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experimenten Buurt

Regio Midden-Noord
 
1. Integraal plan van aanpak 

Overvecht (bestaand initiatief)
Een combi-team (advies/toezicht) van de 3RO werkt 
met cliënten, justitiële en niet-justitiële partners 
aan een integraal plan van aanpak. Verder wordt 
een stakeholder- en netwerkanalyse uitgevoerd om 
inzichtelijk te maken welke samenwerkingsvormen 
er zijn en wie belangrijke stakeholders zijn.

leerprocesbegeleider: Jinke Veel
onderzoeker: Mirjam Wildeboer 

2. Verstevigen netwerk en relaties van 
cliënten 

Drenthe (nieuw initiatief)
Netwerk en de relaties van cliënten vergroten en 
verstevigen en de samenwerking verbeteren. Meer 
zicht op én samenwerking met relaties van cliënten 
helpen probleemsituaties te verkennen en mogelijke 
oplossingen in kaart te brengen. Reclasseringswer-
kers kunnen zich van daaruit meer richten op het 
toerusten van de cliënt en zijn netwerk zodat deze 
met eigen hulpvragen aan de slag te gaan.

leerprocesbegeleider: Klaas-Jan Kooistra
onderzoeker: Anke de Jong

3. Omgevingsadvies

Utrecht (nieuw initiatief)
Experimenteren met het omgevingsadvies. Dat 
maken we samen met het (in)formele systeem van 
de cliënt.

leerprocesbegeleider: geen 
onderzoeker: start later 

Regio Noord-West

4. Integraal gebiedsgericht team

Alkmaar (nieuw initiatief)
Met een integraal (advies/toezicht/werkstraf/
specialismen), klein team van maximaal 12 mensen 
zoeken we verbinding met cliënt en sociaal domein 
om integrale plannen van aanpak te maken.   

leerprocesbegeleider: Maartje van Kuijeren 
onderzoeker: Astrid de Lange

5. Samenwerking domeinen

Amsterdam Oud-Oost (bestaand initiatief)
We zoeken doelgericht, vanuit het leven van de 
cliënt en het sociale domein, samenwerking met het 
justitiële en sociale domein.
 
leerprocesbegeleider: Freek Eppenhof 
onderzoeker: Astrid de Lange

Regio Oost

6. Samenwerking Centra voor 
Maatschappelijke Ondersteuning

Apeldoorn (nieuw initiatief)
Door fysiek aanwezig te zijn in Centra voor Maat-
schappelijke Ondersteuning (CMO) willen we bij 
toezichten vroegtijdig het sociaal domein betrekken. 
Ook als partner gezien. Door tijdens een toezicht 
gezamenlijk op te trekken met het CMO hopen 
we dat zorg en voorzieningen na toezicht kunnen 
doorlopen. Dit draagt bij aan continuiteit. Verder 
wordt nog verkend welke rol wij het beste kunnen 
vervullen.

leerprocesbegeleider: Linda Biesot 
onderzoeker: Irma Nibbelink

Regio Zuid

7. Jongeren in beeld

Venlo Vastenavondkamp (nieuw initiatief)
Jongeren uit Vastenavondkamp worden geoormerkt 
als deze in het cliëntenbestand van de betrokken 
partners komen. De casus blijft bij de indienende 
organisatie, maar samenwerking wordt gezocht met 
de betrokken justitiële en niet justitiële partners. 

leerprocesbegeleider: Anja Hinssen 
onderzoeker: Yvette Edens

8. Jongeren in beeld

Oss Ruwaard (bestaand initiatief)
De mogelijkheid onderzoeken om verbinding te 
maken tussen de justitiële keten met de bestuurlijke 
keten en de zorgketen.  

leerprocesbegeleider: Katinka Weijtens 
onderzoeker: Yvette Edens

Regio Zuid-West

9. Uitbreiden outreachende aanpak

Den Haag Escamp (bestaand initiatief)
Politiedistrict C/Stadsdeel Escamp is een aandachts-
wijk vanuit de gemeente Den Haag en de politie. 
Er is sprake van veel problematiek achter de voor-
deur. We willen graag onderzoeken hoe we onze 
outreachende aanpak ook kunnen uitbreiden naar 
werkstraf en advies om zo een integraal aanbod te 
kunnen doen. 

leerprocesbegeleider: Willy Topcu 
onderzoeker: Oka Storms

10. Meerwaarde gebiedsgericht werken 

Rotterdam-Zuid IJsselmonde  (bestaand initiatief)
Onderzoeken in hoeverre het gebiedsgericht werken 
bijdraagt aan ons werk. Door vanaf het eerste con-
tact te kijken wat nodig is.
 
leerprocesbegeleider: Jan Mandemaker 
onderzoeker: Eefke van Woudenberg
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