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Begeleiding van ex-gedetineerden in Woord, Beeld en ResultaatDe bijdrageregeling voor gemeenten

De gemeenten in de omgeving van Leiden hanteren een regionale aanpak bij de re-integratie 

van ex-gedetineerden. Het Veiligheidshuis Hollands Midden is verantwoordelijk voor de 

uitvoering van nazorg én voor de aanvragen van de bijdrageregeling. Het Veiligheidshuis doet 

dit voor negentien gemeenten in de omgeving van Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda.

 

“Voor een aanvraag van de bijdrageregeling geldt een minimaal bedrag van 5.000 euro. In deze 

regio zijn er maar drie gemeenten die voldoen aan die eis. Door het gezamenlijk aan te vragen 

kunnen de andere zestien toch meedoen”, vertelt Janneke van der Zalm, ketenmanager van het 

Veiligheidshuis Hollands Midden. “Een ander voordeel is dat we niet gebonden zijn aan één plaats. 

Gedetineerden willen of gaan vaak naar een andere gemeente als ze vrijkomen, maar blijven wel in 

dezelfde regio. Wij kunnen dan meebewegen in plaats van begeleiding over te dragen.” De 

verdeling van de re-integratietrajecten over de gemeenten verschilt per jaar. 

 

Interventies
De uitvoering van de trajecten ligt voor een groot deel in handen van Exodus en het Leger des 

Heils. “In deze regio hebben alleen Katwijk en Alphen aan den Rijn nazorgcoördinatoren en de 

andere gemeenten niet. Exodus en het Leger des Heils hebben veel kennis over (justitiële) 

interventies en kunnen ook al in de gevangenis aanwezig zijn. Daarnaast beschikken de organisa-

ties over eigen huizen waar ex-gedetineerden tijdelijk (begeleid) kunnen wonen”, verklaart Van 

der Zalm.

 

Het Veiligheidshuis laat de nazorg van gedetineerden het liefst al in de penitentiaire inrichting 

beginnen, zodat er een brug ontstaat tussen ‘binnen en buiten’. Exodus en het Leger des Heils 

bezoeken verschillende PI’s in de regio, waaronder Alphen aan den Rijn, Nieuwegein, Dordrecht en 

Schiphol. Ze krijgen dan al zicht op de hulpvraag van de cliënt. Daarbij komen alle basisvoorwaar-

den aan bod. De Van der Staaij-gelden zijn vooral bedoeld voor wonen en werken, maar de vijf 

leefgebieden zijn niet los te zien van elkaar, benadrukt Van der Zalm. Vaak speelt er bijvoorbeeld 

ook verslavings- of psychische problematiek. 

Vasthoudendheid
De trajecten voor re-integratie bestaan meestal uit ambulante begeleiding en die wordt heel 

praktisch ingestoken. De Exodus- en Leger des Heils medewerkers gaan bijvoorbeeld mee met een 

cliënt naar de gemeente om een uitkering aan te vragen. Ook kost het tijd en vasthoudendheid om 

goed contact met iemand te krijgen. Van der Zalm: “Het zijn vaak cliënten die argwanend staan 

tegenover hulpverlening. De vasthoudendheid van deze organisaties werkt. Ook al komt iemand 

een keer niet opdagen of is iemand een keer onaardig, ze blijven doorgaan.”

Ook kunnen cliënten worden geplaatst in de doorstroomhuizen van Exodus en het Leger des Heils. 

Daar wordt begeleiding geboden op alle leefgebieden. Deze doorstroomwoningen zijn onderdeel 

van het projectplan dat is opgesteld in het kader van de bijdrageregeling. Ze bieden ex-gedeti-

neerden een tijdelijke stabiele plek als zij deze na detentie niet (meer) hebben. 

 

Laagdrempelig
Naast de hulpverlening van Exodus en het Leger des Heils zet Hollands Midden de Stichting 

Werkshop in voor begeleiding naar werk. Werkshop leidt mensen in zes weken op tot een beroep 

en biedt een baangarantie. Ook werkt het Veiligheidshuis met Visie-R dat laagdrempelige 

dagbestedingsactiviteiten aanbiedt. Dat zijn relatief dure trajecten en daarom zet het 

Veiligheidshuis ze beperkt en voor specifieke cliënten in. Als het budget hoger was, zou dat zeker 

meer gebeuren. 

 

Toch wil Van der Zalm niet klagen: “Wat is reëel? We mogen al heel blij zijn met wat onze regio 

krijgt. In het begin hielden we nog wel iets over, maar inmiddels is de financiering niet meer 

afdoende. We zien een toenemende behoefte aan langdurige trajecten.”

 

Het blijkt moeilijk om concrete resultaten van de inspanningen te meten. Andere factoren kunnen 

een rol spelen bij het verminderen van recidive, zoals het krijgen van een relatie. Van der Zalm: 

“We kunnen wel zien dat er een verbetering is opgetreden aan het einde van een traject. We 

hebben mensen bijvoorbeeld een woonplek kunnen bieden of aan een baan kunnen helpen. We 

zien heel mooie voorbeelden van mensen met wie het over het algemeen een stuk beter gaat na 

de begeleiding.” 

Omgeving Leiden-Gouda kiest  
regionale aanpak
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 Overzicht resultaten gemeente Leiden

  Aantal gemeenten Bijdrage Aantal deelnemers
Bijdrage per 

deelnemer

2014 23 € 11.951 15 € 797

2015 19 € 75.338 59 € 1.277

2016 19 € 67.148 34 € 1.975

2017 19 € 71.234 66 € 1.079

Gemiddeld 20 € 56.418 44 € 1.282

De regio Hollands Midden heeft in 2017 154 trajecten voor de re-integratie van ex-gedetineerden 
opgezet. Daaraan hebben zeventig ex-gedetineerden deelgenomen. Coördinator Veiligheidshuis 
Hollands Midden heeft hiervoor via de bijdrageregeling een bedrag ontvangen van ruim 71.000 euro. 
De meeste trajecten zijn uitgevoerd in Leiden en Gouda (de steden met de hoogste instroom). 

Solidariteit motto van regio Groningen

Solidariteit en samenwerking. Dat is de cultuur in de regio Groningen. En die cultuur past de 

gemeente ook toe bij de nazorg voor (ex-)gedetineerden. De zorg spitst zich toe op personen 

met een ‘multiproblematiek’.

 

“Wij houden van eenduidigheid hier in de regio en hebben de neiging dingen aan elkaar te 

koppelen en samen te ontwikkelen”, zegt Willem Willemse, beleidsadviseur Zorg en Veiligheid bij 

de gemeente Groningen. Alle gemeenten doen mee aan de bijdrageregeling. Enkelen, zoals 

Stadskanaal en Veendam/Pekela, hebben eigen nazorgcoördinatoren, maar de gemeente 

Groningen coördineert de aanvragen voor alle gemeenten en het Veiligheidshuis voert de regie op 

de trajecten. Jaarlijks ontvangt de regio zeven- tot achthonderd personen na vrijlating uit de 

gevangenis. Het merendeel daarvan keert terug naar de stad Groningen.

 

Het Veiligheidshuis hanteert geen vaste verdeelsleutel over de verschillende gemeenten. “We 

kijken wat nodig is. Het Veiligheidshuis beheert de pot en als er zich een probleemsituatie 

voordoet op het gebied van wonen en werken, bepaalt het Veiligheidshuis aan de hand van het 

instroomoverleg waarin wordt geïnvesteerd”, legt Willemse uit. Bij voorkeur gebeurt dat tijdens de 

detentieperiode. “Meestal komen ze dan wel op korte termijn vrij, maar we proberen toch een 

brug te slaan van de overgang van een justitiële titel naar een vrije titel. Soms hoor je pas vijf 

dagen van tevoren dat iemand vrijkomt. Die werelden van binnen en buiten moeten we nog 

dichter bij elkaar zien te brengen. Daarover willen we graag met Justitie praten.” 



Bijdrageregeling van der Staaij 

Hollands Midden  

2014 t/m 2018 

   Ik ben  

  net uit  

detentie… 

Wat nu? 

2014 

   Van der Staaij:  

Er moet geld  

beschikbaar worden 

gesteld voor   

begeleiding bij het 

vinden van een  

woning en werk  

na detentie! 

Regionaal beschikbaar jaarlijks: 

ca €75.000 rijksbijdrage i.c.m.  1/3e = 

ca €25.000 cofinanciering gemeenten 

Resultaten 

beren op de weg 

 

2015 29 

2016 54 

2017 86  

2018 110 

Gedetineerden 

bezocht in PI’s  

2014 2015 2016 2017 2018 

12 46 47 57 78 

Hulpvraag/inzet onderdak 

2014 2015 2016 2017 2018 

13 46 33 34 40 

Hulpvraag/inzet zorg 

2014 2015 2016 2017 2018 

6 33 23 39 72 

Hulpvraag/inzet schulden 

2014 2015 2016 2017 2018 

12 35 42 61 75 

Hulpvraag/inzet werk & inkomen 








