
DOELSTELLINGEN
Het Huis van Herstel beoogt te komen tot een effectieve aanpak voor Twentse  
(ex-)gedetineerde burgers met complexe problematiek, van licht tot zwaar. 

• Verbetering positie in de maatschappij binnen de eigen mogelijkheden
• Bevorderen zelfstandigheid en nemen eigen verantwoordelijkheid
• Integrale samenwerking tussen de Twentse netwerkpartners
• Bijdragen aan de acceptatie en inclusie van (ex-)gedetineerde burgers in 

de maatschappij

DE KLEINSCHALIGE VOORZIENING HUIS VAN HERSTEL, 
een vernieuwing binnen het detentielandschap, is een project 
voor de duur van vijf jaar (t/m 2025). De vorm is een regionale 
netwerkorganisatie, een partnerschap tussen de PI Almelo, de 3RO en 
alle Twentse gemeenten. Wij werken met ons gezamenlijke netwerk 
toe naar een effectieve werkwijze voor (ex-)gedetineerde burgers 
met complexe problematiek, van licht tot zwaar. 

1] Potentiële deelnemers kunnen 
worden aangedragen door de:

casemanager
reclasseringswerker
nazorgcoördinator

2] Wanneer de gedetineerde in aanmerk-
ing wil komen voor plaatsing wordt een 

uitgebreid intaketraject opgestart
o.a. dossieronderzoek, persoonlijk 
contact, toestemmingsverklaring, 

krachteninventarisatie etc.

5] De gemeente neemt de regie 
over van DJI. De zorg en/of  be-
geleiding wordt gecontinueerd 

voor zo lang als dit nodig is.

3] Een integraal zorg- en veilig-
heidsplan wordt opgesteld en 
de selectieprocedure binnen 

DJI wordt opgestart.
JEZELF

NETWERK MAATSCHAPPIJ

SLACHTOFFERS

4] Alle betrokkenen worden 
geïnformeerd over het genomen 
besluit en bij een positief besluit 
wordt de plaatsing in gang gezet.

WAAROM HET HUIS VAN HERSTEL? 
Een groot aantal (Twentse) kort- en langgestrafte gedetineerde burgers 
heeft problemen op meerdere leefgebieden die met elkaar samenhangen. 
Bijvoorbeeld een lichte verstandelijke beperking, verslaving, psychische 
problemen, psychosociale en/of praktische problemen. Deze complexe 
problematiek heeft invloed op hun functioneren in de samenleving en 
hun delictgedrag, ook maakt dit dat zij vaak tussen wal en schip vallen. 
Extra zorg en/of begeleiding is nodig om tot een (meer) succesvolle re-
integratie te komen.

PI ALMELO

Je wilt ondersteuning  
bij je terugkeer in de 

maatschappij

Na detentie wil je gaan 
wonen in de regio 

Twente

Je bent man

Je bent kort- of 
langgestraft

Je wilt stoppen met het 
plegen van delicten

ALLE TWENTSE GEMEENTEN

DE 3 RECLASSERINGSORGANISATIES


