
Jaarlijks worden circa 40.000 volwassen gedetineerden ingesloten in een gevangenis. Voor een 

geslaagde re-integratie is een vast inkomen cruciaal. Maar met een detentieverleden is het 

ontzettend moeilijk om werk te vinden. Het behouden van een baan is doorgaans even lastig. Er is 

sprake van een grote afstand tot de arbeidsmarkt, veelal in combinatie met problemen op het gebied 

van huisvesting, schulden, sociaal netwerk en zorg.  Het risico op recidive wordt hierdoor vergroot.
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De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) faciliteert 

de voorbereidingen voor terugkeer tijdens de 

detentieperiode.  Zodra de ontslagdatum is bereikt 

draagt DJI de verantwoordelijkheid over aan de 

gemeente van (her)vestiging.

De Social Impact Bond ‘Werk na Detentie’ is een

landelijke pilot, waarbij het WODC en Panteia de 

evaluatie zullen uitvoeren.

De gezamenlijke ambitie van de partners in deze SIB is de afhankelijkheid van uitkeringen te verlagen

en recidive te verminderen door ex-gedetineerden te ondersteunen bij het vinden van een duurzame 

baan en het wegnemen van de hindernissen daarnaartoe. 

De partners zijn het ministerie van Veiligheid en Justitie, ABN AMRO, Oranje Fonds, Start Foundation,

het consortium Work-Wise Direct en Society Impact. 
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Stichting 180, Stichting Exodus en Restart vormen samen het Work-Wise Direct consortium, waarmee ze een bijdrage

willen leveren aan deze ambitie. Work-Wise Direct biedt een integraal werk-/leertraject voor de deelnemers, dat 

gekenmerkt wordt door: maatwerk, intensieve begeleiding en geïntegreerde aanpak op verschillende leefgebieden.  

Work-Wise Direct maakt daarbij gebruik van de bewezen effectieve begeleidingsmethode ‘Aan de slag’ met 

gecertificeerde trajectbegeleiders met jarenlange ervaring met de doelgroep in combinatie met een netwerk

van toegewijde werkgevers en een kwaliteitssysteem.

Work-Wise Direct verbindt de domeinen van 

arbeidsmarkt, onderwijs en zorg en sluit naadloos 

aan bij de centrale rol die de gemeente heeft met de

invoering van de Participatiewet, de decentralisaties, 

de verschuiving van de begeleidingsgelden uit de 

AWBZ naar de WMO.  

De organisaties beschikken over een landelijk

dekkend netwerk en over een uitgebreid 

netwerk van werkgevers en ketenpartners.
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de afspraken en resultaten
Deliverables na 2,5 jaar:

 Afname uitkeringen

 Aantal maanden dat de doelgroep meer arbeid 

 verricht ten opzichte van de controlegroep

 Recidivereductie bij de doelgroep
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sociale impact doelgroep maatschappelijke besparingen
 Werk en positief toekomstperspectief  

 Meer stabiele gezinssituatie

 Toename zelfvertrouwen en versterkt sociaal netwerk  

 Reductie stress en schulden

 Afname aantal slachtoffers en overlast in publiek domein

 Afname inzet politie en justitie

 Systemische innovatie

   WERK NA DETENTIE FACTSHEET 
Social Impact Bond 
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