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De resultaten na één jaar strafuitvoering 
op regionale maat 



Wie zijn wij?

✓Geth Kuin - Stedelijk Manager WIJ Groningen

✓Monique Dijkstra - Directie PI Veenhuizen

✓Hanneke Wedman - Sociaal Raadsvrouw WIJ Groningen

✓Heidi Wolf - Coördinator Koers & Kansen 3Noord

Regio Noord 



Ketensamenwerking  Noord Nederland 
volop in ontwikkeling

• Een regionale link tussen ‘binnen’ en ‘buiten’;
• Gemeenten en ketenpartners in de gevangenis;
• Re-integratiemarkten en re-integratiecentrum in 

de gevangenis;
• Steeds meer vraag gestuurde aanpak;
• De gevangenis bedient de regio;
• Gebruik maken van elkaars  expertise;
• Geweldige projecten!



➢Gezinsbenadering;
➢ Instroomoverleg;
➢Strafuitvoering op regionale 

maat: Koers & Kansen 3Noord.





Drie veranderlijnen

✓ Veilig dichtbij: integrale samenwerking met lokale 
ketenpartners.

✓ Levensloop centraal: niet beperkt tot delinquent maar 
ook omgeving, leefgebieden, sociale rollen.

✓ Vakmanschap voorop: doen wat nodig is, gericht op 
maatschappelijk resultaat. 
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Feiten
Regio Noord 

Gemiddelde detentieduur

Maximaal 3 weken 3 weken - 3 maanden

> 3 maanden

2015

Complexe problematiek

60%  psychiatrie

60%  verslaafd

80%  uitkering/geen werk

57%  schulden

35%  licht verstandelijke beperking

Bron: Koers & Kansen – Whitepaper over de toekomst van de sanctie-uitvoering, april 2017



Doelgroep 

✓ (Vooralsnog) zelfmelders;

✓ Afkomstig uit Groningen, Friesland of Drenthe;

✓ Straf < 1 jaar;

✓ Detentie in PI Veenhuizen of PI Leeuwarden.
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Strafuitvoering op regionale maat: 
de ambitie

✓ Recidivevermindering;

✓ Het voorkomen van detentieschade (verlies baan, 
woning, relatie, schulden etc.);

✓ Samenhang tussen binnenwereld (PI) en buitenwereld 
(sociaal domein) vergroten.
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✓We komen niet aan de straf. Vergelding blijft!

✓We sturen op eigen verantwoordelijkheid, maar nemen 
over waar nodig. 

✓We starten aan de voorkant, maar blijven ook betrokken bij 
aan de achterkant: re-integratie en veilige terugkeer in de 
maatschappij, ook voor de omgeving. 

✓We betrekken het netwerk. 



Veroordeelde  

DIZ   

PI  

Gemeente
Veiligheidshuis   

CJIB DIZ  
Gemeente

Veiligheidshuis   
Veroordeelde   

CJIB maakt 
automatische 
melding naar DIZ 
dat er een 
zelfmelder gepland 
moet worden 

DIZ maakt lichtlijst 
voor de PI’s (oproep –
melding 30 dagen)

veroordeelde 
meldt zich op 
afgesproken 
datum bij PI 

inclusief plan 

Veroordeelde kan binnen vijf 
werkdagen contact opnemen 
met Gemeente en met 
veiligheidshuis, wijkteam, 
hulpverlening om een plan te 
maken

DIZ draagt zorg voor 
oproep aan de 
zelfmelder. 

Bevolkingsadmin. PI stuurt 
wachtlijst wekelijks door 
naar liaison DJI richting 
veiligheidshuizen

PI  

Verdeling naar 
gemeenten via 
Veiligheidshuis en 
nazorgcoördinatoren

Contactpersonen 
zorgen voor 
verzending brief 
aan de zelfmelder

Contactpersoon zoekt actief contact met 
zelfmelder ingeval van non-respons / 
mogelijkheid actief te benaderen al dan 
niet via sociaal team / bekende 
hulpverlening 

Opstellen integraal 
plan onder regie 
zelfmelder 

Draagt tevens zorg voor 
afstemming met PI over 
melding en communicatie 
PvA

Voorkomen dat 
zelfmelders 
arrestanten worden 



Succesfactoren 

✓ Hoge respons op de brieven of een andere vorm van 
contact tussen zelfmelder en gemeente.

✓ Voorzorg als meest effectieve vorm van nazorg. 

✓ Regie op de planvorming en de inhoud van de acties bij 
de zelfmelder.

✓ Breed bestuurlijke commitment in alle drie noordelijke 
provincies. 

✓ Intensivering samenwerking tussen gemeenten, nazorg 
en gebiedsteams. 

✓ Impact op casusniveau. 

Regio Noord 
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DRENTHE GRONINGEN FRIESLAND TOTAAL 

BEREIK ZELFMELDERS SEP T/M DEC 2018

Aantal brieven verstuurd Aantal respons Aantal een plan of reeds afgestemd
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GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE TOTAAL

BEREIK ZELFMELDERS JAN T/M MEI 2019

aantal zelfmelders contact acties uitgezet

*Omdat er naast het versturen van brieven ook andere routes worden ingezet om contact te zoeken met de 
zelfmelders is het monitoringsformat vanaf 2019 verbreed van brieven naar een vorm van contact. 

Bij 44% van alle 

zelfmelders in 
3Noord zijn acties 

uitgezet 
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GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE

RESPONS BRIEVEN ZELFMELDERS 2019

brief verstuurd respons brief

25%39%41%



Groningen 2019
Regio Noord 

✓ In geval van respons op de brief, 

resulteert dit in 94% van de                                     

gevallen in het uitzetten van acties 
voorafgaand aan de detentie. 

✓ In 65% van alle zelfmelderscases zijn 

acties uitgezet: in 40% van die cases 

was al hulpverlening betrokken c.q. 
zelfmelder bekend bij hulpverlening.  

CONTACT ZELFMELDERS

andere vorm van contact

bestaande contacten

brief

9%

85%

6%



Friesland 2019
Regio Noord 

✓ Van de 49 cases waarin een brief is 

verstuurd, is in 47% voorafgaand aan 

detentie contact geweest met de 

zelfmelder. Dit leidt in 65% van de 

gevallen tot het uitzetten van acties. 

✓ Over de hele groep zelfmelders zijn in 

29% van de zaken acties uitgezet, in 

91% van die zaken was al 

hulpverlening betrokken of was 
zelfmelder reeds bekend bij 
hulpverlening

AARD VAN HET CONTACT

telefonisch mail

bestaande hulpverlening afspraak

niet nader gespecificeerd

26%

40%

13%
17%

4%



Werkagenda 2019

In 2019 werken we verder langs drie lijnen:

1. Verbeteren van het ontwikkelde werkproces; 
optimaliseren en massa maken.

2. Verdiepen van de aanpak, zoals het verkennen van 
mogelijkheden rondom flexibilisering van detentie.

3. Verbreden van de doelgroep: van zelfmelders naar 
regionaal kortgestrafte gedetineerden.

Regio Noord 


