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VOORWOORD 
Op het moment dat ik dit schrijf speelt buiten de Coronacrisis, die ook het gevangeniswezen  
hard raakt. Het is dubbel om over een jaar te schrijven met fantastische resultaten, terwijl  
nu alle indicatoren voor 2020 in het rood komen. Ook een aantal activiteiten bij de arbeid  
op het gebied van re-integratie moet nu even wijken voor een veilige vrijheidsbeneming  
en het in stand houden van de productie.  Extramurale werkplekken staan eveneens onder  
druk door de genomen maatregelen. Ik kan alleen maar hopen dat Nederland en het  
gevangeniswezen op het moment dat u dit leest weer uit het dal aan het klimmen zijn.  
 
In het jaar 2019 heeft het kabinet Rutte 3 een nieuwe visie op het gevangeniswezen naar  
de Tweede Kamer gestuurd, tevens is de daarop gebaseerde wet Straffen en Beschermen  
(de Beginselenwet Gevangeniswezen) door de Tweede Kamer aangenomen met bijna algemene stemmen. De visie  
en de wet onderschrijven nogmaals het belang dat de politiek hecht aan arbeid tijdens en na detentie ten behoeve van 
een succesvolle re-integratie. Arbeid in detentie (In-Made) is al lang geen tijdverdrijf meer; in onze productie- en 
leerbedrijven wordt serieus gewerkt en opgeleid, zoals u in dit jaarverslag aan de hand van een aantal sprekende 
voorbeelden kunt lezen. Ook dit jaar weer met betere resultaten dan in de voorafgaande jaren. Zodra de wet ingaat  
(in 2021) kunnen we een nieuwe stap zetten in de professionalisering omdat we dan alleen met gedetineerden werken, 
die er zelf voor kiezen om deel te nemen aan de arbeid.  
Ook de arbeid die gedetineerden in de laatste fase van detentie buiten de PI verrichten vanuit de Zeer Beperkt Beveiligde 
Inrichtingen en het Penitentiair Programma (Ex-Made) leidt in steeds meer gevallen tot een betaalde baan aan het eind 
van de straf. Met het invoeren van Extramurale Arbeid in de eigen woonregio verwachten we ook hier nog een forse 
verbeterslag te kunnen realiseren. 
 
Een jaarverslag in de vorm die we u hierbij aanbieden kan niet alles vertellen wat er binnen de muren gebeurt. Wilt u 
meer weten, dan beveel ik een virtuele tour in onze productiebedrijven van harte aan: https://in-made360.nl/diensten/ 
 

Hartelijke groet, 

Monique Schippers 

Divisiedirecteur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring 

 

https://in-made360.nl/diensten/
https://in-made360.nl/diensten/
https://in-made360.nl/diensten/
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In-Made op de kaart 
De penitentiaire productiebedrijven bieden een stimulerende werkomgeving voor gedetineerde 
arbeidskrachten en leveren een wezenlijke bijdrage aan het versterken van (werknemers) vaardigheden 
en waar mogelijk vakbekwaamheid bij gedetineerden. 

 
 27 productielocaties* in 22 Penitentiaire Inrichtingen (PI’s), waarvan  

       3 productielocaties buiten de PI’s 

 

 3 regionale bedrijfsbureaus voor verkoop, expertise en administratie 

 

 Ruim 500 werkmeesters bij In-Made in de PI’s 

 

 Wekelijks ruim 6700 gedetineerden (75% van de populatie)  

      minimaal 20 uur aan het werk 

 

 Meest efficiënte onderdeel van het dagprogramma  

      van gedetineerden 

 

 1 stafteam op hoofdkantoor DJI voor beleid, ontwikkeling en advies 

 

 5,7 miljoen te verkopen productie-uren 

 

 
*  Neem een kijkje in de productielocaties op https://in-made360.nl 

 

 

https://in-made360.nl/
https://in-made360.nl/
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In-Made vlekkenplan 

 4 wasserijen voor ruim 2 miljoen kg niet persoonsgebonden 

        wasgoed 

 5 gedetineerdenwinkels voor 30 DJI locaties (27 PI-locaties  

        en 3 locaties voor Vreemdelingenbewaring 

 1 bakkerij (ten behoeve van 8 PI’s) 

 9 metaalbedrijven o.a. bedden, tralies, transport & logistiek 

 3 poedercoatbedrijven 

 1 RVS bedrijf o.a. keukens, laadpalen elektrische auto’s 

 7 machinale houtbedrijven o.a. meubilair, out-door producten  

 6 textielbedrijven o.a. matrassen, iso-kleding, dekzeilen, tassen 

 27 divisies handmatige productie/assemblage/montage/demontage 

 2 divisies flowpacking/machinaal verpakking van voeding 

 26 divisies facilitaire dienstverlening 

 2 divisies professioneel schilderen  
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In-Made voor stakeholders: highlights in 2019 

 Duurzaamheid:  
    - demontagelijn gebruikte dakramen VELUX, PI Alphen 
    - demontage gebruikte EMMA veiligheidsschoenen, PI Sittard 

 
 Custommade aluminium transportkisten voor kortgekoppelde 

combinaties voor geconditioneerd vervoer, PI Zwolle 
 

 17.000 Kerstgeschenken voor DJI medewerkers, PI Vught 
 

 Kerstgeschenk voor opdrachtgevers, PI Middelburg 
 

 Vervanging 12.000 celmatrassen en realisatie softmeubilair, 
PI Sittard 
 

 Bedrukking en logistiek beheer werkkleding gedetineerden,  
    PI Almelo 

 
 Bouwopleiding op werkzaal ingericht door Future Builders,  
    JC Zaanstad 

 
 ICT werk-/leerzaal (MBO + HBO) voor gedetineerden,  
   PI Dordrecht en PI Arnhem 

 
 Productie kabelhaspels op automatische productiestraat van 

opdrachtgever, PI Roermond 
 

 

Recylestraat Velux Demontage veiligheidsschoen 
 

Kerstgeschenk DJI medewerkers Celmatrassen 

Werkkleding gedetineerden Future Builders bouwopleiding 

Aluminium transportkist 
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In-Made voor stakeholders: highlights in 2019 
 

 Dienstverleningsovereenkomst gesloten met Facilitair Bedrijf 
DJI 
 

 Diverse succesvolle ondernemersavonden in samenwerking 
met lokale, regionale en landelijke organisaties.  

   Onder andere in JC Zaanstad, PI Leeuwarden, PI Rotterdam 
   en PI Vught. 
 
 Upgrade website In-Made 360 graden. 
 
 In-Made Kwaliteits Keurmerk: 17 van de 22 PI’s hebben 

succesvol de audit voor de In-Made (B) rating doorlopen. 
 
 Ontwikkeling acquisitie op basis van drie proposities op basis 

van de behoefte van de productiebedrijven: aannemen van 
orders, co-fabrikant/overname van productie of overname 
met regie bij opdrachtgever, het zgn. “tenderen”.  

 
 Assemblage en productie van zonweringen met machines van 

opdrachtgever, PI Dordrecht. 
 

 

DJI zet deuren open voor ondernemers 

Vernieuwde website In-Made 360 

Uitreiking certificaten B rating 2019 

https://in-made360.nl/
https://in-made360.nl/
https://in-made360.nl/
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In-Made voor personeel: highlights in 2019 

 

 Strategisch Personeels Plan Arbeid ontwikkeld als uitwerking 

     en concretisering van SPP-DJI 

 

 Arbeidsmedewerker/werkmeester* onderkend als één van de  

    zeer schaarse en moeilijk te vervullen functies binnen DJI 

 

 Bewustwording bereikt door  

     - stimuleren tot organiseren extra selectiedag 

     - doelgerichte samenwerking met Programma Nieuw personeel DJI  

       en afdeling W&S van SSC 

 

 Bijdrage geleverd aan verbetering Werving & Selectie processen 

 

 Kennisprofiel arbeidsmedewerker herijkt en daarmee  

    toekomstvast gemaakt  

 

 

 
* Alle informatie over de functie vind je hier 

 

 

 

https://www.dji.nl/over-dji/werken-bij-dji/functie-medewerker-arbeid-werkmeester/index.aspx
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In-Made 32 uur werken 
Binnen 5 penitentiaire productiebedrijven is een start gemaakt met 32 uur werken. De pilot 32 uur 
werken moet bijdragen aan een stimulerende werkomgeving voor gedetineerde arbeidskrachten door 
het versterken van werknemersvaardigheden en vakbekwaamheid. Gedetineerden ervaren een betere 
aansluiting op de fase na detentie. 

 
• 5 productielocaties      in 5 Penitentiaire Inrichtingen: 

      PI Almelo, PI Dordrecht, PI Leeuwarden, PI Veenhuizen, PI Vught 

 

• Wekelijks ruim 300 gedetineerden minimaal 32 uur aan het werk 

 

• 5 verschillende uitvoeringen van dagprogramma’s 

 

• Aansluiting werk en opleiding in de fasering naar de BBA 

 

• Werk en opleiding conform trajectmatig werken D&R plan 

 

• Oplevering businesscase en onderzoek bevindingen WODC 

 
 

  



In-Made / Ex-Made Jaarverslag 2019 | 15 mei 2020 

In-Made productief voor Markt & Overheid in 2019 

 

 
 

 Omzet orders binnen Rijksoverheid: € 14.951.500 mln 

 Orders bedrijfsleven: € 19.390.164 mln 

 Aantal gedetineerden nam sinds 2011 af van 13.500 naar 10.955 

 Omzet per gedetineerde steeg in die periode met 200% 

 Vergeleken met 2017/2018 valt op dat in 2019 een behoorlijke omzetverschuiving heeft plaatsgevonden van externe 

   naar interne omzet. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het grote aantal vacatures in 2018 en 2019. In deze jaren is  

   de focus veelal gericht geweest op het continueren van de cruciale bedrijfsprocessen (o.a. winkel, wasserij en schoonmaak). 

 Gehanteerde tarieven conform Wet Markt en Overheid 

Tabel: groei bruto exploitatieoverschot sinds 2011 van -4 mln naar +9,2 mln sinds start In-Made 

 

 

 

 

 

€ 10.000.000 

€  8.000.000  

€  6.000.000  

€  4.000.000  

€  2.000.000 

€ -   

€ -2.000.000 

€ -4.000.000  

€ -6.000.000  

                             2011      2012       2013        2014          2015        2016          2017          2018         2019 
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Van het aanleren van werknemersvaardigheden en voorbereiden voor de arbeidsmarkt (de In-Made 
formule) naar toeleiding naar (betaald) werk tijdens en na detentie (de Ex-Made methode). 

 

 De In-Made Praktijkschool: implementatie MBO-praktijkverklaringen voltooid en eerste examens voor MBO 2 
diploma gestart in samenwerking met afdeling onderwijs 

 

 Invoering intake arbeid bij centrale intake in samenwerking met project Detentie & Re-integratie 

 

 Aansluiting op in-, door- en uitstroom model D&R 

 

 Projectmatige voorbereiding van regionale  

      Beperkt Beveilligde Afdelingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over arbeidstoeleiding is te lezen op de intranetpagina* van Ex-Made 

 * klik met de rechtermuisknop om de pagina te openen 

Van In-Made naar Ex-Made  

1.429 
deelnemers 
Penitentiair 
Programma 

53  
Beschrijvingen 

Getoond 
Gedrag 

309  
Betaalde 
banen na 
detentie 

125  
Werkervarings-

plekken na 
detentie 

633   
Diploma’s en 
certificaten  

1.046  
Volledige 
profielen 

Praktijkschool 

22  
Betaalde 
banen via 
Werk via 

Sport 

2,5 mln ESF 
subsidie 

gerealiseerd 

http://hk-dji-intranet.minvenj.nl/organisatie/organisatiestructuur/divisie-gevangeniswezen-en-vreemdelingenbewaring/ex-made/index.aspx
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Ex-Made: Beperkt Beveiligde Afdeling (BBA) 

 Aanleiding: Wet Straffen en Beschermen 

 

 Start pilots in 2020 

 

 5 pilotlocaties:  

       PI Almelo, PI Alphen, PI Arnhem, PI Middelburg, PI Roermond 

 

 3 verschillende bouwkundige varianten:  

 - afgescheiden afdeling binnen de PI  

 - gebouw binnen de beveiligingsring  

 - gebouw buiten de beveiligingsring  

 

 Laatste (1/6) deel van detentie  

 

 Strenge selectie-eisen op gedrag, risico en slachtofferbelangen 

 

 Ambitie: betaalde baan na detentie 

 

 

PI Arnhem    PI Alphen   

PI Roermond   PI Middelburg   

PI Almelo   
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Van In-Made naar Ex-Made; hoe WERKT het? 
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Speerpunten 2019 

 Invoeren veranderingen ten gevolge van nieuwe wetgeving rond arbeid 

 - 5 pilots hele dagen werken (32 uur) 

 - vormgeving Beperkt Beveiligde Afdeling (BBA) 

 

 Strategisch personeelsplan in verband met vergrijzing en arbeidsmarkt 

 

 Werving personeel op korte termijn 

 

 Doorontwikkeling Kwaliteitssysteem In-Made 

 

 Arbo veiligheid 

 

 Revitaliseren Regionale Bedrijfsbureaus 

 

 Verbinding arbeid en D&R verder versterken 

 

 

De speerpunten uit 2019 zijn dermate veelomvattend dat zij niet binnen een jaar afgerond kunnen 
zijn. Deze zijn gestart in 2019 en lopen door in 2020. 
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Speerpunten 2020 

 Invoeren veranderingen ten gevolge van nieuwe wetgeving 
rond arbeid; 

    - Pilots hele dagen werken (32 uur) uitvoeren & monitoren 

    - Opleveren productspecificatie BBA 

    - Implementatie overgang ZBBI naar BBA 

    - Arbeid; “van recht naar voorrecht”  

 

 Inrichten arbeid in Detentie Centrum  Rotterdam 

 

 Start In-Made Schiphol per april 2020 

 

 Verder uitrollen en ontwikkelen salesproposities / intensiveren 
samenwerking met opdrachtgevers tot op het niveau van 
werkproces op werkzalen 

 

 Samenwerking met Facilitair Bedrijf DJI op het gebied van 
verduurzaming (In-Made) producten voor DJI 

 

 Samenwerking met Justitiële Jeugd Inrichtingen (JJI) op het 
gebied van werken aan werk, productie en producten 

 

 

    

 

 

Veel van de speerpunten in 2019 lopen door in 2020 en worden hier niet apart vermeld. Enkele (nieuwe) 
speerpunten worden hier uitgelicht: 

Benieuwd naar alle speerpunten voor 2020?  
Lees het in het Jaarplan In-Made/Ex-Made 2020  

 Doorontwikkelen “aantrekkelijk werken” en In-Made 
Proof Produceren 
 

 Interne marketing en ontwikkeling formule In-Made 
 
 Promotie van de methode Ex-Made 

 
 Borging In-Made Praktijkschool (kwaliteit, kwantiteit) 

http://hk-dji-intranet.minvenj.nl/binaries/20191031 In-Made Ex-Made jaarplan 2020 def_tcm64-415840.pdf
http://hk-dji-intranet.minvenj.nl/binaries/20191031 In-Made Ex-Made jaarplan 2020 def_tcm64-415840.pdf
http://hk-dji-intranet.minvenj.nl/binaries/20191031 In-Made Ex-Made jaarplan 2020 def_tcm64-415840.pdf
http://hk-dji-intranet.minvenj.nl/binaries/20191031 In-Made Ex-Made jaarplan 2020 def_tcm64-415840.pdf
http://hk-dji-intranet.minvenj.nl/binaries/20191031 In-Made Ex-Made jaarplan 2020 def_tcm64-415840.pdf
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In-Made gegevens RBBA’s en arbeidsbedrijven 2019 

WEST 

 

ZUID NOORD - OOST 

Regionaal Bedrijfsbureau 
Heerhugowaard: 
Bert Pelgrim 

Regionaal Bedrijfsbureau 
Vught: 
Henry Geenen 

Regionaal Bedrijfsbureau 
Zwolle:  
Bert Pelgrim (wnd) 

PI Heerhugowaard 
Dick van der Steen 

PI Krimpen 
Gerard Geerders 

PI Veenhuizen (Esserheem en 
Norgerhaven)  
Renze Boer 

JC Zaanstad 
Martijn Baar 

PI Rotterdam (De Schie en 
Hoogvliet) 
Michel Abbestee 

PI Leeuwarden 
Johan Kerstholt 

PI Lelystad 
Eric de Jong 

PI Dordrecht 
Kees Kleinbloesem 

PI Ter Apel 
Pierre Baas 

PI Alphen a/d Rijn 
Ed Kamerman 

PI Middelburg 
Hans Wolterman 

PI Zwolle 
Raymond van Oers 

PI Haaglanden  
Mario Westerwaal 

PI Sittard 
Raymond Brouwers 

PI Almelo 
Erwin Abbink 

 
 

PI Vught 
Rien Valk 

PI Zutphen 
Pim Nijland 

PI Grave 
Piet Reutelingsperger (wnd) 

PI Arnhem 
Piet Reutelingsperger 

PI Zuid-Oost (Roermond en 
Ter Peel) 
Lyon van der Heijden 

PI Nieuwegein 
Olivier Sabbé 

  PI Nieuwersluis 
Bart Gorter 
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Contact met In-Made / Ex-Made 
www.in-made.nl       www.ex-made.nl     In-made@dji.minjus.nl        In-Made360.nl 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Dienst Justitiële Inrichtingen 

Turfmarkt 147   

Postbus 30132  

2500 GC ’s Gravenhage              

                Volg In-Made/Ex-Made op Facebook, Linked-in en Instagram #inmadeexmade  

 

 

Besturing 

Monique Schippers, directeur divisie Gevangeniswezen/Vreemdelingenbewaring, landelijk portefeuillehouder 

Cees Niessen, vestigingsdirecteur PI Alphen a/d Rijn, portefeuillehouder regio West 

André Aarntzen, vestigingsdirecteur PI Vught, portefeuillehouder regio West 

Ton Golstein, vestigingsdirecteur PI Almelo, portefeuillehouder regio Oost 

Toon Molleman, vestigingsdirecteur PI Arnhem, portefeuillehouder regio Oost 

 

Landelijk stafteam: 

Eric Bouwsma, Programmamanager  Suzanne Bol, Coördinator Kwaliteit & Innovatie 

Ed van Leusden, Coördinator Bedrijfsvoering Emmy van Rooij, Coördinator Ex-Made 

Frank Becker, Coördinator Marketing & Sales Nelleke Goldberg, Medewerker projectondersteuning 

Ronald van der Worp, Projectleider 32 uur werken Mireille Kruger, Projectleider BBA  

http://www.in-made.nl/
http://www.in-made.nl/
http://www.in-made.nl/
http://www.ex-made.nl/
http://www.ex-made.nl/
http://www.ex-made.nl/
mailto:In-made@dji.minjus.nl
mailto:In-made@dji.minjus.nl
mailto:In-made@dji.minjus.nl
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https://www.facebook.com/InMadeSterkinproductiewerk
https://www.linkedin.com/in/in-made-ex-made-productie-en-leerbedrijven-518ba81/
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https://nl.linkedin.com/in/in-made-productiebedrijven-518ba81
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In-Made / Ex-Made? Dat zijn wij! 


