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mensen na

DETENTIE
De rol van de drie W’s: Wonen, Werk en Wederhelft
In Nederland komen jaarlijks circa 40.000 mensen vrij uit de gevangenis. Hoewel het
verminderen van recidive één van de doelen van een gevangenisstraf is, plegen velen van
hen op korte termijn een nieuw delict. Zowel de praktijk als de wetenschap benadrukt het
belang van het hebben van een woning, werk en een wederhelft – de zogenoemde drie W’s voor het stoppen met crimineel gedrag.
Het Prison Project is een grootschalig en langlopend wetenschappelijk onderzoek naar de
effecten van detentie op het leven van gedetineerden en hun families. Daartoe zijn mannen
die tussen oktober 2010 en april 2011 binnenkwamen in een Huis van Bewaring gedurende
enkele jaren gevolgd en op meerdere momenten tijdens en na afloop van hun detentie
bevraagd over hun leven. Op deze manier is gedetailleerde informatie verzameld over hun
ervaringen en over diverse levensdomeinen (o.a. crimineel gedrag, werk- en woonsituatie,
sociaal netwerk, gezondheid en het welzijn van familieleden).
In samenwerking met het Prison Project organiseert het Nationaal Gevangenismuseum een
tweede symposium, ditmaal over de periode na detentie. Hoe pakken ex-gedetineerden de
draad van hun leven op en welke factoren hangen samen met een succesvolle terugkeer
in de samenleving? Gedurende het symposium wordt aandacht besteed aan de rol van
drie belangrijke levensdomeinen na detentie: wonen, werk en wederhelft. Onderzoekers
presenteren resultaten die relevant zijn voor wetenschap, beleid en de praktijk. Ook komen
beleidsmakers en uitvoerenden – zoals reclasseringswerkers - aan het woord.
Het symposium vindt plaats op 7 november 2014 en is bedoeld voor mensen die op enigerlei
wijze met gedetineerden te maken hebben of daarin geïnteresseerd zijn, zoals uitvoerend
personeel in penitentiaire inrichtingen, reclasseringswerkers, gemeentemedewerkers,
beleidsmedewerkers en vrijwilligers die met of voor ex-gedetineerden werken.

PR A K TISC HE INF ORMATIE
LOCATIE
Nationaal Gevangenismuseum
Oude Gracht 1
9341 AA Veenhuizen
T 0592-388 264
info@gevangenismuseum.nl
www.gevangenismuseum.nl
PRIJS
€ 35 p.p.
(inclusief lunch, borrel en
bezoek aan het museum)

BEREIKBAARHEID
Het Gevangenismuseum beschikt over een
ruime, gratis parkeergelegenheid. Voor de
mensen die met het openbaar vervoer komen
rijdt de Boevenbus van het museum tussen
station Assen en het Gevangenismuseum.
Wilt u met de bus meerijden? Laat het aan
ons weten. De bus vertrekt van station
Assen om 09.30 uur. Na afloop van het
symposium rijdt de Boevenbus om 16.15
en 17.00 uur terug naar station Assen. Bij
opgave kunt u aangeven of u gebruik wilt
maken van deze gratis bus.

> programma z.o.z.
OPGAVE
Via het online in te vullen aanmeldingsformulier dat u kunt vinden op de
website van het Gevangenismuseum
www.gevangenismuseum.nl. Uiterste
aanmelddatum: 31 oktober. Meld u tijdig
aan, het aantal plaatsen is beperkt.
Op de homepage kunt u
‘aanmelden Prison Project’
aanklikken. Na verzending
van het aanmeldformulier
krijgt u een mail toegestuurd over de
verdere afhandeling van uw aanmelding.
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mensen na DETENTIE
Een symposium waarin sprekers vanuit onderzoek, beleid
en praktijk stilstaan bij het leven van mensen na detentie.
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OCHTENDPROGRAMMA

MIDDAGPROGRAMMA

Aanvang
Vanaf 10.00 uur inloop met koffie en thee

Sessie 2
WEDERHELFT EN GEZIN

10.30

10.40

Opening door dagvoorzitter Peter van der
Laan, hoogleraar Reclassering en senior
onderzoeker NSCR
Welkomstwoord door Anja Dirkzwager,
senior onderzoeker NSCR en projectleider
van het Prison Project

Sessie 1
WONEN
10.50
10.55

11.10

11.25

11.40

12.00

13.00
13.05

13.20

13.35

Opening
De woonsituatie van ex-gedetineerden
door Hanneke Palmen, onderzoeker aan de
Universiteit Leiden
De woonsituatie van ex-gedetineerden
voor en na detentie: Resultaten uit de
monitor nazorg ex-gedetineerden door
Gijs Weijters, onderzoeker bij het WODC
Een aanbod voor de teruggeplaatste
ISD’er: Kansloos of Kansrijk? door
Rumold Bouwman, reclasseringswerker
Prison Gate Office Arnhem
Plenaire discussie onder leiding van
dagvoorzitter Peter van der Laan
Lunch in de zalen				
		

Tijdens de lunchpauze is er gelegenheid tot
het bezoeken van de tentoonstelling

HET STAATSHOTEL

13.50

14.05

Opening
Partnerrelaties na detentie door Marieke
van Schellen, onderzoeker aan de
Universiteit van Utrecht
Het welzijn van kinderen van gedetineerde
vaders door Joni Reef, onderzoeker aan de
Universiteit Leiden
Detentie en het gezin: klachten en krachten
door mr. Hans Barendrecht, directeurbestuurder Gevangenenzorg Nederland
Plenaire discussie onder leiding van
dagvoorzitter Peter van der Laan
Pauze met koffie en thee			
		

Sessie 3
WERK
14.25
14.30

14.45

15.00

15.15

Opening
Werk en recidive na detentie door Paul
Nieuwbeerta, hoogleraar criminologie en
projectleider van het Prison Project
Mogelijkheden van penitentiaire arbeid en
elektronische detentie door Eric Bouwsma,
implementatiemanager elektronische
detentie bij Dienst Justitiële Instellingen
Voetbal als re-integratiemiddel door Gerko
Brink, projectleider Gevangeniswezen
‘Voetbal als re-integratiemiddel’
Plenaire discussie zaal onder leiding van
dagvoorzitter Peter van der Laan
Afsluiting door Peter van der Laan

delict I dader I detentie

15.35

en tot het bekijken van posterpresentaties met
onderzoeksresultaten van het Prison Project

Afsluitende borrel

