
Ruim 700 ex-gedetineerden keren jaarlijks terug naar de stad Utrecht (2019, N=726)
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Factsheet van 'Nazorg Detentie' naar 'Detentie & Terugkeer'

Schulden

60% verslavingsproblematiek

40% LVB-problematiek

Veel problematiek = veel partners

"Voor alle partijen geldt dat zij elkaars werk

niet overnemen, maar dat iedere partij zijn of

haar werk zo goed mogelijk kan doen."
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De programmalijnen

Programmalijn 1: Basisprocessen op orde voor alle (ex) gedetineerden

Programmalijn 2: Plusprogramma voor gedetineerden met een hoog recidive risico

De oude aanpak van ex-

gedetineerden (Nazorg Detentie)

kenmerkt zich door:

W&I voor inkomen,

dagbesteding en schulden

MO en Wonen voor

huisvesting

BZN voor ID-bewijs

MO voor zorg

OOV vanuit Zorg en Veiligheid

Lokale inzet en aanpakken

Onderwijs en Leerlingzaken

Binnen gemeente

Onder andere:

Reclassering

DJI, PI's en JJI's

Partners in het Zorg- en

Veiligheidshuis

Sociaal domein

Zorgpartners

Vrijwilligersorganisaties

Woningcorporaties

Buiten gemeente

Inzet op alle gedetineerden zonder analyse voor- en achteraf

Vooral aandacht voor (ex-)gedetineerden die zelf om hulp vragen

Start vaak aan het einde - of pas na detentie

Betrokken partijen werken grotendeels los van elkaar zonder regie

Heftige impact op slachtoffers 

Onveiligheidsgevoelens burgers 

Hoge maatschappelijke kosten

Na elke detentie minder kans op normaal leven

Wat zijn de negatieve gevolgen van de recidive?Wat zijn achterliggende problemen?

70% heeft een detentieduur van

minder dan 2 maanden

Voor en na detentie veel overlast en criminaliteit 

Huidige recidive is hoog, binnen 2 jaar na vrijlating:

50% opnieuw veroordeeld

33% opnieuw gedetineerd

Wat is het probleem?  

Doelstellingen:

Oude aanpak: Nazorg detentie  

Nieuwe aanpak: Detentie & Terugkeer                  

Ambitie Detentie & Terugkeer: 

Het bieden van perspectief en het zo klein mogelijk maken van de kans op terugval in criminaliteit van

alle (ex-)geditineerden die terugkeren naar de gemeente Utrecht.         

Verminderen recidive

De basisprocessen beter op orde voor alle (ex-)gedetineerden

Niet willers/kunnen beter in beeld en gerichte inzet op deze (ex-)gedetineerden

Vanaf de eerste dag van detentie een betere samenwerking met partners en aansluiting op lopende trajecten

Doelstellingen

Nieuwe uitgangspunten

Integraal samenwerken met procesregie Openbare Orde en Veiligheid (OOV)

Starten op de eerste dag van de detentie

Risico-gestuurd inzetten: focus op 'niet-willers' en 'niet-kunners' die niet om hulp vragen


