
 

 

Alle gedetineerden voeren… 

 binnen twee weken een intakegesprek met de 

casemanager 

 tweewekelijks een mentorgesprek met de mentor 

 binnen vier weken een gesprek over het D&R-plan 

met de casemanager, gemeente en reclassering  

Daarnaast kunnen de externe professionals naar eigen 

inzicht contact zoeken met gedetineerden 

Gedetineerden staan vaker met interne 

dan met externe professionals in contact. 

Een klein deel blijft geheel buiten beeld, 

ook na de grens van twee weken. Een aanzienlijk 

deel bespreekt binnen vier weken geen D&R-

plan. Het strekt tot de aanbeveling om vooral 

extern contact te verhogen en om intern contact 

beter af te stemmen op beleid.  

Gedetineerden zijn tevreden over contact met  

interne professionals en met zorginstellingen en 

vrijwilligers, maar minder over de reclassering en 

gemeenten. Het is raadzaam om de relatie-

kwaliteit met deze twee partijen te verhogen. 

 

 

Om goed voorbereid terug te keren naar de maatschappij is het van belang dat gedetineerden vanaf de start 

van de detentieperiode in contact staan met diverse professionals die hen bijvoorbeeld kunnen helpen op 

het gebied van werk, wonen, financiën, zorg en geldige documenten. Interne professionals zoals de casemanager en de 

mentor en externe professionals zoals gemeenten, de reclassering, zorginstellingen en vrijwilligers kunnen hierbij helpen. 

Daarom is het belangrijk om een beeld te schetsen welke gedetineerden met welke professionals in contact staan. 
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Contact volgens beleid Contact volgens gedetineerden 

Wie heeft er géén contact? 

Heeft na vier weken nog géén hulp 

gehad van de casemanager of mentor in  

het opstellen van een D&R-plan 

Heeft met géén van de professionals con-

tact, onder wie ruim de helft langer dan 

twee weken in detentie zit 

Tevreden met contact (1-5)? 
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