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Beste netwerkpartner, 
 
In oktober 2018 zijn wij (Tamara Dol en Margriet te Velde) gestart als projectleiders van het project 
‘(kort)gestraften mét een plan de deur uit’. Vanuit het programma Koers en kansen van het Ministerie van 
Justitie en Veiligheid hebben wij de afgelopen maanden intensief samengewerkt met PI Zwolle en de gemeente 
Zwolle. Het resultaat: een werkproces waar wij als ketenpartners intensief samenwerken aan de re integratie 
van de Zwolse burger, vanaf dag 1 van detentie.  
Jij bent als directe collega, zorgpartner en/of netwerkpartner betrokken bij dit project. Wij willen je graag op de 
hoogte houden van de recente ontwikkelingen en om deze reden sturen wij ook jou onderstaande flits.  
 
 
Ondertekening bestuurlijk akkoord 
 
Op 1 juli was het, na maanden voorbereiding, dan toch eindelijk zover; de ondertekening van het bestuurlijk 
akkoord in PI Alphen a/d Rijn. Sander Dekker, minister van Rechtsbescherming, Gerard Bakker (hoofddirecteur 
DJI), Johan Bac (algemeen directeur namens de 3RO) en Liesbeth Spies (burgemeester Alphen d/d Rijn, namens 
VNG) hebben een handtekening gezet onder een nieuw bestuurlijk akkoord.  
Ons werkproces in Zwolle is gekozen als één van de ‘best practice’ projecten en wij zijn ook erg trots dat wij om 
deze reden zijn gevraagd om ons project tijdens de ondertekening te mogen presenteren. Wij hebben ten 
behoeve van deze presentatie een animatie mogen ontwikkelen die het ontwikkelde werkproces duidelijk 
weergeeft.   
In navolging van het akkoord wordt een handreiking uitgegeven. In deze handreiking wordt de intentie voor 
samenwerking nader uitgewerkt in specifieke werkprocessen die als voorbeeld kunnen dienen voor nieuwe 
samenwerkingen op lokaal niveau. In deze handreiking wordt ook een koppeling gemaakt naar ons werkproces. 
Het streven was om de handreiking gelijktijdig met de ondertekening uit te brengen. Maar kwaliteit gaat boven 
kwantiteit en daarom is besloten om hiermee te wachten. Er moest nog meer gefinetuned worden. Wanneer 
de handreiking uitgegeven zal worden zullen wij jullie hierover berichten. 
 
 
Ondertekening lokale samenwerkingsovereenkomst 
 
Een paar dagen na de landelijke ondertekening, op 4 juli stond het volgende bijzondere moment alweer op de 
planning. In Zwolle hebben wij, in navolging van de landelijke ondertekening, ook de intentie tot intensieve 
samenwerking uitgesproken. Wij zijn ontzettend trots dat Hans Plattel, vestigingsdirecteur PI Zwolle, Walter de 
Vos, divisiemanager Tactus verslavingsreclassering, Anne Marie Bruist, Regiodirecteur Reclassering Nederland 
en Wethouder Klaas Sloots namens de gemeente Zwolle hun handtekening hebben gezet onder een 
overeenkomst die ons binnen de gemeente Zwolle als ketenpartners aan elkaar verbindt.  
 
 
Projectnaam 
 
Via deze weg willen we jullie ook graag op de hoogte brengen van de volgende verandering. Wij hebben een 
nieuwe projectnaam!  
 
Bij aanvang van het project hebben wij de naam ‘(Kort) gestraften mét een plan de deur uit’ gekozen. Wij 
vinden alleen dat ons project in Zwolle dermate veranderd is dat deze projectnaam niet meer past bij het 
uiteindelijke werkproces zoals gerealiseerd. Wij hebben onze doelgroep uitgebreid naar alle Zwolse 
gedetineerden, ongeacht het strafrechtelijke kader. De term ‘(kort)gestraften’ gaat dus niet meer op. 
Daarnaast focussen wij ons op de eerste tien dagen van detentie en realiseren wij binnen deze tien dagen, 
middels het trajectbepalingsoverleg (TBO) een startmoment waarin alle partners, inclusief de gedetineerde, 
weten waar zij staan, welke verantwoordelijkheid iedereen heeft en wanneer wie in actie moet komen. Het kan 
zijn dat hier een plan voor nazorg uitkomt, het kan ook zijn dat (indien iemand nog een lange detentie moet 



uitzitten) er vanuit ons werkproces geen plan komt maar wel een situatie waar verdere interventies in het 
kader van het detentie- en re-integratietraject of een voorwaardige invrijheidsstelling eenvoudig op kunnen 
inhaken. De continuïteit van zorg, ook binnen detentie, is dan het uitgangspunt van het TBO.  
Het 2e gedeelte van de naam ‘met een plan de deur uit’ impliceert dat iedere gedetineerde met een plan de 
deur uit gaat. Echter, zoals hierboven aangegeven, dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Het TBO dient 
meerdere doelen.   
 
Wat wij wel te allen tijde doen is: Samen starten!  
 
En wij hebben deze naam, in overleg met PI Zwolle en gemeente Zwolle dan ook gekozen als nieuwe 
projectnaam. We zijn hier erg blij mee en hebben een recentelijk interview (voor het vakblad Zorg en Welzijn) 
aangegrepen om deze nieuwe naam te lanceren. Wij verwachten dat het interview aan het einde van deze dag 
online komt te staan en daarna zullen wij o.a. op LinkedIn onze nieuwe naam presenteren. Mochten jullie ons 
bericht daar tegenkomen dan zouden we het op prijs stellen als jullie het nieuws  binnen jullie netwerk willen 
verspreiden.  
Wij zijn momenteel bezig met het actualiseren van ons projectplan. Heb je hier belangstelling voor, laat het ons 
weten! Wij zorgen dat de nieuwste versie in je mailbox komt! Ook zijn wij bezig met het ontwikkelen van een 
factsheet voor o.a. zorgpartners en deze zullen wij op korte termijn gaan verspreiden.  
 
 
 
Heb je vragen n.a.v. de onderwerpen in deze mail dan horen wij het graag! Vind je het prettig om persoonlijk 
bijgepraat te worden over de ontwikkelingen van het werkproces en de mogelijkheden die het voor jullie eigen 
werk/cliënten kan bieden dan horen we het ook graag. We komen graag langs en bij ons staat de koffie ook 
altijd klaar! 
 
 
Groet, 
 
Tamara Dol 
t.dol@svg.reclassering.n 
06-12740024 
 
 
Margriet te Velde 
m.tevelde@reclassering.nl 
06-313150502 
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