
Risico op recidive bij ex-gedetineerden verminderen

Detentie gedaan? 

Tijd om aan 
de slag te gaan



Gedetineerden terug in de maatschappij

Detentie gedaan? Tijd om aan de slag te gaan!

Fase 1  Gesloten inrichting: de kandidaten mogen niet werken. 
Fase 2   Open inrichting: de kandidaten mogen (gedurende de week) werken.
Fase 3   De kandidaten zijn terug in hun thuissituatie/gezinssituatie,  

al dan niet met enige toezicht. 

Penitentiaire inrichting

Herintreding in de maatschappij

per jaar

terug naar 
gevangenis

Terug in 
arbeidsproces

Binnen 2 jaar

werk
UWV

?

60%

35.000



Risico op recidive bij ex-gedetineerden verminderen

Penitentiaire inrichting
Fase 1   Selectie van de potentiële kandidaten.  

Vanuit fase 1 stromen de kandidaten naar fase 2  
of komen vrij zonder voorwaarden.

Fase 2   De kandidaten worden door ons via een loonkostensubsidie  
naar werk gecoacht. Deze fase duurt ongeveer 3 à 4 maanden.

Fase 3   De kandidaten worden door onze bemiddeling en coaching aan werk 
geholpen of blijven (vanuit hun werk in fase 2) aan het werk.

Terug in arbeidsproces

Ondersteuning voor gemeentenwerk
UWV

?

> doelgroep waar recidive risico het grootst is: lager opgeleiden
> coaching/begeleiding/nazorg
> huisvesting (terug in ‘oude’ leefomgeving)
> diploma’s vervaardigen / CV opstellen
> integratietraject: concreet zoeken naar invulling in arbeidsproces
> Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
> SROI

Ex-gedetineerden met een drugsverslaving of een geestelijke beperking  
begeleiden we niet 

Wat kan Currentwerkt voor u betekenen

Ex-gedetineerden

•  ruim 60% VMBO-niveau (2x meer  
dan het landelijk gemiddelde)

• met werk: hoger niveau
•  met uitkering: gemiddelde leeftijd  

hoger dan werkenden

50% heeft na drie maanden 
geen geregistreerd werk, 
maar een uitkering

> vraagbaak voor gemeenten
>  koppelen van een jobcoach/buddy aan de kandidaten  

die vanuit de gemeente komen (zo kan er 1 op 1 veel bereikt worden  
in de vorm van intensieve coaching)

>  intensieve coaching/begeleiding  
- huisvesting (terug in ‘oude’ leefomgeving) 
- diploma’s vervaardigen / CV opstellen 
-  concreet zoeken naar invulling in arbeidsproces en maatschappij

Niet alleen ex-gedetineerden kunnen bij ons terecht. Ook werkzoekenden  
met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden wij naar werk (waarbij we  
gebruik maken van ons netwerk).

Detentie gedaan? Tijd om aan de slag te gaan!



Currentwerkt

Detentie gedaan? Tijd om aan de slag te gaan!

Externe (job)coach

Werkwijze

Met de ex-gedetineerde bouwen we, vanuit onze ervaringsdeskundigheid 
en kennis van detentie- en reïntegratietrajecten, een vertrouwensband op. 
Door actieve coaching motiveren en stimuleren wij de kandidaat en beper-
ken zo de kans op recidive. Vanuit diezelfde achtergrond kunnen we als 
vraagbaak/sparringpartner voor werkgevers en instanties veel betekenen.

Wie zijn wij?
Wij zijn een ‘uitzendorganisatie’ waarbij het sociaal-maatschappelijke en het 
commerciële element hand in hand gaan. Onze primaire bemiddelingsdoel-
groep zijn kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Meer specifiek 
bemiddelen wij kandidaten met een detentieachtergrond. 

Wij vinden een goede match met toekomstperspectief voor zowel bedrijf  
als kandidaat erg belangrijk. Het doel is immers de zelfredzaamheid van de 
kandidaat te stimuleren op het moment dat zijn detentie eindigt. Het hebben 
van een passende baan zorgt niet alleen voor maatschappelijke aansluiting, 
maar vermijdt ook een uitkeringssituatie. Wij zorgen voor de basis van waaruit 
de kandidaat zijn leven op kan bouwen.

Wij benaderen de markt actief om onze kandidaten onder de aandacht te 
brengen. Waar mogelijk gaan we zo in een zo vroeg mogelijk stadium de 
verbinding aan met de kandidaten. Deze vroegtijdige betrokkenheid is van 
belang voor het begrip van het verloop van de detentie en het leren kennen 
de gedetineerde en het traject dat hij doorloopt (de fases). 

De focus ligt op begeleiding van kandidaten vanuit fase 2 en daarnaast de 
zorg voor kandidaten uit fase 1. Zij die net naar buiten komen én mensen 
die al veel langer geleden gedetineerd waren, maar nog altijd last hebben 
van het detentiestempel bij vinden van een passende werkomgeving.

Met onze werkwijze en dienstverlening voegen wij maatschappelijke waarde 
toe aan het commerciële proces van uitzenden. De gevangenissen en 
gemeentes worden ontzorgd in de nazorg(verplichting) van de gedetineer-
den. Dit nemen wij over. Het geeft de gedetineerden regelmaat in hun 
dagelijks leven en genereert inkomen uit werk. 

Niet alleen 
ex-gedetineerden 

kunnen bij ons terecht. 
Ook werkzoekenden  
met een afstand tot 

de arbeidsmarkt 
begeleiden wij 

naar werk.

Resultaat van intensieve coaching

• betere weerbaarheid
• meer zelfvertrouwen
• betere huisvestingssituatie
• beter met geld om kunnen gaan
• hervatten/afmaken opleiding
• betere gezondheid
• betere sociale participatie
• meer competenties

Gerealiseerde projecten

•  in 1,5 jaar bijna 100 succesvolle 
plaatsingen/werktrajecten bij  
uiteenlopende werkgevers en  
in diverse branches

•  landelijk netwerk van bedrijven
•  diverse werkleertrajecten, waarbij  

de werkgever investeert in de 
kandidaat

Branches waarin wij o.a. actief 
zijn: kantoor, bouw, schoonmaak, 
energiesector, installatietechniek, 
isolatietechniek

Contact

Vlamoven 34
6826 TN Arnhem
info@currentwerkt.nl   
www.currentwerkt.nl 
(085) 070 28 90 



Currentwerkt!
Vlamoven 34
6826 TN Arnhem
info@currentwerkt.nl
www.currentwerkt.nl
(085) 070 28 90

“ De terugkeer van gedetineerden naar de samenleving 
is nog niet goed genoeg geregeld.”

Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)


