081) 

 
Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 

 

Figuur 17  Opleidingsniveau in het jaar na detentie (N=1.081) 

 
Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 

 

Bijna een op de vijf (18%) ex-JJI-pupillen (deelnemers en niet-deelnemers) heeft na 

detentie een hoger opleidingsniveau dan voor detentie, zoals te zien is in tabel 19.  
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Tabel 19  Aandeel ESF-deelnemers en niet ESF-deelnemers met een 

hogere opleiding na uitstroom uit detentie (N=996) 
 

Na detentie hogere opleiding Na detentie geen hogere opleiding N 

ESF-deelnemers 51 18% 236 82% 287 

niet ESF-deelnemers 142 18% 652 82% 794 

Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 

 

Voor hun detentieperiode heeft het grootste deel van de JJI-pupillen geen start-

kwalificatie. Dit verschilt niet significant tussen de groep die heeft deelgenomen  

aan ESF-modules en zij die dat niet hebben gedaan. Na detentie verschillen de 

groepen deelnemers en niet deelnemers wel significant (zie tabel B5.6 in bijlage 5). 

Een groter aandeel van de deelnemers aan ESF-gefinancierde modules heeft een 

startkwalificatie na detentie (zie tabel 20).  

 

Tabel 20  Aandeel ESF-deelnemers en niet ESF-deelnemers met 

startkwalificatie (N=1.012) 
 

Laatste 1 oktober 

voor instroom 

Eerste 1 oktober na 

uitstroom 1 jaar later 

ESF-deelnemers 10 4% 19 8% 37 15% 

niet ESF-deelnemers 19 2% 47 6% 99 13% 

Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 

8.4 Recidive 

 60% van de ESF-deelnemers recidiveert (minstens een keer) binnen de twee jaar 

na uitstroom uit detentie. Gemiddeld recidiveert een recidivist 2,3 keer. 

 Van de niet ESF-deelnemers recidiveert 57% binnen twee jaar na uitstroom. Deze 

recidivisten recidiveren gemiddeld 2,4 keer.  

 

Een groot deel van de uitstromers recidiveert na hun vrijlating, zie tabel 21. In de 

tabel is beschreven welk deel van de ESF-deelnemers en niet ESF-deelnemers bin-

nen twee jaar minstens één keer recidiveert (prevalentie), hoe vaak de gemiddelde 

recidivist een nieuwe strafzaak heeft (frequentie) en het totale aantal nieuwe straf-

zaken door ESF-deelnemers en niet ESF-deelnemers per 100 deelnemers of niet 

deelnemers binnen twee jaar na uitstroom (omvang)46. ESF-deelnemers die 

uitstromen uit een JJI hebben een grotere kans om te recidiveren dan niet ESF-

deelnemers, maar dit verschil is niet significant. 60% van de ESF-deelnemers pleegt 

minstens een keer binnen de twee jaar na uitstroom een nieuw delict, ditzelfde geldt 

voor 57% van de niet deelnemers. ESF-deelnemers plegen in de twee jaar na uit-

stroom 137 delicten per 100 deelnemers ten opzichte van 134 delicten per 100 

uitgestroomde niet ESF-deelnemers. 

 
  

                                                
46  Bij het bepalen van de recidiveprevalentie, frequentie en omvang is geen rekening gehouden met incapacitatie 

vanwege nieuwe detenties. Incapacitatie heeft zeer waarschijnlijk geen invloed op de prevalentie, omdat het niet 

aannemelijk is dat mensen opnieuw vastzitten voordat zij voor het eerst recidiveren. Incapacitatie kan wel 

invloed hebben op de frequentie en (dus op de) omvang. Wanneer er een verschil is tussen ESF-deelnemers en 

niet deelnemers in incapacitatie kan er geen goede vergelijking van de frequentie en omvang worden gemaakt 

omdat zij verschillen in de tijd waarin zij op vrije voeten zijn en dus de gelegenheid hebben om te recidiveren. 
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Tabel 21  Recidiveprevalentie, -frequentie en –omvang (N=1.081) 

 Prevalentie Frequentie Omvang/100 N 

ESF-deelnemers 60% 2,3 137 287 

Niet ESF-deelnemers 57% 2,4 134 794 

Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 

 

In figuur 18 is de recidiveprevalentie van ESF-deelnemers en niet deelnemers per 

dag weergegeven. ESF-deelnemers hebben een grotere kans om te recidiveren dan 

niet deelnemers. Na een jaar heeft 43% van de deelnemers gerecidiveerd ten op-

zichte van een 37% van de niet deelnemers. Na twee jaar is dat aandeel opgelopen 

tot 60% van de deelnemers en 57% van de niet deelnemers. De recidiveprevalentie 

tussen ESF-deelnemers en niet deelnemers verschilt niet significant. 

 

Figuur 18 Recidiveprevalentie ESF-deelnemers en niet deelnemers (met 

95% betrouwbaarheidsinterval) (N=1.081) 

 

Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 
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9 De samenhang tussen ESF-deelname en werk, 
opleiding en recidive voor ex-JJI-pupillen 

In de komende paragrafen schatten we in lineaire kansmodellen de samenhang 

tussen enerzijds ESF-deelname en anderzijds werk, het volgen van een opleiding  

en het hebben een startkwalificatie na detentie. Daarnaast schatten we in cox-

regressiemodellen de samenhang tussen ESF-deelname en de kans om te recidi-

veren. Er zijn 1.081 personen uitgestroomd uit een JJI in 2016. Van één persoon is 

geen informatie bekend over de leeftijd van het eerste justitiecontact. De modellen 

of ex-JJI-pupillen na detentie werk hebben en recidiveren zijn daarom geschat op 

1.080 personen. 66% heeft ten minste 1 maand werk in de twee jaar na detentie, 

39% heeft een duurzame positie op de arbeidsmarkt (6 maanden of meer werk in 

de twee jaar na uitstroom uit detentie) en 57% recidiveert minstens één keer in de 

twee jaar na uitstroom.  

 

Of mensen staan ingeschreven bij een opleiding is alleen bekend voor mensen van 

17 jaar en ouder. Iedereen van 16 jaar en jonger staat in het stelsel van statistische 

bestanden geregistreerd als scholier, ook als ze niet werkelijk bij een opleiding 

staan ingeschreven. Daarom schatten we de modellen of ex-JJI-pupillen na detentie 

bij een opleiding staan ingeschreven alleen voor de 768 ex-JJI-pupillen die 17 jaar 

of ouder zijn op het moment van vrijkomen uit detentie. Van deze groep staat 64% 

ten minste 1 maand ingeschreven bij een opleiding in de twee jaar na uitstroom uit 

detentie. 

 

We schatten ook modellen of ex-JJI-pupillen na detentie een startkwalificatie 

behalen, deze modellen hebben slechts betrekking op personen die voor detentie 

nog geen startkwalificatie hadden behaald en voor wie opleiding voor detentie 

bekend was. Er zijn 982 personen die voor detentie nog geen startkwalificatie 

hadden, 11% van deze groep behaalt na detentie alsnog een startkwalificatie.  

 

We schatten zowel het statistische effect van ESF-deelname (waarbij iedereen die 

ten minste vijf minuten een ESF-gefinancierde module heeft gevolgd, of een certifi-

caat heeft behaald in een ESF-gefinancierde module als deelnemer telt47), als het 

statistische effect van het type ESF-module dat ex-JJI-pupillen gevolgd hebben. 

Daarbij maken we onderscheid tussen 1) ex-JJI-pupillen die (in ieder geval) 

vakopleidingen hebben gevolgd (naast mogelijk andere type modules), 2) ex-JJI-

pupillen die mbo, middelbare school of algemene opleidingen hebben gevolgd (naast 

mogelijk andere modules anders dan vakopleidingen, 3) ex-JJI-pupillen die modules 

gericht op algemene levensvaardigheden of het zoeken naar werk hebben gevolgd. 

Er zijn geen JJI-pupillen die alleen begeleiding bij werk tijdens detentie hebben 

gehad en geen andere typen ESF-modules hebben gevolgd (zie figuur B5.1 en tabel 

B5.9 in bijlage 5).  

 

In de modellen houden we rekening met individuele verschillen in persoonlijke ken-

merken (geslacht, leeftijd, etniciteit, opleidingsniveau voor detentie, werkervering 

                                                
47  We hebben ook modellen geschat waarbij we een grens hanteren van minstens 10 of minstens 20 uur ESF, de 

resultaten van deze modellen zijn vergelijkbaar. ESF-deelname (zowel geregistreerd staan als deelnemer als 

minstens 10 uur als minstens 20 uur) heeft geen significant effect op de uitkomstvariabelen.  
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voor detentie) en verschillen in het strafrechtelijk verleden (type delict, detentie-

duur, leeftijd eerste justitiecontact, aantal (zeer ernstige) eerdere delicten).48  

 

De modellen waarin we recidive verklaren, schatten we daarnaast met extra con-

trole voor of ex-JJI-pupillen in de maand na detentie werken of een opleiding vol-

gen. Zo bekijken we of het effect van ESF-deelname op recidive verloopt via de 

grotere kans op werk of een opleiding. In tabel B6.1 (bijlage 6) zijn de beschrij-

vende statistieken van de afhankelijke en onafhankelijke variabelen die worden 

opgenomen in de modellen gepresenteerd.  

9.1 De samenhang tussen ESF-deelname en werk na detentie 

 ESF-deelnemers hebben niet vaker of minder vaak werk dan niet deelnemers, ook 

niet wanneer rekening wordt gehouden met verschillen in achtergrondkenmerken. 

 Het maakt niet uit wat voor type ESF-modules ex-JJI-pupillen volgen, geen van 

de typen ESF-modules hangt samen met de kans om na detentie werk te hebben.  

 

In tabel 22 is het statistische effect weergegeven van ESF-deelname en van ver-

schillende typen ESF-modules op de kans om na detentie ten minste één maand 

werk te hebben (zie tabel B6.2 voor de complete modellen met controlevariabelen). 

68% van de niet ESF-deelnemers heeft (ten minste één maand) werk na detentie. 

Onder ESF-deelnemers is de kans op ten minste één maand werk (0,678-0,051=) 

63% maar dit verschil is niet significant (model 1). Ook wanneer rekening wordt 

gehouden met individuele verschillen in achtergrondkenmerken heeft ESF-deelname 

geen effect op de kans dat JJI-pupillen na detentie (ten minste één maand) werk 

hebben (model 2). Dit geldt voor alle verschillende typen ESF-modules (model 4).  

 

In tabel 23 is het statistische effect van ESF-deelname op de kans om ten minste 

zes maanden werk te hebben weergegeven (zie tabel B6.3 voor de complete mo-

dellen met controlevariabelen). 38,7% van de niet ESF-deelnemers en een verge-

lijkbaar aandeel (0.387+0,007=39,4%) van de ESF-deelnemers heeft ten minste 

zes maanden werk. ESF-deelname heeft (dus) geen significant effect op de kans  

om ten minste zes maanden werk te hebben (model 1), ook niet wanneer rekening 

wordt gehouden met verschillen in achtergrondkenmerken (model 2) en dit geldt 

voor alle verschillende typen ESF-modules.49 50 

                                                
48  Een aantal controlevariabelen zijn bij JJI-pupillen iets anders dan bij volwassen ex-gedetineerden. We controleren 

voor het aantal maanden werkervaring in het jaar en de vijf jaar voor uitstroom uit detentie (in plaats van 2 en 

10 jaar bij volwassen ex-gedetineerden) omdat JJI-pupillen jonger zijn en daardoor minder lang actief zijn op de 

arbeidsmarkt. De opleidingsniveau categorieën mbo2, mbo3, mbo4 en hoger onderwijs zijn samengevoegd tot 

één categorie vanwege het kleine aantal mensen in deze categorieën en dat geldt ook voor de delicttypen 

‘verkeersdelict’ en ‘overig delicttype’.  

49  JJI-pupillen die weten dat ze na detentie kunnen terugkeren naar hun werkgever van voor detentie zullen 

mogelijk minder geneigd zijn ESF-modules te volgen. Hierdoor kan het effect van ESF-deelname op werk worden 

onderschat, omdat juist mensen die na detentie werk hebben, niet aan ESF meedoen. Om dit uit te sluiten 

hebben we de modellen ook geschat voor JJI-pupillen met een detentieduur van meer dan acht weken (N=485), 

omdat het voor deze groep mensen veel minder aannemelijk is dat ze naar hun werkgever kunnen terugkeren. 

Ook in deze groep, waar de kans op onderschatting van het effect veel kleiner is, is het effect van ESF-deelname 

en van de verschillende typen ESF-modules op de kans om (één of zes maanden) werk te hebben niet significant.  

50  Om met enige zekerheid te kunnen stellen dat ESF-deelname geen effect heeft op de kans op werk is een 

voldoende grote N nodig. Hoeveel personen nodig zijn om een significant effect vast te kunnen stellen hangt af 
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Tabel 22  Het effect van ESF-deelname en type ESF-module op (ten minste 

één maand) werk na detentie (lineair kansmodel N=1.080) 

  Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

ESF-deelname -0,051 -0,026     

Type ESF (ref geen ESF)         

Vakopleidingen     -0,063 -0,033 

Mbo, middelbare school of algemene opleidingen     0,036 0,014 

Algemene levensvaardigheden     0,049 0,040  

Constante 0,678*** 0,518*** 0,678*** 0,517*** 

Controlevariabelen Nee Ja Nee Ja 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

In de modellen met controlevariabelen is gecontroleerd voor geslacht, leeftijd (op het moment van uitstroom uit 

detentie), etniciteit, opleidingsniveau (voor detentie), werkervaring (aantal maanden werk in het jaar en de 5 jaar 

voor uitstroom uit detentie), delicttype, detentieduur, leeftijd eerste justitiecontact een aantal vorige (zeer ernstige) 

justitiecontacten.  

Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 

 

Tabel 23  Het effect van ESF-deelname en type ESF-module op (ten minste 

zes maanden) werk na detentie (lineair kansmodel N=1.080) 

  Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

ESF-deelname 0,007 0,019     

Type ESF (ref geen ESF)         

Vakopleidingen     0,005 0,026 

Mbo, middelbare school of algemene 

opleidingen 
    0,041 -0,011 

Algemene levensvaardigheden     -0,024 -0,070 

Constante 0,387*** 0,315*** 0,387*** 0,315*** 

Controlevariabelen Nee Ja Nee Ja 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

In de modellen met controlevariabelen is gecontroleerd voor geslacht, leeftijd (op het moment van uitstroom uit 

detentie), etniciteit, opleidingsniveau (voor detentie), werkervaring (aantal maanden werk in het jaar en de 5 jaar 

voor uitstroom uit detentie), delicttype, detentieduur, leeftijd eerste justitiecontact een aantal vorige (zeer ernstige) 

justitiecontacten.  

Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 

  

                                                

van de verwachte grootte van het effect van ESF. In eerder onderzoek (onder volwassen gedetineerden) wordt 

gevonden dat deelnemers aan opleidingen een 13% grotere odds hebben (Davis et al., 2013). Onderzoek onder 

gedetineerde jongeren (Steele et al., 2016) vindt een 40% grotere odds op werk voor jongeren die hebben 

deelgenomen aan instructies. Wanneer effecten in deze orde van grootte worden verwacht is de N van 1.080 

ruim voldoende om vast te kunnen stellen of het effect significant is. (Bij een verwachte odds ratio van 1,13, een 

alpha van 0,05 en een N van 1.080 is de power=98%).  
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9.2 De samenhang tussen ESF-deelname en het volgen van een opleiding 

na detentie 

 ESF-deelnemers (ver)volgen niet vaker of minder vaak een opleiding dan niet 

deelnemers, ook niet wanneer rekening wordt gehouden met verschillen in 

achtergrondkenmerken.  

 Het maakt niet uit wat voor type ESF-modules ex-JJI-pupillen volgen, geen van 

de typen ESF-modules hangt samen met de kans om na detentie een opleiding  

te gaan (ver)volgen.  

 

In tabel 24 is het statistische effect weergegeven van ESF-deelname en van ver-

schillende typen ESF-modules op de kans om na detentie een opleiding te volgen  

of vervolgen. In tabel B6.4 (bijlage 6) zijn de complete modellen met controle-

variabelen te vinden. ESF-deelname heeft geen significant effect op de kans dat  

ex-JJI-pupillen na detentie een opleiding (ver)volgen (model 1) ook niet wanneer 

rekening wordt gehouden met verschillen in achtergrondkenmerken (model 2).  

64% van de niet ESF-deelnemers van 17 jaar of ouder en een vergelijkbaar aandeel 

(0,644-0,006=0,638) van de ESF-deelnemers van 17 jaar of ouder gaat na detentie 

een opleiding vervolgen. Het maakt niet uit wat voor type ESF-modules ex-JJI-

pupillen volgen, geen van de typen ESF-modules heeft effect op de kans om na 

detentie een opleiding te (ver)volgen. Het doel van ESF is onder andere om moge-

lijk te maken dat ex-gedetineerden na detentie kunnen instromen in een regulier 

opleidingstraject. ESF-deelnemers gaan na detentie echter niet vaker een opleiding 

volgen dan niet deelnemers. 

 

Tabel 24  Het effect van ESF-deelname en type ESF-module op het 

(ver)volgen van een opleiding na detentie (lineair kansmodel 

N=768) 

  Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

ESF-deelname -0,006 0,015     

Type ESF (ref geen ESF)         

Vakopleidingen     0,003 0,029 

Overige ESF-modules     -0,084 -0,092 

Constante 0,644*** 0,630*** 0,644*** 0,632*** 

Controlevariabelen Nee Ja Nee Ja 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

In de modellen met controlevariabelen is gecontroleerd voor geslacht, leeftijd (op het moment van uitstroom uit 

detentie), etniciteit, opleidingsniveau (voor detentie), werkervaring (aantal maanden werk in het jaar en de 5 jaar 

voor uitstroom uit detentie), delicttype, detentieduur, leeftijd eerste justitiecontact een aantal vorige (zeer ernstige) 

justitiecontacten.  

Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 
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9.3 De samenhang tussen ESF-deelname en het behalen van een 

startkwalificatie na detentie 

 ESF-deelnemers behalen niet vaker of minder vaak een startkwalificatie dan  

niet deelnemers, ook niet wanneer rekening wordt gehouden met verschillen in 

achtergrondkenmerken. Het maakt daarbij niet uit wat voor type ESF-modules 

ex-JJI-pupillen hebben gevolgd.  

 

In tabel 25 is het statistische effect weergegeven van ESF-deelname en van ver-

schillende typen ESF-modules op de kans om na detentie een startkwalificatie te 

behalen voor ex-JJI-pupillen die voor detentie nog geen startkwalificatie hadden.  

In tabel B6.5 (bijlage 6) zijn de complete modellen met controlevariabelen te 

vinden. ESF-deelname heeft geen significant effect op de kans om na detentie een 

startkwalificatie te behalen (model 1), ook niet wanneer rekening wordt gehouden 

met verschillen in achtergrondkenmerken (model 2). 11% van de niet ESF-

deelnemers die voor detentie nog geen startkwalificatie had, behaald na detentie 

een startkwalificatie, dit aandeel is niet significant anders onder ESF-deelnemers 

(0,107+0,007=0,114). Ook de verschillende typen ESF-modules hebben geen sig-

nificant effect op de kans om na detentie een startkwalificatie te behalen (model 3) 

ook niet wanneer rekening wordt gehouden met verschillen in achtergrondkenmer-

ken (model 4).  

 

Tabel 25 Het effect van ESF-deelname en type ESF-module op het behalen 

van een startkwalificatie na detentie (lineair kansmodel N=982) 

  Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

ESF-deelname 0,007 -0,008     

Type ESF (ref geen ESF)         

Vakopleidingen     -0,003 -0,019 

Overige ESF-modules     0,085 0,069 

Constante 0,107*** 0,118** 0,107*** 0,116** 

Controlevariabelen Nee Ja Nee Ja 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

In de modellen met controlevariabelen is gecontroleerd voor geslacht, leeftijd (op het moment van uitstroom uit 

detentie), etniciteit, opleidingsniveau (voor detentie), werkervaring (aantal maanden werk in het jaar en de 5 jaar 

voor uitstroom uit detentie), delicttype, detentieduur, leeftijd eerste justitiecontact een aantal vorige (zeer ernstige) 

justitiecontacten.  

Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 
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9.4 De samenhang tussen ESF-deelname en recidive 

 ESF-deelnemers recidiveren niet vaker of minder vaak dan niet deelnemers, ook 

niet wanneer rekening wordt gehouden met verschillen in achtergrondkenmerken. 

 Ex-JJI-pupillen die vakopleidingen volgen recidiveren vaker dan niet ESF-

deelnemers. Deelname aan andere typen ESF-modules hangt na controle voor 

achtergrondkenmerken niet samen met de recidivekans.  

 

In tabel 26 is het statistische effect van ESF-deelname en van verschillende typen 

ESF-modules op de kans op recidive weergegeven.51 In tabel B6.6 (bijlage 6) zijn  

de complete cox-regressiemodellen met controlevariabelen te vinden. 57% van de 

ex-JJI-pupillen recidiveert minstens een keer in de twee jaar na detentie (zie tabel 

B6.1). De gepresenteerde effecten in de tabel zijn hazardratio’s; dat is: verhouding 

tussen de kans op recidive tussen (een bepaald type module) ESF-deelnemers en 

niet deelnemers. Een kansverhouding van 1 betekent dat de kans op recidive voor 

ESF-deelnemers precies even groot is als voor niet deelnemers.  

De hazardratio van ESF-deelname is in model 1 niet significant groter dan 1. Dit 

betekent dat ESF-deelnemers geen significant grotere kans hebben om te recidi-

veren dan niet deelnemers. Ook wanneer rekening wordt gehouden met achter-

grondkenmerken voor detentie (model 2) en met of ex-JJI-pupillen in de maand  

na detentie werken of een opleiding volgen (model 3) blijft het statistische effect 

van ESF-deelname niet significant. De recidivekans van ex-JJI-pupillen hangt dus 

niet samen met ESF-deelname.52  

De hazardratio van ESF-deelname in model 2 is iets groter dan in model 1. Dit wijst 

erop dat ESF-deelnemers op basis van hun achtergrondkenmerken voor detentie 

een iets kleiner recidiverisico hadden dan niet deelnemers. ESF-deelnemers zijn bij-

voorbeeld ouder dan niet deelnemers (zie tabel 18) terwijl mensen minder recidi-

veren naarmate ze ouder worden.  

 

                                                
51  De relatie tussen ESF-deelname en recidive is geschat in cox-regressiemodellen omdat in deze modellen, beter 

dan in lineaire kansmodellen, informatie over wanneer mensen recidiveren kan worden gebruikt. Aangezien een 

aanzienlijk deel (57%) van de JJI-pupillen recidiveert binnen twee jaar, is het relevant om onderscheid te maken 

tussen mensen die al op de eerste dag (voor het eerst) recidiveren en mensen die pas na twee jaar recidiveren. 

Lineaire kansmodellen, waarin de kans om binnen twee jaar wel of niet te recidiveren wordt geschat, vinden 

hetzelfde effect van ESF-deelname op recidive: deelnemers hebben een grotere kans op recidive dan niet 

deelnemers maar dit verschil is niet significant. De significantie van de effecten van de verschillende typen ESF-

modules is in het lineaire kansmodel anders dan in het coxmodel; deelnemers aan vakopleidingen hebben geen 

significant grotere kans om binnen twee jaar te recidiveren, deelnemers aan mbo, middelbare school of algemene 

opleidingen hebben, ook na controle voor achtergrondkenmerken een significant kleinere kans om binnen twee 

jaar te recidiveren. Het effect van modules gericht op algemene levensvaardigheden is in beide modellen niet 

significant.  

52  Om met enige zekerheid te kunnen stellen dat ESF-deelname geen effect heeft op recidive is een voldoende grote 

N nodig. Hoeveel personen nodig zijn om een significant effect vast te kunnen stellen hangt af van de verwachte 

grootte van het effect van ESF. In eerder onderzoek wordt gevonden dat deelnemers aan (vak)opleidingen een 

10% (Drake et al., 2009), 11% (Davis et al.,2013) of 13% (Wilson et al., 2000) kleinere odds op recidive 

hebben. Het is niet mogelijk om op basis van deze odds ratio’s een verwachtte effectgrootte voor de hazardratio 

in een coxmodel te bepalen en daarom niet mogelijk om te bepalen of het coxmodel voldoende power heeft. Ook 

in een lineair kansmodel vinden we geen significant effect van ESF-deelname op recidive. Bij een verwacht effect 

van 10% lagere odds op recidive is er voldoende power in het lineair kansmodel. (Bij een verwachte odds ratio 

van 1,1 een alpha van 0,05 en een N van 1.080 is de power=88%). Het is daarom niet waarschijnlijk dat er wel 

een effect van ESF-deelname op recidive is, maar dat dit niet significant wordt omdat het aantal personen te laag 

is.  
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In model 4, 5 en 6 wordt het statistische effect van deelname aan verschillende 

typen ESF-modules op recidive geschat. Het effect van vakopleidingen is significant; 

ex-JJI-pupillen die vakopleidingen volgen hebben een grotere recidivekans dan ex-

JJI-pupillen die deze modules niet volgen (model 4). Dit effect blijft overeind wan-

neer rekening wordt gehouden met verschillen in achtergrondkenmerken (model 5) 

en ook wanneer rekening wordt gehouden met of ex-JJI-pupillen na detentie werken 

of een opleiding volgen (model 6). Het is niet aannemelijk dat vakopleidingen de 

kans op recidive vergroten, mogelijk zijn er persoonlijke kenmerken waar wij niet 

voor hebben kunnen controleren die er voor zorgen dat met name gedetineerden 

met een hoog recidiverisico vakopleidingen volgen. Ex-JJI-pupillen die mbo, middel-

bare school of algemene opleidingen volgen, recidiveren minder dan niet ESF-deel-

nemers (model 4), maar dit effect verdwijnt wanneer rekening wordt gehouden met 

verschillen in achtergrondkenmerken (model 5). Of ex-JJI-pupillen modules gericht 

op algemene levensvaardigheden volgen hangt niet samen met de kans op recidive.  

 

Tabel 26  Het effect van ESF-deelname en type ESF-module op recidive 

(Cox-regressiemodel N=1.080) 

  Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 

ESF-deelname 1,138 1,163 1,174       

Type ESF-module (ref geen ESF)             

Vakopleidingen       1,205* 1,226* 1,237* 

Mbo/middelbare school/ alg. opleidingen       0,429* 0,480 0,484 

Algemene levensvaardigheden       1,351 1,575 1,569 

Werk na detentie   1,011    1,022 

Opleiding na detentie   0,766**    0,767* 

Controlevariabelen Nee Ja Ja Nee Ja Ja 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

In de modellen met controlevariabelen is gecontroleerd voor geslacht, leeftijd (op het moment van uitstroom uit 

detentie), etniciteit, opleidingsniveau (voor detentie), werkervaring (aantal maanden werk in het jaar en de 5 jaar 

voor uitstroom uit detentie), delicttype, detentieduur, leeftijd eerste justitiecontact een aantal vorige (zeer ernstige) 

justitiecontacten.  

Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 
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10 Conclusie en discussie 

In deze studie hebben we de samenhang tussen deelname aan het ESF-programma 

2014-2016 in justitiële inrichtingen en werk, opleiding en recidive onderzocht. Het 

Europees Sociaal Fonds (ESF) is een fonds van de Europese Unie bedoeld om werk-

gelegenheid te ondersteunen. Het ESF-programma ‘Actieve Inclusie’ richt zich op 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tot deze doelgroep worden ook 

gedetineerden, jongeren in justitiële jeugdinrichtingen en tbs-gestelden gerekend. 

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) vraagt ESF-subsidie aan om tijdens detentie 

extra re-integratieactiviteiten te kunnen aanbieden aan gedetineerden, JJI-pupillen 

en tbs-gestelden, met als doel de afstand tot de arbeidsmarkt van deze mensen te 

verkleinen. Daarbij kan het zowel gaan om een kwantitatieve (meer mensen laten 

meedoen), als een kwalitatieve (intensievere trajecten, meer maatwerk) uitbreiding 

van het reguliere aanbod van de re-integratieactiviteiten gericht op arbeidsmarkt-

toeleiding. De DJI heeft veel vrijheid bij het besteden van deze ESF-subsidie; alle 

activiteiten gericht op het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van justitiabelen 

komen voor subsidie in aanmerking.  

 

In dit onderzoek beschrijven we ten eerste welke re-integratiemodules er worden 

aangeboden met subsidie van ESF en maken we op basis van de theorie een in-

deling in verschillende typen modules. Ook stellen we op basis van de theorie 

verwachtingen op over of ESF-modules en welke typen ESF-modules mogelijk 

effectief zijn in het verbeteren van de arbeidsmarktpositie en het terugdringen van 

de recidive van ex-justitiabelen.  

 

Ten tweede beschrijven we de sociaal economische positie en de recidive van vol-

wassen ex-gedetineerden en ex-JJI-pupillen. Daarbij zetten we de resultaten van 

ESF-deelnemers af tegen cijfers over niet ESF-deelnemers. We richten ons daarbij 

op justitiabelen die in 2016 uitstromen uit detentie (PI of JJI) naar de vrije maat-

schappij. Wanneer justitiabelen tijdens deze (aaneengesloten) detentieperiode 

hebben deelgenomen aan ESF-gefinancierde modules tellen zij als ESF-deelnemer. 

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

of 2016 een ESF-module hebben gevolgd, wordt de situatie van tbs-gestelden niet 

beschreven in dit onderzoek. 

 

We beschrijven welk deel van de ESF-deelnemers na detentie werkt of een opleiding 

volgt en daarmee of de resultaatindicatoren uit het Operationeel Programma ESF 

(AgentschapSZW, 2014) worden behaald. Daarnaast vergelijken we de situatie van 

deelnemers en niet deelnemers op het gebied van werk, het volgen van een oplei-

ding en opleidingsniveau voor en na detentie en de recidive van deelnemers en niet 

deelnemers na detentie. Vervolgens toetsen we de samenhang tussen ESF-deel-

name en de kans om na detentie werk te hebben, een opleiding te volgen en een 

startkwalificatie te behalen en de samenhang tussen ESF-deelname en recidive. 

Hierbij houden we rekening met verschillen in gemeten achtergrondkenmerken, 

zoals het strafrechtelijk verleden, detentieduur, leeftijd, geslacht en arbeidsmarkt-

verleden. Op deze manier geven we inzicht in of ESF-deelnemers, ook wanneer 

rekening wordt gehouden met verschillen in deze gemeten kenmerken, na detentie 

betere re-integratie-uitkomsten hebben dan niet deelnemers. Omdat deelnemers en 

niet deelnemers ook zullen verschillen in ongemeten kenmerken, kunnen we echter 

geen harde uitspraken doen over het (causale) effect van ESF-deelname op deze 

uitkomsten.  
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Dit onderzoek richt zich op twee aparte onderzoeksgroepen: volwassen ex-gedeti-

neerden en ex-JJI-pupillen. Volwassen gedetineerden komen in aanmerking voor 

deelname aan ESF wanneer zij een geldig BSN-nummer hebben, jonger zijn dan 65 

jaar, in de laatste vier jaar van hun detentie zitten en gemotiveerd zijn. Alle ex-

gedetineerden die in 2016 zijn uitgestroomd zitten in 2014, 2015 en 2016 in de 

laatste vier jaar van hun detentie. Over motivatie van gedetineerden hebben wij 

helaas geen informatie. Onze onderzoeksgroep volwassen ex-gedetineerden bestaat 

daarom uit alle ex-gedetineerden met een geldig BSN-nummer jonger dan 65 jaar 

die in 2016 zijn uitgestroomd uit detentie. JJI-pupillen moeten een geldig BSN-num-

mer hebben en gemotiveerd zijn om in aanmerking te komen voor ESF-deelname53. 

Over motivatie van ex-JJI-pupillen hebben we ook geen informatie. De onderzoeks-

groep ex-JJI-pupillen bestaat daarom uit alle jongeren met een geldig BSN-nummer 

die in 2016 zijn uitgestroomd uit een JJI. 

 

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

uitstroomgegevens uit detentie van de DJI en registratiegegevens over deelname 

aan ESF-modules van Bureau Noord van de DJI. Daarnaast gebruiken we registra-

tiedata van het CBS over werk en opleiding, en gegevens uit de Onderzoeks- en 

Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD) over het strafrechtelijk verleden en 

recidive.  

10.1 Verwachtingen op basis van eerder onderzoek 

Op basis van theorie en eerder onderzoek is in dit onderzoek een indeling gemaakt 

in verschillende typen ESF-modules. Ten eerste worden in Nederlandse PI’s en JJI’s 

met ESF-subsidie vakopleidingen aangeboden waarin justitiabelen worden opgeleid 

voor een specifiek beroep. Ten tweede worden met ESF-subsidie opleidingen op 

middelbare school- en mbo-niveau en algemene opleidingen (bijvoorbeeld VCA of 

sociale hygiëne) aangeboden. Ten derde leren gedetineerden algemene levens-

vaardigheden aan en krijgen ze hulp bij het zoeken naar werk in modules gefinan-

cierd met ESF-subsidie. Ten vierde kunnen gedetineerden in de gevangenis werken 

en krijgen ze ESF-gefinancierde begeleiding bij deze werkzaamheden. Op basis van 

de theorie en eerder onderzoek kan worden verwacht dat opleidingen, en vooral 

vakopleidingen, de kans op werk vergroten en de kans op recidive verkleinen. Ook 

van modules gericht op algemene levensvaardigheden kan worden verwacht dat 

deze de kans op recidive verkleinen. Het is op basis van eerder onderzoek niet 

duidelijk of modules gericht op algemene levensvaardigheden de kans op werk 

vergroten. Van werk in detentie is in eerder onderzoek geen effect op re-integratie-

uitkomsten gevonden. Eerder onderzoek laat ook zien dat of interventies effectief 

zijn, sterk afhangt van hoe deze interventies zijn ingericht en worden uitgevoerd.  

10.2 Beantwoording onderzoeksvragen voor volwassen ex-gedetineerden 

1 Wat voor ESF-gefinancierde modules volgen gedetineerden tijdens detentie? 

 

6% van de volwassen ex-gedetineerden die in 2016 uitstromen uit detentie en vol-

doen aan de meetbare criteria voor deelname heeft deelgenomen aan re-integratie-

                                                
53  Formeel gezien moeten JJI-pupillen ook een minimale leeftijd van 15 jaar hebben, maar in de praktijk blijkt dat 

er ook 15-minners meedoen aan ESF-gefinancierde modules. 
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activiteiten met ESF-subsidie. Er zijn geen gegevens over de motivatie van 

gedetineerden, huizen van bewaring zijn uitgesloten54 en er zijn drie PI’s die geen 

ESF-subsidie hebben aangevraagd. Het aandeel deelnemers is iets hoger dan de 4% 

deelnemers die uitstroomden in 2008, 2009 en 2010 waarvan het effect van ESF 

eerder is onderzocht (Weijters et al., 2013).  

Een ESF-deelnemer volgt gemiddeld drie verschillende modules en besteed in totaal 

gemiddeld 159 uur aan deze ESF-trajecten. De meest gevolgde modules zijn modu-

les waarin algemene levensvaardigheden worden aangeleerd. Hieronder valt onder 

andere individuele trajectbegeleiding. Gedetineerden besteden de meeste uren aan 

ESF-modules die vallen onder begeleiding bij werk in de gevangenis. Hierbij gaat 

het bijvoorbeeld om gedetineerden aan het werk in de schoonmaak of de keuken,  

of die schilderwerkzaamheden verrichten en die bij deze werkzaamheden worden 

begeleid. Ondanks dat op basis van theorie en eerder onderzoek wordt verwacht dat 

dit type modules geen effect heeft op re-integratie-uitkomsten, wordt hieraan wel 

de meeste tijd besteed. Daarnaast hebben gedetineerden deelgenomen aan vak-

opleidingen, mbo-opleidingen, middelbare schoolopleidingen, algemene opleidingen 

(bijvoorbeeld VCA of sociale hygiëne) en modules waarbij zij worden begeleid bij  

het zoeken naar werk. Op dit moment wordt 65% van alle uren waarin ESF-modules 

worden gevolgd besteed aan modules waarbij gedetineerden werken in de PI, terwijl 

uit zowel eerder onderzoek als uit dit onderzoek blijkt dat vooral deelnemers aan 

andere typen ESF-modules betere arbeidsmarktkansen hebben.  

 

2 In hoeverre hebben deelnemers aan ESF-modules een betaalde baan, volgen ze 

een opleiding of behalen zij een startkwalificatie na detentie en in hoeverre 

verschilt dit van niet deelnemers? 

 

We hebben als eerste de verschillen tussen ESF-deelnemers en niet deelnemers in 

sociaal economische positie bekeken, zonder rekening te houden met hun achter-

grondkenmerken. Eén maand na detentie heeft 18% van de ESF-deelnemers een 

betaalde baan en 3% volgt een opleiding, totaal is 21% actief in werk en/of een 

opleiding. Dit percentage ligt bijna gelijk aan de resultaatindicator uit het OP ESF 

dat minstens 22% van de deelnemers na detentie werkt of een opleiding heeft. Het 

aandeel ESF-deelnemers met werk of een opleiding loopt op tot 28% twee jaar na 

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

maand na detentie, terwijl de situatie voor detentie niet verschilt. Het aandeel niet 

deelnemers dat werkt loopt op van 15% een maand na detentie tot 21% twee jaar 

na uitstroom.  

Uit eerder onderzoek bleek dat 29% van de ESF-deelnemers uitgestroomd in 2008, 

2009 of 2010 werk heeft of een opleiding volgt in de maand direct na detentie 

(Weijters et al., 2013). Dat dit aandeel onder gedetineerden uitgestroomd in 2016 

lager is, heeft waarschijnlijk te maken met de slechtere arbeidsmarktsituatie in 

Nederland. Vanwege de (verwachte) verslechterde arbeidsmarktsituatie is voor het 

ESF-programma 2014-2020 22% als resultaatindicator gekozen (AgentschapSZW, 

2014).  

 

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

maand voor als in de maand na detentie. 39% van de ESF-deelnemers en 32% van 

de niet deelnemers heeft voor detentie een startkwalificatie, in het jaar na detentie 

is dit 41% onder deelnemers en 34% onder niet deelnemers. Deze verschillen voor 

en na detentie zijn statistisch significant. 

                                                
54  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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3 Wat is de recidive onder deelnemers aan ESF-modules en in hoeverre verschilt dit 

van niet deelnemers? 

 

We hebben als eerste de verschillen tussen ESF-deelnemers en niet deelnemers in 

recidive bekeken, zonder rekening te houden met hun achtergrondkenmerken en 

het verwachte recidiverisico op basis van deze kenmerken. 40% van de ESF-deel-

nemers recidiveert minstens één keer in de twee jaar na uitstroom uit detentie. 

Significant meer niet ESF-deelnemers recidiveren; namelijk 49%. De recidive-

frequentie verschilt niet tussen ESF-deelnemers en niet deelnemers. In beide 

groepen recidiveert een recidivist gemiddeld 2,6 keer in de twee jaar na uitstroom 

uit detentie. Het totale aantal nieuwe strafzaken in de twee jaar na uitstroom per 

100 uitgestroomde ESF-deelnemers is 103. Niet ESF-deelnemers zijn verantwoor-

delijk voor 128 nieuwe strafzaken per 100 uitgestroomde personen. 

 

4 Wat is de samenhang tussen deelname aan (verschillende typen) ESF-modules  

en werk, het volgen van een opleiding, het behalen van een startkwalificatie en 

strafrechtelijke recidive? 

 

Ten slotte bekijken we of de verschillen tussen ESF-deelnemers en niet deelnemers 

in recidive en sociaal economische positie na detentie overeind blijven wanneer 

rekening wordt gehouden met gemeten achtergrondkenmerken voor detentie.  

 

ESF-deelnemers hebben een grotere kans op werk na detentie dan niet deelnemers 

en dit verschil blijft overeind wanneer rekening wordt gehouden met verschillen in 

achtergrondkenmerken. Hoewel het niet zeker is dat de grotere kans op werk een 

effect van ESF-deelname is, is het wel een positief signaal. Ook in de vorige evalu-

atie (Weijters et al., 2013) werd gevonden dat volwassen ex-gedetineerden die (in 

2008, 2009 of 2010) hebben deelgenomen aan ESF een grotere kans op werk heb-

ben dan niet ESF-deelnemers. Zowel dit onderzoek, als het vorige onderzoek 

bevestigen de verwachtingen op basis van de theorie dat deelname aan ESF-

gefinancierde re-integratieactiviteiten de kans op werk na detentie vergroot.  

 

Deelnemers die vakopleidingen, mbo-opleidingen, middelbare school- of alge- 

mene opleidingen of modules gericht op algemene levensvaardigheden en hulp bij 

het zoeken naar werk hebben gevolgd hebben een grotere kans op werk dan niet 

deelnemers. Deelnemers die alleen begeleiding bij werk in de gevangenis hebben 

gehad hebben geen grotere kans op werk dan niet deelnemers. Dit is in lijn met de 

verwachtingen op basis van theorie en eerder onderzoek, ook daarin werd geen 

effect gevonden van werk tijdens detentie. Op basis van de theorie werd verwacht 

dat vooral opleidingen effectief zouden zijn om de kans op werk te vergroten. We 

vinden ook dat ex-gedetineerden die opleidingen volgen de grootste kans hebben 

om na detentie werk te hebben. Maar ook deelnemers aan modules gericht op alge-

mene levensvaardigheden hebben na detentie vaker werk, terwijl het op basis van 

eerder onderzoek niet duidelijk was of modules gericht op algemene levensvaardig-

heden effect zouden hebben op de kans op werk na detentie.  

 

Er zijn (ook na controle voor achtergrondkenmerken) geen (significante) verschillen 

tussen ESF-deelnemers en niet deelnemers in de kans om na detentie een opleiding 

te (ver)volgen of een startkwalificatie te behalen. ESF heeft tot doel dat deelnemers 

na detentie een opleiding kunnen (ver)volgen, maar deelnemers doen dit niet vaker 

dan niet deelnemers. Dit kan betekenen dat de ESF-modules niet effectief zijn in  

het vergroten van de kansen om opleidingen te (ver)volgen. Een andere verklaring 

is dat (een deel van de) niet deelnemers reguliere modules volgt die ook de kans 
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om een opleiding te (ver)volgen vergroten, waardoor het effect van ESF wordt 

onderschat. Ten slotte is het ook mogelijk dat ESF-deelnemers tijdens detentie 

(vak)opleidingen volgen die niet resulteren in een startkwalificatie, maar die wel hun 

kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Ook zonder het behalen van een startkwalifi-

catie hebben ESF-deelnemers een grotere kans op werk na detentie. Wanneer ze na 

detentie, dankzij deze opleidingen een baan kunnen vinden is er ook geen noodzaak 

om verder te leren of een startkwalificatie te behalen.  

 

ESF-deelnemers hebben een kleinere recidivekans dan niet deelnemers, maar dit 

verschil verdwijnt wanneer rekening wordt gehouden met verschillen in achter-

grondkenmerken. Werk is een belangrijke beschermende factor voor recidive, maar 

ondanks dat ESF-deelnemers na detentie vaker werken, recidiveren zij niet minder 

vaak. ESF-deelnemers hebben op basis van hun achtergrondkenmerken een lagere 

verwachte recidive; ze zijn bijvoorbeeld ouder en hebben een langere detentieduur. 

Deze verschillen, en niet hun deelname aan ESF, verklaren waarom zij een kleinere 

recidivekans hebben. Dit is tegengesteld aan de uitkomsten van de evaluatie van 

het vorige ESF-programma (Weijters et al., 2013). Toen werd juist gevonden dat 

ESF-deelnemers een groep waren met een hoog recidiverisico, wat deels verklaarde 

waarom de recidive onder ESF-deelnemers relatief hoog was. De doelgroep van ESF 

is nu (2014-2020) anders dan bij het vorige ESF-programma (2007-2013), toen was 

het gericht op gedetineerden met één maand tot twee jaar detentie (Bouma, 

Folkeringa, Peters, Ruig, & Tom, 2011). Mensen met een middellange detentieduur 

recidiveren vaker dan mensen met een korte (minder dan een maand) of juist lange 

detentieduur (Wartna et al., 2014). Mogelijk verklaart dit waarom toen werd gevon-

den dat deelnemers een hoog recidiverisico hadden. Het huidige ESF-programma 

richt zich op iedereen in de laatste vier jaar van hun detentie, dus ook op mensen 

met (veel) langere en kortere detenties. ESF-deelnemers zitten gemiddeld een 

langere straf uit dan niet deelnemers (626 versus 85 dagen) en hebben een lager 

verwacht recidiverisico op basis van hun verblijfsduur in de PI. Bij het huidige ESF-

programma zijn ESF-deelnemers bij uitstroom (mogelijk vanwege die langere 

detenties) ook ouder dan niet deelnemers, in het vorige ESF-programma was er 

geen verschil in leeftijd tussen deelnemers en niet deelnemers. Leeftijd is een van 

de belangrijkste voorspellers van recidive; naarmate mensen ouder worden, stop-

pen ze vaker met criminaliteit (Sampson & Laub, 1993). Dit verklaart waarschijnlijk 

waarom het verwachte recidiverisico van de huidige ESF-deelnemers relatief laag is. 

10.3 Beantwoording onderzoeksvragen voor ex-JJI-pupillen 

1 Wat voor ESF-gefinancierde modules volgen JJI-pupillen tijdens detentie? 

 

27% van de JJI-pupillen die in 2016 uitstromen uit detentie heeft deelgenomen  

aan re-integratieactiviteiten met ESF-subsidie. Dit aandeel is lager dan het aandeel 

ESF-deelnemers in de uitstroom uit JJI’s in 2008, 2009 en 2010 tijdens het vorige 

ESF-programma (Weijters et al., 2013). Een ESF-deelnemer volgt gemiddeld tien 

verschillende modules en besteed in totaal gemiddeld 170 uur aan deze ESF-trajec-

ten. Het meest gevolgde type module zijn vakopleidingen en daaraan worden ook  

de meeste uren besteed. JJI-pupillen krijgen hierbij onderwijs, bijvoorbeeld in prak-

tische of technische vaardigheden. JJI-pupillen volgen daarnaast veel modules 

gericht op algemene levensvaardigheden, hieronder valt ook interne 

trajectbegeleiding. Verder volgen JJI-pupillen mbo- en middelbare schooloplei-

dingen. Op basis van de theorie en eerder onderzoek wordt verwacht dat deze 

modules re-integratie-uitkomsten kunnen verbeteren. Begeleiding bij werk tijdens 
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detentie, algemene opleidingen en hulp bij het zoeken naar werk komen in JJI’s 

maar weinig voor.  

 

2 In hoeverre hebben deelnemers aan ESF-modules een betaalde baan, volgen  

ze een opleiding of behalen zij een startkwalificatie na detentie en in hoeverre 

verschilt dit van niet deelnemers? 

 

We hebben als eerste de verschillen tussen ESF-deelnemers en niet deelnemers in 

sociaal economische positie bekeken, zonder rekening te houden met hun achter-

grondkenmerken. 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. Totaal is 62% actief in werk en/of een opleiding. De 

resultaatindicator dat 60% van de ESF-deelnemers na uitstroom uit een JJI werkt  

of een opleiding volgt wordt dus behaald.  

In de vorige evaluatie van ESF werd gevonden dat 70% van de ESF-deelnemers 

uitgestroomd in 2008, 2009 of 2010 werkt of een opleiding volgt (Weijters et al., 

2013). Vanwege de verwachte verslechterde arbeidsmarktomstandigheden werd 

voor de jaren 2014, 2015 en 2016 een streefwaarde van 60% gehanteerd 

(AgentschapSZW, 2014). Het aandeel ESF-deelnemers uitgestroomd in 2016 dat 

direct na detentie werk heeft (16%) is wel lager dan in de vorige evaluatie (24%), 

maar dit wordt deels gecompenseerd doordat meer ESF-deelnemers na detentie  

een opleiding volgen55. Of ex-JJI-pupillen een opleiding gaan volgen is, anders dan 

of ze een baan kunnen vinden, niet afhankelijk van de economische situatie.  

Het aandeel ex-JJI-pupillen (van 17 jaar of ouder) dat werkt of een opleiding volgt, 

neemt af in de twee jaar na uitstroom. Steeds minder mensen volgen een opleiding, 

waarschijnlijk omdat ze ouder worden en daarom niet meer leerplichtig zijn of hun 

opleiding al hebben afgerond.  

ESF-deelnemers verschillen zowel voor als na detentie niet significant van niet 

deelnemers in sociaaleconomische positie. Er zijn geen significante verschillen wat 

betreft de kans op een baan, het volgen van een opleiding voor of na detentie of het 

hebben van een startkwalificatie voor detentie. Na detentie hebben ESF-deelnemers 

wel significant vaker een startkwalificatie dan niet deelnemers. 

 

3 Wat is de recidive onder deelnemers aan ESF-modules en in hoeverre verschilt dit 

van niet deelnemers? 

 

We hebben als eerste de verschillen tussen ESF-deelnemers en niet deelnemers  

in recidive bekeken, zonder rekening te houden met hun achtergrondkenmerken  

en het verwachte recidiverisico op basis van deze kenmerken. 60% van de ESF-

deelnemers recidiveert minstens één keer in de twee jaar na uitstroom uit detentie, 

onder niet ESF-deelnemers is dit 57%. Deze verschillen zijn niet significant. De 

recidivefrequentie is juist iets lager onder ESF-deelnemers. Een gemiddelde reci-

divist die heeft deelgenomen aan ESF recidiveert 2,3 keer in de twee jaar na uit-

stroom, een gemiddelde recidivist die niet heeft deelgenomen aan ESF 2,4 keer. 

Ook het totale aantal nieuwe strafzaken per 100 uitgestroomde personen verschilt 

nauwelijks tussen ESF-deelnemers en niet deelnemers. Voor ESF-deelnemers is dit 

137. Niet ESF-deelnemers zijn verantwoordelijk voor 134 nieuwe strafzaken per 100 

uitgestroomde personen.  

 

                                                
55  In de vorige evaluatie werd het aandeel ex-JJI-pupillen dat een opleiding volgt mogelijk overschat, omdat ook 

pupillen jonger dan 17 werden meegenomen. Zij worden automatisch geregistreerd als opleiding volgend, ook als 

ze in werkelijkheid geen opleiding volgen. Daarom is in deze studie alleen naar pupillen ouder dan 17 gekeken.  
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4 Wat is de samenhang tussen deelname aan (verschillende typen) ESF-modules  

en werk, het volgen van een opleiding, het behalen van een startkwalificatie en 

strafrechtelijke recidive? 

 

Ten slotte bekijken we of de verschillen tussen ESF-deelnemers en niet deelnemers 

in recidive en sociaaleconomische positie na detentie overeind blijven wanneer 

rekening wordt gehouden met gemeten achtergrondkenmerken voor detentie.  

 

ESF-deelnemers hebben geen grotere (of kleinere) kans op werk, het volgen van 

een opleiding, het behalen van een startkwalificatie of recidive dan niet deelnemers, 

ook niet wanneer rekening wordt gehouden met verschillen in gemeten achter-

grondkenmerken. Op basis van de theorie en eerder onderzoek was verwacht dat  

de in JJI’s gevolgde modules gericht op opleidingen en algemene levensvaardig-

heden de re-integratie-uitkomsten verbeteren. Een mogelijke verklaring dat we dit 

verband niet vinden is dat (bijna) alle JJI-pupillen re-integratieactiviteiten krijgen 

aangeboden, regulier of met ESF-subsidie. Wanneer er weinig verschillen zijn in  

re-integratieactiviteiten tussen deelnemers en niet deelnemers zullen er ook weinig 

verschillen in re-integratie-uitkomsten zijn. Het doel van ESF-subsidie in JJI’s is 

echter om extra begeleiding of extra opleidingen mogelijk te maken om zo de 

kansen op het na detentie vervolgen van een opleiding of vinden van werk te 

vergroten. We zien dit effect niet terug.  

In de vorige evaluatie van ESF (Weijters et al., 2013) werd voor JJI-pupillen ook 

geen effect van ESF-deelname op de kans om te werken of een opleiding te volgen 

gevonden. Wel werd toen gevonden dat ESF-deelnemers minder recidiveren dan 

niet deelnemers, ook wanneer rekening werd gehouden met achtergrondkenmer-

ken. In het huidige onderzoek wordt geen verschil in recidive gevonden. Ook wan-

neer rekening wordt gehouden met gemeten achtergrondkenmerken, zoals leeftijd, 

detentieduur en strafrechtelijk verleden, werd in de vorige evaluatie een lagere 

recidive gevonden onder deelnemers, terwijl er in de huidige evaluatie geen ver-

schillen worden gevonden. Mogelijk zijn de ‘zachte’ (ongemeten) criteria op basis 

waarvan interne trajectbegeleiders bepalen wie er mee kan doen aan ESF veranderd 

en worden in het huidige programma meer jongeren met een groter recidiverisico 

bereikt. Een andere mogelijke verklaring is dat ESF-deelnemers mogelijk op basis 

van hun ongemeten kenmerken een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben, 

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

ESF-modules zijn dan mogelijk wel effectief maar dit wordt gecompenseerd door de 

slechtere uitgangssituatie van de deelnemers. 

 

Wanneer we kijken naar de verschillende typen ESF-modules blijkt geen van de 

typen modules effect te hebben op de kans om na detentie werk te hebben, een 

opleiding te volgen of een startkwalificatie te behalen. Ex-JJI-pupillen die vak-

opleidingen hebben gevolgd recidiveren vaker dan pupillen die geen ESF-modules 

hebben gevolgd en dit verschil blijft overeind wanneer rekening wordt gehouden 

met gemeten achtergrondkenmerken. Het is niet aannemelijk dat vakopleidingen  

de kans op recidive vergroten. Mogelijk worden vooral lastige doelgroepen (Van Ark, 

2018) met een hoog recidiverisico bereikt met ESF-modules gericht op vakopleidin-

gen.  

10.4 Beperkingen 

Het doel van dit onderzoek is om te kijken naar het effect van ESF in justitiële 

inrichtingen op succesvolle re-integratie; slagen re-integratieactiviteiten met ESF-
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subsidie erin de kans op succesvolle re-integratie van justitiabelen te verbeteren? 

Deze vraag naar de causaliteit van effecten is echter lastig te beantwoorden.  

 

Het grootste probleem is dat er ook zonder ESF-subsidie veel re-integratie-

activiteiten, waaronder ook andere activiteiten gericht op arbeidstoeleiding,  

worden aangeboden tijdens detentie. Er is echter alleen informatie over wie er 

welke ESF-gefinancierde re-integratiemodules volgen, geen informatie over wie er 

welke reguliere re-integratiemodules volgen. ESF-subsidie zorgt voor extra aanbod 

aan re-integratieactiviteiten naast het reguliere aanbod. Hierdoor is het mogelijk dat 

justitiabelen reguliere re-integratiemodules zonder ESF-subsidie volgen en dat extra 

justitiabelen (dankzij ESF-subsidie) precies diezelfde modules volgen. We vergelij-

ken ESF-deelnemers met niet deelnemers; de groep niet deelnemers is echter naar 

verwachting zeer heterogeen. Binnen de groep niet deelnemers zullen er zowel jus-

titiabelen zijn die geen re-integratiemodules hebben gevolgd als justitiabelen die 

vergelijkbare, maar op een andere manier gefinancierde, modules hebben gevolgd 

als de ESF-deelnemers. Wanneer we ervan uitgaan dat re-integratiemodules 

(ongeacht de manier waarop deze zijn gefinancierd) de kansen op succesvolle  

re-integratie vergroten, zal een vergelijking tussen ESF-deelnemers en niet 

deelnemers een onderschatting opleveren van het werkelijke effect van ESF.  

 

Ten tweede zullen er ongemeten kenmerken zijn die zowel samenhangen met 

deelname aan ESF als met re-integratie-uitkomsten. Enerzijds zullen bijvoorbeeld 

justitiabelen met verslavingsproblematiek of psychische problemen, of justitiabelen 

die niet gemotiveerd zijn om na detentie een baan te vinden zowel minder vaak 

meedoen aan ESF-modules tijdens detentie als minder vaak na detentie een baan 

vinden. Anderzijds is het ook mogelijk dat re-integratieactiviteiten met ESF-subsidie 

juist mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt bereiken dan reguliere 

re-integratieactiviteiten. Doordat er extra geld is, zijn intensievere programma’s 

mogelijk waardoor ook lastigere doelgroepen naar werk kunnen worden begeleid 

(Van Ark, 2018). In het eerste geval hebben ESF-deelnemers, vanwege hun per-

soonlijke kenmerken, een grotere kans op succesvolle re-integratie in de maat-

schappij; ook als ESF niet effectief is, zullen (gemotiveerde) deelnemers beter  

re-integreren dan (ongemotiveerde) niet deelnemers. In het tweede geval hebben 

deelnemers juist een kleinere kans op succesvolle re-integratie; als ESF geen effect 

heeft zullen deelnemers (uit lastige doelgroepen) minder goed re-integreren dan 

(reguliere) niet deelnemers. Een vergelijking tussen ESF-deelnemers en niet deel-

nemers kan daarom zowel een onderschatting als een overschatting zijn van het 

werkelijke effect van ESF.  

 

Een manier om dit probleem te beperken is door in de modellen rekening te houden 

met achtergrondkenmerken die zowel zullen samenhangen met ESF-deelname als 

met re-integratie-uitkomsten. We controleren daarom in de modellen voor gemeten 

kenmerken, zoals detentieduur, leeftijd, geslacht, strafrechtelijk verleden en 

arbeidsmarktverleden. Door hier rekening mee te houden geven we beter inzicht in 

het werkelijke effect van ESF. We kunnen echter niet controleren voor ongemeten 

kenmerken, zoals psychische problemen of motivatie. Ook deze kenmerken kunnen 

samenhangen met zowel ESF-deelname als re-integratie-uitkomsten. Het verschil in 

re-integratie-uitkomsten tussen ESF-deelnemers en niet deelnemers kan daarom 

niet worden geïnterpreteerd als het causale effect van ESF.  

 

Een derde probleem bij het evalueren van ESF is de enorme variëteit aan re-

integratiemodules die wordt aangeboden met ESF-subsidie. In dit onderzoek  

hebben we op basis van de theorie een indeling gemaakt in verschillende typen  
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ESF-modules. Ook hebben we de samenhang tussen deelname aan de verschil-

lende typen ESF-modules en re-integratie-uitkomsten bekeken. Daaruit blijkt al  

dat er verschillen zijn tussen deelnemers aan verschillende typen ESF-modules in 

re-integratie-uitkomsten. Ook binnen de verschillende typen ESF-modules zijn er 

echter nog grote verschillen mogelijk. Een vakopleiding ‘heftruck’ zal mogelijk 

andere effecten hebben op re-integratie-uitkomsten dan een vakopleiding ‘muziek’. 

Ook precies dezelfde module kan per inrichting (of per casemanager) op een andere 

manier worden aangeboden. Of interventies effectief zijn, hangt sterk af van hoe 

deze zijn ingericht (Lewis 2006) en van de kwaliteit van de uitvoering (Lipsey, 

2009). Eenzelfde module kan dus in een andere inrichting meer of minder effectief 

zijn. Het gevonden verschil in re-integratie-uitkomsten tussen deelnemers en niet 

deelnemers is een gemiddeld effect van alle verschillende en verschillend uitgevoer-

de modules. Wanneer (een bepaald type) ESF gemiddeld geen effect heeft, is het 

mogelijk dat sommige modules wel effectief zijn. Andersom is het ook mogelijk dat 

wanneer (een bepaald type) ESF wel een effect heeft, niet alle modules effectief 

zijn. We kunnen alleen uitspraken doen over het gemiddelde effect van ESF, of  

over het gemiddelde effect van een bepaald type ESF-module, maar niet over of 

specifieke modules effectief zijn.  

 

Naast deze drie grotere problemen kent het onderzoek nog een beperking. Naast 

volwassen gedetineerden en strafrechtelijke geplaatste JJI-pupillen behoren ook  

tbs-gestelden en jongeren die op civielrechtelijke titel in een gesloten inrichting zijn 

geplaatst tot de doelgroep van het ESF-beleid. Tbs-gestelden hebben ook deelgeno-

men aan re-integratieactiviteiten met subsidie van ESF. Er zijn echter maar weinig 

tbs-gestelden uitgestroomd naar de vrije maatschappij in 2016 en helemaal geen 

tbs-gestelden die hebben deelgenomen aan ESF (in 2014, 2015 of 2016). Hierdoor 

was het niet mogelijk om de samenhang tussen ESF-deelname en arbeidsmarkt-

uitkomsten en recidive na detentie van tbs-gestelden in kaart te brengen. Ook op 

civielrechtelijke titel geplaatste jongeren hebben deelgenomen aan ESF. Omdat van 

deze groep geen gegevens over instroom en uitstroom uit de jeugdinrichting bekend 

zijn, was het ook voor deze groep niet mogelijk om te bekijken of ESF-deelname 

tijdens hun verblijf samenhangt met re-integratie-uitkomsten na hun verblijf.  

10.5 Conclusies en aanbevelingen 

Volwassen ex-gedetineerde ESF-deelnemers hebben na detentie vaker werk dan 

niet deelnemers. Dit geldt voor volwassen deelnemers die modules gericht op 

opleidingen of algemene levensvaardigheden hebben gevolgd. Ex-gedetineerden  

die begeleiding bij werk hebben gehad hebben niet vaker werk dan niet ESF-

deelnemers. Er zijn geen verschillen tussen volwassen ESF-deelnemers en niet 

deelnemers in de kans om een opleiding te volgen, een startkwalificatie te hebben 

en recidive. Bij ex-JJI-pupillen zijn er geen verschillen tussen ESF-deelnemers en 

niet deelnemers in de kans om te werken, een opleiding te volgen, een startkwalifi-

catie te hebben en recidive.  

 

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.  
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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.  

Aanbevelingen 

Om in de toekomst inzicht te kunnen geven of ESF een causaal effect heeft op werk, 

opleiding en recidive na detentie is het belangrijk 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.  

 

• Beter inzicht te krijgen waarom mensen (niet) deelnemen aan ESF. Mogelijk  

zijn de deelnemers een zeer selectieve groep omdat bijvoorbeeld mensen met 

verslavingsproblematiek, een verstandelijke beperking of wangedrag tijdens 

detentie niet mee mogen of kunnen doen.  

 

 Extra re-integratieactiviteiten aan te bieden bovenop het reguliere aanbod 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. 

 

 Meer inzicht verkrijgen in hoe interventies zijn ingericht en striktere richtlijnen 

opstellen om ervoor te zorgen dat een interventie overal op dezelfde manier 

wordt aangeboden. Dit maakt het mogelijk om te bepalen of een specifieke 

interventie effectief is en om deze in de toekomst op een vergelijkbare, dus 

effectieve, manier aan te bieden. 

Tot slot 

Op basis van eerder onderzoek wordt verwacht dat modules gericht op opleidingen 

en algemene levensvaardigheden de re-integratie-uitkomsten verbeteren, terwijl 

begeleiding bij werk geen effect heeft op deze uitkomsten. Dit zien we terug in de 

resultaten; volwassen ex-gedetineerden die modules gericht op opleidingen of 

algemene levensvaardigheden hebben gevolgd hebben vaker werk, ex-gedetineer-

den die begeleiding bij werk hebben gehad hebben niet vaker werk dan niet ESF-

deelnemers. Volwassen ESF-deelnemers besteden nu de meeste tijd aan modules 

gericht op (begeleiding bij) werk. In de toekomst kan zowel in PI’s als in JJI’s beter 

meer worden ingezet op modules gericht op opleidingen en vaardigheden, mogelijk 

kan dit re-integratie-uitkomsten verbeteren.  
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Summary 

The relation between participation in ESF-funded modules 
and work, education and recidivism among ex-detainees and 

ex-juvenile detainees.  
 

 

The Custodial Institutions Agency (DJI) of the Ministry of Justice and Security 

receives funding from the European Social Fund (ESF) to offer extra reintegration 

modules to detainees. The ESF aims to enlarge labour market opportunities of 

people with poor job prospects. The goal for juvenile and adult detainees is to find  

a job or (continue to) follow education after release from prison. 6% of the adult 

detainees and 27% of the juvenile detainees (with a valid citizen service number 

(BSN) and under 65 years of age) who are released from prison in 2016 participated 

in ESF funded reintegration modules during their imprisonment.  

 

A wide variety of ESF funded modules is offered in Dutch adult and youth detention 

facilities. These modules can be separated into four different categories; 1) 

vocational training 2) ((post-)secondary and general) education 3) life and work 

skills training and assistance in the job search process and 4) (guidance by) work  

in prison. Adult detainees most often follow modules in life and work skills training, 

but spend most time on work in prison modules. Ex-juvenile detainees most often 

follow modules in vocational education and also spend most time on these modules. 

Based on earlier research we expect that vocational, (post-)secondary and general 

education and life and work skills training can improve reintegration outcomes of 

ex-adult and juvenile detainees. Earlier research finds no effect of work in prison  

on reintegration outcomes.  

 

In this research we compare participants in ESF funded reintegration modules with 

non-participants. We study differences between participants and non-participants  

in the probability to work, follow education and have a basic level educational 

qualification and differences in recidivism. Thereby we take differences between 

these groups in measurable background characteristics such as age, gender, judicial 

history and labour market history into account. 

Conclusion and discussion 

Among adult ex-detainees, ESF-participants are more likely to work after release 

than non-participants. In line with earlier research, we find this effect for detainees 

who participated in education and life and work skills training modules, but not for 

participants who only participated in work in prison modules. There are no 

differences between participants in ESF-funded modules and non-participants in  

the probability to follow education, have a basic level education qualification and 

recidivism after detention. Among ex-juvenile detainees there are no differences 

between participants in ESF-funded modules and non-participants in the probability 

to work, follow education, have a basis level educational qualification or recidivism.  

 

Establishing a causal connection between participation in ESF-funded reintegration 

modules and reintegration outcomes was not possible in this research.  
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Firstly, ESF-funded reintegration modules might target more difficult populations 

than regular reintegration programs in detention, therefore especially people with 

poor job prospects might participate in ESF-funded reintegration modules. In 

addition, non-participants in ESF-funded modules follow regular reintegration 

modules that might be very similar. Therefore we might underestimate the effect  

of participation in ESF-funded modules. Although we find (almost) no differences 

between participants and non-participants, ESF-funded modules might be effective 

in improving reintegration outcomes.  

 

On the other hand, we might overestimate the effect of ESF-funded modules. Only 

motivated detainees are allowed to participate in ESF-funded modules and detainees 

with (addiction, behavioural or psychological) problems often will not participate in 

ESF-funded reintegration modules. Most likely job prospects were already better for 

the group of participants, even without participation in ESF-funded modules.  

 

Finally, the effectiveness of reintegration interventions depends largely on (the 

quality of) treatment and implementation. However, there is no insight in the 

treatment plans and implementation of ESF-funded modules. Due to these three 

shortcomings it is not possible to determine whether there is a causal effect of 

participation in ESF-funded modules on reintegration outcomes.  

Recommendations 

In order to be able to better establish the causal effect of ESF-participation on work, 

education and recidivism, it is important to 1) better register who participates in 

which regular (non ESF-funded) reintegration modules; 2) provide insight in why 

and how is decided who does and who does not participate in ESF-funded modules; 

3) offer extra ESF-funded reintegration modules in addition to regular reintegration 

modules to a random group of detainees, to thereby make sure this group can be 

compared to a comparable group of non-participants and 4) provide more insight in 

and stricter regulations for treatment and implementation of ESF-funded modules.  

 

In line with previous research we find that, among adult detainees, participants  

in ESF-funded education or life and work skills training modules are more likely to 

work after detention than non-participants while this does not apply to participants 

in work in prison modules. However, adult detainees spend most time on ESF-

funded work in prison modules. In the future, ESF-funding can better be used to 

offer education and life and work skills training to both adult and juvenile detainees, 

this might improve reintegration outcomes.  
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Bijlage 2 Type ESF-modules 

Tabel B2.1 Gevolgde modules ‘middelbare school’ 

 PI JJI 

Middelbare school 0 3 

Vmbo 0 1 

Onderwijs Leerweg mavo 9 49 

Onderwijs Theoretische leerweg 0 130 

Aardrijkskunde 0 1 

Biologie 0 1 

Economie 48 0 

Talen 95 82 

Nederlands 7 1 

Wiskunde/rekenen 56 95 

Totaal 215 363 

 

Tabel B2.2 Gevolgde modules ‘mbo-opleidingen’ 

 PI JJI 

Onderwijs Leerweg AKA 21 35 

Arbeidsassistent 1 0 

Fitness 6 3 

Horeca 0 3 

Onderwijs Land/Groen/Dier 1 68 

Onderwijs Lichamelijke opvoeding 17 260 

Lassen 7 3 

Begeleiding Metaal 122 0 

Onderwijs Metaal 40 87 

Onderwijs Zorg en welzijn 4 15 

Totaal 219 474 

 

Tabel B2.3 Gevolgde modules ‘algemene opleiding’ 

 PI JJI 

Onderwijs Beeldend 0 49 

Onderwijs Crea 0 91 

Onderwijs Muziek/DVD maken 0 64 

Hulpverlenen 5 0 

Sociale Hygiëne 2 0 

Onderwijs VCA 310 45 

Totaal 317 249 
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Tabel B2.4 Gevolgde modules ‘algemene levensvaardigheden’ 

 PI JJI 

Onderwijs Equip56 0 121 

Gedragsdeskundige Delictanalyse 2 6 

Gedragsdeskundige Gesprek 0 12 

Gedragsdeskundige Individueel 0 8 

Gedragsdeskundige Screening 0 6 

Gesprek Bezoek ouders 2 22 

Gesprek Deelnemers Groep 8 44 

Gesprek Deelnemers Persoonlijk 99 82 

Gesprek Gezinsgesprekken 5 17 

Gesprek Mentor 7 14 

Gesprek Motivatie 9 7 

Gesprek Stage 5 2 

Gesprek Verlofbespreking 8 2 

ITB Analyse intake 12 0 

ITB Gesprek met deelnemers en 

DDB’er 
0 6 

ITB Gesprek met deelnemers 1089 255 

ITB Individuele begeleiding buiten met 

deelnemers 
76 15 

Onderwijs Lerenloopbaanburgerschap 1 103 

Begeleiding Libermantrainingen57 3 0 

Onderwijs TRA58 1 0 

Onderwijs Vaardigheden 11 11 

Begeleiding Vaardigheidstrainingen 91 33 

Begeleiding Verlof 2 12 

Begeleiding Woonafdeling 18 0 

Onderwijs Zelfredzaamheid 15 24 

Totaal 1.464 802 

 
  

                                                
56  Equip trainingen zijn vaardigheidstraining voor het afleren van antisociaal gedrag. 

57  Liberman modules zijn gericht op het leren van praktische en sociale vaardigheden en behandelen ieder een 

afgerond onderwerp. Ze bieden cliënten met een ernstige psychiatrische stoornis de mogelijkheid op een 

systematische manier vaardigheden op uiteenlopende levensterreinen te leren. Het stelt hen zo in staat hun 

zelfstandigheid te vergroten. Hierdoor wordt de basis gelegd voor sociale re-integratie. 

58  Onderwijs TRA betreffen trainingsactiviteiten en/of voorlichtingsbijeenkomsten op verschillende gebieden. 
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Tabel B2.5 Gevolgde modules ‘vakopleiding’ 

 PI JJI 

Onderwijs Administratie 11 0 

Asbestreiniging 1 0 

Onderwijs Bibliotheek 1 2 

Onderwijs Computer 96 86 

Onderwijs Consumptief59 0 167 

Onderwijs Diversen60 241 287 

Glazen wassen 0 2 

Begeleiding Hout 112 6 

Onderwijs Hout 6 96 

Heftruck 26 3 

Onderwijs Kappen 0 28 

Ondernemen 16 0 

Onderwijs Portfolio 9 0 

Schoonmaken 11 0 

Onderwijs Technieken 0 147 

Onderwijs Workshop 0 11 

Totaal 530 835 

 
  

                                                
59  Onderwijs Consumptief betreft begeleiding van pupillen in de bedrijfskeuken van de inrichting. Zij doen daar 

vaardigheden op op het gebied van voeding, koken en eten. 

60  Onderwijs Diversen is een klas waarin meerdere vakken worden gegeven aan de gedetineerden. Het komt vaak 

voor dat de ene deelnemer bijvoorbeeld een ondernemersexamen volgt en de ander de theorie voor 

houtbewerking aanleert. 
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Tabel B2.6 Gevolgde modules ‘werken in de gevangenis’ 

 PI JJI 

Begeleiding Activiteiten 174 4 

Begeleiding Administratie 15 0 

Begeleiding Bakkerij 21 0 

Begeleiding Bedrijfskeuken 19 6 

Begeleiding Beton 9 0 

Begeleiding Bibliotheek 0 5 

Begeleiding Broodkeuken 4 0 

Begeleiding Civiele Dienst61 2 1 

Begeleiding Fietsenmaker 23 8 

Begeleiding Grafisch 0 11 

Begeleiding Inpakamp Montage 51 12 

Begeleiding Klussenteam 8 7 

Begeleiding Kookproject 0 2 

Begeleiding Magazijn 17 0 

Begeleiding Naaiatelier 2 0 

Begeleiding Restaurant 31 5 

Begeleiding Schilder 42 2 

Begeleiding Schoonmaak 101 0 

Begeleiding Spoelkeuken 8 0 

Begeleiding Sport 160 8 

Begeleiding Techniek 5 13 

Begeleiding Textiel 1 0 

Begeleiding Tuin/Groen 19 9 

Begeleiding Wasserij 131 0 

Begeleiding Winkel 22 0 

Totaal 865 93 

 

Tabel B2.7 Gevolgde modules ‘hulp bij het zoeken naar werk’ 

 PI JJI 

ITB Begeleiding Nazorg62 60 13 

ITB Begeleiding Vervolgwerkplek 

(tijdens detentie) met deelnemers 
180 24 

Onderwijs Sollicitatietraining 13 0 

Totaal 253 37 

  

                                                
61  Begeleiding Civiele Dienst betreft de begeleiding van gedetineerden bij het uitvoeren van huishoudelijke taken 

binnen de inrichting.  

62  Begeleidingsuren van de casemanager/ITB’er (tot zes maanden) na uitstroom van de deelnemer.  
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Bijlage 3 Beschrijvende tabellen PI  

Tabel B3.1  Aantal gevolgde modules en aantal gevolgde uren per type ESF-

module in PI’s (N=1.231) 

Type module Aantal gevolgde modules 

Totaal aantal uren type 

module gevolgd 

Gemiddeld 

aantal uren 

per type 

module 

Middelbare school 215 6% 2.430,0 uur 2% 11,4 uur 

Mbo- opleiding 219 6% 4.458,8 uur 3% 201,0 uur 

Hoger onderwijs 0 0% 0 uur 0% 0 uur 

Algemene opleiding en/of algemene, 

praktische certificaten 
317 8% 241,0 uur 0% 0,9 uur 

Algemene levens- en 

arbeidsmarktvaardigheden 
1.464 38% 19.673,9 uur 13% 11,4 uur 

Vakopleidingen 530 14% 21.408,9 uur 14% 122,8 uur 

Werk in de gevangenis 865 22% 97.801,0 uur 65% 41,2 uur 

Hulp bij het zoeken naar werk 253 7% 4.770,8 uur 3% 18,8 uur 

Totaal 3.863 modules 150.784,4 uur  
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Tabel B3.2 Aandeel uitstromers uit een PI dat een opleiding volgt (N=22.364) 

 6 maanden voor 1 maand voor 1 maand na 6 maanden na 12 maanden na 24 maanden na 

Gemiddeld 

aantal maanden 

eerste 2 jaar na N 

ESF-deelnemers 61 5% 55 4% 31 3% 32 3% 30 2% 33 3% 12,2 1.231 

Niet ESF-deelnemers 1.016 5% 816 4% 638 3% 533 3% 487 2% 439 2% 10,9 21.113 

Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 

 

Tabel B3.3 Aandeel uitstromers uit een PI dat werkt (N=22.364) 

 6 maanden voor 1 maand voor 1 maand na 6 maanden na 12 maanden na 24 maanden na 

Gemiddeld 

aantal maanden 

eerste 2 jaar na N 

ESF-deelnemers 193 16% 161 13% 227 18% 286 23% 293 24% 334 27% 12,4 1.231 

Niet ESF-deelnemers 3.307 16% 3.076 15% 2.948 14% 3.698 17% 3.937 19% 4.412 21% 11,6 21.113 

Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 



 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2021-4  |  110 

Tabel B3.4 Werkkenmerken deelnemers en niet deelnemers ESF in PI 

(N=22.364) 

 ESF-deelnemers  

Niet ESF-

deelnemers  N 

Werk maand voor detentie p=0,152    22.364 

Werkenden 161 13% 3.076 15%  

Niet werkenden 1.070 87% 18.057 85%  

Volgt opleiding maand voor detentie p=0,285    22.364 

Volgt opleiding 55 5% 816 4%  

Volgt geen opleiding 1.176 96% 20.317 96%  

Startkwalificatie jaar voor detentie p=0,000***    18.153 

Wel startkwalificatie 500 39% 11.761 32%  

Geen startkwalificatie 313 62% 5.579 68%  

Onbekend 418  3.793   

Werk maand na detentie p=0,000***    22.364 

Werkenden 227 18% 2.948 14%  

Niet werkenden 1.004 82% 18.185 86%  

Volgt opleiding maand na detentie p=0,316    22.364 

Volgt opleiding 31 3% 638 3%  

Volgt geen opleiding 1.200 98% 20.495 97%  

Startkwalificatie jaar na detentie p=0,000***    19.255 

Wel startkwalificatie 452 41% 6.134 34%  

Geen startkwalificatie 658 59% 12.011 66%  

Onbekend 121  2.988   

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 

 

Tabel B3.5  Opleidingsniveau PI in het jaar voorafgaand aan detentie 

(N=18.153) 
 

ESF-deelnemers niet ESF-deelnemers 

Basisschool of praktijkonderwijs 207 25% 5.330 31% 

Vmbo B/K 181 22% 3.935 23% 

Vmbo G/T of onderbouw havo of vwo 47 6% 1.246 7% 

Mbo1 65 8% 1.250 7% 

Mbo2 118 15% 2.084 12% 

HAVO of VWO 28 3% 637 4% 

Mbo3 58 7% 1.181 7% 

Mbo4 75 9% 1.203 7% 

Hoger onderwijs 34 4% 474 3% 

Onbekend 418 
 

3.793 
 

N 813   17.340   

Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 
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Tabel B3.6  Opleidingsniveau PI in het jaar na detentie (N=19.255) 
 

ESF-deelnemers niet ESF-deelnemers 

Basisschool of praktijkonderwijs 274 25% 5.341 29% 

Vmbo B/K 215 19% 4.039 22% 

Vmbo G/T of onderbouw havo of vwo 72 6% 1.311 7% 

Mbo1 97 9% 1.320 7% 

Mbo2 145 13% 2.256 12% 

Havo of vwo 46 4% 697 4% 

Mbo3 90 8% 1.330 7% 

Mbo4 118 11% 1.291 7% 

Hoger onderwijs 53 0% 560 3% 

Onbekend 121   2.988   

N  1.110   18.145   

Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 

 

Voor het schatten van de modellen is, vanwege de kleine aantallen uitstromers, 

gebruikgemaakt van een vierdeling in typen ESF-modules. Wanneer mensen aan 

meerdere typen modules hebben deelgenomen, vallen ze onder de module die op 

basis van de theorie het meest effectief is. Er is voor deze schattingen een onder-

scheid gemaakt tussen vier typen ESF-modules, namelijk: 1) korte termijn 

beroepstraining/certificaten ten behoeve van specifieke werkzaamheden, 2) mbo-

middelbare school- en algemene opleidingen, 3) algemene levensvaardigheden en 

hulp bij het zoeken naar werk en 4) begeleiding bij werk in de gevangenis.  

 

Figuur B3.1 Aantal gevolgde modules per vierdeling in typen ESF-module 

(N=1.231) 

 
 
  

Vakopleidingen

Middelbare school & mbo & algemene opleidingen

Levensvaardigheden & hulp bij het zoeken naar werk

Werk in de inrichting
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Tabel B3.7 Aantal gevolgde modules per vierdeling in typen ESF-module 

(N=1.231) 

Type module   

Vakopleidingen 367 30% 

Middelbare school & mbo & algemene opleidingen 184 15% 

Levensvaardigheden & hulp bij het zoeken naar werk 600 49% 

Werk in de inrichting 80 6% 

N 1.231  
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Bijlage 4 Beschrijvende statistiek en modellen 
volwassen ex-gedetineerden 

Tabel B4.1  Beschrijvende statistiek 

 

Totaal (N=22.331) 

Zonder startkwalificatie 

(N=12.241) 

  gemiddelde std. dev. gemiddelde std. dev. 

Afhankelijke variabelen         

Werk (>=1 mnd in 2 jaar na uitstroom) 39%       

Duurzaam werk (>=6 mnd in 2 jaar na uitstroom) 27%    

Volgt opleiding (>=1 mnd in 2 jaar na detentie) 5%       

Recidive binnen 2 jaar na uitstroom uit detentie 48%       

Startkwalificatie (2e oktober na uitstroom)     7%   

Onafhankelijke variabelen        

ESF-deelname 6%   4%   

Type ESF (ref geen ESF) 94,5%  95,9%  

Korte termijn beroepstraining 1,6%  1,4%  

MBO of middelbare school 0,8%  0,7%  

Algemene opleidingen en hulp bij zoeken naar werk 2,7%  1,7%  

Begeleiding bij werk tijdens detentie 0,4%  0,2%  

Controlevariabelen      

Vrouw 8%  8%  

Leeftijd 35,9 11,1 34,4 11,2 

Leeftijd (gecentreerd)63 0,0 11,1 -1,5 11,2 

Etniciteit (ref Autochtoon) 42%   41%   

Turks 5%   6%   

Marokkaans 12%   15%   

Surinaams 10%   10%   

Antilliaans 9%   9%   

westers allochtoon 13%   8%   

overig niet westers allochtoon  9%   10%   

Opleidingsniveau (ref basisschool of praktijkonderwijs) 25%   45%   

Vmbo B/K 18%   34%   

Vmbo G/T of onderbouw havo of vwo 6%   11%   

Mbo 1 6%   11%   

Mbo 2, havo of vwo 13%     

Mbo 3 6%     

Mbo 4 6%     

Hoger onderwijs 2%     

Onbekend 19%     

Delicttype (ref geweld) 14%   14%   

zedendelict 1%   1%   

vermogensdelict met geweld 5%   5%   

                                                
63  Leeftijd bij uitstroom en leeftijd eerste justitiecontact zijn gecentreerd. Dit is gedaan op de groep van 22.311 

personen zonder missende variabelen. Hierdoor is een referentiepersoon een persoon met een gemiddelde 

leeftijd bij uitstroom en een gemiddelde leeftijd bij het eerste justitiecontact. Het centreren van deze variabelen 

heeft geen effect op de coëfficiënten in de modellen, alleen op de constante.  



 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2021-4  |  114 

 

Totaal (N=22.331) 

Zonder startkwalificatie 

(N=12.241) 

vermogensdelict zonder geweld 29%   30%   

vernieling/ openbare orde 6%   6%   

drugsdelict 9%   8%   

verkeersdelict 6%   6%   

overig delicttype 3%   3%   

kantonfeit 9%   10%   

fictieve uitgangszaak 18%   17%   

Detentieduur (weken) 16,4 39,4 11,9 21,5 

Leeftijd eerste justitiecontact  20,7 8,3 18,9 6,9 

Leeftijd eerste justitiecontact (gecentreerd) 0,0 8,3 -1,8 6,9 

Aantal vorige justitiecontacten 13,7 18,9 15,7 20,5 

Aantal vorige zeer ernstige justitiecontacten 1,1 1,9 1,3 2,1 

Aantal maanden werk in 10 jaar voor uitstroom 25,6 30,2 21,1 26,1 

Aantal maanden werk in 2 jaar voor uitstroom 3,3 6,3 2,7 5,7 

Werkt in de eerste maand na detentie 14%    

Volgt opleiding in de eerste maand na detentie 3%    

Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 
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Tabel B4.2  Samenhang tussen (ten minste 1 maand) werk na detentie, ESF-

deelname en controlevariabelen (N=22.331) 

  Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

ESF-deelname 0,073*** 0,088***   

Type ESF module (ref geen ESF)     

Korte termijn beroepstraining   0,076** 0,086*** 

MBO of middelbare school   0,145*** 0,163*** 

Algemene opleidingen of hulp bij zoeken werk   0,064** 0,078*** 

Begeleiding bij werk tijdens detentie   -0,033 -0,004 

Controlevariabelen     

Vrouw  -0,061***  -0,060*** 

Leeftijd (gecentreerd)  -0,009***  -0,009*** 

Etniciteit (ref autochtoon)     

Turks  0,026*  0,026* 

Marokkaans  -0,003  -0,003 

Surinaams  0,096***  0,096*** 

Antilliaans  0,112***  0,112*** 

westers allochtoon  0,052***  0,052*** 

overig niet westers allochtoon   0,038***  0,038*** 

Opleidingsniveau (ref basisschool of praktijkonderwijs)     

Vmbo B/K  0,046***  0,045*** 

Vmbo G/T of onderbouw havo of vwo  0,038**  0,037** 

Mbo 1  0,075***  0,074*** 

Mbo 2, havo of vwo  0,045***  0,045*** 

Mbo 3  0,044***  0,044*** 

Mbo 4  0,060***  0,061*** 

Hoger onderwijs  0,062**  0,063** 

Opleidingsniveau onbekend  0,040***  0,040*** 

Delicttype (ref geweldsdelict)     

zedendelict  -0,020  -0,021 

vermogensdelict met geweld  0,028  0,027 

vermogensdelict zonder geweld  0,014  0,013 

vernieling/ openbare orde  0,006  0,006 

drugsdelict  0,016  0,017 

verkeersdelict  0,035**  0,035** 

overig delicttype  0,008  0,008 

kantonfeit  0,045***  0,045*** 

fictieve uitgangszaak  0,050***  0,050*** 

Detentieduur (weken)  0,000***  0,000*** 

Leeftijd eerste justitiecontact (gecentreerd)  0,001**  0,001** 

Aantal vorige justitiecontacten  -0,001***  -0,001*** 

Aantal vorige zeer ernstige justitiecontacten  -0,002  -0,002 

Aantal maanden werk in 2 jaar voor uitstroom  0,027***  0,027*** 

Aantal maanden werk in 10 jaar voor uitstroom  0,002***  0,002*** 

Constante 0,387*** 0,177*** 0,387*** 0,177*** 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 
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Tabel B4.3  Samenhang tussen (ten minste 6 maanden) werk na detentie, 

ESF-deelname en controlevariabelen (N=22.331) 

  Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

ESF-deelname 0,058*** 0,061***   

Type ESF module (ref geen ESF)     

Korte termijn beroepstraining   0,047 0,050* 

MBO of middelbare school   0,090* 0,105*** 

Algemene opleidingen of hulp bij zoeken werk   0,068*** 0,067*** 

Begeleiding bij werk tijdens detentie   -0,041 -0,036 

Controlevariabelen     

Vrouw  -0,054***   -0,053*** 

Leeftijd (gecentreerd)  -0,005***   -0,005*** 

Etniciteit (ref autochtoon)     

Turks  0,002   0,002 

Marokkaans  -0,023**   -0,023** 

Surinaams  0,071***   0,071*** 

Antilliaans  0,088***   0,088*** 

westers allochtoon  0,035***   0,035*** 

overig niet westers allochtoon   0,023*   0,023* 

Opleidingsniveau (ref basisschool of praktijkonderwijs)     

Vmbo B/K  0,039***   0,038*** 

Vmbo G/T of onderbouw havo of vwo  0,036**   0,035** 

Mbo 1  0,056***   0,056*** 

Mbo 2, havo of vwo  0,049***   0,049*** 

Mbo 3  0,050***   0,050*** 

Mbo 4  0,057***   0,057*** 

Hoger onderwijs  0,030   0,030 

Opleidingsniveau onbekend  0,040***   0,040*** 

Delicttype (ref geweldsdelict)     

zedendelict  0,010   0,010 

vermogensdelict met geweld  0,023   0,022 

vermogensdelict zonder geweld  0,016   0,015 

vernieling/ openbare orde  0,014   0,014 

drugsdelict  0,034**   0,034** 

verkeersdelict  0,037**   0,037** 

overig delicttype  0,017  0,017 

kantonfeit  0,040***  0,040*** 

fictieve uitgangszaak  0,047***  0,047*** 

Detentieduur (weken)  0,000***  0,000*** 

Leeftijd eerste justitiecontact (gecentreerd)  0,001**  0,001** 

Aantal vorige justitiecontacten  -0,001***  -0,001*** 

Aantal vorige zeer ernstige justitiecontacten  -0,004**  -0,004** 

Aantal maanden werk in 2 jaar voor uitstroom  0,029***  0,029*** 

Aantal maanden werk in 10 jaar voor uitstroom  0,002***  0,002*** 

Constante 0,269*** 0,069*** 0,269*** 0,069*** 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 
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Tabel B4.4  Samenhang tussen het volgen van een opleiding na detentie, 

ESF-deelname en controlevariabelen (N=22.331) 

  Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

ESF-deelname -0,005 0,003   

Type ESF module (ref geen ESF)     

Korte termijn beroepstraining   0,004 0,008 

MBO of middelbare school   0,018 0,017 

Algemene opleidingen of hulp bij zoeken naar werk   -0,019** -0,007 

Begeleiding bij werk tijdens detentie   0,010 0,018 

Controlevariabelen     

Vrouw  0,033***  0,033*** 

Leeftijd (gecentreerd)  -0,005***  -0,005*** 

Etniciteit (ref Autochtoon)     

Turks  0,004  0,004 

Marokkaans  0,019***  0,019*** 

Surinaams  0,044***  0,044*** 

Antilliaans  0,056***  0,056*** 

westers allochtoon  -0,015***  -0,015*** 

overig niet westers allochtoon   0,035***  0,035*** 

Opleidingsniveau (ref basisschool of praktijkonderwijs)     

Vmbo B/K  0,027***  0,027*** 

Vmbo G/T of onderbouw havo of vwo  0,049***  0,049*** 

Mbo 1  0,061***  0,061*** 

Mbo 2, havo of vwo  0,038***  0,038*** 

Mbo 3  0,008  0,008 

Mbo 4  0,032***  0,032*** 

Hoger onderwijs  0,031***  0,031*** 

Opleidingsniveau onbekend  -0,006  -0,006 

Delicttype (ref geweld)     

zedendelict  0,012  0,012 

vermogensdelict met geweld  0,035***  0,035*** 

vermogensdelict zonder geweld  0,008  0,008 

vernieling/ openbare orde  0,009  0,009 

drugsdelict  0,007  0,007 

verkeersdelict  -0,013*  -0,013* 

overig delicttype  0,001  0,001 

kantonfeit  -0,001  -0,001 

fictieve uitgangszaak  0,006  0,006 

Detentieduur (weken)  0,000  0,000 

Leeftijd eerste justitiecontact (gecentreerd)  0,001***  0,001*** 

Aantal vorige justitiecontacten  0,000**  0,000** 

Aantal vorige zeer ernstige justitiecontacten  -0,005***  -0,005*** 

Aantal maanden werk in 2 jaar voor uitstroom  0,004***  0,004*** 

Aantal maanden werk in 10 jaar voor uitstroom  -0,001***  -0,001*** 

Constante 0,053*** 0,026*** 0,053*** 0,026*** 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 

 

  



 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2021-4  |  118 

Tabel B4.5  Samenhang tussen het behalen van een startkwalificatie in de 2 

jaar na detentie, ESF-deelname en controlevariabelen voor 

mensen die voor detentie geen startkwalificatie hadden 

(N=12.241) 

  Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

ESF-deelname 0,003 -0,007     

Type ESF (ref geen ESF)       

Korte termijn beroepstraining   0,001 -0,011 

MBO of middelbare school   0,020 0,004 

Algemene opleidingen of hulp bij zoeken werk   0,008 -0,000 

Begeleiding bij werk tijdens detentie   -0,069*** -0,074*** 

Controlevariabelen     

Vrouw  0,014  0,014 

Leeftijd (gecentreerd)   -0,004***  -0,004*** 

Etniciteit (ref Autochtoon)     

Turks  0,015   0,015 

Marokkaans  0,021**   0,021** 

Surinaams  0,014   0,014 

Antilliaans  0,017   0,017* 

westers allochtoon  -0,005   -0,005 

overig niet westers allochtoon   0,006   0,005 

Opleidingsniveau (ref basisschool of praktijkonderwijs)     

Vmbo B/K  0,033***  0,033*** 

Vmbo G/T of onderbouw havo/vwo  0,020*  0,019* 

Mbo 1  0,002  0,001 

Delicttype (ref geweld)     

zedendelict  0,052   0,052 

vermogensdelict met geweld  0,000   0,000 

vermogensdelict zonder geweld  0,003   0,003 

vernieling/ openbare orde  0,01   0,011 

drugsdelict  0,016   0,016 

verkeersdelict  0,001   0,001 

overig delicttype  -0,014   -0,014 

kantonfeit  0,000   0,000 

fictieve uitgangszaak  -0,003   -0,003 

Detentieduur (weken)  0,000*   0,000* 

Leeftijd eerste justitiecontact (gecentreerd)  0,001*   0,001* 

Aantal vorige justitiecontacten  0,000  0,000 

Aantal vorige zeer ernstige justitiecontacten  -0,003**  -0,003** 

Aantal maanden werk in 2 jaar voor uitstroom  0,003***  0,003*** 

Aantal maanden werk in 10 jaar voor uitstroom  -0,000**  -0,000** 

Constante 0,069*** 0,035*** 0,069*** 0,035*** 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB
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Tabel B4.6  Cox-proportional hazard model: de samenhang tussen ESF-deelname, controlevariabelen en (duur tot) recidive 

(N=22.331) 

  Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 

ESF-deelname 0,766*** 0,983 0,996       

Type ESF module (ref geen ESF)             

Korte termijn beroepstraining       0,943 1,103 1,111 

MBO of middelbare school       0,923 1,070 1,115 

Algemene opleidingen of hulp bij zoeken naar werk       0,641*** 0,881 0,891 

Begeleiding bij werk tijdens detentie       0,646* 0,931 0,930 

Controlevariabelen       

Vrouw   0,690*** 0,691***   0,690*** 0,691*** 

Leeftijd (gecentreerd)   0,977*** 0,976***   0,977*** 0,976*** 

Etniciteit (ref Autochtoon)       

Turks  0,841*** 0,845***   0,843*** 0,847*** 

Marokkaans  0,994 0,992   0,994 0,992 

Surinaams  0,922* 0,930*   0,922* 0,931* 

Antilliaans  1,006 1,025   1,007 1,026 

westers allochtoon  1,021 1,025   1,020 1,024 

overig niet westers allochtoon   0,961 0,968   0,962 0,969 

Opleidingsniveau (ref basisschool of praktijkonderwijs)       

Vmbo B/K  0,927** 0,937*   0,928** 0,938* 

Vmbo G/T of onderbouw havo of vwo  0,880** 0,894*   0,881** 0,894* 

Mbo 1  0,972 0,986   0,971 0,986 

Mbo 2, havo of vwo  0,927* 0,941   0,928* 0,941 

Mbo 3  0,949 0,949   0,949 0,950 

Mbo 4  0,864** 0,870**   0,865** 0,872** 

Hoger onderwijs  0,907 0,905   0,907 0,905 

Opleidingsniveau onbekend  0,900*** 0,906**   0,901** 0,907** 

Delicttype (ref geweld)       

zedendelict  0,414*** 0,412***   0,412*** 0,410*** 
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  Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 

vermogensdelict met geweld  1,086 1,098   1,085 1,096 

vermogensdelict zonder geweld  1,343*** 1,349***   1,344*** 1,350*** 

vernieling/ openbare orde  1,017 1,024   1,018 1,024 

drugsdelict  0,682*** 0,685***   0,685*** 0,687*** 

verkeersdelict  1,063 1,065   1,062 1,064 

overig delicttype  0,962 0,962   0,962 0962 

kantonfeit  0,975 0,982   0,976 0,983 

fictieve uitgangszaak  0,898** 0,904*   0,899** 0,904* 

Detentieduur (weken)  0,998*** 0,998***   0,998*** 0,998*** 

Leeftijd eerste justitiecontact  0,989*** 0,990***   0,989*** 0,990*** 

Aantal vorige justitiecontacten  1,013*** 1,014***   1,013*** 1,013*** 

Aantal vorige zeer ernstige justitiecontacten  1,043*** 1,043***   1,043*** 1,043*** 

Aantal maanden werk in 2 jaar voor uitstroom  0,979*** 0,989***   0,979*** 0,989*** 

Aantal maanden werk in 10 jaar voor uitstroom  0,998*** 0,998***   0,998*** 0,998*** 

Werkt in de eerste maand na uitstroom uit detentie   0,721***    0,720*** 

Volgt opleiding in de eerste maand na uitstroom uit detentie   0,742***    0,742*** 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 
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Bijlage 5 Beschrijvende tabellen JJI  

Tabel B5.1 Aantal gevolgde modules en aantal gevolgde uren per type ESF-

module in JJI’s (N=287) 

Type module Aantal gevolgde modules 

Totaal aantal uren type 

module gevolgd 

Gemiddeld 

aantal uren 

per type 

module 

Middelbare school 363 13% 8900,2 uur 19% 24,5 uur 

Mbo opleiding 474 17% 8988,9 uur 19% 17,5 uur 

Hoger onderwijs 0 0% 0 uur 0% 0 uur 

Algemene opleiding en/of algemene, 

praktische certificaten 
249 9% 1232,5 uur 3% 5,0 uur 

Algemene levens- en 

arbeidsmarktvaardigheden 
802 28% 6943,6 uur 15% 7,4 uur 

Vakopleidingen 835 29% 19375 uur 41% 29,6 uur 

Werk in de gevangenis 93 3% 2224,2 uur 5% 25,3 uur 

Hulp bij het zoeken naar werk 37 1% 214,4 uur 0% 6,0 uur 

Totaal 2.853 modules 4.7878,8 uur   



 

 

W
e
te

n
s
c
h
a
p
p
e
lijk

 O
n
d
e
rz

o
e
k
- e

n
 D

o
c
u
m

e
n
ta

tie
c
e
n
tru

m
 

C
a
h
ie

r 2
0
2
1
-4

  |  1
2
2
 

 

Tabel B5.2 Aandeel uitstromers uit een JJI dat een opleiding volgt (N=1.081) 

 6 maanden voor 1 maand voor 1 maand na 6 maanden na 12 maanden na 24 maanden na 

Gemiddeld aantal maanden 

eerste 2 jaar na N 

ESF-deelnemers 234 82% 220 77% 169 59% 131 46% 108 38% 100 35% 14,6 287 

Niet ESF-deelnemers 647 81% 627 79% 523 66% 459 58% 416 52% 287 36% 15,9 794 

Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 

 

Tabel B5.3 Aandeel uitstromers van 17 jaar of ouder uit een JJI dat een opleiding volgt (N=689) 
 

1 maand na 6 maanden na 12 maanden na 24 maanden na 

Gemiddeld aantal maanden 

eerste 2 jaar na N 

ESF-deelnemers 88 54% 69 42% 59 36% 54 33% 13,2 163 

Niet ESF-deelnemers 260 49% 213 41% 178 34% 114 22% 12,5 526 

Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 

 

Tabel B5.4 Aandeel uitstromers uit een JJI dat werkt (N=1.081) 
 

6 maanden voor 1 maand voor 1 maand na 6 maanden na 12 maanden na 24 maanden na 

Gemiddeld aantal maanden 

eerste 2 jaar na N 

ESF-deelnemers 56 20% 45 16% 47 16% 63 22% 73 25% 72 25% 9,4 287 

Niet ESF-deelnemers 147 19% 125 16% 127 16% 175 22% 186 23% 239 30% 8,7 794 

Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 

 

Tabel B5.5 Aandeel uitstromers van 17 jaar of ouder uit een JJI dat werkt (N=689) 
 

1 maand na 6 maanden na 12 maanden na 24 maanden na 

Gemiddeld aantal maanden 

eerste 2 jaar na N 

ESF-deelnemers 30 18% 36 22% 37 23% 45 28% 9,8 163 

Niet ESF-deelnemers 100 19% 124 24% 134 25% 141 27% 9,1 526 

Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 
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Tabel B5.6 Werkkenmerken deelnemers en niet deelnemers ESF in JJI 

(N=1.081) 

 
ESF-deelnemers  

Niet ESF-

deelnemers  N 

Werk maand voor detentie p=0,980    1.081 

Werkenden 45 16% 125 16%  

Niet werkenden 242 84% 669 84%  

Volgt opleiding maand voor detentie p=0,415    1.081 

Volgt opleiding 220 77% 627 79%  

Volgt geen opleiding 67 23% 167 21%  

Startkwalificatie jaar voor detentie p=0,200    1.012 

Wel startkwalificatie 10 4% 19 2%  

Geen startkwalificatie 237 96% 746 98%  

Onbekend64 40  29   

Werk maand na detentie p=0,880    1.081 

Werkenden 47 16% 127 16%  

Niet werkenden 240 84% 667 84%  

Volgt opleiding maand na detentie 

(17+’ers) 
p=0,309    689 

Volgt opleiding 88 54% 260 49%  

Volgt geen opleiding 75 46% 266 51%  

Dagbesteding maand na detentie (17+’ers) p=0,390    689 

Werk of opleiding 101 62% 306 58%  

Niet werkend en volgt geen opleiding 62 38% 220 42%  

Startkwalificatie jaar na detentie p=0,007**    1.074 

Wel startkwalificatie 31 11% 47 6%  

Geen startkwalificatie 256 89% 740 94%  

Onbekend -  -   

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 

 

  

                                                
64  Wanneer het aantal personen kleiner is dan 10, mag dit i.v.m. herleidbaarheid niet worden weergegeven. 

Daarom zijn een aantal cellen in deze tabel niet ingevuld. 
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Tabel B5.7  Opleidingsniveau JJI in het jaar voorafgaand aan detentie 

(N=1.012) 
 

ESF-deelnemers niet ESF-deelnemers 

Basisschool of praktijkonderwijs 538 70% 153 62% 

Vmbo B/K 101 13% 37 15% 

Vmbo G/T of onderbouw havo of vwo 45 6% 23 9% 

Mbo1  62 8% 24 10% 

Mbo 2, mbo 3 of mbo 4 of havo of 

vwo 
19 3% 10 4% 

Onbekend 29  40  

N 247 
 

765 
 

Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 

 

Tabel B5.8  Opleidingsniveau JJI in het jaar na detentie (N=1.073) 
 

ESF-deelnemers niet ESF-deelnemers 

Basisschool of praktijkonderwijs 118 41% 427 54% 

Vmbo B/K 57 20% 161 21% 

Vmbo G/T of onderbouw havo of vwo 31 11% 60 8% 

Mbo1  50 17% 92 12% 

Mbo2, mbo3, mbo4, havo, vwo of 

hoger onderwijs 
31 11% 47 6% 

Onbekend -  -  

N 287 
 

787 
 

Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 
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Voor het schatten van de modellen is, net als bij uitstromers uit PI’s, vanwege  

de kleine aantallen uitstromers, gebruikgemaakt van een andere indeling in typen 

ESF-modules, namelijk: 1) korte termijn beroepstraining/certificaten ten behoeve 

van specifieke werkzaamheden, 2) mbo en middelbare school en 3) algemene 

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

 

Figuur B5.1 Aantal gevolgde modules per vierdeling in typen ESF-module 

(N=287) 

 
 

Tabel B5.9 Aantal gevolgde modules per vierdeling in typen ESF-module 

(N=287) 

Type module     

Vakopleidingen 255 89% 

Middelbare school & mbo & algemene opleidingen 21 7% 

Levensvaardigheden & hulp bij het zoeken naar werk 11 4% 

N 287   

Vakopleidingen

Middelbare school & mbo & algemene opleidingen

Levensvaardigheden & hulp bij het zoeken naar werk
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Bijlage 6 Beschrijvende statistiek en modellen ex-JJI-pupillen 

Tabel B6.1  Beschrijvende statistiek 

 
Totaal (N=1.080) 17 jaar en ouder (N=768) Geen startkwalificatie (N=982) 

  gemiddelde std. dev. gemiddelde std. dev. gemiddelde std. dev. 

Afhankelijke variabelen             

Werk (>=1 maand in 2 jaar na detentie) 66%   
 

  
 

  

Werk (>=6 maand in 2 jaar na detentie) 39%           

Volgt opleiding (>=1 mnd in 2 jaar na detentie) 
 

  64%   
 

  

Startkwalificatie 2e oktober na uitstroom 
 

  
 

  11%   

Recidive binnen 2 jaar na uitstroom uit detentie 57%   
 

  
 

  

Onafhankelijke variabelen             

ESF-deelname 26,6%   31,6%   24,1%   

Type ESF (ref geen ESF 73,4%  68,4%  75,9%  

Vakopleidingen  23,6%  28,4%  21,5%  

Mbo, middelbare school of algemene opleidingen 1,9%      

Algemene levensvaardigheden 1,0%      

Mbo, middelbare school, alg. opleidingen of alg. levensvaardigheden65   3,3%  2,7%  

Vrouw 4%   4%   4%   

Leeftijd  18,1 2,0 19,0 1,7 17,8 1,7 

Leeftijd (gecentreerd)66 0,0 2,0 0.9 1,7 -0,3 1,7 

                                                
65  Vanwege het kleine aantal deelnemers zijn deze twee typen modules samengevoegd in de modellen op de 17 jaar en ouder groep en de groep zonder startkwalificatie.  

66  Leeftijd bij uitstroom en leeftijd eerste justitiecontact zijn gecentreerd. Dit is gedaan op de groep van 1.080 personen zonder missende variabelen. Hierdoor is een referentiepersoon een 

persoon met een gemiddelde leeftijd bij uitstroom en een gemiddelde leeftijd bij het eerste justitiecontact. Het centreren van deze variabelen heeft geen effect op de coëfficiënten in de 

modellen, alleen op de constante. 
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Totaal (N=1.080) 17 jaar en ouder (N=768) Geen startkwalificatie (N=982) 

  gemiddelde std. dev. gemiddelde std. dev. gemiddelde std. dev. 

Etniciteit (ref Autochtoon) 30%   30%   30%   

Turks 8%   8%   8%   

Marokkaans 22%   22%   22%   

Surinaams 9%   10%   9%   

Antilliaans 8%   8%   8%   

westers allochtoon 7%   6%   7%   

overig niet westers allochtoon  16%   15%   16%   

Opleidingsniveau (ref basisschool of praktijkonderwijs) 64%   51%   70%   

vmbo b/k 13%   17%   14%   

vmbo g/t of onderbouw havo vwo 6%   8%   7%   

mbo 1 8%   11%   9%   

mbo 2/ 3/ 4/ havo/ vwo 3%   4%       

opleiding onbekend 6%   9%       

Delicttype (ref geweld) 12%   14%   11%   

zedendelict 3%   2%   2%   

vermogensdelict met geweld 39%   37%   39%   

vermogensdelict zonder geweld 28%   29%   30%   

vernieling/ openbare orde 7%   7%   7%   

drugsdelict 4%   5%   4%   

overig delicttype of verkeersdelict 1%   1%   1%   

kantonfeit 2%   3%   2%   

fictieve uitgangszaak 3%   2%   3%   

Detentieduur (weken) 25,6 55,6 32,9 64,3 13,9 19,4 

Leeftijd eerste justitiecontact 15,3 1,8 15,5 2,0 15,3 1,8 

Leeftijd eerste justitiecontact (gecentreerd) 0,0 1,8 0,3 2,0 0,0 1,8 

Aantal vorige justitiecontacten 3,1 3,4 3,7 3,7 3,1 3,4 

Aantal vorige zeer ernstige justitiecontacten 0,4 0,8 0,5 0,8 0,4 0,7 

Aantal maanden werk in jaar voor uitstroom 2,0 3,2 2,4 3,4 2,0 3,2 
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Totaal (N=1.080) 17 jaar en ouder (N=768) Geen startkwalificatie (N=982) 

  gemiddelde std. dev. gemiddelde std. dev. gemiddelde std. dev. 

Aantal maanden werk in 5 jaar voor uitstroom 5,5 9,0 7,2 10,0 5,2 8,4 

Werkt in de eerste maand na detentie 16%      

Volgt opleiding in de eerste maand na detentie 64%      

Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 
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Tabel B6.2  Samenhang tussen (ten minste 1 maand) werk na detentie, ESF-

deelname en controlevariabelen (N=1.080) 

  Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

ESF-deelname -0,051 -0,026     

Type ESF module (ref geen ESF)         

Korte termijn beroepstraining     -0,063 -0,033 

MBO of middelbare school     0,036 0,014 

Algemene opleidingen of hulp bij zoeken werk     0,049 0,04 

Controlevariabelen     

Vrouw  -0,032   -0,032 

Leeftijd (gecentreerd)  -0,040***   -0,040*** 

Etniciteit (ref autochtoon)  -0,087   -0,088 

Turks  -0,123**   -0,123** 

Marokkaans  -0,015   -0,014 

Surinaams  -0,013   -0,012 

Antilliaans  -0,109   -0,111 

westers allochtoon  -0,093*   -0,093* 

overig niet westers allochtoon      

Opleidingsniveau (ref basisschool of praktijkonderwijs)     

Vmbo B/K  0,052   0,051 

Vmbo G/T of onderbouw havo of vwo  0,052   0,052 

Mbo1  0,045   0,045 

Mbo2, Mbo3, Mbo4, havo of vwo  0,045   0,04 

Opleidingsniveau onbekend  0,011   0,008 

Delicttype (ref geweldsdelict)     

zedendelict  0,202*   0,204* 

vermogensdelict met geweld  0,167***   0,168*** 

vermogensdelict zonder geweld  0,148**   0,149** 

vernieling/ openbare orde  0,129*   0,128* 

drugsdelict  0,161*   0,160* 

verkeersdelict of overig delict  0,027   0,028 

kantonfeit  0,184   0,185 

fictieve uitgangszaak  0,14   0,142 

Detentieduur (weken)  0,000   0,000 

Leeftijd eerste justitiecontact (gecentreerd)   0,003   0,002 

Aantal vorige justitiecontacten  -0,008   -0,008 

Aantal vorige zeer ernstige justitiecontacten  -0,024   -0,024 

Aantal maanden werk in jaar voor uitstroom  0,023***   0,022*** 

Aantal maanden werk in 5 jaar voor uitstroom  0,008***   0,008*** 

Constante 0,678*** 0,518*** 0,678*** 0,517*** 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 
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Tabel B6.3  Samenhang tussen (ten minste 6 maanden) werk na detentie, 

ESF-deelname en controlevariabelen (N=1.080) 

  Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

ESF-deelname 0,007 0,019     

Type ESF module (ref geen ESF)         

Korte termijn beroepstraining     0,005 0,026 

MBO of middelbare school     0,041 -0,011 

Algemene opleidingen of hulp bij zoeken werk     -0,024 -0,07 

Controlevariabelen     

Vrouw  -0,075   -0,075 

Leeftijd (gecentreerd)   -0,035***   -0,035*** 

Etniciteit (ref autochtoon)     

Turks  -0,147**   -0,147** 

Marokkaans  -0,143***   -0,143*** 

Surinaams  -0,015   -0,016 

Antilliaans  -0,113*   -0,113* 

westers allochtoon  -0,032   -0,03 

overig niet westers allochtoon   -0,106*   -0,106* 

Opleidingsniveau (ref basisschool of praktijkonderwijs)     

Vmbo B/K  0,039   0,04 

Vmbo G/T of onderbouw havo of vwo  0,024   0,025 

Mbo1  0,025   0,025 

Mbo2, Mbo3, Mbo4, havo of vwo  0,069   0,073 

Opleidingsniveau onbekend  0,068   0,071 

Delicttype (ref geweldsdelict)     

zedendelict  0,086   0,084 

vermogensdelict met geweld  0,065   0,064 

vermogensdelict zonder geweld  0,035   0,035 

vernieling/ openbare orde  0,049   0,05 

drugsdelict  0,025   0,025 

verkeersdelict of overig delict  0,005   0,005 

kantonfeit  0,1   0,099 

fictieve uitgangszaak  0,045   0,043 

Detentieduur (weken)  0   0 

Leeftijd eerste justitiecontact  0,009   0,009 

Aantal vorige justitiecontacten  -0,009   -0,009 

Aantal vorige zeer ernstige justitiecontacten  0,004   0,005 

aantal maanden werk in jaar voor uitstroom  0,035***   0,036*** 

Aantal maanden werk in 5 jaar voor uitstroom  0,006*   0,006* 

Constante 0,387*** 0,315*** 0,387*** 0,315*** 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 
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Tabel B6.4  Samenhang tussen het volgen van een opleiding na detentie, 

ESF-deelname en controlevariabelen (N=768) 

  Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

ESF-deelname -0,006 0,015     

Type ESF module (ref geen ESF)         

Korte termijn beroepstraining     0,003 0,029 

Overige ESF modules     -0,084 -0,092 

Controlevariabelen     

Vrouw  0,031   0,031 

Leeftijd (gecentreerd)  -0,139***   -0,139*** 

Etniciteit (ref Autochtoon)     

Turks  0,05   0,051 

Marokkaans  0,021   0,019 

Surinaams  0,143*   0,138* 

Antilliaans  0,132*   0,128* 

westers allochtoon  -0,071   -0,064 

overig niet westers allochtoon   0,06   0,056 

Opleidingsniveau (ref basisschool of praktijkonderwijs)     

Vmbo B/K  0,130**   0,131** 

Vmbo G/T of onderbouw havo of vwo  0,143**   0,140* 

Mbo1  0,008   0,008 

Mbo2, mbo3, mbo4, havo of vwo  -0,006   0,003 

Opleidingsniveau onbekend  0,054   0,058 

Delicttype (ref geweld)     

zedendelict  0,005   -0,005 

vermogensdelict met geweld  0,024   0,023 

vermogensdelict zonder geweld  -0,084   -0,086 

vernieling/ openbare orde  0,036   0,038 

drugsdelict  -0,009   -0,009 

Verkeersdelict of overig delict  -0,197   -0,198 

kantonfeit  -0,18   -0,183 

fictieve uitgangszaak  0,024   0,019 

Detentieduur (weken)  0,001*   0,001* 

Leeftijd eerste justitiecontact  0,02   0,021 

Aantal vorige justitiecontacten  0,000   0,000 

Aantal vorige zeer ernstige justitiecontacten  0,014   0,014 

aantal maanden werk in jaar voor uitstroom  0,007   0,007 

Aantal maanden werk in 5 jaar voor uitstroom  0,000   0,000 

Constante 0,644*** 0,630*** 0,644*** 0,632*** 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 
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Tabel B6.5  Samenhang tussen het behalen van een startkwalificatie in de  

2 jaar na detentie, ESF-deelname en controlevariabelen voor 

mensen die voor detentie geen startkwalificatie hadden 

(N=982) 

  Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

ESF-deelname 0,007 -0,008     

Type ESF (ref geen ESF)         

Korte termijn beroepstraining     -0,003 -0,019 

Overige ESF modules     0,085 0,069 

Controlevariabelen     

Vrouw  0,018   0,02 

Leeftijd  0,021**   0,021** 

Etniciteit (ref Autochtoon)     

Turks  0,039   0,039 

Marokkaans  0,034   0,034 

Surinaams  0,037   0,038 

Antilliaans  -0,012   -0,01 

westers allochtoon  -0,031   -0,036 

overig niet westers allochtoon   -0,025   -0,023 

Opleidingsniveau (ref basisschool of praktijkonderwijs)     

Vmbo B/K  0,064   0,063 

Vmbo G/T of onderbouw havo/vwo  0,096   0,096 

Mbo 1  -0,016   -0,016 

Delicttype (ref geweld)     

zedendelict  0,029   0,028 

vermogensdelict met geweld  -0,034   -0,035 

vermogensdelict zonder geweld  -0,038   -0,038 

vernieling/ openbare orde  -0,012   -0,012 

drugsdelict  -0,006   -0,007 

verkeersdelict of overig delict  -0,052   -0,052 

kantonfeit  -0,018   -0,018 

fictieve uitgangszaak  -0,077   -0,075 

Detentieduur (weken)  0,000   0,000 

Leeftijd eerste justitiecontact  0,002   0,002 

Aantal vorige justitiecontacten  -0,004   -0,004 

Aantal vorige zeer ernstige justitiecontacten  0,007   0,008 

Aantal maanden werk in jaar voor uitstroom  0,014*   0,014* 

Aantal maanden werk in 5 jaar voor uitstroom  -0,002   -0,002 

Constante 0,107*** 0,118** 0,107*** 0,116** 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB
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Tabel B6.6  Cox-proportional hazard model: de samenhang tussen ESF-deelname, controlevariabelen en (duur tot) recidive 

(N=1.080) 

  Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 

ESF-deelname 1,138 1,163 1,174       

Type ESF module (ref geen ESF)             

Korte termijn beroepstraining       1,205* 1,226* 1,237* 

MBO of middelbare school       0,429* 0,480 0,484 

Algemene opleidingen of hulp bij zoeken naar werk       1,351 1,575 1,569 

Controlevariabelen       

Vrouw  0,540* 0,553*   0,540* 0,554* 

Leeftijd  0,937 0,902**   0,933* 0,898** 

Etniciteit (ref Autochtoon)       

Turks  0,903 0,917   0,904 0,915 

Marokkaans  1,433** 1,448**   1,424** 1,439** 

Surinaams  1,164 1,190   1,142 1,167 

Antilliaans  1,089 1,109   1,068 1,088 

westers allochtoon  1,266 1,254   1,327 1,315 

overig niet westers allochtoon   0,995 1,012   0,982 0,999 

Opleidingsniveau (ref basisschool of praktijkonderwijs)       

Vmbo B/K  0,961 0,984   0,968 0,989 

Vmbo G/T of onderbouw havo of vwo  0,611* 0,643   0,599* 0,630* 

Mbo 1  1,099 1,092   1,115 1,109 

Mbo 2, Mbo 3, Mbo 4, havo of vwo  0,909 0,903   0,919 0,910 

Opleidingsniveau onbekend  0,375** 0,393**   0,378** 0,395** 

Delicttype (ref geweld)       

zedendelict  1,156 1,206   1,149 1,194 

vermogensdelict met geweld  1,428* 1,473*   1,422* 1,464** 

vermogensdelict zonder geweld  1,752*** 1,769***   1,731*** 1,746*** 

vernieling/ openbare orde  1,620* 1,664*   1,614* 1,651** 

drugsdelict  1,244 1,261   1,245 1,264 
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  Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 

verkeersdelict of overig delicttype  1,375 1,400   1,365 1,389 

kantonfeit  1,581 1,552   1,569 1,537 

fictieve uitgangszaak  1,449 1,539   1,431 1,514 

Detentieduur (weken)  1,004* 1,004**   1,004* 1,004** 

leeftijd eerste justitiecontact  0,978 0,982   0,982 0,986 

aantal vorige justitiecontacten  1,097*** 1,096***   1,099*** 1,098*** 

aantal vorige zeer ernstige justitiecontacten  1,025 1,031   1,019 1,026 

aantal maanden werk in jaar voor uitstroom  0,979 0,980   0,979 0,979 

aantal maanden werk in 5 jaar voor uitstroom  0,995 0,993   0,994 0,993 

Werk na detentie (ten minste 1 maand in de 2 jaar na uitstroom)   1,011    1,022 

Volgt opleiding na detentie (ten minste 1 maand in de 2 jaar na uitstroom)   0,766**    0,767* 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

Bron: Eigen berekeningen op basis van informatie van Bureau Noord (DJI), OBJD en SSB 
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