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Wereldwijd en dus ook voor In-Made/Ex-Made is 2020 als gevolg van de Covid-19 pandemie een 
buitengewoon jaar geweest. Toen we ons vorige jaarverslag schreven was net de eerste lockdown van 
medio maart een feit. We voorspelden toen een terugval in productie en in re-integratieactiviteiten. 
Die terugval is zeer beperkt gebleven en op het gebied van vakscholing konden we 2020 zelfs afsluiten 
met een flinke groei. Na een korte periode van het Corona-proof maken van de werkplekken en de 
logistiek werd in de meeste PI’s het werk “gewoon” weer opgepakt. Ook nieuw werk was er in 
overvloed door de tijdelijke sluiting van veel sociale werkbedrijven. Als partner van Cedris (de 
koepelorganisatie) konden we in goed overleg hun klanten blijven bedienen. Vanwege het gebrek aan 
mondmaskers in Nederland zijn we, in samenwerking met een aantal textielbedrijven, herbruikbare 
mondmaskers gaan maken. Geen gecertificeerde producten, maar op dat moment was het motto “iets 
is beter dan niets.” De mondmaskers worden binnen DJI gebruikt door personeel en gedetineerden.

In 2020 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een nieuwe beginselenwet voor het gevangeniswezen  
(de Wet straffen en beschermen). De invoering, die voorzien was op 1 januari 2021, is vanwege de 
beperkte mogelijkheden voor een goede voorbereiding vanwege Corona uitgesteld. De voorbereiding 
van de invoering stond in 2020 hoog op onze agenda’s. Deze wet regelt onder andere de penitentiaire 
arbeid en ondersteunt de beleidsvisie van het kabinet over het belang van penitentiaire arbeid.

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. Met de nieuwe wet in de hand gaan we een volgende stap zetten in de 
ontwikkeling van de arbeid, omdat we dan alleen met gedetineerden werken die er zelf voor kiezen 
om serieus deel te nemen aan de arbeid. Ook de extramurale arbeid (Ex-Made) die gedetineerden in 
de laatste fase van detentie buiten de PI kunnen verrichten vanuit de Beperkt Beveiligde Afdelingen 
of vanuit een Penitentiair Programma in de eigen woonregio leidt in steeds meer gevallen tot een 
betaalde baan aan het eind van de straf. In 2020 heeft dit middels een aantal pilots vorm gekregen en 
met de inwerkingtreding van de nieuwe wet wordt dit de route die gedetineerden afleggen van 
binnenkomst naar vertrek, mits zij re-integratie doelen hebben op werken na detentie. 

In een jaarverslag in de vorm die we u hierbij aanbieden kunnen we niet alles vertellen wat er binnen 
de muren gebeurt. Wilt u meer weten, bezoek dan de website www.in-made.nl.

Eric Nijman
Plv. divisiedirecteur 
Gevangeniswezen/Vreemdelingenbewaring

Voorwoord

14-4-2021Jaarverslag In-Made/Ex-Made 2020     2

http://www.in-made.nl/


In 2020 werken onze gedetineerde medewerkers aan bijna 12.000 betaalde opdrachten 
van een kleine 1.000 opdrachtgevers. De productiecapaciteit blijft ondanks Covid-19 
grotendeels intact, hoewel we het effect wel terugzien in ons financiële resultaat. Na 
een korte stagnatie in maart blijft de productiecapaciteit voor een aanzienlijk deel 
gehandhaafd en blijven opdrachtgevers hun werkzaamheden aanbieden. Door stagnatie 
bij andere sociale werkbedrijven en toeleveranciers krijgen we zelfs meer werkaanbod. 
Daardoor behouden gedetineerden grotendeels hun werk en zijn we in staat om 
afspraken met interne en externe opdrachtgevers na te leven. De uitwerking op ons 
financiële resultaat over 2020 wordt op pagina 11 van dit jaarverslag belicht. 

Ook in 2020 verricht In-Made voor een groot deel handmatige 
productiewerkzaamheden. Hiermee benutten we structureel zo’n driekwart van onze 
capaciteit in mankracht. Met deze werkzaamheden ontwikkelen gedetineerde 
medewerkers basale werknemersvaardigheden die nodig zijn voor een betaalde baan 
na detentie in de industrie of logistiek. 

Werknemersvaardigheden kunnen optimaal worden ontwikkeld in een realistische 
werkomgeving met genormeerde kwaliteit en productiviteit. Onze werkmeesters/ 
arbeidsbegeleiders/leermeesters benutten deze vaardigheden door hun gedetineerde 
medewerkers invloed te geven op de opzet, afloop en resultaat van het 
productieproces: In-Made Proof Produceren. 

Onze arbeidsbegeleiders zijn ook talentscouts die de gedetineerde medewerkers 
richting kunnen geven voor een nieuwe start na detentie. Zij bieden ondersteuning 
bij het behalen van branche-erkende certificaten, getuigschriften, MBO-
praktijkverklaringen en volledige MBO-diploma's via de In-Made Praktijkschool.
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Enkele werkprojecten die specifiek het vermelden waard zijn: 

 De ontwikkeling van herbruikbare/wasbare mondkapjes door PI Sittard in samenwerking 
met regionale partners en opdrachtgevers en de productie van 150.000 mondkapjes door 
PI Sittard, PI Alphen a/d Rijn, PI Dordrecht, PI Ter Apel en PI Nieuwersluis. In het kader van 
maatschappelijke samenwerking helpt ook een aantal locaties van het Centraal Orgaan 
Opvang Asielzoekers met de productie van mondkapjes. 

 De ontwikkeling van mobiele (spat)schermen en andere Covid-19 gerelateerde 
beschermingsmiddelen door PI Veenhuizen, PI Lelystad, PI Zwolle, PI Rotterdam en 
PI Zutphen.  

 De start van een In-Made productiebedrijf in DC Schiphol per 1 april.

 De start van een divisie Textiel (voor refurbishing) in PI Alphen a/d Rijn.

 Op 2 september ontvangt de heer Hunnego, directeur FM Haaglanden, uit handen van de 
heer Nijman, plv. divisiedirecteur Gevangeniswezen, het eerste exemplaar van de “BakFiets”. 
Deze fiets is ontwikkeld in JC Zaanstad en geproduceerd door gedetineerden. In 
samenwerking met FM Haaglanden zullen alle dienstfietsen in “de Haagse kilometer” 
gefaseerd vervangen worden door In-Made fietsen. De “Bakfiets” wordt inmiddels ook 
geleverd aan de Beperkt Beveiligde Afdelingen voor het woon-werkverkeer van 
gedetineerden die daar verblijven. 

 In samenwerking met de 4 opleiders in de jeugdinrichtingen Den Hey-Acker, De Hunnerberg, 
Teylingereind en De Hartelborgt ontwikkelen PI Dordrecht en PI Alphen a/d Rijn, samen met 
ontwerper Tolhuijs, de “Klik Klak Klok”. Deze wordt geproduceerd als exclusief, duurzaam en 
inclusief geschenk voor relaties.   
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Sander Dekker, minister 
voor Rechtsbescherming

De “BakFiets”

Achter de naaimachine bij 
In-Made Alphen a/d Rijn

De “Klik Klak Klok”
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 Om de werk- en leeromgeving in onze productiebedrijven representatief voor de 
arbeidsmarkt te houden, zoekt In-Made steeds weer naar nieuwe mogelijkheden om 
haar werkzaamheden meer complex en uitdagend te maken. Een voorbeeld hiervan is 
de productielijn voor beeldschermen in PI Dordrecht. Gedetineerde medewerkers 
leren hier “in een flow” te werken met complexe producten en bekwamen zich 
gelijktijdig in de elektrotechniek (MBO 1-2). Een sector waarin de komende jaren 
extra veel werkgelegenheid zal zijn door een toenemend tekort aan bekwame 
medewerkers. 

 Een aanzienlijk deel van onze productiecapaciteit wordt benut voor de productie 
van pallets en andere logistieke producten. Om tegemoet te komen aan de meest 
actuele eisen van opdrachtgevers, realiseren de In-Made houtbedrijven in PI Ter Apel, 
PI Dordrecht en PI Alphen a/d Rijn een ISMP15 certificering/SMHV registratie.

 De assemblage-afdeling en afdeling metaal van In-Made Zutphen ontwikkelt samen 
met een opdrachtgever een volledig nieuw type tuinscherm dat in 2021 verkrijgbaar 
zal zijn in de grotere bouwmarkten en tuincentra. 

 In 2020 realiseert In-Made Almelo samen met het Amsterdamse IJsmanschap de 
gecertificeerde productie van ambachtelijke, biologische ijsjes. Midden in de hete 
zomer van 2020 komt dit goed van pas. Behalve voor verkoop in de supermarkt 
worden de ijsjes ook geleverd aan DJI collegae in de Penitentiaire Inrichtingen.

 In 2020 reinigt In-Made op een professionele wijze voor onze opdrachtgever Facilitair 
Bedrijf DJI ruim 23 miljoen m2 in de Penitentiaire Inrichtingen.
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Assemblage beeldschermen 
In-Made Dordrecht

Tuinscherm In-Made Zutphen

IJsjes van IJsmanschap
Schoonmakers aan het werk in 
PI Grave
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 Demontage is al een aantal jaren een kansmarkt voor In-Made. Door verduurzaming 
en de vraag naar hergebruik van waardevolle grondstoffen ontstaan op de 
arbeidsmarkt mogelijkheden voor medewerkers met materiaalkennis en ervaring in 
demontage en scheiding. Opdrachtgevers vragen In-Made om ondersteuning bij de 
verwerking van E-waste, kunststoffen, versleten kleding en…. meubilair. In 2020 
wordt in samenwerking met Facilitair Bedrijf DJI/PI Veenhuizen en partner/DJI 
leverancier Gispen een circulaire celstoel voor DJI ontwikkeld: de Ridgy. Gebruikte 
celstoelen krijgen door slim hergebruik van onderdelen in de In-Made 
productiebedrijven in PI Alphen a/d Rijn en PI Sittard een tweede en mogelijk derde 
leven. De start van volledig circulair meubilair bij DJI? 

 Eind 2020 wordt in het verlengde van bovengenoemde samenwerking in PI Almelo 
een circulaire werkplaats voor meubilair ontwikkeld. Meubilair krijgt steeds vaker 
een tweede leven doordat de vraag naar “refurbished” meubilair toeneemt en 
kantoren in “het nieuwe normaal” een andere functie en inrichting krijgen. In-Made 
kan en wil hierbij voor haar opdrachtgevers een rol spelen door het leveren van 
expertise en mankracht. 

 Passend bij de positionering van DJI/In-Made als re-integratiebedrijf wordt in 2020 
een partnerschap met Cedris aangegaan. Cedris is de Nederlandse 
brancheorganisatie voor sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie. Het 
partnerschap biedt kansen voor afstemming van opdrachten en toeleiding naar werk. 
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Voor… …en na refurbishing

Refurbishing Almelo
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In-Made Middelburg werkt al jaren samen met  

de firma Bison International, bekend van de 

Bison bevestigingsproducten. In-Made is één   

van de regionale co-packers van dit bedrijf. De 

productie in PI Middelburg is als het ware een 

verlengstuk van Bison. Wij vroegen Ronald de 

Jonge en Bas Schaak van Bison naar hun 

ervaringen. 

“De productie van Bison heeft onverminderd 

doorgedraaid”

Wat betekende Covid-19 voor jullie bedrijf? 

“De levering van componenten (verpakkingen 

en grondstoffen) kon gelukkig worden 

gecontinueerd waardoor onze productie niet 

stil kwam te staan. Verder hebben wij als bedrijf 

gelukkig geen Covid-19 besmettingen gehad.” 

Wat heeft PI Middelburg in 2020 voor Bison 

betekend? 

“We werken al jaren samen met de gevangenis 

in Middelburg. Dat heeft zowel commerciële 

redenen als sociaal-maatschappelijke redenen. 

Bison ondersteunt vanuit haar regionale positie 

in het Zeeuwse de maatschappelijke 

doelstellingen van het gevangeniswezen. Die 

band is in 2020 alleen maar sterker geworden. 

PI Middelburg stond bij het begin van de eerste 

lockdown direct klaar om het geplande werk 

onveranderd uit te voeren en ook bij te staan 

voor extra werk: door de onverwachte drukte in 

de bouwmarkten waren we genoodzaakt ad hoc 

planningen te wijzigen en een groter beroep op 

PI Middelburg te doen.”

Waren jullie verbaasd dat dit lukte? 

“We kennen elkaar uiteraard al jaren en we 

weten dat planningen in een gevangenis nodig 

zijn. Middelburg heeft echter laten zien dat ze 

heel ver mee konden gaan in onze vraag. We 

realiseren ons ook dat dit veel vroeg van alle 

personeelsleden van de gevangenis en uiteraard 

ook van de gedetineerden. Ook bijzonder nuttig 

was de rol van Eddy Meulmeester. Hij is ons vaste 

operationele aanspreekpunt en hij was eigenlijk 

24/7 bereikbaar voor ons.”  

Wat betekent dit voor de toekomst?

“In deze crisis heeft PI Middelburg echt laten 

zien dat ze een volwaardige partner zijn. De 

relatie is sterker dan ooit. Bison International 

ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet en 

PI Middelburg is wat ons betreft vast onderdeel 

van die toekomst.” 
Benieuwd naar de Bison afdeling in Middelburg? Kijk dan even 

“binnen”:  https://in-made360.nl/locatie/middelburg/

Opdrachtgevers aan het woord – Bison International

“PI Middelburg heeft laten zien dat zij een meer 
dan betrouwbare partner zijn.”

Jaarverslag In-Made/Ex-Made 2020     14-4-2021 7

https://in-made360.nl/locatie/middelburg/


Opdrachtgevers aan het woord - VEBO

De firma VEBO uit Bunschoten heeft een 

divisie beton en een divisie staal. Het bedrijf 

heeft Maatschappelijk Ondernemen hoog in  

het vaandel staan. In 2020 bereikte deze 

opdrachtgever de BTE Trede 1 van de PSO 

prestatieladder. 

Wat betekent maatschappelijk verantwoord 

ondernemen (MVO) voor VEBO?                       

Aan het woord is Reinier van Aalsburg, 

commercieel directeur van VEBO: “MVO is 

één van de pijlers van onze organisatie. Wij 

werken daarom graag met organisaties die 

mensen begeleiden naar een herintreding       

op de reguliere arbeidsmarkt. Ook onze 

opdrachtgevers vragen steeds vaker naar 

onze MVO inspanningen in relatie tot hun 

opdrachten. Onze samenwerking met co-maker 

In-Made Veenhuizen sluit daar perfect bij aan.” 

Kennismaking
Opvallend detail is dat het eerste contact 
tussen VEBO en In-Made Veenhuizen tot stand 
kwam door een ex-gedetineerde die werknemer 
was bij VEBO. 

In detentie had hij houten mallen gemaakt voor 
de betonindustrie. Van Aalsburg: “Dat was ook 
de eerste opdracht voor In-Made Veenhuizen. 
Omdat we snel zagen dat er in de gevangenis 
veel meer mogelijk was, zijn we daarna ook 
gestart met de productie van stalen lateien voor 
de bouw.”

Beveelt u In-Made aan bij relaties?
“Uiteraard! De basis voor zakendoen is een 
gezond verdienmodel en een goede 
communicatie met een co-maker. Dat vind ik bij 
In-Made Veenhuizen. Daarnaast is in de 
gevangenis veel meer mogelijk dan mensen 
vanaf de buitenkant denken. Niet alleen in 
metaal en houtbewerking maar ook met 
verpakken en assembleren. Ook speelt MVO 
een steeds grotere rol bij het verwerven van 
opdrachten.” 

“Het is toch geweldig om een bijdrage te leveren aan de 
re-integratie van gedetineerden?!”
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De werkmeester/leermeester aan het woord

Werkmeester Arjan van der Kaap begon 

medio 2020 op de afdeling Houtbewerking 

in PI Veenhuizen. Daarvoor was hij 15 jaar 

zelfstandig ondernemer in de bouw en 

werkte hij onder andere in een timmer-

fabriek. Deze werkervaring sluit perfect aan 

bij de werkzaamheden bij In-Made. 

Arjan vertelt waarom hij voor In-Made koos: 
“De werkzaamheden in de bouw werden me 
te zwaar. Ik zocht daarom een andere 
uitdaging in hetzelfde vakgebied. Ook wilde 
ik graag in een team werken en iets van mijn 
kennis en ervaring overdragen op anderen. 
De meeste jongens weten niet wat werken is 
als ze hier komen. Daarna zie ik ze echt 
groeien en een aantal haalt ook certificaten 
en diploma’s. Dan word ik wel blij.”  

Wat vertel je “buiten” over je werk? 
“Dit werk moet je liggen. Ook duren de 
dingen hier langer dan dat ik gewend ben in 
mijn eigen bedrijf. Maar als je je draai vindt 
en goed met mensen kunt omgaan, dan is dit 
echt een geweldige baan met veel vrijheid. 
Uiteraard moet je stevig in je schoenen 
staan, maar dat was in de bouw net zo. 

Ook moet ik toegeven dat het salaris en de 
secundaire arbeidsvoorwaarden helemaal niet 
tegenvallen.” 

Welke rol speel jij voor opdrachtgevers?
“We proberen zoveel mogelijk naar de wensen 
van de klanten het productieproces in te 
richten en de gedetineerden te begeleiden. 
Omdat we met een wisselende groep mensen 
met verschillende niveaus werken, bouwen we 
het productieproces op in stappen.” 

Wat kan In-Made nog beter doen?
“We moeten goed luisteren naar wat de klant 
wil, maar voornamelijk wat ze niet willen. 
Hieruit in goed overleg duidelijke afspraken 
maken, een reëel tijdspad aanbieden en 
blijven communiceren tijdens het hele 
proces.”  
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Kwaliteitszorg bij In-Made

In 2020 heeft In-Made voor het laatst gebruik gemaakt van de In-Made B-Rating als 
kwaliteitskeurmerk voor de arbeidsbedrijven van DJI. Er is een weloverwogen besluit 
genomen om over te stappen van een conformiteitsaudit naar een waarderende audit. 
De verwachting is dat hierdoor een leereffect wordt gecreëerd, zowel binnen het In-Made 
arbeidsbedrijf, als over de In-Made arbeidsbedrijven heen. Bij deze methodiek wordt 
nadrukkelijk stilgestaan bij zaken die goed gaan. De opgeleide auditor stelt positief 
geformuleerde vragen en gaat op zoek naar de succesverhalen. Vervolgens wordt gezocht 
naar verbeterpotentieel waar deze successen nog meer kunnen worden toegepast. 
In-Made werkt vanaf 2021 met deze methode. 

Inkopen met Impact?
De Rijksoverheid en DJI willen duurzaam, innovatief en creatief inkopen: Inkopen met 
Impact. Inkopen met Impact biedt leveranciers de kans om bij te dragen aan de realisatie 
van de maatschappelijke doelen van DJI. Hiervoor vraagt DJI haar leveranciers om vanuit de 
context van hun product of dienst en daarbij behorende expertise extra meerwaarde te 
bieden aan de ontwikkeling van DJI personeel en gedetineerden. Uiteraard is In-Made 
nauw betrokken bij Inkopen met Impact en vaak onderdeel van het aanbod van 
leveranciers. 

Een voorbeeld van Inkopen met Impact: de nieuwe leverancier van schoonmaakmachines 
traint onze werkmeesters en gedetineerde schoonmakers, als onderdeel van de SVH 
opleiding, in het gebruik en onderhoud van machines. Een ander voorbeeld is de opleiding 
machine operator van koffieleverancier Maas voor gedetineerde medewerkers.

Zo geven DJI leveranciers gedetineerden een nieuw perspectief op een werkzaam leven      
na detentie.
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Machine operator aan het werk 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

€ -4.000.000 € -1.696.711 € 2.839.436 € 4.100.000 € 5.122.871 € 7.200.000 € 7.185.921 € 8.337.822 € 9.173.441 € 8.489.827

Toelichting: Omzet orders binnen Rijksoverheid: € 14,4 mln
Omzet orders bedrijfsleven: € 20,9 mln
Totale omzet: € 35,3 mln 
Bruto bedrijfsresultaat: € 8,5 mln

Omzet per gedetineerde is sinds 2011 met gemiddeld 250% gestegen
Vergeleken met 2019 is de totale omzet gestegen met bijna € 1 mln, terwijl het bruto resultaat gedaald is met € 0,7 mln, als gevolg van hogere kosten door Covid-19
Gehanteerde tarieven conform Wet Markt en Overheid

In-Made productief voor Markt & Overheid in 2020 
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Ontwikkeling resultaat In-Made sinds 2011* 
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Streven naar normalisering: Project 32 uur werken

In 2019 zijn 5 penitentiaire productiebedrijven gestart met een pilot voor een 32-urige 

werkweek voor gedetineerden. Begin 2020 heeft de Covid-19 pandemie er toe geleid dat 

enkele pilots stil kwamen te liggen. Uiteindelijk waren twee locaties niet langer in staat de   

pilot operationeel te houden.

De eerste evaluatie van de pilot geeft aan dat er een verdere aanscherping dient te komen in 

het projectplan. Naast het aanbieden van meer uren arbeid moet de focus nog nadrukkelijker 

liggen op het D&R plan en de toeleiding naar (betaald) werk door scholing en training. Het 

projectplan wordt in het voorjaar 2021 met deze aanbevelingen herschreven.

Behaalde resultaten in 2020:

 3 Penitentiaire Inrichtingen gaan door met de pilot 32 uur werken: PI Dordrecht, PI Vught 

en PI Veenhuizen.

 Implementatie van het trajectmatig werken aan de hand van een nieuw toetsingskader.

 Realisatie van de nieuwe wijze van rapporteren (voortgangsdocument) en de In-Made 

Praktijkschool.

Speerpunten voor 2021:

 Aanpassing en implementatie van het projectplan.

 Onderzoek naar efficiency van het dagprogramma en personele inzet.

 Verlenging van de pilot 32 uur werken wegens uitval tijdens de Corona periode.

 Bevindingen uit de eerste fase van de pilot 32 uur werken zijn beschikbaar.

“Doordat ik de hele week aan het werk ben en ik een mooi product 
maak, krijg ik een voldaan gevoel en lijkt het net of ik buiten ben.”
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Ex-Made? Dat is “fit” worden voor de arbeidsmarkt

Ex-Made is de methode die het gevangeniswezen hanteert om gedetineerden werk-fit te 
maken voor toeleiding naar extramurale arbeid in de laatste fase van detentie en waar 
mogelijk voor toeleiding naar een baan ná detentie. Ex-Made stoelt op inhoudelijke en 
nauwe samenwerking met de afdelingen arbeid, onderwijs en Detentie & Re-integratie 
binnen de inrichtingen, in het bijzonder het casemanagement. 

De Beperkt Beveiligde Afdelingen (de huidige Zeer Beperkt Beveiligde Inrichtingen) en de 
Penitentiaire Programma’s waar de gedetineerden extramurale arbeid verrichten volgens 
de Ex-Made methode, zorgen voor borging van de bij In-Made opgedane kennis en 
vaardigheden, uitmondend in een baan na detentie.

De start: de Integrale Intake

Re-integratie begint meteen aan het begin van de detentie met de integrale intake. In 2020 
kreeg de integrale intake van de afdelingen Detentie & Re-integratie in de Penitentiaire 
Inrichtingen verder vorm. Aan het begin van de detentie houden alle disciplines binnen de 
gevangenis een gezamenlijke intake met de gedetineerde. Zo komen problematiek en 
kansen breder in beeld en kan waar nodig een gezamenlijke aanpak van meerdere 
disciplines volgen. Op het gebied van werk en inkomen krijgt In-Made een eerste beeld van 
een mogelijke ontwikkelrichting van de gedetineerde medewerker. 
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In 2020 zijn 118  MBO-praktijkverklaringen uitgereikt
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Een belangrijk onderdeel van de methode Ex-Made is de In-Made Praktijkschool.
Werkmeesters zorgen in hun rol als praktijkopleider voor de ontwikkeling van 
gedetineerden tot gecertificeerde werknemers. 

In 2020 steeg het aantal uitgegeven In-Made getuigschriften van 1059 (2019) naar 1323. 
Daarnaast zijn we vanaf medio 2020 landelijk gaan werken met de MBO-praktijkverklaring. 
Door deelname aan een interdepartementale pilot konden 118 getuigschriften door de 
aan In-Made verbonden MBO-scholen omgezet worden in een MBO-praktijkverklaring. 

Per 2021 is de MBO-praktijkverklaring een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap erkend MBO-document. De versterkte focus op leren heeft het tevens 
mogelijk gemaakt om in een aantal PI’s, samen met de docenten van de PI, een MBO 2 
opleiding aan te bieden via de zogenaamde derde leerweg. Na ontvangst van het 
getuigschrift worden deelnemers door docenten van de PI geholpen met de lesstof voor 
de theoretische vakken. Na ongeveer zes maanden zijn de meeste deelnemers klaar voor 
hun examen. Dit bestaat uit een praktijkexamen, een staatsexamen Nederlands en 
Rekenen en de toetsen voor de keuzevakken. In 2020 konden op deze manier tien 
gedetineerden dit examen doen. Inmiddels zijn enkele tientallen gedetineerden bezig met 
het voorbereidingstraject. Hiermee hebben we via maatwerk een route ontwikkeld 
waarmee gedetineerden met een zogenaamde startkwalificatie de arbeidsmarkt kunnen 
betreden. Vanwege de standaard doorlooptijd van de traditionele MBO-opleidingen, was 
dit tot op heden alleen weggelegd voor zeer langgestraften.

Een mijlpaal voor de In-Made Praktijkschool in 2020: het eerste 
volledige MBO 2 diploma kon worden uitgereikt in PI Krimpen.
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Werkgericht leren: de In-Made Praktijkschool

14-4-2021 14



In-Made Praktijkschool: een praktijkvoorbeeld 

In-Made verricht in alle Penitentiaire Inrichtingen werkzaamheden voor het Facilitair 

Bedrijf DJI: dagelijks en periodiek schoonmaakonderhoud, groenvoorziening, logistieke 

werkzaamheden, bewassing en schilderonderhoud. In de PI Arnhem is Vastgoed-

verbeteraar Verhoeven in 2020 betrokken bij de praktijkopleidingen voor schilders. Een 

senior schilder van Verhoeven leert de gedetineerden de basisbeginselen van het 

schildersvak en begeleidt hen bij het behalen van branche-erkende certificaten. Bij 

gebleken geschiktheid kunnen gedetineerde schilders doorstromen naar een betaalde 

baan bij Verhoeven. Daarbij is het in het kader van de doorstroom van gedetineerden 

bijzonder handig dat Verhoeven in heel Nederland actief is. Er is dus ook een baan voor 

iemand die na detentie niet in Arnhem of omgeving woont. 

In 2021 zal PI Arnhem samen met Verhoeven de stap naar een volledige branche-

erkende MBO 2 opleiding zetten. Daarmee heeft In-Made in Arnhem, naast Lelystad en 

Vught, een derde volwaardige opleidingsplek voor schilders. Zeker met het oog op de 

ontwikkelingen op de huizenmarkt betekent een bouw gerelateerde opleiding een zeer 

goede kans op een betaalde baan na detentie.

En de werkmeester (arbeidsbegeleider)?                                                                                       

Om erkend leerbedrijf te zijn, moeten onze werkmeesters uiteraard erkend 

Praktijkbegeleider zijn. In 2020 werd deze MBO-opleiding door het Opleidingsinstituut 

DJI geïntegreerd in de Basis Beroepsopleiding voor nieuwe werkmeesters. In 2020 

hebben alle werkmeesters de opleiding gevolgd.  
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De eerste twee gedetineerden zijn buiten de gevangenis aan 

de slag gegaan voor de firma Verhoeven. 
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Een gedetineerde aan het woord 

Gedetineerde “Bart” werkt op de gespecialiseerde In-Made RVS-afdeling in PI Zwolle.             

Voor dit jaarverslag spraken we hem op zijn werk. 

Metaalbewerker Bart behaalde in 2020 in detentie zijn MBO-praktijkverklaring. Bart is 44 jaar 
en heeft zijn roots in de agrarische sector. Hij is “buiten” 9 jaar werkzaam geweest in de 
vrachtwagenindustrie waar hij onder andere mallen maakte met een lasrobot. Daarna werkte 
Bart ook nog 17 jaar in de bouw. 

Bart: “Ik heb hiervoor in Almere gezeten waar ik schilder was omdat Almere geen 
metaalafdeling had. Toen Almere ging sluiten, heb ik overplaatsing naar PI Zwolle gevraagd 
omdat ik daar aan het werk kon op de RVS-afdeling. De selectiefunctionaris heeft gelukkig goed 
naar mij geluisterd, want die wist dat ik laservaring had. Wij hebben bij de RVS een leuk team. 
Ook heb ik hier verschillende opleidingen kunnen volgen.”  

Over de rol van zijn werkmeesters vertelt Bart: “De werkmeesters van de RVS zijn echte 
vakmensen. Zij hebben mij begeleid en dat deden zij heel professioneel. Ze lieten mij vrij 
waardoor ik heel zelfstandig kon werken, maar er toch altijd iemand was om vragen aan te 
stellen. Ik word behandeld als een volwaardige collega en dat geeft mij een heel positief gevoel! 
Door de ervaring die ik heb, ben ik ook leermeester voor de jongens die geen tot weinig 
ervaring hebben. Zo kan ik de jonge gasten ook wat van mijn levenservaring meegeven en ze 
laten inzien dat werken en leren perspectief op een nieuwe start bieden.” 

Werkmeesters Martijn en Wolter over Bart:
”Op dit moment zijn wij bezig met een groot project voor DJI. Voor dat soort projecten hebben 
we jongens nodig die serieus en zelfstandig kunnen werken. Bart speelt hierbij met zijn kennis 
en kunde een belangrijke rol. Hij doet zijn eigen werk uitstekend, zoekt uit zichzelf het overleg 
en hij trekt de onervaren jongens mee. Wij zijn dus dik tevreden met Bart. Het zou mooi zijn als 
alle jongens hier en op andere afdelingen een voorbeeld aan Bart zouden nemen.” 

Jaarverslag In-Made/Ex-Made 2020     

“Ik ben blij dat ik nu hele dagen aan het werk mag op de RVS-afdeling. 
Dit geeft mij echt voldoening. Ik heb mijn dagelijkse structuur en de 
dagen vliegen om.”
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Het Penitentiair Programma

Het Penitentiair Programma (PP) is de laatste stap in detentie, waarin gedetineerden 
(met een enkelband) een programma buiten de PI volgen. Het PP is gericht op een 
zachte landing in de samenleving. De PP’er wordt begeleid vanuit de organisatie die het 
programma uitvoert en wordt gecontroleerd door de reclassering. Een PP kan toegekend 
worden gedurende 1/6 deel van de straf, met een maximum van 1 jaar.

In 2020 waren gemiddeld 417 deelnemers actief. Het maandelijks patroon van lopende 
PP’s is normaal gesproken redelijk stabiel over het jaar. In maart, april en mei 2020 was 
een opvallende teruggang te zien. Dit is toe te schrijven aan het Covid-19-effect. In de 
tweede helft van het jaar herstelde het aantal. 

Het grootste deel (ruim 85%) van de PP’s wordt uitgevoerd door het gevangeniswezen     
(Ex-Made), gevolgd door bijna 9% door organisaties zoals Exodus. De reclassering voert 
naast hun controlerende taak ook 5% van de PP’s zelf uit.

In 2021 treedt een wetswijziging in, waarin het PP (na een overgangsperiode van 3 jaar) 
alleen nog bestemd is voor gedetineerden met een straf tussen de 6 en 12 maanden. De 
duur van het PP wordt dan dus maximaal 2 maanden. Voor wat betreft PP’s met zo’n 
korte duur kan opgemerkt worden dat dit er in 2020 gemiddeld 34 waren; dit is 8,2% van 
het huidig aantal PP’s.
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Beschrijving Getoond Gedrag: de weg naar een VOG
Gedetineerden die zich tijdens detentie geruime tijd bewezen hebben door zich te 

bekwamen in werknemersvaardigheden, in een vak of in een beroepsprofiel, kunnen aan 

het eind van hun detentie een Beschrijving Getoond Gedrag (BGG) aanvragen. Dit is een 

document waarin de directeur van een PI positieve arbeids- en leerervaringen van een 

gedetineerde opsomt. Een toekomstige werkgever kan uit een BGG concluderen dat een 

sollicitant tijdens detentie aantoonbaar aan de ontwikkeling van werknemersvaardigheden 

heeft gewerkt. De BGG kan bovendien meewegen in een besluit van de Dienst Justis om, 

ondanks een bezwaarlijk strafblad, op basis van persoonlijke factoren toch een VOG te 

verstrekken. In het voorjaar van 2021 komen in alle werkzalen voorlichtingsposters voor 

gedetineerden te hangen (zie afbeelding).

In 2020 zijn 77 BGG’s uitgereikt, aanzienlijk meer dan in 2019 (53).

Werk via Sport
Ondanks de Covid-19 maatregelen gingen het gevangeniswezen en sportverenigingen de 

uitdaging aan om kandidaten via het project Werk via Sport succesvol te plaatsen. Een 

aantal ‘Inside-projecten’ liep vertraging op en er waren uiteraard minder mogelijkheden 

om te werken bij een sportvereniging. Desondanks zijn in 2020 toch nog 18 gedetineerden 

doorgestroomd richting betaald werk of een opleiding. Sinds de start van het project Werk 

via Sport in 2015 namen 362 gedetineerden deel aan een sporttraject.

Het jaar 2021 ziet er zeer positief uit! De projecten ‘Noaberschap’, Heracles, FC Dordrecht 

en SC Cambuur gaan van start. Ook het project rond het EK voetbal in Amsterdam staat op 

stapel.
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Buiten verder gaan
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Invoering van de Beperkt Beveiligde Afdeling

De Beperkt Beveiligde Afdeling (BBA) is een nieuwe afdeling in of bij een gevangenis. 
Hier worden gedetineerden geplaatst die in aanmerking komen voor re-integratieverlof 
om te werken buiten de gevangenis. De BBA bereidt daarmee gedetineerden voor op 
hun terugkeer in de samenleving via werk, met als ambitie een betaalde baan na hun 
detentie.

Als de Wet straffen en beschermen in werking treedt, vervangt de BBA de Zeer Beperkt 
Beveiligde Inrichting (ZBBI) en wordt het Penitentiair Programma beperkt (zie pagina 
18). Om in aanmerking te komen voor de BBA moeten gedetineerden aan diverse 
criteria voldoen. Hun gedrag in de gevangenis, of er risico's zijn bij het verlaten van de 
gevangenis en de belangen van slachtoffers wegen hierbij ook mee. 

Resultaten in 2020
In augustus 2020 zijn de eerste gedetineerden geplaatst in een pilot BBA. Eind 2020 
waren drie kleinschalige pilotlocaties operationeel: PI Alphen, PI Middelburg en            
PI Roermond. Twee deelnemers uit de BBA Roermond zijn al verzekerd van werk na 
detentie! Zij hebben een arbeidsovereenkomst afgesloten met een externe werkgever.

De leerpunten uit de pilots zijn verwerkt in het Beleidskader BBA, dat onder andere de 
voorwaarden voor plaatsing, de benodigde personele bezetting en de criteria voor 
huisvesting beschrijft. Zo leggen de pilots het fundament voor de landelijke uitrol van 
meer BBA’s. 

In 2020 is de landkaart voor de BBA’s vastgesteld: 8 BBA’s voor mannen en 2 BBA’s 
voor vrouwen. Gedurende de overgangsperiode zal het aantal BBA-plekken uitgebreid 
worden in het tempo van de afbouw van het PP. 

Verblijfsruimte in de BBA locatie Middelburg

Op de fiets naar het werk…
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… bij de werkgever
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Speerpunten voor 2021 

Wat zijn onze voornaamste speerpunten voor 2021? 

Uit het Jaarplan In-Made / Ex-Made 2021: 

 Een In-Made proof productie- en leerbedrijf: verder streven naar volledige benutting 

van de beschikbare man-uren, de toegekende capaciteit/werkplekken en het 

ontwikkelen van een marktconform productietempo.

 Toeleiding van gedetineerden naar de Beperkt Beveiligde Afdeling (BBA) vanuit het 

In-Made productiebedrijf en opleidingen via de In-Made Praktijkschool. 

 Borging van de In-Made (franchise) formule en de methode Ex-Made. De In-Made 

organisatie wordt in 2021 een vast onderdeel van het Gevangeniswezen. 

 Werving van nieuwe medewerkers en persoonlijke ontwikkeling en 

expertisebevordering van DJI medewerkers en leidinggevenden. 

 Doorontwikkeling van het RBBA tot één service-organisatie In-Made/Ex-Made.

In 2020 is ook het Ambitiedocument 2021-2025 opgeleverd. Hierin staat beschreven: 

 Versterken van de In-Made formule door verdere onderlinge samenwerking.

 Normaliseren van de positie van de gedetineerde als werknemer: arbeid is niet meer 

verplicht maar als je werkt dan ga je er ook voor!

 Versterken van de positie van de werkmeester: de nieuwe wetgeving geeft meer 

mogelijkheden om grenzen en productie-eisen te stellen. 

 Versterken van de governance van In-Made: sturing vanuit de lijn en advisering 

vanuit de In-Made staf duidelijker onderscheiden en benutten.
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In-Made Vlekkenplan
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Onze 27 locaties bieden een grote diversiteit aan diensten (www.in-made.nl):

 27 divisies assemblage, montage en verpakken   

 4 wasserijen voor ruim 2 miljoen kg niet-persoonsgebonden wasgoed per jaar

 5 gedetineerdenwinkels voor 30 DJI-locaties (27 GW-locaties en 3 locaties voor 

Vreemdelingenbewaring

 1 bakkerij ten behoeve van 8 PI’s in West-Nederland

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

 3 poedercoatbedrijven

 1 divisie roest vast staal; o.a. keukens, laadpalen elektrische auto’s en offshore industrie

 7 machinale houtbedrijven; o.a. meubilair, outdoor producten 

 7  textielbedrijven; o.a. matrassen, ISO-kleding, dekzeilen, tassen, logistieke producten

 11 divisies handmatige demontage

 2 divisies flowpacking/machinaal verpakking van voeding

 27 divisies facilitaire dienstverlening; o.a. schoonmaak en schilder-/groenonderhoud

 3 divisies professioneel schilderen 

 2 divisies assemblage fietsen

 2 divisies refurbishing meubilair

 1 koffiebranderij “Bajes Bakkie”

 1 divisie consumptie ijs
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Contact met In-Made / Ex-Made

Organisatie
In-Made / Ex-Made                                                                                                                   Volg In-Made/Ex-Made op LinkedIn, Facebook en Instagram #inmadeexmade
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Dienst Justitiële Inrichtingen
Turfmarkt 147  
Postbus 30132
2500 GC ’s Gravenhage
in-made@dji.minjus.nl

….en bezoek onze websites www.in-made.nl en www.in-made360.nl

Besturing
Eric Nijman, plv. directeur divisie Gevangeniswezen/Vreemdelingenbewaring
Karin Winkelman, vestigingsdirecteur PI Dordrecht, 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

Contact voor opdrachtgevers: 
www.in-made.nl/contact
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