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Voorwoord 

Voor u ligt het eindrapport in het kader van de evaluatie van de pilot zorgcontinuïteit Rotterdam. 

Significant heeft dit onderzoek van september 2012 tot en met juni 2013 uitgevoerd in opdracht van 

het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van 

Veiligheid en Justitie. Deze evaluatie is verricht op verzoek van Directie Forensische Zorg van 

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Ondanks dat de pilot gedurende de uitvoering van deze 

evaluatie is stopgezet, hebben we op basis van de reeds ondernomen onderzoeksactiviteiten de 

nodige informatie kunnen verzamelen. Dit rapport bevat een beschrijving van de 

onderzoeksactiviteiten en de bevindingen.  

Onze dank gaat allereerst uit naar de leden van de begeleidingscommissie die ons gedurende het 

onderzoek voorzien hebben van constructieve bijdragen en kritisch commentaar, ook toen de pilot 

anders liep dan voorzien. De begeleidingscommissie bestond uit: 

1. De heer prof. mr. dr. M. Moerings (Universiteit Leiden, emeritus hoogleraar penologie, 

voorzitter); 

2. Mevrouw mr. E.C. van Ginkel (Ministerie van Veiligheid en Justitie, WODC, projectbegeleider);  

3. De heer drs W.J.F. Huson (Ministerie van Veiligheid en Justitie, projectleider Continuïteit van 

Zorg vanaf april 2013); 

4. Mevrouw dr. M.M. Kempes (NIFP, senior onderzoeker); 

5. De heer drs. A.P.M. Pont (Ministerie van Veiligheid en Justitie, projectleider Continuïteit van 

Zorg tot april 2013); 

6. Mevrouw dr. N. Tenneij (Dienst Justitiële Inrichtingen - Directie Forensische Zorg, 

beleidsadviseur); 

7. De heer dr. J.C. Zwemstra (NIFP, portefeuillehouder Zorg van de directieraad). 

Ook alle personen die wij in het kader van deze opdracht hebben geïnterviewd zijn we bijzonder 

erkentelijk; in het bijzonder de personen die we meerdere malen hebben benaderd om aanvullende 

informatie te verkrijgen. 
 

Matthijs Goedvolk  

Wouter Jongebreur 

Annemarijn Walberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
@ 2013 WODC, Ministerie van Veiligheid en Justitie. Auteursrechten voorbehouden.  
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Samenvatting evaluatie pilot zorgcontinuïteit 

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) van het 

ministerie van Veiligheid en Justitie heeft advies- en onderzoeksbureau Significant in de periode 

van september 2012 tot en met juni 2013 een evaluatie uitgevoerd van de pilot zorgcontinuïteit in 

locatie De Schie van PI Rotterdam.  

 

Achtergrond en doelstelling 

Ongeveer de helft van de gedetineerden blijkt binnen twee jaar te recidiveren. Psychiatrische 

stoornissen en verslaving worden gezien als belangrijke oorzaak hiervan. Vanwege de prevalentie 

van psychiatrische stoornissen (circa 50%) en verslaving (circa een derde) onder gedetineerden is 

aansluitende zorg tijdens en na detentie cruciaal bij het voorkomen van recidive. Het realiseren van 

forensische zorg (dat wil zeggen geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk 

gehandicapten zorg) tijdens en na afloop van de strafrechtelijke titel blijkt in de praktijk echter 

problematisch, vooral voor de groep kortgestraften (degenen die een gevangenisstraf van minder 

dan vier maanden uitzitten en degenen die preventief gehecht zijn). Zij verblijven vaak te kort in de 

PI om hun zorgvraag goed in kaart te brengen, passende zorg tijdens detentie aan te bieden en 

afspraken te maken met reguliere zorgaanbieders om continuïteit van de zorg te realiseren. Een 

complicerende factor voor degenen in preventieve hechtenis is dat nog onbekend is op welke 

termijn zij de PI zullen verlaten. Dat bemoeilijkt het organiseren van de overgang naar de reguliere 

zorg.  

 

Daarom hebben de gemeente Rotterdam, de Directie Forensische Zorg (DForZo) van de Dienst 

Justitiële Inrichtingen (DJI) en een zorgverzekeraar (Achmea) een pilot opgezet die zich richt op het 

bevorderen van een betere aansluiting tussen zorg vóór, tijdens en na detentie voor de groep 

kortgestraften en preventief gehechten met Rotterdam-binding. De pilot zorgcontinuïteit bestaat uit 

twee belangrijke elementen: het inzetten van een trajectregisseur van de GGD Rotterdam en 

gezamenlijke inkoop. De trajectregisseur is een belangrijke schakel bij het screenen, zij levert 

informatie in het kader van de indicatie, organiseert de juiste zorg en vertaalt de zorgbehoefte van 

de gedetineerde naar een concreet zorgaanbod. Tevens moet de trajectregisseur faciliteren dat 

vervolgzorg plaatsvindt na detentie als dat is afgesproken. Ten tweede richt de pilot zich op 

gezamenlijke inkoop door de Directie Forensische zorg (DForzo) van DJI, de zorgverzekeraar en 

de gemeente.  

 

De doelstelling van dit evaluatieonderzoek is het inzichtelijk maken van de mate waarin de pilot in 

de praktijk wordt uitgevoerd zoals beoogd, het benoemen van succesfactoren en knelpunten en het 

vaststellen van de mate waarin zorgcontinuïteit is bevorderd door uitvoering van de pilot.  

 

Het voortijdig stopzetten van de pilot  

In het voorjaar van 2013, gedurende het uitvoeren van deze evaluatie, heeft DForZo besloten de 

pilot te stoppen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat locaties De Schie en Hoogvliet in overleg 

met de GGD besloten hebben de trajectregisseur van de GGD haar werkzaamheden te laten 

continueren. De pilot is om de volgende redenen stopgezet: 
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1. De omvang van de doelgroep bleek kleiner dan eerder op basis van ervaringscijfers was 

geschat; 

2. De doelgroep bleek, meer dan van te voren was aangenomen, al bekend bij zorgaanbieders en 

deze (na)zorg had veelal betrekking op maatschappelijke opvang en niet op (forensische) zorg;  

3. Tot slot hebben wij als onderzoekers aangegeven dat het, op basis van de wijze waarop de 

pilot uitvoering heeft gekregen in De Schie, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin niet of 

nauwelijks mogelijk zou zijn om valide uitspraken te doen over de effecten van de pilot.  

 

In overleg met het WODC en DForZo is besloten om de evaluatie per april 2013 te beëindigen en te 

rapporteren over het deel van de evaluatie dat op dat moment was uitgevoerd. Dit betekent feitelijk 

dat, ten opzichte van het vastgestelde onderzoeksplan, maar een deel van het onderzoek is 

uitgevoerd. De evaluatie heeft zich beperkt tot het beschrijven van de werkwijze van de pilot op één 

locatie (De Schie) in vergelijking met de beoogde werkwijze. 

  

De navolgende conclusies zijn gebaseerd op: 

a. Documentenstudie naar de achtergrond van de pilot; 

b. Literatuurscan naar de succesfactoren voor het realiseren van zorgcontinuïteit;  

c. Interviews met: de projectleider vanuit De Schie, de trajectregisseur (GGD Rotterdam), 

betrokken medewerkers van het hoofdkantoor van DJI, maatschappelijk werkers van de PI, de 

voorzitter van het Psychomedisch overleg en het nazorgoverleg, drie zorgaanbieders, de 

nazorgcoördinator van de gemeente Rotterdam en een vertegenwoordiger van afdeling 

zorginkoop van DJI;  

d. Een beperkte kwantitatieve analyse van het registratie-instrument van de trajectregisseur. Op 

basis hiervan kunnen uitspraken worden gedaan over hoe de instroom in de pilot zich verhoudt 

tot de verwachte instroom en over het percentage gedetineerden dat al voor detentie zorg 

ontving. 

 

Succesfactoren voor zorgcontinuïteit op basis van een literatuurscan 

Onderstaande tabel geeft weer welke succesfactoren in de literatuur bekend zijn voor het realiseren 

van zorgcontinuïteit.  

 

Fase in proces Succesfactor 

Screening bij 

binnenkomst 

in PI 

 Routinematig screenen van alle gedetineerden op zorgbehoefte (eventueel gevolgd door uitgebreidere diagnostiek) 

 Hierbij gebruikmaken van aanbevolen klinische assessment-instrumenten 

 In risicotaxatie zowel risicofactoren als beschermende factoren meenemen 

 Een persoon of team is verantwoordelijk voor screening op alle facetten, zodat comorbiditeit opgemerkt kan worden  

 Op de andere leefgebieden heeft de ex-gedetineerde geen ernstige problemen  

Opstellen van 

een  

nazorgplan 

 Kort na binnenkomst in de PI al starten met het opstellen van een nazorgplan 

 Nazorgplan wordt opgesteld samen met gedetineerde en zijn familie 

 Afstemming tussen ketenpartners over verdeling van taken en verantwoordelijkheden, al ruim voordat gedetineerde 

de PI zal verlaten 

 Afstemming met sociale omgeving van gedetineerde over begeleiding en opvang gedurende de eerste dagen na 

vrijlating 
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 Aanstellen van een casusregisseur die toeziet op proces waarin zorg moet worden geboden 

 De casusregisseur heeft gedegen kennis van het zorgaanbod van (lokale) zorgaanbieders, is frequent aanwezig in de 

PI en biedt na detentie intensieve persoonlijke begeleiding 

Bieden van 

zorg tijdens 

detentie 

 Zorg al tijdens detentie bieden 

 Zorgverleners die na detentie zorg zullen bieden, leggen al tijdens detentie contact met de gedetineerde 

 Gedetineerde motiveren om zorg te accepteren 

 Inzetten van familie (of andere pro-sociale personen uit omgeving van gedetineerde) bij het motiveren 

Overdracht 

naar 

zorginstelling 

 Gedetineerde heeft bij vrijlating een afspraak staan met zorgverlener en beschikt over diens contactgegevens 

 De afspraak met de zorgverlener is ook bekend bij de PI en de familie van de ex-gedetineerde 

 Indien ex-gedetineerde niet verschijnt op de afspraak, neemt verantwoordelijke instelling direct contact op  

 Monitoren van de resultaten van de geboden zorg 

 Ketenpartners hebben onderling taakverdeling ten aanzien van monitoring afgestemd 

Financierings-

vormen en 

indicatiestelling 

 De PI is verantwoordelijk geworden voor het opnieuw afsluiten van de zorgverzekering na afloop van detentie 

 Zorgverzekeraars en het ministerie van Veiligheid en Justitie kopen gezamenlijk zorg in 

 Zorgverzekeraars, gemeenten en het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de 

financiering van de gehele keten van forensische zorg, inclusief de voor- en doorzorg.  

 

De reguliere werkwijze en de (beoogde) werkwijze van de pilot 

In de reguliere werkwijze van locatie De Schie is er al de nodige aandacht voor zorgcontinuïteit, zij 

het niet specifiek voor de groep kortgestraften en preventief gehechten. Alle gedetineerden worden 

in het kader van de Inkomsten, Screening en Selectie procedure gescreend door een medewerker 

maatschappelijke dienstverlening, de medische dienst en een penitentiair inrichtingswerker. Als uit 

deze screening, of later in detentie, blijkt dat er sprake is van een forensische zorgbehoefte, kan 

deze zorg worden geboden. Deze wordt over het algemeen geïndiceerd door het psychomedisch 

overleg. Afhankelijk van de complexiteit van de problematiek wordt de voortgang van de zorg 

gevolgd door een medewerker maatschappelijke dienstverlening, een penitentiair inrichtingswerker 

of het psychomedisch overleg. In het kader van nazorg is er in de PI een tweewekelijks 

nazorgoverleg waarin de nazorgbehoefte voor kwetsbare gedetineerden wordt besproken. Voor de 

overige gedetineerden komt de nazorgbehoefte aan de orde in het Detentie- en Reïntegratieplan. 

Voor de zorg tijdens detentie heeft de Directie Forensische Zorg (DForZo) van DJI contracten met 

diverse zorgverleners afgesloten; daar maakt de PI gebruik van. De zorg na detentie valt onder de 

zorgverzekeringswet; de inkoop daarvan is de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars. 

 

De pilot beoogt de zorgcontinuïteit voor de groep kortgestraften (tot 4 maanden) en preventief 

gehechten met Rotterdam-binding te verbeteren door de inzet van een trajectregisseur en het 

realiseren van gezamenlijke inkoop. De pilot wordt nodig geacht omdat de veronderstelling bestond 

dat zorgcontinuïteit bij kortgestraften en preventief gehechten onvoldoende wordt geboden. Hun 

relatief korte verblijf in De Schie maakt het lastig om de benodigde stappen voor zorgcontinuïteit te 

doorlopen, 

Het plan van aanpak bevat een algemene beschrijving van het probleem en is in de uitwerking niet 

altijd even concreet; de meeste onderdelen moeten bij het uitvoeren van de pilot nader worden 

uitgewerkt. In het plan van aanpak is een belangrijke rol weggelegd voor de trajectregisseur. Dit is 

bij voorkeur een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV-er) die regelmatig aanwezig is in de 

PI. De trajectregisseur is onder andere verantwoordelijk voor het (bij voorkeur face to face) 
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screenen op zorgbehoefte bij binnenkomst, het inventariseren van het zorgverleden, persoonlijk 

contact met de gedetineerde en eventueel met de zorginstelling. Daarnaast sluit de trajectregisseur 

aan bij relevante overleggen binnen de PI, probeert de gedetineerde voor te bereiden en te 

motiveren voor zorg na detentie en draagt zorg dat de gedetineerde wordt opgehaald door een 

zorgverlener na detentie. Gezamenlijke inkoop is ook onderdeel van de werkwijze: DForZo, de 

gemeente en de zorgverzekeraar gaan gezamenlijk de zorg inkopen. Dit heeft als voordeel dat 

vroegtijdig een zorgtraject kan worden uitgestippeld en dat een nieuwe indicatie, na afloop van de 

strafrechtelijke titel, mogelijk niet meer noodzakelijk is. 

 

De daadwerkelijke uitvoering van de pilot is beperkter dan in het plan van aanpak staat 

beschreven. Er is voor twee dagen per week een SPV-er aangesteld als trajectregisseur. De 

trajectregisseur richt zich voornamelijk op het snel verzamelen van relevante informatie met 

betrekking tot het zorgverleden van kortgestrafte gedetineerden met Rotterdam-binding onder 

andere op basis van de registratiesystemen Evita (van GGD Rotterdam) en SPAR (van het 

Veiligheidshuis Rotterdam). Daarnaast legt de trajectregisseur contact met de zorgaanbieder van 

voor detentie en worden afspraken gemaakt over zorg na detentie. Alleen bij bijzonderheden 

spreekt de trajectregisseur een gedetineerde; dit gebeurde enkele malen in 2012. Ook wordt 

gewerkt aan een uitbreiding van de registratie in Evita om zicht te houden op de voortgang van de 

nazorg. Aan de gezamenlijke inkoop is verder geen invulling gegeven. Dit is na overleg tussen 

DForZo en de zorgverzekeraar besloten omdat tot de conclusie werd gekomen dat gezamenlijke 

inkoop voor kortgestraften minder voor de hand ligt. Juist deze groep start nauwelijks met zorg 

tijdens detentie, waardoor DForZo voor deze groep slechts zeer beperkt zorg inkoopt.  

 

Conclusies ten aanzien van de pilot 

Uit dit onderzoek blijkt dat de pilot zorgcontinuïteit niet heeft opgeleverd wat er vooraf van werd 

verwacht. De instroomaantallen zijn (veel) lager dan verwacht; in 2012 vielen ruim 60 

gedetineerden onder de pilot, terwijl er enkele honderden werden verwacht. De lagere instroom is 

grotendeels toe te schrijven aan vooraf te voorziene feiten. Het criterium van de Rotterdam-binding 

leidt ertoe dat ongeveer 50% van de gedetineerden niet binnen de reikwijdte van de pilot valt. 

Daarnaast was de pilot ten tijde van dit onderzoek pas op een locatie gestart1. Van de 60 

gedetineerden blijkt het overgrote deel voor detentie reeds zorg te ontvangen, waar zij na detentie 

naar terugkeren. Slechts voor een enkeling wordt in het kader van de pilot een nieuwe 

zorgbehoefte opgemerkt en zorg opgestart.  

 

De pilot blijkt slechts beperkt een aanvulling te zijn op de reguliere werkwijze. In De Schie werd ook 

voor invoering van de pilot al getracht zorgcontinuïteit te bevorderen, ook voor kortgestraften en 

preventief gehechten. De pilot is daarmee van minder toegevoegde waarde dan verondersteld. De 

toegevoegde waarde van de pilot ten opzichte van de bestaande uitvoering schuilt in de praktijk in 

de volgende onderdelen: 

 
1 In februari/maart 2013 is de pilot ook op de tweede locatie (Hoogvliet) gestart. Door het sluiten van locatie 

Noordsingel is de pilot daar niet gestart. 
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1. De aangestelde trajectregisseur levert feitelijke informatie over zorgbehoefte en zorgverleden 

aan de MMD’er, terwijl die laatste zich in de reguliere werkwijze moet verlaten op informatie 

van de gedetineerde zelf;  

2. Het screenen op zorgbehoefte in registratiesystemen (zoals Evita en SPAR) gebeurt nu sneller 

dan voorheen. De meerwaarde is dat deze screening voor kortgestraften en preventief 

gehechten meteen na binnenkomst in de PI plaatsvindt. Dit heeft potentieel tot gevolg dat er 

minder kortgestraften de PI verlaten zonder dat zorg na detentie is geregeld;  

3. Door de kennis van het lokale zorgaanbod en de directe toegang tot Evita kan de 

trajectregisseur makkelijker afstemming zoeken met ketenpartners, met name zorgverleners; 

4. De registratie van de nazorg in Evita kan, als deze eenmaal gerealiseerd is, duidelijk 

meerwaarde bieden ten opzichte van de huidige uitvoering. 

 

In het plan van aanpak lijkt voor een aantal andere onderdelen ook sprake te zijn van toegevoegde 

waarde. Deze zijn in de pilot echter niet zodanig van de grond gekomen om in de uitvoering 

meerwaarde te hebben. Het betreft de volgende onderdelen: 

1. Het bieden van zorg tijdens detentie gebeurt als dat nodig is en de pilot heeft daar weinig 

verandering in gebracht;  

2. Het realiseren van gezamenlijke zorginkoop en financiering is bij nader inzien toch niet 

noodzakelijk gebleken. 

 
De nazorg bleek bij de kortgestraften en preventief gehechten in De Schie nauwelijks betrekking te 

hebben op forensische zorg. Nazorg bestaat in circa 65% van gevallen uit maatschappelijke 

opvang. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de maatschappelijke opvang breder is dan alleen 

huisvesting en er ook aandacht is voor uitkering, inkomen, dagbesteding en het lichamelijk en 

psychisch functioneren van de betreffende persoon. 

Mogelijke redenen voor het onvoldoende van de grond komen van de pilot 

Mogelijke oorzaken van het onvoldoende van de grond komen van de pilot zijn: 

1. Het realiseren van zorgcontinuïteit binnen De Schie is minder problematisch dan gedacht: in 

de bestaande werkwijze is al de nodige aandacht voor zorgcontinuïteit. Daarnaast blijken de 

aantallen tegen te vallen. De pilot wordt op één locatie uitgevoerd en vanwege het criterium 

van Rotterdam-binding valt slechts de helft van de kortgestraften binnen de pilot;  

2. Door de wijze van uitvoering, inclusief voorbereiding en aansturing, is niet het volle potentieel 

van de pilot benut. Daar is een aantal redenen voor: 

a. In de voorbereiding van de pilot zijn de consequenties van bepaalde uitgangspunten en de 

te verwachten meerwaarde ten opzichte van de huidige werkwijze niet of onvoldoende 

vastgesteld;  

b. Het plan van aanpak was onvoldoende uitgewerkt; 

c. Er is in het plan van aanpak onvoldoende aansluiting gezocht bij de reguliere werkwijze;  

d. De aansturing van de pilot was onvoldoende; 

e. Er was onvoldoende continuïteit in personele bezetting in aansturing; 

f. Er was onvoldoende bekendheid van de pilot binnen en buiten de PI.  
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1. Achtergrond en aanleiding 

1.1 Zorgcontinuïteit van belang voor terugdringen recidive 

01 Strafrechtelijke recidive van gedetineerden is hoog. Uit de recidivemonitor van het WODC blijkt 

dat ongeveer de helft van de gedetineerden binnen twee jaar opnieuw met justitie in aanraking 

komt2. Om recidive te voorkomen zijn de afgelopen jaren diverse programma’s opgezet die zich, 

vanuit verschillende perspectieven, richten op het terugdringen van recidive. In zowel het 

Programma Modernisering Gevangeniswezen (MGW) als het Programma Sluitende Aanpak nazorg 

wordt, in het kader van recidivevermindering, aandacht besteed aan een vijftal leefgebieden van de 

gedetineerde, te weten werk, inkomen en opleiding, schulden, woning en zorg. Het oplossen van 

problemen op deze leefgebieden verkleint de kans op recidive.  

02 Psychiatrische problemen liggen vaak ten grondslag aan recidive. Om die reden wordt 

psychiatrische zorg geboden in het kader van het ‘leefgebied zorg’ - noodzakelijk geacht. Naar 

schatting kampt ongeveer de helft van de gedetineerden met een psychiatrische stoornis3, 

ongeveer eenderde met een verslaving4 of verstandelijke beperking5. Deze factoren blijken ieder 

afzonderlijk, maar vooral wanneer deze cumuleren6,een belangrijke voorspeller van recidive7. 

Daarom is het van belang dat de stoornis of verslaving adequaat wordt behandeld, niet alleen 

tijdens detentie, maar ook daarna.  

03 Het realiseren van zorg na afloop van de strafrechtelijke titel blijkt in de praktijk echter 

problematisch. Dit heeft meerdere oorzaken, zoals het opschorten van de zorgverzekering tijdens 

detentie, de gescheiden financiering van het voor- en natraject enerzijds en de forensische zorg 

tijdens detentie anderzijds, het ontbreken van een tijdige indicatiestelling voor de zorg in een 

regulier kader, het ontbreken van regie op het zorgtraject van de gedetineerde, maar ook het 

ontbreken van de bereidheid om zorg te accepteren door de ex-gedetineerde zelf. Daarnaast blijkt 

het in detentie voortzetten van zorgcontacten van voor detentie in de praktijk lastig te realiseren, 

evenals het realiseren van zorg na detentie.  

 
2 Wartna, B.S.J. e.a. (2011), Recidivebericht 2002-2008. Ontwikkelingen in de strafrechtelijke recidive van 

Nederlandse justitiabelen.  
3 Bulten, E. & H. Nijman (2009), Veel psychiatrische stoornissen onder gedetineerden  

op reguliere afdelingen van penitentiaire inrichtingen. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 153 (A634). 
4 In het gevangeniswezen is bij ongeveer 30% van de gedetineerden sprake van problematisch alcoholgebruik 

en bij 30%-40% problematisch druggebruik. Bron: Popma, A., E. Blaauw en E. Bijlsma (2012).  
5 Het aantal gedetineerden met een verstandelijke beperking bedraagt naar schatting tussen de 15 en ruim 25% 

(RSJ 2008).  
6  Er zijn slechts weinig onderzoeken verricht naar comorbiditeit onder gedetineerden. De beschikbare studies 

laten prevalenties van complexe comorbiditeit zien tussen de 15 en 50 procent van de gedetineerdenpopulatie. 

Bron: Popma, A., E. Blaauw en E. Bijlsma (2012). 
7 Zie bijvoorbeeld Baillargeon, J. e.a. (2009) Psychiatric Disorders and Repeat Incarcerations: The Revolving 

Prison Door. 
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04 Het realiseren van continuïteit van zorg is vooral problematisch bij de groep kortgestraften 

(degenen die een gevangenisstraf van minder dan vier maanden uitzitten en degenen die 

preventief gehecht zijn8). Zij verblijven vaak te kort in de PI om hun zorgvraag goed in kaart te 

brengen en passende zorg (of continuering van zorg voorafgaand aan detentie) aan te bieden. 

Daarbij is er vaak onvoldoende tijd om afspraken te maken met reguliere zorgaanbieders om 

continuïteit van de zorg te realiseren. Een complicerende factor voor degenen in preventieve 

hechtenis is dat nog onbekend is op welke termijn zij de PI zullen verlaten. Dat bemoeilijkt het 

organiseren van de overgang naar de reguliere zorg.  

1.2 Een pilot om zorgcontinuïteit te bevorderen 

05 Het realiseren van continuïteit van zorg voor kortgestraften en preventief gehechten blijkt dus 

lastig. Daarom is in Rotterdam in het kader van het programma ‘Ketensamenwerking kwetsbare 

personen Rotterdam’, een pilot opgezet die zich richt op kortverblijvende gedetineerden en 

preventief gehechten (verder: pilot of pilot zorgcontinuïteit). Deze pilot richt zich specifiek op het 

bevorderen van zorgcontinuïteit voor de groep kortgestraften en preventief gehechten en het 

voorkomen van de in de voorgaande paragraaf benoemde problemen. 

06 De pilot zorgcontinuïteit betreft een samenwerking van de gemeente Rotterdam, de Directie 

Forensische Zorg (DForZo) van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en een zorgverzekeraar 

(Achmea). De pilot is bedoeld om continuïteit van zorg voor kortgestrafte gedetineerden en 

preventief gehechten te bevorderen. In de pilot wordt ingezet op een betere samenwerking tussen 

de drie locaties van PI Rotterdam, de gemeente en zorgaanbieders zodat er sprake is van een 

betere aansluiting tussen zorg vóór, tijdens en na detentie. De pilot start op locatie De Schie en zal 

later ook nog uitgerold worden bij de locaties Hoogvliet en Noordsingel9.  

07 De pilot zorgcontinuïteit bestaat uit twee belangrijke elementen. Het inzetten van een 

trajectregisseur van de GGD Rotterdam en gezamenlijke inkoop: 

1. De trajectregisseur is een belangrijke schakel in het screenen, indiceren en organiseren van de 

juiste zorg en moet de zorgbehoefte van de gedetineerde vertalen naar een concreet 

zorgaanbod. Tevens moet de trajectregisseur faciliteren dat vervolgzorg plaatsvindt na detentie 

als dat is afgesproken; 

2. Ten tweede richt de pilot zich op gezamenlijke inkoop door de Directie Forensische zorg 

(DForzo) van DJI, een zorgverzekeraar en de gemeente.  

08 Bij de start van de pilot is het ministerie van Veiligheid en Justitie (verder: het ministerie van 

VenJ) voornemens de werkwijze landelijk uit te rollen als de ervaringen met de pilot positief zijn en 

de werkwijze resultaten oplevert. Daarom is het nodig de pilot te evalueren door vast te stellen hoe 

de pilot wordt uitgevoerd, of dit volgens plan gebeurt en welke knelpunten zich daarbij voordoen. 

 
8 Dit zijn degenen die verdacht worden van een relatief ernstig delict, waardoor zij de uitspraak van de rechter in 

preventieve hechtenis moeten afwachten. 
9 Deze locatie is inmiddels gesloten. 
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Voorliggende rapportage bevat de resultaten van de evaluatie die Significant in opdracht van het 

WODC heeft uitgevoerd. 

09 De evaluatie kent een aantal uitvoeringsvarianten. Ten eerste wordt per pilotlocatie een 

evaluatie uitgevoerd. Of dat gebeurt is afhankelijk van of de pilot op de betreffende locatie gestart is 

en of het mogelijk is om de locatie uiterlijk begin 2014 te evalueren. Voor De Schie wordt in ieder 

geval een evaluatie uitgevoerd en daar wordt over gerapporteerd in een tussenrapportage 

10 Ten tweede bevat de evaluatie ook een onderdeel waar een kwantitatieve analyse van de 

resultaten van de pilot(s) plaatsvindt. In dit onderdeel worden de resultaten van de pilot kwantitatief 

inzichtelijk gemaakt. Hiervoor worden onder andere analyses gemaakt van de aard van de 

zorgvraag voor, tijdens en na detentie, de geleverde zorg tijdens en na detentie en gegevens met 

betrekking tot de detentieperiode (startdatum, einddatum, strafrechtelijke titel)10. Zo ontstaat zicht 

op de resultaten van de pilot en de ontwikkeling daarvan in de tijd. In de opstartfase wordt de 

haalbaarheid van dit onderdeel onderzocht. Op basis van het haalbaarheidsonderzoek wordt daar 

een go/no-go-beslissing over genomen. 

1.3 Pilot en evaluatie voortijdig gestopt  

11 In het voorjaar van 2013, gedurende het uitvoeren van deze evaluatie, heeft DForZo besloten 

de pilot te stoppen. Er is hiertoe besloten om de volgende redenen: 
1. De omvang van doelgroep bleek kleiner dan eerder op basis van ervaringscijfers was 

ingeschat; 
2. De doelgroep bleek, meer dan van te voren was aangenomen, al bekend bij zorgaanbieders en 

deze (na)zorg had veelal betrekking op maatschappelijke opvang en niet op (forensische) zorg;  

3. Tot slot hebben wij als onderzoekers aangegeven dat het, op basis van de wijze waarop de 

pilot uitvoering heeft gekregen in De Schie (zie hoofdstuk 4), zowel in kwalitatieve als 

kwantitatieve zin niet of nauwelijks mogelijk zou zijn om valide uitspraken te doen over de 

effecten van pilot. Kwantitatief gezien was het aantal gedetineerden in de pilot hiervoor te klein. 

Kwalitatief gezien bleken respondenten de werkzaamheden in het kader van de pilot 

onvoldoende te kunnen scheiden van het reguliere werkproces, waardoor we eventuele 

effecten niet konden toeschrijven aan de pilot.  

12 De Schie en GGD Rotterdam hebben besloten de samenwerking wel voort te zetten. De 

trajectregisseur blijft actief in De Schie en heeft haar werkzaamheden uitgebreid naar Hoogvliet. 

Een deel van de werkzaamheden die plaatsvonden in het kader van de pilot wordt dus voortgezet. 

13 Het stopzetten van de pilot heeft (uiteraard) gevolgen voor de evaluatie. In overleg met het 

WODC en DForZo/DJI is besloten om de evaluatie per april 2013 te beëindigen en te rapporteren 

over het deel van de evaluatie dat op dat moment was uitgevoerd. Dit betekent feitelijk dat, ten 

opzichte van het vastgestelde onderzoeksplan, de uitvoering van het onderzoek zich beperkt tot het 

eerste deel van het onderzoek, namelijk een inhoudelijke beschrijving van de pilot op één locatie 

 
10 Voor een uitgebreidere beschrijving wordt verwezen naar het tweede hoofdstuk.  
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(De Schie). In deze rapportage zal, voor zover mogelijk, ook aandacht worden besteed aan 

leerpunten die getrokken kunnen worden uit de opzet en de uitvoering van de pilot. Het onderzoek 

op de andere twee locaties, de kwantitatieve analyse van de resultaten en een synthese van deze 

uitkomsten (in een expertbijeenkomst) zijn vervallen. 
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2. Onderzoeksopzet 

14 In dit hoofdstuk komt de onderzoeksopzet aan de orde. Eerst beschrijven we de beoogde 

onderzoeksopzet. Vervolgens gaan we, omdat de evaluatie tussentijds is gestopt, in op de 

aanpassingen die er ten gevolge van het stopzetten zijn gedaan. We sluiten dit hoofdstuk af met 

een leeswijzer. 

2.1 Probleemstelling 

15 De continuïteit van zorg is lastig te realiseren, met name voor de doelgroep kort verblijvenden: 

kortgestraften en preventief gehechten die minder dan vier maanden in detentie verblijven. De 

probleemstelling van het onderzoek is in hoeverre het is gelukt om door middel van de pilot (het 

inzetten van een trajectregisseur en gezamenlijke zorginkoop) de continuïteit van zorg te 

realiseren. 

2.2 Doelstelling en onderzoeksvragen 

16 Vanuit de constatering dat zorgcontinuïteit een randvoorwaarde is om recidive te kunnen 

voorkomen, en dat zorgcontinuïteit voor kortgestraften en preventief gehechten lastig te realiseren 

is, wordt een pilot uitgevoerd die tot doel heeft continuïteit van zorg te realiseren voor deze 

doelgroep. De doelstelling van dit onderzoek betreft het evalueren van de resultaten van de pilot 

zorgcontinuïteit met het oog op een eventuele, landelijke uitrol van de werkwijze. De evaluatie gaat 

in op: 

1. De wijze waarop binnen de pilot aan zorgcontinuïteit en gezamenlijke zorginkoop wordt 

gewerkt; 

2. Nut en noodzaak van gezamenlijke zorginkoop; 

3. De randvoorwaarden, succesfactoren en knelpunten voor het realiseren van zorgcontinuïteit in 

de literatuur; 

4. De randvoorwaarden, succesfactoren en knelpunten voor het realiseren van zorgcontinuïteit in 

de praktijk; 

5. De resultaten van de pilot (in termen van gerealiseerde zorgcontinuïteit).  

17 De verschillende hoofdvragen worden beantwoord aan de hand van nader uitgewerkte 

onderzoeksvragen. Hieronder geven wij een overzicht van de hoofdvragen en de vragen die de 

verschillende onderdelen van probleemstelling nader operationaliseren uit het initiële 

onderzoeksvoorstel . De schuingedrukte vragen hebben we, gezien het stopzetten van de pilot, niet 

kunnen beantwoorden. 

1. Op welke wijze is binnen de pilot gewerkt aan verbetering van de continuïteit van de zorg en 

gezamenlijke inkoop van zorg voor kortverblijvende gedetineerden en preventief gehechten 

binnen het GW?  

a. Welke rol hebben de ketenpartners in het aanbieden van zorg aan de doelgroep en hoe is 

de verhouding tussen deze organisaties en de zorgaanbieders?  
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b. Hoe ziet het zorgtraject er in de praktijk uit? Door welke ketenpartner wordt welk onderdeel 

van het zorgtraject ingekocht? En op welke wijze?  

c. Wat houdt het concept van gezamenlijke inkoop in?  

d. Wat is de aanpak van de pilot? Hoe wordt volgens de plannen de samenwerking tussen de 

ketenpartners en de gezamenlijke inkoop gerealiseerd?  

e. Welke onderdelen van de pilot zijn in de planvorming aan de praktijk overgelaten? 

f. Hoe wordt in de praktijk tot continuïteit van zorg en gezamenlijke inkoop gekomen?  

g. Hoe verloopt daarbij de samenwerking (overleg, informatie-uitwisseling, inkoop van zorg) 

bij en tussen de verschillende partners?  

h. In hoeverre wordt de pilot uitgevoerd zoals in de plannen en afspraken beoogd?  

i. Op welke punten wordt afgeweken van de plannen? Hoe wordt de pilot op die punten 

uitgevoerd?  

j. Hoe zijn de niet in de plannen uitgewerkte onderdelen in de praktijk geregeld (en 

vastgelegd)?  

k. In hoeverre is het concept continuïteit van zorg bruikbaar gebleken?  

l. In hoeverre is de feitelijke uitvoeringssituatie Rotterdam specifiek?  

m. Wat kan op basis van de pilot worden gezegd over randvoorwaarden en aandachtspunten 

bij een landelijke uitrol?  

2. In hoeverre is het inzetten van gezamenlijke inkoop door betrokken ketenpartners, toegestaan, 

haalbaar en wenselijk gebleken?  

a. Wat is ten aanzien van gezamenlijke inkoop afgesproken ter voorkoming van 

aanmerkelijke marktmacht?  

b. In hoeverre vindt gezamenlijke inkoop binnen de wettelijke kaders plaats?  

c. Hoe wordt in de praktijk gezamenlijke inkoop gerealiseerd?  

d. Op welke wijze heeft gezamenlijke inkoop bijgedragen aan continuïteit van zorg?  

e. In hoeverre is het concept van gezamenlijke inkoop bruikbaar gebleken?  

3. Wat zijn per subdoelgroep randvoorwaarden, succesfactoren en knelpunten gebleken?  

a.  Welke randvoorwaarden, succesfactoren en knelpunten werden in de plannen voorzien? 

b.  Welke randvoorwaarden, succesfactoren en knelpunten bestaan ten aanzien van 

gezamenlijk inkopen?  

c. Wat blijken in de praktijk randvoorwaarden, succesfactoren en knelpunten om continuïteit 

van zorg voor de doelgroep te realiseren?  

4. Hoe verhouden de succesfactoren en knelpunten zich tot empirische bevindingen in de 

literatuur inzake continuïteit van zorg aan deze doelgroep?  

a. Welke empirische bevindingen zijn uit de literatuur bekend inzake continuïteit van zorg?  

b. Wat kan uit de literatuur worden geleerd over het omgaan met de geconstateerde 

randvoorwaarden, succesfactoren en knelpunten?  

5. In welke mate is in 2013 sprake van continuïteit van zorg en gezamenlijke inkoop van zorg voor 

kortverblijvende gedetineerden en preventief gehechten in Rotterdam? Zijn de resultaten 

gedurende de pilot verbeterd?  

a. Hoeveel gedetineerden binnen de doelgroep (1 tot 4 maanden) stromen in de PI in?  

b. Hoeveel van de gedetineerden die instromen hebben reeds een zorgindicatie op basis van 

hun vonnis? 



 

   

 

2. Onderzoeksopzet Pagina 15 van 57 

 

c. Bij hoeveel van de overige gedetineerden werd tijdens detentie gescreend op het bestaan 

van een zorgbehoefte? 

d. Hoeveel gedetineerden hadden een zorgbehoefte en welk type zorg was dat?  

e. Hoeveel gedetineerden waren reeds in zorg bij binnenkomst in de PI?  

f. Voor hoeveel gedetineerden is een zorgtraject in de PI opgestart?  

g. Met hoeveel gedetineerden is in de PI (tevens) een traject voor (zorg in het kader van) 

nazorg afgesproken?  

h. Met hoeveel gedetineerden is continuïteit van de zorg afgesproken?  

i. Voor hoeveel gedetineerden is gezamenlijk zorg ingekocht?  

j. Bij welk deel van de gedetineerden waarbij continuïteit van de zorg is afgesproken is 

daadwerkelijk zorg na detentie opgestart?  

k. Is er gedurende de pilot meer duidelijkheid ontstaan over de zorgbehoefte bij de populatie?  

l. Is er gedurende de pilot toename in continuïteit van zorg?  

m. Is er gedurende de pilot toename in gezamenlijke zorginkoop?  

2.3 Onderzoeksaanpak 

18 In paragraaf 2.3.1 beschrijven we de beoogde onderzoeksaanpak. Vanwege het voortijdig 

stopzetten van de pilot, is het onderzoek niet volledig ten uitvoer gebracht. Daarom besteden we in 

paragraaf 2.3.2 aandacht aan de punten waarop het onderzoek niet of anders is uitgevoerd dan 

beoogd.  

2.3.1 Beoogde onderzoeksaanpak 

19 De beoogde onderzoeksaanpak bestaat uit zes onderdelen: 

1. Verkenning van het onderzoeksterrein 

 Korte documentenstudie naar de achtergrond van de pilot. Hierbij betrekken we 

beleidsplannen en -rapportages die zijn opgesteld gedurende de planfase.  

 Explorerende interviews (3) met de trajectregisseur, medewerker maatschappelijke 

dienstverlening en de betrokken medewerkers van het hoofdkantoor van DJI. Deze 

interviews hebben tot doel inzicht te verkrijgen in de achtergrond en implementatie van de 

pilot. 

2. Voorbereiding kwantitatieve gegevens (onderzoeksvraag 5) 

 Ter voorbereiding op de analyse van kwantitatieve gegevens (onderdeel 5) maken wij een 

inventarisatie van gegevens die al worden geregistreerd (in registratiesystemen en/of 

dossiers) en in hoeverre deze voldoen voor de beantwoording van de vraagstelling met 

betrekking tot de resultaten van de pilot.  

 Om te achterhalen welke informatie beschikbaar is, houden we gesprekken met diverse 

functionarissen van DJI, als ook in de PI die zicht heeft op de bruikbaarheid van de 

informatiesystemen. Doel van deze gesprekken zijn om inzicht te verkrijgen in de kwaliteit 

van de vulling van de systemen.  

 Zo nodig worden afspraken gemaakt over acties om de vulling van de systemen te 

verbeteren en wordt besproken hoe de extra benodigde gegevens eenvoudig geregistreerd 

kunnen worden.  
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3. Beschrijvende studie (onderzoeksvragen 1, 2 en 3) 

 We houden interviews met betrokken medewerkers van de PI en ketenpartners: de 

projectleider vanuit de De Schie, trajectregisseur (GGD Rotterdam), maatschappelijk 

werker van de PI, voorzitter van de relevante zorgoverleggen, zorgaanbieders, 

nazorgcoördinator van de gemeente Rotterdam, medewerker(s) van de reclassering, een 

vertegenwoordiger van de zorgverzekeraar en de afdeling zorginkoop van DJI.  

 We voeren observaties uit tijdens (bijvoorbeeld) het meelopen met de trajectregisseur 

gedurende een dagdeel, het bijwonen van relevante overleggen met betrekking tot zorg en 

nazorg. De observaties hebben tot doel bij te dragen aan het vaststellen van de 

daadwerkelijk gehanteerde werkwijze (en/of de variatie daarin). Het beeld van hoe het 

proces van het realiseren van zorgcontinuïteit verloopt, helpt bij het benutten van de 

interviews.  

 De interviews en observaties hebben tot doel vast te stellen op welke wijze de pilot wordt 

uitgevoerd en welke succesfactoren en knelpunten zich daarbij voordoen. 

4. Literatuurscan (onderzoeksvraag 4) 

 De literatuurscan richt zich op het vaststellen van in de literatuur bekende 

randvoorwaarden en succesfactoren voor het realiseren van zorgcontinuïteit. Het doel van 

de literatuurscan is om de knelpunten en succesfactoren die voortkomen uit de pilot te 

kunnen duiden en in een breder kader te kunnen plaatsen. De literatuurscan is daarmee 

niet bedoeld als een theoretisch kader om de uitvoering van de pilot te toetsen of als basis 

voor de topiclijsten bij de interviews en of observaties. 

5. Kwantitatieve analyse (onderzoeksvraag 5) 

 De kwantitatieve analyse is bedoeld om de resultaten van de pilot kwantitatief inzichtelijk te 

maken. Door het verzamelen en koppelen van gegevens van verschillende organisaties 

(DJI en GGD Rotterdam) ontstaat inzicht in de benodigde en verkregen zorg van de 

gedetineerden in de pilot. Van de betreffende gegevens worden analyses gemaakt van de 

aard van de zorgvraag voor, tijdens en na detentie, de geleverde zorg tijdens en na 

detentie en gegevens met betrekking tot de detentieperiode (startdatum, einddatum, 

strafrechtelijke titel). Hierdoor kan de effectiviteit van de pilot ook kwantitatief inzichtelijk 

worden gemaakt. 

6. Validatiesessie 

 In de validatiesessie presenteren wij de resultaten van de beschrijvende studie en de 

kwantitatieve analyse aan vertegenwoordigers van de betrokken partijen. Hiermee worden 

de bevindingen getoetst. De validatiesessie biedt hiermee de mogelijkheid om 

verschillende visies en eventuele resterende vragen te bespreken.  

2.3.2 Wijzigingen ten opzichte van de beoogde onderzoeksaanpak 

20 De pilot is stopgezet tijdens het uitvoeren van de beschrijvende studie. Dit heeft de volgende 

gevolgen gehad: 

1. Niet alle interviews zijn uitgevoerd. De interviews met medewerkers van de reclassering en een 

vertegenwoordiger van de zorgverzekeraar zijn niet gehouden. Hetzelfde geldt voor enkele 

observaties;  
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2. De kwantitatieve studie is beperkt gebleven tot het beschrijven van de gegevens in het 

registratie-instrument van de trajectregisseur. Op basis hiervan kunnen uitspraken worden 

gedaan over hoe de instroom in de pilot zich verhoudt tot de verwachte instroom en over het 

percentage gedetineerden dat al voor detentie zorg ontving;  

3. De laatste fase (validatiesessie) is met het stopzetten van de pilot ook komen te vervallen. 

21 Zoals in hoofdstuk 4 wordt beschreven, heeft de pilot in de praktijk onvoldoende vorm 

gekregen, met als gevolg dat het onmogelijk was om succesfactoren en randvoorwaarden te 

destilleren uit deze werkwijze. Daarmee kon de literatuurscan niet gebruikt worden op de manier 

waarop deze oorspronkelijk was bedoeld, namelijk als mogelijkheid om de bij de uitvoering van de 

pilot gevonden succesfactoren en randvoorwaarden in een breder kader te plaatsen. We hebben 

besloten de literatuurscan toch uit te voeren en deze te gebruiken om vast te stellen in hoeverre de 

in de literatuur genoemde succesfactoren terugkomen in de plannen en uitvoering van de pilot. Dit 

is gebeurd zonder dat de uitkomsten van de literatuurscan als theoretisch kader of als basis voor 

de interviews en observaties zijn gebruikt.  

2.4 Definiëring van zorgcontinuïteit en gezamenlijke zorginkoop 

22 Een drietal begrippen speelt bij de pilot zorgcontinuïteit een belangrijke rol: zorgcontinuïteit, 

forensische zorg en gezamenlijke inkoop.  

2.4.1 Zorgcontinuïteit 

Zorgcontinuïteit betreft de gerichte opvolging van de individuele zorgbehoefte en een naadloze 

overgang van de verschillende fasen in het zorgtraject. In beleidsteksten wordt de term gebruikt 

voor het voortzetten van zorg tijdens detentie, die al voor de detentieperiode is opgestart. Dit wordt 

ook wel ‘doorzorg’ genoemd. Zorgcontinuïteit wordt ook gebruikt om aan te duiden dat tijdens 

detentie een zorgbehoefte wordt geconstateerd en dat zorg wordt opgestart tijdens of direct na 

detentie, en vervolgens wordt gecontinueerd. Dit wordt ook wel ‘nazorg’ genoemd, al is deze term 

verwarrend aangezien deze ook wordt gebruikt om de ondersteuning aan te duiden die ex-

gedetineerden na detentie krijgen op alle vijf leefgebieden. Aangezien in het Plan van Aanpak 

wordt gesproken over ‘aansluiting van zorg voor, tijdens en na detentie’ wordt in dit rapport onder 

zorgcontinuïteit zowel door- als nazorg verstaan.  

2.4.2 Forensische zorg 

23 Ten aanzien van forensische zorg hanteren we de definitie zoals deze in de Wet Forensische 

Zorg wordt gehanteerd. Daarin is forensische zorg alle geestelijke gezondheidszorg, 

verslavingszorg en verstandelijke gehandicaptenzorg die wordt gegeven aan volwassenen in het 

kader van een strafrechtelijke titel of maatregel. Het is dus zorg in een strafrechtelijk kader. 
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2.4.3 Gezamenlijke zorginkoop 

24 Onder gezamenlijke zorginkoop verstaan we het gezamenlijk inkopen van (forensische) zorg 

voor (ex-)justitiabelen door gemeente, zorgverzekeraar en het ministerie van Veiligheid en Justitie. 

De zorg wordt niet gescheiden ingekocht, afhankelijk van of er sprake is van een strafrechtelijk 

kader, maar gezamenlijk ingekocht en gefinancierd.  

2.5 Leeswijzer 

25 Deze rapportage moet worden gezien als een verslag van de onderzoeksresultaten die tot op 

het moment van stopzetten van de pilot zijn verzameld; een inhoudelijke beschrijving van de pilot 

op een locatie (De Schie). Door het voortijdig stopzetten van het onderzoek kunnen niet alle 

onderzoeksvragen worden beantwoord.  

26 In hoofdstuk 3 beschrijven we beknopt welke randvoorwaarden en succesfactoren er bekend 

zijn in de literatuur met betrekking tot continuïteit van zorg. In hoofdstuk 4 beschrijven wij 

vervolgens de wijze van uitvoering van de pilot en beantwoorden wij, voor zover mogelijk, 

onderzoeksvragen 1 en 2. Tevens beschrijven we in hoeverre de in hoofdstuk 3 benoemde 

succesfactoren invulling hebben gekregen in de pilot. In het laatste hoofdstuk geven we een 

beschouwing op de implementatie en uitvoering van de pilot met als doel leerpunten voor de 

toekomst te formuleren. 
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3. Succesfactoren voor zorgcontinuïteit uit de literatuur 

27 In dit hoofdstuk staan de bevindingen uit de literatuurscan centraal. We gaan in op de in de 

literatuur bekende randvoorwaarden en succesfactoren bij het realiseren van zorgcontinuïteit en 

gezamenlijke zorginkoop. De voornaamste bron die we hierbij gebruiken, is de overzichtsstudie 

‘Psychiatrische zorg in detentie, een literatuuroverzicht’ van DJI en Impact R&D (2012).  

3.1 Zorgcontinuïteit in de literatuur 

28 Op basis van (wetenschappelijke) studies is het mogelijk om enkele succesfactoren te 

formuleren voor zorgcontinuïteit11. In deze paragraaf zetten we deze per fase in het proces uiteen. 

Het onderscheid tussen randvoorwaarden en succesfactoren is op basis van de literatuur niet 

eenduidig te maken. Daarom richten wij ons in dit hoofdstuk op succesfactoren (die mogelijk 

kunnen worden beschouwd als een randvoorwaarde) uit de literatuur. Daarnaast laten we zien op 

welke punten in de praktijk moeilijkheden worden ervaren bij het realiseren van zorgcontinuïteit12.  

3.1.1 Screening bij binnenkomst in PI 

29 Om vast te kunnen stellen of een gedetineerde een zorgbehoefte heeft op het gebied van 

geestelijke gezondheidszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg of verslavingszorg, is diagnostiek 

een eerste voorwaarde. “Diagnostiek bestaat uit het vaststellen van de aard, omvang en beloop 

van de problemen, de factoren die de problemen beïnvloeden, verbeteringen in de weg staan of 

juist faciliteren. Doel van diagnostiek is het vinden van de juiste zorg voor de patiënt” (Trimbos, 

2008).  

30 Als succesfactor zou hierbij het routinematig screenen van alle gedetineerden bij binnenkomst 

kunnen worden aangemerkt. Vroegtijdige onderkenning van (psychiatrische) problematiek bij 

gedetineerden is namelijk van belang voor behandeling (Groen, Drost, & Nijman, 2011, in DJI & 

Impact R&D 2012). Screening is des te meer van belang gezien het feit dat ongeveer een kwart 

van de gedetineerden met een zorgbehoefte voor detentie niet bekend was bij zorgaanbieders 

(Haimowitz 2004). Een dergelijke screening neemt zeer weinig tijd in beslag (ongeveer 5 minuten) 

en vergt weinig extra training van medewerkers (Groen, Drost, & Nijman, 2011 in DJI & Impact 

R&D 2012), terwijl hiermee de kans wordt verkleind dat zorgbehoefte onopgemerkt blijft. Bij een 

positieve diagnose zouden gedetineerden een uitgebreidere diagnostiek moeten krijgen (Scheyett 

 
11 Zoals gezegd baseren we ons met name op de overzichtsstudie van Impact R&D (2012). Deze 

literatuurstudie richt zich op het bieden van zorgcontinuïteit vanuit Penitentiair Psychiatrische Centra (PPC’s). 

Behalve dat de problematiek van gedetineerden in PPC’s over het algemeen zwaarder is dan in een PI, hebben 

we geen reden om aan te nemen dat de geconstateerde randvoorwaarden niet ook zouden gelden voor 

zorgcontinuïteit in en na detentie op een reguliere afdeling binnen de PI.  
12 In de studie van Impact R&D (2012) wordt ook aandacht besteed aan de inhoudelijke invulling van screening 

(welke screeningsinstrumenten worden aanbevolen) en zorg (welke interventies zijn bewezen effectief). Daar 

besteden we in dit rapport geen aandacht aan, omdat het voor een studie naar zorgcontinuiteit te ver voert.  
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en Vaughn 2009, in DJI & Impact R&D 2012). In de literatuurstudie van Impact R&D (2012) wordt 

specifiek ingegaan op het belang van screening op psychiatrische problematiek, maar eenzelfde 

belang kan worden gehecht aan screening op een verstandelijke beperking (RSJ 2008) of 

verslaving (Snoek et al., 2010, in DJI & Impact R&D 2012).  

31 Om een stoornis specifiek te diagnosticeren en informatie te krijgen over de ernst, 

comorbiditeit, vaardigheden en omgevingsfactoren, zijn aanvullende klinische assessment-

instrumenten nodig (screeningsinstrumenten, zelfrapportagevragenlijsten, gestructureerde 

interviews, observatielijsten, intelligentietesten, persoonlijkheidstesten; Nimwegen, in: Hengeveld & 

Van Balkom, 2005). Het verdient de aanbeveling om gebruik te maken van veelbelovende 

instrumenten, waarvan het Trimbos-instituut (2008) een overzicht heeft gemaakt.  

32 Om recidivevermindering te bereiken is het inschatten van de psychische problematiek 

onvoldoende. Er moet ook een inschatting worden gemaakt van zowel andere risicofactoren als 

van beschermende factoren (factoren die gerelateerd zijn aan delictgedrag, zoals bijvoorbeeld 

huisvesting, financiën, antisociale attitudes, antisociale vriendenkring, denkfouten) (DJI & Impact 

R&D 2012). Recent Amerikaans onderzoek (Ruiz e.a. 2012, in DJI & Impact R&D 2012) laat zien 

dat vooral bij gedetineerden met een dubbele diagnose zo veel mogelijk gekeken moet worden 

naar andere risicofactoren. ‘Beschermende factoren’ moeten worden meegenomen in de 

risicotaxatie (in DJI & Impact R&D 2012), omdat ze de risicotaxatie meer compleet maken. Van 

deze beschermende factoren kan doelbewust gebruik worden gemaakt in het behandelplan. Het is 

aan te raden om één persoon of team verantwoordelijk te maken voor de screening op alle 

facetten, zodat comorbiditeit opgemerkt kan worden (Osher, Steadman en Barr, 2002).  

33 Tot slot kan de geboden (en effectieve) zorg alleen de beoogde recidivevermindering tot gevolg 

hebben, indien ook op de andere vier leefgebieden (werk en inkomen, huisvesting, identiteitsbewijs 

en schulden) geen ernstige problemen meer bestaan. Uit onderzoek blijkt dat problemen op deze 

gebieden een succesvolle terugkeer in de samenleving van ex-gedetineerde belemmeren. 

Naarmate er sprake is van een cumulatie van dergelijke problemen, neemt de kans op terugval - en 

vervolgens ook recidive - toe (Kuppens en Ferwerda, 2008). Het is daarom noodzakelijk dat de 

geboden zorg wordt beschouwd in de bredere context van behoeften van ex-gedetineerden met 

een psychische stoornis en/of verslaving. 

3.1.2 Opstellen van een nazorgplan 

34 Het is bij kortgestraften van cruciaal belang dat al kort na binnenkomst in de PI een ontslagplan 

wordt opgesteld vanwege de korte detentieperiode. Hetzelfde geldt voor preventief gehechten 

omdat hun preventieve hechtenis vrijwel op ieder moment opgeheven kan worden (Jarrett et al., 

2012). Daarom is het des te meer van belang dat er zo snel mogelijk een ontslagplan wordt 

opgesteld, op basis waarvan direct na detentie de benodigde zorg kan worden ingezet. In een 

ontslagplan moeten taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Betrokken partijen moeten 

hun taken en verantwoordelijkheden voor de individuele gedetineerde met elkaar afstemmen. Dit 

vereist dus communicatie tussen de verschillende partijen al lang voordat vrijlating een feit is. Het 

gaat hierin met name om de communicatie en samenwerking tussen de PI, de verslavingszorg en 
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de geestelijke gezondheidszorg, maar ook de reclassering en gemeenschapsinitiatieven kunnen 

een belangrijke rol spelen (Osher, Steadman, & Barr, 2002). Daarnaast moet in het ontslagplan 

aandacht zijn voor de begeleiding en opvang gedurende de eerste dagen na vrijlating. Dit vereist 

afstemming met de sociale omgeving van de gedetineerde. Haimowitz (2004) stelt dan ook dat een 

ontslagplan bij voorkeur wordt opgesteld door medewerkers van de instelling, de gedetineerde zelf 

en zo mogelijk de familie van de gedetineerde. 

35 Om het langs elkaar heen werken van instanties te voorkomen, is het nodig dat een 

casusregisseur wordt aangesteld, die hoofdverantwoordelijk is voor zowel de zorg binnen de PI als 

daarbuiten. Om die rol effectief te kunnen vervullen is gedegen kennis van het zorgaanbod van 

(lokale) zorgaanbieders noodzakelijk en is frequente fysieke aanwezigheid van de casusregisseur 

in de PI een succesfactor (Jarrett et al., 2012). Na detentie blijkt een intensieve begeleiding van de 

ex-gedetineerde door de casusregisseur - in de vorm van het begeleiden naar afspraken en het 

voeren van gesprekken over zaken waar de ex-gedetineerde in het dagelijks leven tegenaan loopt - 

van essentiële waarde. Er zijn aanwijzingen dat een dergelijke begeleiding meer effect sorteert dan 

de (psychiatrische) interventies zelf (Davidson et al., 2008 in Jarret et al., 2012). 

3.1.3 Bieden van zorg tijdens detentie 

36 Idealiter wordt zorg tijdens detentie voortgezet indien voor detentie al sprake was van een 

zorgcontact, of wordt zorg al tijdens detentie opgestart indien een zorgbehoefte wordt 

geconstateerd. Het bieden van zorg tijdens detentie aan gedetineerden met een psychiatrische 

stoornis heeft niet zozeer herstel tot doel13, aangezien dat binnen de korte duur van detentie 

onhaalbaar is. Zorg is eerder gericht op het voorkomen van gevolgen of complicaties van de 

aandoening of het ontstaan van een met de aandoening gerelateerde stoornis.  

37 Indien het bieden van zorg tijdens detentie niet mogelijk is, bijvoorbeeld vanwege de korte 

detentieperiode, dan is het wenselijk dat zorgverleners al wel tijdens detentie contact leggen met de 

gedetineerde. Dit vergroot de kans dat zorg na detentie succesvol wordt opgepakt. Instellingen die 

verantwoordelijkheid nemen voor de ex-gedetineerde moeten daarom worden aangemoedigd om al 

vóór de vrijlating contact te leggen met de gevangenis en de gedetineerde. Penitentiaire 

inrichtingen kunnen dit faciliteren door bijvoorbeeld procedures te versimpelen en de wachttijd te 

verkorten (Osher, Steadman en Barr 2002). 

38 Wil de continuïteit van zorg kunnen bijdragen aan het verminderen van het risico op recidive, 

dan moet de ex-gedetineerde gemotiveerd zijn om de zorg in een vrijwillig kader te accepteren. Uit 

onderzoek blijkt dat het motiveren van patiënten voor behandeling, het verkrijgen van inzicht en de 

 
13 Desondanks zijn er aanwijzingen dat de aan detentie inherente structuur en duidelijkheid over de 

aanwezigheid van basale psychiatrische zorg doorgaans leidt tot stabilisatie van de pathologie en duidelijke 

gezondheidswinst. In die zin lijkt de detentieomgeving een adequate behandelsetting voor psychotische 

gedetineerden. Er zijn aanwijzingen dat dit ook geldt voor bijvoorbeeld patiënten met verslavingsproblematiek 

(Zwemstra 2009: p.154). 
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wil om nu echt te willen veranderen, essentieel is voor het behandelresultaat. Uit onderzoek komt 

naar voren dat familie of andere belangrijke en pro-sociale personen in de omgeving van de 

patiënten kunnen helpen bij het motiveren van patiënten. Daarom is het inzetten van familie en het 

herstellen van het contact met familie van belang. Daarbij moet echter worden opgemerkt dat 

motiverende gespreksvoering alleen zin heeft bij gedetineerden die in staat zijn tot zelfcontrole. 

Cliënten die verward zijn of sterke cognitieve gebreken hebben, zijn daarom niet geschikt 

(Schippers 2002 in DJI& Impact R&D 2012).  

3.1.4 Overdracht naar zorginstelling 

39 Na detentie is het noodzakelijk dat de ex-gedetineerde met een zorgbehoefte direct start met 

de geïndiceerde zorg, ofwel deze direct na detentie weer hervat. Het is noodzakelijk dat de 

gedetineerde bij vrijlating over een telefoonnummer beschikt van een contactpersoon bij de 

zorginstelling en al een afspraak heeft staan. Bij voorkeur heeft de gedetineerde al tijdens detentie 

persoonlijk kennisgemaakt met de betreffende zorgverlener (zie ook paragraaf 3.1.3). Deze eerste 

afspraak met de zorgverlener na detentie moet bekend zijn bij de gedetineerde, diens familie, de PI 

en de zorgaanbieder (Osher, Steadman en Barr 2002). Indien de ex-gedetineerde niet verschijnt op 

de afspraak met de zorgverlener, moet de verantwoordelijke instelling (zoals gedefinieerd in het 

nazorgplan) direct contact opnemen met de ex-gedetineerde (idem).  

40 Om vast te kunnen stellen in hoeverre de juiste zorg wordt geboden met de gewenste effecten, 

is het nodig dat het zorgtraject wordt gemonitord. Hierbij is het noodzakelijk dat de verschillende 

betrokken partijen overeenstemming hebben bereikt over eenieders bijdrage aan de monitoring en 

er afspraken zijn gemaakt over onderlinge afstemming hierover (Haimowitz 2004). 

3.1.5 Financieringsvormen en indicatiestelling 

41 Ten slotte wordt als reden voor de falende continuïteit in zorg genoemd dat deze belemmerd 

wordt door verschillen in financieringsvormen en indicatiestellingsprocedures (Wits, Kaal, & van 

Ooyen-Houben, 2011, in DJI& Impact R&D, 2012). In ‘Stoornis en Delict’ (RVZ, 2012) wordt een 

aantal adviezen gegeven die van belang zijn dit kader: 

1. De justitiële instelling moet verantwoordelijk worden voor het opnieuw afsluiten van de 

zorgverzekering na afloop van de detentieperiode zodat een ex-gedetineerde niet onverzekerd 

is; 

2. Er moet een inkoopmodel worden ontwikkeld waarin zorgverzekeraars en het ministerie van 

VenJ gezamenlijk inkopen; 

3. Zorgverzekeraars, gemeenten en het ministerie van VenJ moeten gezamenlijk verantwoordelijk 

worden voor de financiering van de gehele keten van forensische zorg, inclusief de voor- en 

doorzorg. De financiering is patiëntvolgend en achteraf wordt de financiering tussen de 

verschillende partijen verrekend. 

3.2 Samenvatting 

In de tabel op de volgende bladzijde geven we weer welke succesfactoren er op basis van literatuur 

te onderscheiden zijn, gecategoriseerd naar stap in het proces van het bieden van zorgcontinuïteit. 
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Fase in proces       Succesfactor

Screening bij 

Binnenkomst 

in PI 

 Routinematig screenen van alle gedetineerden op zorgbehoefte (eventueel. gevolgd 

door uitgebreidere diagnostiek) 

 Hierbij gebruikmaken van aanbevolen klinische assessment-instrumenten 

 In risicotaxatie zowel risicofactoren als beschermende factoren meenemen 

 Een persoon of team is verantwoordelijk voor screening op alle facetten, zodat 

comorbiditeit opgemerkt kan worden  

 Ook op de andere leefgebieden heeft de ex-gedetineerde geen ernstige problemen  

Opstellen van 

een  

nazorgplan 

 Kort na binnenkomst in de PI al starten met het opstellen van een nazorgplan 

 Nazorgplan wordt opgesteld samen met gedetineerde en zijn familie 

 Afstemming tussen ketenpartners over verdeling van taken en verantwoordelijkheden, 

al ruim voordat gedetineerde de PI zal verlaten 

 Afstemming met sociale omgeving van gedetineerde over begeleiding en opvang 

gedurende de eerste dagen na vrijlating 

 Aanstellen van een casusregisseur die toeziet op proces waarin zorg moet worden 

geboden 

 De casusregisseur heeft gedegen kennis van het zorgaanbod van (lokale) 

zorgaanbieders, is frequent aanwezig in de PI en biedt na detentie intensieve 

persoonlijke begeleiding 

Bieden van zorg 

tijdens 

detentie 

 Zorg al tijdens detentie bieden 

 Zorgverleners die na detentie zorg zullen bieden, leggen al tijdens detentie contact met 

de gedetineerde 

 Gedetineerde motiveren om zorg te accepteren 

 Inzetten van familie (of andere pro-sociale personen uit omgeving van gedetineerde) bij 

het motiveren 

Overdracht naar 

zorginstelling 

 Gedetineerde heeft bij vrijlating een afspraak staan met zorgverlener en beschikt over 

diens contactgegevens 

 De afspraak met de zorgverlener is ook bekend bij de PI en de familie van de ex-

gedetineerde 

 Indien ex-gedetineerde niet verschijnt op de afspraak, neemt verantwoor-delijke 

instelling direct contact op  

 Monitoren van de resultaten van de geboden zorg 

 Ketenpartners hebben onderling taakverdeling t.a.v. monitoring afgestemd 

Financierings-

vormen en 

indicatiestelling 

 De PI is verantwoordelijk geworden voor het opnieuw afsluiten van de zorgverzekering 

na afloop van detentie 

 Zorgverzekeraars en het ministerie van VenJ kopen gezamenlijk zorg in 

 Zorgverzekeraars, gemeenten en het ministerie van VenJ zijn gezamenlijk 

verantwoordelijk voor de financiering van de gehele keten van forensische zorg, 

inclusief de voor- en doorzorg.  

Tabel 1: Succesfactoren per fase in het proces 
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4. De pilot zorgcontinuïteit  

42 In dit hoofdstuk beschrijven we eerst de werkwijze van vóór invoering van de pilot. Vervolgens 

gaan we in op de manier waarop de pilot uitgevoerd zou moeten worden op basis van het plan van 

aanpak. In de paragraaf 4.3 beschrijven hoe de pilot daadwerkelijk is uitgevoerd. Tot slot kijken we 

in hoeverre de huidige werkwijze en de pilot voldoen aan de succesfactoren uit het vorige 

hoofdstuk.  

4.1 De situatie voor invoering van de pilot 

43 Om zicht te krijgen op de invulling van de pilot is het van belang om te weten hoe de situatie in 

De Schie zou zijn zonder de pilot zorgcontinuïteit. De komende paragrafen beschrijven op 

hoofdlijnen de uitgangssituatie, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen die belang zijn voor de 

pilot. Er moet worden opgemerkt dat er geen nulmeting is uitgevoerd en dat uitgangssituatie in het  

plan van aanpak ook niet beschreven zijn. We baseren ons op informatie die is verkregen uit (een 

beperkt aantal) interviews en de aanpak zoals deze volgt uit het programma Sluitende Aanpak 

Nazorg. Dat richt zich onder andere op de vijf leefgebieden14 en samenwerking met gemeenten.  

44 In dit hoofdstuk worden diverse functies en afkortingen gebruikt. In bijlage B is een verklarende 

woordenlijst opgenomen waar deze functies en afkortingen nader worden beschreven. 

4.1.1 Doelgroep 

45 Er is geen sprake van een onderscheid naar doelgroepen op basis van detentieduur of 

woonplaats. De hierna beschreven werkwijze geldt in principe voor elke gedetineerde. Voor 

gedetineerden met een straf van meer dan 4 maanden is er, in het kader van het programma 

Terugdringen Recidive, wel de mogelijkheid tot het volgen van een individueel detentietraject 

waarin onder andere specifieke gedragsinterventies en reclassseringcontact kunnen worden 

ingezet. Aangezien die mogelijkheid geen betrekking heeft op de doelgroep van de pilot (het betreft 

de groep met een straf van meer dan 4 maanden), worden deze verder buiten beschouwing. 

4.1.2 Screening en indicatie bij binnenkomst en tijdens detentie 

46 Bij binnenkomst worden gedetineerden door diverse ‘disciplines15’ gescreend. Dat gebeurt in 

kader van de zogenaamde Inkomsten, Screening en Selectie (ISS) procedure. Deze procedure 

kent een aantal verschillende screenings: 

1. Screening door een medewerker maatschappelijke dienstverlening (MMD); 

2. Screening door de medische dienst (MD); 

3. Screening door een Penitentiair Inrichtingswerker (PIW); 

 
14 De vijf leefgebieden zijn: een geldig identiteitsbewijs, inkomen, een plan voor schuldsanering, huisvesting, 

passende verslavings- of psychiatrische zorg. 
15 De diverse afdelingen binnen de PI worden veelal aangeduid als ‘disciplines’. 
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4. Indien noodzakelijk een aanvullende screening/bespreking door het psychomedisch overleg 

(PMO). 

Alle informatie wordt vervolgens samengebracht door een medewerker van het Bureau Selectie en 

Detentiefasering (BSD). 

47 De screening door een MMD-er is in het kader van de pilot zorgcontinuïteit het meest relevant. 

Binnen tien werkdagen na binnenkomst moet de MMD-er gestart zijn met de screening. De MMD-er 

verzamelt ter voorbereiding relevante informatie over de verschillende leefgebieden van de 

gedetineerde en vult deze in een standaard vragenlijst in het Digitaal Platform Nazorg (DPAN) in. 

Vervolgens wordt de gemeente van herkomst gevraagd deze gegevens aan te vullen16. Op basis 

van de informatie uit DPAN wordt het gesprek met de gedetineerde aangegaan en wordt verdere 

informatie verzameld.  

48 Als er sprake is van (een vermoeden van) psychische klachten kan contact worden 

opgenomen met een van de inrichtingspsychologen. Deze kan op basis van het ISP-systeem 

(Informatiesysteem Psychologen) kijken of de betreffende gedetineerde eerder in beeld is geweest 

in een PI en of er toen ook sprake was van problemen. Ook kan de inrichtingspsycholoog besluiten 

de gedetineerde persoonlijk te spreken. Eventueel kan de gedetineerde ook worden besproken in 

het PMO; dat komt later in deze paragraaf aan de orde. 

49 De screening door de MD gebeurt binnen een werkdag na binnenkomst. Dit betreft een 

algemeen medisch onderzoek waar aandacht is voor eventuele lichamelijke en psychische 

klachten. Net als bij de screening door de MMD-er kan bij psychische klachten contact op worden 

genomen met een inrichtingspsycholoog of het PMO. 

50 Verder heeft de gedetineerde nog een gesprek met een PIW’er van de afdeling waarop hij 

wordt geplaatst. Deze rapporteert over de gedetineerde met behulp van een observatie- en 

bevindingenlijst. Ook de PIW-er kan een zorgvraag vaststellen en eventueel doorverwijzen naar 

een psycholoog of naar het PMO. 

51 Mocht er naar aanleiding van de screening bij binnenkomst reden toe zijn dan kan de 

gedetineerde worden besproken in het PMO. Dit gebeurt als er sprake is van een (complexe) 

problematiek waar meerdere disciplines bij betrokken zijn. Het PMO kan gezien worden als een 

werkoverleg waarin de verschillende disciplines hun behandeling bespreken en op elkaar 

afstemmen. Het PMO vindt wekelijks plaats 

52 Het PMO houdt ook een aparte lijst bij voor gedetineerden met bijzondere vonnissen 

(bijvoorbeeld TBS of een artikel 37-plaatsing), gedetineerden die een behandeling ondergaan of in 

een extra zorgvoorziening zijn geplaatst. Deze worden niet wekelijks besproken, maar blijven zo 

wel onder de aandacht. 

 
16 Dit moet binnen enkele werkdagen, maar dat gebeurde volgens de geïnterviewde MMD-ers lang niet altijd. 
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53 Alle verkregen informatie wordt vervolgens door het BSD samengebracht in het zogenaamde 

Detentie- en Reïntegratieplan (D&R plan). Dat plan wordt eventueel besproken met de 

gedetineerde en vervolgens periodiek besproken in het Multi Disciplinair Overleg (MDO) waarin de 

vertegenwoordigers van verschillende afdelingen van de PI zijn vertegenwoordigd. 

54 Mocht er tijdens het verblijf in detentie een zorgbehoefte ontstaan, kan dat door een van de 

eerder genoemde disciplines (MMD, psycholoog, PIW-er) worden vastgesteld. Afhankelijk van de 

complexiteit van de problematiek en het aantal disciplines dat betrokken is, wordt de begeleiding 

door een van de disciplines gedaan of wordt de gedetineerde (periodiek) besproken in het PMO. 

4.1.3 Zorg tijdens detentie 

55 Het kan op basis van de geconstateerde problematiek noodzakelijk zijn dat een gedetineerde 

zorg of behandeling ontvangt tijdens zijn detentieperiode. Er is een drietal vormen van forensische 

zorg tijdens detentie te onderscheiden: 

1. Basiszorg verstrekt door inrichtingspsycholoog; 

2. Ambulante (geestelijke gezondheids-, verstandelijk gehandicapten-, verslavings-) zorg, door 

externe zorgverleners; 

3. Klinische zorg in een Psychiatrisch Penitentiair Centrum of een GGZ-instelling. 

56 Voor de zorg tijdens detentie is het PMO leidend in de indicatiestelling17. Als er sprake is 

complexe of multidisciplinaire problematiek wordt de gedetineerde vervolgens periodiek besproken 

in het PMO. Als het gaat om minder complexe zorgbehoefte is een individuele discipline 

verantwoordelijk voor het volgen van de gedetineerde. 

57 De Schie heeft voor een aantal probleemgebieden (emotie-/agressie-regulatie, ADHD, 

verslaving en SGLVG) vaste afspraken gemaakt met specifieke zorgverleners. Als een 

gedetineerde een behandeling op een van deze probleemgebieden heeft, verzorgt de betreffende 

zorgverlener de behandeling. Voor de overige probleemgebieden wordt per situatie in het PMO 

besproken welke zorgverlener de zorg mag leveren. 

4.1.4 Zorg na detentie 

58 Op het moment dat het einde van de detentieperiode in zicht komt, is het van belang dat voor 

de gedetineerde alle leefgebieden, dus ook het leefgebied zorg, op orde zijn. In het D&R-plan wordt 

daar ook aandacht aan besteed en zo wordt toegewerkt naar het ontslag uit detentie. Voor 

kwetsbare gedetineerden (die besproken worden in het PMO of waar multidisciplinair overleg 

noodzakelijk is) bestaat in De Schie sinds 2003 een nazorgoverleg. Daarin wordt de 

nazorgbehoefte in kaart gebracht, wordt informatie van ketenpartners verzameld en een zorgtraject 

voor na detentie uitgezet. Bij dit overleg schuift een aantal relevante ketenpartners aan zoals de 

GGD en een zorgverlener (verslavingsreclassering). Standaard zijn vanuit de PI een psycholoog, 

een MMD’er en een trajectbegeleider aanwezig. Het nazorgoverleg vindt om de vier weken plaats. 

 
17 Tenzij er uitgeplaatst wordt naar de GGZ, dan is het NIFP hier verantwoordelijk voor. 
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59 Sinds 2012 is in De Schie ook een Groot Nazorg Overleg. Dit overleg kent ongeveer dezelfde 

samenstelling en doelstelling als het nazorgoverleg. Bij dat overleg sluiten meerdere zorgverleners 

(De Waag, Mozaïk, Het Dok of Bouman GGZ) aan. Naast het realiseren van nazorg heeft dat 

overleg ook tot doel om contact te onderhouden tussen de PI en de zorginstellingen. Het groot 

nazorg overleg vindt twee weken na het nazorgoverleg plaats zodat er elke twee weken een 

nazorgoverleg is. 

60 Voor de zorg na detentie worden afspraken gemaakt met de zorgverleners. De verschillende 

disciplines proberen de gedetineerde te motiveren tot een behandeling. Soms komt een 

zorgverlener al tijdens het verblijf in detentie langs. Als er geen strafrechtelijk kader meer is, zijn de 

zorgverleners wel afhankelijk van een indicatie van bijvoorbeeld een huisarts; dit kan soms enige 

weken duren. Daarnaast moet de gedetineerde ook weer aangemeld zijn voor een zorgverzekering, 

omdat de behandeling anders niet zal worden vergoed. 

61 Ex-gedetineerden kunnen worden aangemeld bij het veiligheidshuis ten behoeve van ‘nazorg 

detentie’. Vanuit dit samenwerkingsverband tussen ketenpartners vanuit justitie en zorg wordt op 

gemeentelijk niveau de coördinatie van nazorg geboden. Het ‘nazorgoverleg’ in het veiligheidshuis 

is echter nog in oprichting. In de praktijk richt het veiligheidshuis zich op bepaalde doelgroepen 

(veelplegers, huiselijk geweld en jeugd), waarbij nazorg in casusoverleggen aan de orde komt. Ex-

gedetineerden die buiten deze doelgroepen vallen, worden in het veiligheidshuis dus niet 

besproken.  

62 Monitoring van nazorg van ex-gedetineerden met zorgbehoefte vindt plaats in Evita, dit is het 

systeem van de GGD Rotterdam waarin de GGD en zorgverleners informatie met betrekking tot de 

zorgcontacten registreren. Daar wordt door zorgverleners eens in de 3 tot 4 maanden een 

beoordeling geschreven over het verloop van de zorg. Dit wordt in Evita aangegeven met een cijfer 

(1= het gaat slecht, 5= het gaat goed). Vanuit het veiligheidshuis kan indien nodig worden 

bijgestuurd. 

4.1.5 Zorginkoop 

63 De zorginkoop van zorg tijdens detentie valt onder de Wet forensische zorg en is de 

verantwoordelijkheid van de Directie Forensische Zorg (DForZo) van DJI. DForZo heeft met ruim 

honderd zorgleveranciers inkoop afspraken gemaakt. De PI maakt gebruik van deze contracten. 

64 De zorginkoop voor forensische zorg tijdens de strafrechtelijke titel enerzijds en zorg voor en 

na de strafrechtelijke titel anderzijds vindt plaats in verschillende trajecten. De zorg voorafgaand 

aan de strafrechtelijke titel en de zorg na afloop daarvan (vrijwillige of civielrechtelijke zorg) vallen 

onder de zorgverzekeringswet of AWBZ. De inkoop van deze zorg is de verantwoordelijkheid van 

de zorgverzekeraar en zorgkantoren. 
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4.2 Beschrijving van de beoogde werking van de pilot  

65 In deze paragraaf beschrijven wij waarom de pilot nodig werd geacht als aanvulling op de 

bestaande werkwijze en hoe de uitvoering van de pilot is beoogd. Hierbij baseren we ons op 

meerdere plannen van aanpak, aangevuld met informatie uit interviews. In 2009 verschijnen twee 

versies van het plan van aanpak van het programma Kwetsbare Personen Rotterdam (de een is 

een verkorte versie van de ander). In 2011 brengt DJI een plan van aanpak uit, dat een nadere 

uitwerking bevat van het plan van aanpak van 2009. De plannen van aanpak komen grotendeels 

overeen, maar aangezien er twee jaar tussen zit en het ene plan door de gemeente is opgesteld en 

de andere door DJI18, zijn er ook enkele verschillen. Wanneer daar sprake van is, geven we dat 

expliciet aan.  

66 In het plan van aanpak van DJI wordt een algemene beschrijving van het probleem en de 

bijbehorende aannames gegeven. In het document wordt aangenomen dat de zorg voor, tijdens en 

na detentie niet voldoende op elkaar aansluit. Daarbij geldt dat er voor langgestraften reeds 

initiatieven zijn opgestart, maar dat ’bij kortverblijvende gedetineerden dergelijke initiatieven om 

tijdig juiste zorg te organiseren ontbreken, of dat de korte tijdsduur de ingezette initiatieven voor 

deze doelgroep moeilijk haalbaar maakt’. In het plan van aanpak wordt verder niet ingegaan op de 

specifieke situatie in de PI’s in Rotterdam of de maatregelen die daar al zijn genomen (zoals 

bijvoorbeeld staan beschreven in paragraaf 4.1). Het duidt erop dat ten tijde van het opstellen van 

het plan van aanpak niet of nauwelijks is vastgesteld wat de toegevoegde waarde van de pilot zou 

kunnen zijn. Wel wordt geanalyseerd om hoeveel kortgestraften het in de PI Rotterdam gaat. 

67 De pilot geeft invulling aan de wijze waarop de PI in samenwerking met zorgaanbieders, de 

gemeente en het veiligheidshuis de aansluiting tussen zorg vóór, tijdens en na detentie kan 

organiseren door snelle en adequate informatie-uitwisseling tussen de verschillende partners in de 

zorgketen. Het doel van de pilot is daarmee recidive te verminderen door het organiseren van 

continuïteit van zorg. De pilot start binnen PI Rotterdam op locatie De Schie en wordt op termijn 

mogelijk uitgebreid naar de locaties Hoogvliet en Noordsingel.  

4.2.1 Beoogde doelgroep 

68 In het oorspronkelijke plan van aanpak (2009) wordt de doelgroep van de pilot gedefinieerd als 

‘kortverblijvende gedetineerden en preventief gehechten met een detentieduur van maximaal vier 

maanden die reeds voor hun hechtenis of detentie een zorgcontact hadden’. Het veronderstelt dat 

de pilot zich alleen richt op het doorzetten van de reeds bestaande zorg tijdens en na detentie. In 

een nadere uitwerking van het plan van aanpak door DJI in 2011 wordt een bredere doelgroep 

gehanteerd. Ook degenen die voor detentie geen zorg ontvingen, worden nu tot de doelgroep van 

de pilot gerekend. Dit veronderstelt dat er binnen de pilot een screening plaatsvindt op 

zorgbehoefte en niet alleen het verzamelen van informatie over iemands zorgverleden.  

 
18 Bijlage C bevat een beschrijving van de verschillende programma’s van de gemeente Rotterdam en DJI waar 

de pilot onderdeel van uitmaakt. 
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69 Voor de gedetineerden die (naar verwachting) korter dan een maand in de PI verblijven, wordt 

de periode te kort geacht om te kunnen screenen en te indiceren. Het is slechts mogelijk om na te 

gaan of er sprake is van een zorgvraag en - verleden. Voor deze groep wordt bij de uitvoering van 

de pilot gekeken in hoeverre dat mogelijk is. Voor preventief gehechten moet ook in de praktijk 

worden bezien welke mogelijkheden er voor doorzorg zijn, aangezien de einddatum van de 

hechtenis onbekend is en de justitiabele op ieder moment in vrijheid kan worden gesteld.  

70 Binnen de kortverblijvende gedetineerden en preventief gehechten richt de pilot zich specifiek 

op de gedetineerden met ‘Rotterdam-binding’. Een gedetineerde heeft Rotterdam-binding indien hij 

gedurende de laatste drie jaar minimaal twee jaar aantoonbaar in Rotterdam zijn hoofdverblijf heeft 

gehad. Dit dient te blijken uit ofwel inschrijving in de GBA, ofwel bekendheid binnen de 

Rotterdamse zorginstellingen door middel van geregistreerde inschrijving en begeleiding 

gedurende die periode. 

71 Er wordt in het plan van aanpak wel benoemd dat er verschillende typen zorg vallen onder de 

pilot: geestelijke gezondheidszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg en verslavingszorg. Er wordt 

verder geen onderscheid gemaakt tussen de werkwijze of aanpak voor de verschillende soorten 

zorg. 

72 In het plan van aanpak van de gemeente Rotterdam wordt de omvang van de doelgroep 

kortgestraften geschat op ongeveer 2.200 (gebaseerd op gegevens uit 2008) waarvan 30% (660 

personen) vooraf contact had met een zorginstelling en dus tot de doelgroep van de pilot behoort. 

In het plan van aanpak van DJI (gebaseerd op gegevens uit 2009 en een iets bredere doelgroep) 

wordt de omvang van de gehele groep kortgestraften geschat op ongeveer 2.000 personen. Uit de 

gegevens van de GGD Rotterdam blijkt dat ongeveer 30% van deze groep een zorgcontact had 

voor detentie. In detentie wordt bij nog eens 20% van de gedetineerden een zorgvraag 

geconstateerd, waardoor bij in totaal 50% van de kortverblijvende gedetineerden sprake is van een 

zorgvraag. De doelgroep voor de pilot betreft dus ongeveer 1.000 personen per jaar. 

73 In beide plannen van aanpak wordt de instroom in de 3 locaties van PI Rotterdam 

(Noordsingel, De Schie en Hoogvliet) als uitgangspunt genomen en wordt er verder geen 

onderscheid gemaakt tussen de 3 locaties. Er wordt geen inschatting gemaakt van het percentage 

personen met en zonder Rotterdam-binding.  

4.2.2 Beoogde werkwijze: trajectregisseur 

74 Een belangrijke rol in de pilot is weggelegd voor de trajectregisseur, die zich moet richten op 

‘het aan elkaar binden van informatie en activiteiten van voor, tijdens en na detentie’. De functie 

van trajectregisseur (0,5 fte) zal worden ingevuld door een medewerker van de GGD - bij voorkeur 

een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige (SPV-er).  

75 Voor de functie van trajectregisseur zijn enkele eisen geformuleerd, waarvan de belangrijkste 

zijn dat de betreffende persoon zorginhoudelijke kennis moet hebben, op de hoogte moet zijn van 

de sociale kaart en zorgkaart in de regio en gemakkelijk toegang moet hebben tot relevante 
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informatie (inclusief de mogelijkheid om medische informatie uit te wisselen). In het plan van 

aanpak wordt vermeld dat de werkzaamheden van de trajectregisseur aan kunnen sluiten op reeds 

bestaande overlegstructuren, zoals het PMO, het nazorgoverleg, het veiligheidshuis en de 

trajecttoewijzingscommissie van de gemeente19. Op welke wijze dat zou moeten gebeuren, of hoe 

de werkzaamheden van de trajectregisseur zich verhouden tot die van de genoemde overleggen, 

wordt in het plan van aanpak niet gedetailleerd uitgewerkt. De werkwijze, die grotendeels 

uitgevoerd wordt door de trajectregisseur, is als volgt beoogd20: 

1. Screening op zorgbehoefte vindt plaats binnen 24 uur na binnenkomst in de PI. Indien gg-zorg 

nodig lijkt, wordt een huisarts, of psycholoog of een hulpverlener van buiten ingeschakeld voor 

verdere diagnostiek. Binnen twee weken wordt de zorgvraag met de gedetineerde besproken 

en wordt de inzet van eventuele zorgtrajecten besproken; 

2. Inventarisatie van het zorgverleden en (indien nodig) contact opnemen met de zorgaanbieder 

uit het verleden; 

3. Contact leggen met gedetineerde met zorgbehoefte of gedetineerde met zorgcontact voor 

detentie om zorgtraject op te starten of voort te zetten in detentie; 

4. Op verzoek van gedetineerde ondersteuning bieden en deze in contact brengen met de 

zorginstelling; 

5. De trajectregisseur sluit aan bij een geschikt overleg in de PI om de informatie over de 

gesignaleerde zorgbehoefte als input te leveren voor de indicatiestelling door het PMO en 

contact met een zorgaanbieder; 

6. Tijdens detentie wordt de gedetineerde voorbereid op en gemotiveerd voor de zorg na detentie. 

In het plan van aanpak staat niet vermeld wie deze rol op zich zal nemen;  

7. Zorgen dat gedetineerde bij de poort van de PI wordt opgehaald door de zorgaanbieder waar 

vervolgzorg wordt geboden. Het is van belang dat de ex-gedetineerde meteen met zorg start, 

omdat ‘de wil om deel te nemen aan behandeling dan nog relatief hoog is’.  

76 Van de trajectregisseur wordt daarnaast verwacht dat hij/zij regelmatig fysiek aanwezig zal zijn 

in de PI, zodat gedetineerden op verzoek met hem/haar kunnen spreken. Ook wordt gesteld dat het 

vaststellen van de zorgbehoefte bij kortverblijvende gedetineerden en preventief gehechten tot de 

doelen van de pilot behoort, evenals het zorgdragen voor een warme overdracht tussen 

gedetineerde en zorgaanbieder na afloop van detentie.  

77 Zoals aan het begin van deze paragraaf al is aangegeven, wordt in het plan van aanpak 

nauwelijks beschreven op welke wijze de pilot aansluit bij de reeds bestaande werkwijze van de PI. 

Daarmee is de meerwaarde van de pilot in het plan van aanpak nauwelijks benoemd. Dat is in 

2010, voordat het plan van aanpak door DForZo is opgesteld, door de inrichtingspsychologen van 

De Schie ook aangegeven. Concreet gaven inrichtingspsychologen aan dat het ‘de vraag is 

hoeveel van deze gedetineerden ten onrechte niet bekend zijn bij PMO, psycholoog of 

nazorgoverleg’ en dat niet duidelijk is of er (veel) gedetineerden gemist worden. Daarnaast wordt 

 
19 Deze commissie richt zich op het inzetten van trajecten voor overlastgevers.  
20 Plan van Aanpak Ketensamenwerking kwetsbare personen Rotterdam, deelproject Veiligheid en Justitie: 

kortverblijvende gedetineerden en preventief gehechten, 14 april 2011. 
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een aantal concrete punten benoemd waar het plan van aanpak geen rekening houdt met de 

bestaande werkwijze. Een voorbeeld hiervan is dat het PMO (of het NIFP) verantwoordelijk is voor 

de indicatie van gg-zorg (in tegenstelling tot eerstgenoemde punt bij de werkwijze van de pilot). 

4.2.3 Beoogde werkwijze: zorginkoop  

78 In het plan van aanpak van DJI wordt gesproken over gezamenlijke inkoop van zorg door de 

verschillende betrokken partijen (DJI, gemeente en zorgverzekeraar). Volgens het plan van aanpak 

zullen gedetineerden die kort in een PI verblijven uiteindelijk toch bij de zorgverzekeraar 

terechtkomen. Door het gezamenlijk inkopen van een zorgtraject is het voordeel dat vooraf het hele 

zorgtraject al wordt uitgestippeld. Dat draagt bij aan de continuïteit van zorg en leidt bovendien tot 

doelmatigere zorginkoop. De winst van gezamenlijke inkoop zou nog groter zijn als ook de indicatie 

geldig blijft na afloop van de strafrechtelijke titel. Hierdoor is een nieuwe indicatiestelling ook niet 

nodig. 

79 Een verdere concrete uitwerking van de wijze waarop de gezamenlijke inkoop plaats moet 

vinden, ontbreekt. Dit moet, net als andere onderdelen van het plan van aanpak, bij de uitvoering 

van de pilot verder vorm krijgen. 

4.3 Beschrijving van de daadwerkelijke uitvoering 

80 De pilot is op 1 februari 2012 van start gegaan op locatie De Schie. Het globale plan van 

aanpak dat door DJI in 2011 is opgesteld, is voor de start van de pilot zorgcontinuïteit niet verder 

geconcretiseerd, noch zijn er beschrijvingen van verantwoordelijkheden en werkprocessen 

opgesteld. De praktische invulling van de pilot wordt daarmee grotendeels overgelaten aan de 

professionals op de werkvloer (meer concreet: de trajectregisseur en een van de MMD’ers uit de 

PI). De voormalig projectleider van DForZo geeft aan dat dit bewust is gebeurd. 

81 De aansturing van de pilot is in handen van projectleiders van DForZo van DJI en van de 

gemeente. Beide initiële projectleiders zijn vertrokken vanuit deze rol. Alleen vanuit DForZo is de 

projectleider vervangen. Er is vanuit DJI geen vertegenwoordiging vanuit de directie 

Gevangeniswezen. In de eerder genoemde tussentijdse evaluatie van het programma wordt 

melding gemaakt van de vele personeelswisselingen en de nadelige gevolgen die dat heeft voor de 

onderlinge communicatie en overdracht. 

82 Op meer uitvoerend niveau vindt aansturing plaats door een leidinggevende uit De Schie. In de 

praktijk komt een vertegenwoordiging van DForZo, de PI en de GGD eens per twee maanden 

bijeen met de trajectregisseur van de GGD om de voortgang en de resultaten van de pilot te 

bespreken. Bij de uitvoering van de pilot ervaren de MMD’ers en de trajectregisseur weinig sturing. 

Zij voeren de pilot daarom naar eigen inzicht - en beste kunnen - uit. 

83 De pilot maakt onderdeel uit van het bredere programma programma ‘Ketensamenwerking 

kwetsbare personen Rotterdam’. In 2011 is een tussentijdse evaluatie van dat programma  

uitgevoerd door Research voor Beleid, (Research voor Beleid, 2011). In die evaluatie wordt 
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benoemd dat de doelstellingen van verschillende programma’s waaronder de pilot zorgcontinuïteit 

vrij globaal zijn beschreven. Ook wordt melding gemaakt van de vele personeelswisselingen en de 

nadelige gevolgen die dat heeft voor de onderlinge communicatie en overdracht. 

84 Uit de interviews die wij hebben gehouden in het kader van de evaluatie, kwam naar voren dat 

de pilot niet bij iedere gesprekspartner bekend was; de zorgverleners en de vertegenwoordiger van 

het Veiligheidshuis kenden de pilot niet. Ook geeft een aantal andere gesprekspartners aan 

onvoldoende zicht te hebben op de uitvoering om daar uitspraken over te doen. De uitvoering van 

de pilot is overigens in 2011 wel breed gecommuniceerd. Blijkbaar is dat na enige tijd vergeten en 

is, omdat de meeste werkzaamheden door de trajectregisseur worden uitgevoerd, de bekendheid 

tijdens de evaluatie erg afhankelijk van met wie zij contact heeft gehad. 

4.3.1 Doelgroep en daadwerkelijke instroom  

85 De doelgroep bij de daadwerkelijke uitvoering van de pilot komt grotendeels overeen met de 

doelgroep die is beschreven in beide plannen van aanpak. Binnen de groep met een verblijf in de 

PI van minder dan een maand, is besloten dat personen die minder dan 10 dagen verblijven in de 

PI buiten de pilot vallen. Voor deze doelgroep bleek het in de praktijk niet of nauwelijks mogelijk om 

in die korte periode de zorgbehoefte vast te stellen en/of (na)zorg te regelen.  

86 De daadwerkelijke omvang van de doelgroep van de pilot was veel kleiner dan verwacht. Van 

februari tot december 2012 vielen 63 justitiabelen onder de pilot; dat zou ongeveer 70 personen op 

jaarbasis betekenen. Dat aantal is aanzienlijk lager dan de aantallen die in het plan van aanpak 

staan beschreven (660 tot 1.000 per jaar). Dit heeft een aantal redenen: 

1. De groep kortgestraften met een straf van minder dan 10 dagen wordt niet meegenomen, dat is 

ongeveer 30% van de kortgestraften; 

2. De doelgroep van de pilot bestaat voor een deel uit preventief gehechten die onverwachts 

vrijkomen (bijvoorbeeld door een schorsing van de voorlopige hechtenis) of juist langer dan 4 

maanden preventief gehecht zijn (en daardoor niet meer tot de doelgroep behoren);  

3. In het plan van aanpak zijn de cijfers niet gecorrigeerd voor ‘Rotterdam-binding’. In de praktijk 

blijkt daar bij ongeveer 50% van de instroom sprake van te zijn. Deze personen vallen buiten 

de pilot; 

4. In de periode van de evaluatie heeft maar een locatie aan de pilot deelgenomen21, de cijfers in 

het plan van aanpak gaan uit van de drie locaties. 

87 Met betrekking tot het eerste punt is in het plan van aanpak een voorbehoud gemaakt; 

hetzelfde geldt voor het vierde punt. Alleen het punt met betrekking tot de ‘Rotterdam-binding’ en 

de effecten daarvan op de doelgroep is in het plan van aanpak niet beschreven, terwijl deze wel te 

voorzien waren. Er wordt alleen aangegeven dat ‘regionale plaatsing’ van belang is. 

 
21 Door sluiting heeft PI Noordsingel niet deelgenomen aan de pilot. In locatie Hoogvliet is de pilot pas begin 

2013 gestart. 
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4.3.2 Screening en indicatie  

88 Voor de uitvoering van een belangrijk deel van de pilot (screening, indicatie en het organiseren 

van zorg na detentie) is een trajectregisseur aangesteld. Deze persoon is een BIG-geregistreerde 

psychiatrisch verpleegkundige (conform de eisen in het plan van aanpak), die al in dienst was van 

de GGD en voorheen al belast was met het aanleveren van informatie over gedetineerden op het 

gebied van zorg aan de PI.  

89 De MMD’ers selecteren uit alle nieuw ingestroomde justitiabelen degenen met een Rotterdam-

binding. Deze lijst wordt direct per e-mail doorgestuurd naar de trajectregisseur. Om te ‘screenen’ 

of zij mogelijk zorg nodig hebben na detentie, raadpleegt de trajectregisseur het registratiesysteem 

van de GGD Rotterdam (Evita) en het systeem van het Veiligheidshuis Rotterdam (SPAR)22. Op 

basis van deze screening kan de trajectregisseur vaak al een beeld geven van de gedetineerde: 

heeft deze al zorg gehad (voor zover bekend bij de GGD), hoe is deze zorg in het verleden 

verlopen, welk type problematiek speelt er en wat zijn aandachtspunten bij deze persoon? 

Overigens zijn dit activiteiten die al door de gemeente zouden moeten worden uitgevoerd in het 

kader van het invullen van DPAN ten behoeve van Nazorg.  

90 Wat nieuw is in de pilot, is dat deze informatie door de trajectregisseur wordt verwerkt in een 

Excelsheet en dat de meest recente versie twee keer per week per e-mail naar de MMD’ers in de 

PI wordt gestuurd. De verzamelde informatie is daarmee eigenlijk altijd beschikbaar voor de 

MMD’ers voordat zij het eerste gesprek met de gedetineerde aangaan. De MMD’ers geven aan dat 

zij voor de start van de pilot over het algemeen niet over dergelijke informatie beschikten, omdat 

gemeenten in het merendeel van de gevallen DPAN niet of niet volledig invullen. Zij beschouwen 

de informatie over het zorgverleden al voor het eerste gesprek met de gedetineerde als waardevol, 

omdat ze op basis daarvan beter kunnen inschatten hoe ze de gedetineerde het beste kunnen 

benaderen en omdat zij op basis daarvan scherper kunnen doorvragen - bijvoorbeeld als een 

gedetineerde uit zichzelf niet vertelt dat hij vóór detentie zorg ontving. 

91 Indien is gebleken dat de gedetineerde voor detentie zorg ontving (bijvoorbeeld in de 

maatschappelijke opvang zat, of ambulante verslavingszorg ontving), neemt de trajectregisseur 

contact op met de zorgaanbieder om deze op de hoogte te stellen van de detentie en om afspraken 

te maken over mogelijke terugkeer na detentie. Dit doet de trajectregisseur ook voor degenen die 

later ‘buiten de pilot’ blijken te vallen, omdat ze korter dan 10 dagen of langer dan 4 maanden 

gedetineerd zijn. Deze personen vallen onder de reguliere nazorg en blijven onder de aandacht van 

de GGD. 

 

 
22 Indien het een jongvolwassene betreft, biedt het raadplegen van Evita geen uitkomst, aangezien hierin alleen 

informatie over volwassenen is opgenomen. In dat geval neemt zij telefonisch contact op met het 

veiligheidshuis, de Raad voor de Kinderbescherming of Bureau Jeugdzorg om te achterhalen of de 

jongvolwassene zorg heeft ontvangen.  
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92 Als op basis van het contact met de zorgverlener blijkt dat er ‘geen bijzonderheden’ zijn, dan 

spreekt de trajectregisseur niet met de gedetineerde. Indien zorg voorafgaande aan detentie 

bijvoorbeeld niet goed verliep, kan dat voor de trajectregisseur aanleiding zijn om de gedetineerde 

te spreken. Dit is sinds de start van de pilot slechts een enkele keer voorgekomen. Reden hiervoor 

is dat de trajectregisseur het bezoeken van gedetineerden niet krijgt uitgevoerd binnen de ene dag 

per week die zij is in de PI aanwezig is. Daarnaast zijn veel gedetineerden die onder de pilot vallen 

al bekend bij een zorgverlener en heeft deze al een uitgebreide intake uitgevoerd waardoor een 

face to face gesprek met de trajectregisseur waarschijnlijk geen meerwaarde meer heeft. 

93  Dat de trajectregisseur de gedetineerden in principe niet face to face bezoekt, is niet in 

overeenstemming met het plan van aanpak. Meerdere respondenten geven aan dat de 

meerwaarde van de pilot - het signaleren van zorgbehoefte door een sociaal psychiatrisch 

verpleegkundige - daarmee in de praktijk onvoldoende vorm krijgt. 

4.3.3 Zorg tijdens detentie 

94 Hoewel in het plan van aanpak is beoogd dat de zorg tijdens detentie wordt voortgezet, wordt 

dit in de praktijk nauwelijks uitgevoerd. De voornaamste reden daarvoor is dat de periode over het 

algemeen te kort blijkt om een dergelijke continuering te bewerkstelligen. Alleen als er sprake is 

van een acute zorgvraag (‘crisis’) of als iemand zwaardere problematiek heeft, dan wordt zorg aan 

de gedetineerde aangeboden. Ook zonder de pilot zorgcontinuïteit zou deze zorgbehoefte 

waarschijnlijk worden ingevuld (door melding bij het PMO23).  

95 Het plan om zorg al tijdens detentie op te starten door middel van een kennismaking met de 

toekomstige zorgverlener - voor degenen die voor detentie nog geen zorg kregen - wordt in de 

praktijk nauwelijks uitgevoerd. De voornaamste reden hiervoor is dat er slechts enkele 

gedetineerden voorafgaande aan detentie geen zorg ontvingen. Wel worden in een beperkt aantal 

gevallen gedurende de detentieperiode de contacten met de voorafgaande zorgverlener hersteld. 

96 Het is mogelijk dat gedetineerden niet als zorgbehoeftig uit de screening van de 

trajectregisseur naar voren komen, maar wel degelijk zorg nodig hebben. Een deel van de 

respondenten geeft aan dat degenen met een zorgbehoefte ‘altijd wel komen bovendrijven’. Eén 

van de geïnterviewde MMD’ers geeft aan dat als het niet lukt om de vinger achter de problematiek 

te krijgen tijdens dit gesprek, maar zij wel een ‘niet-pluis-gevoel’ heeft, zij alsnog de trajectregisseur 

inschakelt voor nadere screening. Ook kan gedurende het verblijf duidelijk worden dat er toch een 

zorgbehoefte is. Dit is sinds de start van de pilot slechts een enkele keer gebeurd. De andere 

geïnterviewde MMD’er is minder betrokken geweest bij de pilot en blijkt niet op de hoogte te zijn 

van de mogelijkheid om de trajectregisseur in een dergelijke situatie in te kunnen schakelen. 

97 De kans dat de geboden zorg na detentie werkelijk vruchten afwerpt, hangt - mede volgens het 

plan van aanpak - in belangrijke mate af van de motivatie die de ex-gedetineerde heeft om de zorg 

te accepteren. De detentieperiode zou kunnen worden gebruikt om de gedetineerde hiervoor te 

 
23 De trajectregisseur is niet aanwezig bij de wekelijkse PMO besprekingen. 
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motiveren. In de praktijk van de pilot wordt hier geen speciale aandacht aan geschonken. MMD’ers 

geven aan dat zij - net als andere inrichtingswerkers - in hun reguliere gesprekken met 

gedetineerden wel pogingen doen om gedetineerden ‘te motiveren en te activeren’. 

4.3.4 Nazorg 

98 Wanneer het einde van de detentie nadert24, worden gedetineerden met een complexe 

zorgbehoefte, zoals beschreven in paragraaf 3.1 besproken in het nazorgoverleg. De 

trajectregisseur is hierbij pas halverwege 2012 aangesloten. Voor die tijd werd informatie over het 

zorgverleden door de MMD’er ingebracht. In totaal vielen in 2012 62 personen onder de pilot (en 

was er dus een vorm van nazorg noodzakelijk). Uit de gesprekken is gebleken dat gedetineerden 

veelal terugkeren bij hun zorgverlener van voor de detentieperiode. Het grootste gedeelte ontvangt 

(na detentie) zorg vanuit het Centraal Onthaal Volwassenen (bijna 50%) en het Centraal Onthaal 

Jongeren (ongeveer 15%). Centraal Onthaal is een samenwerking van een aantal Rotterdamse 

instellingen voor maatschappelijke opvang. Deze zorg heeft dus meer het kenmerk van 

maatschappelijke opvang dan van forensische zorg en zou ook kunnen worden gezien als het 

invulling geven aan het leefgebied ‘huisvesting’. Al wordt er ook aandacht besteed aan het 

realiseren van een uitkering, inkomen, dagbesteding en het lichamelijk en psychisch functioneren 

van de betreffende persoon. Zo’n 15% komt terecht bij reguliere zorg of in een lokaal zorgnetwerk 

in een van de deelgemeenten van Rotterdam. Slechts een enkeling ontvangt geen nazorg, zie 

figuur 1. 

99 Ongeveer 20% wordt aangemeld bij het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond ten behoeve van 

het casusoverleg waarin wordt vastgesteld welke zorg wenselijk is. Dit valt echter buiten de pilot. 

De trajectregisseur sluit niet aan bij het overleg in het Veiligheidshuis. Er zijn wel plannen om de 

aansluiting wel te realiseren. 

Figuur 1: Overzicht invulling nazorg uitstroom pilot februari tot december 2012 

 
24 Het gebeurt volgens een respondent regelmatig dat gedetineerden onverwacht (door schorsing) vrijkomen, 

terwijl voor hen nog geen nazorgplan is uitgewerkt.  
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100  In het plan van aanpak wordt belang gehecht aan het ‘bij de poort opwachten’ van de 

gedetineerde. In de praktijk doet de trajectregisseur dit niet, noch begeleidt zij de gedetineerde 

fysiek naar de zorgaanbieder. Ze zorgt er wel voor dat gedetineerde weet dat hij kan terugkeren 

naar zijn voormalig zorgaanbieder. Dit kan op meerdere manieren. Zo kan de zorgverlener 

langskomen in de PI om het behandelcontact weer op gang te brengen. Ook kan een afspraak 

gepland worden na afloop van de detentieperiode. En soms worden afspraken gemaakt zodat de 

gedetineerde na afloop van zijn straf wordt opgewacht door een vrijwilliger of veldwerker.  

4.3.5 Zorginkoop  

101 De gezamenlijke inkoop van DJI, de gemeente en de zorgverzekeraar is niet tot stand 

gekomen. Volgens het plan van aanpak zou in de pilot verder vorm moeten worden gegeven aan 

dit concept. Er is wel overleg gevoerd tussen DForZo en de zorgverzekeraar. Daar is besproken 

dat door de korte detentieduur - behorende bij de doelgroep van de pilot - het starten van 

forensische zorg tijdens de strafrechtelijke titel nauwelijks voor zou komen, waardoor DForZo voor 

deze groep slechts zeer beperkt zorg zou inkopen. Daarmee verviel volgens de betrokkene van 

DForZo de mogelijkheid tot gezamenlijke zorginkoop en is besloten om niet tot een nadere invulling 

van gezamenlijk inkoop te komen. 

4.4 De succesfactoren en meerwaarde van de pilot 

102 Tot slot vergelijken we de bestaande werkwijze van De Schie, het plan van aanpak van de pilot 

en de daadwerkelijke uitvoering van de pilot met de succesfactoren uit de literatuurscan. Daarbij 

moet opgemerkt worden dat de literatuurscan niet bedoeld is als toetsingskader en er in de 

interviews niet specifiek gevraagd is naar de toepassing van de succesfactoren.  

4.4.1 De succesfactoren vergeleken met de huidige werkwijze en de pilot 

Tabel 2 bevat een overzicht waarin we voor elk van de succesfactoren (zoals deze in hoofdstuk 3 

staan beschreven) aangeven of we deze in de pilot toegepast zien (de werkwijze zoals deze in dit 

hoofdstuk is beschreven). Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de reguliere werkwijze van De 

Schie, de beoogde invulling (het plan van aanpak) en de daadwerkelijke uitvoering van de pilot voor 

kortverblijvende gedetineerden en preventief gehechten. Zodoende wordt de meerwaarde van de 

pilot ten opzichte van de reguliere werkwijze inzichtelijk. 

  

Fase in proces Succesfactor Reguliere 

werkwijze De 

Schie 

Plan van 

aanpak van de 

pilot 

Daadwerkelijke 

uitvoering pilot 

Screening bij 

binnenkomst 

in PI 

Routinematig screenen van alle 

gedetineerden op zorgbehoefte  

Ja, diverse 

screenings 

Ja, persoonlijk 

(bij Rotterdam-

binding) 

Ja, dossiers (bij 

Rotterdam-

binding) 

Bij screening gebruik maken van 

aanbevolen klinische assessment-

instrumenten 

Er wordt gebruik 

gemaakt van 

standaardvragen-

lijsten 

Nee Nee 
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In risicotaxatie zowel 

risicofactoren als beschermende 

factoren meenemen 

Risc in het kader 

van TR 

Nee Nee 

Een persoon of team is 

verantwoordelijk voor screening 

op alle facetten, zodat 

comorbiditeit opgemerkt kan 

worden 

Ja, BSD 

verzamelt alle 

informatie in 

D&R-plan. 

Nee Nee 

Ook op de andere leefgebieden 

heeft de ex-gedetineerde geen 

ernstige problemen  

Ja, aandacht 

voor 5 leef-

gebieden 

Nee Nee 

Opstellen van 

een 

nazorgplan 

Kort na binnenkomst in de PI al 

starten met het opstellen van een 

nazorgplan 

Ja, D&R-plan Nee Nee 

Nazorgplan wordt opgesteld 

samen met gedetineerde en zijn 

familie 

Meestal met 

gedetineerde, 

niet met familie 

Nee Nee 

Afstemming tussen ketenpartners 

over verdeling van taken en 

verantwoordelijkheden, al ruim 

voordat gedetineerde de PI zal 

verlaten 

Deels, indien 

besproken in 

(groot) 

nazorgoverleg 

Ja Deels 

Afstemming met sociale omgeving 

van gedetineerde over begeleiding 

en opvang gedurende de eerste 

dagen na vrijlating 

Nee Nee Nee 

Aanstellen van een 

casusregisseur die toeziet op 

proces waarin zorg moet worden 

geboden 

Trajectbegeleider 

/MMD-er 

Ja Ja 

De casusregisseur heeft gedegen 

kennis van het zorgaanbod van 

(lokale) zorgaanbieders, is 

frequent aanwezig in 

de PI en biedt na detentie 

intensieve persoonlijke 

begeleiding  

Trajectbegeleider 

/MMD-er Deels 

(kennis 

zorgaanbod en 

altijd aanwezig, 

geen persoonlijke 

beg.) 

Deels (kennis 

zorgaanbod en 

twee dagen 

aanwezig, geen 

persoonlijke 

beg.) 

Deels (kennis 

zorgaanbod en 

een dag 

aanwezig, geen 

persoonlijke 

beg.) 

Bieden van 

zorg tijdens 

detentie 

Zorg al tijdens detentie bieden Ja, indien 

noodzakelijk 

Ja Nee 

Zorgverleners die na detentie zorg 

zullen bieden, leggen al tijdens 

detentie contact met de 

gedetineerde 

Deels Ja Deels 
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Tabel 2: De succesfactoren bij de bestaande werkwijze, het plan van aanpak en de 

daadwerkelijke uitvoering van de pilot 

103 Ten aanzien van het screenen bij binnenkomst in de PI blijkt dat in de reguliere werkwijze 

grotendeels aan de succesfactoren wordt voldaan. Er zijn diverse soorten screening, waarbij over 

het algemeen gebruik wordt gemaakt van standaardvragenlijsten. In het plan van aanpak van de 

pilot wordt nog een aanvullende screening benoemd: een gesprek met de trajectregisseur. In de 

praktijk is gebleken dat dit nauwelijks plaatsvindt. Wel is de informatie op basis waarvan de 

Gedetineerde motiveren om zorg 

te accepteren 

Ja Ja Nee 

Inzetten van familie (of andere 

pro-sociale personen uit omgeving 

van gedetineerde) bij het 

motiveren 

Nee Nee Nee 

Overdracht 

naar 

zorginstelling 

Gedetineerde heeft bij vrijlating 

een afspraak staan met 

zorgverlener en beschikt over 

diens contactgegevens 

Deels, als er plan 

is uitgezet. 

Ja Deels 

De afspraak met de zorgverlener 

is ook bekend bij de PI en de 

familie van de ex-gedetineerde 

Afspraak bij PI, 

niet bij familie 

Nee Nee 

Indien ex-gedetineerde niet 

verschijnt op de afspraak, neemt 

verantwoordelijke instelling direct 

contact op 

Nee Nee Onbekend 

Monitoren van de resultaten van 

de geboden zorg 

Nee Ja In ontwikkeling 

 Ketenpartners hebben onderling 

taakverdeling t.a.v. monitoring 

afgestemd  

Nee Nee Nee 

Financierings-

vorm en indi-

catiestelling 

De PI is verantwoordelijk voor het 

opnieuw afsluiten van de 

zorgverzekering na afloop van 

detentie 

Nee, wel 

aandachtspunt in 

het kader van 

nazorg. 

Nee Nee 

Zorgverzekeraars en het 

ministerie kopen gezamenlijk zorg 

in 

Nee Ja Nee 

Zorgverzekeraars, gemeenten en 

het ministerie van VenJ zijn 

gezamenlijk verantwoordelijk voor 

de financiering van 

de gehele keten van forensische 

zorg, inclusief de voor- en 

doorzorg.  

Nee Ja Nee 
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screening gebeurt sneller beschikbaar en completer doordat de trajectregisseur direct toegang 

heeft tot de gegevens en deze sneller beschikbaar stelt. 

104 Bij het opstellen van een nazorgplan wordt in de reguliere werkwijze ook voldaan aan een deel 

van de succesfactoren. In het D&R-plan wordt aandacht besteed aan de nazorg. Meestal wordt dat 

document met de gedetineerde zelf besproken, maar niet met familie. Er wordt afgestemd met 

ketenpartners als de betreffende gedetineerde wordt besproken in het (groot) nazorgoverleg. 

Volgens het plan van aanpak van de pilot is het afstemmen met ketenpartners ook een van de 

taken van de trajectregisseur, waardoor het afstemmen ook buiten het nazorgoverleg om zou 

gebeuren. In de praktijk is gebleken dat dit niet altijd mogelijk was. In het kader van pilot is er wel 

sprake van een betere kennis van het lokale zorgaanbod doordat de trajectregisseur meer contact 

heeft met zorgaanbieders van buiten de PI. 

105 Bij het bieden van zorg tijdens detentie wordt aan een deel van de succesfactoren voldaan. Zo 

wordt er zorg geboden als dat nodig is en wordt de gedetineerde gemotiveerd om zorg de 

accepteren. Soms wordt er al tijdens detentie contact gelegd met de zorgverlener die na detentie 

zorg zal bieden. Er zijn nauwelijks verschillen tussen de reguliere werkwijze en (uitvoering van) de 

pilot. Wel blijkt het bieden van zorg tijdens detentie en het motiveren van gedetineerden bij de 

uitvoering van de pilot niet of nauwelijks te gebeuren. 

106 Bij de overdracht naar de zorginstelling wordt maar aan een beperkt aantal succesfactoren 

voldaan. In de reguliere werkwijze wordt soms een afspraak gemaakt met de zorgverleners waar 

de PI weet van heeft. Er is weinig geregeld met betrekking tot de monitoring van de nazorg. Het 

plan van aanpak van de pilot gaat ervan uit dat er voor iedere gedetineerde die onder de pilot valt 

een afspraak wordt gemaakt; in de praktijk blijkt dat lang niet altijd mogelijk. Als er een afspraak is 

gemaakt, is de trajectregisseur daarvan op de hoogte. Er wordt in het kader van de pilot gewerkt 

aan de monitoring van resultaten in Evita; op dit moment is dat echter nog niet gerealiseerd. 

107 In het kader van financiering en indicatiestelling wordt in de reguliere werkwijze aan geen van 

de succesfactoren voldaan. In het kader van de pilot is het wel de bedoeling geweest om 

gezamenlijke zorginkoop en financiering te realiseren; dat is echter niet in de praktijk gebracht 

omdat dit naar verwachting niet goed mogelijk was.  

4.4.2 Meerwaarde van de pilot 

108 Uit het voorgaande blijkt dat er in de reguliere werkwijze sprake was van een aantal 

succesfactoren. Daarnaast is er bij het uitvoeren van de pilot op een aantal punten geen concrete 

uitvoering gegeven aan de succesfactoren die wel in het plan van aanpak zijn benoemd. Op een 

aantal punten heeft de pilot wel meerwaarde ten opzichte van de huidige uitvoering: 

1. In het reguliere proces is het veelal de MMD’er die bij individuele gedetineerden toeziet op 

zorgcontinuïteit. Daarbij is de MMD’er afhankelijk van de informatie die de gedetineerde bereid 

is te geven over zijn zorgbehoefte en zorgverleden (vanwege het niet goed gevuld zijn van 

DPAN). De meerwaarde van de pilot is dat de aangestelde trajectregisseur feitelijke informatie 

over zorgbehoefte en zorgverleden aanlevert aan de MMD’er;  
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2. Het screenen op zorgbehoefte in registratiesystemen (zoals Evita en SPAR) gebeurt nu ook 

sneller dan voorheen. De meerwaarde van de pilot is dat deze screening voor kortgestraften en 

preventief gehechten meteen na binnenkomst in de PI plaatsvindt. Dit heeft potentieel tot 

gevolg dat er minder kortgestraften de PI verlaten zonder dat ‘doorzorg’ is geregeld;  

3. Door de kennis van het lokale zorgaanbod kan de trajectregisseur makkelijker afstemming 

zoeken met ketenpartners, met name zorgverleners. Door de directe toegang tot Evita kan de 

trajectregisseur waarschijnlijk sneller en makkelijker contact leggen; 

4. De aangestelde trajectregisseur heeft - meer dan de MMD’ers in het reguliere proces - zicht op 

de lokale mogelijkheden voor zorgverlening. De potentie van de pilot is daarmee dat 

gedetineerden beter passende zorg na detentie ontvangen. We hebben echter geconstateerd 

dat een groot deel van de kortgestraften terugkeert naar de zorgverlener van voor detentie. 

Daarmee is de toegevoegde waarde van de pilot op dit punt beperkt; 

5. De registratie van de nazorg kan, als deze eenmaal gerealiseerd is, duidelijk meerwaarde 

bieden ten opzichte van de huidige uitvoering.  

109 Tot slot beperken de activiteiten van de trajectregisseur zich niet tot de kortgestraften. Ook 

voor langgestraften levert de trajectregisseur, in het kader van de reguliere nazorgactiviteiten van 

de gemeente Rotterdam, informatie. En als er sprake is van behoefte aan nazorg, kan de 

trajectregisseur ook voor deze personen een rol spelen. 
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5.  Conclusies 

110 Zoals beschreven in hoofdstuk 1 is de uitvoering van de pilot en daarmee ook het onderzoek 

voortijdig gestopt en heeft daardoor een deel van het onderzoek niet plaatsgevonden. Om die 

reden is het niet mogelijk om ‘harde’ conclusies te trekken met betrekking tot de resultaten van de 

pilot. Om de verzamelde informatie wel een plek te geven, geven we in dit hoofdstuk onze visie op 

de uitvoering van de pilot. In het tweede deel reflecteren we op de redenen waarom de pilot geen 

succes is geweest.  

5.1 Conclusies ten aanzien van de pilot zorgcontinuïteit 

111 De pilot zorgcontinuïteit heeft uiteindelijk niet opgeleverd wat er vooraf van werd verwacht. De 

instroomaantallen zijn (veel) lager dan verwacht; in 2012 vielen ruim 60 gedetineerden onder de 

pilot, terwijl er enkele honderden werden verwacht. De lagere instroom is overigens grotendeels toe 

te schrijven aan vooraf te voorziene feiten: het criterium van de Rotterdam-binding leidt ertoe dat 

ongeveer 50% van de gedetineerden niet binnen de reikwijdte van de pilot valt en de pilot heeft in 

2012 slechts op een van de drie locaties plaatsgevonden. Overigens is de pilot inmiddels ook op 

locatie Hoogvliet gestart. 

112 Daarbij is niet zonder meer te stellen dat deze personen zonder de pilot niet in het kader van 

de reguliere werkwijze aandacht gekregen zouden hebben. Er zijn diverse screenings en 

periodieke overleggen over zorg en nazorg, waarbij een groot deel van deze groep waarschijnlijk 

ook in beeld komt. Dit maakt duidelijk dat in de ontwerpfase van de pilot onvoldoende is 

geïnventariseerd wat de potentiële toegevoegde waarde van de pilot is ten opzichte van de 

reguliere werkwijze. 

113 De nazorg heeft verder nauwelijks betrekking op forensische zorg; deze betreft veelal 

maatschappelijke opvang. Het is de vraag of deze moet worden gezien als zorg of dat ze meer 

moet worden gezien als het realiseren van huisvesting (een van de andere leefgebieden). 

114 Tot slot blijkt dat de pilot slechts op een beperkt aantal punten toegevoegde waarde heeft ten 

opzichte van de reguliere werkwijze. Met name als het gaat om de screening bij binnenkomst en 

het opstellen van een nazorgplan is er al het nodige binnen de De Schie georganiseerd. Op een 

aantal andere punten zijn succesfactoren wel onderdeel van het plan van aanpak van de pilot, 

maar is de pilot niet zodanig van de grond gekomen om in de uitvoering meerwaarde te hebben. 

115 In het plan van aanpak van de pilot was er op meer punten sprake van meerwaarde; maar daar 

is bij de uitvoering van de pilot geen invulling aan gegeven. Het betreft onder andere het realiseren 

van zorg tijdens detentie, het zicht hebben op de door de gedetineerde gemaakte afspraken en de 

gezamenlijke zorginkoop en financiering.  

116 Het bieden van zorg tijdens detentie gebeurt als dat nodig is en de pilot heeft daar weinig 

verandering in gebracht. Hetzelfde geldt voor de financieringsvorm en indicatiestelling; de 

benoemde succesfactoren worden zowel in de reguliere werkwijze als bij de uitvoering van de pilot 
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niet ingevuld. In het kader van de overdracht naar de zorginstelling lijkt de meerwaarde te zitten in 

het monitoren van de resultaten (met behulp van Evita). Dit is echter nog volop in ontwikkeling. 

5.2 Mogelijke redenen voor het onvoldoende van de grond komen van de pilot 

117 Uit de voorgaande paragraaf blijkt dat de pilot minder succesvol is dan verwacht en daarnaast 

dat de uitvoering van de pilot uiteindelijk minder omvatte dan in het plan van aanpak was 

opgenomen. Er zijn daar twee mogelijke redenen voor: 

1. De continuïteit van nazorg binnen De Schie lijkt minder problematisch dan gedacht; 

2. Door de wijze van uitvoering, inclusief voorbereiding en aansturing, is niet het volle potentieel 

van de pilot benut. 

5.2.1 Continuïteit van zorg binnen De Schie lijkt minder problematisch dan gedacht 

118 De continuïteit van zorg lijkt binnen De Schie minder problematisch dan gedacht. Er is in de 

bestaande werkwijze al de nodige aandacht voor de zorgcontinuïteit; hierdoor is de meerwaarde 

van de pilot beperkt. Er zijn diverse screenings en overleggen (waaronder het nazorgoverleg en het 

groot nazorgoverleg) waarin zorgcontinuïteit aan de orde komt. Overigens is de werkwijze niet 

specifiek gericht op kortgestraften of preventieven. 

119 Daarnaast is het probleem, als je naar de personen met Rotterdam-binding in De Schie kijkt, 

kwantitatief van kleinere omvang dan gedacht. Jaarlijks gaat het om enkele tientallen personen, 

van wie een groot deel, door de reeds bestaande werkwijze, waarschijnlijk ook in beeld was 

gekomen. 

120 Het uitgaan van Rotterdam-binding in de pilot is een logische gedachte als het gaat om het 

werkbaar houden van proces. Achteraf gezien blijkt dit echter ook een belangrijke beperkende 

factor in de doelgroep van de pilot; de helft van de kortgestraften valt buiten de pilot. Het werkbaar 

houden van de pilot leidt dus tot een lagere opbrengst. Andersom zou het noodzakelijke contact 

tussen de PI en meerdere gemeenten de pilot minder werkbaar hebben gemaakt en waarschijnlijk 

minder effectief. 

5.2.2 Uitvoering benut niet volledige potentieel pilot 

121 Het stopzetten van de pilot is echter niet alleen veroorzaakt doordat het probleem minder groot 

was dan gedacht. Over het plan van aanpak, de implementatie van de pilot en uitvoering daarvan is 

een aantal opmerkingen te maken. Het is aannemelijk dat de pilot hierdoor een minder groot 

succes is geworden dan mogelijk. In ieder geval blijkt dat aan een (groot) deel van het plan van 

aanpak uiteindelijk geen uitvoering is gegeven. De volgende redenen hebben daar naar onze 

mening een rol gespeeld:  

1. In de voorbereiding van de pilot en de keuze van de pilotlocatie zijn de consequenties van 

bepaalde uitgangspunten, zoals de Rotterdam-binding, de te verwachten meerwaarde ten 

opzichte van de huidige werkwijze in de PI, en de noodzaak voor gezamenlijke zorginkoop, niet 

of onvoldoende vastgesteld;   
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2. Het plan van aanpak was onvoldoende uitgewerkt. Het plan van aanpak is onvoldoende 

concreet; iets dat ook in een tussentijdse evaluatie van het programma Ketensamenwerking 

Kwetsbare Personen Rotterdam naar voren kwam. Hierdoor was onvoldoende duidelijk hoe de 

pilot vorm moest krijgen. Overigens is er volgens de toenmalige projectleider van DJI bewust 

voor gekozen om enige ruimte voor de uitvoering te laten; 

3. Onvoldoende aansluiting bij de reguliere werkwijze. Bij de opzet van de pilot valt op dat het 

plan van aanpak slechts een beknopte beschrijving bevatten van de wijze waarop in De Schie 

reeds wordt getracht zorgcontinuïteit te bewerkstelligen. Bij het ontwerpen van de pilot is daar 

onvoldoende rekening mee gehouden. Het lijkt erop dat de pilot (met name in de opstartfase) 

onvoldoende heeft aangesloten op de reguliere werkwijze in de PI, waardoor interne 

samenwerking en afstemming beperkt plaatsvond; 

4. Onvoldoende aansturing. De aansturing van de pilot beperkt zich tot tweemaandelijkse 

overleggen. Hierdoor is bijsturing en/of richting geven vanuit de projectleiders beperkt tot 

enkele momenten per jaar. Zeker bij een plan van aanpak dat op veel punten nog nadere 

uitwerking behoeft en niet altijd aansluit bij de werkwijze van de PI, is frequent overleg 

wenselijk en noodzakelijk. Pas op een relatief laat moment is duidelijk geworden hoe de pilot 

daadwerkelijk functioneerde; 

5. Onvoldoende continuïteit in personele bezetting in aansturing. Zowel de projectleider van de 

gemeente als die van DForZo zijn tijdens de uitvoering van de pilot van baan veranderd. De 

projectleider vanuit Rotterdam is niet meer vervangen, de projectleider van DForZo wel. Ook 

de personele wisseling is in de evaluatie van het gehele programma in Rotterdam als probleem 

benoemd. Daarnaast was de beperkte betrokkenheid van de sector Gevangeniswezen (GW) 

een complicerende factor in de aansturing; 

6. Onvoldoende bekendheid van de pilot. In de verschillende interviews bleek dat niet iedereen 

bekend was met de pilot, met name de aanvulling ten opzichte van de reguliere werkwijze, en 

met de resultaten van pilot. Mogelijk had meer bekendheid bijgedragen aan een betere 

uitvoering of meer deelnemers aan de pilot. 

122 De onzekerheid over de invulling van de pilot, de aansluiting bij de huidige werkwijze en de 

beperkte aansturing, leidden ertoe dat er veel werd overgelaten aan de trajectregisseur. Dat moest 

ook gebeuren in de 0,5 fte aanstelling die de trajectregisseur had. In de praktijk leidde dat ertoe dat 

de beoogde taken noodgedwongen anders moesten worden ingevuld. Daarnaast speelde het 

ontbreken van zorginformatie in DPAN hierbij een grote rol. In de praktijk heeft de trajectregisseur 

zich vooral gericht op het verzamelen van de zorginformatie, die eigenlijk al in DPAN had moeten 

staan. Invulling geven aan de andere beoogde taken (zoals het face to face spreken van 

gedetineerden) kwam daardoor nog meer in het gedrang. 

5.3 Tot slot 

Ter afsluiting een positieve noot. Het feit dat de werkzaamheden van de trajectregisseur worden 

voortgezet, geeft aan dat er wel degelijk sprake is van meerwaarde. Het sneller beschikken over 

completere informatie over de kortgestrafte en de grotere bekendheid van de trajectregisseur met 

de lokale zorgaanbieders hebben meerwaarde naar de mening van de betrokkenen. 
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B. Afkortingen                                                                                                              

 

BSD Bureau Selectie en Detentiebegeleiding. Deze afdeling verzamelt en analyseert 

gegevens over gedetineerden. 

DPAN Digitaal Platform Aansluiting Nazorg. Een registratieinstrument om de nazorg aan 

ex-gedetineerden te organiseren. 

D&R-plan Detentie en Re-integratieplan. Een persoonlijke plan over de gedetineerde. Het is 

een document dat constant wordt aangepast: iedere medewerker die met de 

gedetineerde werkt, draagt er aan bij. 

ISS Inkomsten, Screening en Selectie procedure. Standaardprocedure die iedere 

nieuwe gedetineerde bij binnenkomst in de PI moet ondergaan.  

MD Medische Dienst. Medische afdeling van een PI. 

MDO  Multi Disciplinair Overleg. (Twee)wekelijks overleg waarin vertegenwoordigers 

van verschillende afdelingen van de PI het D&R-plan van de gedetineerde 

bespreken en besluiten zij welke activiteiten de gedetineerde mag en moet 

volgen. 

MGW Modernisering Gevangeniswezen. In 2008 gestart veranderprogramma om het 

gevangeniswezen te moderniseren. 

MMD Medewerker Maatschappelijke Dienstverlening. Taak van de MMD-er is om de 

gedetineerde bij binnenkomst te screenen op vijf gebieden: identiteitspapieren, 

werk en inkomen, schulden, huisvesting en zorg. Daarnaast moet de MMD’er de 

status van de gedetineerde op deze onderdelen bij ontslag uit de inrichting tijdig 

en zorgvuldig overdragen aan de gemeente. 

PI Penitentiaire inrichting. 

PIW’er Penitentiair Inrichtingswerker. Medewerkers van de leefafdeling van een PI. 

Mentor van een of meerdere gedetineerde. 

PMO  Psycho-medisch overleg. Overleg van één of meer psychiaters, psychologen, 

artsen en justitieel verpleegkundigen. Samen bepalen en coördineren zij de zorg 

die gedetineerden met multidisciplinaire problematiek ontvangen, tijdens de 

detentie en eventueel daarna. 

PPC Penitentiair Psychiatrisch centrum. Psychiatrische zorgvoorziening in een PI 

SPV Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige. 

VBA  Verslavingsbegeleidingsafdeling. Slechts enkele PI’s beschikken over een 

dergelijke afdeling.  

VHH Veiligheidshuis. Een netwerksamenwerking tussen straf-, zorg- en (andere) 

gemeentelijke partners waarin zij onder eenduidige regie komen tot een 

ketenoverstijgende aanpak van complexe persoons-, systeem- en 

gebiedsgerichte problematiek om ernstige overlast en criminaliteit te bestrijden. 
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C. Plaats van de pilot in de programma’s van de gemeenten 
Rotterdam en DJI   

De pilot zorgcontinuïteit is zowel onderdeel van het programma Kwetsbare Personen van de 

gemeente Rotterdam als MGW van DJI. 

 

De pilot binnen het programma Kwetsbare personen van de gemeente Rotterdam 

 

In Rotterdam committeerden GGD Rotterdam, zorgverzekeraar Achmea, het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) zich in 

2009 aan het plan om zorg en ondersteuning voor kwetsbare personen vorm te geven. Naar 

schatting zijn ongeveer 30.000 mensen in Rotterdam niet of nauwelijks zelfredzaam en kampen 

met problematiek op meerdere leefgebieden tegelijk. Deze kwetsbare personen zitten vaak in een 

negatieve spiraal en mijden zorg. Het programma richt zich op het realiseren van de samenwerking 

in de keten. In deze ketensamenwerking staan kwaliteit, tijdigheid en samenhang in de zorg en 

ondersteuning aan kwetsbare mensen centraal. Daarbij wordt ook rekening gehouden met 

strafrechtelijke maatregelen om de onbedoelde nadelen daarvan zoveel mogelijk te beperken en de 

mogelijkheden qua toeleiding naar zorg te benutten. 

Het programma Kwetsbare Personen van de gemeente richt zich op diverse doelgroepen: 

 Kwetsbare kinderen (4-12 jaar) 

 Kwetsbare jeugd (16-23 jaar) 

 Jeugd Licht Verstandelijk Gehandicapten (J-LVG) 

 Zwerfjongeren 

 Meervoudig/GGZ 

 Dak- en thuislozen 

 Kortverblijvende gedetineerden en preventief gehechten 

 Kwetsbare ouderen.  

 

123 De pilot zorgcontinuïteit richt zich op kortverblijvende gedetineerden en preventief gehechten 

en wil voor die doelgroep ook continuïteit van zorg realiseren. Dat gebeurt om diverse redenen nog 

onvoldoende. 

 

De pilot binnen het programma Modernisering Gevangeniswezen van DJI 

 

De pilot is ook onderdeel van het programma Modernisering Gevangeniswezen van DJI. Het doel 

van MGW is de invoering van een persoonsgerichte aanpak van gedetineerden gebaseerd op de 

levensloopbenadering. In MGW wordt expliciet ingezet op het voorkomen van recidive. 

Uitgangspunt is dat gedetineerden al tijdens detentie worden voorbereid op een succesvolle 

terugkeer in de maatschappij. Interventies in detentie moeten daarom zoveel mogelijk aansluiten bij 

individuele criminogene factoren en tekorten op het gebied van scholing, onderwijs, werk en 

inkomen, huisvesting en zorg. MGW is veel breder dan alleen nazorg. Het programma bestaat uit 

diverse onderdelen variërend van regionale plaatsing tot dagbesteding en van de personeels-

ontwikkeling tot meerpersoonscelgebruik. 



 

   

 

C. Plaats van de pilot in de programma’s van de gemeenten Rotterdam en DJI Pagina  51 van 57 

 

De pilot zorgcontinuïteit wordt benoemd als “een model waarin continuïteit van zorg voor 

gedetineerden met een zorgbehoefte (inclusief zorgmijders) wordt geoptimaliseerd” en moet zich 

richten op “vroegtijdige signalering van al bestaand zorgcontacten”.  
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D. Summary: evaluation of pilot project for the continuity of 
care 

On the instructions from the Research and Documentation Centre (WODC) of the Ministry of 

Security and Justice, the consultancy and research firm Significant carried out an evaluation of the 

pilot project on continuity of care in the De Schie location of the Rotterdam penal institution. This 

evaluation took place in the period from September 2012 to June 2013 inclusive.  

 

Background and objective 

About half of all prisoners reoffend within two years. Psychiatric disorders and addiction are seen 

as key reasons for this. Given the prevalence among prisoners of psychiatric disorders (around half 

of all prisoners) and addiction (around a third), the provision of continuous care during and after 

detention is a crucial factor in preventing reoffending. However it seems to be difficult to arrange the 

provision of forensic care (meaning mental healthcare, addiction services and care for the mentally 

handicapped) in practice during and after the criminal sentence, in particular for the group of 

prisoners who are imprisoned for a short period (with prison sentences of less than four months or 

in preventive custody). They often spend too short a time in the penal institution for their care needs 

to be identified properly, and for appropriate care to be provided and agreements to be made with 

the regular care providers that would ensure continuity in their care. A complicating factor for 

prisoners detained in preventive custody is that it is not known at that point when they will be 

leaving the penal institution. That makes it more difficult to organize the transition to regular 

healthcare.  

 

For these reasons, the municipality of Rotterdam, the Forensic Care Department of the Custodial 

Institutions Agency and a health insurer (Achmea) set up a pilot project aimed at fostering more 

continuity in the care provided before, during and after detention for prisoners with short prison 

sentences or in preventive custody and with a connection with Rotterdam. The ‘continuity of care’ 

pilot project consisted of two key elements: the deployment of a process controller from the 

Rotterdam Municipal Health Service, and joint procurement. The process controller was to be an 

important link in the screening process, providing information about the medical indication, 

organizing the right care and determining the specific care to be provided based on the prisoner’s 

care needs. The process controller was also required to facilitate follow-up care following release 

from detention if that was agreed. The second focus of the pilot project was on joint procurement by 

the Custodial Institutions Agency’s Forensic Care Department, the health insurer and the 

municipality.  

 

The aim of this evaluation study was to reveal the extent to which the pilot project was executed as 

intended, to identify success factors and issues, and to determine the extent to which continuity of 

care was improved as a result of the pilot project.  

 

Terminating the pilot project ahead of schedule  

The Forensic Care Department decided to terminate the pilot project in spring 2013, while this 

evaluation was being carried out. It should be noted here that the De Schie and Hoogvliet locations 
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decided in consultation with the Municipal Health Service to let the Municipal Health Service’s 

process controller continue her work. The pilot project was terminated for the following reasons: 

1. The target group turned out to be smaller than had been estimated beforehand on the basis of 

historical data. 

2. The target group turned out to be known to the care providers to a greater extent than 

anticipated. Also, this (follow-up) care largely involved welfare services rather than (forensic) 

healthcare.  

3. Finally, as researchers, we pointed out that it would be difficult or impossible to arrive at valid 

qualitative or quantitative conclusions about the effects of the pilot project, given the manner in 

which the pilot project had been implemented at De Schie.  

 

In consultation with WODC and the Forensic Care Department, it was decided to terminate the 

evaluation in April 2013 and to report on that part of the evaluation that had been carried out up to 

that point. This means that only part of the study as set out in the approved research plan was 

actually executed. The evaluation was restricted to a description of the working procedures of the 

pilot project at one location (De Schie) compared with the intended working procedures. 

  

The conclusions that follow are based on: 

a. A document study to give the background to the pilot project. 

b. A literature scan for the success factors in achieving continuity of care.  

c. Interviews with the De Schie project manager, the process controller (Rotterdam Municipal 

Health Service), staff at the Custodial Institutions Agency head office who were involved in the 

project, social workers at the penal institution, the chairman of the psychomedical forum and 

the follow-up care forum, three healthcare providers, the follow-up care coordinator for 

Rotterdam municipality and a member of the healthcare procurement department at the 

Custodial Institutions Agency.  

d. A limited quantitative analysis of the registration instrument used by the process controller. 

This allows statements to be made about the relationship between the intake in the pilot project 

and the expected intake, as well as the proportion of prisoners who were already receiving 

care prior to detention. 

 

Success factors for the continuity of care based on a scan of the literature 

The table below shows the success factors identified in the literature for achieving continuity of 

care.  

 

Stage in the 

process 
Success factor 

Screening on 

arrival in penal 

institution 

 Routinely screening all prisoners for care needs (if necessary, followed by a more extensive diagnosis) 

 Using recommended clinical assessment instruments 

 Including both risk factors and protective factors in risk assessment 

 Having one person or team responsible for the screening of all aspects to make sure comorbidity is identified  

 The ex-prisoner has no serious problems in other areas of their life  
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Drawing up a 

plan for follow-

up care 

 Starting work on drawing up the plan for follow-up care shortly after arrival in the penal institution 

 Drawing up the plan for follow-up care together with the prisoner and their family 

 Coordination between partners in the network about the allocation of tasks and responsibilities long before the 

prisoner is due to leave the penal institution 

 Liaising with organizations in the prisoner’s social environment to arrange supervision and accommodation during the 

first few days following release 

 Appointing a case manager who monitors the process for the provision of care 

 The case manager is thoroughly acquainted with the care offered by (local) care providers, is often present at the 

penal institution and offers intensive personal supervision following detention 

Providing care 

during detention 

 Providing care early, even while still in detention 

 The healthcare professionals who will be providing care after detention contact the prisoner during detention 

 Encouraging the prisoner to accept care 

 Using family (or other prosocial individuals in the prisoner’s social circle) to motivate the prisoner 

Transfer to care 

institution 

 On release, the prisoner has an appointment scheduled with the healthcare professional and has their contact details 

 The penal institution and the ex-prisoner’s family have also been notified of the appointment with the healthcare 

professional. 

 If the ex-prisoner does not turn up to the appointment, the institution responsible tries to contact them immediately  

 Monitor the results of the care provided 

 The network partners have agreed on the allocation of tasks relating to monitoring 

Forms of funding 

and needs 

assessment 

 The penal institution has been made responsible for rearranging health insurance when the period of detention ends 

 Healthcare insurers and the Ministry of Security and Justice purchase healthcare jointly 

 Healthcare insurers, municipalities and the Ministry of Security and Justice are jointly responsible for the funding of 

the entire forensic healthcare network, including care prior to and during detention  

 

The usual working procedures and the (intended) working procedures in the pilot project 

Consideration is already given to continuity in care in the usual working procedures at the De Schie 

location, albeit without the focus on the group with short sentences or in preventive custody. As part 

of the Entries, Screening and Selection procedure, all prisoners are screened by a social worker, 

the medical services and a member of the penal institution staff. If a need for forensic care is 

revealed by this screening, or later on during imprisonment, this care can be provided. In general, 

the medical indication is given by the psychomedical forum. Depending on the complexity of the 

problem, progress in the care is monitored by a social worker, member of the penal institution staff 

or the psychomedical forum. As regards follow-up care, there is a follow-up care forum in the penal 

institution that meets once a fortnight and discusses the follow-up care requirements of vulnerable 

prisoners. The follow-up care requirements of the other prisoners are covered in the Detention and 

Reintegration Plan. The Forensic Care Department has concluded contracts with various care 

providers for the care during detention and the penal institution makes use of these contracts. The 

care after release from detention falls under the Health Care Insurance Act; the procurement of this 

care is the responsibility of the health insurers. 

 

The pilot project was aimed at improving the continuity of care for the group of prisoners with short 

sentences (up to four months) or in preventive custody and with a connection with Rotterdam. It 

aimed to achieve this by deploying a process controller and through joint procurement. The pilot 

project was thought necessary because it was assumed there was insufficient continuity in the care 
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provided to prisoners with short sentences or in preventive custody. Their relatively short stay in 

De Schie makes it difficult to take the necessary steps to ensure continuity of care. 

The action plan contains a general description of the problem. It is not always very specific about 

the implementation; the idea for most aspects is that the details should be filled in during the 

execution of the pilot project. The process controller has an important role to play according to the 

action plan. The person who takes on this role should preferably be a community psychiatric nurse 

and should regularly visit the penal institution. The process controller’s responsibilities should 

include screening the care needs on arrival (preferably in a face-to-face interview), gathering 

information on the care history and having personal contact with the prisoner, as well as the care 

institution where applicable. In addition, the process controller should attend the relevant meetings 

in the penal institution, seek to prepare and motivate the prisoner for care following release from 

detention and ensure that the prisoner is picked up by a health-care professional following 

detention. Joint procurement was another component of the new approach: the Forensic Care 

Department, the municipality and the health insurer would purchase care jointly. The advantage of 

this is that a care programme could be defined at an early stage and that a new medical indication 

after release from detention may not be necessary any more. 

 

The actual implementation of the pilot project was more limited in scope than envisaged in the 

action plan. A community psychiatric nurse was appointed as process controller for two days a 

week. The process controller focused on quickly obtaining all the relevant information concerning 

the care history of prisoners with short sentences and a connection with Rotterdam. For this 

purpose, she used the Evita registration system (operated by the Rotterdam Municipal Health 

Service) and SPAR (operated by the Rotterdam Security House, an alliance of organizations in the 

criminal justice, care and local government sectors). The process controller also established 

contact with the care provider prior to detention and made agreements about care following release 

from detention. The process controller only spoke to prisoners in exceptional cases; this happened 

a few times in 2012. Efforts were also made to extend the Evita registration system to enable 

progress in follow-up care to be tracked. There was no implementation of the plan for joint 

procurement. This decision was made following discussions between the Forensic Care 

Department and the health insurer as the conclusion was reached that there was not such a good 

case for joint procurement for prisoners with a short sentence. After all, this group barely starts 

receiving care during detention, so the Forensic Care Department only buys in very limited amounts 

of healthcare for this group.  

 

Conclusions regarding the pilot project 

This study shows that the pilot project for continuity in care did not deliver what was expected of it. 

The intake numbers were (much) lower than anticipated; about 60 prisoners were covered by the 

pilot project in 2012 whereas several hundred had been expected. The lower intake numbers are 

largely due to factors that could have been foreseen. The criterion of a connection with Rotterdam 

meant that around 50% of the prisoners fall outside the scope of the pilot project. In addition, the 

pilot project was only implemented at one location when this study was carried out 25. Most of the 60 

 
25 The pilot project was also implemented at the second location (Hoogvliet) in February/March 2013. The 

project was not implemented at the Noordsingel location as it was in the process of closing. 
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prisoners also turned out to be receiving care already, to which they returned after being released 

from detention. There were only one or two prisoners for whom a new care need was identified and 

care initiated as a result of the pilot project.  

 

The pilot project appears to have been only a limited addition to the usual working procedures. 

Efforts were already being made at De Schie to foster continuity in care before the pilot, including 

for prisoners with a short sentence or in preventive custody. The added value delivered by the pilot 

project was therefore less than had been anticipated. In practice, the added value offered by the 

pilot project compared with the existing procedures was to be found in the following aspects: 

1. The appointed process controller provides the social worker with factual information about care 

needs and the care history; in the existing situation, the social worker had to rely on the 

prisoner for this information.  

2. The process of screening for care needs using registration systems (such as Evita and SPAR) 

is much quicker than in the past. The added value lies in the fact that this screening takes place 

immediately after arrival in the penal institution for prisoners with short sentences or in 

preventive custody. This can potentially reduce the number of prisoners with short sentences 

leaving the penal institution without arrangements for care after the release from detention.  

3. It is easier for the process controller to make agreements with network partners, in particular 

healthcare professionals, thanks to the controller’s familiarity with the local care offerings and 

the direct access to Evita. 

4. Once the registration of follow-up care in Evita is in place, this will be a clear improvement on 

the current practice. 

 

The action plan assumed there would be added value from a number of other elements. However 

these did not get off the ground sufficiently in the pilot project to deliver added value in practice. 

This concerns the following elements: 

1. Care during detention is provided where necessary and the pilot project did not really result in 

any changes here.  

2. It turned out on closer examination that the implementation of joint healthcare procurement and 

funding was not necessary after all. 

 
The follow-up care for prisoners with short sentences or in preventive custody at De Schie turned 

out to be largely unrelated to forensic care. In around 65% of the cases, follow-up care involved 

welfare services. It should be noted here that welfare services encompass more than just 

accommodation as they include benefits, income, daily activities and the person in question’s 

physical and mental wellbeing. 
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Possible reasons for the limited implementation of the pilot project 

Some possible reasons for the limited implementation of the pilot project are: 

1. The establishment of continuity in care at De Schie is less of a problem than was thought: 

there was already consideration for continuity in care in the existing procedures. In addition, 

the numbers were less than expected. The pilot project was carried out at only one location 

and the criterion of a connection with Rotterdam meant that only half the prisoners with short 

sentences were covered by the pilot project.  

2. The full potential of the pilot project was not exploited because of the way in which it was 

executed, including the preparation and management. There are a number of reasons for this: 

a. In the preparation for the pilot project, not enough was done to establish the 

consequences of certain basic positions and the expected added value compared with the 

existing procedures were not established.  

b. The action plan was not worked out in sufficient detail. 

c. The action plan did not tie in sufficiently with the existing working procedures.  

d. The management of the pilot project was unsatisfactory. 

e. There was insufficient continuity in the staffing of the management task. 

f. People inside and outside the penal institution were insufficiently aware of the pilot project.  

 


