


Een aanbod voor de 

teruggeplaatste ISD’er: 

Kansloos of Kansrijk? 



Prison Gate Office (PGO) 

Vanuit het gedachtegoed van William Booth is het project 

PGO opgestart.  

 



Zolang er nog vrouwen schreien, zal ik 

strijden. 

Zolang er nog kinderen honger lijden, zal 

ik strijden. 

Zolang er nog op straat één meisje is dat 

zich verkoopt, 

zal ik strijden. 

Zolang er mannen naar de gevangenis 

gaan, erin en eruit, erin en eruit, zal ik 

strijden. 

Zolang er nog een mensenkind verstoken 

is van het licht van God zal ik strijden. 

   
Woorden gesproken door William Booth, stichter van het Leger des Heils, tijdens 

zijn laatste openbare toespraak in de Koninklijk Albert Hal te Londen op 9 mei 1912. 

 



Prison Gate Office (PGO) 

• Eerste contact in detentie, bij voorkeur 3 maanden voordat iemand 
vrijkomt 

• Is op ‘vrijwillige’ basis 

• Samen met gedetineerde de leefgebieden in kaart brengen 

• Met gedetineerde bespreken wat een passende plek na detentie zou 
is 

• Verzorgen aanmelding 

• Contact leggen met instanties (b.v. gemeente) 

• Eventuele aanvraag CIZ 

• Warme overdracht 

• Nazorg tot ongeveer 3 maanden na detentie 



Dakloze mensen: beperkte  

draagkracht I omvangrijke draaglast   

  

man (gem. 40 jaar)   80%    Lichamelijke klachten: 87%  

   

allochtoon      60 %   

nooit gehuwd      65%       Zwaar gebruik  

20%  

kinderen      55%      Psychische 

uitkering      90%      klachten:  

•                               bovengemiddeld  

schulden  

(gem. € 8500)      88%   

(zeer) laag opgeleid 70%    

    43% 

 
Bron: Radboudumc IVO + Omz, 2012  



Achtergrond ISD-maatregel 

• Plaatsing in een rijkswerkinrichting (1886-1999) 

• Strafrechtelijke maatregel ter bewaring van de 

zogeheten beroeps- en gewoontemisdadigers (1929-

1988) 

• Maatregel Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) 

(2001-2004) 

• Maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (2004- heden)   



Onderzoek: Hoe kan de hulp aan ISD’ers, die de ISD-

maatregel niet succesvol hebben afgerond, beter worden 

georganiseerd. 

 

Interviews trajectmedewerkers;  

Interview Medewerker Maatschappelijke Dienst; 

ISD’ers die het traject niet succesvol hebben beëindigd;  

Data-analyse; 

Literatuuronderzoek; 

Interview Dr. J. van Vliet. 

 



Aanbod binnen het Leger des Heils. 

 

• PGO 

• Woonvoorzieningen 

• Dagbesteding 

• Vrijetijdsbesteding 

 

 



Aantal conclusies 

De problematiek van de ISD’ers is complex. Vaak lijkt een 

individuele aanpak beter aan te slaan..  

 

Het aanbieden van interventies is steeds meer maatwerk, 

interventies moeten aansluiten op zowel de verstandelijke 

vermogens als op de mate van responsiviteit.  

  
 

 



Aantal conclusies 

Middelengebruik 

De geïnterviewde hulpverleners binnen de PI pleiten voor 

gecontroleerde verstrekking van harddrugs op een 

begeleid beschermd woonvoorziening, omdat volledig 

abstinent van middelen te hoog gegrepen is voor deze 

doelgroep.  

De geïnterviewde ISD’ers zijn echter tegen het verstrekken 

van deze middelen. Zij vinden een gedoogbeleid op een 

beperkt gebruik van softdrugs en alcohol voldoende. 

Harddrugs sluiten zij uit.  



Aantal conclusies 

Regiobinding 

“Opvallend is dat zowel gemeenten als opvanginstellingen 

‘hoofdverblijf in de afgelopen drie jaar’ het vaakst als 

doorslaggevend argument hanteren. Daarnaast valt op dat 

de criteria ‘regio waar de kans op een succesvol traject 

voor de cliënt het grootst is’ en ‘voorkeur van de cliënt’ 

nauwelijks als doorslaggevend argument worden 

gehanteerd” (Tuyman, M. & Muusse, C. & Planije, M. Trimbos-instituut. (2013). Opvang landelijk toegankelijk? ). 

 



Toepasbare methodieken 

 
Methodieken: CTI (Critical Time Intervention) 



Methodieken: SRH  
(Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen) 

De SRH heeft drie basisprincipes: 

Herstelgericht werken; 

Presentiegericht werken; 

Krachtgericht werken. 

 



Ter illustratie 



Zet het  

Leger in. 

Hoe breng je  

ex-gedetineerden 

op het juiste 

spoor? 


