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Re-integratiecentrum

Deze PI beschikt over een re-integratiecentrum. Graag lichten wij
toe wat een re-integratiecentrum is en hoe wij dit samen met
ketenpartners vormgeven. De brochure ‘Samen aan de slag
met de gedetineerde. De PI als uw ketenpartner’ geeft de samenhang aan
tussen de ketenpartners en DJI en wat zij voor elkaar betekenen
op het gebied van re-integratie en nazorg (ex)-gedetineerden.

Bij het ondersteunen van gedetineerden staat het versterken
van hun zelfredzaamheid voorop. De gedetineerden werken
daarom zoveel mogelijk zelf aan hun problemen en zij regelen
hun zaken ook zelf. Om gedetineerden hierbij te faciliteren
kunnen zij, naast gesprekken en begeleiding van
Casemanagers/MMD’ers, terecht in het zogenaamde
re-integratiecentrum.

Waarom een re-integratiecentrum?
Een goede aansluiting van maatschappelijke voorzieningen na
detentie is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de
re-integratie van ex-gedetineerden. Bovendien draagt een
geslaagde re-integratie bij aan het voorkomen van recidive.
Door de levensloop van een (ex-)gedetineerde te volgen sluiten
de periode voor, tijdens en na detentie beter op elkaar aan.
Binnen de PI’s werken de Casemanagers/Medewerkers
Maatschappelijke Dienstverlening (MMD) aan de re-integratie
en nazorg voor gedetineerden. Dit doen zij samen met de
gemeentelijke coördinatoren nazorg en andere ketenpartners.
Veel (ex-) gedetineerden ervaren problemen op de primaire
leefgebieden: identiteitsbewijs, huisvesting, werk of inkomen,
zorg en schulden. Door juist op deze gebieden de problemen
aan te pakken, wordt de kans op recidive direct na detentie
verkleind.

Wat is een re-integratiecentrum?
Een re-integratiecentrum is een ruimte in de PI waar gedetineerden met een hulpvraag terecht kunnen tijdens de uren die
beschikbaar zijn voor hun re-integratie. Zij kunnen zich in het
centrum voorbereiden op hun terugkeer in de samenleving. In
het centrum wordt maximaal een beroep gedaan op de
zelfstandigheid van de gedetineerde burger.

Uitgangspunten van het re-integratiecentrum zijn:
• Gedetineerden kunnen individueel naar het RIC;
• Mogelijkheden in het centrum sluiten aan bij de wensen van
ketenpartners zoals gemeenten en Veiligheidshuizen;
• Mogelijkheden in het centrum sluiten aan bij de eisen die de
overheid stelt aan zelfredzame burgers;
• Er is ondersteuning van vrijwilligers en van de medewerkers
van de afdeling gedetineerdenzaken/Onderwijs;
• Focus ligt op ondersteuning van de zelfstandigheid van de
gedetineerden en een effectieve inzet van hun detentietijd.

Wat kan er in een re-integratiecentrum?
In het centrum zijn vele re-integratieactiviteiten mogelijk zoals:
• spreekuren gemeente of zorginstellingen
• voorlichting (folders/brochures) bekijken of ophalen
• CV, sollicitatiebrief of portfolio schrijven
• huiswerk maken
• dvd’s bekijken over bijvoorbeeld banen en beroepen
• invullen van (digitale) formulieren
• op een speciaal beveiligde computer bepaalde websites
bezoeken voor bijvoorbeeld inschrijven voor een woning,
naar vacatures zoeken of inschrijven bij het UWV.
• inventariseren van schulden en aanschrijven van
schuldeisers
• zorgverzekering opzeggen/opstarten

aanbieden (brochures, dvd’s) of themabijeenkomsten organiseren. Er is ook de mogelijkheid tot het voeren van sollicitatie
gesprekken of intakegesprekken. Gemeenten blijven op de
hoogte van de voortgang van de gedetineerde, omdat de
casemanager/MMD de hulpvragen en acties verwerkt in het
Digitaal Platform Aansluiting Nazorg (DAPN) zodat de
Gemeentelijk Coördinator Nazorg automatisch wordt
geïnformeerd.

Wie ondersteunen de gedetineerden in het
re-integratiecentrum?
Het begeleiden, adviseren en motiveren van gedetineerden in een
re-integratiecentrum wordt gedaan door een vrijwilliger of een
stagiaire. Ze bieden steun bij re-integratieactiviteiten en
regelzaken op de 5 leefgebieden. Als ketenpartners een bezoek
willen brengen aan de gedetineerde in het kader van zijn of haar
re-integratie, dan faciliteert de vrijwilliger of stagiaire dit. Ook
wordt bijgehouden of er veranderingen zijn op het gebied van
wet- en regelgeving op de 5 leefgebieden en de werkwijzen
worden hierop aangepast. Uiteraard is er overleg met en begeleiding van de casemanagers/MMD en medewerkers van de afdeling
Bibliotheek, Onderwijs en Sport (BOS), maar ook van de staffunctionaris Ketensamenwerking. Om de voortgang van de gedetineerden te monitoren, worden alle activiteiten geregistreerd.

Wat kan het re-integratiecentrum voor u als keten
partner betekenen?
Ketenpartners spelen een cruciale rol bij de re-integratieactiviteiten in het centrum. Een re-integratiecentrum biedt ketenpartners
de mogelijkheid direct contact te hebben met gedetineerden over
hun re-integratie. Maar ook kunnen zij voorlichtingsmateriaal

Colofon
Dit informatieblad hoort bij de brochure “Samen aan de slag met de
gedetineerden. De PI als uw ketenpartner” en wordt bijgevoegd als
de Penitentiaire Inrichting beschikt over een re-integratiecentrum.
Meer informatie over re-integratie en nazorg van (ex-)gedetineerden
is te vinden op de website www.dji.nl onder zoekterm re-integratie
of via de rubriek Volwassenen in detentie -> re-integratie en nazorg.
Hier staan ook de gegevens van de samenwerkingsverbanden
ketensamenwerking.
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