
Meer weten?
Meer algemene informatie vindt u op www.legerdesheils.nl. 
Voor specifieke vragen over Prison Gate Office nodigen wij u uit 
contact op te nemen met een van onze drie coördinatiepunten:

Prison Gate Office Amsterdam: 020 562 3700
Prison Gate Office Arnhem: 026 443 0146
Prison Gate Office Veenhuizen: 088 073 7044

Hoe breng je 
ex-gedetineerden 
op het juiste 
spoor?

Zet het
Leger in.

Over ons
Prison Gate Office biedt nazorg en bemiddeling aan ex-gedetineerden die na detentie geen plek hebben om 
naartoe te gaan. Prison Gate Office is onderdeel van Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (afgekort 
LJ&R), dat ook actief is op het gebied van onder meer jeugdbescherming en (jeugd)reclassering. Over ons werk op 
deze en andere terreinen kunt u meer lezen in andere folders uit deze reeks. LJ&R is onderdeel van Stichting Leger 
des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Deze stichting biedt professionele hulpverlening en welzijnswerk en is een 
van de vijf onderdelen van Leger des Heils Nederland. 

Alles over Prison Gate Office



Verminderde kans op terugval
Onderzoek toont aan dat het ontbreken van huisvesting 
één van de belangrijkste risicofactoren is voor recidive. 
Onderdak of opvang is dus cruciaal, maar bij Prison 
Gate Office kijken we verder. Vanuit de tijdelijke opvang 
creëren we met de cliënt een meer stabiele leefsituatie 
van waaruit wij hem of haar verder kunnen begeleiden 
bij het terugkeren in de samenleving. Dat betekent op 
z’n minst het bieden van een dag- en nachtstructuur, 
meedenken over de toekomst, helpen bij het verkrijgen 
van inkomen - bij voorkeur via werk – en zorgen dat de 
hulp die hij of zij nodig heeft voortgezet wordt. 

Juist de lastigste gevallen 
Wij zijn gespecialiseerd in wat wij zelf noemen ‘de  
onderkant van de onderkant van de samenleving’:  
de lastigste gevallen. Ex-gedetineerden die behalve 
een strafblad ook andere complexe problemen met 
zich meedragen. Voor wie terugkeer in de samenleving 
buitengewoon lastig is. Niet alleen voor henzelf, maar 
ook voor de omgeving. Juist voor deze groep staan wij 
klaar. Met kennis, bekwaamheid en vanuit een hoopvolle 
mensvisie, geworteld in onze overtuiging dat ieder mens 
nieuwe kansen verdient. Die visie geeft ons de energie 
om ook de tweede en de derde mijl te gaan. Om door 
te zetten waar anderen het opgeven. Om te blijven 
geloven, hopen, liefhebben – hoe ontmoedigend de 
omstandigheden soms ook lijken. 

Mensgericht, ketengericht 
Bij Prison Gate Office draait alles om mensen. Dit uit 
zich bijvoorbeeld in het simpele feit dat onze medewer-
kers een cliënt altijd persoonlijk vanuit de Penitentiaire 
Inrichting naar de ontvangende instelling brengen. Deze 
‘warme overdracht’ wordt door zowel onze cliënten als 
onze partners erg gewaardeerd. Vanzelfsprekend zijn 
we bij eventuele problemen rond de plaatsing altijd 
beschikbaar voor overleg. Voor u als verantwoordelijk 
overheidsorgaan prettig om te weten.

Die menselijke maat koppelen wij aan stevige professio-
naliteit. Ons uitgangspunt is het tot stand brengen van een 
ketenbenadering tussen onder andere de Penitentiaire 
Inrichtingen, het Veiligheidshuis, gemeenten, reclassering, 
onze eigen centra voor maatschappelijke opvang en 
andere opvang- en zorgvoorzieningen. Met al deze  
partijen werken we nauw samen.

De Dienst Justitiële Inrichtingen levert veel inspan-
ningen. Desondanks zijn er nog veel gedetineerden die 
de gevangenis verlaten met niets meer dan een tas vol 
spullen. Ze hebben geen dak boven het hoofd, geen 
dagbesteding en geen inkomsten. Ze kampen vaak met 
beperkte sociale vaardigheden in combinatie met een 
verslaving en psychiatrische problemen. Als gemeente 
staat u voor de uitdaging deze mannen en vrouwen een 
positieve nieuwe start te geven – terwijl u vanzelfspre-
kend de veiligheid in uw straten en buurten wilt borgen 
en maatschappelijke onrust wilt voorkomen.

Onze aanpak 
Met Prison Gate Office is het Leger des Heils een be-
trouwbare partner voor zowel u als de ex-gedetineerden 
in uw gemeente. Als geïntegreerd onderdeel van Leger 
des Heils Jeugdbescherming & Reclassering, werken wij 
in het hele land. Onze beproefde, hands-on aanpak is 
gericht op het voorkomen van recidive en het beperken 
van overlast. Dit doen wij onder andere door:

•  Te zorgen dat iemand weer een dak boven zijn of haar 
hoofd heeft;

•  Herstel van het normale leven door de ex-gedetineerde 
te begeleiden naar passend werk;

•  De ex-gedetineerde te helpen zijn vrije tijd gestructu-
reerd en zinvol te leren besteden; 

•  De ex-gedetineerde te helpen met het herstellen van re-
laties en het opbouwen van een positief sociaal netwerk.

Continuïteit
Prison Gate Office biedt continuïteit in de begeleiding 
van ex-gedetineerden. Deze begeleiding kan al enkele 
maanden voor vrijlating starten en doorlopen tot drie 
maanden na detentie. Met ons ‘basispakket’ vangen 
we de cliënt op. Aan de hand van een inventarisatie 
van behoeften op tien leefgebieden helpen we hem of 
haar op weg met de meest essentiële zaken. Zoals een 
identiteitsbewijs, onderdak en een zinvolle dagbesteding. 
Omdat we onze hulp in verschillende modules aanbie-
den, kunt u als gemeente de diensten waarvoor u ons 
inschakelt afstemmen op de situatie van de cliënt. Een 
cliënt kan overigens ook zichzelf bij Prison Gate Office 
aanmelden.

    Geef ex-gedetineerden 
     in uw gemeente 
      perspectief op  
   een positieve toekomst

Prison Gate Office

Schakel Prison Gate Office in voor betrouwbare, lokale begeleiding na detentie

De wettelijke plicht die u als gemeente heeft om nazorg te bieden aan ex-gedetineerden kan u flinke 

hoofdbrekens bezorgen. Mannen en vrouwen die net uit de cel komen hebben een geschiedenis, een 

naam en soms gedrag die hun inburgering in uw gemeenschap tot een uitdaging maken. Met de 

juiste aanpak houdt u ex-gedetineerden niet alleen van de straat, maar u biedt ze ook de mogelijk-

heid om op een positieve manier hun plek in de samenleving weer in te nemen.

“Over vijf jaar zie ik mezelf in een eigen woning, met een leuke 

baan. Dat je een normaal leven hebt, zeg maar. Ik denk dat 

ik zonder Prison Gate Office weer inbraken zou plegen of zo. 

Om toch te kunnen overleven, terwijl je dat niet wilt. Die leuke 

baan heb ik nu en ik doe er alles aan om die te houden.”

Kees, ex-gedetineerde

“Doorgaans richten we ons op gedetineerden met 

een strafrestant van vier maanden of minder.  

Het eerste doel is de gedetineerde na ontslag uit  

de gevangenis nog dezelfde dag van onderdak te  

voorzien in voorzieningen van het Leger des Heils  

of andere opvangvoorzieningen in het land”

Wim Oosterboer, Projectleider Prison Gate Office

Het ontstaan
Prison Gate Office heeft een lange historie. Het 
concept kwam in de jaren ‘80 van de 19e  eeuw 
in Engeland tot stand onder leiding van William 
Booth, de oprichter van ‘The Salvation Army’, 
het Leger des Heils. Booth opende zijn toen-
malige Prison Gate Houses zo dicht mogelijk bij 
gevangenissen. In deze opvangcentra kregen 
ex-gevangenen naast ‘een bed, bad en brood’ 
de mogelijkheid om te werken en weer aan de 
samenleving te wennen. Ook in onze tijd vinden 
wij dat alle mensen die uit detentie komen opvang 
verdienen. De praktijk leert dat deze opvang nog 
altijd hard nodig is.


