
Ambities

• De RIO moet de regierol van de gemeente vervullen: de RIO vervult de nazorgtaak en legt verbinding 
met de verschillende samenwerkingspartners in het vormgeven van deze nazorg. 

• De RIO moet zorgen voor rolduidelijkheid en draagvlak onder de samenwerkende partners.
• Ook draagt de RIO bij aan het ‘in kracht zetten’ van de ex-gedetineerde jongeren. Wens is om écht 

passende nazorg te bieden, die past bij de jongere in kwestie.

Gestelde doelen

• Een proces ten behoeve van nazorg aan ex-gedetineerde jongeren met duidelijke 

samenwerkingsafspraken per fase.

• De gemeente heeft zicht op hoeveelheid jongeren die uitstromen uit detentie en de

benodigde activiteiten per leefgebied.

• De resultaten t.a.v. recidive en toekomstperspectief qua scholing of werk zijn met minimaal

25% verbeterd na het eerste jaar. 

• De koppeling tussen uitvoering nazorg en beleid jeugd verloopt naar tevredenheid 

(signalen tekorten- maken afspraken m.b.t. inkoop/subsidies).

Zo is de pilot binnen de gemeente Nijmegen 
vormgegeven:
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Algemene gegevens

- Deelname sinds 1 januari 2021;

- Samenwerking met de Raad voor de 

Kinderbescherming, Reclassering en een JJI 

instelling (De Hunnerberg). Hiervoor is een 

convenant afgesloten.

- Doelgroep: geen specifieke HIC-delinquenten, 

wel doelgroep jeugd (t/m 23 jaar).

- De RIO is gepositioneerd onder het 

Veiligheidshuis en maakt binnen de gemeente 

deel uit van het cluster Veiligheid. 

Situatie vóór pilot
- Voor deelname aan de pilot verzorgden de RvdK en 

Reclassering de nazorg voor deze doelgroep. 

- De gemeente besloot mee te doen omdat passende 

begeleiding voor deze doelgroep miste. In de praktijk bleek 

het heel lastig te zijn om aansluitende perspectiefplannen aan 

de doelgroep te bieden. De gemeente had te wens om meer 

te bieden dan een ‘estafette model’. 



Essentiële eigenschappen die een RIO moet bezitten:

- Kennis van de doelgroep en cultuur

- Persoonlijke en professionele betrokkenheid

- Natuurlijk overwicht

- Doorzettingsvermogen
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Zo is de pilot binnen de gemeente Nijmegen 
vormgegeven:

Taken van de RIO

• Vanaf detentiemelding afstemming met 
samenwerkingspartners

• Contact opnemen met gedetineerde, in kaart brengen 
wat ontbreekt op de leefgebieden

• Analyse van informatie uit screening en intake
• Bredere opschaling binnen het Zorg- en 

veiligheidshuis, politie en desgewenst andere tafels
• Het signaleren van knelpunten in de huidige processen 

en samenwerkingsverbanden
• Het gemeentelijke (zorg-)netwerk coördineren en een 

goede samenwerking versterken tussen de 
uitvoerende organisaties

• Monitoring van het proces van nazorg en format 
ontwikkelen in de pilot RIO. 

Detentie Terugkeerplan Invrijheidsstelling Samenleving

RIO stuurt mail 
naar verschillende
partners en gaat (in
dien mogelijk) langs

RIO heeft met
interne begeleiders,
reclassering een
nazorgplan
opgesteld

Contact met de 
persoon in kwestie

Leveren 
van 
maatwerk



De verschillen die te herkennen zijn, hebben te maken met een andere focus in de doelstellingen. 

Zo is in de gemeente Leidschendam-Voorburg in de doelstellingen een primaire focus op de verbetering van de situatie van de ex-gedetineerde te 
herkennen. In deze gemeente wordt de pilot gebruikt om de mens en diens problematiek centraal te stellen. In de doelstellingen van de gemeenten 
Arnhem en Haarlemmermeer ligt het speerpunt op de verbetering van het nazorgbeleid en wordt de pilot gebruikt om het reguliere beleid aan te 
scherpen. Bij de gemeente Dordrecht is zowel een sterke nadruk op de persoon, als een focus op beleid te herkennen. Binnen de gemeenten Dordrecht 
en Nijmegen zijn de casussen leidend: knelpunten worden op casusniveau opgehaald en door vertaald naar beleid. 

Er bestaan weinig verschillen in de concrete doelen die 
deelnemende gemeenten hebben gesteld

3

Dordrecht
‘We willen zorgen voor een uitermate 
soepele overgang van detentie naar een 
stabiel (geslaagd) leven met duurzaam 
werk en inkomen daarbuiten’

Leidschendam-Voorburg
‘Het doel is om een sluitende 
nazorgaanpak te realiseren, waardoor de 
ex-gedetineerden een zachte landing in 
de maatschappij ervaren. Hierdoor wordt 
de kans op recidive verkleind’

Arnhem
‘Wat is er nodig om de belemmeringen in 
de re-integratie te doorbreken? De 
resultaten uit de pilot kunnen bijdragen 
aan een verbetering van de aanpak’ 

Haarlemmermeer
‘We zien de regisseur als een kans om 
naast de te begeleiden personen meer 
duurzaam het nazorgbeleid (voor de 5 
leefgebieden) te verbeteren’

Nijmegen
‘De RIO gaat een gat opvullen dat er nu
bestaat in de nazorg. De RIO gaat een 
regierol vervullen én levert maatwerk aan 
de ex-gedetineerden.’

Primaire focus op persoon Primaire focus op beleid Integrale focus

2. 0-meting nieuwe pilotgemeenten – verschillen tussen gemeenten


