InMade

Sterk in productiewerk
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Even voorstellen
Werk is een belangrijk onderdeel van detentie. Door te werken doen gedetineerden namelijk werkervaring op, kunnen ze een vakopleiding volgen en wennen
ze aan een vaste dagindeling. Dit vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt na
detentie aanzienlijk. En uit onderzoek blijkt dat ex-gedetineerden met een baan
minder snel terugvallen in hun oude criminele gedrag. Ze werken dus letterlijk
aan een succesvolle re-integratie in de maatschappij. Daarnaast biedt werk voor
gedetineerden ook direct voordelen: ze verdienen wat geld en kunnen hun dag
nuttig besteden.

De klanten van In-Made
In-Made is het penitentiaire productiebedrijf van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Zo’n 8000 gedetineerden verzorgen uiteenlopende werkzaamheden onder
de vlag van In-Made. Veelal zijn dit arbeidsintensieve werkzaamheden, zoals
inpakwerk of metaalbewerking. In-Made levert inmiddels aan uiteenlopende
bedrijven en organisaties, zowel uit het bedrijfsleven als de overheid.

De voordelen van In-Made
Wat zijn de voordelen van In-Made voor al deze bedrijven en organisaties?
In-Made is met 8000 gedetineerde medewerkers flexibel. Zij kunnen snel aan de
slag, kunnen snel leveren en indien nodig kan er gemakkelijk een tandje bij als
de opdracht wordt uitgebreid. Daarnaast levert In-Made maatwerk. Alle producten
voldoen aan de specifieke wensen en eisen van de klant.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Niet onbelangrijk is dat werken met In-Made invulling geeft aan doelstellingen
voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door gedetineerden ‘aan het
werk te zetten’, ontwikkelen zij werknemersvaardigheden die ze na hun detentie
kunnen gebruiken bij hun re-integratie op de arbeidsmarkt.
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Wat hebben
we te bieden?
Een overzicht van onze producten en diensten

Inpakken/Ompakken/Verpakken
Capaciteit op piekmomenten en de mogelijkheid om zowel
grote als kleine opdrachten te laten uitvoeren. Dit zijn slechts
enkele redenen om uw inpak- en verpakkingswerkzaamheden
bij ons onder te brengen. We leveren alle vormen van value
added services. Zo verzorgen we uw mailings, stellen we uw
relatiegeschenken samen of bestickeren we uw verpakkingen.
In-Made is een lerende organisatie. Wij werken continu,
in samenwerking met onze klanten, aan de verbetering van
onze productiemethodes. Daardoor kunnen we een hoge
leverbetrouwbaarheid garanderen.
Voorbeelden:
• auto onderdelen samenstellen en verpakken
• droogloopmatten verpakken
• schroeven sorteren en verpakken

4

Montage en Assemblage
Van het monteren van stekkerbakken tot het assembleren van tuinschermen: we voeren een breed scala
aan value added services uit. Daarbij beschikken we
altijd over voldoende capaciteit, voeren we zowel
grote als kleine orders uit en stemmen we het proces
af op uw wensen en eisen.
Voorbeelden:
• lichtarmaturen
• fietsen
• houten speelgoed
• houten tuinschermen
• pallets
• montagemateriaal voor automotive en de bouw
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Metaal: Lassen en Metaalbewerking
Kleinere of grotere series. Roestvast staal, aluminium
of ander metaal. Halffabricaten of eindproducten,
zoals meubilair en hang- en sluitwerk: onze metaal
bedrijven leveren een product op maat. We beschikken
over een compleet, modern machinepark en over
bekwame werkmeesters en gedreven gedetineerden.
We verrichten een breed scala aan laswerkzaamheden,
constructiewerk en metaalbewerkingen.
Voorbeelden:
• hekwerk
• doelen en speeltoestellen voor sportvelden
• RVS keukens en horeca meubilair
• afvalbakken
• tuinkachels en barbeque’s
• afvoerkanalen
• constructiewerk
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Coating
De metalen producten die we maken, werken we af
in onze poedercoatspuiterijen. Natuurlijk coaten we
ook producten die u zelf aanlevert. Inmiddels werken
we voor de meest uiteenlopende branches, zoals de
scheepsbouw, landbouwmechanisatie, autobouw en
meubelindustrie.
Voorbeelden:
• meubels
• diverse halffabricaten
• frames
• beugels
• onderdelen voor meubilair
• celdeuren
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Hout: Machinale bewerking en Assemblage
Welk houtproduct u ook nodig heeft, u kunt terecht bij
een van onze Penitentiaire Productiebedrijven.
We maken bijvoorbeeld deuren en kozijnen, meubels,
tuinschermen en logistieke producten als pallets,
kratten en kisten. Alles volgens uw wensen en kwaliteitseisen.
Voorbeelden:
• pallets
• tuinschermen
• (tuin)meubilair
• kratten
• kasten
• deuren en kozijnen
• bloembakken
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Textiel
Onze textielwerkplaatsen beschikken over alle
moderne industriële machines om stoffen te snijden,
te confectioneren, na te bewerken en te verpakken.
We maken de meest uiteenlopende producten.
Zo produceren we matrashoezen voor ziekenhuizen,
maar ook het maken van gordijnen, tassen en zeilen
behoren tot onze specialisaties.
Voorbeelden:
• dekens, lakens en kussens
• matrassen voor institutionele toepassingen
• tassen
• zeilproducten voor de transportsector
• automatten
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Wasserij
We beschikken over moderne wasserijen, verspreid over
het land. Per locatie kunnen we tot wel 500.000 kilo was
per jaar verwerken: van linnengoed tot (werk)kleding.
Maar we wassen niet alleen: u kunt ook bij ons terecht
voor het huren van platgoed, zoals lakens en handdoeken.
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Verpakken voor de voedingsbranche
Op een aantal locaties verpakken wij producten, halffabrikaten, voeding
en benodigdheden voor de voedingsmiddelenbranche en eigen gebruik.
Deels handmatig, deels machinaal. In-Made richt zich hierbij in eerste
instantie op reeds verpakte voeding voor mens en dier en niet gekoelde,
droge voeding. Vanuit een basisvoorziening die voldoet aan de hygiëneregels werken wij samen met opdrachtgevers toe naar de specifieke
wensen en eisen van de opdrachten (vb. BRC).
Zodoende verrichten wij uw werkzaamheden op de vereiste wijze en
bereiden wij onze gedetineerde medewerkers voor op een baan in de
voedingsmiddelenbranche.
Voorbeelden:
•	verpakken van droge diervoeding
• ompakken van ingeblikte voeding
• samenstellen van voedselpakketten
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Bakkerij
In Krimpen aan den IJssel staat onze professionele
bakkerij. Hier bakken we dagelijks ongeveer 700 broden
(wit, bruin en volkoren) voor onze inrichtingen.
In overleg is het in een aantal situaties ook mogelijk dat
wij aan bedrijven en instellingen in de regio leveren.
Voorbeelden:
• brood
• feeststollen
• banketstaven
• koeken
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Ex-Made
In de laatste fase van de detentie kan een gedetineerde
bij aantoonbaar goed gedrag onder bepaalde voorwaarden buiten de muren van de gevangenis werken.
Ex-Made zoekt dan werkplekken die aansluiten op de
competenties die de gedetineerde tijdens de detentie
(verder) ontwikkeld heeft. Ook werkplekken met
perspectief op een betaalde baan na detentie.
Voorbeelden:
•	productiemedewerker
•	beginnend operator voedingsmiddelen
•	bakker
•	schoonmaker
•	heftruckchauffeur / orderpicker
•	hovenier
•	schilder
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Innovatie
In-Made zoekt voortdurend naar nieuwe markten en innovatieve mogelijkheden om gedetineerde
medewerkers zinvol in te zetten en gelijktijdig in te spelen op veranderende wensen van
opdrachtgevers en de arbeidsmarkt.
Zo leveren wij handmatige diensten in de recycle keten op gebied van kunststof, electronica,
textiel en metaal. Ook ondersteunen wij opdrachtgevers bij hun verkoop via internet door
diverse back-office diensten zoals behandeling van de retourstroom. En een deel van onze
gedetineerde medewerkers zijn goed in staat om administratieve diensten te verrichten.
Is u interesse gewekt of heeft u zelf een innovatief idee? Kom dan met ons praten.
Voorbeelden:
• callcenter werk
• recyclen
• back office webshops
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Waarom gedetineerden laten werken?
Werk is een belangrijk onderdeel van de detentie. Door te werken doen gedetineerden namelijk
werkervaring op, kunnen ze een vakopleiding volgen en wennen ze aan een vaste dagindeling.
Dit vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt na detentie aanzienlijk. En uit onderzoek blijkt
dat ex-gedetineerden met een baan minder snel terugvallen in hun oude criminele gedrag.
Ze werken dus letterlijk aan een succesvolle re-integratie in de maatschappij.
Daarnaast biedt werk voor de gedetineerden ook direct voordelen: ze verdienen wat
geld en kunnen hun dag nuttig besteden.

Meer weten?
Op www.in-made.nl vindt u meer informatie over onze producten en diensten. Heeft u vragen
of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met het Regionaal Bedrijfsbureau Arbeid
uit uw regio. De gegevens ziet u hieronder. We vertellen u graag meer over wat we voor u
kunnen betekenen.

Regio Noord-Oost
Provincies: Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Utrecht
088-0740972 (maandag t/m vrijdag van 7.45-16.45uur)
rbba.no@dji.minjus.nl
Bezoekadres:
Nikolaus Ottostraat 16
8013 NG Zwolle

Regio West
Provincies: Noord-Holland, Zuid-Holland (exclusief regio Rotterdam) en Flevoland
088-0719595 (maandag t/m vrijdag van 7.45 uur - 16.45 uur)
rbba.west@dji.minjus.nl
Bezoekadres:
Copernicusstraat 10
1704 SV Heerhugowaard

Regio Zuid
Provincies: Limburg, Noord-Brabant, Zeeland, regio Rotterdam
088-0744183 (maandag t/m vrijdag van 7.45 uur - 16.45 uur)
rbba.zuid@dji.minjus.nl
Bezoekadres:
Lunettenlaan 501
5263 NT Vught

www.in-made.nl
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