
Interview met Heidi Wolf  

PILOT ZELFMELDERS 

‘Dat partners buiten de kaders gaan is een van de succesfactoren’ 

Heidi Wolf is coördinator van het project ‘Sanctieuitvoering op Regionale Maat’ in de drie 

noordelijke provincies (Groningen, Drenthe, Friesland). Het project is een jaar geleden onder 

de vlag van Koers en Kansen van start gegaan. Voorheen was zij sociotherapeut in het 

forensisch psychiatrisch centrum Dr.S. van Mesdagkliniek, waar tbs-patiënten worden 

behandeld. Nu werkt ze aan de voorkant van de strafketen. Dit doet ze met volle overtuiging.  

De opdracht die Wolf heeft is experimenteren, pionieren, kijken wat nodig is, processen inrichten en 

verbeteren, de keten binnen de muren met buiten te verbinden met als hoofddoel: ‘detentieschade 

voorkomen of zoveel mogelijk beperken’. Wolf: “Voorlopig richten we ons op de zelfmelders, daar is 

voldoende winst te behalen. Het gaat om de kortgestraften, tot maximaal een jaar detentie. Driekwart 

van alle gedetineerden in Nederland zit een straf uit van drie maand of minder. Dit is tevens de 

categorie die het meest recidiveert. Voor langgestraften lopen er vaak al programma’s vanuit DJI.”  De 

projectduur is 4 a 5 jaar. Een kernteam met afgevaardigden van de zorg- en veiligheidshuizen, 

gemeenten en Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) ondersteunt en bewaakt het project.  

Een zelfmelder is een persoon die nog een detentie moet uitzitten in een penitentiaire inrichting (PI). 

Deze persoon heeft een straf opgelegd gekregen van de rechter en ontvangt een brief van de Divisie 

Individuele Zaken (DIZ), onderdeel van DJI. In die brief staat waar en wanneer hij zich moet melden. 

Dit is maximaal 30 dagen na ontvangst brief. “Tussen het onherroepelijk worden van het vonnis en de 

brief zit vaak teveel tijd, anderhalf jaar is geen uitzondering,” verzucht Wolf. 

Werkwijze 

Wolf legt uit: “De zelfmelder ontvangt de brief van DIZ. Gelijktijdig wordt ook de PI waar de zelfmelder 

zich dient te melden geïnformeerd. De PI informeert vervolgens via een liaison van de Dienst Justitiële 

Inrichtingen (DJI), de gemeenten en coördinatoren over de zelfmelder. Dan wordt er vanuit de pilot 

een brief aan de zelfmelder gestuurd. In die brief wordt gevraagd om contact op te nemen om samen 

een plan van aanpak te maken voordat de persoon zijn straf gaat uitzitten. Als de persoon contact 

opneemt wordt in kaart gebracht op welke leefgebieden mogelijk detentieschade zal ontstaan. Ter 

voorkoming hiervan worden dan gerichte interventies ingezet. Als een zelfmelder geen contact 

opneemt,  volgt de afweging of deze persoon alsnog op een andere manier vanuit de pilot wordt 

benaderd.” 

Mooie resultaten 

Wolf “We hebben gerealiseerd dat iemand ondanks detentie zijn baan kon behouden. Hier is werkelijk 

detentieschade voorkomen. Het ging om een man met een heel laag zelfbeeld, die eindelijk ergens 

een vaste baan kon krijgen. Dit zou voorkomen dat hij opnieuw in een isolement zou komen. In 

overleg met gemeente en PI heeft hij één van de vier weken volledige detentie gehad, de overige drie 

weken mocht hij overdag naar zijn werk. Ook de werkgever was hier enorm bij gebaat. Hij kon deze 

persoon niet vervangen vanwege het specialistische werk dat hij deed. Als deze man uitgevallen zou 

zijn, zou dit ook bij de werkgever tot de nodige schade hebben geleid.  

Wat ook een heel mooi resultaat is dat we door de samenwerking met DJI er voor gezorgd hebben dat 

een man bij de bevalling kon zijn. Zijn vriendin was zwanger en de man moest zich melden net in de 

periode dat zij moest bevallen. Dit gaf zoveel stress dat het zelfs schadelijk was voor de 

zwangerschap. Dit was heel ingrijpend. Wij hebben drie maanden uitstel van detentie gevraagd. Dit 

werd afgewezen, maar wel werd toegezegd dat hij zich twee weken na de bevalling mocht melden.  

Dan is er een voorbeeld over het continueren van zorg tijdens detentie. Een gedetineerde mocht 

tijdens zijn detentie op verlof met enkelband om de systeemtherapie met zijn gezin te kunnen 

voortzetten. 



Er was ook een jongen die een hersentumor had en een afspraak had voor een hersenscan. Dit viel in 

de periode dat hij in detentie moest. Uitstel aanvragen van detentie kwam hem niet gelegen omdat hij 

ZZP-er is en zo snel mogelijk van de straf af wilde.  Om de afspraak tijdens detentie door te laten gaan 

is er afgestemd met het afdelingshoofd Detentie & Re-integratie en de medische dienst van de PI. 

Door creatief met de regelgeving om te gaan is het gelukt. Dat DJI hier buiten de kaders wil gaan is 

een van de succesfactoren van het project. 

Op procesniveau komen er steeds betere verbindingen tot stand met netwerkpartners. Een voorbeeld 

hiervan is de intensivering van de samenwerking met DIZ. Nadat onze brief bij de zelfmelder op de 

mat ligt, is er 5 dagen reactie tijd ingebouwd. We verliezen daarmee een week. Dan is er tot de 

detentie nog maar 3 weken tijd om een plan op te stellen door casemanagers, PI, Wijkteams en 

betrokken zorgpartijen. Die periode blijkt vaak te kort. Met DIZ hebben we kunnen afspreken dat we 

voor de pilot, vanaf 1 februari 2020, vier weken uitstel kunnen krijgen voor de plannen van aanpak 

waar die extra tijd echt nodig is. We dienen dan een verzoek in via een gestandaardiseerd format. 

Ik ga binnenkort met de casemanagers van de PI om tafel om te bespreken hoe we de lijnen nog 

korter kunnen maken. Er komt steeds meer bekendheid over het project, zowel binnen als buiten de 

PI. Ik ben dan ook heel veel de boer op geweest.” 

Beeld over negen maanden 

Er zijn 213 zelfmelders geregistreerd van januari t/m september 2019. 83 % is bereikt en voor 60% 

van de zelfmelders zijn acties uitgezet voor de detentie. Er zijn een aantal dingen opgevallen in deze 

eerste projectperiode. Het aantal is hoger dan verwacht in met name Friesland en Groningen. Voor de 

‘one day-fly gedetineerden’ is het vaak eenmalig dat ze de PI ingaan. Een dag zitten heeft veel impact 

op personen. Ook voor deze groep is het contact vooraf heel belangrijk. Er zijn relatief veel 

verkeerszaken. De zelfmelders met medische casuïstiek vragen veel tijd van de casemanagers. Veel 

vragen van zelfmelders gaan over ondersteuning bij praktische zaken, zoals de vaste lasten. Een 

knelpunt is dat een aantal zelfmelders geen vast adres heeft of dat hun woonadres een zorginstelling 

betreft. Dit bemoeilijkt het contact met de zelfmelder. 

Wensen 

Wolf heeft een aantal wensen en ambities:  “De tijd tussen vonnis en oproepbrief zou veel korter 

moeten. Die wachttijd tot wel anderhalf jaar levert op zich al schade op.  

We willen de zelfmelders nog eerder in beeld krijgen. Een nauwe samenwerking met het Openbaar 

Ministerie, het Centraal Justitieel Incassobureau en Administratie- en Informatiecentrum voor de 

Executieketen is hierin noodzakelijk. Deze laatste partij coördineert de uitvoering van de straffen. 

Hopelijk wordt er op termijn 100% regionaal geplaatst, zodat alle zelfmelders van de aanpak gebruik 

kunnen maken.  

 

De reclassering raakt steeds meer betrokken bij het project en we gaan in gesprek met de wijkpolitie 

om te verkennen wat we voor elkaar zouden kunnen betekenen.   

Na feedback van een zelfmelder die niet gereageerd had op de brief, hebben we de brief die vanuit de 

pilot aan de zelfmelders verstuurt wordt aangepast.  We zijn in gesprek met de ‘Rijksuniversiteit 

Groningen’ over monitoring, het meten van effectiviteit, maar ook hoe we zelfmelders kunnen 

betrekken in het project met het oog op leren.” 

Tot slot merkt de gedreven coördinator op: “Ik ben er van overtuigd dat er heel veel winst is te halen, 

alleen straffen helpt niet. Recidive verlagen kan niet door alleen te straffen en iemand met ‘de blauwe 

zak’ weer op straat te zetten. Vergelding moet er zeker zijn. Daar willen we ook niet aankomen vanuit 

ons project en we gaan er niet over. Maar naast vergelding moet er inhoudelijk meer aandacht zijn 

voor de resocialisatie en dat kan onder meer door aan de voorkant in beeld te hebben waar mogelijk 

detentieschade zal ontstaan en daarop te anticiperen. Bij veel gedetineerden is sprake van een licht 



verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek. We zien veel onvermogen en onmacht bij 

hen. Door hen niet te begeleiden of bij de hand te nemen is het een soort dweilen met de kraan open.” 


