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Factsheet Ex-Made 
 

Ex-Made, de weg naar werk  
Ex-Made is de naam van de formule die het gevangeniswezen hanteert 
om gedetineerden door middel van arbeid en vakscholing (binnen en 
buiten de muren van de inrichting) voor te bereiden op en te bemiddelen naar  
(betaald) werk na detentie.  
 
Die weg begint in het productiebedrijf In-Made, waar gedetineerden halve (of hele) dagen 
werken onder omstandigheden die zoveel mogelijk lijken op een gewoon productiebedrijf. 
Zo leren ze zich als werknemer te gedragen en kunnen ze zich beroepsgerichte 
vaardigheden eigen maken.  
 
Voor veel gedetineerden is dit een korte kennismaking en verloopt de weg naar werk 
vooral via het re-integratiecentrum in de PI, waar ze met hulp van vrijwilligers en stagiaires 
naar vacatures kunnen zoeken. 
Ex-Made is grotendeels gericht op veroordeelde gedetineerden met een detentie van  
meer dan 6 maanden. 
 

Werknemerschap 
Aan gedetineerden wordt bij binnenkomst in de PI gevraagd naar hun achtergrond, 
opleiding en werkervaring. Tevens kunnen ze kenbaar maken waar hun voorkeur ligt  
voor bepaalde werkzaamheden.  
Na een observatieperiode in een werkzaal waar eenvoudig handmatig productiewerk 
wordt verricht, kan de gedetineerde bij goed functioneren doorgeplaatst worden naar  
meer uitdagend of aantrekkelijk werk. Meerdere PI’s houden een sollicitatiegesprek in zo’n 
situatie. De nadruk in deze fase ligt op het in kaart brengen van opgedane kennis en 
werkervaring en ontwikkelen van competenties zoals houding, gedrag, tempo en motivatie. 

Praktijkleren 
Gedetineerden kunnen deelnemen aan de In-Made 
praktijkschool. Hun vaardigheden worden dan door 
een erkend praktijkopleider periodiek beoordeeld en 
daarna gecertificeerd. Te beginnen met de basale 
werknemersvaardigheden en daarna de vakgerichte 
vaardigheden. Op deze manier bouwen ze een 
ervaringsprofiel op, gericht op een bepaalde 
branche.  
Soms hoort bij zo’n profiel ook een aparte cursus, 
zoals VCA (veilig werken), HACCP (hygiëne op de 
werkplek), heftruckcertificaat, etc. Tijdens het verblijf 
houdt de gedetineerde een portfolio bij, waarin deze 
(deel)certificaten en de werkervaringen worden 

opgeborgen. Een volledig profiel wordt bij vertrek omgezet in een branche-erkende 
praktijkverklaring op MBO niveau 1 of 2. Sommige langgestraften kunnen daarna 
doorstromen naar een volledige MBO opleiding op niveau 2 of 3.  
Een bijzonder profiel is dat van voorman, een functie die gedetineerden op de werkplek 
kunnen verwerven en die ook binnen In-Made van grote waarde is. 
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Buiten werken 
Gedetineerden met een straf van meer dan 6 maanden kunnen in de laatste fase buiten 
werken of zelfs buiten werken én wonen (met een enkelband). De inrichtingen en de 
regionale bedrijfsbureaus van In-Made beschikken over mogelijkheden om gedetineerden 
te plaatsen in bedrijven of instellingen uit hun netwerk.  
Dit als aanvulling op het gevraagde eigen initiatief van de gedetineerde. Vaak begint het 
werk als werkervaringsplaats of proefplaatsing. De matching wordt verzorgd door de 
(senior) casemanager in de PI, die tevens de rol van jobcoach vervult. Waar mogelijk 
stroomt de gedetineerde aan het eind van de straf uit als werknemer.  
 

Beschrijving Getoond Gedrag (BGG)  
Niet iedere gedetineerde is een optelsom van delikten en straffen. Ex-gedetineerden 
hebben een enorm stigma en het beeld wordt vaak gevormd door de bekende 
topcriminelen, die hun criminele daden ook tijdens detentie voortzetten en veel aandacht 
krijgen in de media.  
 

Veel gedetineerden zijn de fout in gegaan door 
omstandigheden en beperkingen en kiezen in detentie voor 
een ander leven. Ze zetten zich in voor hun re-integratie en 
accepteren de begeleiding die hen daarbij wordt geboden. 
Voor deze groep heeft DJI de Beschrijving Getoond Gedrag 
(BGG) ontwikkeld. Dit is een verklaring die de 
gevangenisdirecteur kan verstrekken aan het einde van de 
detentie, waarin de positieve inzet van de gedetineerde 
beschreven wordt en die als aanbeveling bij sollicitaties kan 
worden overhandigd. Ook kan de BGG gebruikt worden bij de 
aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag. Juist in die 
gevallen waar het delikt en de te vervullen functie volgens 
justitie geen blokkade, maar wel twijfel oproept. 
 
 

 

Europees Sociaal Fonds 
Activiteiten van het gevangeniswezen die gericht zijn op toeleiding naar werk komen in 
aanmerking voor subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). De subsidiabele 
activiteiten vallen nagenoeg geheel samen met de reikwijdte en doelen van Ex-Made. 
Door deze subsidiemogelijkheden kunnen de inrichtingen meer mensen en middelen 
inzetten om gerichte inzet op arbeid mogelijk te maken.   

 

Informatie en vragen: ex-made@dji.minjus.nl 


