Themasessie Continuïteit van interventies
Donderdag 26 november 2020, 9.00 – 11.00 uur

Het onderbreken van de aanpak voor dagbesteding, werk, huisvesting, zorg en
ondersteuning van een (ex-)gedetineerde kan een risicofactor zijn voor
succesvolle re-integratie. Binnen het thema continuïteit van interventies
werken we aan een integrale aanpak die zonder onderbreking doorloopt voor,
tijdens en na detentie. In deze themasessie buigen we ons over vragen als: Wat
is de toegevoegde waarde van een integrale aanpak en in welke gevallen?
Welke elementen zijn onmisbaar? En hoe organiseer je gezamenlijk een een
samenhangende en integrale aanpak?

PROGRAMMA
9.00 – 9.10 uur

9.10 – 9.30 uur

9.30 – 10.15 uur

10.15 – 10.50 uur

10.50 – 11.00 uur

Opening en welkom
Opening door gespreksleider Ruben Maes en thema-introductie
door Marianne van Gemert (themaprojectleider Koers en
kansen)
Continuïteit van interventies in de praktijk
Alfons Boer (3Noord) en Diana van Os (Samen Starten) vertellen
over hun ervaringen met een integrale aanpak van zorg,
begeleiding en re-integratie. Zij delen de belangrijkste
opbrengsten en inzichten die met de projecten zijn opgedaan.
Verdieping in werkgroepen: leren en verbeteren
We gaan in digitale werkgroepen uiteen en aan de slag. We
kijken hoe we de inzichten en ervaringen met continuïteit van
interventies kunnen benutten om beleid en uitvoering te
verbeteren. Dat doen we aan de hand van de volgende vragen:
* Wat levert een integrale aanpak op?
* Welke elementen zijn onmisbaar in een integrale aanpak?
* Hoe zorg je ervoor dat (de levensloop van) de justitiabele
leidend blijft bij de aanpak?
Plenaire terugkoppeling
We bespreken de uitkomsten van de werkgroepen plenair,
samen met Janet ten Hoope (directeur-bestuurder Bureau Halt)
en Rebecca Schrooten-van der Meer (onderzoeker Erasmus
Universiteit Rotterdam). Wat is er nodig om deze kansen in
koersen te vertalen?
Afsluiting
We reflecteren kort op de opbrengst van de werksessie en
sluiten samen af.

