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Inleiding 
In een snel veranderende wereld waarin men gefixeerd is op de toekomst, zijn organisaties en 
bedrijven lustig op zoek naar innovatie. Zo ook RESCALED, een internationaal netwerk dat in 
de gevangenissector en bij beleidmakers pleit voor kleinschalige detentiehuizen die 
geïntegreerd in de maatschappij diensten en activiteiten aanbiedt voor gedetineerden en 
burgers. Dit maakt een effectievere en humanere straf mogelijk en draagt bij aan een veiligere 
en inclusievere samenleving1. 

RESCALED heeft de studenten van het vak PO3 aan de faculteit Industrieel Ontwerpen van de 
Technische Universiteit Delft gevraagd een toekomstvisie en concept product te ontwerpen. 
Dit verslag vat het eerste deel (tot stand gekomen in een groepsproject) samen en gaat dieper 
in op het (individueel ontwikkelde) tweede deel.  

Eerst wordt de 2030-visie voor RESCALED aangedragen als startpunt voor het ontwerpproces. 
Vervolgens geven medestudenten en stakeholders input over de eerste ideeën. Dat alles komt 
samen in een uiteindelijk conceptproduct dat op meerdere manieren wordt gepresenteerd. Tot 
slot brengen enkele ambtenaren hun inzichten in en worden aanbevelingen voor toekomstige 
ontwerpontwikkelingen gedaan.  

Omdat de gegeven vakmaterialen en onderzoekstechnieken Engelstalig gegeven zijn, zijn de 
hoofdstuk(sub)koppen dat ook. De hoofdtekst is echter in het Nederlands geschreven gezien 
het domein ‘schuld en boete, midden in de (Nederlandse) samenleving’ en onderzoek met 
Nederlandse stakeholders en medestudenten. 

  

 

1 https://www.rescaled.org/mission-and-vision/ 
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1. Vision 
Dit hoofdstuk vat de uitkomsten van het groepsproject samen, en concludeert wat de product- 
en interactiekwaliteiten moeten zijn van het beoogde concept product, waarna het idee wordt 
geïntroduceerd. 

1.1 Statement 
Uit factorenonderzoek volgde een toekomstbeeld waarin polarisatie en afstand heersen, maar 
hoop in de mens een opmars maakt. Consequent is de stelling binnen het domein ‘boete en 
schuld, middenin de samenleving’: “We willen beleid dat effectief de maatschappelijke 
integratie van gedetineerden faciliteert, door hen te verbinden met de overheid.”  

1.2 Strategic Design Direction 
Als RESCALED deze stelling aanneemt, kan zij zich niet alleen positioneren als visionair en 
lobbyist, maar ook als facilitator van communicatie tussen de partijen waarmee zij verbonden 
is. Het overbruggen van de kloof tussen gedetineerden en de overheid draagt bij aan een 
inclusievere en verbonden samenleving, en past dus bij en ondersteunt RESCALED’s huidige 
doelstellingen. 

1.3 Interaction & Product Qualities 
Twee gedistantieerde partijen moeten dus bij elkaar gebracht worden, waarbij één partij 
duidelijk ondergeschikt is aan de andere. Die autoritaire relatie is ook aanwezig in grote 
bedrijven, waarbij de hoogste werkgever ver weg staat van de onderste werknemer. Die komen 
echter bij elkaar in informele situaties in neutraal gebied: op de borrel, in de kantine, bij de 
koffiemachine. De interactie die daar plaats vindt kan worden omschreven als herhaaldelijk, 
onderbrekend, verkwikkend en heeft te maken met het behalen van een gezamenlijk doel. Om 
een dergelijke interactie voor RESCALED te realiseren, is dus een systematische, verfrissende 
en doelgerichte ontwerpinterventie nodig.   

1.4 Idea 
Naar aanleiding van de aangenomen visie is een ontwerpinterventie bedacht. In een iteratief 
proces zijn de producteigenschappen vertaald naar een idee, de mensa. Die is in een ‘one-
pager’ (bijlage A) visueel samengevat. Kort gezegd is het idee ambtenaren periodiek vrijwillig 
met getrainde gedetineerden persoonlijke gerechten te laten bereiden voor de kantine in het 
gemeentehuis en ondertussen, geprikkeld door vragen op het servies, gesprekken te voeren.  
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2. Input 
Dit hoofdstuk geeft verslag van de inbreng van medestudenten en ‘stakeholders’, die geholpen 
heeft aan de ontwikkeling van idee tot concept product. De reacties van de vragen en 
aandachtspunten staan in bijlage D en E. 

2.1 Peer Evaluation 
Drie medestudenten hebben de voor- en nadelen van de mensa bekeken en een aantal kritische 
vragen gesteld (bijlage B): 

A. Hoe gaan deelnemers in de keuken de interactie met elkaar aan? 
B. Hoe serieus nemen zij de prikkelende vragen op de borden? In hoeverre leiden ze tot 

echte verbinding? 
C. Ligt de focus op de verbinding in de keuken of in de eetzaal? 
D. Wat is de meerwaarde van gepersonaliseerde gerechten? Waarom is het gezamenlijk 

koken van standaardmaaltijden niet voldoende? 
E. Worden de praktische horeca-aspecten (voorraad, vaardigheid en opleiding, 

tijdsplanning, voedselveiligheid en -variatie) in acht genomen? 

2.2 Stakeholder Interview 
Voor dit ontwerpproject zijn RESCALED en PI Leeuwarden belangrijke ‘stakeholders’ in het 
domein ‘boete en schuld, middenin de samenleving’. Zij zijn met de vakcoaches in gesprek 
gegaan over de ontwerprichtingen van de studenten in fase 1 van het vak. De 
vertegenwoordigers van de organisaties kwamen met een aantal belangrijke aandachtspunten 
(bijlage C): 

A. De visie van RESCALED is analoog ontwikkeld, zonder oog voor technologie. Dat 
kunnen en willen ze anders in de toekomst. 

B. Veel partijen in het domein moeten erkennen dat de gevangenis niet het antwoord is. 
C. Men moet gedetineerden niet groepsgewijs benaderen, maar persoonlijke trajecten 

opzetten. Men moet de oplossing kiezen naar de persoon, en niet de persoon in een 
oplossing zetten. 

D. De straf is niet klaar als een gedetineerde uit de gevangenis komt, want de sticker – 
status van ex-gedetineerde - blijft plakken. De samenleving moet die sticker wegnemen 
of aanpassen, zodat de houding verandert van argwaan naar acceptatie. 

E. De samenleving moet klaargemaakt worden voor het verwelkomen van ex-
gedetineerden. 

3. Concept product 
Het idee is met de input van medestudenten en stakeholders iteratief ontwikkeld tot een 
eindconcept. Dit hoofdstuk presenteert de mensa met behulp van een verhaal in het 
perspectief van een gebruiker, een visueel systeemoverzicht en lijst van implicaties voor de 
betrokkenen.  
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3.1 Product Narrative 
Een verhaal is een uitstekend medium om een concept te presenteren, omdat de context en 
interacties levendig doch neutraal worden beschreven. De volgende tekst is geschreven vanuit 
het perspectief van een willekeurige ambtenaar, opdat de ondervraagden zich goed konden 
inleven in het gebruiksscenario (bijlage F). 

 

Robert is ambtenaar bij de Gemeente Delft. Net 
als zijn collega’s gelooft hij in het goede in de 
mens en wil hij het volk dienen van achter zijn 
bureau. In de kantine van het gemeentehuis ziet 
hij de volgende poster:  

 

Later die week wordt zijn afdeling bezocht door 
de chef van de mensa, die vrijwilligers zoekt voor 
de kantine keuken, voor vijf tot tien uur per 
maand. Ter compensatie wordt het takenpakket 
verlicht, maar blijft het salaris gelijk. Robert 
denkt dat hij er zelf op vooruit gaat en schrijft 
zich in via de mensa app die is geïntegreerd in 
het personeelssysteem. Hij vult zijn profiel aan 
met achtergrond, interesses en smaak, en geeft 
zijn beschikbaarheid op voor de komende 
maand.  

Enkele dagen later ontvangt Robert een 
berichtje: hij is gekoppeld aan Thea, een 
gedetineerde van Penitentiaire Inrichting 'De 
Schie', en kan nu met haar chatten. Aan de hand 
van ice-breaker-vragen uit de app stellen ze zich 
voor: “Wat is je beste jeugdherinnering?” Robert 
denkt direct aan spelen in de Limburgse heuvels. 
Thea blijkt ook uit die regio te komen, en haalt 
herinneringen aan de kleine dorpjes op. Als kort 
daarop de vraag “Welk bijgerecht of dessert 
willen jullie bereiden?” verschijnt, besluiten ze 
Limburgse vlaai te gaan maken. Ze combineren 
hun smaken en familietradities in een 
persoonlijk recept. Samen voeren ze de 
benodigdheden in in de app, zodat de mensa 
chef de ingrediënten en keukengerei gereed kan 
maken.  

 Werk mee in de mensa 
koken met getrainde gedetineerden 

Doe directe mensenkennis op! 
Verbeter je kookvaardigheden! 

Bepaal wat er op het menu staat! 
Verbreed je maatschappelijke blik! 

Twee weken na het gesprek breekt de dag van 
de mensa shift aan. Als Robert om 9.00 aankomt 
op het gemeentehuis loopt hij niet naar zijn 
kantoor, maar door naar de kantine keuken. 
Onder begeleiding van de professionele chef 
beginnen Robert en Thea aan hun persoonlijke 
gerecht. Terwijl ze het deeg mixen, leest Robert 
een vraag op de deegroller voor: “Hoe ben je hier 
gekomen?” Petra vertelt hoe ze bij het opstarten 
van een eigen kapsalon hoge schulden heeft 
opgebouwd en door verslaving verder in put 
kwam. Een serie verkeerde keuzes leidden tot 
een kansarme toekomst. In de PI volgde ze een 
kookcursus en nu het mensa project omdat ze 
hoopt in de toekomst iets met eten te kunnen 
doen. Robert vraagt zich af of de gemeente meer 
voor haar kan betekenen. Die vraag spookt nog 
door zijn hoofd nadat ze de vlaai in de oven 
hebben geschoven en hij naar zijn kantoor 
vertrekt om zijn gewone werk te beginnen.  

Om 12.00 gaat Robert terug naar de kantine om 
met Thea de vlaai uit de oven te halen. Zij heeft 
inmiddels samen met vier andere gedetineerden 
een variatie aan broodjes bereid. Twee collega's 
van Robert hebben ook met gedetineerden 
persoonlijke bijgerechten gemaakt, en serveren 
die uit. Onder het genot van het diverse en 
smakelijke menu delen de deelnemers hun 
verhalen. Deze ene shift is eigenlijk te kort om 
echt wat voor elkaar te betekenen, maar 
gelukkig is Robert om de week ingeroosterd, en 
treft hij de gedetineerden dagelijks in de mensa.  

Door de herhaaldelijke kooksessies leert Robert 
de gedetineerden steeds beter kennen en 
vervallen zijn vooroordelen over boete en schuld. 
Met meer begrip voor de mens en nieuwe 
inzichten over detentiebeleid gaat hij verder met 
zijn werk. 
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3.2 System 
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3.3 Implications 
Een concept moet aan een aantal criteria voldoen om als concept product gelabeld te worden2. 
Deze tonen tevens aan wat de impact van de mensa is op de maatschappij, gebruikers en 
betrokken organisaties. 

NEW MEANING FOR PEOPLE & SOCIETY 
De mensa stimuleert nieuwe interacties tussen ambtenaren en gedetineerden en verandert 
hun gedrag op de lange termijn. Het wekelijks of maandelijks samen koken met én het 
dagelijks treffen van gedetineerden maakt dat ambtenaren deze groep als deel van hun 
werkleven gaan zien, en beter nog, als deel van de maatschappij. De menselijke inzichten die 
hieruit voortvloeien dienen te leiden tot humaner en effectiever detentie- en integratiebeleid, 
wat het leven van veel toekomstige gedetineerden zal verbeteren.  

BRAND BUILDER 
RESCALED pleit voor het straffen van delinquenten in kleinschalige detentiehuizen, en hanteert 
daarbij drie kernpilaren3 die in enige mate worden gerepresenteerd door de mensa. 
Deelnemende gedetineerden wonen in detentiehuizen en worden daar getraind in 
kookvaardigheid. Het programma is geschikt voor gedetineerden die vaardigheid, interesse of 
een toekomstvisie in koken hebben en kan individueel afgestemd worden, door de frequentie 
en intensiteit van mensa-shifts te variëren. Tot slot worden ze geïntegreerd in een  geïsoleerd 
en belangrijk stukje maatschappij door zelf een dienst uit te voeren. Daarnaast verlegt de 
mensa de visie van RESCALED door de organisatie te positioneren als bemiddelaar tussen 
overheid en gedetineerden. Ook sluit ‘de mensa’ qua naam en stijl mooi aan op ‘de huizen’. 

A PEEK INTO THE FUTURE 
De mensa laat zien dat in de toekomst de afstand tussen overheid en burger groot is. Door 
gedetineerden bij ambtenaren in het leven te brengen bouwt RESCALED mee aan de brug over 
die kloof. Ook opent het concept deuren in andere domeinen; kunnen hangjongeren en 
scholieren niet ook koken in een gemeentehuis, of verpleeghuis? Of andersom, kunnen 
ambtenaren diensten aanbieden bij burgers thuis? De mensa toont aan dat de toekomst gaat 
over diensten delen en verbinding zoeken.  

BOUNDARY OBJECT 
Om de mensa systematisch goed in te voeren in gemeentehuizen is een soepele 
samenwerking tussen de vele partijen cruciaal. RESCALED moet na het ontwerpvoorstel een 
app-ontwikkelaar de opdracht geven het communicatieplatform te bouwen, en dat te koppelen 
aan de systemen van zowel gemeenten als detentiehuizen en dus ook justitie. De mensa chef 
moet zich bekend maken met de keuken en de voorraad, en diens leidinggevenden. RESCALED 
zal dus haar connecties in de ambts- en detentiedomeinen moeten aanroepen, en daarnaast 
nieuwe lijntjes in de digitale techindustrie leggen, om de mensa werkelijkheid te maken. 

 

2 PO3 Course Manual 2020-2021, p. 9 
3 https://www.rescaled.org/mission-and-vision/ 
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Slot 
Op basis van feedback-onderzoek onder de doelgroep (bijlage G) zijn kritiekpunten, valkuilen 
en ontwerpaanbevelingen van de mensa vast te stellen. Alle ondervraagde ambtenaren zijn 
positief over het concept, maar zien niet allen potentie het in te voeren in een gemeentehuis. 
De voornaamste tegenargumenten zijn de logheid en complexiteit van een gemeente, een 
gebrek aan tijd van ambtenaren en de verouderde vorm van een kantine. Omdat gemeentes al 
deelnemen aan veel sociale projecten voor en door gedetineerden, wordt geopperd de mensa 
aan te bieden bij andere partijen, zoals de politie. Dat druist echter in tegen de kern van het 
concept, dus beter is een modernere en passender vorm aan te nemen, zoals een teamuitje 
voor een gemeente afdeling. Aan motivatie ontbreekt het de ambtenaren in elk geval niet, en 
het beoogde effect lijkt ook realistisch.  

  



10 

 

Bijlagen 
Bijlage A – one-pager Idea 
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Bijlage B – notities Peer Feedback 
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Bijlage C – notities Stakeholder Interview 
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Bijlage D – reactie op vragen van studiegenoten 
De vragen die gesteld werden n.a.v. het idee zijn beantwoord tijdens en na ontwikkeling van 
het concept product, en slaan dus op de uiteindelijke vorm van de mensa. 

A. Hoe gaan deelnemers in de keuken de interactie met elkaar aan? 
Zij worden weken voor hun shift met elkaar in contact gebracht en gaan in een chat 
met stimulerende vragen voor het eerst in gesprek. Dat gesprek zetten ze voort in de 
keuken, waar prikkelende vragen hun diepere wensen, angsten en geluk blootleggen. 

B. Hoe serieus nemen zij de prikkelende vragen op de borden/keukenspullen? In 
hoeverre leiden ze tot echte verbinding? 
Dat blijft twijfelachtig, maar er is een gerede kans dat deelnemers er een handige 
gespreksopener in zien er vervolgens een persoonlijke draai aan kunnen geven. Het 
schaadt de interactie in ieder geval niet en het zal ook niet averechts werken. 

C. Ligt de focus op de verbinding in de keuken of in de eetzaal? 
De focus van de mensa ligt in de keuken waar de gedetineerden samenwerken met 
ambtenaren. De eetzaal is een mooi bijproduct dat bijdraagt aan de herhaling van 
contact en interactie. 

D. Wat is de meerwaarde van gepersonaliseerde gerechten? Waarom is het gezamenlijk 
koken van standaardmaaltijden niet voldoende? 
Eten met een verhaal verbindt, blijkt uit succesvolle open eettafels en borrels in dorpen 
en gemeenten. Stichting Samen aan de Soep4 organiseert al jaren gezamenlijke kook- 
en eetactiviteiten waar burgers en ondernemers elkaar ontmoeten en soep met een 
persoonlijk verhaal delen. Dat maakt de gemeenschap hechter en zo veerkrachtiger. 

E. Worden de praktische horeca-aspecten (voorraad, vaardigheid en opleiding, 
tijdsplanning, voedselveiligheid en -variatie) in acht genomen? 
De mensa app dwingt deelnemers ruim op tijd hun benodigdheden door te geven aan 
de RESCALED chef, die tevens de hygiëne en veiligheid in de keuken waarborgt. 
Gedetineerden volgen een kooktraining die hen in staat stelt kundig om te gaan met 
het voedsel en materiaal, waarmee de kwaliteit van het eten gegarandeerd wordt. 
Tevens bevat het menu een set standaard broodjes die voldoen aan alle dieetwensen. 

  

 

4 https://www.samensoepen.nl 
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Bijlage E – reactie op aandachtspunten van stakeholders 
De punten die naar voren kwamen in het stakeholder interview zijn behandeld tijdens en na 
ontwikkeling van het concept product, en slaan dus op de uiteindelijke vorm van de mensa. 

A. De visie van RESCALED is analoog ontwikkeld, zonder oog voor technologie. Dat 
kunnen en willen ze anders in de toekomst. 
De mensa is geen technische innovatie, maar maakt wel degelijk gebruik van 
technologie op een manier die voor RESCALED nieuw is. Algoritmes á la Facebook en 
Tinder worden gecombineerd met chatfuncties om een software te ontwikkelen die 
gedetineerden in direct contact brengt met ambtenaren. 

B. Veel partijen in het domein moeten erkennen dat de gevangenis niet het antwoord is. 
De belangrijkste partij is hierin de wetgevende partij, de gemeente. Daarom is de mensa 
gericht op het overtuigen van ambtenaren, door hen de mens in de gedetineerde te 
laten zien. Door persoonlijke verbinding zullen zij begrijpen wat de gevangenis voor 
iemand betekent en andere, menselijkere alternatieven overwegen.  

C. Men moet gedetineerden niet groepsgewijs benaderen, maar persoonlijke trajecten 
opzetten. Men moet de oplossing kiezen naar de persoon, en niet de persoon in een 
oplossing zetten. 
Niet elke gedetineerde zal geschikt en gewillig genoeg zijn voor de mensa, en de mensa 
zal niet behulpzaam en stimulerend zijn voor elke gedetineerde. Het concept kan één 
van de vele trajecten en projecten zijn binnen de RESCALED organisatie, voor een 
handjevol gemotiveerde gedetineerden. Daarnaast is de mensa persoonlijk aan te 
passen op de persoon, met gedifferentieerde taken, werkuren en matches.  

D. De straf is niet klaar als een gedetineerde uit de gevangenis komt, want de sticker – 
status van ex-gedetineerde - blijft plakken. De samenleving moet die sticker 
wegnemen of aanpassen, zodat de houding verandert van argwaan naar acceptatie. 
De mensa kan het (voor)oordeel van de samenleving indirect beïnvloeden door het 
generen van maatschappelijk verantwoord PR-materiaal (CSR). Als een gemeente 
uitdraagt dat zij werkt met gedetineerden die getraind zijn als keukenpersoneel, laat 
dat de potentie en vaardigheid van gedetineerden zien. Daarnaast kunnen 
gedetineerden met een beetje meer vertrouwen re-integreren in de maatschappij, 
omdat ze hebben laten zien iets waard te zijn.  

E. De samenleving moet klaargemaakt worden voor het verwelkomen van ex-
gedetineerden. 
Zie reactie op D. 
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Bijlage F – gegevens en notities Narrative Research 
Via LinkedIn zijn tientallen ambtenaren benaderd deel te nemen in een klein onderzoek 
betreffende het ontwerpvoorstel. Vier ambtenaren (uit meerdere disciplines) hebben na het 
lezen van de ‘product narrative’ vragen over realisme, motivatie en effect beantwoord. 

Respondenten 1 & 2 (vragenlijst) 
Vraag Respondent 1 Respondent 2 

Wat is uw eerste 
reactie op het 
verhaal? 

Leuk beschreven en het klopt 
dat het beeld van een 
gedetineerden kan veranderen 
als je 'gewoon' met hen in 
gesprek gaat. 

positief dat deze 2 werelden 
samenkomen en de gemeente als 
werkgever hier aan mee werkt en 
ruimte en tijd geeft voor zo'n 
project 

REALISME 
Is dit scenario 
voorstelbaar? Ziet 
u zichzelf in een 
dergelijke situatie? 
Waarom (niet)? 

Ik spreek gedetineerden met 
regelmaat vanuit mijn functie, 
maar niet als vrijwilliger, 
waardoor er minder tijd is om op 
bovengenoemde manier het 
gesprek aan te gaan. 

ja, het si mooi om als bedrijf, 
organisatie en ook dus als 
gemeente mee te werken aan 
zulke initiatieven en projecten. 

Is het aannemelijk 
dat dit concept in 
uw gemeentehuis 
wordt 
geïmplementeerd? 
Waarom (niet)? 

Ik verwacht het niet. Vanuit de 
gemeente zijn er op ander vlak 
zaken geregeld voor deze 
doelgroep. Er zijn andere 
initiatieven, zoals Heilige 
Boontjes (check zelf de site). 

pfff lastige vraag, ik werk niet veel 
op het stadskantoor, als ik mij 
niet vergis is er geen kantine 
meer in het gebouw aanwezig. 
Geen keuken, dus dit zal niet 
werken op deze manier 

Wat zou u aan het 
concept 
veranderen om het 
realistischer te 
maken? 

Het concept is leuk, maar ene 
gemeente is groot en log. 
Gemeente Rotterdam heeft bijv. 
12000 medewerkers en meer 
dan 2000 Rotterdamse 
gedetineerden. Als het doel is 
dat ex-gedetineerde en 
gemeente beter contact hebben 
denk ik niet dat dit voldoet. 

nee, ik vind het al heel realistisch 

MOTIVATIE 
Zou u door deze 
redenen overtuigd 
zijn? 

Ja Ja 
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Zo niet, wat zou u 
wél overtuigen? 

- - 

Welke interne 
beweegredenen 
spelen voor u rol? 

Toevallig hou ik van koken en 
ben ik begaan met de doelgroep. 

mensen helpen, omzien naar 
elkaar, wat voor een ander doen 
en samen met anderen iets doen 
en iets voor een goed doel doen 

EFFECT 
Wat is uw houding 
tegenover 
gedetineerden voor 
de deelname in 'de 
mensa'? 

Ik heb ruime ervaring met de 
doelgroep, het ontstaan van 
crimineel gedrag etc. Dat maakt 
dat ik automatisch anders kijk 
naar een ex-gedetineerde 
vergeleken een andere 
ambtenaar, die minder met deze 
doelgroep te maken heeft. Wel 
zorgt zo'n Mensa dat je de mens 
achter de gedetineerde ontmoet 
en dat is positief. 

voorzichtig en argwanend 

Is uw houding 
tegenover 
gedetineerden 
veranderd na de 
deelname in 'de 
mensa'? Waarom 
(niet)? 

Nee, zie eerder antwoord ja, meer begrip en in kunnen 
leven, beter de achtergrond leren 
kennen 

Denkt u dat 
verbinding tussen 
overheid en 
gedetineerden 
bijdraagt aan 
beleid dat effectief 
de 
maatschappelijke 
integratie van 
gedetineerden 
faciliteert? 
Waarom (niet)? 

Verbinding, een klant zien als 
persoon en niet als nummer lijkt 
me bij elke casuïstiek binnen de 
gemeente effectief. Er zijn 
voldoende voorbeeld et noemen 
waaruit blijkt dat er gewerkt 
wordt vanuit protocollen en 
processen, waardoor de 
menselijke kant soms vergeten 
wordt. Hier wordt een artikel aan 
geweid in de Volkskrant van 
afgelopen zaterdag 

alle acties die maken dat er meer 
begrip is over en weer maar ook 
dat er een zachte landingsbaan is 
voor gedetineerden om terug in 
de maatschappij te komen zijn 
welkom  
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Respondent 3 (interview) 
Intentie is goed. 
  
Binnen de gemeente kan veel als je aansluit op beleid. 
Zoeken op welk beleidsterrein dit kan aansluiten. 
  
Catering is altijd uitbesteed. Albon. (werken al met mensen die afstand staan van 
arbeidsmarkt) Jamie (UH) 
  
Ambtenaren willen altijd wel meedenken. 
  
Motivatie: 
Zijn Kernkwaliteiten van ambtenaren. 
+ het idee dat je iets goed doet. 
+ teamuitjes/activiteiten (koppels ambtenaren aan koppels gedetineerden) 
  
Ambtenaren zijn dankbaar voor hun baan, en zijn bereid daar wat voor terug te doen. 
Cocnreet idee maakt dat makkelijker. 
  
Verkopen als 'ervaring voor de rest van je leven'. 
  
Kan niet anders dan dat je anders naar gedetineerden gaat kijken. Maar er zijn veel factoren 
die meespelen in beleid.  
  
Kantine van stadskantoor Utrecht - heel veel mensen 
11:30 - 13:30 stampvol 
• Aan cateraar vragen hoe veel er nou echt zit. 

 
Respondent 4 (interview) 
Cluster samenleving 
Coördinator Nazorg ex-gedetineerden. Samenwerking met gevangenis en reclassering. 
  
Zonder middelen in gevangenis (Alpen ad rijn) 
- hoe maak je contact? 
  
Hulpverlening is gesnipperd.  
  
Eerste reactie: 
Erg herkenbaar. Er gebeurt al heel veel op dat vlak. 
• Exodus (vooruitgeschoven post vanuit gemeente) grote partij al in de gevangenis.  
• Nazorg uitvoerders (neutraler, onafhankelijker) 

  
Realisme 
Is het voorstelbaar dat dit concept wordt ingevoerd in de Gemeente Delft? 
Ik denk dat het heel lastig is. Aanbesteding etc. social return. Daar zou het in moeten passen.  
  
Hoe ziet de kantine van het gemeentehuis er nu uit? Hoe veel mensen eten daar dagelijks? 
Er is geen kantine meer, maar een verswand. (broodjes, fruit) Soepen van sociaal 
ondernemer Firma van Buitenen (?). De Stunt (Lekker Bezig) > gevoel ervoor krijgen, hoe is je 
contact met gemeente.  
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Decentralisatie > meer taken 
Gemeente heeft voorbeeldfunctie 
Sociale ondernemers 
Motivatie 
Op zich wel. Maar niet structureel. Dat kan niet; dan kom je niet meer aan je eigen werk toe.  
We werken voor iedereen in de stad.  
  
Welke argumenten/punten moet de mensa aanspreken om (meer) ambtenaren (beter) te 
overtuigen deel te nemen? 
• teamuitje 

Effect 
Wij werken uit opdrachten. De doelgroepen verwachten ook wat anders van een gemeente: 
goed regelen. 
Niet perse voeten uit de aarde.  
  
Nieuw bestuursakkoord: intake van gemeente in gevangenis. Wet: straffen en belonen. 
AVG problematiek voor gedetineerden.  
Goed gedrag: plus programma voor integratie (vrijheid) 
  
Dat klopt: beleidmakers en wethouders staan te ver van gedetineerden af. 
Deze keten op bestuurlijke agenda krijgen. Regionaal (9 gemeenten) 
  
Mensa als introductie, voor dat we gaan praten en bestuurlijk overleg 
Meer zie ik er op het moment niet in, want.. 
• Ik vind het een mooi idee, maar hoe ga je het in de gemeente krijgen? 
• Als het onderwerp speelt wel. 

  
De mensa is een van vele aanbiedingen.  
Je moet aankloppen bij uitvoeringsorganisaties 
• Daklozen opvang 

  
We zitten niet in een ivoren toren beleid te schrijven. 
Je weet wat er te koop is. Je verdiept je in je onderwerp. Je weet wat er speelt. Continue 
verbinding leggen. Oplossen kan niet alleen. Je zit in netwerken. Mensa kan ook in dat 
netwerk. Maar niet in de gemeente.  
Ik ben blij dat je het aanbied. 
Er is een wereld in te winnen.  
  
Word een sociale ondernemer. Ontwikkel daaruit een verdienmodel. Schrijf ook politie aan 
(uitnodigen). Je kan heel veel kanten op. Workshops. Laten zien dat gedetineerden een ander 
gezicht hebben. 
  
Heilig Boontje = fantastisch concept. 
Ondernemers (Westland) met racefietsen met ex-verslaafden/gedetineerden (GGZ) - 2x per 
week trainen naar een doel toe > gelijkwaardigheid. Ondernemers bieden banen aan.  
• Daar heb je meer aan dan in een kantoor zitten. Dat is niet meer van deze tijd.  

Kantoor catering is niet meer van de toekomst.  
  
Maatjessyteem (rolmodellen) - heel andere communicatie dan met gemeente coördinator. 
Hand-in-hand begeleiding.  
  
De mensa is niet echt nodig in Delft.  
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Bijlage G – onderzoeksresultaten 
Respondenten 1 & 2 (vragenlijst) 

- Het klopt dat het beeld van een gedetineerde kan veranderen als je ‘gewoon’ met hen 
in gesprek gaat. In plaats van voorzichtig en argwanend wordt men begripvoller en 
empathischer omdat men diens achtergrond leert kennen. 

- Het zou positief zijn dat de gemeente als werkgever meewerkt aan de mensa en de 
ruimte en tijd biedt voor het project. 

- Vanuit de gemeente zijn er op andere vlakken zaken geregeld voor gedetineerden. 
- Op het stadskantoor Rotterdam is geen keuken meer.  
- Een gemeente is groot en log, dus één mensa voldoet niet om ex-gedetineerden en 

gemeente in beter contact te brengen. 
- Binnen de gemeente wordt veel gewerkt vanuit protocollen en processen, waardoor de 

menselijke kant soms vergeten wordt. 
- Alle interactie maakt dat er een zachte landingsbaan is voor gedetineerden in de 

maatschappij. 

Respondent 3 (interview) 
- Binnen een gemeente kan veel als het project aansluit op beleid. De mensa moet een 

doorgang vinden bij een passend beleidsterrein. 
- Ambtenaren willen altijd wel meedenken en hebben mensenkennis en 

maatschappelijke blik als kernkwaliteiten. Zij zijn dankbaar voor hun baan en zijn bereid 
daar wat voor terug te doen. 

- “Ervaring voor de rest van je leven” zou werken als een extra beweegreden. 
- De kantine van het stadskantoor Utrecht zit dagelijks twee uur lang stampvol. 
- Door persoonlijke interactie met gedetineerden ga je natuurlijk anders naar hen kijken. 

Maar dat leidt niet direct tot menselijker of effectiever integratiebeleid, want daar 
spelen veel factoren (politieke wind, lopende projecten, sociaal milieu) in mee. 

Respondent 4 (interview) 
- De hulpverlening voor gedetineerden is versnipperd in een enorme keten van gemeente, 

gevangenis, reclassering en sociale ondernemers. Het ambtelijk systeem is sowieso 
heel groot en complex en heeft weinig potentie voor de mensa. 

- De mensa zou een nieuw maatschappelijk initiatief kunnen zijn om niet alleen de 
gemeente, maar ook politie en studenten voor uit te nodigen. 

- De gemeente werkt vanuit opdrachten, waarbij de doelgroepen het simpelweg goed 
geregeld willen hebben. Daarbij hebben ambtenaren niet tijd om veel met de voeten in 
de aarde te staan. 

- Desalniettemin zitten ambtenaren niet in een ivoren toren beleid te schrijven. Zij 
verdiepen zich in het onderwerp en weten wat speelt omdat ze in netwerken zitten. 

- Maar het klopt dat beleidmakers en wethouders te ver van gedetineerden afstaan.  
- Het is belangrijk het bestuurlijk college en wethouders direct kennis te laten maken met 

het gevangenisleven, en te laten zien dat gedetineerden ook een ander gezicht hebben. 
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- Maatjessystemen, waarbij gedetineerden hand in hand gaan met een rolmodel met 
eenzelfde profiel, zijn heel waardevol omdat de communicatie heel anders is dan met 
gemeentefunctionarissen en coördinatoren.  

- In de toekomst is er minder of geen ruimte voor het kantoor of de kantine. Mensen 
werken thuis of gaan bewegen. 

- De mensa zou niet structureel werken, omdat ambtenaren dan simpelweg niet meer 
aan hun werk toe komen, hoe graag ze ook die interactie aan willen gaan. Dat kan 
hooguit eenmalig, in de vorm van teambuilding, werkuitje of praktische introductie voor 
beleidsvorming. 

- De gemeente Delft neemt al veel af van sociale ondernemers (Firma van Buitenen, De 
Stunt). 
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