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Samenvatting 

In  startte het ministerie van Justitie en Veiligheid het programma Koers 
en kansen voor de sanctie-uitvoering. Met het programma wil het ministerie 
de sanctie-uitvoering robuust én flexibel maken. Maar bovenal gaat het 
erom de recidive van ex-gedetineerden omlaag te krijgen. Het programma 
wil vernieuwende projecten uit de lokale praktijk stimuleren, leerervaringen 
verzamelen, en de succesvolle projecten of onderdelen daarvan benoemen, 
behouden en verder implementeren. 

In het kader van het programma is een plan- en een procesevaluatie gedaan van in totaal 
tien pilotprojecten. Deze tien projecten zijn specifiek gericht op re-integratie en daarmee 
op het voorkomen van recidive van ex-gedetineerden. In dit rapport wordt verslag gedaan 
van deze plan- en procesevaluatie. 

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), opdrachtgever van 
het onderzoek, formuleert als doel van het onderzoek:  

Inzicht krijgen in de ervaringen met en de ervaren impact van een selectie van 
projecten/interventies die in het programma Koers en kansen zijn opgenomen, gericht 
op (i) de re-integratie van (ex-) gedetineerden en (ii) de samenwerking tussen 
gemeenten, zorg en de overige netwerkpartners in het justitiedomein.  

Ten behoeve van de planevaluatie is een normen- / evaluatiekader ontwikkeld, dat werd 
gebaseerd op wat bekend is uit internationale literatuur over elementen en mechanismen 
die aantoonbaar bijdragen aan recidivevermindering. Dit overkoepelend evaluatiekader is 
gebruikt om de geselecteerde pilotprojecten als geheel te evalueren. 

De pilotprojecten worden niet allemaal afzonderlijk, maar zoveel mogelijk als één geheel 
bestudeerd en beschreven. De achterliggende vraag is daarom dus ook niet ‘wat hebben 
de onderzochte pilots ieder afzonderlijk opgeleverd aan kennis en inzicht?’, maar ‘wat 
heeft dit type pilots ons geleerd?’ Dat betekent dat we zoeken naar overeenkomsten in 
manieren waarop de pilots allemaal hetzelfde doel proberen te bereiken, namelijk het 
bevorderen van succesvolle maatschappelijke re-integratie en daarmee het terugdringen 
van recidive onder ex-gedetineerden. 

Ten behoeve van het onderzoek is diverse keren gesproken met de projectleiders van de 
onderzochte pilotprojecten. In totaal is bij een veertigtal personen uit alle disciplines die 
direct met de terugkeer van ex-gedetineerden betrokken zijn een (online) interview 
afgenomen. Daarbij is gestreefd naar terugkoppelingen aan de projectleiders van de in het 
veld opgehaalde informatie; ter aanvulling, maar ook ter verificatie. 

Hieronder beantwoorden we de onderzoeksvragen voor de onderdelen planevaluatie, 
respectievelijk procesevaluatie. We sluiten de samenvatting af met een conclusie. 
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Planevaluatie 
a. Welke (intermediaire) doelen worden nagestreefd met de re-integratieprojecten in 

het kader van het programma Koers en kansen? 
De doelen en intermediaire doelen die met de Koers en kansen-pilots worden nagestreefd, 
zijn betrekkelijk eenvoudig te formuleren. Alle projecten streven naar vermindering van 
recidive door het verstrekken van hulp bij het op orde krijgen of houden van vijf 
basisvoorwaarden, te weten werk/inkomen, huisvesting, financiën/schulden, zorg en 
identiteitspapieren, ook wel leefgebieden genoemd. Enkele projecten expliciteren 
tussenliggende doelen, namelijk het stabiliseren van het leven van de cliënt en het 
repareren van detentieschade. Het houdt in dat de cliënt op enkele of alle vijf essentieel 
geachte leefgebieden is voorzien van de benodigdheden. 

b. Met welke (veronderstelde) werkzame elementen en mechanismen en op welke 
wijze is het de bedoeling dat de (intermediaire) doelen van onderzoeksvraag a 
worden bereikt?  
Om de doelen te bereiken, worden op verschillende manieren de volgende middelen 
ingezet: begeleiding / toezicht, behandeling, inzet eigen netwerk en bevorderen van 
(zelf)inzicht en (zelf)kennis. 

We zien dat zelden goed duidelijk wordt gemaakt waaruit bijvoorbeeld begeleiding precies 
zou moeten bestaan. Dit wordt veelal aan het vakmanschap van de professional 
overgelaten. Begeleiding kan bestaan uit het verstrekken van benodigdheden op de vijf 
leefgebieden of uit het bieden van hulp en ondersteuning aan de cliënt om (te leren) dit 
zelf te regelen of te doen. 

Wat behandeling moet inhouden, wordt in de helft van de pilots benoemd. Het gaat, 
binnen het kader van Koers en kansen althans, meestal om de behandeling van verslaving 
en/of (ernstige) psychiatrische problematiek. Voor het overige kunnen reguliere 
behandelingen natuurlijk ook onderdeel uitmaken van verstrekte zorg.  

De inzet van het eigen netwerk is niet zozeer een interventie als wel onderdeel van een 
analyse van hoe professional, cliënt en diens (prosociale, niet op criminaliteit gerichte) 
netwerk er tezamen voor kunnen zorgen dat de cliënt stabiel (en/of zelfredzaam) wordt. 
Deze analyse wordt in ongeveer de helft van de pilots gemaakt en is altijd (impliciet) 
onderdeel van de begeleiding. Als die analyse wordt gemaakt, wordt het resultaat daarvan 
meestal vastgelegd in een plan. Dit plan wordt met de cliënt doorgesproken en 
geaccordeerd, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar de haalbaarheid ervan en de 
benodigde inzet en middelen daarvoor. Dit draagt bij aan het vierde element: het 
bevorderen van (zelf)inzicht en (zelf)kennis en ook dit is uiteindelijk (impliciet) onderdeel 
van de begeleiding. 

Het vaak impliciete karakter van de inzet van middelen om de (intermediaire) doelen te 
bereiken, bemoeilijkt een expliciete beantwoording van deze vraag. 

c. Welke contextuele kenmerken (randvoorwaarden, lokale context, praktische 
uitwerking) van de re-integratieprojecten kunnen worden onderscheiden? 
Het normenkader uit hoofdstuk twee plaatst werkzame elementen in vier contexten: 
screening, analyse, organisatie en interventie. We zien dat ongeveer de helft van de pilots, 
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expliciet aandacht heeft voor screening en analyse, aansluiting zoekt bij de sterke kanten 
van een cliënt en aandacht heeft voor een effectieve werkalliantie. Een minderheid 
besteedt expliciet aandacht aan algemene responsiviteit, een meerderheid aan specifieke 
responsiviteit, waarmee met cliënt-specifieke interventies wordt geprobeerd aan te sluiten 
bij waar een cliënt gevoelig voor is  en op reageert.  

De organisatie van de pilots is zeer wisselend. We zien groots opgetuigde projecten met 
veel betrokken partijen en kleinschalige pilots waarbij (in beginsel) slechts één gemeente 
en één penitentiaire inrichting (PI) betrokken zijn. Kenmerkend voor de kleinere projecten 
is dat veel organisatorische aspecten aan het vakmanschap van de professionals worden 
overgelaten. 

In het voorgaande hebben we werkzame elementen en hun contexten gezien, maar in 
hoeverre kunnen we nu ook spreken over een mechanisme? De programmalogica van de 
Koers en kansen-pilots is als mechanisme te duiden, waarbij werkzame onderdelen op 
elkaar ingrijpen. Koppelen we dat aan de voornaamste doelgroep van de pilots (veelal 
kortgestraften, mensen die korter dan een maand de gevangenis in moeten) en het 
moment van interveniëren (meestal tijdens en soms zelfs al vóór detentie) dan kunnen we 
concluderen dat het mechanisme van de Koers en kansen-pilots vooral gericht is op het 
behoud van de basisvoorwaarden voor een prosociaal, niet-crimineel leven, meer dan op 
herstel of het bewerkstelligen daarvan. Anders geformuleerd, het gaat primair om behoud, 
en secundair, als het eerste niet lukt, op herstel of het optuigen ervan.  

d. Welke (intermediaire) doelen, werkzame elementen en mechanismen en/of 
contextuele kenmerken van de projecten kunnen vernieuwend worden genoemd en 
waarom?  
Vernieuwende aspecten vinden we eigenlijk alleen bij de contextuele factoren. De 
(intermediaire) doelen van de pilots zijn niet nieuw of vernieuwend te noemen. De 
programmalogica van de pilots lijkt sterk op de programmalogica van het programma 
Terugdringen Recidive. De werkzame elementen zijn evenmin vernieuwend. Begeleiding, 
behandeling, inzet eigen netwerk en vergroten van (zelf)inzicht en -kennis behoren al 
decennia tot de kerntaken van reclassering, forensische zorg en/of gemeente.  

Vernieuwend zijn de diverse doelgroepen waar sommige pilots zich op richten, 
uiteenlopend van ‘(ex-)justitiabelen met een licht verstandelijke beperking én ernstige 
psychiatrische problematiek’ tot aan ‘kortgestrafte zelfmelders’.1 Door zich te richten op 
een specifieke doelgroep kunnen inzet en middelen efficiënt, want doelgericht, worden 
ingezet. Vernieuwend is ook dat cliënten al tijdens hun detentie, of soms zelfs al daarvoor, 
door gemeente of reclassering worden benaderd (en bij voorkeur daadwerkelijk bezocht) 
om te bekijken wat nodig is voor een goede re-integratie. 

Veel pilotprojecten lijken echter sterk op de al langer bestaande reguliere nazorgtrajecten. 
Ze worden dan gebruikt om bestaande werkprocessen te verbeteren. 

 
 
1 Zelfmelders zijn mensen die gehoor geven aan de oproep zich op een gegeven datum zelf te melden bij de gevangenis waar zij door 
de Dienst Justitiële Inrichtingen zijn geplaatst. Kortgestrafte zelfmelders hebben een gevangenisstraf die korter is dan  jaar. 
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e. In hoeverre en hoe vormen de (intermediaire) doelen, werkzame elementen en 
mechanismen en/of contextuele kenmerken een invulling/uitwerking van de drie 
veranderlijnen: ‘veilig dichtbij’, ‘levensloop centraal’ en ‘vakmanschap voorop’? 
 
Veilig dichtbij: Opvallend is de kleinschaligheid van sommige pilotprojecten. Die zorgt 
ervoor dat organisatorische moeilijkheden (die het programma Terugdringen Recidive 
parten speelden) gemakkelijker en sneller kunnen worden opgelost. Lokale partners 
(zorgaanbieders, wijkteams, scholen, werkgevers, maatschappelijke organisaties, 
buurtinitiatieven, wijkagenten en woningbouwverenigingen) worden daarbij in veel 
gevallen betrokken, zoals dat ook beschreven staat in het Whitepaper Koers en kansen.  
 
Levensloop centraal: In zes van de tien pilotprojectplannen staat het woord ‘levensloop’ 
expliciet vermeld. Dat betekent niet dat de overige vier projecten zich niets aan levensloop 
gelegen laten liggen. Alle pilots richten zich immers op de vijf basisvoorwaarden / -
leefgebieden ofwel op “een aanpak die vanuit een breder perspectief gericht is op de 
oorzaken en veranderbaarheid van crimineel gedrag om recidive te voorkomen”, zoals het 
Whitepaper het formuleert. En dat houdt in dat met de cliënt wordt bekeken wat deze 
nodig heeft. Wat daar vervolgens mee gebeurt, wisselt. In de helft van de pilots is het de 
bedoeling een plan van aanpak op te stellen (in een fysiek document), en ook in ongeveer 
de helft van de pilots wil men het eigen sociale netwerk van de delinquent betrekken bij de 
terugkeer in de samenleving. Dat de aanpak ook “recht moet doen aan het slachtoffer en 
de buurt waar dader en/of slachtoffer wonen”, zoals in het Whitepaper staat, komen we 
nergens tegen. 
 
Vakmanschap voorop: Het Whitepaper omschrijft ‘vakmanschap voorop’ onder meer als:  
“voorrang kunnen geven aan andere disciplines, samen bepalen wie de regie moet nemen 
en harde afspraken maken over ieders inzet, informatie-uitwisseling en evaluatie.” Ook 
hierbij zien we dat de pilots verschillen. ‘Harde afspraken’ komen we maar zelden tegen. 
Het is veeleer het tegenovergestelde. Dat betekent echter niet dat het vakmanschap niet 
voorop zou staan. Het wordt alleen niet zo geëxpliciteerd. Het betekent ook dat veel 
professionals gebruik kunnen maken van hun professionele ruimte om voor elkaar te 
krijgen wat er (in hun ogen) gedaan moet worden om een ex-gedetineerde te behoeden 
voor een terugval in de criminaliteit.  
 

f. Wat zijn, op een hoger abstractieniveau, de overeenkomsten en verschillen tussen 
de re-integratieprojecten? 
De overeenkomsten tussen de pilotprojecten vinden we vooral in de programmalogica 
ervan. In meer of minder uitgewerkte vorm gaan alle projecten ervan uit dat door 
detentieschade te beperken dan wel hulp te bieden op de vijf basisvoorwaarden, een 
stabiele leefsituatie voor de ex-gedetineerde kan worden verkregen of behouden, 
waardoor deze beter kan resocialiseren en re-integreren en minder snel zal recidiveren. 

De verschillen vinden we in de contextuele factoren, ofwel de mate waarin aandacht wordt 
geschonken aan screening en analyse van de delinquent en aan het goed organiseren van 
de interventie(s). Het staat ook wel omschreven als beginnen aan de voorkant of aan de 
achterkant. Begin je aan de voorkant, dan maak je eerst een plan en voer je dat uit met 
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begeleiding. Begin je aan de achterkant dan start je meteen met begeleiding en vind je 
werkende weg uit wat er moet gebeuren en wat daarin haalbaar is. 

a. In hoeverre is er, nationaal of internationaal, empirische ondersteuning voor de 
werkzaamheid van vernieuwende elementen en mechanismen in de re-
integratieprojecten? 
Bij onderzoeksvraag d stelden we al vast dat er niet zo veel vernieuwende elementen of 
mechanismen in de pilots te vinden zijn. Als we willen spreken van vernieuwingen dan 
vinden we die in contextuele factoren. Daarbij sprong de specificiteit van de verschillende 
doelgroepen van de pilots in het oog. Er is echter nauwelijks onderzoek beschikbaar naar 
de effectiviteit van interventies onder specifieke doelgroepen. 

Een tweede vernieuwend element was het vroegtijdig starten van de interventie. Ook 
daarvoor vinden we geen empirische onderbouwing. Dat wil niet zeggen dat het niet zou 
werken. Duidelijk is dat tekorten op de vijf leefgebieden met de loop der tijd in detentie 
alleen maar groter kunnen worden, dus ook dat vroegtijdig ingrijpen zin heeft.  

b. Zijn in de literatuur werkzame elementen en mechanismen te vinden van de re-
integratie van (ex-)gedetineerden die niet in de projecten aanwezig zijn en daar 
mogelijk wel in opgenomen kunnen worden voor een beter doelbereik? 
Alle werkzame elementen en mechanismen zoals we die hier in een normenkader (zie 
hoofdstuk twee) hebben opgenomen, komen in de projectplannen terug. Ze komen echter 
niet in alle projectplannen terug. Er zijn eigenlijk maar twee projectplannen die aandacht 
geven aan werkzame elementen uit zowel het Risk – Needs – Responsivity (RNR)-model 
(zie paragraaf . ) als het Good Lives (GL)-model (zie paragraaf . )  en aan (de 
voorwaarden voor) een effectieve werkalliantie. 

Het lijkt erop dat projecten kunnen worden ‘opgeschaald’ met werkzame elementen uit 
het normenkader die niet (of nog niet) in de projecten voorkomen. We zeggen ‘het lijkt 
erop’, omdat niet op voorhand duidelijk is of opschaling ook altijd wenselijk en haalbaar is. 
Dat hangt immers samen met motivatie, mankracht en middelen, maar ook met het feit 
dat bepaalde elementen weliswaar niet in de plannen zijn terug te vinden, maar in de 
praktijk wel degelijk worden toegepast. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat veel aspecten 
die werkzaam zijn niet worden geëxpliciteerd, maar impliciet worden overgelaten aan het 
vakmanschap van de professional. Om de projecten te kunnen opschalen, is het dus nodig 
om door middel van een procesevaluatie in het bestaande werkproces te duiken en te 
bezien en duidelijk uiteen te zetten wat er al gedaan wordt en wat er nog gedaan kan 
worden.  

Procesevaluatie 
a. Hoe worden de (intermediaire) doelen en de werkzaamheid van de elementen en 

mechanismen gemeten? 

Als we werkzaamheid definiëren in termen van succesvolle re-integratie of terugdringen 
recidive dan stellen we vast dat dat niet systematisch wordt geregistreerd. Succesvolle re-
integratie wordt niet geoperationaliseerd in meetbare elementen. Voor het meten van 
recidive bestaan wel plannen, maar is het vaak nog ‘te vroeg’ om die al uit te voeren. De 
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caseload wordt wel in grote lijnen bijgehouden en in de meeste gevallen ook de 
interventies die daarop gepleegd zijn. In het algemeen geldt dat de gepleegde inspanning 
wordt geregistreerd, maar het resultaat niet. 
 

b. Welke informatie moet/kan (alsnog) worden vastgelegd om de resultaten van de 
projecten te meten? 

In geen van de projecten is ‘succes’ scherp gedefinieerd. Het doel is vaak ‘stabiliseren’, 
maar dat kent vele gradaties, met nogal eens terugval. Daardoor is de interventie vaak een 
proces van hulp op- en afschalen zonder vooraf vastgesteld einddoel. Hier rijst ook 
onmiddellijk de vraag of ‘de resultaten van de projecten’ wel te meten zijn. Beter is het de 
werkprocessen en de caseload te monitoren en te bekijken of ‘het goede’ wordt gedaan, 
gelet op wat bekend is over werkzame elementen. Een effectieve werkalliantie 
bijvoorbeeld is daar een belangrijk onderdeel van, maar het resultaat daarvan laat zich 
lastig objectief vaststellen. Maar het is wel goed en nodig om ‘succes’ te definiëren, al was 
het maar in termen van gepleegde inspanning op bijvoorbeeld de vijf leefgebieden, om 
duidelijk te kunnen maken wanneer een traject als geslaagd kan worden bestempeld. 

Daarnaast is het van belang om te kunnen laten zien dat de inspanningen proportioneel 
zijn aan de mogelijk te behalen winst voor de samenleving. En dus moeten die 
inspanningen op de juiste personen worden gepleegd. Dat zijn personen die een risico 
vormen voor de samenleving en/of voor zichzelf, en die responsief zijn door goed te 
reageren op de interventie(s). Een oordeel daarover kan gerust aan een ervaren 
professional worden overgelaten (zoals dat nu ook gebeurt), als maar duidelijk gemaakt 
kan worden dat deze de ruimte heeft kunnen nemen om zich dat oordeel ook 
daadwerkelijk te vormen.  

a. In hoeverre zijn de re-integratieprojecten van de grond gekomen? 

Eén van de onderzochte projecten werd voortijdig beëindigd. En in één van de 
onderzochte projecten is het nog niet tot uitvoering gekomen. De resterende acht 
projecten zijn gestart, netwerken zijn gevormd, een mentaliteitsverandering heeft 
plaatsgevonden en werkprocessen zijn aangepast, maar de caseload is lager gebleven dan 
beoogd. Dat komt voor een belangrijk deel door de Covid- -epidemie (er was sprake van 
een opdrogende instroom van cliënten), maar soms ook door het ontbreken van 
voldoende heldere bestuurlijke afspraken, wisselingen van projectleiders en in een enkel 
geval door langdurige ziekte/uitval.  

Niettemin is er bij alle acht draaiende projecten kennis en ervaring opgedaan met de 
nieuwe werkwijzen waarbij voor of tijdens de detentie met de cliënt al een plan wordt 
gemaakt voor de periode daarna en wordt geprobeerd dat plan ook uitgevoerd te krijgen. 
Geen van de pilots heeft de nieuwe werkwijze al kunnen implementeren in de bestaande 
structuur. Daarmee lijden alle pilots aan wat wel de pilot-paradox wordt genoemd: intern 
een succes, maar lastig op te schalen binnen de bestaande (financiële) structuur, met als 
belangrijke oorzaak het niet scherp definiëren van wat nu precies ‘succesvolle trajecten’ 
zijn. 
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b. Worden de projecten uitgevoerd zoals beoogd? Zo nee, waarom niet? 

In essentie worden de projecten uitgevoerd zoals beoogd. Er is sprake van nieuwe 
werkwijzen. De uitvoeringspraktijk wordt echter wel voortdurend bijgesteld. Meestal 
betekent dat uitbreiding: meer zorgpartijen, meer PI’s, meer gemeenten, meer soorten 
interventies. De bedoeling van de projecten blijft wel overeind, maar de organisatie en de 
uitvoering veranderen eigenlijk voortdurend. Het is een illusie om te denken dat nieuwe 
werkwijzen in één keer zijn neer te zetten. Deze moeten groeien en krijgen langzaam voet 
aan de grond, als in een organisch proces. De pilots leren van elkaar en ook dit onderzoek 
heeft willen bijdragen (door middel van het lerend evalueren) aan optimalisering van de 
werkprocessen. 

c. Doen zich bij de uitvoering van de projecten knelpunten, barrières of onvoorziene 
(neven-) effecten voor? Zo ja, welke? Welke wijzigingen/oplossingen zijn mogelijk 
en/of aangebracht?  
 
We constateren zes knelpunten. 

. Monitoring en uitstroom 

Monitoring vindt in zeer wisselende mate plaats. De caseload is meestal wel bekend, maar 
het verloop en zeker succesvolle uitstroom veel minder. Vrijwel niemand kan een sluitende 
definitie geven van een geslaagde of succesvolle casus. Voor de een betekent succes het 
verstrekken van een geschikte woning, maar bestaat er verder geen zicht op de lange-
termijneffecten daarvan. Een ander vermijdt bewust elke definiëring: de 
levensloopbenadering kan immers ook levenslange regie betekenen op (de behoefte aan) 
begeleiding en zorg, met voortdurend op- en afschalen. Meestal wordt geprobeerd 
cliënten te stabiliseren en geleidelijk aan los te laten, naar het inzicht van de betrokken 
professional.  

.  Regie 

Meestal bepaalt situatie van de cliënt, de casus, wat er gebeurt. Maatwerk is het credo. 
Casusregie het motto. Doen wat nodig is en de beschikbare tijd en middelen zo goed 
mogelijk verdelen over de caseload. De een krijgt een woning, de ander een auto, weer een 
ander behoud van uitkering of dagbesteding, enzovoort. Er wordt gewerkt aan contact en 
vertrouwen en er wordt simpelweg ‘gecheckt’ of de cliënt ‘inderdaad’ zelf kan voorzien in 
zijn vijf leefgebieden. Dat is mooi, maar procesregie (leiding nemen in de samenwerking 
tussen de verschillende partners, onder andere door duidelijke afspraken te maken over 
het werkproces) ontbreekt in ongeveer de helft van de gevallen. Transparantie over de 
werkprocessen dientengevolge ook. En dat kan gevolgen hebben voor toekomstige 
financiering van de projecten. 

. Privacy en communicatie 

De Wet straffen en beschermen, die in de loop van  ingaat, zou het gemakkelijker 
moeten maken om als gemeente of zorgverlenende partij gedetineerden te kunnen 
bezoeken, en privacygevoelige gegevens te kunnen delen. Het idee is dat gedetineerden 
vaker toestemming zullen geven om gegevens te delen, nu ze meer verantwoordelijkheid 
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krijgen voor hun eigen terugkeer in de samenleving. Nu hebben alleen justitiële 
medewerkers vrij toegang tot gedetineerden. Moet er informatie worden gedeeld dan 
moeten zij om toestemming daarvoor vragen. Die toestemming wordt nogal eens 
geweigerd. Vaak omdat de cliënten niet goed kunnen overzien waarvoor precies hun 
toestemming wordt gevraagd. De communicatie tussen mensen ‘binnen’ (PI-
medewerkers) en ‘buiten’ (bijvoorbeeld nazorgcoördinatoren) verloopt zeer wisselend. 
Kent men elkaar, dan is het geen probleem, dan wordt er gebeld en worden de zaken 
geregeld, maar als het via de officiële wegen moet dan gaan er gemakkelijk dingen mis. 
Meldingen worden niet tijdig gedaan, waardoor geplande nazorg niet tijdig kan worden 
geëffectueerd. Dit speelt vooral in huizen van bewaring, waarbij de einddatum van de 
gevangenhouding, door beslissingen van de rechter-commissaris, plotseling kan 
veranderen. 

.  Regionale plaatsing 

Soms worden gedetineerden niet in de PI van (of in de buurt van) hun 
woonplaats/gemeente geplaatst, maar elders. Plaatsingen elders zijn soms nodig vanwege 
plaatsgebrek of vanwege het feit dat te veel vrienden of familieleden uit dezelfde 
woonomgeving in één PI komen te zitten en daarmee hun criminele activiteiten ook 
‘binnen’ dreigen te kunnen voortzetten. 

Een plaatsing ver buiten de woongemeente kan echter vérgaande consequenties hebben. 
Gedetineerden kunnen vaak niet meer worden bezocht, tenzij ten koste van veel reistijd, er 
kan niet ‘even’ met casemanagers worden gebeld, omdat niet duidelijk is wie de betrokken 
casemanager is, meldingen gaan mis, kortom, er ontstaat (onbedoelde) willekeur ten 
aanzien van verleende hulp en zorg door de verantwoordelijke gemeente. Reclassering kan 
wel ‘naar binnen’, maar dat heeft in beginsel alleen zin als er na de detentie sprake blijft 
van een justitiële titel (een voorwaardelijke voortzetting van de detentie, bijvoorbeeld).  

. Financiering 

Het veranderen van werkprocessen gebeurt niet zomaar. Daar is een aanjager voor nodig, 
iemand die ‘de neuzen dezelfde kant op zet’, zoals her en der te horen valt, iemand die 
lobbyt, regelt, pioniert én financiert. De Koers en kansen-subsidies boden en bieden bij 
uitstek de kans om zonder de rompslomp van de financiering vernieuwende 
werkprocessen op touw te zetten, uit te proberen en te verfijnen. De kosten van de 
Koersen kansen-projectleider, alsmede (bijvoorbeeld) de huur van de woning van een 
cliënt die moest worden doorbetaald, konden als het moest uit een en dezelfde ‘pot’ 
worden betaald. Zorgen bestaan over de periode na de pilot. Hoe wordt de projectleider 
straks betaald, kan dat nog wel? Maar ook, hoe moet complexe zorg worden gefinancierd, 
als zorgverzekeraar, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Wet langdurige zorg 
(Wlz) ontoereikend zijn of (te) lang op zich laten wachten? Een probleem dat allesbehalve 
nieuw is (cf. Balogh & Moors, ), maar wel nog altijd actueel is. 

.  Covid- -epidemie 

De Covid- -epidemie speelde in het jaar van dit onderzoek ( ) in de hele wereld een 
dominante rol. De maatregelen die dientengevolge in Nederland werden genomen, 
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speelden alle Koers en kansen-pilots parten. Sommige pilots kwamen net een beetje op 
stoom toen de eerste lockdown in maart  werd afgekondigd. Een deel van de ‘aanvoer’ 
kwam helemaal stil te liggen. Overal werd de caseload noodgedwongen drastisch 
teruggeschroefd. De executie van veel gevangenisstraffen werd uitgesteld. PI’s konden 
meestal niet meer worden bezocht door ‘buitenstaanders’, zoals gemeenteambtenaren en 
zorgmedewerkers ineens weer duidelijk werden gezien. Online-faciliteiten konden lang 
niet altijd geregeld worden en voldeden bovendien vaak niet aan de eisen die de meeste 
professionals zichzelf stellen, namelijk iemand kunnen zien, in de meest brede betekenis 
van het woord. Daardoor was er veel minder contact met de gedetineerden dan de 
bedoeling was. 

d. Zijn er factoren die bevorderend werken in de uitvoering van de projecten? Zo ja 
welke zijn dat? 

Belangrijkste aanjager is zonder meer het niet-geoormerkte geld geweest. Geen ‘geschuif 
met potjes’ of moeilijkheden met het regelen van geld voor eenvoudige materiële 
interventies of met het regelen van tijdrovende Wmo- of Wlz-trajecten, maar kunnen 
doen, en experimenteren met, wat nodig lijkt.  

Het maken van nieuwe, andere werkafspraken lijkt daarnaast gemakkelijker als er ‘een 
vlag’ op staat. De vlag van Koers en kansen in dit geval en een ministerie (het ministerie 
van Justitie en Veiligheid) dat daarachter staat. Dat bevordert de welwillendheid en dus 
ook de mogelijkheid om het ook binnen vastomlijnde structuren (zoals we die vaak in PI’s 
aantreffen) anders te kunnen doen, door ‘binnen’ meer aandacht voor ‘buiten’ te hebben. 
Kortom, het feit dat de projecten pilots waren, met alle voordelen van dien, heeft goed 
gewerkt. Tegelijkertijd zien we dat implementeren van die pilots in de bestaande 
structuren nog lastig is, omdat daar bij de opzet te weinig aandacht aan is besteed. Men 
was bezig met het bewerkstelligen van een mentaliteitsverandering en het organiseren 
van de nieuwe werkprocessen en nog niet met de fase daarna. 

Een tweede bevorderende factor is dat binnen de unieke ‘proefopstelling’ van de pilots de 
professionele ruimte tijdelijk vrij gemakkelijk kon worden verruimd. Doordat niet elke 
handeling behoefde te worden uitgelegd of verantwoord, kon er relatief snel en ook 
vernieuwend worden gewerkt. Tegelijkertijd is dit ook een valkuil, want het zorgt wel voor 
tijdelijk ‘intern’ succes, maar het belemmert blijvend ‘extern’ succes, doordat onduidelijk 
blijft hoe bepaalde keuzes worden gemaakt. 

Een derde bevorderende factor, die verband houdt met de eerste twee, is enthousiasme en 
(gezamenlijk) ondernemerschap onder de betrokken professionals. Men koestert over het 
algemeen groot vertrouwen in de toegevoegde waarde van de geleverde inspanningen, 
zonder daarin te worden gehinderd door wat men ervaart als ‘bureaucratische 
rompslomp.’ 

a. In hoeverre ontwikkelen de eerste resultaten zich in de richting van de 
nagestreefde (intermediaire) doelen?  

Als we aannemen dat het op orde brengen van tekorten op de vijf basisvoorwaarden bij ex-
gedetineerden bijdraagt aan hun stabiliteit en zelfredzaamheid en dat dit op zijn beurt 
bijdraagt aan succesvolle re-integratie en recidivevermindering, dan kunnen we zeker 
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zeggen dat de eerste resultaten zich in de richting van de nagestreefde doelen 
ontwikkelen. In alle pilots wordt immers gewerkt aan het op orde brengen of houden van 
de vijf basisvoorwaarden. In de wetenschappelijke literatuur (zie de planevaluatie, maar 
ook de zesde nazorgmonitor van het WODC: Boschman et al., ; ) is voldoende 
bewijs te vinden dat het op orde hebben van één of meer van de vijf basisvoorwaarden 
bijdraagt aan recidive-vermindering.  

Daar staat naast dat professionals overtuigd zijn van het nut en de effectiviteit van hun 
inspanningen. Belangrijk, want zonder die overtuiging is de kans dat de resultaten zich in 
de richting van de nagestreefde doelen ontwikkelen natuurlijk gering. De professionals 
doen wat in hun ogen nodig is (“niets doen is geen optie”), en proberen hun inspanningen 
meestal te richten op diegenen waarvan zij menen dat die de meeste kans van slagen 
hebben op stabilisering van hun leven. Dat wil (meestal) zeggen dat er sprake moet zijn 
van enige motivatie bij de cliënt om de hulp te ontvangen die hij of zij ook daadwerkelijk 
nodig heeft. 

Maar het wil óók zeggen dat er van de cliënt actieve medewerking nodig is om succesvol te 
re-integreren. Het is geen éénrichtingsverkeer. We zien dat bij de ondervraagde 
gedetineerde cliënten terug. De mensen die we spraken, lieten zien dat motivatie en 
zelfinzicht belangrijk zijn, maar dat die alleen effect hebben in een positieve interactie met 
de begeleider of hulpverlener. De Koers en kansen-pilots hebben veel professionals juist 
daarvoor de ruimte gegeven. Dit met de rugwind van maatschappelijke tendensen, die die 
eigen verantwoordelijkheid willen stimuleren én ondersteunen. 

b. Zijn er onderdelen van de projecten die door betrokkenen als succesvol worden 
aangemerkt; of juist niet? Zo ja, welke? Waarom? 

Vroegtijdig, dus al tijdens, of zelfs vóór de detentie, spreken met cliënten met een 
multidisciplinair team en daarbij een Detentie- en Reïntegratieplan maken (of hoe het dan 
ook maar wordt genoemd), wordt als succesvol gezien. Twee pilots wijken daar overigens 
van af doordat de gevangenisstraf al langer geleden uitgezeten kan zijn. Voor het overige 
laten de projecten zich niet zozeer opknippen in ‘onderdelen’. Het is juist de domein-
overstijgende, integrale aanpak in combinatie met maatwerk die als succesvol wordt 
gezien, doordat die een geleidelijke overgang ‘van binnen naar buiten’ mogelijk maakt. 

c. In hoeverre volstaat de projectopzet en -uitvoering volgens betrokkenen om de 
gestelde doelen te kunnen bereiken? Zijn aanpassingen/verbeteringen van de 
projecten nodig/wenselijk? Zo ja welke? 

De projectopzetten volstaan om de gestelde doelen te bereiken (zie ook het antwoord op 
vraag a). Grootste probleem lijkt evenwel de eindigheid van de huidige financiering te 
zijn, in combinatie met het feit dat in de projectopzetten niet of onvoldoende is nagedacht 
over continuering.  

Door meer aandacht te hebben voor de doelmatigheid van de projecten, maken deze een 
grotere kans voortgezet te kunnen worden. Dankzij de pilotsubsidie konden nieuwe 
werkwijzen worden beproefd. Door de kosten ervan inzichtelijk te maken in relatie tot wat 
als ‘succesvol’ wordt gezien, en afspraken te maken over wat daarbij als redelijk kan 
worden gezien, kan eventuele toekomstige financiering worden verantwoord.  
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d. In hoeverre adresseren de re-integratieprojecten de problematiek van de doelgroep 
en in hoeverre helpen ze om die problematiek op te lossen, dan wel te voorkomen? 

Er is niet echt sprake van één doelgroep. Het is juist de diversiteit aan doelgroepen, en de 
aandacht daarvoor, die een succesfactor lijkt te zijn. Denk aan mensen met een licht 
verstandelijke beperking of ernstige psychiatrische problematiek, daklozen, verslaafden, 
maar ook arrestanten, zelfmelders en (zeer) kortgestraften; allemaal doelgroepen die in 
het reguliere circuit in veel situaties tussen wal en schip vallen, of niet als doelgroep 
worden (h)erkend. Met de Koers en kansen-gelden kon de bestaande caseload met deze 
doelgroepen worden uitgebreid, simpelweg door er extra aandacht voor te hebben.  

Doordat in alle pilots maatwerk wordt geleverd, wordt er dus ook aandacht gegeven aan 
de specifieke problematiek van de cliënten. Tenminste, als die problematiek te maken 
heeft met de vijf basisvoorwaarden. In sommige pilots wordt niet aan alle leefgebieden 
(evenveel) aandacht gegeven. In sommige andere juist wel.  

. Zijn op basis van de inzichten uit de beantwoording van de bovenstaande 
onderzoeksvragen mogelijkheden te formuleren voor verbetering van de projecten, 
zoals ten aanzien van de (intermediaire) doelen en de werkzame elementen en 
mechanismen, de toeleiding/instroom, de uitvoering, de samenwerking met (netwerk-
)partners? 
Door inzet te plegen op het op orde krijgen of houden van de basisvoorwaarden van 
binnen het reguliere circuit veronachtzaamde doelgroepen van ex-gedetineerden is 
gebleken dat het aannemelijk is dat alle lopende en hier onderzochte pilots in meer of 
mindere mate bijdragen aan het gestelde doel, namelijk recidivevermindering. Zo bezien 
hoeft er aan de (intermediaire) doelen en werkzame elementen niet zoveel te veranderen. 
De manier waarop die inzet het beste kon en kan worden gepleegd, is voor alle pilots een 
zoektocht geweest en verschilt sterk per pilot. Er zijn dan ook geen generieke 
aanbevelingen te formuleren over de toeleiding, uitvoering en samenwerking. Wel 
verdient het aanbeveling om steeds goed in het vizier te hebben wat een redelijke 
verhouding is tussen kosten en baten, ofwel wat een interventie op een basisvoorwaarde 
onder welke voorwaarden mag kosten. Het is daarbij van belang om van tevoren te 
definiëren wanneer de interventie een succes genoemd mag worden.  

. Zijn op basis van de inzichten uit de beantwoording van de bovenstaande 
onderzoeksvragen mogelijkheden voor bestendiging naar voren gekomen, zoals ten 
aanzien van het wegnemen van (structurele) knelpunten in de praktijk, de mate waarin 
werkwijzen op te schalen zijn, manieren om werkwijzen te verspreiden naar andere 
gemeenten, geleerde lessen (do’s and dont’s) over de gekozen projectenaanpak? 
De pilots hebben kunnen laten zien dat structurele knelpunten in de (reguliere) praktijk 
(zoals het veronachtzamen van de re-integratie van bepaalde groepen ex-gedetineerden) 
kunnen worden omzeild door een andere manier van werken.  

Wat binnen de ene context werkt, is echter niet zomaar over te hevelen naar een andere 
context. Belangrijk daarbij is de schaalgrootte in relatie tot de doelgroep. Is de doelgroep 
‘zwaar’ (ernstige gevallen, multiproblematiek) dan is kleinschaligheid (‘korte lijnen’) 
gewenst en kan er dus ook maar een betrekkelijk gering aantal mensen worden geholpen. 
Is de doelgroep ‘licht’ (concrete, meestal materiële interventies) dan is een grootschaliger 
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aanpak mogelijk, maar bestaat het gevaar dat succesfactoren (het enthousiasme, het 
ondernemerschap, de ‘vlag’ waaronder men werkt, het ‘wij-gevoel’) verwateren en oude, 
bestaande, reguliere structuren weer de overhand krijgen. Het is dus van belang om de 
schaalgrootte in de gaten te houden.  

Deze studie heeft laten zien dat de pilots doeltreffend kunnen zijn. Om ze te bestendigen, 
zou beter inzichtelijk gemaakt kunnen worden wat binnen de pilots als een ‘geslaagd 
traject’ wordt gezien. Daarmee kunnen ze hun interne succes, met ‘de wind in de rug’ van 
de huidige maatschappelijke tendensen om juist de extra zwakkeren meer eigen 
verantwoordelijkheid te geven én te helpen, vertalen naar extern succes. 

Conclusie 
Alles overziend stellen we vast dat het bij alle pilotprojecten die in het kader van deze 
evaluatie zijn bestudeerd, aannemelijk is dat zij potentieel bijdragen aan 
recidivevermindering onder ex-gedetineerden. De projecten sluiten (meestal ten dele) aan 
bij wat bekend is over werkzame elementen. 

De manier waarop de werkzame elementen worden toegepast, kent vernieuwende 
aspecten. In de eerste plaats geldt dat voor de specificiteit van de doelgroepen waarop de 
interventies worden gericht. In de tweede plaats geldt het voor het vroegtijdige karakter 
van de interventies, waarbij cliënten óf vrijwel continu worden gevolgd en ondersteund óf 
al voor of tijdens de detentie worden benaderd om een plan voor de re-integratie te 
maken.  

Uit de procesevaluatie blijkt dat het voor veel pilotprojecten zoeken is geweest naar de 
juiste werkvorm. De benodigde cultuurveranderingen die de samenwerking tussen 
gemeenten, reclassering, DJI en de verschillende zorgpartijen zouden moeten bevorderen, 
leken bovendien sterk te worden vertraagd door de heersende Covid- -epidemie en, 
vooral natuurlijk, de beperkende gevolgen die dat had voor ontmoetingen en de instroom 
van cliënten. Gebrekkige informatiesystemen en het feit dat regionale plaatsing nog lang 
geen standaard is, hebben niet geholpen. 

Desondanks zijn bevlogen projectleiders erin geslaagd om een mentaliteitsverandering in 
gang te zetten waarmee ex-gedetineerden die ‘normaal gesproken’ tussen wal en schip 
dreigden te vallen, konden worden geholpen bij hun re-integratie. Dat gebeurt op 
uiteenlopende manieren, van hoog-complexe zorgverlening voor mensen met ernstige 
(multi)problematiek tot aan het eenvoudigweg verstrekken van een hulpmiddel waarmee 
de cliënt zelf in staat is zijn leven ‘op de rit’ te houden. 

Een pilot betekent vaak pionieren: werkende weg uitvinden wat werkt en waarom. Dankzij 
het niet-geoormerkte geld van de Koers en kansen-subsidies was daar alle ruimte voor. 
Tegelijkertijd zien we dat dat ook heeft geleid tot het veronachtzamen van een aantal 
belangrijke kwesties. Zo is er onvoldoende nagedacht over een goede afstemming van 
screening en analyse met de interventie en de organisatie daarvan: goed helder krijgen wat 
je voor wie moet en kunt doen. Wat je moet doen (om recidive zoveel mogelijk te 
beperken), is omschreven in de planevaluatie, en is in de pilotprojecten ook wel duidelijk 
(investeren op de vijf leefgebieden). Wat je precies kunt doen, verschilt per pilot, en wordt 
bepaald door de (juiste) mentaliteit en cultuur bij de samenwerkingspartners en het 
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vermogen om wat je moet doen, goed georganiseerd te krijgen. Weten wat je voor wie 
kunt doen en hoe dat moet, betekent dat je ook kunt definiëren wanneer een traject een 
succes genoemd kan worden. 

Er is voor het vooraf definiëren van succes in de pilotprojecten weinig tot geen aandacht 
geweest. En daardoor is er ook te weinig aandacht geweest voor het vervolg: wie neemt de 
financiering over en onder welke voorwaarden?  
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