
WELKOM BIJ
CURRENT ACADEMY!



CURRENTWERKT

Vanuit onze positieve community coachen, 
scholen en bemiddelen we ambitieuze 

mensen met een detentieverleden.

Wij bieden een integrale one-stop-shop 
oplossing voor de re-integratie van (ex)-

gedetineerden.



VISIE

Betaald werk levert financiële zelfredzaamheid op, bijdrage aan 
persoonlijke groei, competentieontwikkeling en persoonlijke 

tevredenheid (verbeterd zelfbeeld).

Met betaald werk kunnen recidiverisico’s worden beperkt en 
kan de spanning op de arbeidsmarkt worden teruggedrongen. 

Wij kiezen bewust voor een commerciële benadering omdat dit 
in onze beleving ook de benadering is die de werkgever vraagt!



ONZE MISSIE

CurrentWerkt streeft naar een inclusieve samenleving door 
mensen met een justitiële achtergrond te ondersteunen richting 

betaald werk en de regie te nemen in het overwinnen van 
maatschappelijke en economische drempels in het 

arbeidsproces.



WIE ZIJN ONZE MENSEN?

Onze mensen komen uit een macho cultuur.

Onze mensen zijn uniek.

Onze mensen hebben schulden of 
gebroken relaties.

Onze mensen hebben schaamte naar hun 
naasten.

Onze mensen vallen in een gat nadat ze uit 
detentie komen.



WAT ZIEN WIJ GEBEUREN?

Mensen met een detentieverleden kunnen moeilijk terugkeren 
in de samenleving.

De reclassering, werkgevers of gemeentes hebben niet altijd een 
passende oplossing om de potentie van deze mensen te benutten.

Reclassering
Wantrouwen.

Hoge caseload.
Grote organisatie.
Spreken niet altijd 

de taal van de 
werkgever.

Werkgevers
Aannames/imago:

Risico op ongewenst 
gedrag.

Veel gedoe en extra werk.
Veel begeleiding nodig.
Risico op schade imago.

Gemeente
Hoge kosten.

Gemis aansluiting.
25% krijgt een baan
50% een uitkering

25% onbekend
47% recidive binnen 2 jaar

Kandidaten
Detentieschade.

Aannames.
Arbeidsritme.

Onjuist netwerk.
Achterstand kennis.

Schuldenproblematiek.



ONZE OPLOSSING

CurrentWerkt en CurrentStart zijn de brug tussen alle publieke 
schakels.

Wij bieden maatwerkoplossingen voor alle belanghebbenden.

De P.I., de reclassering, de werkgever, de gemeente en 
Current hebben een gezamelijk belang:

Het zo goed mogelijk laten verlopen van de re-integratie van 
een (ex)-gedetineerde.



DE LAT VERHOGEN

• Uitzendwerk in het algemeen.

• Kwaliteit van de uitzendkrachten.

• Coaching van (ex)-gedetineerden.

• Landing in de samenleving na detentie.

• Het imago van de (ex)-gedetineerden.



WIJ BOUWEN MEE AAN DE TOEKOMST VAN

• Een inclusieve samenleving.

• Een velige samenleving.



DOELEN

• Meest gewaardeerde re-integratiebedrijf onder de 
doelgroep worden.

• Meest effectieve re-integratiebedrijf ter reductie van 
recidive worden.

• Meest gewaardeerde uitzendbureau onder klanten worden.

• Verhoging naamsbekendheid onder ketenpartners.

• Gazelle award.



CONCRETE RESULTATEN 2020

Aantal 
plaatsingen

85

Klanten 
tevredenheid

8,8

Motivatie 
kandidaten

9,1

Kwaliteit 
kandidaten

8,7

Op tijd 
komen 

kandidaten

92%
Aantal 

klanten

32

Recidive/ 
terugvallen

16%

Positiviteit

8,3

Represen-
tatief

8,5

NL-taal 
beheersing

8,2
* Deze cijfers zijn door 32 klanten aangeleverd en dateren uit 2020.



SOCIAL IMPACT 2020

Maatschappelijke besparing
• Uitkering

• Belastingopbrengsten
• Recidivekosten

€5.000.000

Onze berekening

Onze logica

€1.000.000



WAT ZEGGEN 
ONZE MEDE-
WERKERS!?



AMBITIES 2021

• Ultieme samenwerking tussen CurrentStart en CurrentWerkt
• Professionaliseren van CurrentStart en CurrentWerkt.

• Meer naamsbekendheid Current in Rotterdam.

• Meer bedrijven werven.
• Financieel gezond.

• Samenwerking met meer ketenpartners.



AMBITIES 2021 IN CIJFERS

Aantal 
plaatsingen

176

Maximale 
terugval

15

Kandidaten 
in dienst bij 
werkgever

45

Zelfstandig 
ondernemers

6

Kandidaten 
werkzaam bij 
CurrentWerkt

105
Kandidaten 

werkzaam bij 
CurrentStart

5

Klanten-
tevredenheid

8,8

Tevredenheid 
deelnemers

8,5

Tevredenheid 
keten-

partners

8,5

Opleidingen

80%



DE HULPVRAAG

Hoe kunnen we nog meer impact maken door gebruik te 
maken van elkaars netwerk?



MET CURRENT 
NAAR DE TOP


