
Veelgestelde vragen over het project 3Noord 
 
Doen alle veroordeelden in Groningen, Friesland en Drenthe mee aan dit project? 
Nee. 3Noord richt zich alleen op alle zelfmelders uit de drie noordelijke provincies. Deze 
veroordeelden wachten thuis soms maandenlang voordat zij zichzelf moeten melden bij de 
penitentiaire inrichting. De meeste zelfmelders moeten vervolgens een straf van minder dan drie 
maanden uitzitten. Daardoor is er voor hen met de juiste voorbereiding een goede kans om 
detentieschade te voorkomen. Deelname aan het project is altijd vrijwillig. 
 
Neemt het risico op recidive echt af door re-integratie al voor detentie te starten? 
Dat weten we nog niet. De komende jaren laat 3Noord onderzoek doen naar de effecten van de 
aanpak. Het onderzoek kijkt vooral of het project detentieschade vermindert en of recidive daardoor 
daalt. Een ander onderzoek brengt de maatschappelijke kosten en baten van het project in kaart. 
 
Geeft intensieve hulp aan personen met een korte gevangenisstraf het goede signaal af? 
Ja. De straf blijft gewoon een straf. Waar dit kan, legt 3Noord graag uit hoe het project werkt. 
Partners in het project maken bij iedere zelfmelder een zorgvuldige afweging. Daarin is er aandacht 
voor de persoonlijke situatie van de zelfmelder, maar staat het belang van de samenleving, zoals de 
veiligheid en de (maatschappelijke) kosten, voorop. 
 
Welke soort organisaties kunnen helpen om detentieschade bij een zelfmelder te voorkomen? 
Elke veroordeelde leeft in een andere situatie en heeft een vraag op een ander leefgebied. Dit zorgt 
ervoor dat veel soorten organisaties kunnen helpen. Dat varieert van werkgevers die een baan 
aanbieden tot verhuurders die woongaranties geven en hulpverleners in de wijk van een 
veroordeelde die rekening houden met de situatie van de zelfmelder.  
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