
In het Huis van Herstel in Almelo verblijven 
maximaal 29 mannen in de laatste fase van hun
detentie. Allemaal krijgen ze extra aandacht omdat 
ze meerdere lichte of zware problemen hebben.
Zij hebben extra zorg en/of begeleiding nodig bij het 
werken aan een veilige terugkeer naar de 
samenleving en een delictvrije toekomst in de regio 
Twente. 

Mensen met complexe problemen
Verschillende gedetineerden die na het uitzitten van 
hun straf als vrije burger terugkeren in Twente 
hebben meerdere, verschillende problemen die met 
elkaar samenhangen; complexe problematiek. 
Bijvoorbeeld een lichte verstandelijke beperking, 
verslaving, psychische problemen, psychosociale 
en/of praktische problemen. Dit heeft invloed op 
hun functioneren in de samenleving en op hun
delictgedrag.

Kort in detentie

Bijna 80 procent van de doelgroep verblijft korter
dan vier maanden in detentie. Hierdoor komt de
nodige zorg en/of begeleiding niet tijdig of stroef 
van de grond. Bij sommigen is sprake van
detentieschade zoals verlies van werk en/of
inkomen, relatieproblemen en stress. Dit alles
vergroot de kans op recidive.

Samenwerken in een netwerk
Het Huis van Herstel is een partnerschap van
de PI Almelo, de drie reclasseringsorganisaties
(3RO) en de veertien Twentse gemeenten. Het
biedt de deelnemers toegang tot een groot
aantal organisaties en instanties, die kunnen 
bijdragen aan een succesvolle terugkeer in 
de maatschappij, zoals zorgorganisaties, 
woningcorporaties en vrijwilligersorganisaties.

Het Huis van Herstel is een project van vijf jaar en 
heeft vanuit de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 
het juridische kader van een Beperkt Beveiligde 
Afdeling (BBA)* gekregen. 

De invulling is echter anders dan van de reguliere 
(pilot) BBA. Waar de reguliere (pilot) BBA zich vanuit 
vastgesteld landelijk beleid richt op re-integratie 
middels het arbeidsproces, richt het Huis van Herstel 
zich, vanuit een experimentele setting, vooral op zorg 
en begeleiding ten aanzien van de problematiek van 
de deelnemers.

De aanpak
In aanloop naar en gedurende het verblijf van 
minimaal 2 maanden staat een aantal factoren 
centraal:
• het nemen van verantwoordelijkheid
• motivatie
• herstel
• maatwerk
• veiligheid

Tijdens het verblijf in het Huis van Herstel werken 
de deelnemers onder andere aan een evenwichtige 
leefstijl (met elementen als structuur, voeding, 
beweging en sociale contacten). Het doel is dat de 
deelnemer de leefstijl op basis van eigen wensen en 
mogelijkheden kan volhouden na afloop van zijn 
detentie. 

De betekenis van 'herstel' in Huis van Herstel
De zorg en begeleiding voor de deelnemers richten 
zich vooral op de vier pijlers van herstel:

Zelfherstel: gericht op herstel van de deelnemer door 
o.a. het aanleren van gedragsalternatieven,
behandelen van het eigen slachtofferschap en andere 
trauma’s.
______________________________________
* Meer informatie over de BBA is te vinden op de website www.dji.nl
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Herstel van het sociaal netwerk: 
De deelnemer bouwt aan een positief contact met 
zijn sociale omgeving en/of leert op positieve wijze 
relaties aan te gaan en te onderhouden.

Herstel met het slachtoffer: 
Door bijvoorbeeld een slachtoffer-dader gesprek, 
betalen van een eventuele schadevergoeding en 
door in te gaan op andere wensen van het 
slachtoffer.

Herstel met de samenleving: 
Deelnemers worden voorbereid om zich te gedragen 
naar de geldende normen en waarden en wetten en 
regels in de samenleving. Met als doel dat ze weer 
volwaardig kunnen deelnemen aan die samenleving.

Betrokkenheid van begin tot eind
Voordat iemand geselecteerd wordt voor een plek in
het Huis van Herstel vindt een uitgebreide intake
plaats. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat
zowel veiligheidsrisico’s als ook de belangen van
slachtoffers zorgvuldig worden afgewogen.

Bij het einde van de detentie wordt de uitvoering van
het traject voortgezet onder verantwoordelijkheid     
van de Twentse gemeente waar de betrokkene gaat    
wonen.

Uitgangspunt is dat zorg en begeleiding worden
gecontinueerd na detentie, voor zo lang als dit nodig
is. Op deze manier wordt recidive duurzaam 
voorkomen.  

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

Kernpunten zijn:
• 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

Vernieuwing
Het Huis van Herstel maakt zich als regionale 
netwerkorganisatie – waarin tientallen netwerk-
partners participeren – sterk voor de re-integratie 
en resocialisatie van kort- en langgestrafte 
gedetineerde burgers. 

Het Huis van Herstel richt zich zowel op 
gedetineerde burgers met lichte complexe 
problematiek als op kwetsbare doelgroepen, die 
anders tussen wal en schip vallen. Bijvoorbeeld 
doordat ze kampen met complexe problematiek 
zoals een lichte verstandelijke beperking, verslaving 
en/of psychische problemen. 

Zowel tijdens als na de detentie wordt maatwerk 
geboden aan de deelnemers van het Huis van 
Herstel. Op deze manier wordt de continuïteit 
geborgd in de overgang van detentie naar de 
samenleving. Waar nodig wordt ook na detentie 
(langdurige) begeleiding geboden aan deelnemers 
die hulp nodig hebben om (beter) te kunnen 
functioneren in de maatschappij.

De Twentse gemeenten

Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van 

Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden

Voor (meer informatie over) het aanmelden 
van een potentiële deelnemer: 
aanmeldinghvh@dji.minjus.nl

Mogelijk gemaakt door: 


